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Bezpečnostní pásy
„Chci vám dát naději do budoucnosti.
Budete mě hledat a naleznete mě, když
se mne budete dotazovat celým svým
srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok
Hospodinův.“ (Jr 29, 11.13-14)
Byla doba, kdy jsem měl první auto
Škoda a to nemělo bezpečnostní pasy.
Druhé auto Škoda 100 mělo pasy a já
ze zvyku nebo frajeřiny jsem se často
nepřipoutal a také jsem za to zaplatil
pokutu. V dalším autě jsem měl bezpečnostní pásy, které nám zachránily
zdraví nebo život.
O prázdninách roku 2014 jsem byl
požádán, abych přivezl domů čtyři
mladé ze střediska Oáza v Písku do Albrechtic, což jsem ochotně slíbil a vykonal. Cestou v Třinci z vedlejší silnice
mi vjelo do cesty auto. Na poslední
chvíli jsem strhl auto bokem, čímž jsem
nezapříčinil přímý náraz. Všichni účastníci nehody měli zapnuté bezpečnostní
pásy a ty nás ochránily od těžkého zranění nebo smrti. Chvála za to Pánu
Bohu. Malá nepozornost mohla stát
život čtyř mladých a dvou dospělých.
Pro nás to bylo upozornění, že stačí
malá nepozornost, jen několik vteřin,
které rozhodují o životě a smrti.
Každý z nás máme plány, co chceme
v životě dokázat, jak prožít život, co udělat, kam zajedeme na dovolenou, ale
stačí malý okamžik, nemoc, havárie
a náš pozemský život se může úplně
změnit nebo skončit.
Život to není jen pomlčka na náhrobním kamenu mezi datem narození
a datem úmrtí. Život pokračuje i po
smrti a to, zda jej budeme trávit věčně
v pekle, nebo v nebi, závisí na našem
rozhodnutí zde v pozemském životě.
Život je darovaný čas od Boha. Můžeme

jej prožít možná v bohatství, přepychu
ale podle své vůle, kdy na konci je
peklo. Můžeme jej prožít smysluplně
podle Boží vůle, požehnaně ve službě
Bohu a bližním. Kdo chce prožívat
smysluplný život, potřebuje se řídit návodem na život, který napsal sám Bůh
a tím je jeho slovo – Bible. Jsou
tam rady a návod pro šťastnou, požehnanou cestu životem i věčnost. Pán
Bůh zná náš život, On nás stvořil a chce
nás skrze Ježíše Krista zachránit od
věčného zahynutí. Chce nás vést skrze
Ducha svatého a dovést až k cíli, do
svého domova. Přijměme nabídku Ježíše Krista: Musíš se znovu narodit...,
pojď za mnou a následuj mě. Jsme
v pevném, bezpečném objetí – připoutáni milujícím Spasitelem, Ježíšem Kristem? Chceme být v Jeho těsné
blízkosti, prožívat cestu životem bezpečně s Ním i věčnost? Jednou přijde
poslední havárie našeho života a to je
střet se smrtí. Je na nás, zda máme Ježíše Krista a jsme k Němu vírou „bezpečnostním pásem“ připoutáni. Pak
platí i pro nás slovo Žalmu 23, 4: „I když
půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.“
Chci nám popřát šťastnou – požehnanou cestu k cíli do Božího království.
Vašek Hrachovec

Křesťan a práce
(zaměstnání)
Vztah člověka k práci se v historii
měnil podle společenských a hospodářských systémů vládnoucích v té či
oné době. Starší generace, žijící v dobách socializmu, si pamatuje, že v oné
době měl každý občan právo na práci
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i povinnost pracovat. Vyhýbání se této
povinnosti bylo považováno za trestný
čin, za který se člověk mohl dostat do
vězení. Dnes je nezaměstnanost normálním jevem a život na dávkách je
způsobem obživy některých spoluobčanů.

Bohdan Taska

Nezávisle na společenských a politických proměnách však platí některé biblické principy ohledně vztahu křesťana
k práci (zaměstnání). Budeme se zabývat čtyřmi z nich.

Princip první: Práce je dobrá,
zahálka je zlá
Práce je dobrá, neboť Bůh se nám
představuje jako Ten, kdo pracuje. Pán
Ježíš hovoří o Otci: „Můj Otec pracuje
bez přestání, proto i já pracuji“ (J 5,17)
Když zohledním, že Duch Boží se podílel na stvoření (Gn. 1,1.26), pak lze říci,
že celá Boží Trojice je zapojena do
práce. Práce v sobě nese jistý Božský
atribut (rys), pochází od Boha.
Práce je součástí Božích přikázání.
„Šest dní budeš pracovat a dělat
všechnu svou práci, ale sedmý den,
je den odpočinutí Hospodinova“.
(Ex 20,9) Toto přikázání se týká hlavně
dne odpočinku. Avšak obsahuje v sobě
i ustanovení pracovat: šest dní budeš
pracovat. Práce je tedy Božím příkazem, Boží vůli pro člověka.

Práce je Božím pověřením pro člověka. „Hospodin Bůh postavil člověka
do zahrady v Edenu, aby ji obdělával
a střežil“ (Gn 2,15) Zahrada v Edenu,
do které Hospodin na počátku postavil
člověka je v jistém smyslu obrazem přírody, krajiny, stvoření, které je prostorem pro jeho práci. „Obdělávat“
znamená nejen orat pole, zasévat
a sklízet úrodu. Znamená to také popisovat termodynamické zákony, zkoumat atom a buňky, využívat fyzikální
zákony pro blaho lidstva. „Střežit“ znamená chránit tvory a životní prostředí,
bránit ho před škůdci, ničiteli a těmi,
kdo ho drancují.
Práce je dobrá, neboť Pán Ježíš o ní
hovoří pozitivně v mnoha ze svých podobenství (O dělnících na vinici, O dvou
synech, O ztracené ovci…). Pracující je
ten, kdo jedná správně a je na svém
místě. Ten, kdo zahálí, je ve špatné pozici.
Práce je dobrá, je to Boží dar, svěřenství, forma životního uspokojení,
tvůrčí seberealizace, způsob obživy, ale
stejně jako vše ostatní v celém tvorstvu
je poznamenána hříchem.
Bezútěšná dřina je jeden z projevů
hříchem poznamenané práce. „Po celý
svůj život z ní budeš jíst trápení... V potu
své tváře budeš jíst chléb.“ (Gn 3,17.19)
Bezútěšná dřina je práce zbavená vší
radosti a uspokojení. Stává se pro člověka těžkým břemenem. Takovou situaci prožívali Izraelci v Egyptě: „Izraelci
vzdychali (sténali) a úpěli v otročině.“
(Ex 2,23) Práce některých zaměstnanců není příliš vzdálena této situaci.
Workoholizmus, posedlost prací, je
další formou hříchem pokřivené práce.
Když člověk nepracuje proto, aby žil, ale
žije proto, aby pracoval, tehdy se práce
pro něho stala modlou, bohem, kterému dává vše a sám je jejím otrokem.
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Zahálka je zlá. „Přikazujeme vám
bratři ve jménu Pána Ježíše Krista,
abyste se stranili každého bratra, který
vede zahálčivý život.“ (2 Te 3,6) Slovo
Boží vnímá zahálku jako nebezpečnou
infekci, od které se mohou nakazit
ostatní. Proto se takových lidí (věřících)
mají ostatní stranit.

Princip druhý: Práce jako forma
uctívání Boha
Dobře pracovat znamená dělat slávu
Bohu. Křesťan, který dobře pracuje, činí
tak na Boží slávu, dělá tímto Bohu
slávu. Slávu Bohu nevzdáváme tedy
pouze na bohoslužbách a shromážděních Božího lidu. Boží sláva se nešíří jen
při chválách a uctívání v církvi.
Nejen služba v církvi je na Boží slávu.
Ve středověku převládal názor, že existují určité činnosti v našem životě (modlitba, chvály, služba ve sboru), kterými
je vzdávána Bohu sláva. Na druhé
straně jsou určité činnosti (rodinný
život, volný čas, zaměstnání), které nemají nic společného s oslavou Boha.
Jsou považovány za lidskou záležitost.
Příklad: V 80. létech se měla na jedné
biblické hodině konat scénka. Tehdejší
kurátor sboru, který příliš nesympatizoval s „Misijní práci“ namítal: „Proč by
měla být scénka na biblické, když si
mohu zajít do divadla?“ Tento člověk
měl předpojatou představu o tom, co
patří do kostela, do církve a co do „normálního života“.
Také ve středověku převládala představa, že na Boží slávu se žije v klášterech, pracují kněží, modlí se mniši.
Ostatní věci byly považovány za světské. Kdo chtěl sloužit Bohu, musel do
kláštera. M. Luther se proti těmto názorům tvrdě postavil. Tvrdil, že dojička
u krav či matka u plotny může Bohu
sloužit lépe než bezbožný mnich či

kněz, který koná zle svou službu.
Křesťan je povolán, aby dělal svou
práci na Boží slávu. „Ať jíte či pijete, či
cokoliv jiného děláte, všechno čiňte
k Boží slávě“ (1 K 10,31) Každý nemůže
pracovat na plný úvazek v církvi, v misijní organizaci, v diakonii… ale každý
může dělat svoji práci na Boží slávu.
Práce je formou služby Bohu. „Otroci
(dnes: zaměstnanci), cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem,
ale Pánu, s vědomím, že jako odměnu
dostanete podíl na jeho království. Váš
Pán je Kristus, jemu sloužíte.“ (Ko 3,2324) Vykonávat dobře a poctivě svoji
práci je podle Slova Božího považováno
za službu samotnému Kristu. Když člověk takto přistupuje ke své práci, dostane také odměnu od samotného
Krista.
Křesťan má být spokojen se svým postavením, ale využívat příležitosti k získání lepší práce, vyššího postavení. „Byl
jsi povolán jako otrok? Netrap se tím,
ale kdyby ses mohl stát svobodným, raději toho použij.“ (1 K 7,21)
Žádná práce není hanbou. Člověk se
nemusí stydět za žádnou práci, kterou
dostal. Zametat chodníky nebo čistit
toalety není ponižující ani důvodem
k pocitu méněcennosti.
Některé profese nejsou pro věřícího
člověka vhodné. Existují profese, které
jsou spjaty s pokušením nebo pohoršením, tyto nejsou vhodné. Jako problematické se mohou jevit takové profese
jako: hostinský, krupiér, realitní makléř… sotva lze vykonávat tyto profese
s čistým svědomím před Bohem.

Princip třetí: Práce (zaměstnání) je
příležitostí ke svědectví
Může být zaměstnání misijním
polem? Křesťan nechodí do práce primárně proto, aby evangelizoval. Jeho
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svědectví víry je sekundárním efektem
vztahů s lidmi, se kterými pracuje. Pracovní prostředí vytváří vztahy a příležitosti k rozhovorům. Pracovní vztahy se
mohou rozvíjet i mimo práci.
Křesťan se nemůže skrýt. „Vy jste
světlo světa. Nemůže zůstat skryto
město ležící na hoře. Tak ať svítí vaše
světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré
skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“ (Mt 5,14-16) Křesťan v práci
vydává svědectví především svým životem – „vaše dobré skutky“. Víra se projevuje v jeho postojích, přístupu k práci,
ke spolupracovníkům, k řešení problémů na pracovišti. A jistě se najde
i příležitost vydat svědectví slovy.

Princip čtvrtý: Práce je prostředkem k získání obživy a možnosti
sloužit dáváním
Ten, kdo pracuje a vydělává, není závislý na druhých. Práce dává člověku
možnost k získání prostředků k obživě
a samostatnosti. Boží Slovo nás k tomu
povzbuzuje, abychom se snažili být nezávislí na lidech a jejich pomoci. „Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně,
věnovat se své práci a získávat obživu
vlastníma rukama… Tak získáte úctu
u těch, kdo stojí mimo a na nikoho nebudete odkázáni.“ (1 Te 4,11-12)
Ten, kdo pracuje a vydělává, může
dávat a pomáhat potřebným. Prostředky, které křesťan získal svou prací,
může využít k zajištění svých potřeb
a své rodiny a současně tím získává
možnost, aby sloužil dáváním.: „Kdo
kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl
o co rozdělit s potřebnými.“ (Ef 4,28)
Bohdan Taska
Tato přednáška zazněla na Ústřední
konferenci delegátů 16. dubna 2016

Evropa potřebuje
odvážné kazatele
rozhovor s Mgr. Stanislavem Kaczmarczykem
u příležitosti jeho životního jubilea
Chtěl jste být vždycky pastorem? Kdy jste se pro
toto povolání rozhodl?

Chtěl bych ihned na začátku vyjádřit
velikou vděčnost Pánu Ježíši Kristu, jelikož byl pro mne v celém životě skvělým průvodcem a přítelem. Boží slovo
mě zajímalo už v dětství, rád jsem ho
četl a učil se i mnohé texty nazpaměť.
Pro mé budoucí povolání pastora měl
rozhodující vliv biblický text, který jsem
si vytáhl na vánoční večernici
v roce 1951
z proroka Izajáše 61,6: Vy
pak kněží Hospodinovi nazváni budete,
služebníci
Boha našeho
slouti budete,
zboží pohanů Stanislav Kaczmarczyk
užívati budete,
a v slávě jejich zvýšeni budete. Přijal
jsem to jako Boží plán pro můj život
a modlil jsem se, aby mne Pán vedl
podle své vůle. I když to bylo v době komunizmu, otevřel mi možnost studia na
bohoslovecké fakultě. Slova z Izajášova
proroctví mne také vedla k myšlenkám
o misijní službě mezi pohany, ale to
v době komunizmu nebylo možné.
Co nebo kdo Vás nejvíce v životě duchovně formoval?

Vliv Božího slova měl zásadní význam
pro mé myšlení v celém mém životě.
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Osobností, která nejvíc formovala můj
život, byl Pán Ježíš Kristus. Jeho učení,
jeho dokonalý život, jeho láska k lidem,
jeho sebeobětování pro naši záchranu
– to byl a je pro mne nevyčerpatelný
zdroj inspirace ve všech oblastech života. Jsem také vděčný za mnohé křesťany, kteří byli v mém životě pro mne
vzorem. Požehnaný vliv na můj život
měl pastor Vladislav Santarius, který byl
pro mne vzorem v jasném zvěstování
evangelia, v realizování všeobecného
kněžství a ve veliké obětavosti. Velmi
mnoho jsem získal rovněž na konferencích Dětské misie, kde měl vynikající
přednášky evropský ředitel br. Sam Doherty. Přesvědčil jsem se, že Dětská
misie má nejlépe zpracovaný program
jak dětem zvěstovat evangelium a jak
je vést k rozhodnutí a k osobnímu důvěrnému životu s Kristem. Tyto evangelizační programy se osvědčují i při
duchovním vedení mladé i starší generace.
V dnešní době se zapomíná, že lidé byli za svou
víru a postoje v minulosti perzekvováni. A to dokonce od vedení církve. Můžete trochu připomenout tyto zkušenosti ve Vašem životě?

Nebyla to snadná doba ani pro církve
ani pro věřící křesťany. Komunisté měli
program postupné likvidace církve.
Křesťané byli klasifikováni jako primitivové, nevzdělanci, tmáři, zpátečníci,
jako brzda pokroku a jako ubožáci, kteří
potřebují víru jako berličky, o které se
opírají. Ředitele škol měli povinnost přesvědčovat rodiče, aby své děti neposílali
na
náboženství,
protože
náboženství bude dětem škodit a bude
jim hatit cestu k vyššímu vzdělání. Komunisté tvrdili, že je vědecky dokázáno,
že Bůh neexistuje a ateizmus je vědeckým světovým názorem. Lidé, kteří se
hlásili k víře v Boha, byli různými způ-

soby perzekvováni. Nemohli zastávat
zodpovědná místa na pracovištích, jejich děti nemohly studovat na vyšších
školách. I mezi řediteli škol se někdy
našli rozumní lidé, kteří umožnili studium i věřícím studentům. Lidé, kteří
vyznávali ateizmus a vstoupili do komunistické strany, měli otevřené dveře
na všechna vysoká společenská místa
i na vysoké finanční odměny. I v církvích
se našli lidé, kteří s komunistickou vrchností spolupracovali, brzdili misijní práci
v církvi a realizovali svoji úspěšnou kariéru.
Jaký to byl pocit, když člověk v nejlepších letech
se srdcem pro evangelizaci a hlásání Božího
slova byl nucen pracovat zcela mimo církevní
oblast? Jak hodnotíte tuto zkušenost s odstupem let?

Po třinácti letech práce v evangelickém sboru v Komorní Lhotce mi byl
odňat státní souhlas pro práci v církvi.
Příčinou byla práce s mladou generací.
Do kostela přicházely zástupy dětí i mladých lidí. To komunisty nesmírně dráždilo a provokovalo. Vyhození ze služby
v církvi jsem klasifikoval jako určité vyznamenání. Vzpomněl jsem si na slova
apoštola Pavla: Vám je z milosti dáno
netoliko v Krista věřit, ale pro Něho
i trpět. (Fp 1,29) Velikým povzbuzením
byla pro naši rodinu v tomto období
slova, která jsme obdrželi na cestu života v den svatby: Milujícím Boha
všecky věci napomáhají k dobrému.
(Ř 8,28) Věděli jsme, že náš nebeský
Otec obrátí negativní útok k dobrému
a k požehnání.
Jelikož mne církev nezaměstnala, byl
jsem přijat do zaměstnání v tiskárně
v Českém Těšíně jako pomocný dělník.
Nějakou dobu, až do onemocnění, jsem
balil odpadový papír. Pak jsem dostal
příležitost jezdit s nákladním autem.
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Nakládal jsem a vozil odpad na smetiště. Často jsem si vzpomněl na slova
apoštola Pavla: Jako smeti tohoto světa
učiněni jsme, povrhel u všech až posavad. (1 K 4,13 KR). Jako řidič nákladního auta jsem měl také možnost jezdit
s nějakým nákladem na Moravu i na
Slovensko. Na cestách byli vždy nějací
stopaři. Vždy jsem je přibíral a pak jim
vydával svědectví o Pánu Ježíši. Byla to
požehnaná misijní činnost.
I v záležitostech práce v církvi jsem se
řídil heslem: Více sluší poslouchat
Boha než lidi. (Sk 5,29) Příležitosti pro
zvěstování evangelia bylo mnoho. Rodinné slavnosti u příležitosti narozenin,
předsvatební večernice, svatby, dětské
a mládežnické výlety a tábory v horách,
různá setkání mládeže a misijních pracovníků – všude byla příležitost zvěstovat Boží slovo. Měli jsme také mnohé
návštěvy v jiných sborech i na Slovensku; všechny možnosti jsme využívali.
Vždy jsme jezdívali „Trabantem“ spolu
s manželkou i s našimi syny, a byla to
vždy požehnaná a povzbuzující setkání.
Samozřejmě, že nás tehdejší policie
velmi bedlivě hlídala. Přes všechny životní zkoušky jsme si mohli radostně
zpívat: „Za Ježíšem jiti, vždy krásnější je
den co den…“
Jak hodnotíte současný vývoj v církvích, zvláště
pak v kontextu s celoevropskými trendy? Existuje ještě nějaká reálná šance zvrátit současný
vývoj, nebo je Evropa již odsouzena ke ztrátě
křesťanské identity?

Křesťanské církve v Evropě vymírají.
Je to důsledek liberální teologie, která
se vyučuje na teologických fakultách.
To mne opravdu velmi rmoutí. Kéž by se
konečně vzpamatovali profesoři teologie i faráři a vzali si k srdci svědectví
profesorky teologie Dr. Ety Linnemannové, která napsala své svědectví

v knize Originál nebo padělek: „Moje
NE historicko-kritické teologii vychází
z mého ANO našemu obdivuhodnému
Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu a slavnému vykoupení, které i za mne dovršil
na Golgotě.“ Konstatuji to s bolestí
v srdci, že příčinou vymírání církví v celé
Evropě jsou liberální profesoři a faráři,
kteří neberou vážně Boží slovo. Oni jsou
hrobaři křesťanství v Evropě. Je to
hrozné, když faráři schvalují homosexuální svazky a dokonce jim žehnají.
Církve mlčením schvalují i potraty –
vraždy nenarozených dětí. Velmi bolestně prožívám skutečnost, že někteří
kazatelé i na Slezsku nerespektují Boží
slovo, přizpůsobují se světu a nevedou
lidi k osobnímu důvěrnému životu
s Kristem. Prázdné zbožné řeči už lidi
nezajímají. Jen tam, kde jsou lidé vedeni k důvěrnému životu s Pánem Ježíšem, tam prožívají radostné a vřelé
společenství.
Modlíme se a také prosíme všechny
věřící křesťany o velmi intenzivní modlitby, aby Pán daroval národům Evropy
odvážné kazatele – reformátory, evangelisty, kteří by s odvahou, jakou měl
Mistr Jan Hus a Martin Luther, zvěstovali Boží pravdu ve veliké moci Ducha
svatého a volali národy k pokání a k přijetí Ježíše Krista. Jen opravdové pokání
všech profesorů teologie, všech kazatelů i všech věřících křesťanů a pokorné
podřízení se autoritě Božího slova,
může přinést evropským národům nový
život a novou budoucnost. Inspirujícím
a burcujícím příkladem je pro nás
všechny prorok Daniel svojí kající modlitbou, která přinesla požehnané ovoce
jeho národu. (Da 9,4-19)
Které teologické důrazy by měly zaznívat
v dnešní době z kazatelen tak, aby současně
oslovovaly dnešního člověka?
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Jeden věřící profesor biologie řekl studentům: Ptáci byli stvořeni pro život ve
vzduchu. Tam se cítí výborně. Kdybychom je dali do vody, tak by zahynuli.
Ryby byly stvořeny pro život ve vodě.
Tam se cítí výborně. Kdybychom je dali
na písečnou pláž, tak zahynou. Člověk
byl stvořen pro život ve společenství
s Bohem. Jen tam se cítí šťastný a blažený.
Když však žije bez Boha, pociťuje
vnitřní prázdnotu, neví, jaký smysl má
jeho život a o cíli svého života nechce
ani přemýšlet. Ani největší bohatství,
vzdělání a úspěšná kariéra neučiní člověka šťastným. To nejdůležitější, co lidé
dnes potřebují, je osobní důvěrný život
s Pánem Ježíšem Kristem. Když člověk
v plné důvěře přijme Pána Ježíše jako
svého průvodce a vezme vážně jeho
slova „Kdo chce jít za mnou, zapři sám
sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne“,
a pak s Ním žije a opravdu ho věrně následuje, tak prožívá smysluplný, kvalitní
a radostný život. Samozřejmě, jen ten
kazatel může vést lidi k důvěrnému životu s Kristem, který sám s Kristem
opravdu žije.
Druhým naléhavým úkolem věřících
křesťanů je plnit Kristův příkaz a nést
evangelium národům, které dosud nemají ani jeden verš z Bible ve svém jazyce. Pro tyto národy, které nemají
žádné školy ani abecedu, pracuje Wycliffova misie. Vytvořit písmo, gramatiku,
slovníky, založit školy a dát jim Kristovo
evangelium v jejich jazyce, to je úkol,
který mají plnit všichni následovníci
Krista – celá Kristova církev. Vysílat misionáře, podporovat je modlitbami i finančně, to je i náš velmi naléhavý úkol.
Třetím úkolem všech kazatelů je svědomitá příprava na setkání s Kristem,
jehož druhý příchod se blíží. Doba milosti se chýlí k závěru. Znamení, která

předcházejí druhý Kristův příchod, jsou
stále zřetelnější a pro nás křesťany burcující. Proto nám Pán Ježíš důrazně připomíná: Bděte..., Syn člověka přijde
v hodinu, kdy se nenadějete. (Mt 24,4244)
Jak se díváte na současnou migrační krizi a jak
by se křesťané měli k tomuto problému postavit. Máme se řadit mezi tzv. vítače, anebo bychom měli bránit své území před cizími
a nežádoucími vlivy?

Petr Hájek, tiskový mluvčí prezidenta
V. Klause, připomíná: „Libyjský vůdce
Muammar Kaddáfí před pěti lety varoval lídry evropských zemí, že pokud nezabrání teroristické vlně zvané Arabské
jaro (nebo ji alespoň nepřestanou podporovat), čeká Evropu invaze radikálních islamistů, kteří starý kontinent
násilně ovládnou.“ „Muammar Kaddáfí
prohlásil, že islám dobude Evropu skrze
dělohy svých žen... Islamizace Evropy
se blíží, přejete si takovýto konec křesťanské civilizace?“
Největší náboženskou čistku v dějinách lidstva slibují světu bojovníci Islámského státu. „Jestli 150, nebo 500
miliónů, nám je to jedno. Zabijeme je
všechny,” cituje německý novinář Jürgen Todenhöfer jednoho z muslimských
bojovníků. Todenhöferovi se totiž podařilo proniknout na deset dnů do Mosulu, bašty Islámského státu.
Václav Lamr píše: „Čeští muslimové
vyzvali Čechy: Odstěhujte se z České republiky, když se vám nelíbí islám.“
Tato radikální prohlášení muslimů
jsou pro všechny evropské národy výzvou k pokání a návratu k Ježíši Kristu,
k životu podle Božího slova a k intenzivním modlitbám za muslimy. Pokud
tuto výzvu k pokání a k modlitbám
budou evropské národy ignorovat,
budou prožívat bolestnou budoucnost.
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Když se však v pokání pokoří před svatým Bohem, budou prožívat zázrak záchrany. Jediný, kdo může radikální
islamisty zastavit a proměnit na laskavé
lidi, je Pán Ježíš Kristus.
Na co by se mělo zaměřit Křesťanské společenství v současné době? Má smysl se nějak vymezovat vůči církevnímu vedení, nebo se pouze
zaměřovat na evangelizační resp. misijní cíle?

Jsem velmi vděčný za všechny aktivity Křesťanského společenství, za
evangelizace a biblické vzdělávání, za
realizování všeobecného kněžství, za
respektování biblického učení i za
všechna varování před pronikáním liberalismu a světáctví do církve. Současná situace pronikání vlažnosti do
církevních sborů vyžaduje zmobilizování
všech věřících křesťanů k horlivým
modlitbám za svá společenství i za
sbory, ve kterých žijí. Je třeba intenzívně
povzbuzovat všechny věřící ke svědecké službě na pracovištích, ve školách a zvát lidi k důvěrnému životu
s Kristem.
V dnešní společnosti je naléhavě potřebné věnovat se s velikou láskou a trpělivostí mladé generaci – dětem
a mládeži. Je potřebné věnovat se mladým rodinám, pomáhat manželům
k harmonickému soužití, věnovat velikou pozornost duchovnímu vzdělávání
dětí a inspirovat mladou generaci
k osobnímu důvěrnému životu s Kristem. To je jediná cesta k formování
kladných charakterových vlastností
a ke kvalitnímu a smysluplnému životu.
Mladí věřící lidé mají mnoho možností
ovlivnit své spolužáky ve školách i na
pracovištích.
Všechny následovníky Pána Ježíše je
třeba vytrvale povzbuzovat k vydávání
svědectví o Kristově nabídce nového
kvalitního a smysluplného života. Apoš-

tol Petr nám všem velmi naléhavě připomíná: Vy 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) Kéž
bychom všichni radostně a vytrvale plnili své poslání.
ptal se Štěpán Rucki

Křesťan jako sůl
Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven
a lidé po ní šlapali. (Mt 5,13)
Proč Pán Ježíš použil sůl jako podobenství? Jistě proto, že tímto podobenstvím chce ukázat svým učedníkům, jak
velmi významné a důležité mají poslání
na zemi a zároveň je chce důrazně varovat před velikým nebezpečím.

Tajemství soli
Jak vzniká sůl? Podívejme se do
učebnice chemie. Sůl vzniká sloučením
dvou chemických prvků – sodíku Na
a chloru Cl. Spojením těchto dvou prvků
vznikne NaCl – chlorid sodný, tedy sůl.
NaCl se vyskytuje v přírodě v podobě
nerostu známého pod označením sůl
kamenná. Je to velmi důležitá sloučenina potřebná pro životní funkce většiny organismů. Krystalický chlorid
sodný je bezbarvý nebo bílý, průhledný,
lesklý.
Podívejme se blíže na tyto dva prvky,
ze kterých se sůl skládá.
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Sodík – chemická značka Na, (lat. natrium), je měkký, lehký a stříbrolesklý
kov; je tak měkký, že ho lze krájet
nožem. Sodík dobře vede elektrický
proud i teplo, je lehčí než voda a plave
na ní.
Chlor – chemická značka Cl, (lat. chloros) je toxický, tedy jedovatý, otravný,
světle zelený plyn. Je to velmi reaktivní
plyn, který se ochotně slučuje s většinou prvků periodické soustavy. Při práci
s plynným chlorem je nezbytné zachovávat přísná bezpečnostní opatření,
protože je velmi silně toxický a z průmyslových provozů je známa řada havárií se smrtelnými následky.
Když se však spojí jedovatý chlor
s měkkým, lehkým a stříbrolesklým sodíkem, vzniká velmi užitečná sůl. Jedovatost chloru zmizí a stane se zcela
užitečným. To je vskutku pozoruhodný
a jedinečný zázrak v přírodě.
V tom spojení chlóru se sodíkem je
pro nás velmi důležité podobenství. Člověk je jako ten jedovatý chlor. Dovede
svým sobectvím a svévolným jednáním
otrávit život své rodině, svým spolupracovníkům i širokému společenství lidí.
Ježíš Kristus je jako ten lehký a stříbrolesklý sodík. Kam vstoupí, tam vnáší
lásku, pokoj, vzájemné porozumění
a nový život. Když se člověk spojí s Kristem, vzniká z něho zcela nový člověk,
nové stvoření – „kristovec“ – křesťan,
Boží sůl. To je veliký Boží zázrak. Proto
platí slova: „Kdo je v Kristu, je nové
stvoření. Co je staré, pominulo, hle je tu
nové.“ (2 K 5,17). Takový člověk, který
se spojil s Kristem a dal ho na první
místo ve svém životě, je duchovně zdravým člověkem a stává se požehnanou
duchovní solí v lidské společnosti. Jen
ten křesťan je duchovní solí, který se
cele spojil s Ježíšem Kristem a je jeho
mocí zcela proměněn. Když Kristus

svým Duchem a svým slovem zcela pronikne člověka, pak v jeho myšlení,
i v pocitech, v jeho rozhodování, slovech
i veškerém konání, nastává zázračná
proměna. Takový člověk je Kristovec –
tedy opravdový křesťan. O takových lidech platí následující slova: „Těm pak,
kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal
moc stát se Božími dětmi.“ (J 1,12)
„Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji
už já, ale žije ve mně Kristus.“ (Ga 2,20)

Poslání soli na zemi
Sůl má na této zemi dvojí důležité
poslání: především dává chuť jídlu, tedy
ochucuje potraviny. Potraviny mají pro
život člověka zásadní význam. Neumíme si představit některá jídla bez
soli. Druhé poslání soli je v tom, že zabraňuje rozkladu masa, má tedy konzervační účinky. Aby měl člověk po celý
rok z čeho žít, musejí se potraviny konzervovat. O veliké Boží moudrosti
svědčí rovněž slaná voda v moři. Sůl
v moři je skvělým konzervačním prostředkem. Nikdo z lidí nedovede spočítat, kolik se již dostalo do moře mrtvých
těl a kolik špíny se dostává do moře
s vodou, která tam proudí v řekách.
Kdyby nebyla v moři slaná voda, bylo by
moře již dávno zapáchající stokou.
Přirovnává-li Pán Ježíš své učedníky
k soli, chce tím vyjádřit, že mají v lidské
společnosti veliké poslání. Vnášejí do
života lidské společnosti pravou kvalitu
v oblasti duchovní a mravní, což se projevuje novými kvalitními mezilidskými
vztahy. Lidé žijící s Kristem mají rovněž
silný konzervační vliv, zabraňují mravnímu rozkladu lidské společnosti. Tak
jako sůl má blahodárné konzervační
účinky, tak blahodárný vliv mají na společnost i lidé žijící s Kristem. Křesťané
vědí, že všechna jejich duchovní kvalita
je z Krista. Proto vědomě trvají v plném
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spojení s Kristem. Všude, kde žijí, vychází z nich Kristova pokora, tichost
a láska.
Svým životem mezi lidmi ovlivňují
křesťané myšlení i jednání svých bližních. Svým svědectvím připomínají Boží
normy, které platí pro život každého člověka. Svým životem a svými veřejnými
postoji zabraňují mravnímu rozkladu
společnosti. Pamatují však, že nepůsobí blahodárně ve společnosti svou
mocí, ale působí skrze ně Boží slovo,
které Duch svatý používá jako nástroj
k proměně. To vidíme v celých dějinách.

Důrazné varování
Pán Ježíš nás však velmi důrazně
upozorňuje, že může nastat tragická
změna. Když křesťan opustí Krista, pak
jeho život ztratí duchovní a mravní kvalitu a stává se znovu jedovatým chlórem. Pro takového křesťana platí
Ježíšova slova o soli, která ztratila kvalitu: „K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.“ Je to
nejhroznější skutečnost, jakou může
křesťan prožít.
Tato slova mají vést každého křesťana k zamýšlení a k sebekontrole:
Jsem s Kristem důvěrně a nerozlučitelně spojen? Je Kristus v mém životě
na prvním místě, jsem mu ve všem podřízen? Je mým životním programem plnění jeho vůle? Pokud vztah s Kristem
není v pořádku, pak je jediným řešením
opravdové pokání a upřímný návrat
k Pánu Ježíši.
Může se to stát, že křesťan odpadne
od Krista? Žel, Písmo i o této smutné
skutečnosti vydává svědectví. Apoštol
Pavel napsal bolestná slova: „Démas
mě totiž opustil, protože více miloval
tento svět.“ (2 Tm 4,10) „Kořenem
všeho toho zla je láska k penězům.
Z touhy po nich někteří lidé zbloudili

z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.“ (1 Tm 6,10) „Kdo byli už jednou
osvíceni a okusili nebeského daru, kdo
se stali účastníky Ducha svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku, a pak odpadli, s těmi
není možno znovu začínat a vést je
k pokání, protože znovu křižují Božího
Syna a uvádějí ho v posměch.“ (Žd 6,46) Tyto citáty z Písma jsou velmi důrazným varováním pro každého křesťana.
Proto nám Pán Ježíš stále připomíná:
„Bděte a modlete se, abyste neupadli
do pokušení.“ (Mt 26,41)
Lidé žijící s Kristem mají tedy na této
zemi jedinečné a nezastupitelné poslání. Vnášejí do lidského společenství
to, co každý člověk nutně potřebuje,
aby měl šťastný a kvalitní život zde na
zemi a věčný život v Božím království.
Proto nám Pán Ježíš naléhavě připomíná: „Vy jste sůl země.“
Stanislav Kaczmarczyk

Chození, nechození,
čistota, intimita
(večer pro mladé s Kimmelovými)

Ve dnech 21. a 22. května k nám
v rámci BŠP zavítali manželé Darcy
a Tim Kimmelovi, kteří patří k uznávaným křesťanským poradcům v oblasti
vztahů, manželství a výchovy. V pátek
večer se v Třinci na Hutníku konal
„Sejšn pro mladé“ na téma „Dobrý
plán. Chození, nechození, čistota, intimita.“ Jak již z názvu vyplývá, byla to
akce určená především pro členy dorostů a mládeží, kteří měli možnost slyšet přednášku Tima Kimmela. Nevím,
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zda to bylo kvalitou řečníka, dobrou propagací nebo skutečností, že mladí lidé
se rádi setkávají, ale Hutník byl zcela
zaplněn.
Tim Kimmel svou přednášku zahájil
osobním svědectvím o tom, jak začal
jeho vztah s Bohem a s budoucí manželkou Darcy. Vzpomněl, že s Darcy
během chození čelili také mnoha po-

Tim Kimmel

kušením, ale oba chtěli dělat Bohu čest
a projevovat úctu jeden druhému. Bylo
to rozhodnutí, které museli činit opakovaně. To, že v těchto pokušeních obstáli, nebyla jejich zásluha, ale dílo
Pána Ježíše, jehož nechali vládnout ve
svých srdcích. Každý se musí rozhodnout, kdo bude pánem jeho života. Při
zachování čistoty ve vztahu nejde ani
tak o to soustředit se na samotnou čistotu, ale zaměřit se na Krista. Žádný
člověk není dokonale sexuálně čistý,
a je proto obtížné usilovat o to, čeho nemůžeme dosáhnout. Ježíš však
i v tomto světě vedl dokonalý život. Měli
bychom tedy hledat a následovat toho,
který je dokonale čistý, a dovolit jeho
moci, aby žila v nás.
Nejen v oblasti vztahů záleží na tom,
od koho si necháme mluvit do života –
zda od Boha nebo od světa. Bůh stvořil
člověka a je i tvůrcem sexu. Proto je
moudřejší dát v této oblasti na rady
autora než na názory kohokoliv jiného.
Tim Kimmel v této souvislosti přirovnal

sex k elektřině. Ta je skvělým vynálezem. Přináší nám teplo, světlo, uvádí do
chodu nepřeberné množství nejrůznějších přístrojů, avšak musí být užívána
správným způsobem. V opačném případě může napáchat obrovské škody
nebo dokonce zabíjet. Bůh vyhradil sex
pro manželství a porušování tohoto
řádu má velice negativní důsledky.
Když přesvědčíme svého partnera
k předmanželskému sexu, vyjadřujeme
tím, že nám na něm nezáleží a že jsme
ochotni napáchat v jeho životě škodu
jen pro naše vlastní uspokojení. Dále to
nabourává naši schopnost důvěřovat
druhým i naši důvěryhodnost, přičemž
vzájemná důvěra je pro fungující
manželství nezbytná. Sebeovládání
a ochota odložit své uspokojení na pozdější dobu jsou nezbytné nejen v oblasti sexu, ale i pro život jako takový.
Blahodárný vliv předmanželské zdrženlivosti a sebeovládání na pozdější
průběh manželství dokládají i vědecké
průzkumy. Jeden z nich zkoumal páry
po pěti letech od svatby. Pokud ani
jeden z páru neměl nikdy jiného sexuálního partnera, bylo z nich po pět letech vdaných ještě 97 % žen a ženatých
99 % mužů. Pokud však měli před manželstvím jednoho sexuálního partnera,
zůstalo po pěti letech v manželství jen
64 % žen a něco přes 70 % mužů. V případě dvou sexuálních partnerů před
manželstvím se po pěti letech nacházela v manželství jen zhruba polovina
dotázaných. Platí tedy, že čím více sexuálních partnerů před manželstvím
jednotlivec měl, tím menší byla jeho
schopnost vydržet v manželství.
V závěru své přednášky Tim Kimmel
připomněl některé důležité principy. Vyzval přítomné, aby nikdy neobětovali to,
co je věčné a trvalé na oltář toho, co je
dočasné. Zdůraznil, aby mladí lidé chrá-
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nili své oči, svou mysl, své srdce a své
tělo. Především by však měli následovat Ježíše, budovat a prohlubovat svůj
vztah s ním. Tím se zároveň zvětší pravděpodobnost, že jim Bůh přivede do
cesty partnera, který jej bude také
celým srdcem následovat.
Martin Tomala

Výchova založena
na milosti
Život je jak vystoupení žongléra, který
se snaží, aby udržel otáčející se talíře
na různě dlouhých tyčích. Tim Kimmel
ve své přednášce (Třinec, Hutník, 21. 5.
2016) o výchově dětí použil tento příměr jako obraz našeho života. Udržet
vše v žádoucím pohybu není nikterak
jednoduché. Křesťanský život není
vůbec v tomto směru jednodušší. Nejdříve škola, studium, pak práce, sport,
manželství, rodina, výchova dětí… Zdá
se, že to jsou normální různě veliké kulaté talíře, které je nesnadné udržet
v pohybu a ve vzduchu. Ale udržet ve
správném pohybu „puberťáka“ je jako
udržet v krouživém pohybu těžký oválný
talíř anebo servírovací mísu!
Přednášející svůj přístup ke křesťanské výchově představil a celou přednášku nazval: „Výchova založená na
milosti.“ Opačnými přístupy k výchově
jsou výchova založená na ovládání (kontrole, manipulaci), strachu anebo výkonu.
Bibli lze považovat za základní příručku „teologie rodiny“. A to právě té založené na milosti. Jak taková výchova
vypadá? Bůh je Bohem milosti.

A vztahy, které v Trojici svaté vládnou,
jsou vztahy „milosti a pravdy“ (J1, 14).
Co je třeba dělat při takto pojaté výchově založené na milosti? Jak ji použít
ve své rodině?
Dítě má tři základní potřeby: bezpečí,
významu a lásky (viz 1. strana pomůcky). A tak rodič, který chce vychovávat biblickou milostí, by měl dát
a dávat jejich srdci svobodu a zároveň
budovat silný charakter dítěte. Prostředkem je neupínat se k malichernostem, ale zaměřit se na skutečnou
velikost dítěte.
Jak toho dosáhnout (2. strana pomůcky)?
Láska. Citát Tima Kimmela: „Láska je
závazek mé vůle ve prospěch tvých potřeb a tvého nejvyššího zájmu bez
ohledu na to, co mne to bude stát.“
Uspokojování vnitřních potřeb dítěte se děje bezpečnou láskou (dítě ví,
že je bezpodmínečně přijímáno v rodině, kde panují láskyplné vztahy, kde
se dítě nebojí projevit). Pokud my, rodiče, nedáme dítěti pocit bezpečí,
ďábel jim poskytne to svoje „bezpečí“
a svoji (ďábelskou) „bezpečnou lásku“.
Významný cíl. Skrze rozumné, pravdivé (!) a pravidelné chválení posilujeme dosahování významných cílů
našich dětí.
Silná naděje. Rodiče by měli povzbuzovat děti, aby žily dobrodružný život,
aby věděly, že jsou v něčem dobré.
„Bůh chce, abychom vychovávali silné
děti“. Nelze toho dosáhnout úzkostlivým strachem o dítě.
Svoboda. Dejme svému dítěti opravdovou (biblickou) svobodu. Svobodu být
jiný (odlišný od ostatních), svobodu být
v rodině zranitelný (nemusí se přetvařovat, nosit masku), svobodu udělat
chybu, svobodu otevřeně upřímně říct
svůj názor.
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To jsou prostředky k tomu, aby se v dítěti budoval kvalitní charakter, který má
integritu, není obojaký, je silný a pevný,
nerozdělený. Tímto vychováváme člověka, který má víru, je vyvážený, disciplinovaný, odvážný a vytrvalý.
Ale pozor! Nedá se toho dosáhnout
v rodině, v níž jsou vztahy založeny na
ovládání (kontrole a manipulaci), na
strachu (kdy se dítě bojí selhat, projevit
se) a na výkonu (kdy se hodnota dítěte,
láska rodičů a další vztahové „benefity“
odvozují od duchovní anebo jiné „dokonalosti“ dítěte). Duchovní zaměření na
výkon vede k zákonictví. Přijetí a láska
k dítěti ať není odvislá od jakýchkoliv tělesných anebo duchovních výkonů. Pán
Bůh plný milosti a pravdy nás také vychovává milostí a pravdou a ne strachem, manipulací anebo výkonem.
Zbyszek Kaleta
Záznam z konference je ke stažení
na stránkách KS

Proč Ježíš vyhověl
démonům?
(exegeze obtížných biblických textů)
Otázku z nadpisu článku jsem dostal
jako návrh tématu pro jedno setkání
mládeže. Zařadila se mezi podobné
otázky, týkající se takzvaných „těžkých
textů“. Dříve či později na ně narazí
každý čtenář Bible. A není jich málo. Potíže s pochopením toho či onoho místa
mohou mít různé důvody, od nejasného
znění textu v originálních manuskriptech
až po rozdíly mezi naším a biblickým pojetím světa. Takové texty představují
zvláštní výzvu pro vykladače a násle-

dovníky biblické zvěsti. Jsou prubířským
kamenem naší víry, poctivosti a trpělivosti v zápase o pochopení božího poselství pro náš život, protože jednoduché
odpovědi zde zpravidla neexistují.
(Z druhé strany je třeba říci, že někdy je
odpověď natolik jednoduchá, až je nám
zatěžko se s ní spokojit právě pro její jednoduchost…)
Ale zpět k naší otázce, týkající se příběhu o uzdravení posedlého v Gerase
(Mk 5,1-20). Problémy, které máme
s tímto textem lze rozdělit do těchto
okruhů: 1. problém s odchylkami ve
třech evangelijních zprávách o téže události (jak to vlastně bylo?), 2. problém
s pochopením posedlosti, 3. problém
s vírou v zázraky a 4. problém s postojem Ježíše k démonům (proč udělal to,
oč žádali?). V tomto článku se zaměřím
částečně na první a zejména pak na poslední okruh otázek. Ty se totiž týkají případných věcných či logických rozporů
v textu příběhu. Naopak problém s pochopením posedlosti či s vírou v zázraky
se týká spíše rozporu mezi realitou popisovanou textem a zkušeností či přesvědčením člověka 21. století,
ovlivněného racionálním uvažováním,
v němž nezbývá příliš místa pro nadpřirozeno. Jsou tedy spíše otázkami „světonázoru“. Zázračné příběhy buď rovnou
považujeme za výplod náboženské fantazie evangelistů, nebo se je snažíme
nějak racionálně vysvětlit. V lepším případě budeme pak považovat příběh za
legendární obal s nějakým abstraktním
duchovním poselstvím. Mnozí moderní
teologové jsou například přesvědčení
o tom, že původní příběh byl porušen či
zatemněn v procesu ústního předávání.
Někteří v něm vidí pouze lidovou frašku
o prolhaném ďáblu, přenesenou na
Ježíše (Wellhausen, Bultmann). Jsem
přesvědčen, že podobné pokusy o „od-
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vysvětlení“ zázraků přinášejí více otázek, než odpovědí. Vraťme se však
k věcným problémům našeho textu.

Tři zprávy, jedna událost
Příběh o uzdravení posedlého máme
popsaný ve všech tzv. synoptických
evangeliích (Mt 8,28-34; Mk 5,1-20; Lk
8,26-39). Říká se jim synoptická proto,
že ve srovnání s evangeliem Jana popisují život Ježíše velmi podobně, „souhledně“, společnou optikou. Proto zde
najdeme vícero popisů stejné události.
S většími či menšími odchylkami. Například v našem textu hovoří Matouš o krajině Gadarenské, Marek a Lukáš
o Gerasenské. Gerasa bylo světoznámé
město asi dva dny cesty od Genezaretského jezera – ale mohlo dát název celé
oblasti. Vykladači se přiklánějí spíše
k tomu, že se událost odehrála u Gedary, která leží 2 hodiny od jezera, případně u Gergesy, málo známého města
na jihovýchodním břehu jezera. Ani nejstarší rukopisy zde nejsou zcela jednotné. Rozdíly v zeměpisných názvech
jsou, zdá se, záležitostí spíše paralelně
používaných alternativních názvů téže
oblasti, takže nepředstavují skutečně zásadní rozpor.
Jediná věcná nesrovnalost se týká
počtu posedlých. Na rozdíl od Marka
a Lukáše se Matouš zmiňuje o dvou posedlých místo o jednom. Je docela
možné, že do Matoušova popisu se promítlo množné číslo démonů. Sami ale
uvažte, jak zásadní problém to je z hlediska výkladu.
Drobných odlišností je ale více, což odpovídá různým úhlům pohledu u tří různých svědků téže události. Ty jsou dány
mj. rozdíly v záměrech jednotlivých
autorů, tj. v tom, co tímto příběhem
chtějí sdělit, případně zvláštnostmi jejich
autorského stylu. Tragický stav posed-

lého tak nejpodrobněji popisuje Marek
(nadpřirozená síla posedlého projevující
se tím, že nestačily na něj ani okovy,
křik, sebezraňování, bezradnost okolí).
Drobné odchylky najdeme (opět zvláště
mezi Matoušem a ostatními dvěma synoptiky) i v popisu rozhovoru posedlého
resp. démonů s Ježíšem. Zajímavé rozdíly najdeme v prosbě démonů. Marek
zaznamenal prosbu takto: „A velmi ho
prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny.“
Lukáš napsal: „A prosili Ježíše, jen aby
jim nepřikazoval odejít do pekelné propasti.“ S těmito prosbami volně koresponduje otázka démonů na Ježíše,
zaznamenaná u Matouše: „Přišel jsi nás
trápit dříve, než nastal čas?“ K obsahu
celého rozhovoru se ještě vrátíme, ale
nyní pokračujme ve výčtu drobných rozdílů mezi texty.
Marek a Lukáš oproti Matoušovi doplňují, že velké stádo vepřů se páslo „na
svahu hory“. Počet vepřů – na dva tisíce
– najdeme pouze u Marka. Někteří vykladači to přičítají typicky Markovu
zájmu o detail, ti kritičtější hovoří o interpolaci (dodatečné vsuvce na základě
pozdější tradice). Zbytek příběhu nepřináší žádné další zásadní rozdíly. Stejně
tak situaci nekomplikuje ani srovnání
s rukopisy. Ani zde nenajdeme žádné zásadní odchylky, text jako takový je dost
jasný.
V obecné rovině se tedy můžeme ptát,
jaký je vztah mezi jednotlivými autory.
Znali navzájem svá díla? Bylo jedno
z evangelií základním pramenem pro
ostatní? To jsou otázky související s tzv.
„synoptickým problémem“. Do podrobností zde ale zacházet nemůžeme.

Proč Ježíš poslechl démony?
Zde narážíme na potíž teologického
charakteru: jak je možné, že Boží Syn
zde ustupuje mocnostem zla? Nedělá
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zde Ježíš kompromis se zlem? V odpovědi na tyto otázky můžeme uvést několik důvodů.
1. Souhlas s požadavkem démonů odhaluje pravou moc Ježíše. Není to rozhovor dvou rovnocenných, stejně silných
protivníků, jehož výsledek je nejistý. Naopak. Předem je jasné, kdo je zde
pánem. Démoni jsou si vědomi toho, že
bez Ježíšova svolení nemohou udělat
nic, i když je jich mnoho. Pojem „legion“
odkazuje k římským jednotkám, čítajícím 6000 mužů… Ježíš je pánem celé situace i všech mocností, a to nejen na
území Izraele, ale také v pohanských oblastech, jako tato. Nemohu zde nevzpomenout „luterskou hymnu“ Hrad
přepevný a její třetí sloku: „Byť svět plný
i ďáblů byl… musejí odstoupiti. Kníže
světa toho, ač bouří mnoho, co chce, nespraví, soud Boží ho zdáví, slovíčko jej
porazí.“ V našem příběhu vidíme závdavek toho, o čem píše slavný hymnus na
Krista z listu Filipským 2,9-11: „Proto ho
Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno
nad každé jméno, aby se před jménem
Ježíšovým sklonilo každé koleno – na
nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě
Boha Otce každý jazyk aby vyznával:
Ježíš Kristus jest Pán.“
2. Ježíš poslechne démony, protože
ještě nenastal čas posledního soudu,
kdy bude veškeré zlo definitivně zničeno
(Mt 25,41). Ukončil však jejich obludně
ničivý vliv na konkrétního člověka.
3. Ježíš poslechne démony, aby tím
odhalil – či spíše nechal vyniknout – jejich (sebe)destruktivní sílu. To, co svazuje, je samo poddáno otroctví. Je v tom
i kus jisté ironie: démoni zla ničí vše –
i to „svoje“. Vepři přece platí za nečistá
zvířata! Ježíš dovoluje jít nečistému k nečistému. Mocnosti zla neuniknou své
zkáze, ani když se pokouší s Ježíšem dohodnout. Z toho pro nás plyne důrazné

varování, abychom se nenechali zaplést
do jakýchkoliv okultních praktik (srov. Dt
18, 10-12). Moc zla je reálná. Z druhé
strany postoj Ježíše potvrzuje, že když se
ďáblu vzepřeme, uteče od nás (Jk 4,7).
4. Ježíš poslechne démony, aby ukázal, jakou cenu má záchrana jednoho
člověka. Pojem „legion“, stejně jako velikost stáda, ilustrují sílu posedlosti, jíž
trpěl jeden jediný člověk. A zároveň dokládá fakt, že Ježíš miluje tento svět do
té míry, že je skutečně ochoten obětovat
cokoliv (včetně sebe sama, J 3,16). Tím
tento příběh klade také výzvu pro náš
vztah s Kristem. Kam až sahá naše
ochota být s Ježíšem? Jsme ochotni přijímat Ježíše, i když nás uzdravení někoho jiného bude stát náš majetek?
Neskončí náš vztah s Ježíšem v momentě, kdy se dotkne našeho obchodu
či majetku? Gerasenští Ježíše raději posílají pryč… Ale On jim za to zanechává
na místě „prvního misionáře pohanů“ –
uzdraveného posedlého.
Kéž by nás poselství textu o uzdravení
lidsky neřešitelného případu povzbudilo
k důvěře v Kristovu moc. Koneckonců,
lidí, kteří dodnes rozličným způsobem
trpí v zajetí zlých duchů, a kterým navzdory vysoce rozvinuté medicíně neumíme pomoci, je stále dost.
Martin Piętak

Do Mongolska přes...
Chotěbuz
Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž
i hřích, který se nás tak snadno přichytí,
a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
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s pohledem upřeným na Ježíše, který
vede naši víru od počátku až do cíle.
Místo radosti, která se mu nabízela,
podstoupil kříž, nedbaje na potupu;
proto usedl po pravici Božího trůnu.
(Žd 12,1-2)
V neděli 5. června tohoto roku jsme se
s bratrem vikářem Bolkem Taskou vydali
do nesmírně zajímavé asijské země, do
Mongolska. Abych se přiznal, do té doby
jsem o Mongolsku moc nevěděl
a vlastně ani v médiích tato země není
moc zmiňována. Fakticky se dá dohledat, že je asi 20krát větší než Česká Republika avšak má pouze třetinu jejich
obyvatel. Zajímavé je, že v historii byla
mongolská říše druhou největší světovou říší po britském impériu. Dokonce
se nakrátko mongolská vojska ukázala
i na Moravě, když se jí prohnala, aby se
připojila k větší skupině nacházející se
v tehdejších Uhrách.
Naše cesta byla naplánována tak trochu narychlo, takže jsme ani neměli
moc času na patřičné přípravy. Co však
oba můžeme říct, je skutečnost, že necelé dva týdny, které jsme tam mohli
prožít, byly připravené našim Pánem
a jeho vedení jsme tam mohli vnímat velice silně.
Do Mongolska jsme se dostali letadlem z Prahy s jedním přestupem v Moskvě. Do Prahy jsme však jeli vlakem
a první informaci, kterou jsme se dozvěděli ve vlaku, bylo, že jedeme přes Chotěbuz. Takže jsme si s úsměvem řekli, že
do Mongolska se jezdí přes Chotěbuz.
Hned po příletu do hlavního města Ulaanbaatar (žije v něm asi třetina obyvatel
celého Mongolska) jsem si uvědomil
skutečnost, že už v žádném případě nejsme v Evropě. To jsme mohli po celý
pobyt poznávat – principiálně jiné myšlení lidí, jiná kultura, architektura, infra-

struktura, zvyky, jiná auta, domy, cesty,
tráva, krajina atd. atd.
Byli jsme hosty v misionářské rodině
Davida Bakera, který se svou manželkou
Rachel a 4 dětmi zde už druhý rok působí mezi kazašskou menšinou. Přijeli
jsme s výpomocí na dětské a mládežnické tábory, tzv. englishcampy. Současně jsme však také chtěli alespoň
trochu poznat prostředí, jak je to zde
s křesťanstvím, alespoň trochu poznat
sociální prostředí, navázat kontakty
a zjistit, zda je možný nějaký prostor pro
podporu místních věřících. Samozřejmě
jsme také chtěli alespoň trochu shlédnout tradiční způsob života – pastevectví v geerech (jurtách), ale o tom snad
někdy příště.

Zmíním pár faktů, o kterých jsme
s Bolkem společně mohli přemýšlet
a které jsme mohli dost živě vnímat:
- V novodobé historii přichází křesťanství do Mongolska až v 80. letech 20.
století a od té doby se velice dynamicky
šíří. Dnes se odhaduje počet křesťanů
na 100.000 v různých denominacích
včetně lutherského augsburského vyznání.
- Nevím čím to je, ale půda je zde připravená. Srdce lidí jsou otevřená pro
Krista. Pán Bůh udělil této zemi čas milosti pro evangelium. Možná toto období
nebude dlouho trvat, ale zrovna teď je
čas, kdy po Jižní Koreji je zde nejvíce
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znát náboženská svoboda v asijském
prostoru a zatím zde není prostor pro radikalizaci islámu.
- Z hlediska strategického je zajímavé
to, že Mongolové mají bezvízový styk se
všemi okolními zeměmi - s Ruskem (postkomunistickou zemí), Kazachstánem
(převážně islámskou zemí), Čínou (komunistickou zemí) a dokonce s diktátorskou Severní Koreou. Dá se proto říct, že
Mongolsko je klíčovou zemí pro vstup do
obrovského území kontinentální Asie.
- Odhaduje se, že až třetina obyvatel
žije pod hranicí chudoby.
- Životní styl lidí je zde úplně odlišný,
oproštěn od západního striktního vázání
se na čas a výkon. Životní styl je orientován na vztahy a sociální vazby (proto
je zde Facebook veskrze větší hrozbou
pro mladé Mongoly než pro Evropany).
- Mohli jsme být přítomni při první Večeři Páně v nově vzniklém sboru v městě
Nalaikh.
Během času, který jsme zde mohli trávit, jsme zjistili, že možností podpory je
velká spousta. Avšak svým tichým a po-

korným hlasem nám Pán Ježíš ukazoval
a ukazuje, ať se zaměříme na ty nejmenší a nejchudší v očích tohoto světa.
V nejbližší době budeme mnohé konzultovat s dalšími bratry a sestrami, ale
modlíme se, aby naše budoucí podpora
byla směřována k tomu, co jsme mohli
prožít my osobně – nově vzniklý sbor
v Nalaikh, podpora místních učitelů
a evangelistů, podpora drobných projektů místních věřících apod. Ale hlavně
chceme nést Mongolsko na modlitbách
a chceme tímto povzbudit i všechny vás
čtenáře k modlitebnímu zápasu o tuto
úžasnou zemi.
Co říct závěrem? Takřka dva týdny
jsme se ocitli v naprosto jiné realitě, kdy
jsme mohli poznávat každodenní život
v Mongolsku, život misionářské rodiny
odevzdané Pánu Ježíši, ale i to, že
máme důvěřovat Pánu v tom, co nás
čeká, jak osobně, tak i v životech našich
sborů.
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Lukáš Borski

Povolání do AIDS Hope
centra v Mamelodi
Mnozí z čtenářů IDEY vás znají, ale pro ty, pro
které jste spíše ukryti v suterénu budovy církevní rady v kanceláři EC M.I.S.E., představte
se, prosím. Co je obsahem vaší práce ve
SCEAV? Jak jste se dostali ke službě Bohu
i lidem?

David: Bydlím se svou manželkou Natalií v Českém Těšíně, kde jsem také
členem sboru SCEAV. Je mi 32 let. Po
studiu na UK v Praze, jsem pracoval několik let v sekulárním sektoru. Na
XcamPu 2013 jsem se během rozhovoru s Danielem Chlebkem (ředitelem
EC M.I.S.E.) dozvěděl, že možná budou
hledat pracovníka do Evangelizačního
centra M.I.S.E. To byl náš první společný rozhovor o možnosti práce
v EC M.I.S.E. Cesta k samotné práci
v EC M.I.S.E. byla relativně dlouhá. Trvalo téměř rok, než jsem v květnu roku
2014 nastoupil sem na pozici sekretář.
Mým úkolem bylo pomáhat při zajišťování zdárného chodu organizace. Před
časem jsem přešel na pozici pracovník
propagace, technického zázemí, rozvoje strategie shromažďování zdrojů
a koordinace příprav podkladů k tomuto shromažďování.
Natalia: Před 28 lety jsem při narození od svých rodičů dostala příjmení
Fójciková. Vyrůstala jsem v Těrlicku,
kde je také můj duchovní domov ve
sboru SCEAV. Po skončení bakalářského studia teologie a misie na Univerzitě v Bánské Bystrici, jsem měla
možnost strávit 1 rok v Nepálu, kde
jsem pracovala v rámci misijní organizace Organizace Mobilizace (OM). Tato
zkušenost mě ujistila v přesvědčení, jak
důležité je dělit se s ostatními požeh-

náním, kterého se nám dostává skrze
evangelium. Po příjezdu z Nepálu jsem
pokračovala v magisterském studiu, po
jehož skončení jsem začala pracovat
v EC M.I.S.E. jako grafik, koordinátor
modlitební oblasti a později také pomocník misijní práce v Karviné-Ráji. Na
práci v EC M.I.S.E. budeme s mým manželem zcela jistě vzpomínat vždy v dobrém, protože právě tam jsme se
seznámili. Díky Pánu Bohu za tak
vzácný dar, jakým je manželství!
Jak jsme se dostali ke službě Bohu
i lidem? Je těžké to zachytit v pár větách. Především nás ke službě vede vědomí toho, co všechno Pán Ježíš
obětoval pro naši záchranu. Jeho odpuštění, milost a péče nám ukazuje, že
služba druhým, je dobrý způsob, jak využít těch několik let, které tady na zemi
prožijeme, než budeme konečně
Doma.
David: Výstižný je citát: „Nad konáním
dobra, není třeba dlouho uvažovat.“
Natalia: Touhu sloužit ve mně po léta
budovali také lidé, kterým vděčím za jejich příklad víry, lásky a poslušnosti
Pánu Bohu. K těmto lidem patří má rodina, můj sbor, mnozí přátelé a také
lidé, jako například Amy Carmichael,
Adoniram Judson, Katie Davis a jiní.
Práce v Evangelizačním centru M.I.S.E. to je
něco, co pro vás vlastně končí. Sice dokončujete ještě některé projekty v rámci služby v naší
církvi, ale máte před sebou radikální změnu.
Jakou?

V srpnu tohoto roku bychom chtěli,
jestli Pán Bůh dovolí, vycestovat na
jeden až dva roky do Jihoafrické republiky. Tato země se vyznačuje nejrozsáhlejší epidemií HIV na světě. Odhaduje
se, že v roce 2013 tam žilo 6,3 milionu
lidí nakažených HIV, což představuje
19,1% obyvatel. V Jihoafrické republice
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(JAR) je také 2,3 milionů dětí, které
osiřely v důsledku AIDS. Právě v JAR,
konkrétně v předměstí Mamelodi, provozuje mezinárodní misijní organizace
OM své AIDS Hope centrum, jenž slouží
dětem a jejich rodinám zasaženým
HIV/AIDS. V tomto centru bychom měli
sloužit.
Jak se na svoji službu připravujete? Máte už nějaké zkušenosti v oblasti misie v Africe?

Kromě získávání informací o JAR zahrnují přípravy na odjezd očkování,
zdravotní prohlídky, shánění všech potřebných dokumentů pro získání víz,
shromažďování zdrojů, propagace našeho výjezdu, tvorbu týmu lidí, kteří by
v této službě chtěli být společně s námi,
aj. Zkušenosti s misijní prací v Africe nemáme. Proto jsme vděční, že můžeme
klást otázky a konzultovat mnoho záležitostí s partnerskou organizací OM
Česká republika, ale také s Monikou Turoňovou (SCEAV Hrádek), která strávila
téměř dva roky v AIDS Hope centru, do
kterého se chystáme.
Co ve svém novém působišti budete dělat? Kdy
se chcete vrátit?

Předběžný nástin naší náplně práce
vypadá následovně:
- praktická pomoc v AIDS Hope centru,
technická údržba (IT, a jiné),
- doučování dětí docházejících do centra (individuální péče o ohrožené děti
zasažené HIV/AIDS),
- příprava dětských klubů v centru,
- pomoc při přípravě setkání dorostu
a mládeže,
- zajišťování nutriční podpory pro děti
(dovoz a příprava jídla),
- besedy se studenty na středních školách,
- návštěvy rodin zasažených HIV/AIDS.
Náš výjezd je plánován na 1 – 2 roky.

Po roce služby v Mamelodi, bychom
s pracovníky OM měli toto období naší
služby zhodnotit, a rozhodnout se, zda
v Mamelodi zůstaneme další rok.
My se za EC M.I.S.E. rozloučíme za několik dnů.
Vysílající sbor a seniorát připravuje nějakou
slavnost (snad jsem tím něco tajného neprozradil). Co to bude, kdy a kde?

Ne, není to nic tajného. Právě naopak
– všichni jsou zváni. V neděli 7. 8.
2016, dá-li Bůh, v kostele Na Nivách
v Českém Těšíně proběhne „vysílací
shromáždění“, tedy naše vyslání do
služby v Mamelodi. Budou přítomní lidé
z našich vysílajících sborů z Těrlicka
i z Českého Těšína, ale také pracovníci
partnerské organizace OM. Tímto Vás
zveme na bohoslužbu dne 7. 8. 2016
v 9 hodin v kostele Na Nivách, v Českém Těšíně, kde chceme vzdát chválu
našemu Bohu a také společně vyprošovat požehnání, sílu a moudrost pro
službu v JAR.
Jak vás můžeme podpořit a podporovat?

Možností podpory je více. Ty hlavní
jsou modlitební a finanční podpora. Nesmírně si vážíme všech lidí, kteří se rozhodli být v této službě společně s námi
tím, že se budou modlit. I když se v JAR
ke křesťanství hlásí téměř 80% obyvatel, ve skutečnosti je na mnohých bo-
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hoslužbách vidět lidi, kteří nosí na zápěstí náramky, které jim dal sangoma
(šaman) po vykonání okultních rituálů.
Šamanismus se svými okultními praktikami je v JAR především mezi černošskou populací stále velmi rozšířený.
Proto Vás chceme velmi prosit o modlitby za nás osobně a také za lidi, kterým budeme sloužit. Velmi potřebná je
také finanční podpora. OM je mezinárodní misijní neziskovou organizací,
proto každý, kdo v rámci OM pracuje,
potřebuje podpůrný tým lidí, který ho
bude v jeho práci podporovat také finančně.
Měsíční podpora stanovena OM
South Africa potřebná pro manželský
pár je 40.000 Kč. Tato částka pokrývá
životní náklady, pojištění, očkování, letenky i prostředky ke službě a také podporuje fungování AIDS Hope centra.
Finanční dary je možné zasílat na účet
OM: 2700344081/2010 s uvedením
Variabilního symbolu: 876209. Z kolika
procent je naše služba finančně zajištěná můžete vidět skrze rozsvícené žárovky na našich webových stránkách
(mamelodi.cz). Za každého, kdo se rozhodl být v této službě společně s námi
tím, že naši práci v AIDS Hope centru
podpoří finančně, jsme nesmírně
vděční. Věříme, že společnými silami,
budeme moct přinést do Mamelodi naději evangelia.
Pokud byste měli jakékoli otázky
nebo byste se s námi rádi setkali
osobně, budeme velmi rádi za Vaši
zprávu nebo telefonát (macurowie@mamelodi.cz, tel. (David): +420 731 492
962, (Natalia) +420 606 790 530.
Více informací o možnostech podpory
naleznou čtenáři na našich webových
stránkách mamelodi.cz (v polštině: mamelodi.pl)

Budete nějak informovat svoje „fanoušky“
o vašem působení v Africe?

Ano, lidem, kteří nás podporují, budeme rozesílat informační dopisy.
Stručně o průběhu naší služby budeme
také informovat na našich webových
stránkách a rovněž na sociální síti Facebook: David a Natka v Mamelodi.
Přejeme Vám do vaší nové služby
Boží vedení a ochranu a děkujeme za
rozhovor!
Ptal se Zbyszek Kaleta

Jubileum mužského
pěveckého sboru
v Třanovicích
Vznik mužského pěveckého sboru je
datován na 3. 2. 1966, kdy se sešlo 26
mužů třanovického sboru na první
zkoušce. Iniciátorem založení mužského pěveckého sboru byl br. pastor
Santarius, který aktivně vybízel členy
sboru k této službě. Br. Adam Niemczyk, pozdější kurátor třanovického
sboru, byl prvním hospodářem pěveckého sboru a patřil mezi neúnavné pracovníky při získávání nových členů do
pěveckého sboru. Mezi aktivní zpěváky
a učitele patřil br. Jindřich Kunz, který
vyučoval v mužském sboru hudební teorii.
Do funkce dirigenta byl uveden br.
Gustav Hlawiczka st., jeho zástupcem
se stal br. Josef Kotas st.
Náplní činnosti pěveckého sboru bylo
nacvičování a zpěv duchovních písní.
Protože většina zpěváků neměla žádné
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hudební vzdělání, stalo se součástí
zkoušek i vyučování základů teorie
zpěvu. Nedílnou součástí zkoušek byla
a zůstala až do dnešních dnů i modlitba
a zamýšlení jednotlivých členů nad
Božím slovem.
Protože na Slezsku působilo více
mužských pěveckých sborů, byla na velkých setkáních křesťanů organizovaná
i společná vystoupení všech mužských
pěveckých sborů. První společné vystoupení bylo v r. 1966 na evangelizaci
v Ostravě, kde spolu zpívaly sbory z Bystřice, Oldřichovic a Třanovic.
Na konci roku 1966 měl mužský pěvecký sbor už 44 zapsaných zpěváků.
Sloužili na bohoslužbách, biblických hodinách i při různých rodinných a společenských slavnostech a to nejen
v našem regionu, ale i v širokém okolí.
Od r. 1994 je dirigentem pěveckého
sboru br. Karel Říman a zástupcem br.
Otto Chowaniok. Po sametové revoluci,
kdy se otevřely nové možnosti pro práci
na Božím díle, se mužský pěvecký sbor
aktivně zapojil do služby na Božím díle.
Pěvecký sbor vystupoval v mnoha církvích, při různých příležitostech, na festivalech, náměstích, na stadionu, ve
vězení, v domovech důchodců; v České
republice, na Slovensku, v Polsku a Německu.
Zpěv byl rovněž často doprovázen klavírním doprovodem Kristiny Římanové
a dalších hostů. V současné době zpívá
v třanovickém sboru i řada zpěváků
z okolních sborů. Počet členů sboru se
pohybuje mezi 25-35 členy.
Smyslem této služby je skrze duchovní písně budovat víru, vydávat svědectví o Kristu a šířit slávu Božího
jména.
Karel Říman

Boží pokoj před operací
V lednu r. 2014 jsem ve Fakultní nemocnici v Olomouci měla provedenou
výměnu levého kolenního kloubu. Pravé
koleno však také již mnoho let bolívalo
a stav se s léty zhoršoval. Pan profesor
ve zmíněné nemocnici mi při pravidelné
kontrole v listopadu loňského roku sdělil, že je nutná již i operace druhého kolena a předběžný termín uvedl 29.
února 2016. Celou záležitost jsem opět
položila Pánu a modlila se o Jeho
pomoc, protože výměna kolenního
kloubu je dosti složitá a bolestivá operace.
Počátkem měsíce února jsem s tím,
co mě čeká, seznámila spolusestry
z modlitebních skupinek, bratry a sestry z presbyterstva i vedení sboru
a prosila o jejich modlitby.
V neděli dne 28. února jsem nastoupila v odpoledních hodinách na lůžkovou část olomoucké ortopedie. Na
pokoji byly se mnou ještě dvě „čekatelky“ na pondělní operaci. Jedna
z nich, paní z okolí Olomouce, šla již
také podruhé, a to s kyčelním kloubem.
Měla velký strach, naříkala, že nemůže
vůbec ovládat třes celého těla, že se
hrozně bojí a nebude v noci spát. Řekla
jsem jí, že všechny její obavy jsou zbytečné, neboť to, co nás čeká, je
všechno v rukou „toho nahoře“, že On
vede i ruce lékařů při operaci a tím, že
se tolik stresuje, stejně nic neovlivní,
jen si ublíží. Udiveně se na mě dívala
(byla to paní bývalého tajemníka KV
KSČ), a divila se, jak je to možné, že já
jsem tak klidná, a že ten klid přechází
i na ni.
Já jsem si pak pročítala v Bibli povzbudivé texty z SMSek, děkovala za mod-
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litby mnohým, kteří mi volali, a paní ke
mně přišla s dotazem, co to dělám. Tak
jsem jí to vysvětlila a navrhla jí, že jestli
chce, budu jí verše z Bible číst. Souhlasila a znova se pak ptala, odkud beru
ten klid. Řekla jsem, že z mocné Boží
ruky, která je nade mnou díky modlitbám mých spolusester a spolubratrů.
Ráno pak mi děkovala za to, že jsem jí
takto uklidnila a že mohla i spát. I já
jsem cítila velkou sílu, nepopsatelný
klid a jistotu, že Pán je se mnou. Když
jsem pak třetí den po operaci přišla za
paní na pokoj, svým spolupacientkám
vyprávěla, jak jsme prožívaly večer před
operací a jak jsem ji uklidnila. Zase
jsem osazenstvu pokoje musela říci, že
jsem to nebyla já, ale můj velký, mocný
Bůh, kterému jsem vděčna a budu až
na věky.
s. Morcinková

Pěvec Boží
Je velikonoční pondělí, 28. 3. 2016,
a my křesťané se moc těšíme na divadelní představení, proto směřujeme do
KD Trisia v Třinci. Herci Spišského divadla ve Spišské Nové Vsi si pro nás připravili hru o pěti dějstvích „Pěvec Boží“,
ve které nám přiblížili těžký život evangelického kněze, barokního spisovatele
a autora známého zpěvníku Cithara
Sanctorum – Jiřího Třanovského, nazývaného také často slezským Lutherem.
Těžký život měl proto, že vyznával Ježíše Krista, a v 17. století, kdy vypukla
tvrdá rekatolizace, byl každý, kdo nebyl
katolíkem, krutě pronásledován. Jur
Tranovský, jak byl ve hře nazýván, byl
rovněž dále vystaven i zápasu s politickou mocí nastupujících Habsburků po

bitvě na Bílé hoře roku 1620. Setkává
se zde se zrádci, kteří zrazují Krista
i své blízké, také poznává odpadlíky
z vlastních řad. Do těchto zápasů zasáhne i další rána, morová epidemie.
Ve chvíli, kdy náš hlavní hrdina pečuje
o umírající ve sboru, mu umírá vlastní
dítě. V téhle hrozné době mu zemřely tři
malé děti.
Hru napsal evangelický kněz, spisovatel a dramatik Július Barč-Ivan v roce
1934, bylo mu tehdy pouhých 25 let.
Zobrazil životní situace Třanovského
z posledních pěti let pobytu ve sboru
v Meziříčí na Moravě. Přiblížil ho jako
osobnost velké víry a příkladného lidství. Tuto skutečnost ilustruje na začátku hry, kdy Juraj zachraňuje
katolického důstojníka císařské armády
před zavražděním ze strany zbojníka
Vanducha, aby v závěru dramatu zase
on umožnil Třanovskému nejen tajný
útěk z vězení, kde by měl jistou smrt,
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ale i následný útěk se ženou k nám na
Slezsko.
Pochválit musím i herecké výkony
hostů ze Spišské Nové Vsi, zejména ty,
kteří byli v rolích: Třanovského hrál Mikuláš Macala, jeho ženu ztvárnila Antónia Olšavská. Jen nás trochu mrzelo, že
hercům nebyly dány mikrofony a v zadních lavicích nebylo jejich povídání rozumět. Kulisy jsme obdivovali také, pro
svou jednoduchost, ale účelnost. Děkujeme i všem, kdo toto představení zajistili a nás v době velikonoční tímto
velmi obohatili. Pán Vám za to moc žehnej!
Jarmila Hejnochová

Noví členové
výboru KS, z.s.
Na letošní ústřední konferenci delegátů v dubnu t. r. byli zvoleni noví
členové výboru Křesťanského společenství, z.s. Kromě pěti bratří, kteří ve

výboru pracovali poslední tři roky (viz
Aktuality z KS), nově do výboru postoupili Martin Piętak, Martin Tomala, Karel
Guznar a Zbyšek Niemiec.
Každému z nich jsme položili dvě
otázky:
1. Proč jsi kandidoval do výboru KS, z.s.?
2. Jaké hlavní úkoly vidíte pro vedení KS, z.s.
pro nadcházející tři roky?

Karel Guznar:
1. Byl jsem osloven bratry, kteří mi
nabídli tuto možnost. Nemohu říci, že
to byl výsledek hledání, ale spíše to byla
reakce na konkrétní pozvání do služby.
2. Myslím, že hlavním posláním KS ve
sborech zůstává péče o lidi, kteří chtějí
prohlubovat svůj vztah k Ježíši Kristu.
Prohloubení vztahu k Ježíši vždy znamená nesení ovoce ve službě na Božím
díle, což dále buduje víru a misijně zasahuje okolí.
Biblické vyučování a vedení k posvěcenému životu je tedy hlavním posláním KS. Osvědčenou platformou pro
tento duchovní zápas pak je práce biblických hodin. A úkolem vedení KS je,
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aby našlo formy, kterými osloví další generaci pro pokračování v tomto díle.
Martin Tomala:
1. Na konci minulého roku jsem byl
osloven bratrem Milanem Peckou s nabídkou kandidovat do výboru KS. Vzal
jsem si nějaký čas na rozmyšlenou,
konzultoval jsem to s rodinou a předložil jsem tuto otázku našemu Pánu na
modlitbách. Při mých úvahách sehrála
významnou roli také skutečnost, že KS
mělo a stále má zásadní vliv na můj duchovní život skrze činnost nedělní besídky, mládeže, XcamPu, biblických
hodin, BŠP atd. Již delší dobu se podílím na některých aktivitách KS a vnímal
jsem, že nastal čas, abych převzal svůj
díl odpovědnosti za další fungování KS.
2. Hlavním úkolem KS (i jednotlivých
jeho členů) je oslavovat Pána Ježíše
a být světlem a solí tomuto světu
i uvnitř naší církve. K naplnění tohoto
hlavního cíle by pak měly sloužit dílčí
aktivity organizované KS jako např. biblické vzdělávání, povzbuzování k budování osobního vztahu s Bohem
a zbožnosti, evangelizace, zapojení znovuzrozených křesťanů do služby, boj
o čistotu a poukazování na problémy
v církvi i společnosti. Vedení KS by pak
mělo vyvíjet činnost směřující k naplnění hlavního úkolu KS.
Martin Piętak:
1. Vnímám to jako boží povolání posloužit svými obdarováními Církvi Kristově v našem koutku země. Skrze
službu Křesťanského společenství jsem
během svého života přijal mnohá požehnání, a tak když jsem byl osloven
s prosbou o zapojení, pochopil jsem to
jako výzvu a příležitost předávat to, co
jsem sám přijal. Svou roli sehrál i nečekaný souběh oslovení ke službě na růz-

ných úrovních odpovědnosti v církvi,
který mi ukázal, že nastal čas převzít
odpovědnost alespoň v některých oblastech, které překračují rámec mé dosavadní sborové služby, a ve kterých
mohu být užitečný.
2. Kultivace zdravého zápasu o zachování čistoty evangelia v naší církvi
a společenstvích. Prohloubení modlitebního zápasu. Rozvoj funkčních modelů biblického vzdělávání členů
místních společenství a celé církve (od
biblických hodin po BŠP a další). Podpora služby střední generaci. Získávání
a vzdělávání nové generace spolupracovníků.
Zbyšek Niemiec:
1. Do výboru KS, z.s. jsem kandidoval
z důvodu, že nebyl dostatečný počet zájemců pracovat ve výboru KS. Já sám
jsem se nepovažoval za dost kvalitního
kandidáta, ale vyzval mne bratr Jiří
Rusz, abych do výboru kandidoval.
2. Nejdůležitější úkoly pro vedení KS
na následující období z mého pohledu
jsou:
- větší osamostatnění KS na SCEAV,
- jako členové SCEAV a současně členové KS musíme dbát na to, aby ve
SCEAV nedocházelo k plíživému narušování biblického učení. Narušování
biblického učení by mělo tragické následky v duchovním životě členů SCEAV.

Mezi Biblí a medicínou II
(recenze nové knihy)
U příležitosti 25. výroční konference
Sdružení křesťanských zdravotníků
v ČR, z.s. (SKZ), vyšla v březnu t. r. nová
publikace s názvem Mezi Biblí a medi-
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cínou II. První publikace s takovým názvem se objevila před 9 lety a je v současné době již zcela vyprodána. Stejně
jako první kniha Mezi Biblí a medicínou,
je její druhé pokračování sborníkem
přednášek,
které zazněly
na konferencích Sdružení
křesťanských
zdravotníků
v ČR, v tomto
případě za posledních 9 let
činnosti SKZ.
Jedenáct
autorů – lékařů různých
specializací, zubařka, právník a zdravotní bratr – reaguje ve svých příspěvcích na aktuální výzvy pro křesťany
pracující ve zdravotnictví, jako jsou: syndrom vyhoření, úzkostné stavy, alternativní medicína (zvláště tzv. energetické
metody), diety a vztah k jídlu, hospicová
péče, zdravotnické misie, asistovaná reprodukce a úcta k životu, vydávání svědectví o Kristu, křesťanský životní styl,
vztahy na pracovišti, nakládání s časem
aj.
Název knihy může na první pohled
odrazovat ty čtenáře, kteří nejsou zdravotníky. Volba témat a způsob zpracování 19 příspěvků s velmi různorodou
tématikou je však zárukou toho, že i člověk bez zdravotnického vzdělání objeví
v ní mnoho užitečných a inspirujících
myšlenek. Zájemci si mohou knihu
objednat na webových stránkách
nakladatelství www.krestanskyzivot.cz.
Omezený počet výtisků může nabídnout i autor tohoto příspěvku.
Štěpán Rucki

Aktuality ze světa
Čína. V minulém roce převýšil počet
křesťanů počet členů komunistické
strany. V Číně bylo loni zhruba 83 miliónů komunistů a 92 miliónů křesťanů
(asi 80 miliónů protestantů a 12 miliónů katolíků).
Izrael. V roce 2015 se do Izraele přistěhovalo 9880 Židů ze západní Evropy, drtivá většina z nich pak z Francie.
Uvedený počet představuje rekordní
číslo za poslední desetiletí. Zvýšená
emigrace Židů ze západní Evropy je
způsobena narůstajícími projevy antisemitismu.
Dominikánská republika. Katoličtí biskupové veřejně odsoudili počínání velvyslance USA v zemi, který se všude
prezentuje jako muž žijící v homosexuálním svazku, podporuje homosexuální
lobby a finančně podpořil ve volbách
pro-gay kandidáty. (V Dominikánské republice, která leží v oblasti Karibiku, se
ke katolicismu hlásí 57% obyvatel, dalších 23% k evangelikálním církvím.)
USA. Dne 6. 3. 2016 zemřel rodinný
poradce a spisovatel Gary Smalley.
V češtině vyšly například jeho knihy
„Láska, která vytrvá“ či „Kdyby jen muž
věděl, co žena prožívá“.
Polsko. Počátkem dubna zasedal
synod Evangelicko-augsburské církve
(KEA) v Polsku. Jedním z nejvíce diskutovaných bodů byl návrh biskupa
Samce, aby bylo umožněno ženám zastávat úřad pastora. Schválení návrhu
vyžadovalo 2/3 většinu, a té nebylo dosaženo (26 bylo proti, 38 pro a 4 se zdrželi). (V KEA mohou ženy zastávat od
roku 1999 úřad diakona, který se liší od
úřadu pastora v tom, že diakon nemůže
vést samostatně sbor a bez speciálního
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svolení nemůže vysluhovat Večeři
Páně.)
Německo. Dne 1. dubna došlo k výměně v úřadu generálního tajemníka
organizace „Martin-Luther-Bund“, který
podporuje menšinové evangelické církve, zejména ve východní Evropě
(včetně SCEAV). Po 18 letech služby
odešel do důchodu Rainer Stahl a byl
nahrazen Michaelem Hübnerem.
Norsko. Norská evangelická církev
schválila v dubnu možnost konání obřadu sňatku dvou osob téhož pohlaví.
Pastor Dag Įivind Įstereng, který je lídrem konzervativního křídla v Norské
církvi, v reakci na usnesení synodu
oznámil, že složí svůj úřad pastora a vystoupí z církve. Očekává se, že jej
mohou následovat desítky kolegů
v úřadě a stovky řadových členů církve.
V internetovém hlasování deníku Dagen
se dokonce 44 % respondentů vyjádřilo, že plánují vystoupit z Norské církve kvůli rozhodnutí synodu.
ČR. Konference Církve bratrské zvolila
v květnu novým předsedou Rady CB Davida Nováka. Úřadu by se měl ujmout
v příštím roce a nahradit v úřadu Daniela Fajfra.
Německo. Mladí evangelikálové apelovali na vedení svých denominací, aby
prohloubili spolupráci v rámci svazů
evangelikálních sborů v Německu.
Německo. Biskup Luterské církve v severním Německu Gerhard Ulrich ve
svém velikonočním poselství ze dne 27.
3. 2016 řekl: „Ježíš, Boží muž a mistr je
mrtev. Jeho tělo zaniklo, jako zanikne
každé lidské tělo. Ale to, co v něm bylo
božské, jeho věc, jeho zanícení pro skutečný život, to není mrtvé. Je živé, jestliže vy – následovníci a následovnice
tak chcete.“ V reakci na toto vyjádření
mu bavorský evangelický farář Jochen
Teuffel zakázal jakožto bludaři kázat ve

svém kostele ve Voehringenu.
Polsko. Na přelomu dubna a května
přicestovala do Polska švédská arcibiskupka Antje Jackelén. Zúčastnila se
konference „Jsme unikátní?“ a navštívila KEA; v lodžském kostele měla kázání. Jackelén patří k nejliberálnějším
hierarchům v rámci luterských církví; je
podporovatelkou
homosexuálních
svazků, hájí evoluční teorii, prohlašuje,
že křesťané a muslimové se modlí
k témuž bohu apod.
Dánsko. Dánská ateistická společnost
zahájila prostřednictvím reklam v autobusech a internetu kampaň, kterou cílí
na formální členy evangelické „národní“ církve a vyzývá je k vystoupení
z církve. (Za poslední desetiletí klesl
podíl členů „národní“ církve z 83 na
77%.)
Polsko. Hudebník Mate.O vydal
v květnu nové CD pod názvem Pieśni
naszych ojców, na němž tvůrčím způsobem ztvárnil klasické křesťanské
kancionálové písně. Sám hudebník
o novém CD napsal: „Wybrałem pieśni,
które pamiętam z dzieciństwa oraz te,
które odkrywałem dzięki wertowaniu
starych śpiewników. Sięganie do nich
jest dla mnie ożywianiem tradycji jako
skarbca duchowego i kulturowego dziedzictwa, które w teraźniejszości możemy pomnażać i udzielać kolejnym
pokoleniom... Ich wspólny śpiew był
międzypokoleniowym i wspólnym doświadczeniem.“
Německo. V Drážďanech se 4. června
uskutečnil Druhý německý evangelický
den dechových hudeb (Posaunentag),
jehož se zúčastnilo asi 17 500 hudebníků.
Německo. Bádenský evangelický zemský biskup vydal na počátku ramadánu
blahopřání pro muslimy, v němž jim popřál „utvrzení ve víře“.
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Lotyšsko. Synod lotyšské evangelické
církve, který zasedal počátkem června
2016, zrušil v církvi ordinaci žen do
úřadu pastora. Ordinace žen byla zavedena v roce 1975, po rozpadu SSSR církev pod vedením konzervativního
arcibiskupa J. Vanagse od ordinací fakticky upustila, nyní byl tento trend završen
zrušením
ordinace
žen
v církevních předpisech. Ještě před synodem varovala partnerská církev z Německa (Nordkirche), že zrušení
ordinace žen povede ke zrušení partnerství mezi oběma církvemi na centrální úrovni. Mezi kritiky Lotyšů se
zařadil i Michael Diener, šéf německé
evangelikální aliance (ten si již letos vysloužil ostrou kritiku za své smířlivé výroky na téma homosexuality). Naopak
řada konzervativních protestantů na
celém světě lotyšské rozhodnutí přivítala jako správné a biblické.
Německo. V Lemgu se uskutečnila
konference kazatelů ruskoněmeckých
evangelikálních sborů; účastnilo se ji
na tisíc kazatelů z asi 190 sborů. Konference se ostře vymezila proti liberální
teologii, v níž spatřuje hlavní příčinu
úpadku německých církví.
Daniel Spratek

Literární hlídka

západních společností, v nichž způsobil
morální a hodnotový rozvrat. (Kniha
vyšla i v německém a italském překladu.)
Emeritní biskup Evangelicko-augsburské církve v Polsku Jan Szarek vydal
knihu autobiografických vzpomínek
Niosła mnie radość służby.
Z pera Wernera Gitta vyšla kniha
Information. Der Schlüssel zum
Leben. Z přírodovědeckého hlediska se
v ní vypořádává se čtyřmi pilíři současného hlavního západního světonázoru:
ateismem, materialismem, evolucí
a velkým třeskem.
Daniel Spratek

Aktuality z KS
Iráčtí křesťané se počátkem dubna
odstěhovali z Karmelu do střediska
v Soběšovicích; následně obdrželi byty
v Českém Těšíně.
Ústřední konference se uskutečnila
16. dubna 2016 na Karmelu. Delegáty
pozdravil jménem delegace z Polska
bratr Michał Procner. Biblický proslov na
téma „Křesťan a práce“ měl pastor Bohdan Taska; ve svém proslovu vyzdvihnul
tři skutečnosti: 1) Práce je dobrá, zahálka je zlá; 2) Dobře pracovat znamená
dělat slávu Bohu; 3) Práce (zaměstnání)
je příležitostí ke svědectví. V programu
zazněla zpráva předsedy M. Pecky

V češtině vyšla v lednu 2016 kniha
bývalého slovenského ministra vnitra
a křesťanskodemokratického politika
Vladmíra Paľka Lvi přicházejí s podtitulem „Proč Evropa a Amerika směřují
k nové tyranii“. Knihu vydalo Kartuziánské nakladatelství. Autor v knize mapuje pronikání kulturního marxismu do
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a zprávy za jednotlivé díly služby KS na
ústřední úrovni. Delegáti rovněž vyslechli zprávu M. Římana o evangelizační činnosti EC MISE v Ostravě.
Konference jednomyslně schválila
návrh na synod SCEAV, aby bylo zrušeno
partnerství mezi SCEAV a „církví“
v Braunschweigu. Do nového Výboru KS
byli na tříleté funkční období zvoleni
Milan Pecka (předseda), Pavel Kaczmarczyk, Daniel Spratek, Martin Piętak,
Bohdan Taska, Martin Tomala, Karel Guznar, Rudolf Marosz a Zbyšek Niemiec;
náhradníky se stali Vladislav Josiek
a Petr Helioš. Do revizní komise byli zvoleni Martin Rakowski, Urszula Szymeczková a Libor Cienciala.
Setkání s manželi Kimmelovými se
uskutečnila na Hutníku v Třinci ve
dnech 20. – 21. 5. 2016. Zatímco setkání pro mládež bylo hojně navštíveno
a setkalo se s velkým ohlasem, konference o výchově určená pro střední generaci byla jen velmi slabě navštívena,
ke škodě všech, kdo nepřišli.
Pěvecké odpoledne dětí se konalo
10. dubna 2016 v Gutech; program byl
zdařilý, kostelík přeplněný.
Rekreace seniorů na Karmelu se
uskutečnila na začátku června 2016.
Heslem pobytu bylo: „Jak se dostat do
nebe?“ Seniorům mj. posloužil dechový
orchestr z Nebor. Program připravili Jan
Czolko a Jan Chmiel.
Festival dechovek se uskutečnil v neděli 5. června 2016 v Č. Těšíně na náměstí před radnicí. Počasí bylo velmi
příznivé. Zahrály spojené dechové soubory, některé jednotlivé soubory z českého Slezska a „Orkiestra misyjna“
z Visly; biblickým proslovem posloužil
pastor Jiří Kaleta.
Biblické hodiny. Témata biblických
hodin na třetí čtvrtletí roku 2016 připravilo MS Komorní Lhotka, budou se pro-

bírat misijní cesty apoštola Pavla; na
biblických hodinách lze využít filmový cyklus k této tématice.
Synod SCEAV. Synod opětovně zamítnul návrh KS na zrušení partnerství
s „církví“ v Braunschweigu. Proti návrhu
na synodu vystoupili mj. stávající biskup
J. Waclawek i nově zvolený biskup T. Tyrlík. Synod rovněž nepřijal návrh KS, aby
do Církevní rady byli volitelní všichni členové SCEAV (nejen pastoři a presbyteři).

Setkání pod stanem se uskuteční 15.
7. 2016; vystoupí na něm spojené pěvecké sbory.
XcamP se v roce 2016 ponese ve znamení hesla „Nepotopitelní“; inspirací
pro tvorbu programu byl příběh starozákonního Noema. Evangelistou bude br.
Alois Boháček z BJB v Aši. Během dopoledních přednášek budou vyučovat
Jim Johnson a Jiří Chodura. V neděli
bude mít večerní přednášku Gabriele
Kuby ze SRN, autorka knihy „Globální
sexuální revoluce“. Koncerty budou patřit např. TGD, Divine Attraction, Awaken
Worship. Na alternativní scéně se můžete těšit na divadelní představení, na
přednášku bývalého muslima Lukáše
Lhoťana aj.
Pobyt seniorů na Lípě je naplánován
od neděle 28. 8. 2016 do pátku 2. 9.
2016; vedoucím pobytu je bratr Václav
Hrachovec.
Termín příští Ústřední konference delegátů je stanoven na 8. dubna 2017.
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„Co je nového v nebi?“
Takto mne přivítal můj zákazník
a dlouholetý kamarád. Provokatér.
Usmál jsem se, jelikož také rád provokuji. Otázka mi připadala natolik nevšední, že jsem se musel zamyslet.
Těžko vysvětlovat, že moc novinek
z nebe se mi nějak nedostává. A ani by
mne nenapadlo se v modlitbě na novinky z nebeského království zeptat.
Ptát se těmito obligátními zemskými
slovy, frází „Co je tam u vás nebešťanů
nového?“ by mi přišlo jaksi nepatřičné.
I když nikde jsem nečetl, že by to bylo
pro nebešťany urážlivé.
Pak jsem si vzpomněl, že o jedné novince bych snad věděl. Jeden mladý člověk z mého okolí, křesťan, hodný člověk
se v těchto dnech předčasně a nenadále do nebeského království přestěhoval. Nechal tady dole nechápající
rodinu, nešťastnou manželku, miminko,
zkoprněný sbor a známé … a také otevřenou otázku: Proč?
S mým zákazníkem jsme pak následně dlouze hovořili. Byla to moje poslední služební návštěva dne a ani on
ani já jsme nikam nespěchali. On nespěchal domů a já jsem nespěchal na
hotel. Mluvili jsme hlavně o církvi. Začali jsme od církevního „Adama“ čili pro
něj od středověkých nenasytných prelátů a skončili jsme jak jinak než v českém kontextu u (nejen pro něho)
nepochopitelných církevních restitucí.
Nakonec mne vyzval: „Napiš pro mne
takový stručný graf dějin církve. Pokud
možno na list papíru velikosti A4.“
V duchu jsem zaúpěl – poslední týden
mého obcování s církví a v církvi by
vydal na román! A jenom dvoudenní
synod jedné maličké české církvičky by

se dala zpracovat jako košaté dílo na
stovky stran. Asi žádné zjednodušení
pro něho jen tak jednoduše neudělám.
Už proto, že jsem celoživotní fanda církevní minulosti.
Dlouho jsem tuto otázku nosil v sobě.
„Co je nového v nebi?“ Přemýšlel jsem
o tom, že sice ve Zjevení máme popis
nebeských událostí, ale spárovat je se
zemským děním je nejednoduché a nejednoznačné. My prostě nevíme, co se
právě teď děje v nebi. Dokonce si ani
nemyslím, že nebešťané se zatajeným
dechem sledují každé „šustnutí“ tady
na zemi. I když decentní úsměv andělů
při našem zpěvu písně „Spoj nás
v jedno, Pane“ na konec synodu naší
církve si představit dovedu. Ale pak
mne napadlo, bylo to jako hrom z čistého nebe. My přece víme, co se děje
v nebi! Někdy. Jsou to přece situace,
kdy člověk činí pokání. V nebi nastává
radost. Lukáš popisuje tuto radost natřikrát: radost v nebi (podobenství
o ztracené ovci), radost před anděly Božími (podobenství o ztraceném penězi)
a radost Otce z návratu marnotratného
syna. Teď jsem připraven a vyzbrojen:
Když ho potkám příště, tak mu mohu
říct, že sice nevím, co se děje v nebi
právě teď, ale vím co se dělo jednoho
večera v nebi, když jsem já v kleče na
zemi u své postele vyznával svoji hříšnost a absolutní nepřijatelnost pro
Boha. A podíl na té nebeské radosti
jsem často cítil, když se na dorostových
táborech mladí lidé obraceli od svých
skutků k Ježíši. Mám touhu: Rád bych
ještě dál působil v nebi radost tím, že
budu vést k pokání další … a že můj
život bude ustavičným pokáním.
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