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Probuď se, kdo spíš...
a zazáří ti Kristus
Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš,
vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.
(Ef 5,14)
Vzkříšení Ježíše Krista se stalo největší událostí v dějinách světa a lidstva.
Pán se stal prvotinou, a tak jako On,
i my budeme v den slavného vzkříšení
všech mrtvých oblečeni do nového těla.
Vzkříšení všech mrtvých je největší nadějí pro svět a lidstvo. Bez naděje na
vzkříšení naše existence a veškerá námaha člověka ztrácí svůj smysl. Zůstává pouze jedno: „jezme a pijme –
neboť zítra zemřeme”.
Ale kromě této nádherné naděje již
v tomto životě smí člověk zakusit a prožít největší zázrak a největší proměnu
pod sluncem – to je duchovní vzkříšení.
Vstanout ze smrti hříchu k životu
s Bohem. To je život, který začíná již
nyní a trvá věčně.
Tak jako mrtvý člověk neprojevuje
žádné známky života (pohyb, dýchání,
jídlo, teplota těla), tak ani duchovně
mrtvý člověk nemá žádné známky duchovního života (dýchání – modlitba,
jídlo – zájem o Slovo Boží, pohyb služba pro Pána, teplota – láska k Pánu
a společenství věřících).
Žel, na většině lidí kolem nás nevidíme tyto projevy nového života. Jsou
duchovně mrtví nebo spí tvrdým duchovním spánkem. Patří k nim i mnozí
z našich blízkých a drahých přátel, příbuzných a sousedů. Také mnohé členy
našich sborů musíme žel považovat za
duchovně spící. Nevykazují žádné
známky duchovního života víry.
Nechceme nikoho soudit a ani nemáme k tomu právo, ale toužíme podat

pomocnou dlaň, projevit lásku a ukázat
zájem. Pán Ježíš nás pozývá k povstání
ze spánku a smrti k životu, světlu a radosti.
Kéž se mnohá duše probudí do nového jara a naše sbory rozkvetou radostí nově narozených srdcí!
Bohdan Taska

Ježíš v Tóře
Předobrazy Krista v příbězích
v Pěti knihách Mojžíšových
(výběr z přednášky z BŠP)
Ústřední postavou celé Bible je osoba
Pána Ježíše Krista. Dosvědčuje to i sám
Ježíš, když říká, že Písmo svědčí o něm
(J 5,39) a že i Mojžíš psal o něm
(J 5,46). V Pentateuchu jej nacházíme
především v proroctvích a předobrazech. Níže uvedený výčet předobrazů
Pána Ježíše v Pentateuchu zdaleka
není kompletní, jedná se spíše o názornou ukázku. Při studiu předobrazů je
nutné si uvědomit, že každý z nich zobrazuje jen určitý prvek (či prvky) charakteru nebo díla Krista, je to pouhý
stín. Žádný z nich nepodává úplný
obraz Krista.

Ábel
Ábel přinesl Bohu milou oběť (Bůh
shlédl na jeho obětní dar). Podobně
i Pán Ježíš přinesl za nás oběť, jejíž
vůně je Bohu milá (Ef 5,2). Jelikož byl
Ábel milý Bohu, byl nenáviděn a zabit
svým bratrem. Stejně tak i Židé nenáviděli Krista (J 5,18) a nechali jej zabít.
Oba kvůli svému svědectví prolili svou
krev. Ábelova krev pak křičela k Bohu
(Gn 4,10). Kristova krev však volá ještě
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naléhavěji (Žd 12, 24), ale nikoliv po odplatě, ale po odpuštění, očištění, smíření. Můžeme říci, že křik krve Ábelovy
je utišen usmiřující a hojící krví Kristovou.

Melchisedech
Melchisedech byl králem a knězem
(Gn 14,18). Spojení titulu krále a kněze
se sice vyskytovalo v pohanských kulturách, ale v Izraeli král nebýval knězem (neobětoval) a kněz nebýval
králem (nevládnul). V Kristu se však
stejně jako u Melchisedecha obě
funkce spojují v jedné osobě. Není bez
zajímavosti, že král i kněz byli uváděni
do úřadu pomazáním (např. 1 S 10,1;
Ex 29,7), což nás opět směřuje ke
Kristu (tzn. Pomazanému).
Když se Abram vracel po vítězství nad
Kedorlaómerem a jeho spojenci, přinesl mu Melchisedech chléb a víno.
Ježíš nám také přinesl chléb a víno
v podobě těla a krve, když za nás obětoval své tělo a prolil svou krev (J 6,5358).
Izák
Izák byl zaslíbeným synem (Gn
17,16.19). Narození Pána Ježíše bylo
také zaslíbeno, jednak už dávno předtím proroky (Iz 9,5-6), jednak bezprostředně před jeho příchodem (Lk
1,30-31). Izák i Ježíš jsou nazváni jednorozenými, jedinými (ve smyslu jedinečnými) syny (Gn 22,2; J 3,16). Izák se
stal dědicem celého Abrahamova majetku (Gn 25,5) stejně jako Kristus je
dědicem všeho (Žd 1,2).
Mnoho podobností mezi Izákem
a Pánem Ježíšem nacházíme v příběhu
o obětování Izáka z Genesis 22. Izáka
měl jeho otec obětovat, Ježíš byl obětován. Abraham tímto činem dokázal, že
jeho láska k Bohu je tak velká, že je mu

ochoten obětovat i svého jediného zaslíbeného syna. Bůh pak tímto činem
dokázal, že jeho láska k lidem je tak
velká, že kvůli nim byl ochoten obětovat
svého jediného Syna. Izák nesl dříví
k oběti stejně jako Kristus nesl kříž, na
němž měl být obětován (Gn 22,6;
J 19,17). Izák se nebránil, nekladl
odpor, byl ochoten se nechat obětovat.
Také Kristus se dobrovolně podřídil vůli
svého Otce (Lk 22,42) a mlčky snášel
utrpení (Mt 27,12-14; Iz 53,7).

Josef
Přestože Josef není v Novém zákoně
výslovně zmíněn jako předobraz Pána
Ježíše, osudy těchto dvou osob byly
v mnohém podobné. Oba se setkali
s nepochopením u svých nejbližších. Josefovi bratři nemohli přijmout to, že by
jejich mladší bratr měl nad nimi vládnout (Gn 37,8). Stejně neuznávali Ježíše ani jeho sourozenci (J 7,5)
a odmítali ho i obyvatelé Nazareta (Mk
6,3), kteří jej pokládali za nevzdělaného
tesaře od vedle, jenž je nemá co poučovat. Josef byl pak svými bratry prodán karavaně Izmaelců za dvacet
šekelů stříbra (Gn 37,28). Také Ježíš byl
zrazen blízkou osobou za třicet stříbrných (Mt 26,15).
Později se Josef stal zachráncem
světa (Gn 41,45) stejně jako Ježíš je
Spasitelem světa (1 J 4,14). Josefovi
i Ježíšovi bylo 30 let, když začali své dílo
záchrany (Gn 41,46, Lk 3,23). Další podobnost mezi nimi spočívá v tom, že
Josef zachránil nejen své bratry, ale
všechny, kdo k němu přicházeli (Gn
41,57), stejně ani Ježíš neodmítá nikoho, kdo k němu přichází (J 6,37). Lid
chodil za Josefem pro chléb (Gn 47,15).
Sám Ježíš je chlebem života a chce nás
sytit (J 6,35). Rozdíl mezi oběma je
v tom, že Josef chléb lidu prodával a do-
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kázal ho nasytit jen načas. Ježíš naproti
tomu nabízí chléb života zdarma a navěky.

Mojžíš
Mojžíšovi i Ježíšovi krátce po jejich
narození usilovali o život tehdejší vladaři. Oba přitom nacházejí bezpečí
u nepřátel, Mojžíš v náručí faraonovy
dcery a Ježíš v Egyptě. Skrze oba Bůh
zachránil svůj lid a vyvedl jej z otroctví
(Egypta resp. hříchu). Společné mají
také to, že oba přinášeli Boží navštívení. Dalo by se říci, že jejich prostřednictvím Bůh navštívil svůj lid (Ex 3,16;
4,31; Lk 7,16; 19,44).
Ježíš po křtu odchází na 40 dní na
poušť, aby se připravil na svou službu.
Také Mojžíš opouští, i když nedobrovolně, Egypt a odchází na 40 let na
poušť, aby jej Bůh připravil na úkol.
Během tohoto čtyřicetiletého cvičení
Bůh z impulzivního Mojžíše, který dříve
neváhal zavraždit člověka, učinil nejpokornějšího ze všech lidí (Nu 12,3). Toto
cvičení bylo v případě Mojžíše zakončeno setkáním s Bohem (Ex 3,2) a v případě Ježíše střetem se satanem (Mt
4,3).
Mojžíš i Ježíš jsou prostředníky mezi
Bohem a lidmi (Ex 20,19; Dt 5,23-31; 1
Tm 2,5). Oba jsou také prostředníky
smlouvy. Skrze Mojžíše dal Bůh svému
lidu zákon (J 1,17), skrze Ježíše přinesl
Bůh lidem spasení (Žd 9,15). Jak již
bylo zmíněno, Mojžíš byl nejpokornější
ze všech lidí (Nu 12,3). Stejně i Ježíš je
tichý a pokorného srdce (Mt 11,29).
Mana
Mana byl pokrm, který Bůh seslal
z nebe, aby zachránil svůj lid před smrtí
hladem (Ex 16). Pán Ježíš sestoupil
z nebe jako pravý chléb, aby lidem přinesl věčný život (J 6,31-35; 48-51). Iz-

raelci manu nepěstovali, nijak se o ni
nezasloužili, pouze ji sbírali. K záchraně
skrze Pána Ježíše nemůžeme nic přidat, nemůžeme si ji nijak zasloužit, můžeme ji pouze přijmout.

Bronzový had
Tento bronzový had byl Božím prostředkem záchrany pro ty, které uštkli
ohniví hadi. Kdo na bronzového hada
pohleděl, byl zachráněn (Nu 21,8-9).
Uštknuté lidi nezachránil nějaký lék
nebo protijed, k záchraně byla nutná
víra. Také Pán Ježíš je jediným Božím
prostředkem záchrany pro všechny zasažené jedem hříchu, a to skrze víru.
Abychom byli zachráněni od věčné
smrti, musíme s vírou pohledět na
Krista. Cesta k věčnému životu vede
pouze skrze víru v Pána Ježíše (J 3,1415).

Na tomto předobrazu můžeme vidět
ještě jednu důležitou skutečnost. Bronzový had (Nechuštán) se stal v pozdějších letech předmětem uctívání
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(2 Kr 18,4). Prostředek záchrany, který
měl připomínat Boží moc, se v důsledku lidské zkaženosti změnil v objekt modloslužby. Podobné to může být
i s jinými předobrazy Krista. Tyto předobrazy jsou dobré, měli bychom je
znát a studovat, ale nesmíme zapomínat na to, že to jsou jen náznaky a stíny
(Žd 10,1). Jejich úkolem je ukazovat na
Krista a jeho dílo, vést nás k němu.
Nikdy nám však nesmí zakrýt samotného Krista. Skutečností je Kristus,
v něm je plnost, on se stal naplněním
všech proroctví a předobrazů. Nesoustřeďme se proto pouze na stíny, ale využijme je k tomu, aby nás dovedly
k originálu, jímž je Pán Ježíš Kristus.

Martin Tomala

S MUDr. Alešem Hejlkem
(nejen) o rodině
Na letošní
Konferenci
pro muže byl
jedním z řečn í k ů
MUDr. Aleš
Hejlek, který
je primářem
pracovního lékařství
Nemocnice
České Budějovice. Je znovuzrozeným křesťanem od
svých 19 let. Ve svém sboru se věnoval
výchovné a vzdělávací práci a v současné době přednáší na různých konferencích a setkáních křesťanů. Po

konferenci jsme se ho zeptali na některé věci, o nichž se zmiňoval ve své
přednášce.
Ve své přednášce, která byla do značné míry
i osobním svědectvím, jsi zmiňoval různé etapy
ve svém životě. Která období to byla a jak by se
dala stručně charakterizovat?

První období v partnerství bylo po
známosti, svatbě a v době, kdy jsme vychovávali děti v jejich mladším věku.
Moje liberálnější postoje víry po obrácení se především vlivem mé manželky,
ale i několika lidí ze sboru měnily. Díky
Bohu jsem si mohl uvědomit, že víra je
životní styl – způsob života a že křesťanství má být věrohodné. Ve druhém
období, kdy manželce bylo kolem čtyřiceti let, nastala v jejím životě proměna
pohledu na naší službu Pánu Bohu, ale
i na život jako celek. Už nechtěla být jen
ta, která svému muži umožňuje službu,
realizaci (v dobrém a možná někdy
i v tom horším slova smyslu), ale sama
chtěla žít samostatněji, sama se rozhodnout pro své uplatnění v životě i ve
sboru. To je změna života, kterou muži
ne moc rádi vidí, protože mají pocit, že
se jim i rodině partnerka vzdaluje,
v něčem je i předhání (snadno vybují
mužská ješitnost). Jak se to projevuje?
Udělá si například řidičák a chce jezdit
autem i sama, začne chodit do jazykových kurzů anebo třeba cvičit, zpívat...
samostatně začne sloužit ve sboru, má
řadu nápadů. Tohle období by muži neměli podcenit, natož „udusit“, ale pomoci rozvinout a třeba moudře
usměrnit.
Při mé velké vytíženosti ve službě
Pánu Bohu, současně i v práci nastalo
pro mě a pak i rodinu další, a to velmi
smutné období. Došlo k nedorozumění
s některými bratry a sestrami ve sboru,
církvi především v otázkách biblického
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učení a postojů, kde někdy lze jen těžko
rozlišit principiální postoje od osobních.
To samozřejmě nevylučuje to, že jsem
musel před Pánem Bohem i lidmi vyznat své chyby i omyly a omluvit se. Pozůstatky tohoto období trvají žel dosud.
Další životní etapou byla situace kolem
mé vážné nemoci – příhody a po roce
se ještě přihlásily její následky, také
díky mé neposlušnosti vůči Božím dotekům (Job 33, 13). To Pán Bůh chtěl
a chce, abych kvalitativně změnil svůj
vztah k němu, k lidem, k rodině,
k sobě… a to jsem v současnosti. Nebylo by špatné, alespoň všichni to říkají,
kdyby mě, nás potkala další etapa –
vnoučata. Ale Pánu Bohu poručeno.
Mluvil jsi o své nemoci. Můžeš nám říct, co Ti
v tomto období nejvíce pomáhalo?

Především víra, Pán Bůh Otec, Pán
Ježíš Spasitel a přítel v Duchu Svatém.
Nechci, aby to znělo jako odpověď,
která se ode mě čeká a která může být
vnímaná jako povrchní. Boží projevy
a pomoc měly mnoho podob. Jedna
z největších byla řeč Božího Slova –
velmi mě potěšovalo i zahanbovalo
a vychovávalo. Učit se ho zpaměti
a v různých chvílích si ho říkat, třeba
v noci, kdy marně čekáš na spánek,
nebo jím zahánět různé pokusy toho
zlého… to je moje velká zkušenost
i vděčnost zároveň.
Dále to byla moje rodina, především
moje manželka – „děvče do nepohody“. Byla při mně, jak slíbila, „v dobrém i zlém“. Kdykoliv jsem potřeboval,
byla nablízku, ale ne hloupě, uměla mě
a umí i moudře usměrnit. Dále to byly
přímluvné modlitby bratrů a sester (ze
Slezska – veliké díky). Mohl jsem
a stále mohu pomocí SMS zpráv v těžkých chvílích poprosit o modlitební podporu a pomoc. Je to také moje velká

zkušenost a vděčnost. Přestože jsem
tak středně emotivně laděný, byly
chvíle, kdy jsem prožil při přímluvách
doslova „nošení v Boží náruči“ – to bylo
nádherné! No a to další byla léčba. Protože věřím, že medicína a její vymoženosti v plné šíři jsou velkými Božími
dary, tak mám všechno, co pro mě
zdravotníci udělali a dělají, za velký Boží
dar. A pak také sport, hudba…
Fundamentalizmus je pojem, který v současné
době má, a to i v křesťanství, negativní náboj.
Jak ty vnímáš tuto otázku?

Pojem fundamentalizmus je odvozen
od základů křesťanské víry vycházející
z Bible, které byly formované a vydané
evangelikálními křesťany v roce 1910
pod názvem „Fundamenty víry“ (Fundaments of faith). Velmi intenzivně totiž
začali vnímat, že hrozí církvi rozklad
učení – věrouky s následným negativním morálním dopadem na jednotlivce,
obecenství i církev. Jeví se mi, že
i v dnešní době prožíváme často nepřehlednou a sporně biblickou šíři učení.
Do společenství křesťanů se vloudila
celá řada negativních morálních jevů,
se kterými si často v evangelikálních církvích napříč denominacemi nevíme
rady. V tomto postoji se vnímám jako
příznivec fundamentalizmu. Jen mám
obavu, abych se nestavěl pyšně vůči
druhým lidem, měl stále rád bližního,
i když s jeho jednáním a projevy nesouhlasím. Bojím se také, abych se nemíjel
ve svých postojích s Pánem Ježíšem
a biblickou zvěstí, Duchem Písma
a abych byl otevřený vedení Ducha Svatého, když mě povede mimo mé dosavadní zkušenosti i představy.
Chtěl bych se vrátit ještě k předchozí otázce
a zeptat se Tě, jaké jsou Tvoje fundamenty víry.
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Asi bych to lépe nevyjádřil než naši re-

formátoři: sola scriptura – jedině
Písmo, sola gratia – jedině milostí,
solus Christus – jedině Kristus, sola
fide – jedině vírou a soli Deo gloria – jedině Bohu sláva. Ti, kteří mě vedli na
počátku duchovní cesty, mi předali
lásku k Božímu Slovu. Ale ne myšleno
k „liteře“, ale k Duchu Písma, kdy Duch
Svatý mi otevírá okna do blízkosti Boží,
abych pak lépe pochopil životní hodnoty
a viděl, co mi chce dát, ukázat, ale samozřejmě i otevřené srdce a oči, náruč
pro bližního člověka, lidi kolem mě.
Také pohledy na tento svět a také
i mimo hranice naší republiky. Jsem nesmírně vděčný za tolik překladů Bible,
které jsou v posledních letech k dispozici, je to výjimečná doba.
V křesťanské víře jsem propagátorem
vyvážených důrazů. Přestože je jasné,
že je Pán Bůh, Pán Ježíš především
láska, milost a milosrdenství, jinak bych
vůbec neobstál, jasně v Písmu vidím
i důraz na Boží svatost, spravedlnost,
pravdivost. Jinak řečeno, Bůh má také
řadu nároků a někdy pro nás připravené životní slzy i pot. Pokaždé Pán
Ježíš mluví nějak jinak podle toho, jak
to zrovna i dlouhodoběji potřebuji. Mimochodem, Štěpáne, mám ve své příruční pracovní poličce Tvou knihu
o fundamentech víry (Poznáváme biblické pravdy). Mám to za jednu z nejlepších knih našich autorů, s kterou se
ztotožňuji a používám ji.
Ve své přednášce jsi nestihl se zmínit o některých věcech. Jednou z nich je populární psychologie. Jaký máš názor na tuto oblast.

Je to velmi široká oblast a bojím se
„zkratky“. Nicméně se jí v odpovědi asi
nevyhnu. Populární psychologie na nás
doráží z medií, časopisů, internetu a vykládá náš život, vztahy, hodnoty, jevy,
mluví do různých záležitostí našeho ži-

vota. Tváří se věrohodně, ale do skutečné vědecké, solidní psychologie má
často velmi daleko. Obvykle samozvaní
„psychologové“, spíše pseudopsychologové, nezřídka zjednodušeně, polopravdivě i dokonce občas nepravdivě
a velmi účelově, zaplavují své čtenáře,
posluchače a diváky informacemi a radami. Žel bývají mezi nimi i psychologové, kteří se někdy dají zlákat tímto
„pop- psychologickým byznysem“. Co
vidím jako velmi nebezpečné a čemu
i jako křesťané můžeme snadno nalítnout, je to, že častým zdrojem a obsahem populární psychologie bývá široké
názorové a nábožensko-filozofické
hnutí New Age. Tam najdeme učení východních náboženství, moderních humanistických psychologických tendencí
až po například tak módní „andělská
hnutí“ současnosti. Vše se tváří jako
velmi užitečné a nezbytné pro cítění,
myšlení, jednání a postoje člověka, ale
opak bývá pravdou.
Žel prvky humanistické psychologie,
kde ve středu všeho je člověk a jeho
blaho, potřeby a štěstí, významně pronikly i do tzv. „křesťanského poradenství“. Rozlišujme jej od „biblického
poradenství“, které má v touze pomoci
člověku na základech Božího Slova, kde
přes Krista a jeho spasitelný plán slouží
pastoračně konkrétnímu člověku. Mezi
oběma pojetími je nesmírný rozdíl.
Současná populární psychologie má
své velké oblasti, hity, které lidé doslova
hltají. Je to sebepomáhající (self-help,
self-esteem) hnutí s pojmy jako asertivita, sebeúcta, úspěšnost, seberalizace
apod. Dále se mluví o vztazích – mezilidských, partnerských, rodinných i společenských. A také se používá
marketingové tahy a podobně. Nebezpečí je i v tom, že populární psychologie obsahuje manipulativní prvky,
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zlehčuje hřích, hříšné jednání a dává
sobecky do rukou člověka psychologické zbraně, které mohou být při špatném charakteru a motivech zničující
pro bližního a ve své podstatě i pro
toho, kdo je používá. Nechci moralizovat, ale velmi naléhavě upozornit bratry
a sestry na tuto oblast, toto nebezpečí,
které hrozí i našim rodinám a společenstvím.
Ve Tvé přednášce mě zaujala ještě jedna myšlenka, a to zmínka o tom, že se mezi křesťany
„vytrácí pohoršení“. Můžeš to ještě nějak blíže
vysvětlit.

Nesmírně důležitý je důraz na osobní
zbožnost každého křesťana, natož pro
toho, který slouží. Jsou tím myšleny
osobní chvíle s Hospodinem při přemýšlení nad Písmem, jeho studiu,
v modlitbě a podobně. To byl a možná
i je můj problém. Nejde požehnaně
a poctivě sloužit, když tento vztah zanedbávám anebo přehlížím. Je ale
i další důraz Božího Slova. Žijeme se
svými blízkými, mezi lidmi věřícími ve
společenství i mezi nevěřícími. Tam
máme zodpovědnost ve věrohodnosti
našeho života. Ten může být příkladný,
tzv. následováníhodný (1 K 11,1 apod.),
anebo naopak špatný příklad, pohoršující. Asi budeme rozumět tomu, že nemluvím o bezhříšnosti, ale o snaze
skrze Krista žít posvěceně, a ne si libovat v tom, jak mi to nejde.
Mám dojem, že dnešním všeobecným voláním po bezbřehé toleranci
a v prostředí strachu před tzv. „odsuzováním“ (přitom tento pojem bývá nevysvětlený, anebo je mylně chápán)
špatné příklady v různých oblastech nacházejí řadu následovníků. Tak dochází
k pohoršení bližního, odvádění až odpadnutí od Krista (Mk 9, 42 nn). Je tu
zákonitost žel i v tom, že právě dobré

příklady, a je jich kolem, zvláště mezi
křesťany, celá řada, tolik následovníků
nepřitahují.
V dnešní době slyším poměrně hodně přednášek určených lidem žijícím v manželství. Ty jsi
věnoval závěrečnou část přednášky těm, kteří
jsou „singl“. Jaké je Tvoje poselství pro tyto lidi
v církvi?

To je pro mě velmi těžká otázka. Mám
dvě dcery, které jsou zatím také „singl“.
Nechci vypouštět snadné, zjednodušené a tím neempatické pohledy. Biblicky mě vždy napadne slovo z ev.
Matouše 6,33 „Hledejte především
jeho království a spravedlnost,
a všechno ostatní vám bude přidáno.“
To další je, že v Písmu v 1 K 7, 25- 40 je
velmi ceněný život bez partnera. Jsou
zde vyjádřené i duchovní a praktické výhody „singl“. A prakticky? Myslím, že by
bylo velmi dobré, aby si každý svobodný
člověk, nebo ten, který žije sám, uvědomil s přemýšlením před Bohem svá
obdarování a nabídl obecenství to, čím
by chtěl sloužit a co by dal k dispozici.
Zároveň by i společenství, církev měla
přemýšlet, co smysluplného těmto
lidem nabídnout! Je podle mně velmi
důležité, aby společenství, rodiny ve
sboru, jednotlivci dali těmto lidem najevo svou přízeň, lásku, všímali si jich,
neměli ostych taktně s nimi mluvit o jejich životech, radostech i trápeních
a touhách. Dali jim zároveň najevo, jak
jsou pro sbor potřební a nezbytní. A nakonec – 1. Petrova 5,7 „Všechnu svou
starost vložte na něj, neboť mu na vás
záleží.“
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ptal se Štěpán Rucki

Zpráva delegátů Křesťanského společenství
o jednání v Braunschweigu
ve dnech 9. – 11. 2. 2016

Ve dnech 9. – 11. února 2016 probíhalo v Braunschweigu jednání mezi delegací
Slezské
církve
evang.
a.
v.
(SCEAV),
Křesťanského
společenství, z. s. (KS), a zástupci Evangelicko-luterské
zemské
církve
v Braunschweigu (ELKB). Za SCEAV se
účastnili J. Waclawek, T. Tyrlík, M. Klus
a J. Szromek, za KS se účastnili P. Kaczmarczyk a D. Spratek, za ELKB biskup
Ch. Meyns, teologický referent T. Hofer,
pastor odpovědný za partnerství s ČR
P. Kapp a pracovnice pro ekumenické
záležitosti M. Helmer-Pham Xuan; jednání moderoval v pozici prostředníka
R. Stahl ze Svazu Martina Luthera.

Biskup Meyns první zprava

První den po příjezdu navečer jsme
se zúčastnili slavnostního shromáždění
v evangelické katedrále sv. Blažeje
v Braunschweigu.
Další dva dny byly věnovány jednáním. Česká i německá strana se informovaly o poměrech v jednotlivých
zemích, pokud se týče postavení rodiny,
její podpory a demografických ukazatelů, a dále o postojích evangelických
církví k homosexualitě.
Dotázali jsme se biskupa Meynse, jak
máme rozumět interview, které poskytl

loni v prosinci periodiku Braunschweiger Zeitung, kde označil vánoční příběh
za legendu a metaforu. Biskup Christoph Meyns potvrdil, že nevěří v historicitu příběhu o Ježíšově narození. Je
přesvědčen, že Ježíš se narodil v Nazaretu, a teprve církev si později vymyslela legendu, v níž místo jeho narození
umístila do Betléma. Jednoznačně
a opakovaně rovněž popřel, že by věřil
v narození Ježíše z panny. Na otázku,
zda toto přesvědčení sdílí většina duchovních v jeho církvi, přisvědčil. Uvedl
dále, že k historicko-kritické metodě
interpretace Písma se hlásí dle jeho odhadu 95-99 % duchovních v braunschweigské církvi. Sdělili jsme zástupcům
EKLB, že dle „Zásad partnerství“, které
schválil v loňském roce synod SCEAV,
je jednou z podmínek pro existenci partnerství shoda na vyznání, že „Ježíš Kristus byl počat z Ducha svatého a narodil
se Marii, která byla pannou“. Při zjevném nedostatku této shody mezi
SCEAV a ELKB nelze v partnerství
pokračovat. Biskup Meyns, který měl
„Zásady partnerství“ k dispozici v německém překladu, uvedl, že má problém rovněž s vyznáním, že ti, jimž nebyly
Kristem odpuštěny hříchy, stráví věčnost v zatracení. Dále nebyl s to potvrdit
víru v historicitu Kristova vzkříšení. Poukázal také na určité nedůslednosti ve
formulaci některých z předložených
zásad.
V diskusi jsme se též dotkli problematiky žehnání homosexuálním svazkům, kde pastor Klus uvedl, že
akceptace homosexuality se v křesťanské teologii objevuje až v polovině 50.
let 20. století. Dále poznamenal, že
naše církev vyznává, že Bible je Božím
slovem, nikoli, že je v ní obsaženo Boží
slovo, jak prezentoval moderátor diskuse.
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Na to, co v diskusi zaznělo, nereagovali zástupci Církevní rady vyslovením
nějakých závěrů. Biskup Wacławek
pouze požádal biskupa Meynse, aby
mu zaslal písemně své připomínky k dokumentu „Zásady partnerství“.
V rámci jednání jsme měli možnost
vidět zvenčí uprchlický tábor na předměstí Braunschweigu a seznámit se se
službou církve mladistvým uprchlíkům.
ELKB prezentovala svou práci s laickými kazateli (vedou asi 20 % bohoslužeb) a činnost celoněmeckého Centra
pro misii v regionech.
Jakkoli jsme zastávali v porovnání
s braunschweigskou stranou zásadně
odlišné teologické pozice, vážíme si otevřenosti a přímosti biskupa Meynse při
prezentaci jeho názorů. Ty nám také
umožnily o rozdílných teologických pozicích hovořit ve vzájemné úctě.
Jsme přesvědčeni, že ve světle porovnání „Zásad partnerství“ s tím, co na
jednání zaznělo z úst zástupců ELKB, je
další pokračování v partnerství SCEAV
a ELKB nemožné.
V Třinci dne 15. února 2016
Pavel Kaczmarczyk a Daniel Spratek

Živá farnost, živý sbor?
Dostala se mi do ruky moc zajímavá
kniha. Kniha jako příjemné pohlazení
(Marek Vácha, Příběhy z jiného vesmíru). V jednom z moudrých a vtipných
fejetónů autor popisuje konkrétní farnost na jižní Moravě, ve které on sám
působí jako římskokatolický kněz. Vykresluje velice poutavě a s nadhledem,
jak se farnost, která byla před válkou

německá, velice složitě do dnešních
dnů konsoliduje. Válka, poválečný
odsun, komunizmus. Zaujalo mne a inspirovalo, jak autor v kapitole „Živá farnost“ hodnotí její „živost“. Samozřejmě
jsem se musel ptát, zda je i ten „můj“
sbor živý a jaká kriteria používáme pro
hodnocení této vskutku důležité
vlastnosti. Podle mých zkušeností z rozhovorů s křesťany z širokého křesťanského spektra, se nestačím divit, jak
zvláštní kriteria používají různí křesťané
pro hodnocení svého společenství.
Farář a autor v jedné osobě popisuje,
jak se podařilo zajistit scházení se
účastníků mše u kávy po bohoslužbách. Jindy to bývají setkání u degustace vína a někdy domácích destilátů.
Řekneme si: jiná kultura – jih Moravy.
Jelikož je to jiná církev a jiné společenství mám v oblasti hodnocení či souzení
jasné STOP. Ale otázka „živosti“ vlastního společenství je legitimní.
„Živost“ lidského organismu se dá poznat velice jednoduše podle tepu. Podle
tlukotu srdce. Sbor je také určitý organismus. Zkusím popsat, jak žije, „tepe“
moje „farnost“ můj sbor, sbor, kde jsem
doma. Nebudu vypočítávat všechny
jeho aktivity a akce, spíše tak trochu
popíšu, jak se sbor probouzí a ožívá od
„božího“ nedělního rána. S vědomím,
že mnohé se děje v průběhu týdne.
K pozorování mám výbornou příležitost
– vozím v neděli na sedmou hodinu
ranní manželku na zkoušky pěveckého
sboru. Já sám se „zašiji“ do sborové
knihovny a čtu nebo píši. Také naslouchám pomyslnému tlukotu srdce sboru.
Nejdříve se sbor probouzí zkoušejícími zpěváky, ti cvičí. Soprány, alty, tenory a basy. Pak je slyšet, jak se jedna
ze tří varhanic připravuje na bohoslužby. Pohyb zvukaře, který něco (netuším co, jsem antitechnik) chystá.
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Posléze přichází kostelník, v zimě
spouští plynové topení. Typický šum
v kotli. Nový kostelník mne onehda přivítal optimistickým pozdravem, který
asi používají „we werku“ (v Třineckých
železárnách): „Jakosi to domordujymy.“
(málem nepřeložitelné, ale pokusím se
o nemožné: „Věřím, že dostaneme milost důstojně oslavit v našem chrámu
den Páně“). S tím nelze než souhlasit.
Pak přicházejí pracovníci videopřenosu,
pokladnice a od půl deváté už halasí
„vítač“ a ti vítáni u dveří. V klubovnách
se připravují pracovníci s dětmi. Bohoslužby. Po shromáždění nějaké rychlé
schůzky nějakých výborů, zkouška dětského sborečku a jde se domů. Kostel
znovu ožívá odpoledne na biblickou hodinu. Taková normální neděle. Tlukot
srdce sboru je z klidu sborové knihovny
docela zřejmý. Je příjemné jej slyšet
a vnímat, ale je to spolehlivá známka živosti sboru?
Jak poznat, zda je sbor živý či ne?
Tluče farnost tím správným tepem? Jak
poznat případnou arytmii?
Tuším, že kromě těchto vnějších
(v mém případě zvukových) známek života jde o něco ještě podstatnějšího:
Písmo oživené Duchem svatým. Písmo
proměňující životy. Živá farnost a živý
sbor nabízí život.
Nedávno jsem měl možnost slyšet
přednášku poměrně žádaného konferenčního řečníka. Ten vypočítal několik
znaků zdravého sboru s tím, že kromě
vztahových předpokladů se do přednášky nedostalo žádné dogmatické kriterium. Takže, posluchač neznalý
křesťanského kontextu konference, by
mohl nabýt dojem, že jde třeba o setkání zahrádkářů. Jiný autor vypočítává
ve své knize osm vlastností zdravého
rostoucího sboru. A také se nezabývá
učením. Jakoby otázka biblického uko-

tvení sboru byla nepodstatná. Velice
často se tvrdí: Život tímto i růst se do
sboru dostaví tehdy, když splníš těchto
x kritérií.
Chybí v tomto ohledu jasné ukazatelé. Něco, čím by se dalo život změřit.
Třeba něco, co se dá vypočítat. Na
zkoušce z ekonomie jsem nedávno byl
nabádán: neřeš žádné slovní „obkecávačky“. Na ty nejsem zvědavá. Na to,
abych poznala, že věci rozumíš, stačí
graf. Případně aplikovat vzorec. Na církev se graf závislosti veličin nedá příliš
lehce aplikovat. Nedá se totiž říct: Když
udělám to a to, zákonitě se dostaví
jasně vypočitatelný a očekávatelný výsledek. Už z toho důvodu, že každé společenství má trochu anebo zcela jiná
kritéria.

A tak někteří lidé preferují život anebo
zdraví sboru měřit podle velikosti sbírek
(to je velice přesný a jasně spočitatelný
údaj), podílu lidí ve službě, meziročního
početního růstu členstva, účasti na bohoslužbách, účasti na Večeři Páně.
Třeba také podle počtu lidí, kteří se
plně vydají do služby, počtu studentů
na biblických školách, atd. Našlo by se
mnoho dalších kritérií. Ale znovu: Je to
dostačující?
Čím tepe život tvého sboru? Je tento
tlukot známkou zdraví? Je pro mne fas-
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cinující, že v rámci této vskutku malé republiky a ještě menšího počtu lidí hlásících se k církvi, existuje tolik mini
společenství. A další vznikají. Tyto velice
malé, občas vysoce kuriózní skupinky
s někdy opravdu zvláštními vedoucími
předpokládají, že mají povinnost ukázat
všem dokola, jak vypadá živé a zdravé
společenství. Chybí kritická sebereflexe. Jakoby nikdo z nich (nás) si nekladl otázku: Není to divné? Není něco
špatně?
Dovolím si vás pozvat k přiložení fonendoskopu k hrudi církve: Tluče srdce
mého sboru, mého společenství?
Anebo „... my to jakosi doszarpiymy“.
Znovu pokus o překlad z pokladnice
„werkowego“ mudrosloví: My to nějak
přežijeme a po nás...
Zbyšek Kaleta

Biblická kritéria pro
zdravý sbor
1. Pán Ježíš Kristus je Hlavou církve, sbor je mu podřízen.
„Všechno podrobil pod jeho nohy
a ustanovil jej svrchovanou Hlavou církve, která je jeho tělem.“ (Ef 1,22)
„Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je Hlava, z něhož
roste celé tělo, pevně spojené klouby
navzájem se podpírajícími.“ (Ef 4,15)
„Církev je podřízena Kristu.“ (Ef 5,25)
Církev i sbor je také duchovní stavbou. „Jste stavbou, jejímž základem
jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je
celá stavba pevně spojena a roste
v chrám, posvěcený Pánu; v něm jste

i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.“ (Ef 2,20-21). „Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha
svatého, který ve vás přebývá a jejž
máte od Boha? Proto svým tělem oslavujte Boha.“ (1 K 6,19)

2. Sbor je spravován „staršími“ –
presbytery.
Apoštol Pavel od počátku misijní
práce, kterou konal z Kristova pověření,
ustanovil v každém sboru „starší“, kterým bylo svěřeno vedení sboru a vyučování. „V každé té církvi ustanovili starší
a v modlitbách a postech svěřili učedníky Pánu, v kterého uvěřili.“ (Sk 14,23)
I sbor v Jeruzalémě byl veden staršími.
„Když jsme přišli do Jeruzaléma, přijali
nás bratří s radostí. Nazítří se Pavel
odebral i s námi k Jakubovi, kde se
sešli všichni starší.“ (Sk 21,18) Toto nařízení platilo všude, kde vznikly sbory
křesťanů. „Proto jsem tě ponechal na
Krétě, abys uvedl do pořádku, co ještě
zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti nařídil.“ (Tt 1,5)
3. Poslání starších sboru je stanoveno v Písmu
Při rozloučení se staršími z Efezu, řekl
apoštol Pavel důležitá slova: „Dávejte
pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za
strážce, abyste byli pastýři Boží církve,
kterou si Bůh získal krví vlastního Syna.
Vím, že po mém odchodu přijdou mezi
vás draví vlci, kteří nebudou šetřit
stádo… Buďte proto bdělí a pamatujte,
že jsem se slzami v očích po tři roky ve
dne v noci každému z vás ukazoval
cestu.“ (Sk 20,28-32) Mladému Timoteovi napsal slova povzbuzení: „Buď
vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve
víře, v čistotě…ujmi se předčítání, kázání, vyučování. Nezanedbávej svůj dar,
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který ti byl dán.“ (1 Tm 4,12-14) Apoštol
Petr vyjádřil rovněž velmi jasně poslání
starších: „Starší mezi vámi napomínám: Starejte se jako pastýři o Boží
stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, ne jako
páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni,
ale buďte jim příkladem.“ (1 Pt 5,1-3)
Pro presbytery, kteří mají být duchovními vůdci sboru, jsou kritéria velmi přísná. „Mají to být lidé bezúhonní, jen
jednou ženatí, mají mít věřící děti, kterým se nedá vytknout nevázanost a neposlušnost. Neboť biskup má být
bezúhonný jako správce Božího domu.
Nemá být nadutý, zlostný, pijan, rváč,
ziskuchtivý. Má být pohostinný, dobrý,
rozvážný, spravedlivý, zbožný, zdrženlivý, pevný ve slovech pravé nauky, aby
byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce.“
(Tt 1,5-9) V dopise Timoteovi připomíná:
„Nuže, biskup má být bezúhonný, jen
jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný,
pohostinný, schopný učit.“ (1 Tm 3,1-7)
Starší jsou odpovědni za duchovní vedení a život sboru. Když starší sboru
přenechávají duchovní vedení sboru kazateli – pastorovi, je to proti-biblické.
Stejně je proti-biblické, když kazatel si
osobuje právo rozhodovat o duchovním
životě sboru. (viz J 10,11-12) Poznámka: Slovo starší a biskup znamená
totéž. Slovo „starší“ se používalo na
půdě židovské a slovo „biskup“ na půdě
pohanské.

4. Respektování biblického učení.
Slova Ježíše Krista platí pro všechny
křesťany: „Každý, kdo slyší tato má
slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži… kdo slyší … a neplní je,
bude podoben muži bláznivému.“ (Mt
7,24-27)

Je to výzva i pro všechny zvěstovatele
Božího slova, aby respektovali Boží
slovo jako nejvyšší autoritu pro sebe,
pro své rodiny i pro své sbory. Je bezpodmínečně nutné, aby brali vážně
slova Ježíše Krista „Posvěť je pravdou:
Tvoje slovo je pravda“ (J 17,17) a slova
apoštola Pavla: „Veškeré Písmo pochází
z Božího Ducha a je dobré k učení,
k usvědčování, k nápravě, k výchově ve
spravedlnosti“! (2 Tm 3,16) Je potřebné, aby respektovali poznání reformátorů, které vyjádřili slovy „Sola
Scriptura“ – jedině Písmo, které je závaznou normou v učení i v životě křesťana. V každém sboru má být zajištěno
pravidelné biblické vzdělávání, aby v lidech „přebývalo slovo Kristovo v celém
svém bohatství.“ (Ko 3,16) Je to nutné,
aby celá církev byla nositelkou pochodně pravdy v tomto světě. Apoštolové radikálně odmítají veškeré
pohanství, modlářství a okultismus –
viz texty Sk 14,14-15; 16,16-18; 17,16;
19,19; 1 K 10,14; 2 K 11,14; 1 J.3,8
a 5,21.

5. Zvěstování evangelia a vedení
lidí k pokání a k rozhodnutí.
„Pán… má s námi trpělivost, protože
si nepřeje, aby někdo zahynul, ale
chce, aby všichni dospěli k pokání.“ (2
Pt 3,9). Moc Boží se projevuje při záchraně hříšníků skrze evangelium Kristovo: „Nestydím se za evangelium
Kristovo. Je to moc Boží ke spasení pro
každého, kdo věří.“ (Ř 1,16) Apoštol
Pavel zaznamenal svoji zkušenost: „My
kážeme Mesiáše ukřižovaného. Pro
Židy je to kámen úrazu, pro ostatní
bláznovství.“ (1 K 1,23). I když bylo
evangelium některými klasifikováno
jako „bláznovství“, mnoho lidí bylo
zvěstí evangelia zachráněno. Očištění
krví Kristovou a osobní přijetí Ježíše
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Krista je začátek nového života (Žd
9,14). Je velmi důležité, aby při zvěstování evangelia zaznívaly jasné výzvy
k rozhodnutí pro život s Kristem. Kristus volal lidi k rozhodnutí slovy: „Pojď
za mnou!“ (Lk 5,27) Výzva k rozhodnutí
byla součástí i apoštolského zvěstování
a je velmi důležitá i v současné době
(Mt 16,24-25).

6. Přijetí Ježíše Krista a důvěrný
život s Kristem.
Osobní přijetí Ježíše Krista je cesta
znovuzrození: „Těm pak, kteří ho přijali
a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ (J 1,12) Církev Kristova je
duchovní porodnicí. Moc Božího slova
dává také sílu k duchovnímu růstu věřícím: „Jako novonarozené děti mějte
touhu jen po nefalšovaném duchovním
mléku, abyste jim rostli ke spasení.“
(1 Pt 2,2) „Aby se pro bohatství Boží
slávy ve vás jeho Duchem posílil
a upevnil vnitřní člověk, a aby Kristus
skrze víru přebýval ve vašich srdcích.“
(Ef 3,17)
V životě každého křesťana jsou důležitá 4 zásadní rozhodnutí: 1. rozhodnutí
pro osobní život s Ježíšem Kristem
a pro členství ve sboru; 2. rozhodnutí
pro duchovní růst, dozrávání, vzdělávání se; 3. rozhodnutí pro aktivní službu
ve sboru v oblasti, pro kterou má obdarování; 4. rozhodnutí pro misii – pro aktivní podíl na nesení evangelia jiným
lidem.
7. Formování nových charakterových vlastností.
Duch svatý působí proměnu myšlení:
„Uvádíme v poddanství každou mysl,
aby byla poslušná Krista.“ (2 K 10,5)
Učí křesťana podřizovat se Kristu v tichosti a pokoře: „A Pán nechť řídí vaše
srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kris-

tově.“ (2 Te 3,5) Sbor je učilištěm Kristových učedníků. „Získávejte mi učedníky a učte je, aby zachovávali všecko,
co jsem vám přikázal.“ (Mt 28,19) Formuje charakter podobný Kristu: „Které
předem vyhlédl, ty také předem určil,
aby přijali podobu jeho Syna.“ (Ř 8,29)
Učí důvěřovat Božím zaslíbením:
„Nyní však není žádného odsouzení pro
ty, kteří jsou v Kristu Ježíši.“ (Ř 8,1) Učí
žít v důvěře v Boží vítězství: „Ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás
odloučit od lásky Boží, která je v Kristu
Ježíši, našem Pánu.“ (Ř 8,39) „Jako
vždycky i nyní na mně bude oslaven
Kristus.“ (Fp 1,20)
Učí oslavovat Boha: „Přinášejme tedy
skrze Ježíše oběť chvály Bohu, naše rty
nechť vyznávají jeho jméno.“ (Žd 13,15)
Učí vyznávat Pánu každý hřích: „Jestliže
doznáváme své hříchy, on je tak věrný
a spravedlivý, že nám hříchy odpouští
a očišťuje nás od každé nepravosti.“
(1 J 1,7-9)

8. Vzájemné soužití křesťanů
ve sboru a v modlitebním společenství.
a. Církevní sbor je Boží rodina: „Nové
přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás,
i vy se milujte navzájem. Podle toho
všichni poznají, že jste moji učedníci,
budete-li mít lásku jedni k druhým.“
(J 13,34-35) „V pokoře pokládejte
jeden druhého za přednějšího než
sebe.“ (Fp 2,3) Je velmi důležité naučit
se plné podřízenosti Bohu: „Bůh se
staví proti pyšným, ale pokorným dává
milost. Podřiďte se tedy Bohu.“ (Jk 4,67) „Odložte dřívější způsob života… oblecte nové lidství.“ (Ef 4,22-32)
b. Je velmi potřebné modlitební společenství a modlitební program: „My
pak budeme i nadále věnovat všechen

– 14 –

svůj čas modlitbě a kázání slova.“ (Sk
6,4) „V každý čas se v Duchu svatém
modlete a proste, bděte na modlitbách
a vytrvale se přimlouvejte za všechny
bratry i za mne.“ (Ef 6,18) Život Pána
Ježíše i apoštolů byl naplněn modlitbami. Ježíš trávil na modlitbách i celé
noci. „V těch dnech vyšel na horu
k modlitbě, a celou noc se tam modlil
k Bohu.“ (L 6,12) Apoštolové s dalšími
učedníky se modlili deset dnů před sesláním Ducha svatého. Duch svatý působil mocně a pro následování Krista
se rozhodly tisíce lidí.

9. Vzájemné soužití v manželství
a v rodinách.
Harmonické soužití v rodinách je důsledkem duchovní proměny a respektování Božího slova, které dává ty
nejlepší rady pro společný život. Každodenní společné čtení Písma a společné
modlitby na kolenou jsou nejlepší Boží
školou pro rodiče i děti. (Ef 5,21-33;
6,1-4; Ko 3,18-20; Tt 2,1-5; 1 Te 4,1-5)
V rodinách je velmi důležitá cílevědomá výchova dětí – viz texty Dt 6,2-9,
Mk 10,13-16, Mt 18,10-14.
10. Realizování všeobecného
kněžství.
Písmo svaté učí zcela jasně, že
všichni znovuzrození křesťané jsou kněžími a mají se podílet na zvěstování
evangelia. Apoštol Petr napsal: „Vy však
jste rod vyvolený, královské kněžstvo,
národ svatý, lid náležející Bohu, abyste
hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného
světla.“ (1 Pt 2,9) „A učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce.“ (Zj
1,6;5,10) „Abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé
Bohu pro Ježíše Krista.“ (1 Pt 2,5) To
znamená, že každý věřící znovuzrozený

křesťan je knězem, tedy prostředníkem
mezi nevěřícím člověkem a svatým
Bohem a zároveň zvěstovatelem evangelia. Jen služba všech věřících podle
obdarování Duchem svatým vede
k růstu církve.

11. Využití všech darů podle obdarování Duchem svatým.
Duch svatý uděluje duchovní dary
k prospěchu sboru a církve: „Máme rozličné dary podle milosti, která byla
dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase
s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží.
Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede
povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo
rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí
v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.“ (Ř 12,6-8; Ef
4,11-13). Duchovní růst věřících ve
sboru má být realizován rovněž službou
podle obdarování.
12. Sociální zajištění všech členů
ve sboru.
V NZ platí také diakonie v praxi, tedy
aktivní péče o potřebné. Příklad této
služby vidíme už v prvním sboru v Jeruzalémě: „Bratři, vyberte si mezi sebou
sedm mužů, o nichž se ví, že jsou plní
Ducha a moudrosti, a pověříme je touto
službou.“ (Sk 6,1-3 a také Jk 2,1-7)
13. Jasná vize věčného života.
Pán Ježíš ukazuje všem cestu k jasnému cíli – k věčnému životu v Božím
království. „Já jsem vzkříšení a život.
Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude
žít.“ (J 11,25) „Já jim dávám věčný život;
nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky
nevyrve.“ (J 10,28)
14. Misijní úkol – nést evangelium
všem lidem v okolí i ve světě.
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Pro všechny křesťany platí příkaz Ježíše Krista: „Jděte ke všem národům
a získávejte mi učedníky.“ (Mt 28,19)
„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ (Mk 16,15) „A budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém
Judsku, Samařsku a až na sám konec
země.“ (Sk 1,8) Kristův příkaz je zcela
jasný: Zanést evangelium všem národům v jejich srozumitelném jazyce. Na
tomto díle se musíme podílet všichni.

15. Duchovní bdělost před vlažností, falešným učením a svody.
Kristova slova „bděte“ jsou pro křesťany velmi důležitá. „Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.“
(Mt 24,41) „Ale že jsi vlažný, a nejsi
horký ani studený, nesnesu tě
v ústech.“ (Zj 3,16) Velmi důležitá jsou
také varování před návratem do hříchu,
vlažností a falešným učením (2 Pt 2,20;
Zj 2,4-5)
16. Počítat s útokem nepřítele.
V každé době je třeba počítat s výsměchem, pohrdáním, nepřátelstvím
i s pronásledováním. „Neboť vám je
z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale
pro něho i trpět.“ (Fp 1,29)
Všichni presbyteři spolu s kazateli
nesou zodpovědnost za duchovní vedení sborů, za duchovní kvalitu společenství Božího lidu a za šíření Kristova
evangelia. I dnes je možné, aby sbory
byly živé, rostly a plnily své poslání. Vyžaduje to ochotu jít cestou sebezapření
a plnit svědomitě poslání dané Kristem.
Kéž nás Pán zmocňuje svým Duchem
a dá nám všem ochotu i odvahu kráčet
biblickou cestou při budování Kristovy
církve v naší době.
Stanislav Kaczmarczyk

Teologie utrpení v učení
římskokatolické církve
a její naplnění v praxi
Matky Terezy
Světice z Kalkaty
V září letošního roku má být svatořečena Matka Tereza. Své místo na výsluní
světové slávy získala díky charitativní
práci. Podívejme se tedy, jak se její
služba shoduje s učením její církve a jak
je to vůbec s uctíváním svatých.

Matka Tereza, původním jménem
Agnes Bojaxhiuová, se narodila 26.
srpna 1910 v makedonské Skopji.
V osmnácti letech vstoupila do řádu loretánských sester v Dublinu a krátce
nato odjela do Indie, kde složila řeholní
slib, přijala jméno Tereza a učila v řádové škole dívky z bohatých rodin. V roce
1950 založila kongregaci sester Matky
Terezy, kterou pojmenovala Misionářky
lásky. Tento řád působí ve více než sto
třiceti zemích. Jeho první dům v Československu byl založen v roce 1990
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v Čadci a krátce nato byla otevřena jeho
pobočka v Praze. Matka Tereza získala
Nobelovou cenu za mír v roce 1979. Její
Řád milosrdenství patřil na sklonku jejího života údajně k nejbohatším řádům
na světě. Zemřela 5. září 1997 v Kalkatě
v Indii.

Učení ŘK církve o utrpení
Čím byl motivován vztah Matky Terezy
k utrpení? Katolická církev učí, že „lidé
mohou často jako bezděční spolupracovníci s Boží vůlí svobodně vstoupit do
Božího plánu svými skutky, svými modlitbami, ale i svým utrpením…“ – Katechizmus katolické církve 307 (dále jsou
v případě citace KKC uváděna jen čísla
před danou větou). Úcta k tělu pramení
z důstojného vyhlížení nejzazšího cíle
a zahrnuje i utrpení. „1004 V očekávání
onoho dne se již tělo i duše věřícího podílí na důstojnosti, že je ‚v Kristu‘; odtud
pramení požadavek úcty k vlastnímu
tělu, ale i k tělu bližního, zvláště když
trpí…“
Toto očekávání není pasivní. „1421
Pán Ježíš Kristus, lékař našich duší i našich těl, ten, který odpustil hříchy ochrnutému a vrátil mu tělesné zdraví (Mk
2,1-12), chtěl, aby jeho církev pokračovala v síle Ducha svatého ve svém díle
spásy a v uzdravování i u svých členů. To
je cílem dvou svátostí uzdravování: svátosti pokání a pomazání nemocných.“
Trpí-li kající hříšník, má utrpení pokorně
snášet. „1450 Pokání vede hříšníka
k tomu, aby ochotně snášel každé utrpení; v jeho srdci ať je zkroušenost,
v jeho ústech vyznání, v jeho skutcích veškerá pokora a plodné zadostiučinění.“
S účinky svátosti pokání je úzce spojená
nauka a praxe církevních odpustků –
1471.
Věčné tresty za hřích odpouští Bůh,
nicméně zůstávají časné tresty a ty musí

kajícník ochotně a trpělivě snášet.
„1473 Odpuštění hříchů a obnovení společenství s Bohem přinášejí prominutí
věčných trestů za hřích. Nicméně zůstávají časné tresty za hřích. Křesťan se má
snažit přijímat tyto časné tresty za hřích
jako milost tím, že trpělivě snáší utrpení
a zkoušky všeho druhu, a jednoho dne
tím, že se klidně postaví tváří v tvář
smrti; má usilovat o to, aby úplně svlékl
‚starého člověka‘ a oblékl ‚nového člověka‘ (Ef 4,24) prostřednictvím skutků
milosrdenství a lásky, jakož i modlitbou
a různými kajícími úkony.“
Příkladem soucitné služby je Ježíš
Kristus. „1506 Kristus vybízí své učedníky, aby ho následovali tím, že také
sami vezmou na sebe svůj kříž (Mt
10,38). Tím, že ho následují, nabývají
nový způsob vidění nemoci a nemocných. Ježíš je přidržuje ke svému životu
chudoby a služby. Dává jim podíl na
službě soucitu a uzdravování: ‚Vydali se
tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných
a uzdravovali je‘ (Mk 6,12-13).“
Jak čelit bolestem v boji se smrtí?
„2279 I když se má za to, že se už blíží
smrt, nelze oprávněně přerušit léčebné
procedury, které se obvykle nemocné
osobě poskytují. Užívání utišujících prostředků ke zmírnění bolesti umírajícího,
i s rizikem, že se ukrátí jeho dny, může
odpovídat lidské důstojnosti, není-li smrt
chtěna ani jako cíl, ani jako prostředek,
nýbrž je předvídána a připouštěna jako
nevyhnutelná. Mírnící léčebné zákroky
patří k výsostným projevům nezištné
lásky. Z tohoto důvodu je třeba k nim vybízet.“
Vidíme, že teologie utrpení v katolické
církvi je docela humánní a evangelický
křesťan až na učení o odpustcích by nemusel mít vůči ní zásadní výhrady. A co
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praxe? Tady záleží, na co se klade důraz.
Je to bezvýhradná pomoc bližnímu v utrpení, nebo očekávání, že bližní je bude
trpělivě snášet, protože trpí za svůj
hřích? Jistěže je to velmi citlivá otázka
a její řešení závisí na pohnutkách
zúčastněných stran a daných okolnostech. Jak to bylo s dobročinnou službou
Matky Terezy, která má být brzy prohlášena za svatou?

Přítelkyně chudých nebo chudoby?
Pověst dobrácké misionářky Matky
z Kalkaty budí nejen nadšené emoce,
ale vyvolává také vážné pochybnosti.
Jak tomu bylo ve skutečnosti s její dobročinností? Byl její dobrácký image pravdivý, nebo mají pravdu její kritici? Známý
britsko-americký novinář Christopher Hitchens jako jeden z prvních od poloviny
90. let upozorňoval, že veřejnost podlehla klamu. V knize Misionářská poloha
(The Missionary Position, 1995) shromáždil mnohá nelichotivá zjištění a ještě
za života Matky Terezy přinesl podrobný
pohled na její aktivity a údajnou pomoc
trpícím. Tvrdil, že Matka Tereza nebyla
přítelkyní chudých, ale přítelkyní chudoby, která věřila, že utrpení včetně chudoby a nemoci je Božím darem. „Myslím,
že je mimořádně krásné, když se chudí
smíří se svou chudobou… Myslím, že utrpení chudých světu velmi pomáhá,“ prohlásila. Hitchens ji v článku periodika In
Vivo ze dne 13. ledna 2016 nelítostně

prohlašuje za zkorumpovanou, protivnou, cynickou a krutou. Jejím cílem nebylo podle Hitchense pomáhat lidem,
ale zvýšit počet katolíků. Své jeptišky prý
vedla k tomu, aby křtily umírající pacienty bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení. Ačkoli vybrala více než sto
milionů dolarů, zjištění o úrovni zdravotní péče v jejích institucích vyvolala pobouření: umírající neměli dostatek jídla
a nedostávali léky proti bolesti. Z peněz,
které údajně vybírala na pomoc nemocným, se k nemocným dostalo podle pozdějších zjištění asi pouze pět procent.
Neostýchala se přijímat peníze i od diktátorů a mafiánů.

O jeptišky se postará Bůh!
Podobně své zděšení a deziluzi sdílí
v knize Naděje zůstává (Hope Endures,
2008) Colette Livermoreová, australská
jeptiška, která v řádu Matky Terezy pracovala 11 let. Tvrdí, že „k jeptiškám se
nedostávaly lékařské rady, repelenty
vůči komárům, či osvěta a očkování, protože Tereza věřila, že o jeptišky se postará
Bůh.“
Aby
je
donutila
k bezvýhradné poslušnosti, oháněla se
biblickými verši jako 1 Pt 2,18-23: „Služebníci, podřizujte se ve vší bázni
pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž
i tvrdým…“ Zde je třeba poznamenat, že
apoštol Petr dává tuto radu křesťanům,
kteří jsou zřejmě vystaveni útlaku ze
strany nevěřících pánů. Křesťanské
starší v tomtéž dopise 5,1-3 napomíná:
„Starejte se jako pastýři o Boží stádce
u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak
to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale
s horlivou ochotou, ne jako páni nad
těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte
jim příkladem.“
Jeptiškám v Manile nedovolila si pořídit pračku, takže musely prát spodní
prádlo inkontinentních ručně. Odmítala
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nákup lékařských přístrojů za peníze darované konkrétně na tento účel. Zatímco
církev bohatla, v jejím „Domě umírajících“ lidé měli pouze jednu společnou
toaletu, museli ležet na svých místech
a neměli povolené návštěvy příbuzných.
Dary, které lidé ochotně poskytovali na
chudé, z valné části věnovala na stavbu
církevních institucí. Charles Keating,
který v roce 1989 ošidil americké spořitele o 160 milionů dolarů, daroval Matce
Tereze více jako milion. Když se zjistilo,
že se jedná o peníze získané podvodem,
stará jeptiška peníze nevrátila.

Zanedbání péče
Dr. Robin Fox, editor britského lékařského periodika The Lancelet, v roce
1991 navštívil „Dům umírajících“ v Kalkatě a lékařskou péči v něm označil za
bezhlavou. Všiml si, že členky řádu nerozlišovaly mezi léčitelnými a neléčitelnými nemocemi, čili lidé, kteří by za
jiných okolností přežili, byli vystaveni nebezpečí infekce nebo zanedbání péče.
Sestry neposkytovaly pacientům silná
analgetika, jaká se běžně používala ve
standardních hospicech v zemi.
V roce 2013 dal obviněním, které
dosud shromažďoval a zveřejňoval
především Christopher Hitchens (tehdy
už nebohý), za pravdu rozsáhlý přehled
dostupné literatury o Matce Tereze,
který připravila skupina vědců z Montrealské univerzity. Výzkumníci upozornili
na dvacet let pranýřované problémy
v ústavech Matky Terezy: nedostatek
péče a hygieny, vyzdvihování utrpení
místo jeho tišení, pochybné politické
kontakty Matky Terezy a podezřelé zacházení s obrovskými částkami peněz,
které dostávala. Vědci zpochybnili motivaci Vatikánu, který přehlížel masivní kritiku praktik Matky Terezy, a došli
k závěru, že její „dobrácký image“ byl vy-

konstruovaný mediální kampaní, kterou
měl na svědomí novinář BBC Malcolm
Muggeridge.
Přesto nebohá jeptiška se ocitne ve
společnosti lidí, kteří prý zabíjeli draky,
kráčeli s vlastní odseknutou hlavou
v podpaží, stali se krmivem draků (ale
přežili to)… Mnozí v určité době oblíbení
světci vůbec neexistovali, například Veronika, Eustach Římský, Barbora, Alexius Římský a další. Mnozí světci žili, ale
jejich pohoršlivý život je překryt bájnými
legendami. Ti, kteří žili opravdu svatě, by
svým ctitelům řekli totéž, co Barnabáš
a Pavel lidem v Lystře, kteří jim chtěli
obětovat jako bohům: „Co to děláte?
Vždyť i my jsme smrtelní lidé jako vy.
Zvěstujeme vám, abyste se od těchto
marných věcí obrátili k živému Bohu,
který učinil nebe, zemi, moře a všechno,
co je v nich“ – Sk 14,15.

Sporné zázraky
Matka Tereza by podle vatikánského
listu Avvenire mohla být 4. září 2016
prohlášena za svatou, což je vyšší stupeň od blahořečení. Na blahořečení
stačí jeden zázrak, na svatořečení dva.
Populární jeptiška má na svém kontě již
dva zázraky. Za první zázrak ji bylo v roce
2002 uznáno uzdravení indické ženy
Monica Besra, která údajně vyzdravěla
z rakoviny díky ozáření z medailonu s obrázkem Matky Terezy a modlitbám jeptišek k Matce Tereze. Jenže dr. Randžan
Mustafi, který Besru léčil, o žádné rakovině nevěděl. Zázračné uzdravení tedy
nebylo nijak doloženo, přesto Matka Tereza byla Janem Pavlem II. již v říjnu
2003 blahořečena za účasti 150 tisíc
katolíků a muslimů. Druhý zázrak byl potvrzen komisí expertů 17. prosince
2015. Údajně šlo o nevysvětlitelné
uzdravení jednoho muže v Brazílii v roce
2008, který měl několik nádorů na
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mozku. Stalo se tak rovněž díky modlitbám k Matce Tereze.
Nehledě na nedůslednosti v hodnocení kandidáta na blahořečení či svatořečení pochybný je samotný proces. Ten
je založen na záměně časové následnosti s příčinnou souvislostí, kde platí
„post hoc ergo propter hoc – po tomto,
tedy kvůli tomuto“. Je to přirozeně
bludná představa, která se zakládá na
tvrzení, že když „po události Y následovala událost X, tedy událost Y musela být
zapříčiněna událostí X“. Objasněme si to
jednoduchým příkladem: Kohout kokrhá
těsně před východem slunce, tedy kohout způsobil východ slunce. V Písmu
svatém čteme o lidech, kteří žili svatým
životem, a Pán Bůh skrze ně činil zázraky už za jejich života na tomto světě.
Nikde nenajdeme příklad toho, že by
někdo kvůli zázraku po své smrti nebo
něčemu jinému byl prohlášen svatým za
účelem jeho uctívání a modlení se
k němu.
Věříme, že zázraky působí Bůh sám,
a to jak bez účasti lidí, tak i s jejich
účastí. Se zázraky se mohou dokonce
chlubit i činitelé nepravosti. O nich Ježíš
ovšem říká: „Mnozí mi řeknou v onen
den: ‘Pane, Pane, což jsme ve tvém
jménu neprorokovali a ve tvém jménu
nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu
neučinili mnoho mocných činů?’ A tehdy
jim prohlásím: ‘Nikdy jsem vás neznal;
jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti’“ – Mt 7,22-23. Zázrak tedy
ještě není dokladem svatosti.

Přimlouvají se svatí za svět?
Prohlášení někoho svatým v katolické
církvi otevírá cestu k jeho uctívání
a prosbám o jeho přímluvy u Boha. V Katechismu katolické církve čteme: „2683
Svědkové, kteří nás předešli do království, zvláště ti, které církev uznává jako

‘svaté’, se podílejí na živé tradici modlitby příkladem svého života, předáváním svých spisů a svou dnešní
modlitbou… Jejich přímluva je nejvyšší
službou, jakou prokazují Božímu plánu.
Můžeme a máme je prosit, aby se přimlouvali za nás i za celý svět.“
A toto je problém. Pán Ježíš řekl: „Já
jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ – Jan
14,6. Vzývání svatých a spoléhání se na
jejich přímluvy nezmiňuje ani Písmo
svaté, ani staří spisovatelé. V Obraně
Augsburského vyznání čteme: „vzývání
svatých je jednak nebezpečné a neužitečné a jednak za sebou nemá příkaz,
příklad a doklad v Písmu svatém. O vzývání svatých nemluví dokonce ani staří
spisovatelé… (Odpůrci) nařizují hledat
jiné prostředníky a důvěrníky, a tak
brání a zatemňují poznání Ježíše Krista.“
(Kniha svornosti, s. 218). Vzývání svatých brání a zatemňuje poznání Ježíše
Krista. Připisování zásluh svatým přenáší čest na ně, která přísluší jedině
Kristu.
Ke svatosti je povolán každý, kdo vyznává Ježíše Krista za svého Pána
a Spasitele. Dávno před tím, než papežové začali prohlašovat opravdové i domnělé svědky Ježíše Krista za svaté,
apoštol Petr napsal: „… jako je svatý ten,
který vás povolal, buďte i vy svatí
v celém způsobu života. Vždyť je psáno:
‚Svatí buďte, neboť já jsem svatý‘“ –
1 Pt 1,15-16. Křesťan je povinen následovat příkladu opravdu svatých lidí. Má
je ctít, nikoli zbožňovat a modlit se
k nim. V jejich šlépějích má celou svou
naději upřít na Pána Ježíše Krista.
„Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku
přítěž i hřích, který se nás tak snadno
přichytí, a vytrvejme v běhu, jak nám je
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uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až
do cíle“ – Židům 12,1-2.
Stanislav Piętak

Tip na výlet – Oltářní stůl
Jan v Bielsku-Białej
Pokud se vydáváte na rodinné výlety
do nedalekého okolí svých domovů, můžete spojit čas oddechu s návštěvou
míst významných pro dějiny evangelíků.
Velmi vhodnými místy pro tato spojení
jsou tzv. lesní kostely v Beskydech – tj.
místa, kde se scházeli evangelíci v době
nejtužší protireformace v letech 1654–
1709, kdy jim byly na Těšínsku odebrány
všechny kostely.
Jedním z méně známých lesních kostelů je místo s oltářním stolem „Jan“ (Jo-

hannes) v Bielsku-Białej. Nachází se v rekreační lokalitě „Cikánský les“ na jihu
města.
Uvedený les se historicky rozprostíral
za hradbami města Bílska (Bielska) a říkalo se mu též „Kozí les“ či „Srnčí les“.
Během protireformace se stal místem,
kde se bílští obyvatelé scházeli k tajným
bohoslužbám. Město Bílsko si dokonce
jako jediné město na Těšínsku uchovalo
většinově protestantský charakter až do
příchodu doby toleranční (roku 1770 se
tam k luterství hlásilo bezmála 82% obyvatel). Oltářní stůl Jan nese datum 1817,
z čehož lze usuzovat, že v tomto roce –
ke 300. výročí Lutherovy reformace – byl
postaven, či spíše obnoven. Kruhová pískovcová deska stolu s průměrem 1,8 m
a obvodem 5,5 m spočívá na třech sloupech, částečně zapuštěných do země,
které symbolizují sv. Trojici. Poblíž stolu
kdysi vyvěral pramínek, který byl zřejmě
zdrojem vody pro tajné křty. Vedle stolu
byl roku 1996 postaven malý balvan
s pamětní deskou. Okolí bylo už od 19.
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století vyhledávanou rekreační zónou bílských obyvatel.
Dojezd k oltářnímu stolu je poměrně
snadný: v Chotěbuzi přejedete hraniční
přechod a pokračujete po čtyřproudové
dálnici až do Bielska-Białej. Na exitu „Mikuszowice“ sjedete na ulici Bystrzańskou a na prvních semaforech se dáte
doleva na ul. Szerokou. Touto ulicí jedete
stále rovně, následně se přejmenuje na
ul. Czołgistów, a dojedete až k parkovišti
u hotelu Na Błoniach. Tam zaparkujete
a pokračujete pěšky po ul. Czołgistów ke
křižovatce s ul. Pocztowou, kde se dáte
doleva. Kousek dál je značka zákazu
vjezdu a následně pokračujete stále
rovně podél Cikánského lesa. Minete cyklorozcestník s odpočívadlem a pokračujete po červené turistické značce až
k turistické šipce s nápisem „Stół ołtarzowy Jan“. Dle šipky odbočíte do lesa,
kde minete pomník Andrease Schuberta
a zanedlouho dospějete k cíli. Vzdálenost mezi parkovištěm a oltářním stolem činí pouhých 700 metrů.
V okolí lesního kostela vedou turistické stezky a cyklostezky po Cikánském
lese. Vedle parkoviště u hotela Na Błoniach můžete navštívit s dětmi zábavní
park „Błoniolandia“. Pokud Vám zbudou
peníze, můžete na zpáteční cestě vjet do
centra a navštívit místní turistické zajímavosti (zámek knížat Sułkowských, židovský hřbitov, jediný pomník M.
Luthera v Polsku aj.) či vydat se zpět dálnicí a z ní sjet k nákupnímu centru a navštívit obchodní dům Auchan s přilehlými
obchody…
Daniel Spratek

S emeritním biskupem
S. Piętakem o životě
i o církvi
V těchto dnech se emeritní biskup
Mgr. Stanislav Piętak, Ph.D. dožívá významného životního jubilea. U této příležitosti jsme s ním provedli krátký
rozhovor a položili několik otázek týkajících se jeho osobního života, ale i současné situaci v církvi.

Při pohledu na život naplněný službou v církvi
pro Pána Ježíše Krista se mi vybavuje otázka,
kdo nebo co Tě nejvíce formovalo ve Tvém duchovním životě, ať už v chápání Božího slova,
osobní zbožnosti či povolání ke službě.

Rodiče mě vodili do kostela, posílali
na nedělní besídku a náboženství ve
škole a v neděli odpoledne četli kázání.
Na mandolínu a housle mě učil hrát
prof. Karel Hławiczka, který tenkrát bydlel v Hnojníku. V den konfirmace večer
mě navštívil bratr Jan Chlebek, pozval
mě na setkání mládeže a věnoval mi
Nový zákon se zatrženými verši 1 Tm
4,7-8: „Bezbožné a dětinské báje od-
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mítej. Cvič se ve zbožnosti. Cvičení těla
je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí.“ Na
výzvu pastora Vladislava Santariuse na
evangelizaci ve Stonavě jsem se ve čtrnácti letech rozhodl následovat Pána
Ježíše Krista a jemu sloužit. Ke studiu
teologie mě vyzval pastor Stanislav
Kaczmarczyk. Oba dva měli na mě rozhodující vliv v duchovním vývoji.
Kromě pravidelné četby Písma svatého na mě velmi zapůsobily knihy
O. Smitha Mąż, którego Bóg używa
a Moc z wysokości, spisy Jana Amose
Komenského a povídka Kristíny Royové
Bludári. Z profesorů teologie si vážím
zvláště docenta J. Janka a profesora J.
Petríka, a to pro jejich znalosti, postoje
a charakter.
Život pastora, který v dobách před politickou
změnou v roce 1989 nebyl poplatný minulému
režimu, byl obtížný a někdy i dramatický. Můžeš
trochu vzpomenout toto období a popsat, jak jsi
to prožíval?

Po ukončení studia teologie v roce
1971 a dvouleté vojenské službě jsem
v říjnu 1973 nastoupil do služby církve
jako vikář ve sboru Havířov – Bludovice.
Havířov byl chloubou tehdejšího režimu,
proto mi stále bylo připomínáno, že získávat děti a mládež pro Krista je v mladém socialistickém městě nežádoucí.
Policie namátkově kontrolovala a zastrašovala chlapce, kteří šli ze setkání
mládeže. Pak mě obviňovali, že mladým zakazuji členství ve Svazu socialistické mládeže. Učitelé na některých
školách přísně kontrolovali, zda mezi
žáky na lekci náboženství není někdo
nepřihlášený. Když tomu tak bylo, byl
jsem zván na kobereček k okresnímu
církevnímu tajemníkovi. Když bylo
hodně dětí přihlášeno na náboženství,

byl kvůli tomu popotahován ředitel
školy, rodiče dětí museli počítat s tím,
že jim to bude připsáno na vrub v zaměstnání, jejich dětem bylo znemožňováno studium a farář se takto dostával
pod zpřísněný dohled se všemi možnými důsledky.
A nešlo jen o práci s mládeží. Církevní
tajemník rozhodoval o všem. Sbor si
bez jeho souhlasu nemohl ze svých
úspor pořídit vůbec nic (nejen investice,
ale i hudební nástroje, kancelářské vybavení apod.). Bez státního souhlasu
jsme nemohli sloužit mimo vlastní sbor
ani na svatbách či pohřbech příbuzných.
Když přes všechna tato opatření přibývalo účastníků bohoslužeb a jiných
církevních shromáždění, museli jsme
počítat se sankcemi – nejnižší možný
plat, žádný služební postup, žádná
účast na tuzemských konferencích,
žádné cestování do zahraničí, ale za to
časté výslechy a neustálé vyhrůžky. Po
pohřbu jedné mladé zdravotní sestry
jsem byl církevním tajemníkem kárán,
že jsem kázal déle než tři minuty, přičemž mi správcem obřadní síně bylo
dovoleno kázat pouze dvě minuty.
Nevím, co by si pomyslela rodina a pohřební hosté, kdybych se držel této instrukce. Na jiném pohřbu jsem použil
příklad, jak Zikmund a Hanzelka chtěli
v Africe navštívit místo, kde je pohřbeno
srdce Davida Livingstona. Jenže tito
slavní cestovatelé byli už na černé listině odpůrců režimu a nesmělo se je
vzpomínat. Zase problém! A takových
bylo bezpočet!
Přes to všechno mládež se z Boží milosti rozrůstala natolik, že za sedm měsíců církevní tajemník ve své Zprávě
o církevně politické situaci v okrese
Karviná za měsíc duben 1974 píše: „Na
žádost Okresního národního výboru
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bude církev duchovního z Havířova –
Bludovic, Pientaka jmenovat seniorátním vikářem. Bude k dispozici Seniorovi, který ho patřičně zaměstná po
celém okrese a tím přestane mít vliv na
mládež v Havířově – Bludovicích.“ Když
toto nepomohlo, byly použity tvrdší prostředky – různá kárná opatření, zmaření
voleb
pastora,
zosnování
politického procesu, nucené vystěhování, šikanování dětí apod. Je smutné,
že někteří duchovní církve v tom všem
spolupracovali se Státní tajnou bezpečností a dosud si myslí, že tím zachraňovali církev.
A přece to bylo krásné období. Ve své
bezmoci jsme se tím více mohli učit
spoléhat na Boží moc. Ježíšova slova
„Je mi dána veškerá moc na nebi i na
zemi… A hle, já jsem s vámi po všecky
dny až do skonání tohoto věku“ nejsou
pouhou lidskou útěchou, ale skálopevným ujištěním živého a všemohoucího
Pána.
Nám, kteří v tomto období žili, se zdálo, že
tento režim tady bude na věky. Co Ti dávalo morální a duchovní sílu vytrvat, zvláště při tlacích
na Tvou rodinu, děti aj.

Nebyl jsem žádný hrdina. Také jsem
se chvěl. A bylo to zvláště tehdy, když
jsem více myslel na překážky, než na
Boží zaslíbení. Jsem velmi vděčný za
manželku, která spolu se mnou nesla
nejen břemeno mé služby – pracovala
ve sboru, učila nedělní besídku, přijímala četné hosty, ale také zátěž zdravotní sestry sloužící na směny, z čeho
jsme vlastně žili. K tomu nás Pán Bůh
požehnal čtyřmi dětmi, za které jsme
velmi vděčni. Sílu jsme čerpali z Božího
slova. Jedním z veršů, které jsme si
často připomínali, byl 1 J 5,4-5: „Kdo
jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že
Ježíš je Syn Boží?“ Nejdříve musí vítězit

nad námi, aby si nás mohl použít
k oslavě svého Jména v tomto světě.
Ještě v lednu 1989 mě ujišťoval jeden
vážený občan, že tento režim bude trvat
70 let. Netrval ani jeden rok!
Po roce 1989 se naskytly nové a nečekané možnosti, jak pracovat a rozvíjet misijní i evangelizační činnost. Jak byly podle Tebe z perspektivy
posledního čtvrtstoletí tyto nové možnosti využity?

Apoštol Pavel a Barnabáš na své
první misijní cestě povzbuzovali učedníky ve víře a říkali jim: „Musíme projít
mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království“ (Sk 14,22). Člověk
může být spoután okovy a být skutečně
svoboden, a naopak mít politickou a náboženskou svobodu a přitom být duchovně zotročen, což je nesrovnatelně
horší. Jsem nesmírně vděčný Pánu
Bohu za jeho trpělivost a vše, co při
naší nedokonalosti skrze nás nehodné
učinil pro svou slávu. Je mi však líto, že
naše země zůstává velmi málo zasažena evangeliem.
A co naopak bylo zanedbáno nebo podceněno?

Stále potřebujeme prohlubovat důvěrné společenství s Pánem Bohem.
„Kdo však byl v důvěrném obecenství
s Hospodinem?… Kdyby byli v důvěrném obecenství se mnou a hlásali má
slova mému lidu, odvrátili by je od jejich zlé cesty a od jejich zlých skutků“
(Jr 23,18.2). Jeremjáš dále píše o síle
Božího slova (v. 28-29). Potřebujeme jej
zvěstovat hojně, čistě a v síle Ducha
svatého. Toto se bude stále více dít,
když jej budeme s modlitbou číst jak samostatně, tak i s rodinou, pozorně mu
naslouchat ve shromážděních a radostně s láskou je šířit všude kolem
sebe. Vím, že je to možné. Stále více
jsem nadšen mocí evangelia.
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Žijeme v době přelomových změn v křesťanských církvích na Západě. Dochází k bezprecedentním změnám v životní praxi, ale i v učení.
Nechci, abys vyslovoval nějaké proroctví, ale dá
se nějak odhadnout, kde tento vývoj může skončit?

Máme-li na mysli znevažování Božího
majestátu a jeho Slova, pak toto přináší
vyprázdnění evangelia, utišování žízně
po živém Bohu prázdnými žvásty, zvrácené lidské vztahy, úpadek rodiny i společnosti a líheň nejrůznějších nepokojů.
Pán Bůh si určitě nenechá vysmívat do
tváře. Naopak vzpoura proti Všemohoucímu je zoufale směšná. „Proč se
pronárody bouří, proč národy kují
marné plány?… Ten, jenž trůní v nebesích, se směje, Panovníkovi jsou k smíchu“ (Ž 2,1.4). Někdy Hospodin
zasahuje okamžitě, jindy nechává provinilce napospas jejich vlastní zatvrzelosti a slepému vykračování s halasným
pokřikem k záhubě. Jedině smíření
s Bohem a následování Ježíše Krista
vede k blaženému cíli. „Hospodin zná
cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.“ (Ž 1,6)
Církve nebo jednotliví věřící, kteří tento vývoj
odmítají, jsou označeni za izolacionisty. Přitom
je vhodné, aby církve, včetně té naší, měly nějaké partnery. Jaké doporučení bys dal pro navazování partnerských kontaktů. S kým by bylo
vhodné mít partnerství?

Považuji za nemožné usilovat o čistotu učení a posvěcený život a přitom
mít partnerský vztah s církví, která zpochybňuje neomylnost Písma svatého,
neuznává základy křesťanské víry (přestože v chrámech se každou neděli odříkává apoštolské krédo), žehná
homosexuálním párům, ponechává ve
službě pastory žijící v homosexuálním
vztahu apod. Církev, která neuznává početí Ježíše Krista z Ducha Svatého,

Jeho zázraky a vzkříšení z mrtvých je
vlastně jakousi společností, a ne církví.
Z hlediska úcty ke Kristu by setrvávání
s ní v partnerství bylo stejné jako se
Svědky Jehovovými či muslimy.
V Evropě i ve světě je spousta křesťanských církví včetně luterských, které
usilují o věrnost Božímu slovu v učení
a životě. Dokonce s nimi udržujeme neformální kontakty. Patří k nim svobodné
luterské církve, církve sdružené v Evropské luterské konferenci nebo Mezinárodní luterské konferenci a dokonce
některé bychom našli i ve Světové luterské federaci. Dále je to řada protestantských církví, se kterými sdílíme
základní biblická dogmata.
Jakým způsobem a kam by se měla ubírat činnost Křesťanského společenství, z.s.? Co vidíš
v současné době jako hlavní cíl?

Držet se pevně Písma svatého navzdory závanům a bouřím falešných
učení! Z milosti Boží v radostném očekávání příchodu Pána Ježíše růst
v lásce, víře a naději a nést trvalé ovoce
dobročinné a misijní služby.
K naplnění těchto cílů Křesťanské
společenství musí vyvíjet neúnavné
úsilí o povolávání a vyzbrojování do
služby všech znovuzrozených (zvláště
mladých) křesťanů a dát jim příležitost
ke službě doma i na misijních polích.
Do dalších let služby přejeme Boží požehnání
a zdraví.
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Ptal se Štěpán Rucki

380 let od vydání
Cithary sanctorum
Slováci ji pateticky říkají „Veľkniha“ či
„Veľkoknižka“. Kromě Bible nebylo v jejich dějinách knihy, která by ovlivnila
slovenskou kulturu a duchovní život
více, než zpěvník Cithara sanctorum,
sestavený a vydaný roku 1636 těšínským rodákem Jiřím Třanovským. Jak
vyplynulo z nedávno zveřejněných výzkumů Evy Augustínové – Cithara byla
mezi lety 1636 a 1971 vydána nejméně
215krát!
Podstatná část slovenských evangelických sborů ji užívala až do roku

1992; sloužila ovšem i na Těšínsku,
a to prakticky ve všech sborech až do
druhé poloviny 19. století, místy pak až
do 20. století (ve Wiśle a ve Starých
Hamrech).
Jako teolog vycházel Jiří Třanovský při
sestavování zpěvníku bezvýjimečně
z Písma svatého a jeho výkladu podle
Augsburského vyznání a ostatních luterských vyznavačských knih. Jednotlivé články víry se Třanovský snažil
předložit zejména kladnými tvrzeními,

neboť nebyl polemicky konfrontačním
autorem. Třanovský zůstal jako básník
dogmatikem – jeho víra nejen zpěvem
vyjadřovala, ale zároveň i teologicky formulovala. Proto je pro jeho písně charakteristický
kolektivismus,
kdy
Třanovský „usiluje stát ve shromáždění
věřících před Bohem“ (Krčméry). Z tohoto důvodu byla Cithara nejen dílem
uměleckých kvalit, ale plnila i roli biblické dějepravy a luterského katechismu,
představovala
souhrn
teologického myšlení, určeného široké
veřejnosti. Pevné dogmatické ukotvení
v luterství však Třanovskému nebránilo
čerpat z písňového fondu jiných křesťanských vyznání, zejména Jednoty
bratrské. Podobně i mocný prvek dogmatický v Třanovského písních nezbavuje jeho písně schopnosti dotknout se
emocionální stánky člověka, protože
Třanovský nejen čisté nauce vyučoval,
ale on ji také prožíval. Nejenže předkládal pravdy o Kristově díle spásy, ale
vyznal osobně: „Kristus Pán jest můj
život!“
Jeho zpěvník tak byl nejen hrází proti
rekatolizačnímu tažení 17. a 18. století,
ale také ochranou před naukami liberálních bohoslovců ve staletích následujících.
Jakkoli se dnes písně z Cithary nezpívají ve shromážděních příliš často, jejich duchovní hloubka, zakotvená
v Písmu a v těžkých bojích víry jejich
autorů, má schopnost oslovit i současného křesťana a přinést mu duchovní
užitek.
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Daniel Spratek

Aktuality ze světa
Norsko. Značnou nevoli vzbudilo koncem listopadu 2015 nařízení Ředitelství pro imigraci (UDI), že církevní
a soukromé prostory, poskytnuté pro
ubytování uprchlíkům musejí být zbaveny křížů a všech ostatních náboženských symbolů. Po protestech UDI
ustoupilo.
Indie. Vůdčí křesťanský indický intelektuál Vishal Mangalwadi (*1949) loni kritizoval západní země za to, že ustupují
od biblických základů své kultury.
„Bible je duší západu“, řekl a dodal, že
koncepty jako je lidská důstojnost či lidská práva vycházejí z Písma. Zmínil
mimo jiné i Jana Husa a dodal, že Evropa potřebuje takové křesťany, jako byl
on.
Norsko. Nechvalně proslulá sociální
služba Barnevernet odebrala v listopadu 2015 pět dětí (včetně tříměsíčního kojence) rumunské baptistické
rodině Bodnariu. Údajně kvůli fyzickým
trestům a náboženskému fundamentalismu. Krok vyvolal – podobně jako
i jiné případy – vlnu mezinárodního nesouhlasu.
ČR. Dne 28. 12. 2015 zemřel ve věku
79 let profesor teologie a bývalý děkan
pražské evangelické teologické fakulty
Pavel Filipi. Výrazně se angažoval v ekumenickém hnutí.
Německo. Porýnská evangelická církev
se na svém synodu usnesla, že v jejích
kostelech se nebudou již konat obřady
žehnání homosexuálním párům, ale
přímo sňatky. Tak budou homosexuální
svazky zcela zrovnoprávněny s manželstvími. Z 211 synodálů bylo jen 7 proti.
Synod se rovněž vyslovil pro uznání nezávislého palestinského státu.

Svět. Podle zprávy Open Doors o pronásledování křesťanů v roce 2015 je jejich situace nejhorší v Severní Koreji. Ve
35 z 50 zemí, které má open Doors na
své „černé listině“, hlavní roli při pronásledování křesťanů hrají islámští radikálové. Pro svou víru bylo nejvíce
křesťanů zabito nikoli v Islámském
státě, ale v Nigérii, kde operuje islamistické hnutí Boko Haram.
Polsko. Dne 6. ledna 2016 se ujal
úřadu biskupa těšínské diecéze Evangelicko-augsburské církve Adrian Korczago (*1964). Ve funkci nahradil
Pawła Anweilera. Nový biskup vyučuje
teologické disciplíny na vysokých školách, věnuje se zejména teoretickým
otázkám pastorace.
Německo. Mezi evangelikály v Německu vznikla závažná roztržka. Předseda Německé evangelikální aliance
a zároveň Gnadauerského svazu Michael Diener se vyjádřil blahovolně
k problematice homosexuality v církvi:
Uvedl, že praktikující homosexuálové by
měli být přijímáni ke službě v evangelikálních společenstvích. Proti Dienerovi
vystoupila řada osobností z probuzeneckých kruhů; nejvýrazněji se mu postavil evangelista Ulrich Parzany, který
svolal do Kasselu setkání reprezentantů evangelikálních hnutí. Ti vydali
osvědčení, v němž se od Dienerových
výroků distancovali a označili je za
mylné. Následně se v únoru sešlo shromáždění Gnadauerského svazu, které
drtivou většinou schválilo prohlášení,
že praktikujícím homosexuálům nebudou v členských organizacích pověřovány vedoucí služby; rovněž zdůraznilo,
že manželství je výlučně svazek muže
a ženy.
Svět. – USA. Společenství anglikánských církví prožívá jednu z největších
roztržek ve své historii. Konzervativní
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církve prosadily dočasné pozastavení
účasti anglikánské církve v USA na činnosti své komunity za to, že zavedla
sňatky homosexuálů. Krize se může
prohloubit, protože sňatky homosexuálů chystá i anglikánská církev v Kanadě.
Súdán. Představitelé jihosúdánské anglikánské církve vedli v prosinci rozhovory s Luterskou církví Missourské
synody z USA. Jihosúdánci zvažují hromadný přestup od anglikánství k luterství.
Kuba. – Svět. V únoru se na Kubě setkali katolický papež Fratišek a moskevský pravoslavný patriarcha Kirill.
Jednalo se o setkání mimořádné; oba
církevní hodnostáři vydali společné prohlášení, kde zdůraznili společný zájem
o pronásledované křesťany a vyjádřili
podporu instituci rodiny, jakožto svazku
muže a ženy a podpoře práva na život,
zejména nenarozených dětí.
ČR. Novým biskupem Plzeňské diecéze
římskokatolické církve byl v únoru jmenován papežem Tomáš Holub, dosavadní generální sekretář České
biskupské konference. V minulosti působil též jako vojenský kaplan. Osmačtyřicetiletý kněz nahradí v úřadu
Františka Radkovského.
Vatikán. BBC a polská média zveřejnili
informaci o bohaté korespondenci mezi
papežem Janem Pavlem II. a americkou
filozofkou polského původu Annou-Teresou Tymienieckou, která svědčí o jejich hlubokém vztahu. Papež František
na to reagoval slovy, že i papež může
mít „zdravé, svaté přátelství se ženou“.
Brazílie. Jedna ze zakladatelek brazilské odnože extrémistické feministické
organizace Femen Sara F. Giromini se
stala křesťankou. Požádala křesťany za
odpuštění, že se v minulosti účastnila
rouhavých akcí (např. pózovala nahá

u kříže před bazilikou v Riu). O svém životě vydala knihu „Ne fena! Jak jsem
byla sedmkrát podvedena feminismem.“ Část výtěžku z knihy určila na
podporu boje proti potratům.
Polsko. Novým ředitelem Polské ekumenické rady byl v únoru zvolen Grzegorz Giemza. PRE sdružuje sedm
nekatolických církví.
Tanzanie. Na konci ledna 2016 se
úřadu se ujal nový generální biskup tanzanské luterské církve Fredrick Onael
Shoo. Instalace se zúčastnilo několik
tisíc lidí, včetně premiéra. Ten ocenil luterskou církev za její přínos pro školství
a zdravotnictví. Nový biskup naproti
tomu vyzval vládu, aby nepolevovala
v boji s korupcí. Uvedl též, že jeho církev patří Kristu a má úkol sloužit lidem
jak na rovině duchovní, tak i fyzické
a duševní. (Tanzanská luterská církev
má 6,5 miliónů členů; člení se na 24
diecézí.)
USA. Dne 13. 2. 2016 zemřel soudce
nejvyššího soudu Antonin Scalia. Byl to
zbožný katolík, který rozhodně hájil zásady křesťanské etiky ve věcech, jako
jsou potraty či svazky homosexuálů.
Prezident Luterské církve Missourské
synody k jeho skonu uvedl, že biblicky
orientovaní křesťané neměli v řadách
Nejvyššího soudu horlivějšího přítele,
než byl soudce Scalia.
Kanada. Liberální kanadská vláda pod
vedením Justina Trudeaua chystá
zákon, který učiní eutanázii široce dostupnou (dokonce i nezletilým a psychicky nemocným lidem!). Proti
přípravám zákona protestovala katolická církev.
Velká Británie. K devadesátým narozeninám královny Alžběty II. vychází útlá
kniha věnovaná svědectví její víry
v Krista; nese název Sloužící královna
a král, kterému slouží.
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SR. Ve dnech 10. – 14. 4. se v Ružomberoku uskuteční slovenská verze evangelizace ProChrist. Mezi řečníky bude
i Bolek Taska. Více na www.prochrist.sk.

(spoluautorem je W. Grudem) je věnovaná odpovědím na nejčastější otázky
týkající se mužství a ženství.

Aktuality z KS
Literární hlídka
Karmelitánské nakladatelství vydalo
autobiografickou knihu Sergeje K. Dakova „Odpusť, Natašo!“. Je to silný příběh bývalého velitele komanda KGB,
který perzekvoval křesťany v SSSR, aby
se nakonec stal jedním z nich.
Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša
Krista vydala ve slovenském překladu
knihu „Strieborná cesta“ od Patricie St.
John. Příběh známé křesťanské spisovatelky pro mládež popisuje příhody osmiletého Davida, syna misionářů
v Maroku. Spolu se svým marockým kamarádem David natrefí na stopu pašeráků zbraní… (Autorka působila dlouhá
léta jako misijní sestra v Maroku, její
kniha proto vychází z dobré znalosti
místních reálií.)
Historicko-vlastivědná společnost Moravian v Suchdolu nad Odrou vydala
v loňském roce sborníky z konferencí
v roce 2012 (Moravští bratři v polárních
oblastech) a v roce 2015 (Ženy Moravských bratří) a dále životopisnou studii
kanadského historika Hanse Rollmanna „Johann a Elisabeth Schneiderovi – moravští misionáři na
Labradoru“ (v českém překladu Viléma
Spratka).
Počátkem roku 2016 vyšly dvě nové
publikace Johna Pipera (v angličtině):
první se věnuje životopisům křesťanských velikánů minulosti: Ch. Spurgeona, George Mullera a H. Taylora, druhá

Štěpánské setkání. Tradiční setkání
na druhý svátek vánoční se uskutečnilo
v Českém Těšíně. O situaci pronásledovaných křesťanů v Iráku, zvláště pak
v Arbílu, hovořil Salman Hasan. Na podporu těchto křesťanů, žijících v uprchlických táborech bylo vybráno 73 497,- Kč.
Modlitební konference na počátku
ledna přivítala jako hlavního řečníka M.
Liptáka ze Slovenska. Je škoda, že mezi
účastníky byli hlavně mládežníci a chybělo více zástupců střední a starší generace.
Výbor KS. V lednu 2016 se uskutečnilo
společné zasedání Výboru KS („Devítky“) a vedení Odboru mládeže. Byl
představen nový tým vedení mládeže
a vyučování Louč. Přítomni sdíleli návrhy pro mládežnickou práci a modlitební náměty.
Pobyt uprchlíků z Iráku na Karmelu.
Generace21, která zprostředkovává příjezd křesťanských uprchlíků z oblastí
ovládaných Islámským státem, požádala Slezskou diakonii o zabezpečení
pobytu čtrnácti z nich. Pro jejich adaptační několikatýdenní pobyt bylo vybráno středisko KS Karmel ve
Smilovicích. Zpráva o ubytování vyvolala
zpočátku na zasedání zastupitelstva
obce Smilovice negativní emoce, posléze se situace uklidnila. Po odchodu
z Karmelu by měli uprchlíci dostat startovací byty CPI v Třinci.
Velikonoční setkání. V pondělí velikonoční se v Třinci uskuteční divadelní
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představení hry Júlia Barče-Ivana
„Pevec Boží“, přibližující epizodu ze života Jiřího Třanovského. Na pozvání KS
přijede soubor Spišského divadla.
Ústřední konference se uskuteční 16.
dubna 2016 na Karmelu. V programu je
mj. volba nového Výboru KS.
Výročí mužského pěveckého sboru
z Třanovic si připomeneme na slavnostním shromáždění, které se bude
konat 15. 5. 2016 od 15.00 hod. v Třanovicích. Sbor si bude připomínat 50.
výročí svého založení.
Konference s manželi Kimmelovými
se uskuteční na Hutníku v Třinci dne 21.
5. 2016 od 16.00 hod. Tématem konference je „Rodičovství založené na mi-

losti“. Řečníci patří v USA ke špičkovým
křesťanským přednášejícím na téma
vztahů a rodičovství. Chtějí ukázat, jak
se můžeme učit z Božího milostivého
jednání vůči nám, jak máme jednat
s vlastními dětmi. (O den dříve poslouží
manželé Kimmmelovi na centrálním
mládežnickém setkání.)
Rekreace seniorů na Karmelu se
uskuteční ve dnech 1. – 3. června
2016. Cena pobytu činí 840,- Kč; hlásit
se je možno u správce střediska J.
Slámy do 30. 5. 2016.
Festival dechovek se chystá v neděli
5. června 2016 od 15.00 hod. v Č. Těšíně na náměstí ČSA. Zúčastnit by se ho
měla i dechovka baptistů z Rumunska.

KONFERENCE PRO MUŽE
TŘINEC, 6. 2. 2016
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