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Milostí Boží jsme tím,
čím jsme
Milí přátele, nastal čas, kdy si mnohem více uvědomujeme, že konec roku
2015 je velmi blízko. Čas nekompromisně odpočítává minuty tohoto roku,
aby začal rok nový. I v tomto roce jsme
po sobě zanechali stopy. Jaké jsou?
Ublížily? Potěšily? Mnohé už nevrátíme,
ale mnohé ještě změnit můžeme, protože z milosti Boží žijeme. Jsme v čase
adventním, čeká nás čas vánoční.
Toto období mám moc ráda. Miluji večerní procházky a vždy se těším, jaká
nová světýlka na domcích uvidím.
Světlo dává naději, světlo ukazuje
cestu poutníkům, světlo pohlcuje tmu,
světlo rozesmává. Jen ten úžas v očích
malého dítěte, když poprvé spatří rozsvícený vánoční stromeček, stojí za to
vidět. Vzpomínám na školní léta. Vždy
před vánocemi před hodinami těžkých
předmětů jsme na tabuli s oblibou psá-

vali citát: „Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naší třídu.“ Alespoň na chvíli
jsme se chtěli zbavit stresu ze zkoušení.
V životě je tomu taky tak. Na chvíli
chceme upozadit všechny problémy,
vždyť jsou vánoce. Budeme se radovat,
těšit z dobrého jídla, dárků. Teď budeme šťastni! Křesťané o vánocích vnímají ještě jiný rozměr. Narodil se Boží
Syn. Je to důvod k radosti, důvod k projevení lásky, důvod ke konání bohulibých věcí. Toužíme po štěstí, pokoji, po
lásce. Chceme být zdraví, mít peníze,
dobrou práci. Toužíme vychovávat své
děti správným způsobem. Máme představy, jak to, či ono by mělo být v manželství, ve sboru, v církvi, v politickém
dění. Nedávno jsem četla citát, který
mě hodně zaujal: „Víte, jak rozesmát
Pána Boha? Řekněte mu o svých představách a plánech.“
Ve svém rozjímání se vrátím k onomu
světlu. Světlo ukazuje cestu poutníkům. Kdo jsou ti poutníci? Poutníci
jsme my, já i ty a žijeme jen z milosti
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Boží. Nedávno se mě jedna stará paní
zeptala: „Yvo, a ty věříš, že půjdeš do
nebe? Vždyť víš, kolik lidí na zeměkouli
už zemřelo? V nebi přece nemůže být
tolik místa?“ Paní celý život chodila do
kostela, každou neděli slyšela Boží
pravdy a věřím, že i slovo o Božím
světle. Přesto si nebyla jistá, že i pro ni
je místo v nebi.
Slyšíme toho hodně, mluvíme toho
hodně. I já. Musím vyznat, že jsem se
v mnoha věcech mýlila. Žila jsem krásnými představami a byla jsem si příliš
jistá. Ani na chvíli jsem si nepřipustila,
že mnohé věci mohou být jinak. Ale
taky vím, že milost Boží při mně, při nás
zůstává. A Boží světlo dává naději všem
poutníkům.
Kniha Kazatel 3,1-8 skrývá krásné
poselství: „Všechno má určenou chvíli
a veškeré dění pod nebem svůj čas.“
Z milosti Boží ještě máme čas něco
změnit. Třeba odpustit, potěšit. Můžeme být milosrdnější ve svých soudech, anebo raději nesuďme, místo
toho otevřeme svá srdce. Můžeme to
zvládnout, ale jen když ve světle uvidíme skutečné Boží dítě, Pána Ježíše
Krista. Odpustila jsem a vím, že Pán
Ježíš je Syn Boží a díky milosti Boží
jsem tím, čím jsem.
Milí přátelé, až půjdete kolem rozzářených domků svítících do tmy, vzpomeňte si, že Pán Ježíš se narodil pro
nás. Zemřel za naše provinění a vstal
z mrtvých. Je skutečný, je živý, a proto
nám dá sílu věci měnit, ale jen budemeli chtít!
Milostí jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo.
(1 K 15,10a)
Yvona Guznarová

Útěcha v chaotickém
světě
(zamyšlení nad 2. žalmem)
Nedávno jsme s manželkou četli
druhý žalm a velice nás oslovil. Bylo to
krátce po teroristických útocích v Paříži
a i pod dojmem této události mě aktuálnost druhého žalmu skutečně zasáhla. Tento žalm je známý především
kvůli četným odkazům na něj v Novém
zákoně. Byl proto v rané církvi nejspíše
často zmiňovaný a oblíbený. Rozhodně
však nepatří do starého železa. Pravdy
v něm obsažené mají univerzální platnost a mohou nám být povzbuzením
a útěchou v tomto postmoderním
a chaotickém světě. Pojďme se tedy
podívat, co Bůh skrze tento žalm hovoří
k lidem 21. století.

Dvě fronty boje proti Bohu
Proč se pronárody bouří, proč národy
kují marné plány? Srocují se králové
země, vládcové se spolu umlouvají
proti Hospodinu a pomazanému jeho:
„Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy
pryč odhodíme.“
Myslím, že toto je výstižný popis touhy
hříšné lidské přirozenosti. Již od dob
budování Babylónské věže se lidé snaží
dokázat, že Boha nepotřebují a jsou
sami sobě bohem. Boha a jeho zákon
pokládají za pouta a provazy, které je
svazují a omezují je v uspokojování jejich zvrácených tužeb a které je nutné
odstranit. V dnešní době můžeme vidět
lidský boj proti Bohu hned na několika
frontách. Zmíním alespoň dvě oblasti
tohoto boje.
Na jedné straně je to pronásledování
Božího lidu v různých státech světa.
Přes množství slov o míru počet mu-
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čedníků neustále roste, ať už je to v muslimských zemích nebo třeba v Severní
Koreji. Satan se snaží násilím vyhubit
Ježíšovy následovníky a jeho snaha je
stále intenzivnější, „protože ví, jak málo
času mu zbývá“ (Zj 12,12).
Na straně druhé ani ve svobodnější
části světa není lidská vzpoura proti
Bohu o nic méně intenzivní. Především
v Evropě a Severní Americe se stále více
rozmáhá zhoubný individualismus a liberalismus. Pod praporem svobody
a lidských práv je umlčován hlas svědomí. V rámci zákazu diskriminace
menšiny se často potlačují práva většiny
nebo jiných menšin. Dochází k relativizaci a subjektivizaci hodnot a Bohem
daných norem. Lidé, kteří se snaží držet
Božího slova, se stávají terčem posměchu nebo jsou označováni za fanatiky
a fundamentalisty. Centrem všeho se
stal člověk a smyslem života uspokojování jeho potřeb. Tato forma boje proti
Bohu možná není na první pohled tak
zjevná, ale jak můžeme vidět na sekulární společnosti i církvi v nejvyspělejších zemích světa, je velice efektivní.

Boží odpověď na vzpouru
Jak reaguje Bůh na tuto lidskou
vzpouru a snahu jej odstranit?
Ten, jenž trůní v nebesích, se směje,
Panovníkovi jsou k smíchu. Jednou
k nim promluví v hněvu, ve svém rozlícení je naplní děsem: „Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté
hoře!“ Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem
tě dnes zplodil. Požádej, a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. Rozdrtíš je železnou holí,
rozbiješ je jak nádobu z hlíny.“
Pokud nás události, které se dějí
v tomto světě, naplňují úzkostí a obavami, tato pasáž nám může být útě-

chou a povzbuzením. Bůh je svrchovaný vládce. On má ve svých rukou
tento svět i náš život. I když si vládcové
země myslí, že řídí chod dějin, a některé národy si připadají nepřemožitelné,
v Božích očích jsou to jen křehké hliněné nádoby. Nemusíme mít strach
z lidí, kteří mohou uškodit pouze našemu pomíjivému tělu. Bázeň bychom
měli mít hlavně před tím, kdo skutečně
vládne a má v rukou nejen naši pozemskou existenci, ale především rozhoduje o naší věčnosti. Jednou se
všichni postaví před Boží tvář a budou
hodnoceni podle norem, proti nimž bojovali a jimž se vysmívali.

Služba Bohu je správnou reakcí
V závěru tohoto žalmu Bůh radí
(nejen vládcům země), jak moudře využít svůj život, abychom nemuseli mít
strach z budoucnosti.
Nuže, králové, mějte rozum, dejte na
výstrahu, soudcové země! Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na
cestě nezhynete, jestliže jen málo
vzplane hněvem.
Pokud si uvědomíme Boží velikost
a moc, pak naší jedinou rozumnou
reakcí by měla být ochotná služba skutečnému Vládci. Jsem přesvědčen, že
kdyby se vládcové země řídili touto
radou, dočkali bychom se míru ve
světě. Zamysleme se ale především
nad sebou a svou službou. Z tohoto
textu vyplývá, že služba Bohu má svá
pravidla. Žalmista zdůrazňuje, že tato
služba by měla být doprovázena bázní
a chvěním. Náš Vládce si zaslouží
a očekává od nás to nejlepší. Jak vypadá naše služba Bohu? Uvědomujeme si, komu máme výsadu sloužit?
Vzbuzuje v nás Boží majestát bázeň
a chvění?
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Útočiště v Boží náruči
Blaze všem, kteří se k němu utíkají!
Poslední věta druhého žalmu nám
může být útěchou ve dvou ohledech.
Přestože Bůh je nejvyšší Vládce, má
zájem o každého z nás. Můžeme se
k němu utéci a hledat u něj pomoc a zastání. Bůh není tak zaneprázdněn
udržováním vesmíru, aby si neudělal
čas na své děti. A pokud se rozhodneme hledat v Boží náručí své útočiště,
budeme zažívat opravdovou blaženost,
spokojenost a naplnění veškerých
svých potřeb.
Kéž sám všemohoucí Bůh i v tomto
adventním čase naplní vaše srdce svým
pokojem a radostí.
Martin Tomala

Tolerance
v Novém zákoně
Co je to tolerance? Příruční slovník
naučný uvádí tuto definici: „Tolerance
je snášenlivost k odlišnému mínění, názorům někoho, zvláště politickým nebo
náboženským.“ Ve Wikipedii najdeme
následující definici: „Tolerance (z latinského slovesa tolerare, snášet, strpět)
znamená česky snášenlivost, tj.
ochotu, schopnost případně možnost
přijímat či snášet něco samo o sobě
spíše nežádoucího nebo nepříjemného.“

Příklad z medicíny
Abychom pochopili Ježíše Krista
a jeho apoštoly, uvedu nejprve příklad
z oblasti medicíny. Jsme velmi vděční
odborníkům, kteří objevili viry a bakte-

rie, způsobující lidem mnoho utrpení
a mnohdy i smrt. K nim patří Louis Pasteur, který dospěl k závěru, že všechny
nakažlivé choroby jsou způsobeny živými organismy (mikroby), choroboplodnými zárodky, které vnikly do těla
a tam se rozmnožily. Pasteur vytvořil základy aktivní imunizace jako metody
preventivního očkování proti nakažlivým chorobám. Zachránil život mnohým
lidem.
Mohou být lékaři v současné době tolerantní vůči mikrobům – virům a bakteriím, které ničí lidem zdraví a mnohé
usmrcují? Lékař, který by toleroval u pacientů viry neštovic, žloutenky, AIDS, zánětu mozkových blan a také by
toleroval bakterie cholery, tyfu, tetanu,
moru a jiných nemocí, by přivedl mnohé
pacienty na hřbitov a dostal by se jistě
do vězení. Tak jako Pasteur dospěl k závěru, že infekce viry a bakteriemi ohrožují lidstvo a lékaři musejí s nimi vést
nekompromisní boj, tak je tomu i v duchovní a mravní oblasti v životě člověka.

Infekce hříchu
Život lidí na zemi ohrožují nejen viry
a bakterie, které ničí tělo; v lidech jsou
ještě jiné choroboplodné zárodky, které
ničí jejich charaktery, mravní hodnoty
a vztahy mezi lidmi. Pán Ježíš Kristus
přišel, aby nám lidem odhalil zdroj veškerého zla, které ničí lidem život na
zemi a odděluje lidi ze společenství
s Bohem. Přišel však především proto,
aby připravil pro nás záchranu.
Příčinou veškerého zla je duchovní
a mravní infekce zla, kterou všichni lidé
dědí. Bible tuto infekci nazývá hříchem.
V Bibli je odhaleno velké množství duchovních choroboplodných zárodků,
které lidem ničí život. Uvedu citáty ze
slovenského ekumenického překladu,
který je výstižnější: Zvnútra, totiž, z ľud-
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ského srdca, vychádzajú zlé myšlienky,
smilstva, krádeže, vraždy, cudzoložstvá,
chamtivosť, podlosť, podvody, neviazanosť, závistlivé pohľady, rúhania, pýcha,
pochabosť. (Mk 7,21-22) Či neviete, že
nespravedliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýľte sa! Ani smilníci,
ani modloslužebníci, ani cudzoložníci,
ani homosexuáli a ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači,
ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. (1 K 6,9-10)

Postoj Pána Ježíše k hříchu
a hříšníkům
Ježíš Kristus jako lékař duší a mezilidských vztahů je k hříchům, které ničí
život člověka, naprosto netolerantní
a vede s nimi nekompromisní boj. Každého člověka velmi miluje, má maximální soucit s každým trpícím
a infikovaným člověkem a připravil
všechno pro jeho záchranu. Člověk se
však musí rozhodnout, zda chce být
z infekce zla vyléčen a zachráněn pro
nový a kvalitní život a svěřit se s plnou
důvěrou do jeho odborné péče. Ježíš
Kristus je v duchovní a mravní oblasti
jediným skvělým odborníkem a opravdovým zachráncem. Tak jako Pasteur
pomohl mnohým lidem, tak i Kristus pomohl již milionům lidí na této zemi.
Z druhé strany jeho přístup k lidem, kterým infekce zla ničila život, byl nejen tolerantní, ale přímo vstřícný.
Uvedu tři příklady. Zákoníci a farizeové přivedli k Ježíši ženu přistiženou při
cizoložství a řekli mu: „Mistře, tato žena
byla přistižena při činu jako cizoložnice.
V zákoně nám Mojžíš přikázal takové
kamenovat. Co říkáš ty?“ On nějakou
dobu mlčel. Pak jim po naléhání řekl:
„Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na
ni kamenem“. Když všichni odešli, zeptal se jí: Nikdo tě neodsoudil?... Ani já

tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš.“ Jeho
slova měla uzdravující moc. (J 8,3)
Muž, kterého chamtivost a nečestné
jednání učinilo velikým boháčem, chtěl
vidět Ježíše. Jelikož byl malé postavy,
vylezl na strom. Byl jistě velmi překvapen, když z úst Ježíše zazněla slova:
„Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes
musím zůstat v tvém domě“. Pak
čteme: „On ho s radostí přijal.“ Na veřejné reptání mnohých odpověděl: Polovinu svého jmění, Pane, dávám
chudým, a koho jsem ošidil, nahradím
mu to čtyřnásobně.“ Ježíš mu řekl:
Dnes přišlo spasení do tohoto domu.
Neboť Syn člověka přišel, aby hledal
a spasil, co zahynulo.“ (Lk 19,1-10)
Kristus ho uzdravil z infekce hříchu.
Pán Ježíš byl hostem u jednoho farizea. Když se jedna žena, známá ve
městě jako hříšnice, dozvěděla, že Ježíš
je hostem u farizea, přišla do jeho
domu. „S pláčem přistoupila zezadu
k Ježíšovým nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je
a mazala vzácným olejem.“ Po rozhovoru s hostitelem jí Ježíš řekl: „Jsou ti
odpuštěny hříchy… Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji.“ (Lk 7,36-50) Pán Ježíš
ji přijal s velikou tolerancí jako kající
hříšnici a ona prožila zázrak odpuštění
a uzdravení.
Pán Ježíš miloval všechny lidi a pomáhal všem, kteří přišli k němu s důvěrou. Všechny lidi učil lásce
a vzájemné úctě. Dokonce učil i lásce
k nepřátelům (Lk 6,27) Současně však
byl netolerantní k lidským výmyslům,
které byly překážkou mnohým lidem
k jejich záchraně a k novému životu.
Když přišel v Jeruzalémě do chrámu,
„vyhnal prodavače a kupující v nádvoří,
zpřevracel stoly směnárníků a stánky
prodavačů holubů.“ (Mt 21,12) Velmi si
přál, aby chrám byl místem záchrany
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pro všechny, kteří touží po proměně života a ne místem, kde se konají bezduché obřady.
Ježíš Kristus je učitelem pravdy. Řekl
to jasně a nekompromisně: „Já jsem ta
cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází
k Otci, než skrze mne.“ (J 14,6) Jako
učitel a svědek pravdy nemůže tolerovat falešná učení, která svádějí lidi na
scestí.

Postoj apoštolů – vstřícnost
k lidem i netolerance hříchu
Podle vzoru Mistra byli i apoštolové
vstřícní a tolerantní ke všem lidem
a k takovému životu vedli i všechny
věřící. Avšak stejně jako Kristus, ani
apoštolové nemohli tolerovat učení
a náboženské obřady, které přivádějí
lidi do duchovního otroctví a záhuby.
V městě Lystra uzdravil Pavel chromého od narození. Lidé plní úžasu klasifikovali Pavla a Barnabáše jako bohy.
Rozhodli se, jistě z vděčnosti a z obdivu,
že je budou uctívat jako bohy. Pohanský
kněz dal přivést k bráně ověnčené býky
a chtěl je apoštolům obětovat. Apoštol
Pavel tento projev obdivu a uctívání rozhodně odmítnul. K jejich snaze uctívat
ho jako boha byl naprosto netolerantní.
Řekl jim rozhodně: „Co to děláte? Vždyť
i my jsme smrtelní lidé jako vy. Zvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu.“
(Sk 14,11.18)
Na ostrově Kypru přijali Pavel a Barnabáš pozvání od vzdělaného místodržitele Sergia Pavla, který měl zájem
o zvěst Božího slova. Když kouzelník
Elymas, který působil na dvoře místodržitele, viděl, s jakým zájmem místodržitel poslouchá Boží slovo, vystoupil
proti apoštolům a snažil se odvrátit
místodržitele od víry. Apoštol Pavel netoleroval kouzelníkovu snahu udržet

místodržitele pod svým kouzelnickým
vlivem a vystoupil radikálně proti: „Ty
svůdce všeho schopný, synu ďáblův,
nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé cesty Páně?
Nyní na tebe dopadne Boží trest: Oslepneš…“ „Když místodržitel uviděl, co se
stalo, uvěřil, pln údivu nad učením
Páně.“ (Sk 13,8-12)
Apoštolové Pavel a Silas byli v městě
Filipis a setkali se tam s dívkou, která
měla věšteckého ducha. Když šli do
modlitebny, šla za nimi a volala: „Toto
jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse.“ Dělala to
mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli.
Řekl tomu duchu: „Ve jménu Ježíše
Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel.“ Duch
odešel. Přestala věštit. Její majitelé
ztratili zdroj výdělku. Pavel byl k věšteckému duchu netolerantní. Když její páni
zjistili, že přišli o svůj zisk, zorganizovali
vzpouru proti apoštolům a obvinili je, že
pobuřují město. Soudcové je dali zbičovat a uvěznit. Ve vězení oslavovali Boha
zpěvem. Jaký byl výsledek uvěznění?
Strážce vězení uvěřil s celou rodinou
v živého Boha. (Sk 16,16-18)

Netolerance falešného učení
Do galatských sborů, kde Pavel působil, začali přicházet židovští zvěstovatelé, kteří přinášeli do těchto sborů jiné
evangelium a mnohé ovlivnili. Pavel členům sborů napsal: „Divím se, že se tak
rychle odvracíte k jinému evangeliu.
Někteří lidé vás zneklidňují a chtějí Kristovo evangelium obrátit v opak. I kdybychom my nebo sám anděl z nebe
přišel hlásat jiné evangelium, budiž proklet. Znovu to opakuji: Jestliže vám
někdo hlásá jiné evangelium, budiž proklet!“ (Ga 1,6-9) Pavel nemohl souhlasit s falešným evangeliem a velmi
radikálně je odmítnul. Tolerovat falešné
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evangelium by znamenalo souhlasit
s hroznou duchovní infekcí.
V dopisech sedmi sborům v Malé Asii
ukazuje Pán Ježíš, co je příčinou šíření
duchovní a mravní nákazy v církvi. Tak,
jak není možné tolerovat viry a bakterie
v těle člověka, tak není možné tolerovat
duchovní infekci v těle církve.
Sboru v Efezu píše: „Mám proti tobě,
že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl,
navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu
na tebe!“ (Zj 2,4)
Sboru v Pergamu píše: „Mám proti
tobě, že máš u sebe zastánce učení Balaámova… který učil svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských
hostin a smilnili. Proto se obrať… přijdu
a budu s nimi bojovat mečem svých
úst.“ (Zj 2,14)
Sboru v Thyatirech píše: „Mám proti
tobě, že trpíš ženu Jezábel, která svádí
moje služebníky ke smilstvu a k účasti
na modlářských hostinách… Sešlu na
ni nemoc a do velikého soužení uvrhnu
ty, kdo s ní cizoloží.“ (Zj 2,20)
Sboru v Sardách píše: „Podle jména
jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako
přichází zloděj.“ (Zj 3,2)
Sboru v Laodikeji píše: „Vím o tvých
skutcích; nejsi studený ani horký. Ale že
jsi vlažný, vyplivnu tě ze svých úst. Jsi
ubohý, slepý a nahý. Vzpamatuj se tedy
a čiň pokání.“ (Zj 3,15)

vání svatosti a věrnosti na cestě do Božího království. V životě člověka, který
následuje Krista, není místo pro žádnou toleranci duchovní infekce hříchem. Kristus, který si nás zamiloval
a kterému velmi záleží na našem duchovním zdraví a na opravdové kvalitě
našeho života, dává nám každý den své
Slovo, které je zdrojem duchovního
zdraví. Dává nám také rady, co máme
dělat, aby duchovní a mravní infekce
hříchu nezničily náš osobní život, naše
vztahy, kvalitu našeho zemského života
a jasnou perspektivu do budoucnosti
a jistotu věčného života v Božím království. Je velmi důležité, abychom brali
vážně všechna Kristova zaslíbení i varování. Blaze je těm, kteří slyší Boží
slovo a zachovávají je. (Lk 11,28)
Stanislav Kaczmarczyk
redakčně kráceno

Noemova Archa vyplula
z Těšínského divadla
Vy chcete hrát biblický příběh v divadle? To jsem zvědav, co to bude? Nebude to „pánbičkaření“? Tohle jsem
často slýchával v kuloárech divadla.
Možná proto, že to nebylo poprvé. Naše

Nulová tolerance k mravnímu zlu
Kristova přísnost a rozhodnost vyjádřena v těchto slovech je důkazem, jak
mu velice záleží na tom, aby křesťané
žili kvalitním, duchovně a mravně zdravým životem, aby bděli a rozhodně odmítali všechny hříchy a bojovali dobrý
boj víry, proti veškerému duchovnímu
a mravnímu zlu. Je to zápas o zacho–8–

loutková scéna Těšínského divadla
Bajka už se pouštěla na hlubší vody.
Tak třeba Karafiátovi Broučci v roce
2010, anebo Tajemná skříň v roce
2011 na motivy C. S. Lewisovy Narnie,
taky Pojďme spolu do Betléma v roce
2012 na motivy barokních her o stvoření světa a narození Páně.
Jak je to možné? Je to samozřejmě
zázrak. Jeden z těch největších je z poslední doby.
Před rokem a půl, bylo to někdy
v únoru 2014, jsem zařizoval představení pro XcamP ve Smilovicích, a tak

mně napadlo pozvat Víťu Marčíka, který
tady naposledy hrál, když ještě Smilovice byly v Tošanovicích. A tím to
všechno začalo. Když jsem mu zavolal,
zrovna byl v Těšíně a chtěl se se mnou
osobně setkat. Cestou na schůzku mi
pořád rezonovalo v hlavě, proč to tak
je? A najednou to přišlo. Co kdyby Víťa
udělal u nás v Bajce Noemovu archu?
Řekl jsem si: Navrhnu mu to a uvidíme.
A on to vzal. Nejenom představení ve
Smilovicích, ale i režii v Těšínském divadle. Pro Víťu to byla velká výzva, jelikož poprvé psal scénář i režíroval pro
divadlo jako instituci. Pro nás to byl risk,
ale zároveň jsem měl zvláštní klid. Teď
už vím, že byl darovaný od Boha. Když
se herecký soubor setkal s Víťou poprvé, hned se do něho všichni „zamilovali“. Každý, kdo zná Víťu, ví, o čem
píšu. Jeho neskutečný zájem o člověka
a zároveň to neskutečné lidumilství vytváří atmosféru pohody, až nebe.
A tak to vypadalo i na zkouškách.
Když Víťa přinesl text, tak začal s tím,
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že nechce, abychom hráli o Bohu, který
trestá, ale o Bohu, který miluje. Potopa
světa u něho nebyla silný déšť, ale silný
Boží pláč. Od té doby jsou oceány
a moře slané. V Noemovce, jak jsme si
zvykli pracovně říkat, je spousta věcí,
které si Víťa domyslel a přimyslel, protože hrát 45 minut jeden odstavec
v Bibli se nedá. A to je právě to, co Neomovku dělá zvláštní. Je to malé kázání, a dokonce bych řekl teologická
exegeze o Boží lásce a lidských pochybách o jeho existenci. Dokonce i herci
po zkouškách diskutují a přemýšlejí
o Bohu. A o to přeci jde. Když jsme hráli
na Festivalu divadel Moravy a Slezska,
tak nejeden z odborné poroty nám řekl,
že i když je ateista, tak se jim Víťův a zároveň i náš pohled na Boha bez patosu
líbí. Jednomu i dokonce ukápla slza.
A tak každý den vyplouváme a hrajeme
po celé republice pro děti a dospělé
o Bohu, který miluje. Přijďte se podívat.
A to, o čem doopravdy Noemova
archa je, nejlépe vystihuje báseň

Díky Víťo, že jsi společně s Tvou
ženou Evou u nás byl. Díky ti Bože za
něj.
Jakub Tomoszek
umělecký šéf loutkové scény Bajka
Těšínského divadla

Přicházení a odcházení

O potopě světa
Vítězslav Marčík

Dalo by se říci: není to náš problém.
Bývalý prezident Václav Havel napsal ke
konci svého života divadelní inscenaci
Odcházení. I když divadelní hry jsou na
dívání, já jsem si ji pouze (byť se zájmem) přečetl. Celá hra je o tom, jak
vskutku nelehce se politikovi odchází
z vrcholné funkce. I když se to na první
pohled nezdá, církev může mít a má
nejen tento ale hned dvojí problém:
Není to jen odcházení, ale i přicházení;
a obojí je nesnadné. Nejen to, jak v nejlepším momentu odejít ze služby, ale
i to, jak zajistit této službě kontinuitu.
Jak získat následovníky?

O potopě světa, co kdysi stala se
O Bohu, který rozplakal se
O hadu a jeho touze po moci
O Noemovi, jeho ženě
a jejich synech Chamovi, Šemovi a Jefetovi,
ale i o nás všech
O arše a její stavbě
a také o zvířatech
co kdysi v ráji byla
O slepotě, strachu a tísni
o dešti a vodě
o naději a touze po svobodě
ale hlavně o Lásce a Odpuštění
To vše pro děti do 100 let chceme odvyprávět.

„Přicházení“
Poslouchal jsem před časem relaci
v polském rádiu. Byla představena nějaká docela suchá statistika o podnikatelích v Polsku. Dovolím si reprodukovat
ji tak, jak jsem si statistická čísla zapamatoval. 57 % podnikatelů je ve věku
50 až 60 let. Dalších cca 10 % jsou lidé
v rozmezí 60 až 70 let. A těch mezi 20
a 30 lety je pouze 7 %. Tato čísla lze interpretovat různým způsobem, ale
jedno je spíše jasné. Postarší podnikatelé (a to jak v Polsku, tak i u nás) nemají komu předat firmy. Pokud bychom
trošičku fabulovali, tak bychom mohli
říci, že podnikatelům ze začátku deva-
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desátých let se nepodařilo přesvědčit
pro tuto věc svoje děti. Přiznám se, že je
to i můj problém, taky jsem slyšel na nabídku práce v mé firmě větu: Tati, díky,
nechci.
Když promýšlím Jobův příběh, uvědomuji si určitou skutečnost, která funguje v duchovním světě doposud.
Satan zabil Jobovi děti. Tímto nejen zničil jeho rodinu, ale ve svém důsledku
i jeho budoucnost. Job od tohoto momentu neměl pro koho žít. A toto je Satanův věčný a neměnný princip. On nás
nechce jen osobně zničit, jeho cílem je
ukrást nám budoucnost. Nástupce.
Hodně času věnujeme tomu, aby lidé
v naší církvi byli všestranně vzdělaní.
Dalo by se s nadsázkou říct, že život
v naší církvi a zvlášť v křesťanském
společenství by mohl být považován za
systém celoživotního vzdělávání. Ale
nevím, zda jsme dostatek pozornosti
věnovali jedné konkrétní dovednosti vedoucího. A to dovednosti z těch vskutku
největších – povolávání do služby a odvolávání z práce v církvi. Pozor, vůbec
mi nejde o funkce pastorů a diakonů
v církvi. Jde třeba o vedoucí „nedělek“,
dorostů, mládeží, nejrůznějších pěveckých a hudebních skupin… Je „lavička
náhradníků“ pro tyto služby ve sboru
dostatečně dlouhá? Máme po kom sáhnout, když nastane nějaká personální
krize?

„Odcházení“
Kupodivu ani v církvi není tato oblast
bez problémů. S pochopitelných důvodů použiji pro názornost (a kvůli bezpečnosti) konkrétní příklad z mnou
milované jižní Moravy. Obyčejná římskokatolická farnost. Starý varhaník,
který prožil komunistické ústrky a přese
všechno zůstal věrný. Jeho hra na „královském nástroji“ už není královská

a spíše odpovídá vskutku vysokému
věku. Ale on při vědomí svých nezpochybnitelných zásluh a celoživotní věrnosti za žádných okolností nepustí
„varhanní píšťaly“ z ruky. Přes to, že se
nabízejí jiní, také ne nejmladší, třeba
padesátníci. Prozatím nemají šanci. Nejenže nehledá, ale brání tomu, aby přišli následovníci.
V této souvislosti mne napadá sentence: Nedovolte, aby váš popel uhasil
oheň, který jste zažehli. Dovolím si parafrázovat. Nedovolte, aby vaše odcházení ze služby způsobilo zánik anebo
omezení služby, kterou jste dlouhé roky
dobře a věrně dělali.
Minulé zásluhy by nás měly vést
k tomu, abychom dlouho před svým odchodem ze služby aktivně hledali nástupce. Opačný přístup je nemoudrý.

Fotka z posledního tábora
Dovolím si malou osobní vzpomínku.
Při příchodu do sboru v Oldřichovicích
jsem přijal službu pomocníka vedoucího dorostu. Tuto práci, práci s dorostenci, jsem miloval. Hlavně letní tábory.
Za pět let služby jsme s dorostem prožili
opravdu neskutečně krásné věci. Ale
také vážnou nemoc vedoucího dorostu.
Díky Boží milosti jsme těsně před touto
nemocí dali dohromady dorostový tým
(výbor), kde každý z mladých měl na
starost určitou oblast. Dorost přežil díky
tomu v dobré kondici. Po celou dobu
jsme se také vytrvale modlili za uzdravení vedoucího. Po roce se vrátil.
Pak přišlo to, co bylo už delší dobu ve
vzduchu a co jsem vnímal jako nevyhnutelné. Pastor mi jednou večer po nějaké akci řekl: „Nemyslíš si, že by bylo
dobré v tom nejlepším skončit?“ Přisvědčil jsem. Vnímal jsem, že další setrvávání na pozici a určité blokování
místa by bylo skoro nezdravé. Jako pře-
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chodné období jsme si dali rok a já
jsem po roce odešel do „dorostového
důchodu“. Mohu vám, čtenářům,
upřímně říci, že pátečním večerům bez
pravidelných setkání s mladými mnohé
scházelo, byly tak nějak prázdné.
Otázka „Co s načatým večerem?“ visela
každý večer ve vzduchu. Tolik roků jsem
jeden večer v týdnu trávil s mladými.
Ještě horší byla absence táborů. Ty mi
chybí do dnešního dne. Ale mohu se
vám přiznat, že se celý čas za tyto
mladé lidi modlím. A mám pro tyto modlitby pomůcku: Fotku z posledního tábora. Celý čas žehnám práci vedoucího
dorostu. Upřímně fandím celému týmu.
A mám skutečnou radost z každého
úspěchu, z každé povedené akce.

Sedm anebo čtrnáct?
Vraťme se však zpět k Jobovi. Satan
mu ukradl všechno – majetek i rodinu.
Ukradl mu budoucnost. Bůh mu vše
vrátil. Majetek mu vrátil tak, že mu přidal jednou tolik. Děti mu dal „jen“
sedm. Proč ne čtrnáct? Bylo by to
krásně logické! Ze sedmi tisíc ovcí bylo
čtrnáct tisíc ovcí. Velbloudi atd. Proč
Bůh nedal Jobovi dalších sedm dětí?
Job o těch prvních sedm nepřišel, jelikož těch prvních sedm bylo už v nebi.
Bůh umí moc dobře počítat. A Jobovým
příběhem jakoby připomíná, že konečným cílem naší služby je pomoci dostat
tělesné i duchovní děti do nebe.
Má věčný smysl dělat vše pro to, aby
se Boží zázrak, zázrak povolání do
služby stal stálou radostnou skutečností. Má věčný smysl hledat nástupce.
Zbyšek Kaleta

Konec britského křesťanství v roce 2067?
Britsky týdeník The Spectator a současně nejdéle nepřetržitě vydávaný časopis v angličtině v létě t. r. zveřejnil
článek se stejným názvem. Článek vychází ze sčítání lidu za poslední desetiletí a z dalších šetření a dostupných
přehledů. Přestože není jednoduché časově sjednotit tyto různé zdroje informací, statisticky shrnuto vychází, že
každý týden klesne počet rodilých britských křesťanů přibližně o 10 000.
Při této rychlosti se jeví rok 2067 jako
období, ve kterém křesťanství v Británii
zanikne. U Anglikánské církve je to
ještě rychleji – v roce 2033. Bývalý
arcibiskup této církve lord Carey letos
varoval, že Anglikánská církev je „jednu
generaci od vymření“. Mezi roky 2012
a 2014 klesl podíl Britů označujících se
jako anglikáni z 21 % na 17 % (1,7 mil.
lidí za 2 roky). Počet katolíků mezi roky
1983 a 2014 klesl z 10 % na 8 % obyvatelstva. Propad by však byl mnohem
větší, kdyby nebyl kompenzován příchodem katolíků z Evropy, Jižní Ameriky, Afriky a Filipín. Ale nelze spoléhat
na to, že katolíci - imigranti budou plnit
lavice prázdných kostelů. U Poláků žijících v Anglii a Walsu je v současné
době znatelně méně věřících než před
10 lety a stěží pětina z nich se účastní
nedělních setkání. Ani Skotsko není výjimkou. Počet členů Skotské církve padl
z 36 % v roce 2001 na 18 % populace
v roce 2013.
Proč britské křesťanství čelí takové
katastrofě? Autor článku D. Thompson
dává jednoslovní odpověď – sekularizace. A dále vysvětluje – často slyšíme
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nářky ohledně militantního sekularismu
a vyloučení náboženství ze školství,
z veřejného života, stěžujeme si na
ofenzivu sdělovacích prostředků proti
křesťanství. Ale nelze popírat, že sekularizace uvnitř samotného křesťanství
má stejný význam jako ta vnější. Jako
příklad zesvětštění uvnitř křesťanství
autor uvádí požadavky na revizi názorů
na potraty, homosexualitu, přetěžování
otázek životního prostředí a nazývá
představitele těchto proudů liberálními
nebo sekulárními křesťany. Autor dále
srovnává trendy v Británii s vývojem
v USA, a přestože u těchto zemí lze pozorovat odlišný přístup ke křesťanství,
v současnosti se obě ubírají stejnou
cestou – procesem sekularizace, kterou autor označuje za největšího nepřítele západního křesťanství. Dokonce
většího než ateizmus a v Evropě rychle
se rozvíjející islám.
Jako příčinu poklesu křesťanství nabízí ještě jeden pohled – možnost výběru komunity nebo sociální skupiny.
Lidé, kteří vyrůstají v prostředí sdílejícím stejnou víru, jsou dnes konfrontováni s jinými prostředími díky
možnostem cestování, díky sociálním
sítím apod. A je mnohem těžší udržet si
nadpřirozenou víru mimo stejně smýšlející komunitu.
Autor přes negativní fakta uvedená
v článku však končí pozitivně. Sám jako
katolík věří, že bude platit o církvi biblické: brány pekel ji nepřemohou.
Jan Rucki

Jak se dívat na současnou migrační vlnu?
Z jihu na sever Evropy míří statisíce
uprchlíků z Blízkého východu a Afriky
a země, které jim slibovaly vřelé přijetí,
situaci nezvládají a vyvíjejí nátlak na
další země EU, aby se zavázaly k jejich
přijetí podle určitých kvót. Situace je natolik složitá, že rozděluje nejen politiky,
ale i řadové křesťany v rámci jednotlivých církví.

Vztah k příchozím v Písmu
Podívejme se na běžence nejprve
z hlediska Písma svatého!
1. Pán Bůh miluje příchozího, proto jej miluje
i ten, kdo miluje Pána Boha.

Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů
a Pán pánů, Bůh veliký, všemocný
a vzbuzující bázeň, který… miluje hosta
a dává mu chléb a šat. Milujte tedy
hosta… (Dt 10,17-19). Jestli vyvolený
Boží lid měl milovat hosta, tím více to
platí pro nás, kterým byla dána Boží milost v Ježíši Kristu spolu s lidmi všech
národností a ras, kteří jej přijali.
- Domácí hostům nesměli křivdit.
Hostu nebudeš škodit ani ho utlačovat,
neboť i vy jste byli hosty v egyptské zemi.
(Ex 22,20) Dále viz texty Ex 23,9; Lv
19,33; Zach 7,10.
- Domorodci nesměli hostům převracet právo. Nepřevrátíš právo bezdomovce… (BK: „příchozímu“) (Dt
24,17-18) Obdobně je to v Dt 1,16; Jr
22,3.
- Izraelci měli pamatovat na bezdomovce při sklizni úrody. Když budeš sklízet ze svého pole a zapomeneš na poli
snop, nevrátíš se pro něj. Bude patřit
bezdomovci… (Dt 24,19-22) Také: Ani
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svou vinici úplně nevysbíráš, nebudeš
na své vinici paběrkovat spadaná zrnka;
ponecháš je pro zchudlého a pro hosta.
Já jsem Hospodin, váš Bůh. (Lv 19,10)
2. Boží zákon hostitelské země byl závazný jak
pro domácího, tak pro příchozího.

- Host i domácí měli stejné právo. Budete mít jediné právo jak pro hosta, tak
pro domorodce. Já jsem Hospodin, váš
Bůh. (Lv 24,22)
- Host musel tak jako domorodec světit sváteční dny. Boží přikázání platilo
rovným dílem pro domácí i hosty. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být
svatý… sedmý den je den odpočinutí
Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat
žádnou práci ani ty ani tvůj … host, který
žije v tvých branách. (Ex 20,8-10) Podobně byli zavázáni hosté k zachovávání
dalších svátečních dnů hostitelského
lidu (Ex 12,19.43-45).
- Příchozí směl přinášet oběti Hospodinu podle stejných pravidel jako domácí. Ve shromáždění bude platit totéž
nařízení pro vás i pro toho, kdo bude pobývat mezi vámi jako host. To je před
Hospodinem provždy platné nařízení pro
všechna vaše pokolení, jak pro vás, tak
pro hosta. Týmž řádem a touž směrnicí
se budete řídit vy i host, který pobývá
mezi vámi. (Nu 15,15-16)
3. Pán Bůh nejen stanovil pravidla soužití domácích a hostů, ale také nad nimi bdí a prosazuje je.

- Trestá jejich překračování. Buď proklet, kdo převrací právo bezdomovce, sirotka a vdovy. (Dt 27,19)
- Žehná jejich dodržování. …nebudeteli utlačovat bezdomovce, sirotka
a vdovu, nebudete-li na tomto místě prolévat nevinnou krev a nebudete-li chodit
ke své škodě za jinými bohy, pak vás nechám přebývat na tomto místě, v zemi,

kterou jsem dal vašim otcům na věky
věků. (Jr 7,6-7)
- Zasahuje ve prospěch ukřivděných.
Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu. (Ž 146,9)
4. Ježíš Kristus opustil nebeský domov, aby nás,
hosty na tomto světě, přivedl domů, k Otci.

- V Jeho rodokmenu je moábská Rút,
která díky svědectví své tchyně Noemi,
emigrantky, se jako imigrantka stala
spoluzakladatelkou královského rodu
a pramatkou Spasitele (Mt 1,5).
- Sám o sobě řekl, že Syn člověka
nemá, kde by hlavu složil. (Mt 8,20;
Lk 9,58) Narodil se v cizím chlévě, přišel
do svého vlastního, ale jeho vlastní ho
nepřijali (J 1,11), a pohřben byl v cizím
hrobě.
- Tento status bezdomovce přijal Pán
pánů, aby těm pak, kteří ho přijali a věří
v jeho jméno, dal moc stát se Božími
dětmi. (J 1,12)

Pohled na imigrační vlnu z hlediska
občana
Současná imigrační krize je však velmi
nepřehledná. Velká část utečenců nedodržuje a ani nechce dodržovat zákony
hostitelských zemí. Vynucuje si respektování svých zvyklostí a mnohdy ohrožuje své okolí. Masakr ve Francii je pro
Evropu varovným signálem k obezřetnosti. Rozumní politici varují před vážným nebezpečím, které může
nezvratně změnit tvář Evropy k horšímu.
Je tu řada znepokojujících otázek:
Proč vlna muslimských běženců nesměřuje do Saúdské Arábie nebo jiných bohatých muslimských zemí? Proč
křesťané v islámských zemích nemají
stejná práva jako muslimové v zemích
s původně křesťanskou kulturou? Jak to,
že dobře fungující policejní stát, jakým
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je podle Tomáše Pojara Turecko, laxně
bez jakékoli kontroly propouští davy
uprchlíků do nemuslimských zemí? Kdo
spustil a kdo řídí tuto vlnu emigrace?
Proč mnozí z těch, kteří získali v Evropě
azyl, vzdělání a slušnou práci, sahají po
zbrani proti svým hostitelům? Proč jsme
schopni zajistit pobyt náročným muslimům a víc než rok nejsme schopni přestěhovat do bezpečí 153 pokojných
křesťanů z tábora v Erbilu? Proč se v západní Evropě téměř nemůže mluvit
o tom, že je jednodušší integrovat syrské
křesťany než syrské muslimy, aniž by člověk nebyl označen za islamofoba a extremistu?
Lidem v nouzi je rozhodně třeba pomáhat, ale rozvážně, aniž by byla ohrožena demokracie, bezpečnost a budoucí
rozvoj hostitelské země. Odpovědní činitelé jsou povinni rozlišovat imigranty od
agresorů. Není to snadné, ale od toho
máme zpravodajské služby. V utečenecké vlně se hrnou do Evropy nejen
lidé, kteří přišli o střechu nad hlavou, ale
také ti, kteří zde chtějí šířit islám, a to
i „mečem“. Tam, kde jsou v menšině,
tváří se mírumilovně. Kde je jich více,
snaží se prosadit právo šaría. Za takových okolností by bylo mnohem bezpečnější pomáhat utečencům v táborech
poblíž jejich původní vlasti.

Imigrační krize je výzvou k modlitbám a svědectví o Kristu
Zásadní problém ovšem není v utečencích a radikalizaci islámu, ale v nás
samotných, že jsme zvlažněli. Ježíš přikázal svým stoupencům: Jděte ke všem
národům… Kolik máme misionářů
v muslimských zemích? Oč nám jde
více, o arabskou ropu, nebo o arabské
duše, které miluje Pán Ježíš stejně jako
nás? Že by to bylo velké riziko? Přece Evropa se také stává nebezpečnou - viz po-

slední události. My jsme nešli k muslimům, oni přicházejí k nám. Setkají se
s živým křesťanstvím? Jestli ne, tak to se
nám to určitě vymstí. Mysleme na mladou generaci. Svoboda a pokojný život
nemusí být samozřejmostí, jak jsme na
to byli zvyklí.
Evangelista Billy Graham napsal v časopise Decision, že křesťané ve Spojených státech by se měli připravit na
pronásledování. Žijí sice ve svobodné
zemi, která je největší velmocí, ale
pokud jejich důvěra ve zbrojní moc přesahuje důvěru ve všemohoucího Boha,
příští krize nedopadnou pro ně dobře.
Tento předpoklad je varovný i pro nás
v Evropě. Podťatý strom bez kořene usýchá. Německo očekává příchod jednoho
a půl milionu uprchlíků jenom za letošní
rok. Osmdesát procent z nich jsou muslimové, kteří vědí, v co věří. Většina
Němců a Evropanů dávno zapomněla
na své kořeny. A přece, kdo jiný dává
lepší řešení z jakékoli krize než Ježíš
Kristus? Ježíš dává kajícím se hříšníkům
odpuštění hříchů a omilostněným přikazuje milovat nepřátele. Mohamed opakovaně prohlašuje, že svádění
k odpadnutí od islámu je horší než
vražda! (Súra 2,191.217 aj.). Podle toho
je také nakládáno s konvertity. Za vyznání víry v Krista hrozí bývalým muslimům smrt.
Pán Ježíš nevyzývá své vyznavače
k pomstě, ale k pokojnému svědectví.
Křesťané, jak to učinil posledně Svaz
svobodných evangelických církví v Německu, volají k nenásilnému přemáhání
islámského teroru ve smyslu biblické zásady Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem (Ř 12,21). Známý
televizní moderátor, Peter Hahne, se kriticky vyjádřil vůči stanovisku některých
církevních představitelů neevangelizovat
imigranty a vyzval křesťany, aby svou
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víru vyznávali před muslimy. Musíme to
však činit s láskou. Bratr Accad z Libanonu řekl: „Veškeré úsilí zvěstování
evangelia Arabům skončilo neúspěchem, prostě proto, že jsme je nemilovali.“

vidla následně vynucovat. Imigranti,
kteří u nás zůstanou, musí být ochotni
podřídit se právním ustanovením našeho státu a rozvíjet kulturní dědictví
této země, které je už přes tisíc let utvářeno převážně poselstvím Ježíše Krista.

Stanislav Piętak

Současná situace
V současné situaci uprchlíci v drtivé
většině u nás (v ČR) nechtějí zůstat, ale
zároveň si však uvědomujeme, že tato
situace se může velmi rychle změnit.
Možná budeme muset i v naší zemi čelit
masivnímu přílivu imigrantů. Chceme
proto podporovat aktivity církví, diakonií
či dobrovolnických iniciativ, které pracují
s uprchlíky v utečeneckých táborech
v zahraničí nebo přímo na trasách, kudy
tito lidé procházejí. Zároveň budeme
hledat způsoby pomoci, komunikace
a personální obsazení pro práci v uprchlickém táboře (detenčním zařízení) ve
Vyšních Lhotách.

Stanovisko vedení SCEAV
a KS ve věci imigrační
krize
Úvod
Uvědomujeme si, že současný masivní
pohyb uprchlíků a imigrantů do Evropy
ze zemí subsaharské Afriky či Sýrie,
Iráku a dalších zemí patří k nejpalčivějším výzvám soudobého globalizovaného
světa. Podle informací OSN muselo
v roce 2014 nuceně opustit své domovy
více než 59,5 miliónů lidí, což je celosvětově nejvíce osob v pohybu od konce
2. světové války. Problémy s touto migrací spojené jsou velmi komplikované,
mnohovrstevnaté a nemají jednoduché
(populistické) řešení.
Média
Uvědomujeme si, že nám chybí často
relevantní a pravdivé informace. Média
podávají jen útržkovité a někdy záměrně
tendenční informace, které často vyvolávají v lidech dvě extrémní polohy krajně odmítavou pozici či neomezeně
vstřícný postoj. Jsme přesvědčeni, že ani
jedna z výše zmiňovaných poloh není
správná.
Veřejná moc
Je úkolem veřejné moci nastavit v nastalé situaci jasná pravidla, a tato pra-

Modlitby
Vybízíme k vytrvalým a přímluvným
modlitbám za světové a evropské politiky a státníky, za jejich moudrá rozhodnutí v této složité a spletité situaci, v níž
se svět nachází. Chceme se modlit za to,
aby skončil cíleně organizovaný obchod
s lidmi, který využívá slabých a zranitelných, také za země Afriky, Blízkého
východu (Sýrii, Jordánsko, Jemen, Libanon) a jiné státy, kde je uprchlíků mnohem více než v Evropě a s nimi i daleko
víc problémů, i za lidi, kteří se vydali na
nebezpečnou cestu ze zemí, které jsou
zmítané válkami, hladomorem, pronásledováním pro víru v Ježíše Krista či jinými katastrofami. Poukazujeme na to,
že v blízkovýchodních zemích patří k nejzranitelnějším právě příslušníci křesťanské menšiny, kteří na rozdíl od muslimů
nemají šanci získat v islámských zemích
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bezpečný domov. I na ty chceme v našich modlitbách vytrvale myslet.

Otevřený postoj
Vnímáme současnou situaci jako
výzvu pro nás křesťany (v ČR, ale i v Evropě) ke konkrétním skutkům a projevům milosrdenství lidem v ohrožení
života, prchajícím před násilím, válkou
a to bez rozdílů etnika či náboženství,
jak rovněž ke svědectví o záchraně v Ježíši Kristu a hodnotách vycházejících
z poselství evangelia - …neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali
jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali
jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste
mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste
mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za
mnou. (Mat 25, 35nn).
Chceme usilovat o principiální otevřenost k migrantům, jejich ochranu
a pomoc spolu s vědomím, že závazek
přijetí těchto lidí je omezen, pokud by
jeho naplnění vedlo k dezintegraci či rozkladu naší společnosti a nerespektování
zákonů, z nichž vyrostla naše západní civilizace. Závazek přijetí vnímáme zvlášť
výrazně u těch migrantů, kteří se nacházejí v situaci vážné nouze a kterým
jsou v jejich vlasti upírána lidská a náboženská práva. Jsme připraveni se případně ve spolupráci se státními orgány
podílet na postupném začleňování
těchto lidí do naší společnosti.
Chceme hledat cesty, jak i dále podporovat ty, kteří museli opustit své domovy, zůstali v utečeneckých táborech
na Blízkém východě nebo jsou v místech, kde jsou ohroženi na životě. Přestože jsme připraveni pomoci každé
lidské bytosti, chceme se zaměřit především na pomoc křesťanům, kteří jsou
našimi bratry a sestrami a patří v regionu mezi nejohroženější.

Krátce o letošním BŠP
Letošní ročník Biblického školení pracovníků (BŠP) je zaměřen na podrobnější studium dvou velkých tématických
celků, a to „Ježíš v Tóře“ a „Pastorace“.
V tomto čísle Vám přináším malou
ochutnávku z úvodních přednášek,
které zazněly dne 28. 11. 2015.
Do problematiky pastorace nás uvedl
Stanislav Piętak. Pastorální teologii definoval jako teologickou disciplínu zabývající se péčí o spásu a duchovní
zralost jednotlivce. Základem je zvěstování Božího slova jednotlivci, nikoliv
velké skupině. Pastorační péče je
účinná jedině tam, kde je podřízena
„dobrému Pastýři“ Ježíši Kristu. Pastoračním pracovníkem proto může být jen
učedník Pána Ježíše, který jej miluje
a byl jím k této službě povolán. Ježíš své
služebníky nejen povolává, ale i vyzbrojuje, řídí a odměňuje. Poselstvím pastorace je smíření, přičemž iniciátorem
a dárcem smíření je sám Bůh. Předpoklady úspěšné pastorační služby jsou
pevné zakotvení pastýře v Kristu,
upřímnost a atmosféra pravdy. Adresátem pastorace je každý, kdo potřebuje
pomoc (bližní).
Úvod do celého Pentateuchu (Tóry)
přednesl Martin Piętak. Zdůraznil, že
pro židy je Tóra nejposvátnější a nejdůležitější částí Bible, protože je v ní popsán základ židovství. Podle židovské
tradice dokonce Tóra (spolu s dalšími
šesti věcmi) existovala již před stvořením světa. Proto není divu, že Tóra tvoří
základ náboženské výchovy židů, přičemž židovské děti začínají tam, kde
většina ostatních končí – Třetí knihou
Mojžíšovou. V Leviticu nejsou žádné příběhy, ale pouze bohoslužebná pravidla
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a zákon. Pro nás to není příliš záživné
čtení, ale židé v této knize nacházejí
konkrétní pravidla pro bohoslužebný
i všední život. Leviticus představuje
nejen střed Pentateuchu, ale i jádro židovské zbožnosti. Připomíná nám, že
náš Bůh je svatý, a proto i jeho lid má žít
ve svatosti. Ústředním momentem Třetí
knihy Mojžíšovy je pak Den smíření (jom
kippur). Byl to jediný den v roce, kdy
směl velekněz vstoupit za oponu do velesvatyně, aby vykonal smírčí obřady za
sebe i za celý Izrael. Centrem Tóry i celé
Bible je akt smíření člověka s Bohem.
Toto smíření pak bylo dovršeno obětí
Pána Ježíše. Naplnění a vysvětlení tohoto obřadu pak nacházíme v 9. kapitole listu Židům. Studium knihy
Leviticus (a celé Tóry) je tak důležité
i pro křesťany, protože bez její znalosti
nelze plně a správně pochopit ani list
Židům (resp. evangelium). Na tomto příkladu je krásně vidět, že celá Bible
včetně Tóry hovoří o Pánu Ježíši a ukazuje na něj. Budeme rádi, když se
zúčastníte letošního ročníku BŠP a připojíte se k dobrodružnému hledání odkazů na Krista v textu Tóry. Můžete si
tak rozšířit obzory a získat zcela nový
pohled na novozákonní zvěst.
Podrobnější informace o letošním ročníku BŠP naleznete na adrese
http://ks-sch.cz/?biblicka-skola-pracovniku,22
Martin Tomala

Dvakrát o pietismu na
biblické školení
Není vůbec špatné podívat se na kořeny, ze kterých vyrůstá strom naší
dnešní víry či chcete-li naší slezské

evangelické zbožnosti. Jedním z nich je
nepochybně pietismus. Pietismus čili
hnutí, které mělo luterské učení prohloubit a zvroucnit.
V rámci biblické školy pracovníků
jsme do problematiky nahlédli dvěma
malými průzory. Na více nebyl bohužel
prostor. Pietismus je totiž hnutí, které je
příliš složité a mnohovrstevnaté na to,
aby jej bylo možné postihnout během
jednoho večera.
Bratr JUDr. Daniel Spratek se věnoval
ve své přednášce umístění pietismu
v čase a místě. Šlo o to, abychom si
uvědomili historické souvislosti a jejich
přesah do dnešních dnů. Přednáška
však byla také orientována na praktický
diakonický rozměr, který pietismus rovněž zahrnoval. Přednášející zaměřil
naši pozornost na osobu a dílo Augusta
Hermana Francka, teologa a pedagoga,
který náboženskou duchovní zkušenost
přetavil do služby. Založil diakonickou
a vzdělávací práci v Halle.
V následující přednášce byla představena tato ve své době požehnaná
služba Franckeho osobou ze všech nejpovolanější – paní Friederike Lippold
z Halle (Frankesche Stiftungen Halle).
Ta nám nastínila jak dobu vzniku
a osobu zakladatele, tak dnešní stav
díla. Stojí za zmínku, že mnohé z toho,
co A. H. Francke uvedl do života v Halle,
našlo své místo také v našem slezském
kontextu. I u nás evangelictví, které bylo
částečně pod vlivem pietismu, dostalo
praktický rozměr ve službě potřebným.
Napadají mne slova prof. Julia Fila:
„Nakolik jsou dějiny církve někdy nepříliš pozitivní kvůli bojům a konfliktům,
natolik jsou dějiny diakonie pozitivní, jelikož tam je většinou pouze služba křesťanské lásky“.
Posléze jsem si s paní Friederike Lippold vyměnil několik e-mailů a ona zo-
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pakovala nabídku, která zazněla na
konci přednášky. Pozvala nás – sbory
a skupiny zájemců, k návštěvě Halle.
Neznalost němčiny nemusí být v tomto
případě nutně překážkou. Paní Friederike, i když je Němka, mluví krásnou
spisovnou polštinou.
Zbyšek Kaleta

Pietizmus a docenění
jeho významu
(recenze knihy)
OLSON, Roger E., COLLINS WINN,
Christian T. Reclaiming Pietism. Retrieving an Evangelical Tradition. Grand
Rapids : Eerdmans, 2015, 190 stran
i s rejstříkem
Kdo by po takové knize nesáhl? O pietismu se zas tak často nepíše, natož
ve snaze očistit jej od (nezaslouženě)
znevažujících označení a docenit jeho
význam. Ale jeho určitá „oddálenost”
je, dle mého soudu, dána i tím, že
ačkoliv reprezentuje stále aktuální
probuzenecké prvky, název „pietismus” vyjadřuje něco specificky „minulostního”, co bylo součástí určité
epochy.
Osobně jsem se během své praxe ve
sboru v USA s pohrdlivým a posměšným postojem k pietismu setkal ze
strany o generaci staršího kolegy. Udivilo mě to, protože z domu jsem byl
zvyklý brát probuzeneckou tradici
s vděčností, ale také proto, že jeho postoj nebyl technicky věcný a objektivní, ale osobně zaujatý. Na Západě
je přinejmenším přezíravý přístup
k pietismu v některých evangelických
kruzích běžný.

Autoři knihy jsou profesory evangelikálních teologických vysokých škol
v USA. Tématu pietismu a snaze vrátit
mu jeho dobré jméno se chopili mj.
proto, že v poslední době je mu v odborné literatuře věnováno více pozornosti, a serióznosti. Ovšem ta se
k široké veřejnosti téměř nedostane.
V úvodní kapitole se dovíte o základních výtkách na adresu pietismu:
je (příliš) emocionální, individualistický, elitářský, je proti vzdělání a myšlení a nezajímá se o reálný svět.
Dočtete se také o některých kriticích
pietismu z řad významných teologů
(A. Ritschl, K. Barth). R. Olson
a Ch. Collins Winn poukazují, že odmítání pietismu bylo příliš paušální
a nerozlišovalo extrémy od jeho standardních projevů.
Ve druhé kapitole píší o předchůdcích pietismu, čili o obrodných hnutích v Německu, Anglii i Francii
v pozdním středověku. Za pozornost
stojí zejména Johann Arndt, který
položil důraz na upřímné pokání,
lásku k bližním a bezprostředně ovlivnil hlavní protagonisty pietismu –
F. J. Spenera a A. H. Francke.
Ve třetí kapitole jsou vylíčeni již zmínění dva vůdcové, jejich životopisy, písemná díla, důrazy (např. na
znovuzrození) a působení. S nimi je
dále spjat prvek setkávání skupinek
za účelem četby Bible, modliteb a vzájemného duchovního vzdělávání.
Zmiňme, že Franckeho působení v Lipsku mezi studenty vedlo k duchovnímu probuzení (1689-1690) i ve
městě. Pozoruhodný je rozměr, do jakého se rozrostla jeho charitativní
práce: v roce 1727, když zemřel, čítaly
školy, které založil, 175 učitelů
a 2000 žáků. Čtvrtá kapitola pojednává o pokračovatelích: o hraběti

– 19 –

N. L. Zinzendorfovi, Moravských bratřích a představitelích württemberského pietismu, který se vyznačoval
očekáváním blízkosti konce věků.
Pátá kapitola shrnuje základní rysy
pietismu: osobní vztah k Bohu, zkušenost obrácení, praktickou zbožnost
včetně odmítání alkoholu, zálibu ve
čtení Bible, všeobecné kněžství věřících, snahu o proměnu světa službou
potřebným, ekumenicitu.
Šestá kapitola líčí, jak se pietismus
uchytil ve Velké Británii a v severní
Americe. Do Anglie se dostal díky
Franckeho a Zinzendorfovým vyslancům. Odtud se mnozí stoupenci pietismu přesunuli do Ameriky, kde
přispěl k roznícení Velkého probuzení
ve čtyřicátých letech 18. století a celkově se promítl do evangelikální zbožnosti. Dalšími jeho nositeli byli
Moravští bratří a přistěhovalci ze
Skandinávie. Mým širokým dojmem
je, že američtí luteráni zamlčují vliv pietismu tvořivší důležitý základ jejich
denominací. Autoři také poznamenávají, že většina klasických publikací týkajících se dějin evangelikálních církví
pietismus obchází a stejně tak jeho
význam pro jejich formování.
Sedmá kapitola přibližuje znovuobjevení pietismu v 19. století, a sice
v probuzeneckém hnutí v některých
částech Německa i jinde (Švédsko,
Holandsko), v politicko-vlastenecky
orientované diakonické práci H. Wicherna, v dění kolem otce a syna
Blumhardtových a také částečně
v myšlení teologa F. E. D. Schleiermachera či filozofa S. Kierkegaarda.
Zajímavá je osmá kapitola upozorňující na pietistické prvky v díle čtyř
současných teologů, odlišných jak
svým denominančním zázemím a teologickým profilem (i když jde o pro-

testanty), tak zaměřením jejich tvorby.
Například quaker Richard Foster se
věnoval tématu kultivace duchovního
života. Jürgen Moltmann neplatí za
konzervativního teologa, ale v jeho
knihách hojně figurují důrazy na poslední věci (eschatologii), na kosmického Krista a na obnovu světa
zakotvenou v jeho zmrtvýchvstání,
které najdeme ve württemberském pietismu nebo v teologii Ch. Blumhardta
(1842-1919).
V závěru autoři znovu poukazují na
vyvažující roli pietismu v teologii a životě církve, formulujíce pět principů,
o které pietismus usiluje, např. o vyrovnaný vztah mezi učením a vírou
nebo aby motorem teologie byla modlitba a zbožnost.
Knížka je to šikovná už svým přijatelným rozsahem. Přitom je vhodně
rozčleněna a obsahuje asi všechny
důležité pohledy na dané téma. Člověk ani nemusí číst všechny její kapitoly, od začátku do konce, ale může si
vybrat, do které se ponoří nejprve. Na
druhé straně kniha představuje organický celek. Osobně v ní postrádám
zmínku o norském probuzeneckém
hnutí 19. století vzniklém kolem H.
N. Hauge (1771-1824), které povzneslo zemi i hospodářsky a politicky.
Také si myslím, že autoři mohli (ještě)
jasněji, i na příkladech, poukázat na
kritizované jevy vyčítané pietismu –
kvůli ponaučení (nakolik hrozí koneckonců i nám, ale nejen nám), kvůli pochopení jeho odpůrců. Nicméně to
není žádná zásadní újma. Kniha zdařile postihuje svou látku, je věcná,
čtivá a přesvědčivým způsobem vyzývá k docenění pietismu a jeho živého dědictví.
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Marek Říčan

Aktuální myšlenky
ze Spenerova díla
Pia desideria
Životnost reformačního učení byla
vystavena jak ostré kritice a jeho odpůrců, tak zhoubným následkům třicetileté války. Obhájci reformačního
učení usilovali o jeho biblické zdůvodnění, avšak nevyhnuli se slovíčkaření
ve vyčerpávajících teologických sporech. Pozornost byla soustředěna na
učení, ale život podle biblických zásad
byl mnohdy opomíjen. V polovině 16.
století převážná část teologů se ocitla
na mělčině. Církev byla duchovně
a mravně vyprahlá. K její nápravě si
Pán Bůh povolal Filipa Jakuba Spenera (1635-1705), který v reformačním táboru znovu vyzdvihl opomíjené
principy biblického učení zdůrazňované již před 150 lety Martinem Lutherem a jeho spolupracovníky.
Základním dílem F. J. Spenera je Pia
desideria (Zbožná přání), které vydal
v roce 1675. Chtěl v něm pouze poukázat na žalostný stav církve a netušil, že z tohoto útlého spisu se stane
manifest mohutného hnutí, které
ovlivní světové křesťanstvo.
Spener kladl ve svém díle důraz na:
- studium Písma za účelem prohloubení osobní zbožnosti,
- cvičení všech věřících v duchovním
kněžství,
- pěstování bratrské lásky, a ne jen intelektuální známosti křesťanské víry,
- vedení duchovních rozhovorů za účelem získání člověka pro Krista, a ne
ubití argumenty,
- vzdělávání farářů jak v teologickém
poznání, tak i ve zbožnosti,

- kázání, které posiluje křesťany ve
víře a povzbuzuje je k nesení ovoce
víry.
V úvodu vyzývá představené církevních sborů ke spolupráci v nádherném
Božím díle:
„A nyní všichni společně pilně konejme to, k čemu jsme povoláni, abychom pásli sbor, který Bůh vykoupil
nejdražším způsobem svou vlastní
krví!
Pamatujme,
milovaní
otcové
a bratři, co jsme slibovali našemu
Bohu při ordinaci k naší službě a oč
se tedy máme starat!
Pamatujme o zúčtování, které budeme muset skládat před tím, který
nás bude brát k zodpovědnosti za
velmi zanedbané duše.
Pamatujme, že nebudeme dotazováni, jak jsme byli vzdělaní a jak jsme
to předali světu; jak jsme byli oblíbení
u lidí a jak jsme toho dosáhli; jak jsme
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byli oslavováni a jak velkými jmény
jsme se zapsali ve světě; jaké poklady
jsme nahrabali z bohatství světa a tím
stáhli na sebe prokletí; ale budou se
nás ptát, jak věrně a upřímně jsme
usilovali o Království Boží; jakými
ušlechtilými příklady čistého a posvátného učení a jak důstojným
a vzorným životem jsme se snažili budovat naše posluchače, jak jsme nesli
kříž a následovali Spasitele v pohrdání světa a sebezapření sebe; jak
pilně jsme stavěli odpor nejen bludům, ale i bezbožnému životu; zda
jsme kvůli tomu vytrvale a upřímně
snášeli pronásledování od zjevně bezbožného světa nebo falešných bratří
a zda v tomto utrpení jsme chválili
Pána Boha?…
Neztrácejme předem naději… Boží
věc se rozvíjí úžasně, tak jak On je
úžasný.“
V hlavní části
svého díla zmiňuje duchovní
bídu tehdejšího
křesťanstva
i úpadek evangelické
církve,
která už jen „navenek
přijímá
vzácné a čisté
Evangelium, tak
zřetelně představené požehnaným Božím nástrojem
v osobě dr. Luthera v minulém století.
… nemůžeme přece na tuto církev hledět tak, jako bychom ji museli zahanbeni a smutni znovu zbořit.“ Při
ohlédnutí se na pohromu moru, hladu
a zvláště dlouhodobých válek, píše:
„Já přece jen považuji tyto zkoušky za
dobrodiní, ve kterých Bůh mnoho
svých lidí zachoval a zabránil tomu,
aby v trvalém hmotném blahobytu

ještě více nezoufali. Přestože pro
naše tělesné oči je neznámá, nesrovnatelně těžší a nebezpečnější je duchovní bída naší církve.“
Tváří v tvář náklonnosti k světské
módě, která je ovládána duchem
světa a projevuje se v tělesných žádostivostech, rozkoši a přepychovém
životním stylu, je především „třeba vzít
vážně první praktickou zásadu křesťanství: zapřít samého sebe.“

Další Spenerovy postřehy a návrhy
k nápravě
O skutečné víře
Nejsmutnější je ovšem skutečnost,
že život a nedostatek ovoce víry
mnohé kazatele usvědčují z nedostatku víry. A to, co myslí o víře a jak
o ní učí, je pouhá lidská domýšlivost,
a vůbec ne skutečná víra, která vyvěrá
z nadchnutí Duchem Svatým a Božím
Slovem, vydávající svědectví.
… lidé, kteří sami v sobě nemají skutečnou víru v Boha, nevyužívají dostatečně svůj úřad, aby takovou víru jak
se patří rozněcoval Slovem v jiných lidech. Tím, že nejsou horliví v modlitbě, ve které zbožný kazatel doznává
hojné požehnání, nemohou mít potřebnou moudrost, která se požaduje
od těch, kteří jiné mají v plné moci
učit a vést na cestu spasení.
O čistém učení
Jelikož protichůdné názory jsou živlem teologie, máme pravdu nejen
znát a ji následovat, ale také vědět, co
je blud a jak se k němu zachovat…
Nemůžeme popřít, i když díky Boží
milosti zůstalo nám ještě čisté učení
z Božího Slova, že tu a tam jsou do
teologie zaváděny mnohé cizí prvky,
nepotřebné a mající příchuť moud-
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rosti tohoto světa. V tom tkví více nebezpečí, než si lze představit. Máme
uvážlivě zachovávat v paměti slova
velmi osvíceného Luthera, která napsal těm v Erfurtu: „Dávejte pozor,
satan vás chce upoutat tím, co je nepotřebné, aby vám znemožnil věnovat
se tomu, co je nutné…“ Slyšme tedy,
zda něco může více škodit, než když
člověk chce být moudrým a chytrým
mimo Písmo a nad Písmem.

O křtu
Tvůj Bůh ti daroval křest, abys mohl
být pokřtěn. Ale On s tebou uzavřel
smlouvu, která z jeho strany je smlouvou milosti a z tvé strany smlouvou
víry a čistého svědomí. Na to musíš
dbát po celý život. Marně se budeš
utěšovat svým křtem a zaslíbenou
v něm spasitelnou milostí, když ze své
strany nebudeš trvat ve smlouvě víry
a čistého svědomí. A když odpadneš,
vrátíš se v upřímném pokání. Tak tedy
jestli tvůj křest ti má přinášet užitek,
musí být uskutečňován po celý život...
Nestačí, abychom byli pokřtěni, nýbrž
náš vnitřní člověk musí obléct samého
Krista, Jeho se přidržet a svědčit o tom
ve svém životě navenek.
O čtení Písma
Pilně číst samotné Písmo svaté,
zvláště Nový zákon. To přece není
těžké , aby každý otec rodiny měl po
ruce Bibli nebo přinejmenším Nový
zákon a denně z něho četl…
Je žádoucí, aby lidé byli povzbuzeni
k samostatnému čtení Písma…
Jedno je jisté, že pilná práce Božího
Slova (která spočívá nejen v naslouchání kázáním, ale také zahrnuje
čtení a rozvažování, o čem pojednává
Žalm 1,2) musí být nejlepším prostředkem k všestrannému zlepšení,

jelikož spočívá ve správné přípravě.
Tak samotné Slovo zůstává semenem,
ze kterého musí v nás vyrůst vše, co
je dobré. A my přivedeme lidi k takové
píli, aby byli v tom stálí a hledali svou
radost v této Knize života, a tak duchovní život v nich bude nádherně
umocněn a způsobí, že se stanou
zcela jinými lidmi.
A oč tedy usiloval náš bl. p. Luther,
když ne o to, aby lidi povzbudil k pilnému čtení Písma? Dokonce při vydávání svých knížek měl pochybnosti,
aby lidé z nich neučinili nosiče Písma
Svatého, a tak zanedbávali vlastní
čtení Písma…
Toto Písmo je nejmocnějším prostředkem, kterým Bůh žehná své dílo,
a tedy bude také nejlepším prostředkem, který církev opět potřebuje, aby
jeho stav byl napraven, aby nechuť
mnoha lidí k Písmu a zanedbávání
jeho studia byly překonány…

O duchovním (všeobecném) kněžství
Navíc náš často vzpomínaný dr. Luther navrhoval ještě jiný prostředek,
ve skutečnosti důkladně spojený
s předchozím, což je ustanovení
a pilné cvičení duchovního kněžství.
Nikdo, kdo pilně četl Lutherovy spisy
nemohl přehlédnout, s jakou vážností
tento požehnaný muž usiloval o toto
duchovní kněžství nejen kazatelů, ale
i všech křesťanů, kteří byli svým Spasitelem učiněni kněžími, pomazáni
Duchem Svatým a posvěceni k duchovní kněžské službě… Kdo chce důkladně převzít a prostudovat ideu
našeho učitele o tom, jak rovněž
o tom, čím jsou kněžské úřady, ať si
přečte jeho dopisy Čechům, jak se má
vybírat a ustanovovat služebníky církve…
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Jak mimořádná vychytralost to byla
hrůzného satana, která přivedla papežství k tomu, že veškeré duchovní
úřady svěřuje jedině kléru (dávaje mu
také vznešené označení duchovních,
a tedy takové, které přísluší všem
křesťanům), a jiné křesťany z toho vyčleňuje…
Nebylo by na škodu, kdybychom
opět zavedli starý, apoštolský způsob
církevních shromáždění, aby vedle našich obvyklých kázání, byla také jiná
shromáždění na způsob, jak uvádí
Pavel v 1 K 14, kde nemluví jen jeden,
ale také jiní, kteří jsou obdařeni dary
a poznáním…

O kazatelském úřadu
Musíme pečlivě dbát, jak postupovat v náboženských sporech a jak se
chovat vůči těm, kteří nevěří nebo
bludně věří, a to abychom především
usilovali o to, jak sebe, své bližní i jiné
bratry v poznané pravdě posilovat,
upevňovat a chránit před nejrůznějším
pokušením.
Disputace nestačí, potřebná je
svatá Boží láska.
Kazatelský úřad … musí učinit vše…
aby měl takové lidi, kteří jsou opravdovými křesťany a mají Boží moudrost
k tomu, aby jiné opatrně přiváděli na
cestu Páně.
Cílem povolání (k Božímu dílu) nemá
být nic jiného, než jedině Boží chvála.
Je jisté, že člověk obdarovaný nemnoha dary, který ovšem upřímně miluje Boha, přináší Boží církvi více
užitku svým nevelkým talentem a studiem, než ješitný světák s dvojím doktorátem, který sice má mnoho
schopností, ale jeho znalosti nejsou
od Boha.
Kazatelna není tím místem, na
němž je třeba vystavovat přepych

svého kunštu, ale kde je zapotřebí
zvěstovat Slovo Páně jednoduše,
avšak mocně podle Boha, aby lidé byli
spaseni, proto vše má směřovat k tomuto cíli.
sestavil Stanislav Piętak

Stvoř ení a souč asná vě da
V září letošního roku (19.-20.9.) proběhly v Třinci Dny plné světla. V rámci
této naddenominační akce, jejímž
cílem je propagovat světlo (rozuměj
duchovní) a oslovovat ty, kteří žijí
v temnotě, zazněly i zajímavé přednášky na téma Stvoření a současná
věda. Přednášejícími byli otec a syn,
oba věřící křesťané a oba vědci.
Otec doc. RNDr. Drahoslav Vajda,
CSc., emeritní vědecko-pedagogický
pracovník na Žilinské univerzitě, proslovil přednášku na téma Vědecký pohled na evoluci a stvoření.

Věda a víra
V úvodu se věnoval definici víry
podle listu Židům 11,1, kde je psáno,
že „víra je podstata věcí, v něž
doufáme, důkaz [přesvědčení o] skutečností, jež nevidíme.“ Podstata, přesvědčení je něco, co považujeme za
pravdivou skutečnost. Víra se přitom
vztahuje k neviditelným věcem. Rodíme se s vlastností a schopností
takto věřit, v tomto smyslu neexistují
nevěřící lidé. Všichni žijeme životy,
které jsou založené na víře, na tom,
čemu jsme uvěřili a co považujeme za
pravdivé. Při čemž každý člověk vidí
tento neviditelný svět jinak; dá se říct,
že každý má svou víru.
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Na rozdíl od víry věda je o faktech.
Věda shromažduje fakty o materiálním světě, a to pozorováním, měřením a pokusy. Formuluje tvrzení, čili
teorie, které vysvětlují mechanizmy či
působení zkoumaných jevů. Vědecká
tvrzení se dají ověřit, či dokázat.
Pokud v testech neobstojí, je na místě
ji přehodnotit nebo opustit. Věda se
zabývá obklopujícím nás světem, t.j.
světem materiálním. Bytosti a objekty
mimo materiální svět jsou pro vědu
a její metody nepřístupné.
Jako operační vědu označujeme teorie, které se zabývají stále probíhajícími a opakujícími se jevy v přírodě či
vesmíru. Oproti tomu zkoumání začátku vesmíru a života se označuje za
vědu o počátku, i když tato vědou
v přísném slova smyslu není. V rámci
operační vědy se dá každou teorii či
tvrzení kdykoliv a opakovaně ověřit
pozorováním, měření či pokusem. Její
slabinou je však neschopnost zkoumat jedinečné a neopakovatelné události (počátky).

Evoluce a stvoření
Jako evoluce se označuje myšlený
proces, ve kterém vesmír a život
v něm vznikly samovolně z neživé
hmoty jenom přírodními cestami a jen
působením přírodních zákonů. Darwinovo učení o biologické evoluci říká,
že všechny živé organizmy jsou potomky nějakého společného předka,
který žil v dávné minulosti. Avšak
snaha o vysvětlení vzniku vesmíru
a života přírodními cestami a prostřednictvím pouze přírodních zákonů
je ve skutečnosti jenom spekulace.
Oproti tomu Bible popisuje stvoření
vesmíru a života včetně člověka
v šesti dnech. Bůh řekl a stalo se (Gn
1 a Ž 33,9).

Co nás učili a co bychom měli
vědět?
Ve škole nás učili a stále ještě učí, že
evoluce je dokázána vědecká teorie.
Měli bychom však vědět, že k dnešními dni nebyl předložen ani jeden vědecký fakt a ani jeden vědecký důkaz
ve prospěch tohoto tvrzení.
Učili jsme se, že věda je všemocná
a dovede všechno vysvětlit a dokázat.
Měli bychom však vědět, že věda
může pouze vysvětlit, jak jevy probíhají; nikdy však nebude schopna odpovědět na otázku, proč se odehrávají
a proč existují.
Fosilní záznam – záznam evoluce?
Další přednáška zazněla z úst syna,
RNDr. Petera Vajdy, PhD., vě deckého
pracovníka Geofyzikálního ústavu Slovenské akademie vě d. Ve své přednášce se zabýval otázkou, zda fosilní
záznam (tedy zkameněliny organizmů
dochované v horninách geologických
vrstev) jsou záznamem proběhlého
evolučního procesu. Jednou z velkých
záhad vědy, zabývající se zkamenělinami, je tzv. kambrická exploze. V geologické vrstvě zvané kambrium, což
jsou dle evolučního datování horniny
staré asi 530 milionů let, se náhle objevuje velké množství plně vyvinutých
velmi rozdílných organizmů, převážně
bezobratlovců, v počtu více než 19
různých živočišných kmenů. Naprostá
většina „stavebních plánů“ živočišné
říše naší planety se objevuje náhle
v kambriu.
Podle darwinistické evoluční teorie
by těmto živočichům mělo předcházet
obrovské množství evolučních předků,
které by vypadaly jako přechodné
formy mezi nimi. V předchozí vrstvě –
v prekambriu se však žádné přechodné formy neobjevují. Doposud ne-
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zodpovězenou otázkou tedy je, kde
jsou předkové kambrických živočichů.

Záhady kolem vzniku živočichů
Navíc se zjistilo, že ve vrstvách prekambria existuje další záhadná exploze živočichů, zvaná ediakarská
neboli avalonská fauna. Ve vrstvách
starých dle evolučního datování 635542 milionů let byly nalezeny zkameněliny zvláštních plně vyvinutých
organizmů živočichů či rostlin, které
neměly žádné evoluční předky. V kambriu vymizely a byly nahrazeny zcela jinými organizmy. Mezi ediakarskou
faunou a kambrickými organizmy přitom neexistují žádné vývojové vztahy.
Kdybychom přirovnali celé období
evoluce života (údajně 3,5 miliardy let)
k jednomu dni, pak tři čtvrtiny dne by
zde byly přítomny pouze jednobuněčné organizmy (např. bakterie, prvoci apod.). Před 21. hodinou se objeví
najednou z ničeho nic ediakarská
fauna. Ve 21.00 se v průběhu 2 minut
objeví celá paleta kambrických organizmů, tedy naprostá většina kmenů,
které kdykoliv žily na této planetě.
Z toho plyne, že pro evoluční vývoj
forem nebyl k dispozici žádný čas. Organizmy prostě neměly čas se vyvinout. Objevily se najednou a byly zde.
Fikce a fakta
V současné době existují různé fikce
v otázce vývoje živočišných organizmů. Jednou z fikcí je, že organizmy
z kambria se vyvinuly postupně z evolučních předků. Avšak kambrická exploze vyvrací tvrzení, že fosilní záznam
je důkazem evoluce, vyvrací také teorie o společném předkovi. Ve fosilním
záznamu se nenacházejí žádné stopy
po vyhynulých přechodných článcích
mezi jednotlivými druhy.

Fosilní záznam nepředstavuje empirický důkaz, že proběhla evoluce života z prapůvodního předka, právě
naopak představuje empirické nálezy,
které jsou v příkrém rozporu s představou o postupném stupňovitém evolučním vývoji života.
Fosilní záznam tedy není svědectvím o evoluci života na této planetě
a není ani v souladu s evoluční hypotézou o vzniku života postupným vývojem. Fosilní záznam naopak
představuje svědectví o hromadném
katastrofickém pohřbení organizmů.
Tento nález není v rozporu s biblickým
zjevením o historii naší planety –
o stvoření, pádu člověka a globální
světové potopě za dnů Noe.
Štěpán Rucki

Aktuality ze světa
Německo. V roce 2014 ztratila Evangelická církev v Německu téměř 410
000 členů. Největší úbytek (-48 852
členů) zaznamenala církev v Hannoversku. Úbytek členské základny se v průběhu let stupňuje: v roce 2013 klesl
počet německých evangelíků o 316
000 a o rok dříve o 264 000. Z 82,2 milionů obyvatel SRN je 33,8% bez náboženské příslušnosti, 29,1% se hlásí ke
katolické církvi, 27,5% k evangelické
církvi, 6,1% k islámu a 0,9% k evangelikálním denominacím.
Polsko. V červnu se ve Varšavě konal
křesťanský filmový festival nazvaný Jákobův žebřík (Drabina Jakuba).
Island. V pořadí pátým katolickým biskupem Reykjaviku se stal v říjnu slovenský kapucín Dávid Tencer (*1963),
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který na Islandu působí jako misionář
od roku 2004. Na převážně evangelickém Islandu je katolická církev výrazně
menšinová (katolíci tvoří asi 3,5 % obyvatel); všichni dosavadní biskupové byli
cizinci.
Rusko. Úřady ve městě Jaroslavli vrátily evangelíkům jejich bývalý kostel
z 19. století, který jim byl odebrán
během stalinské perzekuce. Chrám je
v současnosti v dezolátním stavu.
Německo. Počátkem listopadu zasedala synoda EKD, která volila nově 14
z 15 členů Rady EKD. Za evangelikály
do ní byl zvolen jen předseda svazu
křesťanských společenství Michael
Diener. Funkční období nově zvolené
rady uplyne v roce 2021. Do Rady nebyl
zvolen žádný z kandidátů mladších čtyřiceti let, což některá média kritizovala.
Synoda přijala deklaraci, v níž se distancovala od negativních slov Martina
Luthera ohledně židů a dále vyjádřila
podporu imigrační politice Angely Merkelové a vyzvala spolkovou vládu k uzavření všech uhelných elektráren do
roku 2040.
Fidži. Hlavou státu byl zvolen sedmašedesátiletý generálmajor Jioji Konousi
Konrote, který je praktikujícím adventistou a starším sboru v hlavním městě
Suva. Z 880 000 obyvatelů ostrovů se
64 % hlásí ke křesťanství, 28 % k hinduismu a 6 % k islámu.
Rusko. Ve městě Ufa v Baškirsku bylo
posvěceno nové diakonické centrum
evangelické církve.
Korea. Koncem října se v Soulu konalo
setkání zástupců konfesijních luterských církví z regionu východní Asie
a Oceánie. Hlavní přednášku na téma
křtu proslovil Takeši Nidaira z Evangelicko-luterské křesťanské církve v Japonsku.

Itálie. Papež František navštívil v Římě
luterský Kristův kostel; během návštěvy
požádal o to, aby se za něj evangelíci
modlili a věnoval jim kalich pro sloužení
Večeře Páně.
ČR. V listopadu byla uvedena do
funkce nová synodní rada Českobratrské církve evangelické. Synodním seniorem ČCE se stal farář z Pardubic
Daniel Ženatý (*1954) a synodním kurátorem Vladimír Zikmund (*1955)
z Brna, který končí ve svém inženýrském povolání a bude se práci v synodní radě věnovat na plný úvazek.
Německo. V listopadu zvolila valná hromada Spolku Martina Luthera (MartinLuther-Bund)
nového
tajemníka;
Rainera Stahla nahradí v příštím roce
Michael Hübner. Zároveň byla pro rok
2016 schválena podpora zahraničního
projektu přestavby evangelické fary
v Třinci pro aktivity „Šance podaná
ruka“.
Izrael. V Jeruzalémě byl při archeologických vykopávkách nalezen otisk pečetě judského krále Chizkijáše. Oválný
otisk má rozměry 9,7 x 8,6 mm; je na
něm vyobrazeno okřídlené slunce s nápisem „patřící Chizkijášovi (synu Achazovu) králi Judy“.
Polsko. Novým biskupem těšínské diecéze Evangelicko-augsburské církve byl
v listopadu zvolen Adrian Korczago
(*1964), farář z Goleszowa; nahradí
v úřadu Pawła Anweilera.
Literární hlídka. Karmelitánské nakladatelství vydalo Vyznání svatého Augustina v novém českém překladu.
Duchovní životopis jedné z největších
postav církevních dějin je tak českému
čtenáři zpřístupněn v moderním jazyce.
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Aktuality z KS
Pěvecké sbory. Dne 19. září vystoupily
spojené pěvecké sbory na oslavách výročí Trans World Radia v Brně; koncertu
se zúčastnilo na 80 zpěváků a 30 hudebníků. Záznam vystoupení byl vysílán
na vlnách Rádia7.
Návštěva ze SRN. V říjnu nás krátce
navštívila skupina asi čtyřiceti německých seniorů, vedená bratrem Theo
Schneiderem. Na setkání s nimi posloužil biblickým zamyšlením bratr S. Piętak;
bratři J. Tomala a B. Taska jim představili službu KS.
Karmel. U střediska Karmel bylo instalováno venkovní osvětlení. Práce byly vykonány dobrovolnicky zdarma; cena
materiálu činila 29 tisíc Kč. Stále ještě
přijímáme dary i na pokrytí nákladů na
položení dlažby u Karmelu. Vedení KS
se opakovaně zabývalo hospodářskou
strategií střediska Karmel, neboť od
roku 2016 již nebude KS dostávat od
SCEAV žádné pravidelné příspěvky, jimiž
byl dosud provoz střediska dotován.
Publikační činnost. Byl vydán sborník
s příspěvky z březnové konference
o pastoru Vladislavu Santariusovi.
EC MISE. V představenstvu EC MISE
nahradil Daniela Spratka ve funkci zástupce KS Daniel Szymeczek.
Setkání se zástupci Církevní rady.
Dne 10. 11. 2015 se setkalo 8 zástupců vedení SCEAV a KS. Zástupci se
vzájemně informovali o chystaných akcích v roce 2016; dotkli se také možných způsobů oslav jubilea reformace
v roce 2017. Projednali také znění společného stanoviska k uprchlické krizi
a možnou účast na budoucích akcích
zaměřených na podporu rodiny. Zástupci SCEAV informovali, že v únoru
jede delegace CR do Braunschweigu

a nabídli KS možnost vyslat na setkání
svého pozorovatele.
Adventní setkání bratří se uskutečnilo
7. 12. 2015; slovem na téma „Být stále
proměňováni k Pánovu obrazu“ (2 K 3,
18) posloužil br. Ďuračka ze Slovenska.
Štěpánské setkání. Tradiční setkání
na druhý svátek vánoční se uskuteční
v Českém Těšíně. Hlavním hostem bude
Salman Hasan, konvertita od islámu ke
křesťanství, který v současnosti pomáhá křesťanským uprchlíkům v Iráku
a vyjadřuje se v médiích k uprchlické
krizi.
Výbor KS. V lednu 2016 je naplánováno společné zasedání Výboru KS
(„Devítky“) a vedení Odboru mládeže.

Vzpomínka na bratra
Rudolfa Rakowského
Dne 7. října 2015 nás opustil bratr
Rudolf Rakowski z Oldřichovic. Narodil se dne 11. června 1927 v Třinci,
kde prožil své dětství a mládí. Střední
průmyslovou školu absolvoval v Karviné a následně pracoval v Třineckých
železárnách na válcovnách jako kalibrér. Jeho domovským sborem byl
evangelický sbor v Třinci, kde působil
jako presbyter, dirigent pěveckého
sboru a učitel náboženství. Po sňatku
s Helenou roz. Kowarzovou, se kterou
prožil 65 let společného manželského
života, se přestěhoval do Oldřichovic,
kde byl znám jako člověk, který
mnohé povzbuzoval na cestě za Kristem formou telefonátů, letáčků a biblických pozdravů. Pro široký okruh
bratří a sester se nesmazatelně zapsal jako neúnavný distributor denního čtení Dobrá setba a také jako
člověk, kterému záleželo na čistotě
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učení. Pán Bůh si jej povolal k sobě po
krátké nemoci ve věku 88 let. Pohřeb
se konal v evangelickém kostele v Oldřichovicích dne 12. října 2015 a jeho
tělo je pohřbeno na hřbitově v Gutech.
Jiří Chodura

Prosba o finanční
podporu
Vedení Křesťanského společenství,
z. s., se obrací na své členy a příznivce
s prosbou o finanční podporu. KS jakožto spolek nemá žádné pravidelné
příjmy od státu. Od roku 2016 nebude
na základě rozhodnutí synodu dostávat ani žádné pravidelné příspěvky od
Slezské církve evang. a. v. Je tak odkázáno na podporu svých členů a příznivců.
Budeme vděčni, pokud se rozhodnete pro jednorázový či pravidelný příspěvek na činnost KS. Svůj dar
můžete určit na konkrétní účel za použití variabilního symbolu při poukázání daru na účet KS.
Číslo hlavního účtu KS je:
260182314/0300
Variabilní symboly:
684011 - Karmel – investice
6840111 - Karmel – investice – dlažba
684021 - Lípa – investice
6845440 - Srdce pro Afriku
684061 - Šance podaná ruka
684031 - XcamP
684041 - Odbor mládeže – centrální akce a školení mládeže a dorostu
684081 – Biblické školení pracovníků
684091 - Vydavatelská činnost
685000 - bez konkrétního určení (na aktuální
potřeby)

Kalendář akcí
v roce 2016
9. 1. 2016
Modlitební konference
16. 1. 2016 BŠP 5 (Č. Těšín)
22. 1. - 24. 1.2016 Louč (Generace 246) 1.
23. 1. 2016 Konference pro pracovníky s dětmi
(Komorní Lhotka)
30. 1. 2016 BŠP 6 (Č. Těšín)
13. 2. 2016 BŠP 7 (Č. Těšín)
27. 2. 2016 BŠP 8 (Č. Těšín)
4. 3. - 6. 3. Louč (Generace 246) 2.
19. 3. 2016 BŠP 9 (Č. Těšín)
27. 3. 2016 Centrální mládežnické velikonoční
setkání
10. - 14. 4. 2016 ProChrist (Ružomberok)
16. 4. 2016 Ústřední konference delegátů
Křesťanského společenství,
z. s. (Smilovice)
22. 4. - 24. 4. 2016 Louč (Generace 246) 3.
7. 5. 2016
Centrální mládežnický výšlap
5. 6. 2016
Festival dechových souborů
(Č. Těšín)
10. - 12. 6. 2016 OKO (Albrechtice)
19. 6. 2016 95. výročí oldřichovického smíšeného pěveckého sboru
16. – 23. 7. 2016 XcamP (Smilovice)
28. 8. 2016 Centrální mládežnické setkání
u příležitosti nového školního roku
28. 8. - 2. 9. 2016 Pobyt seniorů (Oldřichovice)
25. 9. 2016 Výročí Karmelu (Smilovice)
15. 10. 2016 Den seniorů (Smilovice)
13. 11. 2016 Festival pěveckých sborů (Č. Těšín)
5. 12. 2016 Adventní setkání pracovníků (Smilovice)
10. 12. 2016 Centrální vánoční večírek mládeže
26. 12. 2016 Štěpánské setkání
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Odvážná (Luterova)
exegeze
Byl jsem před časem nejspíš formálně pozván jedním pastorem na biblickou skupinku. Jižní Morava, malé
městečko, jiná církev, účastníci
z mnoha křesťanských denominací. Vedoucí rozdal vybraný biblický text po
verších všem účastníkům a každý se
mohl připojit. A opravdu, každý něco
řekl. I já. Nakonec se objevily dotazy. Takové klasické. „Na přetřes“ se dostala
v podstatě pouze tzv. „těžká místa
Bible“. Tedy místa, která čtena a vykládána separátně, bez ohledu na zbytek
Bible, opravdu zamotají leckomu
„šišku“ na krku. Ale pokud použijeme
známou reformační zásadu „vykládat
Písmo Písmem“, leccos se dá pochopit.
Použil jsem tento princip i v tomto případě a i ti bibličtí „šťouralové“ byli protentokrát spokojeni. Možná vám také
vyvstávají v mysli nějaké těžké a nepochopitelné biblické perikopy. Já je mám,
přiznám se, také. A není jich málo. Rozhodně se těším na to, že se na mnohé
z nich jednou v nebi zeptám. Prozatím
nám zůstává pouhé Písmo a Duch
Svatý, který Písmem leccos osvětluje.
Dostalo se mi do ruky čtení na každý
den z myšlenek Martina Luthera.
Mnohé mne inspirovalo. Ale to, jakým
způsobem „zatočil“ pro mne s jedním
z opravdu náročných textů, mne příjemně zaskočilo. Možná, že jste také
zvedli obočí při četbě Žalmu 137 „Blaze
tomu, kdo tvá nemluvňata (babylónská
dcero) uchopí a roztříští o skálu.“ Vždy
když jsem toto slovo četl, nebylo mi při
představě fyzického reálného naplnění
tohoto proroctví či obrazu dobře.
Luther se vyhnul „naturalistickému“

vysvětlení. On tento text použil jako ilustraci k jinému textu: „Každý, kdo se žádostí v srdci se dívá na ženu, už s ní
zcizoložil v srdci.“ (Mt 5,28 b)
Cituji Reformátora: „V Žalmu čteme:
blahoslavený, kdo tvoje děti Babylóne
pochytí a roztříská o skálu. To znamená: Ať jde srdce rychle se zlými myšlenkami, dokud jsou ještě malé a na
začátku jejich životní cesty, ke Skále –
Kristu. O ni se zlo rozbije a vyhyne.“ Čili
každou nečistou myšlenku vyznat Ježíši
jako hřích, byť se jeví jako prozatím neškodná.
Ano dá se opravdu souhlasit s Reformátorem. Bible opravdu nikde neschvaluje ani nevybízí k nelítostnému
jednání s nemluvňaty. Dá se jednoznačně říct, že i ve Starém zákoně není
pro takové jednání precedent. Přesto,
že takto tvrdé tresty za hřích Bible zmiňuje, je citovaný úsek představeným výkladem – metaforickým a duchovním
vysvětlením textu, zcela harmonizován
s duchem celého Písma.
Na zmiňované jihomoravské skupince jsem se musel poprat s jiným tentokrát novozákonním textem. Ale o tom
snad příště. Luterskou zásadu vykládat
Písmo Písmem jsem tam použil také.
Boží Slovo je krásné dobrodružství!
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