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Dovolená
Pomalu končí léto, alespoň to kalendářní, a s ním i pro většinu z nás čas
dovolených, zájezdů a výletů. Nevím, jak
je to u vás, ale pro nás je rodinná dovolená vždy velkou událostí, na kterou se
už dlouho dopředu těšíme – a děti obzvlášť. A určitě oprávněně, protože s sebou přináší vždy něco nového a krásného.
Letos jsme zavítali k moři do Chorvatska a byly to pro nás opravdu nádherné
chvíle, kdy člověk mohl odložit stranou
každodenní starosti a prostě si odpočinout. Obzvlášť rádi vzpomínáme na
to, jak naše dcera hledala v mělké pobřežní vodě kraby a vždy nás rodiče pak
volala, ať se jdeme rychle podívat, a přitom vždy vážně dodávala: „Ale pozor, ať
tě (krab) neklepne!“
A ačkoliv to je většinou krásný čas,
a my dospělí bychom si ho určitě dokázali představit ještě o trochu delší, naše
děti se ke konci už celkem otevřeně těší
domů. Až se opět uvidí s babičkou a dědou nebo s kamarády a budou jim moci
povyprávět o tom, co zažily. A určitě
i nám dospělým se v hloubi duše domů
taky chce, i když to povětšinou představuje opět vstup do všedních povinností.
A tak jsem přemýšlel o tom, jak je to
s naším duchovním domovem. Kde
je a zda se tam těšíme? Bible říká, že
náš domov je v nebi (2 K 5,1) u Pána
a že právě tam bychom si měli ukládat
svůj poklad (Mt 6,21-22). Myslíme na
to? Tak nějak víc jsem si to uvědomil
(a věřím, že nejsem sám) během letošních evangelizací na XcamPu, kde se
bratr Boháček snad pokaždé ptal, zda
se na setkání s Pánem Ježíšem těšíme.
Žijeme opravdu s tou myšlenkou, že se

jednou setkáme? A to, že se setkáme,
je naprosto jisté pro každého člověka
(a v tomto kontextu můžeme asi souhlasit, že všechny cesty vedou k Bohu;
k Bohu Otci však pouze jedna jediná
Cesta). Budeme Pána Ježíše znát? Kolik
času věnujeme tomu, abychom ho poznávali?
Před nedávnem jsem se svým synem
řešil otázku toho, jaké to bude v nebi.
Otevřeně mi řekl, že neví, zda se tam
těší, že tam asi bude nuda. Opravdu
máme mnohdy všelijaké a většinou mylné představy. Snažil jsem se mu vysvětlit, že Pán Bůh stvoří nové nebe a zemi,
které budou určitě velmi zajímavé (když
vidíme, jak úžasně stvořil tento dočasný
svět), a taky, že se tam setkáme s lidmi,
kteří ve víře zemřeli, ale hlavně, že tam
budeme s Pánem Ježíšem.
Jednou jsem četl příběh o holčičce,
která žila se svou maminkou v krásném
a velkém domě. Měla hračky, pěkné
šaty, dobré jídlo, ale jednou její maminka onemocněla, a to tak vážně, že
holčička musela na nějaký čas k tetě.
A protože to trvalo dlouho, tetě se zdálo,
že by snad malou potěšila nějaká hračka nebo něco, co by si mohla vzít z jejich
domu. A tak se tam spolu vydaly. Jakmile pak do domu vešly, holčička ihned začala běhat po domě a všude v každém
pokoji volala svou maminku. To, že byl
dům plný krásných věcí, pokoj plný hraček a šatů, bylo nic v porovnání s tím, po
čem nejvíc toužila – po mamince. A to je
možná obraz toho, proč se máme domů,
do nebe, těšit. Nezapomeňme, věčnost
začíná už teď. Už teď se máme chystat!
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Jiří Niemiec

Jablko – super zázrak
Každý si na jablku jistě rád pochutná.
Co všechno jablko obsahuje? Odborníci
konstatují, že jablka jsou nejzdravějšími
plody na světě. Jablko obsahuje více
než třicet minerálních látek; například
vápník, fosfor, železo či hořčík, které
jsou nezbytné pro stavbu kostí. Enzymy
ovlivňují činnost zažívacího ústrojí. Jablka obsahují také vitaminy A, B, C, E. Vysoký obsah draslíku činí z jablek velmi
vhodný lék na srdce. Vláknina zlepšuje
činnost střev, částečně pomáhá snižovat cholesterol a působí blahodárně na
odvodnění organismu. Jablka jsou zdrojem pozitivně působících antioxidantů,
obsahují velmi málo tuku a jsou bez
cholesterolu. Chrání mozek před chorobami a našim buňkám pomáhají snižovat riziko vzniku rakoviny. Jak říká stará
lidová moudrost, stačí jedno jablko denně a nebudete potřebovat lékaře.
Jabloň je vlastně skvělou továrnou.
Z čeho vyrábí jablka? Z hlíny, vody,
vzduchu a slunečních paprsků. K tomu
pracuje zcela automaticky, a to několik
desítek let. Jabloň je tedy super zázrak!
Vyrobit z hlíny, vody, vzduchu a slunečních paprsku tak skvělé ovoce, ve kterém je tolik kvalitních látek pro zdraví
člověka, to je skutečný zázrak!
Jaká továrna, kterou kdy vytvořili lidé,
se může rovnat jabloni, aby pracovala
desítky let zcela automaticky a vyráběla
tak skvělé produkty?
Kdo vyprojektoval a vyrobil tuto jabloňovou továrnu? Ateisté tvrdí, že i tuto
jabloňovou továrnu vymyslela a vyrobila
mrtvá hmota. Jsou přesvědčeni, že mrtvá hmota se dala do pohybu a začala
„vývojem“ vytvářet takové zázraky, jakými jsou i ovocné stromy.

Mám na všechny vyznavače a hlasatele vývojové teorie požadavek.
Máte k dispozici své vědecké znalosti,
máte k dispozici stovky laboratoří vybavených moderními přístroji: udělejte ve
svých laboratořích jednu „jabloň – továrnu na výrobu jablek“, aby pracovala
desítky let automaticky a vyráběla kvalitní jablka z hlíny, vody, vzduchu a slunečních paprsků, aby jablka byla stejně
kvalitní, jako ta, která rostou v našich
zahradách.
Je předem jasné, že takovou „továrnu
– jabloň“ nevyrobíte. Znamená to tedy,
že mrtvá hmota byla moudřejší než vy,
géniové 21. století?
Jabloň je tedy super geniální zázrak, je
dílem největšího génia, Boha Stvořitele.
Každý ovocný strom je důkazem jeho
geniality, stejně jako každá živá buňka
na naší Zemi.
Je nejvyšší čas, aby všichni vyznavači
vývojové teorie otevřeli oči, podívali se
na geniální dílo přírody a poklonili se geniálnímu Stvořiteli.
Stanislav Kaczmarczyk

Staňte se našimi
partnery!
Rozhovor s pastorem
Jimem Johnsonem
Jim Johnson je pastorem v Luterském
sboru Dobrého Pastýře v Camarillo v Jižní Kalifornii. Vyučoval na Svobodném
luterském semináři v Minneapolis ve
státě Minnesota, což je konfesijní, kongregační a evangelizačně zaměřené
školící centrum pro pastory. Jim (nyní
54 let) také sloužil jako pastor v živém
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a rostoucím sboru v severní Minnesotě
s názvem Svobodný luterský sbor Golgota. Po dobu deseti let byl děkanem
a učitelem na Biblické škole Svazu svobodných luteránů, školicím středisku na
úrovni vysoké školy pro věřící vysokoškoláky v Minneapolis. Dvacet devět let
je ženatý s manželkou Lindou a spolu
mají devět dětí, z nichž tři ještě žijí v jejich domácnosti.
Pastor Jim se účastnil letošního XcamPu, kde sloužil vyučováním a přednáškami. Při této příležitosti jsme s ním provedli rozhovor. Odpovědi jsou poměrně
rozsáhlé, ale rozhodně stojí za pozorné
přečtení a přemýšlení, jak nabízenou
spolupráci využít.

projekt za 5 milionů dolarů dokončený
v roce 2004 nás začal vyčerpávat. Počet zapsaných studentů stoupl ze 100
na 185, ale počet personálu a učitelského sboru zůstal nezměněn, protože
jsme přiměřeně nenavyšovali školné
a poplatky. Linda mi řekla: „Nechci dospět ke konci naší služby a zjistit, že děti
tě neznají jako pastora, otce a učitele.“
Začala se moudře modlit o službu, kterou bychom mohli uskutečňovat společně jako rodina. A tak jsme přijali výzvu
pomáhat při zakládání nového sboru
v Jižní Kalifornii. V červenci 2006 jsme
se přestěhovali s naší jedenáctičlennou
rodinou a jsme doposud zde s nadějí, že
to bude dlouhodobě.
Můžete charakterizovat Váš sbor v Camarillo?
Na co se ve své službě zaměřujete a jaké metody
používáte?

Před patnácti lety jste byl ve Smilovicích poprvé
a tehdy jsme s Vámi provedli rozhovor s názvem
„Otec sedmi dětí zvěstuje evangelium“. Tehdy
jste byl děkanem Biblické školy Svazu svobodných luteránů v Minneapolis. Nyní sloužíte jako
pastor v Kalifornii. Kdy a proč jste se rozhodl přestěhovat na Západní pobřeží?

Po deseti letech práce na Biblické škole jsme spolu s Lindou začali toužit po
možnosti sloužit opět ve sboru. Byl jsem
unaven. Práce na Biblické škole byla
náročná, studenti byli skvělí a růst školy
nás naplňoval nadějí, ale pracoval jsem
příliš mnoho hodin a rodina tím trpěla.
Děti potřebovaly pozornost. Stavební

Není lehké začít s církevní prací na Západním pobřeží. V prostředí, kde je návštěvnost církve v průměru nízká a kde
převládá kultura hříchu a sobectví, je to
ještě těžší, než jsem si myslel. Avšak vidíme dobré ovoce. Když jsme přišli, přicházelo v neděli 40 lidí, nyní máme návštěvnost kolem 175, někdy 200 osob.
Sbor je stále početně malý, ale máme
nyní dvoje bohoslužby a vidíme, že Bůh
si vytváří jádro vedení sboru.
Zaměřujeme se na práci s dětmi a mládeží. Abychom je přitáhli, organizujeme
sportovní akce a programy pro děti, jako
Prázdninová biblická škola. Nyní jsme
k tomu přidali „Biblický klub na dvorku
za domem“ v sobotní ráno, který je zaměřen na španělsky mluvící křesťany,
abychom oslovili hispánské okolí sboru.
Abychom oslovili starší křesťany,
z nichž mnozí jsou dobře vzdělání a bohatí inženýři a obchodní zástupci, kteří
se přestěhovali do naší oblasti z jiných
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částí země, snažíme se budovat společenství, zahájit činnost ve skupinkách
s cílem povzbudit rodiče a vybudovat
přátelství, pomoci urovnat manželství
a být nápomocní těm, kteří jsou pod
finančním tlakem. K aktivitám jsme
každým rokem přidali Konferenci křesťanské apologetiky s cílem pomoci nevěřícím řešit jejich intelektuální problémy. Tato konference zvaná Resolute
(Rozhodný) se snaží s respektem oslovit
pochybovače. Mluvíme jejich jazykem,
snažíme se odpovědět na jejich otázky
z oblasti kosmologie, teleologie, filozofie (Proč jsme tady? Odkud přicházíme?
Kam jdeme?). Za tímto účelem zveme
inteligentní a výmluvné evangelisty, aby
promlouvali o pochybnostech týkajících
se původu Písma a výlučných Kristových
prohlášení. Uplatnili jsme učitele, jako J.
Warner Wallace (Cold Case Christianity
– Křesťanské „odložené případy“), materiály od Leeho Strobela a poslední rok
jsme pozvali jako řečníka Wadea Mobleye. Reakce lidí byly pozitivní.
Během týdne se snažím navštěvovat
lidi. Každý týden mám 20–30 pastoračních kontaktů. Vidíme, jak agnostici
začínají pochybovat o správnosti svých
názorů a jak rostou noví věřící.
Jak jste zvládl vychovat tolik dětí a co dělají?

Vidíme novou generaci křesťanů, kteří jsou ochotní investovat všechno, co
mají, do výchovy velkých rodin. I když je
to finančně velmi obtížné, myslíme si,
že to stojí za to. Není nic hodnotnějšího,
než lidské duše. A tak, zatímco ti, kteří jsou mimo Krista, své děti potrácejí
a odmítají mít více dětí, my vidíme mladé křesťany, kteří mají čtyři, šest či dokonce více dětí. Naši blízcí přátelé mají
šestnáct dětí. Jedna rodina ve sboru má
čtrnáct dětí a několik křesťanských ro-

din v našem městě má více dětí než já
s Lindou. Jsou to všechno inteligentní,
vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří obětují vše, aby přijali všechny děti, které jim
Bůh daroval (…)
Až dosud všech devět slouží Bohu. Vyznávají Krista jako Spasitele a pěstují
společenství a pravidelně se účastní
církevního života. Naše nejstarší dcera
Elizabeth má 28 let a cítí povolání být
učitelkou ve státní škole, vyučuje středoškolskou angličtinu. Hannah je 26
let, pracuje ve službě zvané Young Life
(Mladý život) a je mimořádnou evangelistkou. Lydie (24 let) je mladá maminka, která zůstává doma. Provdala se za
křesťana, který pochází z desetičlenné
rodiny a pracuje jako klempíř. Všechny
tři dívky jsou nyní vdané. Další tři – Ben,
Grace a Seth, studují na vysoké škole,
chodili do křesťanské školy a jsou velmi
schopní, pokud jde o získávání učedníků (…) Poslední tři jsou ještě doma:
Miah má 16, Isaiah má 14 a Titus má
12 let.
Ve svém semináři o učednictví ve Smilovicích jste
mluvil o Luterském evangelizačním hnutí ve Vaší
církvi, které ovlivnilo Váš duchovní život. Mohl
byste nám poskytnout podrobnosti o tomto hnutí
(o jeho historii a vývoji)?

Luterské evangelizační hnutí (Lutheran Evangelistic Movement – LEM) má
své kořeny v Americe mezi luterány
skandinávského původu, kteří byli ovlivněni skandinávským pietismem. Bylo
založeno laickým pracovníkem se jménem Enoch Scotvold (žil v letech 1881–
1965) a skupinou mladých a nadšených
luterských pastorů ve věku Vladislava
Santariuse. Moje rodina byla velmi silně
ovlivněna. Letní tábory LEM v Minnesotě, Illinois a New Jersey přitahovaly
skupiny 500, 1000 a 1500 lidí ke kaž
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dodenním kázáním a vyučování. Středoškolští a vysokoškolští studenti pomáhali v pracovních týmech, hudebních
skupinách a evangelizačních týmech,
velmi podobně tomu, jak je to na XcamPu. Atmosféra táborů LEM s názvem
„Tábory hlubšího života“ byla přesně taková, jako je na XcamPu ve Smilovicích.
I když mnoho ortodoxních a konfesijních
luterských kněží se posmívalo vedoucím
Luterského evangelizačního hnutí, práce pokračovala. Vznikly biblické školy
v Minneapolis, v Kalifornii, v New Jersey
a v Seattlu, a také v Albertě v Kanadě.
Mnoho z těchto mladých studentů se
stalo pastory a vedoucími skupin mládeže. Vedoucí církve, kteří znevažovali
tábory, pracovní týmy a práci s mládeží,
nicméně obdivovali všechny studenty,
kteří aktivně pracovali ve sborech, nastoupili do seminářů a církevních škol
a později sloužili jako věrní pracovníci
v církvi. Když se liberální luterské církve
zaměřily na sociální evangelium, politické aktivity a životní prostředí, jejich sbory se začaly vyprazdňovat. Mladí vedoucí byli přitahováni do živých a aktivních
sborů, kde byla zvěstována Bible, Kristus byl vyvyšován jako Spasitel a kde
byly uplatňovány duchovní dary.
V nedávné době začaly liberální luterské církve více než jakoukoliv jinou prioritu zdůrazňovat hnutí za práva gayů,
manželství osob stejného pohlaví a výzvu k ordinaci homosexuálních pastorů.
Je divné, že takové hnutí dostalo prvenství před spasením duší, pomocí chudým a před potřebou obrátit se od hříchu a přinést národu uzdravení pomocí
evangelia (…)
Když se začaly rozmáhat potraty, práva
gayů a ordinace žen, věřící a jejich sbory často opouštěli větší denominační
uskupení. Připojili k více konzervativním

skupinám, jako AFLC (Společenství svobodných luterských sborů) a další.
Protože tato nová uskupení poskytovala sborům společenství a zdroje, které
kdysi zabezpečovalo Luterské evangelizační hnutí, toto hnutí už nebylo tolik
potřebné. Nová církevní uskupení nahradila potřebu společenství a přátelství mezi biblicky věřícími pastory.
Vidíte nějakou podobnost mezi tímto hnutím
(LEM) a Křesťanským společenstvím ve Slezsku?

Budete překvapen, tyto skupiny jsou
téměř identické. Důrazy jsou stejné.
Kázání je stejné. Obě uskupení respektují luterské rozlišování mezi zákonem
a evangeliem, respektují křest a Večeři
Páně a luterské vyznání, avšak Bible
stojí nejvýše. Evangelizační výzvy k pokání jsou akceptovány a přijímány, stejně jako výzvy během evangelizačních
setkání (...)
Hodně jsme spolupracovali ještě s jinou svobodnou misijní agenturou, podobnou k LEM, s názvem World Mission Prayer League (Modlitební spolek
pro světovou misii). Zatímco LEM byla
zaměřena na evangelizaci uvnitř Spojených států, tato aktivní a živá skupina
se zaměřovala na zahraniční misii. Mnozí skandinávsko-američtí pietisté, jako
moje rodina, byli aktivní v obou skupinách a podporovali finančně velkými
částkami obě z nich. Avšak tyto skupiny představovaly svobodná hnutí, která
byla finančně i organizačně odlišná.
Váš dřívější sbor (Luterská církev Emauzy.
v Bloomingtonu v Minnesotě) zápasil se situací
v Americké luterské církvi zejména v oblasti neomylnosti Bible, jedinečnosti Kristova evangelia
a stále stoupajícího vlivu hnutí za práva homosexuálů. Můžete nám říct, jak byla tato záležitost
vyřešena?
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Ze začátku náš sbor tuto situaci nepovažoval za problém. Liberální církev nás
nechávala na pokoji a my jsme si dělali své věci. Přes existující situaci jsme
našli stejně smýšlející věřící uvnitř ALC
(Americké luterské církve), s nimiž jsme
vybudovali dobré společenství a evangelizační propojení. Situací jsme se
nenechali vyrušit (...) Byli jsme nezávislí.
Zdálo se nám, že máme svobodu konat
vše, co jsme uznali za vhodné.
Avšak záhy jsme si uvědomili dvě nebo
tři věci: První věc byla to, že jsme platili „církevní poplatky“, velkou částku
peněz každý měsíc, a uvědomili jsme
si, že tyto dary byly použity k podpoře
potratů, homosexuality a politického
liberalismu, tedy věcí, které byly v rozporu s našimi biblickými hodnotami (…)
Zadruhé jsme si uvědomili, že některé
postoje ve skupinách našeho společenství byly protibiblické – stále více a více,
jak čas utíkal.
Ze začátku liberální denominace požadovaly pouze přijetí homosexuálních
osob pro službu v církvi za předpokladu,
že budou žít v celibátu – nebudou praktikovat hřích. Potraty byly akceptovány
pouze v případech znásilnění a incestu. Avšak brzy nato vedoucí liberálního
semináře, se kterým jsme byli spojeni,
chtěli „žehnat“ homosexuálním osobám s jejich partnery. Chtěli, abychom
uznali, že homosexuálové se takto narodí, stejným způsobem, jak to řekl jeden biskup v našem sboru, jako se lidé
narodí barvoslepí. Musíme přijmout tyto
odlišnosti a „žehnat“ jim. Brzy byly homosexuální páry ordinovány a stávaly
se z nich vedoucí osobnosti v církvi, biskupové a profesoři v seminářích. Chtěli
jsme odsud pryč.
Jednoho dne přijel místní biskup na
sborové shromáždění do naší církve.

Formovala se ELCA (Evangelická luterská církev v Americe) a dobrý biskup
doufal, že se připojíme k nové denominaci (…) Dobře si pamatuji ten večer.
Naši lidé mu kladli správné otázky:
„Je Bible neomylná?“
„Ne,“ odpověděl, „byla spolehlivá a inspirovaná, ale jsou zde zřejmé chyby.“
„Byl Jonáš spolknut velkou rybou?“
„Ne,“ odpověděl, „samozřejmě, že ne.
To nebylo možné. Ale pravda o Jonášovi
je stále platná – Nemůžete utéct před
Bohem.“
„Je Genesis 1–11 doslovná a historická zpráva?“
„Ne,“ řekl, „je to dobře napsaná povídka.“
„Je Ježíš jedinou cestou pro spasení
lidí?“
„Ne,“ řekl, „je jednou z cest, nikoli jediná cesta.“
Na konci shromáždění lidé byli připraveni hlasovat. Do roka jsme opustili
ELCA a připojili se k novému uskupení
s názvem AFLC, které představuje biblické a evangelizační společenství zahrnující asi 200 sborů po světě.
Proč bylo založeno Společenství svobodných luterských sborů (AFLC) a jak jste našel cestu do
tohoto Společenství?

Společenství svobodných luterských
sborů (AFLC) vzniklo v roce 1962. Na začátku to bylo méně než 50 sborů, pouze
pět pastorů a žádná biblická škola nebo
seminář.
Cílem AFLC je podporovat „svobodné
a živé sbory“ a naplňovat příkaz z Matouše 28,18-20 o získávání učedníků.
Tato církevní rodina věří, že „sbor je
tím pravým projevem Božího království
na zemi“ a žádný biskup nebo církev si
nemůže dělat nárok na řízení místního
sboru. Každý sbor podléhá „pouze Boží-
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mu slovu a Duchu svatému“ (…)
Během 20 let se AFLC rozrostla na 150
sborů se stovkou pastorů. V roce 1964
zahájila činnost semináře, na kterém
jsem studoval v letech 1988–1992.
V roce 1967 byla započata činnost Luterské biblické školy se třinácti studenty. Nyní po více než padesáti letech na
škole pokračuje ve studiu 110 studentů
(…) AFLC vysílá své misionáře do téměř
tuctu zemí. Předseda se jmenuje Lydon
Krohonen. Kdybyste ho slyšeli kázat,
určitě byste ho pozvali do Smilovic. Je
to vroucí, biblicky věřící člověk, který se
rád modlí, svědčí, čte Bibli a povzbuzuje křesťany k růstu. Historii této církevní skupiny můžete najít na webových
stránkách www.aflc.org.

tele a Lydon Krohonen, náš předseda,
by se velmi rád s vámi setkal. Rektor
semináře se jmenuje Wade Mobley
a vnímá velkou spřízněnost s vámi. Děkan Biblické školy, Joel Rolf, sdílí s vámi
stejnou víru. Velmi rádi bychom se stali
vašimi partnery. Můžete nalézt biblické
přátelství, jednotu v přístupu k evangelizačnímu luteranismu a dobré přátele při
práci s mládeží. Setkání mládeže AFLC
v Coloradu se velmi podobá XcamPu.
Dejte mi, prosím, vědět, jak vám mohu
pomoci při budování přátelství a partnerství!
Rozhovor vedl Stefan Rucki

Jaké dojmy máte ze svého posledního pobytu ve
Smilovicích v červenci? Vidíte nějaké změny ve
srovnání s rokem 2001?

Jak jste si všiml, cítím plný příbuzenský vztah s Křesťanským společenstvím
a XcamP mám velmi rád. Účastníci mě
naplňují velkou radostí a přátelstvím
a toužím se sem vrátit. S mými přáteli
ve Smilovicích mě váže rodinné pouto.
Křesťanské společenství koná velké
dílo při plánování a předávání vedení
nové generaci (…) Líbí se mi větší stan,
nový projektor a práce ve skupinkách
(…) A také koncerty jsou lepší a lepší.
Jaké vidíte možnosti pro spolupráci mezi Vaším
sborem (nebo AFLC) a Křesťanským společenstvím (nebo SCEAV) v dalších letech?

Chci povzbudit Křesťanské společenství, aby budovalo mosty s AFLC. Určitě
tam najdete přátele. Chci také povzbudit Slezskou luterskou církev (myšleno
SCEAV), aby usilovala o partnerství se
Společenstvím svobodných luterských
sborů. Uvnitř AFLC najdete blízké přá-

Zpráva ze školení EC
MISE v Londýně
V rámci druhého školení pod názvem
„Misijní trénink 01“ jsme měli možnost
vycestovat do Londýna. Cílem této cesty
byla návštěva sborů, které byly v posledních deseti letech založeny nebo prošly
cílenou transformací. Během našeho
pobytu jsme navštívili tři sbory anglikánské církve, ve kterých jsme se vždy setkali s místními pastory i s dalšími sborovými pracovníky.
Bylo velice zajímavé a inspirativní vyslechnout si příběhy o zakládání těchto
sborů, neméně zajímavá také byla i následná společná diskuse a odpovědi na
naše otázky. Celý nedělní sváteční den
byl pro nás požehnaným „maratonem“,
absolvovali jsme celkem čtyři bohoslužby v různých částech Londýna. Každé
přivítání bylo pro nás velmi milé, pro
všechny účastníky bohoslužeb bylo vždy
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u vstupu do sálu či kostela připraveno
malé pohoštění ve formě kávy, čaje
a často i něco malého k zakousnutí.
Tento prvek pohostinnosti velmi dobře
působí na lidi, kteří se na bohoslužbách
objeví poprvé, často to odbourává prvotní ostych, také je tímto dán prostor pro
neformální rozhovory.
Svědectví některých účastníků
školení

Důraz na pohostinnost a rodinnou atmosféru ve sboru dokládá i to, že na
pohostinnost jsou v mnoha sborech vyčleňovány finance ze sborového rozpočtu. Forma a průběh bohoslužeb, které
jsme navštívili, byly víceméně podobné.
Každé bohoslužby byly moderovány pastorem nebo pověřeným členem sboru.
Bohoslužby zde začínají cca patnácti minutami společného zpěvu za doprovodu
hudební skupiny v moderním stylu, pak
jsou na pořadu oznámení a pozvání na
různé aktivity ve sboru. Následuje kázání pastora, člena sboru nebo třeba
program pro děti i dospělé ve formě
krátkých scének s následnou aplikací
pro život. Po kázání nebo po ukončení
bohoslužeb byla vždy dána možnost,
aby dopředu přišli ti, kteří vnímali potřebu přímluvných modliteb v souvislosti
se zvěstovaným slovem či s jakoukoli
jinou oblastí svého života. Moc se mi

líbilo, že často přicházelo dopředu pro
modlitbu 30–40 osob, a to zcela přirozeně. K těmto lidem pak přistupovali
pastoři a další pověření pracovníci, kteří
se s nimi modlili za jejich potřeby. Velmi se nám také líbily poslední večerní
bohoslužby v 19 hodin, které byly cele
v režii generace třicátníků. Pobyt v Londýně byl pro nás požehnáním a povzbuzením také v tom, že jsme se zde setkali
se všemi skupinami projektu „Misijní
trénink 01“, kromě naší české skupiny
to byla skupina ze Slovenska, Norska
a Švédska, celkem kolem osmdesáti
osob. Je těžko napsat všechny podněty
a poznatky, které jsme během pobytu
v Londýně získali, ať už v oblasti zakládání sborů, práce s lidmi různých věkových skupin, vedení sboru nebo vedení
služebních týmů atd. Jedno jsem si však
znovu a ještě více uvědomil. Vše, co prožíváme, je Boží milost a máme dobře využít tento čas, který je nám svěřený.
Kéž bychom v našich osobních životech i sborech procházeli Boží cestou
změny smýšlení, která nás povede
k pravému poznání podstatných a důležitých věcí a tím i k větší oslavě našeho
Pána Ježíše Krista, jak nás k tomu vybízí
apoštol Pavel v listě Římanům 12,1-2:
„Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je
vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli
rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré,
Bohu milé a dokonalé.“
Tomáš Chodura
Chtěla bych se s vámi podělit o zkušenosti a zážitky z misijního tréninku
v Londýně. Jsem vděčná Pánu Bohu,
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že mi dal skvělou příležitost zúčastnit
se tohoto výjezdu. Byl to pro mě vzácný čas. Setkali jsme se s lidmi ze Slovenska, z Norska a Švédska, kteří mají
v srdci velkou touhu sloužit Bohu na
nových místech. Jsem vděčná za společenství, které jsme měli mezi sebou,
za vzájemné modlitby a povzbuzení, čas
chval a diskuse.
Velkým obohacením pro mě byly návštěvy místních obnovených anglikánských sborů v Londýně. Milé přijetí
a připravené proslovy těch, kdo vyšli,
aby nastartovali růst církve tam, kde
už v kostele skoro nikdo nezbyl, dávají
naději do budoucna. Sbory založené na
modlitbě a slově Božím jsou velkou inspirací k misijnímu působení.
Slyšeli jsme praktické rady, jak pomocí
kurzů, bohoslužeb zaměřených navenek a s užitím darů pohostinství otevřeli
tyto staré kostely novým lidem. Pohoštěním všechny vítají hned na začátku
u vchodu, vůně kávy láká k nahlédnutí
dovnitř již půl hodiny před bohoslužbou,
po odpolední bohoslužbě byla někde
i možnost povečeřet, a tak u jídla prohloubit nově nabyté vztahy s lidmi, kteří
přišli na shromáždění.
Nebáli se upravit interiér svých kostelů, které výzdobou často připomínaly
spíše katolické svatostánky. Upravili
je tak, aby to odpovídalo dnešní době;
tam, kde už staré formy nikoho neoslovovaly, změnili styl a oživili shromáždění
pomocí nového osvětlení či pláten s texty současných písní.
V Londýně je spousta anglikánských
kostelů, které jsou liduprázdné, a pokud je nezíská za nemalé částky nějaký developer, naskýtá se možnost začít
v nich znovu budovat církev. Vyžaduje to
ovšem podporu od vedení církve. Slyšeli
jsme, že v jedné části Londýna tato vůle

je, v druhé ne, ale i tak je celkově díky
této práci církev v tomto městě na vzestupu.
Získat nějaký prázdný pozemek ke
stavbě v Londýně je nemožné, takto
tomu bylo už po staletí, proto většina
kostelů má i podzemní prostory (místo
fary vedle) – jsou podsklepené. Kdysi
tam měli i krypty, dnes je tam sociální
zázemí nebo sály s kuchyňkami, obchod
s knihami či kavárny.
Pro inzerci a k propagaci akcí konaných sbory využívají internet a sociální
sítě, ale i tak je, a vždy bude, základem
růstu osobní pozvání nevěřících přátel.
Hudba zaznívala vždy na začátku shromáždění, písně chval lákaly připojit se.
Hudbou se také končilo.
V mnoha věcech došli tam, kam my
v našich sborech, za což můžeme být
vděčni. Krásným vrcholem kázání byla
výzva k tomu, aby zájemci přišli dopředu, kde bylo možno využít lidí připravených se modlit za věci, které je oslovily
nebo usvědčily v čteném a kázaném
slově.
Tento misijní trénink v Londýně mě neuvěřitelně povzbudil a upevnil mou víru.
Jsem moc vděčná pánu Bohu za tuto
zkušenost.
Romana Koteková
Článek byl se souhlasem převzat ze stránek EC
MISE http://www.ecmise.cz/misijni-trenink-01-v-londyne/
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Ohlédnutí za XcamPem
Téma letošního XcamPu ,,Nepotopitelní“ odráželo příběh Božího muže Noema
na základě slov Pána Ježíše Krista „…
bude to jako za dnů Noé…“ (Lk 17,26).
Je to příběh s aktuálním přesahem a poselstvím pro dnešní dobu. Bratr Alois
Boháček předložil 6 shodných charakteristik dnešní společnosti a doby minulé (Bohem informovaná společnost,
Bohem milovaná společnost, konzumní
společnost, tělesně smýšlející společnost, netečná společnost, nepoučitelná
společnost).
Slovo hlásané v moci Ducha Svatého
se dotýkalo srdcí mnoha lidí. XcamPový
kříž byl místem modliteb, proseb a díků.
Jsme vděční Pánu Ježíši Kristu.
Otevřené a zavřené dveře korábu byly
námětem přednášek Jamese Johnsona
a Jiřího Chodury. Sestra Gabriele Kuby
ve své přednášce o globální sexuální revoluci upozornila na nebezpečnou strategii mocenských elit této země a možnou manipulaci s naším vědomím.
Nepřihlížejme pasivně, ale modleme se
o změnu postoje mnoha evangelických
církví zasažených tímto semenem hříchu.
Devatenáct seminářů reagovalo na aktuální témata dnešní doby a výzvy mladé generace. Na devíti workshopech
mohli mladí lidé rozvíjet svou kreativitu.
Večerní koncerty a program na alternativní scéně uzavíral sedm požehnaných
dnů Boží blízkosti. Malé ohlédnutí za
XcamPem 2016 připomíná hlubokou
brázdu Božího Slova v našich srdcích.
Chci připomenout Boží Slovo: „Noe
věřil, a proto pokorně přijal, co mu
Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět,
a připravil koráb k záchraně své rodi-

ny. Svou vírou vynesl soud nad světem
a získal podíl na spravedlnosti založené
ve víře.“ (Žd 11,7) Víra a pokorné přijetí
živého Božího Slova umožnila Božímu
muži Noemovi navzdory tlaku okolí postavit prostředek spásy k záchraně. Očima víry dohlédl za horizont přítomnosti
a získal podíl na spravedlnosti založené
na víře.
Drazí bratří a sestry, ,,netancujme“
dobové tance přítomnosti, ale pevným
krokem víry následujme Pána Ježíše
Krista.
Pavel Kaczmarczyk

Rozhovor
s Aloisem Boháčkem
Bratr Alois Boháček se narodil v české
vesnici Svatá Helena v Rumunsku ve
věřící rodině. Jeho rodiče byli soukromě
hospodařící rolníci, přičemž otec pracoval také jako horník v místních rudných
dolech a při tom byl po celých třicet let
laickým kazatelem a správcem sboru
baptistů ve Svaté Heleně. Bratr Alois
Boháček se vyučil na středním učilišti
ve městě Moldova Noua důlním elektrikářem. V dubnu 1992 přijel do České
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republiky a usadil se v Chebu. V prosinci 1992 se oženil s Květou Švejdovou
a narodily se jim děti Veronika (1994),
Pavlína (2000) a Radek (2001). Aktivně se pak zapojil do života a práce
chebského sboru. Obnovil tamburášský
kroužek a stal se jeho dirigentem. Později se také stal učitelem nedělní školy,
diákonem, členem staršovstva a laickým kazatelem. V letech 1994–1997
absolvoval Dálkový teologický seminář
BJB. Od září 2000 je kazatelem sboru
Bratrské jednoty baptistů v Aši. Letos
přijal pozvání na XcamP, kde celý týden
sloužil jako evangelista.
Jste původem z Rumunska. Máte na Rumunsko
ještě nějaké vazby?

V Rumunsku žije moje teta, bratranec
a manželčin bratr s rodinou. Mám tam
duchovní zázemí, můj otec zde třicet let
působil jako kazatel. Kdykoliv přijdu do
našeho sborečku, cítím se v něm duchovně příjemně a doma. Stále mě tam
přijímají jako syna jejich kazatele. Tento
sbor kdysi čítal dvě stě členů, z toho sto
dětí a padesát mládežníku. Teď už má
jen padesát členů, protože mladí lidé
odešli a zůstali v něm vesměs ti starší.
Pozemský domov v Rumunsku už nemám, ale mám tam duchovní domov,
tam jsem vyrůstal, uvěřil.
Jaká je situace církve v Rumunsku? S čím tamní
církev bojuje?

Vyrůstal jsem v době komunismu, kdy
byli lidé pronásledovaní za hledání Boha,
ale přesto víra kvetla. Jsem za tu dobu
vděčný, jelikož mě připravila na službu.
Baptistické a vůbec reformované sbory
byly tehdy opravdu velké. V současné
době stejně jako tady na západě i v Rumunsku křesťanů ubývá. Je to částečně
dáno i tím, že Rumunsko je chudší zemí

a zejména mladí lidé hledají lepší zázemí pro rodinu, odjíždějí za prací a sbory
pak zůstávají ochuzené o tyto pracovníky a služebníky. Sekularismus proniká
i do rumunských sborů, ale v porovnání
s Českou republikou není jeho vliv tak
velký. Byl jsem tam teď před dvěma měsíci, kázal jsem v několika sborech a byl
jsem velice povzbuzený jejich horlivostí
a snahou o misii. Těší mě, že stále je
ještě z čeho si brát příklad. Jsem Bohu
vděčný, že jsem tam vyrůstal, protože
mě tamní církev ovlivnila v otázce víry,
horlivosti a ve způsobu kázání.
Pocházíte z věřící rodiny. Můžete aspoň ve stručnosti říct, jak si Vás Pán Ježíš našel?

Narodil jsem se nejen do věřící rodiny,
ale ke všemu do kazatelské, to byl plus
navíc. Dlouho jsem si myslel, že kvůli
tomu jsem věřící, že celá rodina patří
Kristu. Táta byl kazatel a já jsem si mys
lel, že se to vztahuje i na mě. Ve čtrnácti
letech mi došlo, že když táta káže o hříšnících, mluví o mně. V tu chvíli jsem si
uvědomil, že takový jaký jsem, se Bohu
nelíbím. Bůh ke mně začal mluvit, ale
já jsem to řešil tak, že jsem si našel
takové šikovné místo na balkoně, kde
jsem se před zvěstí evangelia schovával. Hledal jsem si výmluvy, abych nemusel být na večerních evangelizačních
shromážděních. Navíc u mého táty bylo
jeho kázání doprovázeno životem. Viděl
jsem ho každý den a věděl jsem, že já
spasený nejsem, že potřebuji Spasitele
jako všichni ostatní. A opravdu ve svých
čtrnácti letech jsem se otevřel pro Pána
Ježíše Krista. V sedmnácti jsem přijal
křest. V tu chvíli jsem cítil, že mě Pán
volá do služby. Cítil jsem, že pro mě má
svůj plán, že mám jít na obor s maturitou a pak na teologické vzdělání, připravit se na službu. Svět byl ale silnější.

- 13 -

Kamarádi mě přemluvili, a tak jsem se
nakonec rozhodl jít na obor bez maturity. Když jsem pak pochopil, jaká byla
Boží vůle a že jsem neuposlechl, bylo
pozdě. Jelikož jsem neměl maturitu, nemohl jsem jít na teologickou školu. V tu
chvíli jsem byl smutný z toho, že jsem
zmařil Boží plány, a Pán mi to dal znát,
že jsem ho neuposlechl.
Po mém příchodu do České republiky
v roce 1992 jsem na to pozapomněl.
Přijel jsem do země svých předků s vidinou, že si koupím auto, ožením se
a postavím dům. Bůh mě ale zastavil
a řekl: „Já jsem tě povolal k něčemu úplně jinému, abys byl mým služebníkem.“
Na to jsem mu odpověděl: „Pane, jestli
můžeš tady se mnou něco udělat, tak
to udělej.“ I když to nebylo lehké, kvůli
práci jsem se nemohl naplno věnovat
studiu, ale díky Bohu, že se smiloval
a dal mi možnost vystudovat alespoň
dálkově základní tříleté teologické vzdělání a dal mi tu milost stát se kazatelem. Už šestnáct let mohu využívat této
Boží milosti. Jsem Bohu vděčný za to, že
i když jsem to chtěl jinak, Bůh si chvilku
počkal a dal mi novou milost.
Jak jste se dostal do Aše?

V roce 1992 jsem přišel do Chebu,
protože už od 50. let zde žilo několik
mých příbuzných. Díky tomu jsem tu
měl alespoň nějaké zázemí, ale protože
jsem byl cizincem, musel jsem pracovat, abych si zaplatil pobyt. Byla to těžká kapitola mého života, ale díky Bohu
i v tom nás učil trpělivosti. Po roce jsem
se oženil a osm let jsme bydleli s manželkou v Chebu, kde jsme pracovali a při
práci jsem v letech 1994–1997 studoval. V roce 2000 jsem dostal nabídku
stát se kazatelem baptistického sboru
v Aši. Toto povolání jsem přijal a Pán si

mě tam ponechal dodnes. V současné
době necítím, že by mě chtěl rychle poslat pryč.
Můžete stručně popsat sbor v Aši?

Přišel jsem tam v roce 2000, kdy měli
právě zrekonstruovanou modlitebnu.
Říkal jsem si, že to je paráda, že se
budu moci v klidu věnovat duchovním
věcem. Neměl jsem žádné zkušenosti
se zednickými pracemi, a proto jsem se
těšil, že nebudu muset nic stavět. Ale
Pán Bůh nám žehnal a ta místnost se
za chvíli stala nedostatečnou. Vešlo se
tam třiaosmdesát míst k sezení a lidé
seděli i na chodbě. Když jsem viděl při
začátku shromáždění, že přicházeli další a nemají si kam sednout, tak mě to
bolelo. Říkal jsem si: „Jaké akce chceš
dělat, když je nemáš kam posadit?“ Ale
představa, že bych měl jít do nějaké
stavby, mě děsila.
V roce 2007 jsem měl několik nabídek na změnu působiště, ale nakonec
jsem o pár hlasů nebyl zvolen kazatelem v pražském sboru na Vinohradech.
Tehdy se náš sbor rozhodl, že když jim
Bůh zanechal kazatele, půjde do něčeho většího.
Během pěti let jsme s Boží pomocí
postavili krásnou modlitebnu, kterou
bych teď tak rád naplnil těmi, kteří hledají Pána Ježíše Krista. Snažíme se dělat různé akce. Vedle modlitebny jsme
postavili hřiště, kde děláme víkendové
akce pro děti. Pořádáme také příměstský tábor, máme na to prostory a kapacitu. Z Boží milosti se ta práce rozvíjí.
Bůh mi otevřel dveře, abych řečnil na
ateistických pohřbech, protože řečníka
tam v současné době město nemá. Takže už druhým rokem oslovuji lidi, kteří
sami přijdou a sami si o to řeknou. Bůh
nám otevírá různé dveře, za které jsme
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rádi, a prosím Pána, abychom je využili
k jeho slávě. Chceme být připraveni na
všechno další, co přijde. Je to pro nás
nová kapitola, protože dříve jsme chtěli
dělat věci a neměli jsme na to prostory.
Teď je máme a byl bych rád, abychom
neusnuli na vavřínech a naplnili to místo. Postavili jsme modlitebnu tak, aby
každý člen sboru měl vedle sebe minimálně ještě jedno volné místo, na které by někoho přivedl. V současné době
má sbor kolem devadesáti pokřtěných
členů, na bohoslužbách se nás schází
kolem sto deseti.
Vaše církev (Bratrská jednota baptistů) odmítla
přijmout tzv. církevní restituce. Jak toto rozhodnutí vnímáte a jak se vám bez těch peněz žije?

Naše církev se hned po revoluci rozhodla nepřijímat od státu příspěvky na
platy kazatelů. Celých jedenáct let se
bez toho učila žít. Ašský sbor byl malý,
a proto to zpočátku nesl těžce. Jelikož
ale celá církev odsouhlasila, že nebude brát peníze od státu, ašský sbor to
respektoval a musel si nějak poradit.
Právě v té době náš sbor začal více spoléhat na Boha a zjistil, že Bůh opravdu
žehná a sbor nijak nestrádal.
Pokušení do naší církve přišlo ve chvíli, kdy stát opět církvím nabídl peníze
na kazatele. Přestože během těch jedenácti let nám Bůh ukázal, že to opravdu jde, tak to pokušení některé sbory
neustály. I když si ty peníze měly vzít
původně sbory, které si skutečně nemohly kazatele zaplatit, ve skutečnosti si peníze většinou vzaly velké sbory,
s tím, že penězi, které předtím dávali
na kazatele, budou podporovat misii
a misijní pracovníky. Realita však byla
taková, že se jim už nedařilo vybrat tolik
peněz. Lidé už jsou takoví. Když máme
pocit, že nám někdo platí kazatele, tak

ty peníze už na nic nedáme. Ašský sbor
se k nim nepřidal a peníze na kazatele
si nevzal, ani když začal stavět modlitebnu. Úžasným způsobem jsme zjistili,
že jsme to nepocítili. Tehdy jsem sboru
řekl, že pokud nebudou peníze na výplatu kazatele, najdu si práci a nebude
to důvodem mého odchodu. Ale nakonec to nebylo nutné. Celých pět let, co
jsme stavěli, si sbor financoval kazatele
i stavbu.
Měl jsem pak radost, že když přišla
nabídka restitucí, i když na tom nebyla úplná shoda, naše církev restituce
odmítla. Baptistické církvi totiž, až na
jednu modlitebnu, nebylo nic odcizeno
a za to, že kazatelé byli vězněni a pronásledováni, nám svět nemusí platit.
Také apoštolové byli vězněni a bičováni. Písmo říká, že kdo chce žít zbožně
v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
Dřív svět věřící zabíjel a já vnímám, že
nám za to dnes nemusí platit. Takže to
nebyl dostatečný důvod vzít si ty peníze.
Možná by nám v některých věcech
pomohly, ale já mám obavu, že by nám
ve spoustě věcí spíš uškodily, protože
láska k penězům byla a zůstane kořenem zla. Mám pocit, že kdybychom
v naší církvi ty peníze měli, byly by víc
na škodu než k užitku. Nevím, jestli bychom se shodli na nějakém stavebním
projektu. Nevím, zda bychom se shodli
na rozdělení peněz sborům podle počtu členů. Obávám se, že by to ani po
duchovní stránce nebylo dobře. Někde
by se pak kvůli penězům mohli objevit
i členové, kteří by tam jinak nebyli. To
je moje osobní domněnka. Možná jsme
přišli o některé věci, některá požehnání spojená s penězi, ale já mám takový
pokoj v srdci, že jsme byli ochráněni od
některých neblahých věcí, možná i od
rozdělení.
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Co říkáte na XcamP? Máte u Vás podobnou akci?

O XcamPu jsem se dověděl minulý rok,
když jsem byl pozván na Setkání pod
stanem. Byl jsem šokován, že takovouto akci je možné v České republice pořádat. Přicházím totiž ze západu Čech,
kde považuji za zázrak naplnění sálu
o kapacitě tisíc míst. Je pro mě vrcholným požehnáním, že jsem byl pozván
a mohl zde strávit celý týden. To, co
jsem tady viděl, naplnilo mé srdce radostí, vděčností, nadšením a jistotou, že
Bůh i v této době, kdy jsou lidé neteční
vůči Božímu slovu, koná svou práci navzdory ďáblovu dílu. Pro mě bylo ctí tady
být a opravdu budu odcházet s radostí
a novým nadšením a s přáním, aby pokud možno se tato práce přesunula i na
západ. Takže XcamP mě opravdu posunul v životě víry a kázání hodně kupředu
a vyznávám, že na ničem tak velkolepém na Boží slávu jsem dosud nebyl.

ukazovat možná i další kroky kupředu.
V tom nadšení, co teď mám, nevím, co
ještě přidat, ale přál bych si, aby se hlídalo to duchovní, protože tím se sytíme.
Podle toho pak buď rosteme, anebo
onemocníme. Přál bych si, aby tady Pán
opravdu zachoval to duchovní zdraví
a mnoho lidí tady ještě nalezlo věčný život, kvůli kterému to děláme.
Máte nějaké koníčky?

Rád zpívám a hraji na akordeon. S dvěma dalšími kazateli ze západu máme takové kazatelské trio. Hrajeme na akordeon, trumpetu a kytaru duchovní písně
v country stylu. Pokud nám to čas dovolí,
děláme jednou v roce výjezdní turné do
Rumunska, Rakouska, na Slovensko.
Máme koncerty české nebo rumunské.
Snažím se využívat každou volnou chvíli
k tomu, abych se zdokonaloval v hudbě.
Máte nějaký vzkaz pro naše společenství?

Máte nějaký postřeh, radu, co vylepšit na XcamPu?

Nevím, jestli mám nějakou radu na
zlepšení. Byl bych velmi rád, kdyby si
XcamP zachoval stávající duchovní kvalitu. To, co se tu děje, se ďáblovi nelíbí.
A stejně jako my hledáme kroky kupředu, bude ďábel dělat všechno proto, aby
toto dílo posunul kousek zpátky. Přál
bych si, aby se tady udrželo duchovní
zdraví, aby se pohlídaly cesty, po kterých
přichází evangelium, protože ďábel se
neštítí přijít i přes evangelium. Proto je
nutné pečlivě vybírat kazatele, hudební
skupiny i další program. Ne každý totiž
v dnešní době přichází s přáním oslavit
Boha. Někdo chce oslavit sebe, ukázat na to, co umí, a Pán někdy přichází
o slávu. Myslím, že pokud se budou hlídat cesty, po kterých přichází zdravé duchovní dědictví, zdravý duchovní vítr, tak
tady bude Pán Bůh oslaven a bude vám

Znovu jsem se přesvědčil, že i když Pán
Bůh měl spoustu jiných možnosti, kde
strávit toto léto, rozhodl se je strávit na
XcamPu. Prožil jsem, že byl na tomhle
úžasném místě uprostřed úžasných
mladých lidí, že povzbuzoval, potěšoval,
napomínal, vyučoval, a bylo by škoda si
to v příštím roce ujít. Vřele doporučuji.
Ptal se Martin Tomala

Experiment?
„Tak tady brečíme a pijeme.“ Před starou paní a její dcerou stojí v kuchyni vesnické restaurace a penziónu nedopité
skleničky a načatá láhev Becherovky.
„Pojďte, dejte si s námi…“ Jsem rád, že
se tato nabídka neopakuje, nemusím
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odmítat. Co se děje? Odvezli starého
pána, dědečka, manžela, otce do nemocnice. Psychické problémy spojené
se stářím. Nebyli schopni se o něj doma
postarat. Ani ty nejbližší lidi kolem sebe
nepoznává. Zajistili pro něho opravdu
drahé, nejspíš kvalitní zařízení. Stáří.
Kdyby to nebyla tak levná fráze, dalo by
se snad říci: „Takový je život.“
Jerzy Pilch (významný polský spisovatel) v jednom svém rozhovoru odtuší:
„Może starość będzie uleczalna.“ Nejsem si jist. Prozatím je stáří neléčitelné.
Tito moji známí, které popisuji, nejsou
věřící. Jde o klasickou vícegenerační
rodinu z Železných hor, z Vysočiny. Děti,
rodiče, pra a praprarodiče – všichni žijí
společně a mají se rádi. Stará paní pláče a naříká, že už navždy bude sama.
Ano manžel sice žije, ale už ji ani nepozná. Stáří umí být kruté.
Taková normální rodina. Jako mnoho,
přemnoho rodin předtím v této maličké
vesnici. Ale kolikpak je ještě u nás v Česku takových normálních rodin? Máme
před sebou nebývale odvážný experiment, který prozatím nemá v dějinách
obdoby. Experiment se „singles“ domácnostmi, s gay a lesbickými manželstvími, s výchovou dětí v „rodinách“ lidí
stejného pohlaví… O rozvodech a nesezdaných párech, potažmo nesezdaných
rodičích už není třeba ani hovořit. Soužití
bez manželství, manželství bez společného bydlení, společné bydlení bez dětí,
děti bez dvou rodičů… Kolik jen je v tom
epochálním experimentu variant?
Stáří umí být kruté, samota taktéž.
Život mých rodičů byl hodně tvrdý a náročný. A eufemisticky řečeno: Ani manželství nebylo jednoduché. Celý život práce.
Celoživotní dřina. Tři generace pod jednou střechou. Ale manželství mých rodičů bylo krásné. Teda, hlavně nakonec.

Až do konce otcova života. Vlastně těch
posledních několik let byl jejich vztah
snad nejkrásnější. Byl jsem u nich na
noc. Když čtyřem nohám musí pomáhat
čtyři berle, jde vše pomaleji. Bylo až neskutečné, jak si vzájemně pomáhali do
postele, spolu se modlili i četli Bibli. Tolik
krásných oslovení vůči sobě navzájem
jsem od nich neslyšel jako ten večer.
Stáří umí být krásné.
I jejich rozloučení bylo krásné. Natolik krásné, že maminka si občas (možná příliš často) pouští video s kázáním
pastora na pohřbu svého milovaného
manžela. Kdyby to bylo na youtube, bylo
by to asi několik desítek zhlédnutí – byť
jednou milující osobou. Paměť umí být
také úžasně milosrdná. Vymaže všechna negativa a umí ponechat jenom to
krásné. A že těch těžkých momentů bylo
ažaž.
Máme před sebou experiment. Lépe
řečeno, jsme součástí experimentu,
který nemá obdoby. Životy, vztahy bez
závazků. Jakoby manželství napříč pohlavími. Z nabídky alternativ na život jde
hlava kolem. Občas se mne někdo zeptá: Proč mluvíte stále proti homosexualitě v církvi, o žehnání homosexuálním
párům, homosexuálních a lesbických
služebnících v církvi…? V podstatě je to
jednoduché: Protože tomuto velkolepému experimentu nevěříme. A nevěříme
tomu, že Evropa a Západ obecně nemá
zaděláno na velký problém.
Jsem zvědav, zda tyto alternativní způsoby budou mít délku, hloubku a krásu.
Třeba takovou, jako u mých známých
z Vysočiny anebo lidí kolem mne.
Dovolím si pochybovat.
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Zbyszek Kaleta

Proč musíme mluvit
veřejně?
Síť Bible a vyznání
V lednu 2016 byla založena neformální
„Síť Bible a vyznání“. Její vznik inicioval
řečník ProChrist Ulrich Parzany. V pozadí je spor různých směrů uvnitř evangelikálního hnutí v Německu, v němž jde
mimo jiné o otázku, zda smějí být praktikující homosexuálové spolupracovníky v církvi. Ulrich Parzany byl neustále
dotazován, zda je opravdu nutné tento
spor zveřejňovat. Dne 6. dubna 2016
reagoval stanoviskem, které zde reprodukujeme.

Proč musíme mluvit veřejně?
V posledních týdnech jsem hovořil
s mnoha lidmi o „Síti Bible a vyznání“.
Často jsem slýchal: „V té věci s tebou
souhlasím, ale proč vynášíš takový konflikt na veřejnost? Nemohli byste se
shodnout v osobním rozhovoru? Takovými spory přece ve společnosti jen vytváříme špatný obraz církve.“
Moje odpověď: Nejde o rozdílné názory na základě nedorozumění, které by
se daly vysvětlit v osobním rozhovoru.
Osobní rozhovory a také porady ve skupinách v atmosféře vzájemného respektu již proběhly. O jaké rozdílnosti názorů
tedy jde? A jsou hodny veřejné diskuse?
Jádro kontroverze
Veřejná debata vzplála v otázce, jakou
roli v církvi a ve společenstvích zaujímají křesťané, kteří veřejně praktikují
soužití partnerů stejného pohlaví. Mohou a mají být členy a spolupracovníky
církve anebo ne? V pozadí sporu je otázka, zda je Bible Božím slovem a platnou
normou života i víry křesťanů a jak se

máme a chceme zachovat k různému
chápání Bible a jejích výkladů.
Spor o autoritu Bible probíhá již dlouho. Při příležitosti nadcházejícího výročí
reformace však rada EKD (Německé
evangelické církve) vydala základní text,
ve kterém můžeme číst: „Od sedmnáctého století jsou biblické texty zkoumány historicko-kriticky. Proto už nemohou
být jak za časů reformace chápány jako
„Boží slovo“. Reformátoři přece vycházeli zásadně z toho, že biblické texty
byly skutečně dány samotným Bohem.
Vzhledem k různým verzím úseku textu
anebo objevem různých vrstev textu je
tato představa již neudržitelná. Z toho
však vyplývá otázka, zda, jak a proč
i dnes ještě může platit sola scriptura.“1
To je nové. Protichůdné názory teologů
k chápání Bible sice existovaly již 250
let, teď však vznikl pokus církevních
úřadů oficiálně zrušit autoritu Bible jako
Božího Slova. Následky jsou okamžitě
patrné.

Okrajové téma anebo otázka
pravdy?
Není-li Bible Božím zjevením, není ani
Ježíš Kristus jediným Zachráncem pro
všechny lidi. I to čteme v základním
dokumentu EKD: „Tak jako já považuji
své přesvědčení za pravdivé, má i jiný
právo, mít své přesvědčení za pravdu,
a naopak. Výzva je v tom, abychom o Ježíši mluvili, ovšem tak, aby přitom nebyla znehodnocována anebo prohlášena
za nepravdivou víra jiných. Tak jako je
pro křesťany patřit ke Kristu jedinou
útěchou v životě i ve smrti, tak i pro pří1
Ospravedlnění a svoboda, 500 let reformace 2017, Základní text Rady evangelické církve
v Německu, 2014, str. 83n. „Rechtfertigung und Freiheit, 500 Jahre Reformation 2017, Ein Grundlagentext des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, 2014, S. 83f)
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vržence jiných náboženství jejich specifická víra. To smí být uznáváno na obou
stranách rozhovoru.“2
Tyto výroky jsou od roku 2014 veřejné.
Proč neexistuje proti tomu žádný veřejný protest? Jde přece o pravdu evangelia o Ježíši Kristu. Je mi velice líto, že
v případě demontáže zásad křesťanské
víry neexistuje prakticky žádný odpor.
U tématu homosexuality pak lítají už jen
cáry.
Někteří odpovědní v evangelikální oblasti tvrdí, že je to jen okrajové téma,
kterému není třeba věnovat tolik pozornosti. Ovšem podle biblického zjevení
patří skutečnost, že jsme obrazem Božím, bezprostředně k vlastnímu obrazu
Stvořitele. A k tomu našemu lidskému
obrazu Boha patří polarita a společenství muže a ženy (Gn 1,27; Mt 19,4–6).
V této kontroverzi tedy jde o pravdu biblického zjevení.
To je samozřejmě nepříjemné, protože
zavedení homosexuálních manželství
je právě téma společensko-politického
boje, kterému zainteresované skupiny dávají nejvyšší prioritu. Není v naší
moci, zda se praktikovaná homosexualita stane tématem či nikoliv. Politickou
agendu určují jiní. Ale to, že některé
evangelické zemské církve již dnes
stavějí partnerství lidí stejného pohlaví
církevním sňatkem na roveň manželství
ještě před tím, než spolkový sněm rozhodl o plné rovnoprávnosti, je smutným
příkladem patolízalského přizpůsobení
se evangelických církví společenským
trendům.

rech se Boží slovo věrně a s láskou káže
a žije. Mnoho pastorů mluví a pracuje
s velkou oddaností věrni svému ordinačnímu slibu. Trpí rozhodnutím svého
církevního vedení. Nemálo z nich stojí
značně osamělých. Mnozí křesťané jsou
zastrašeni nebo znejistěni. Tu nepomohou diplomatická jednání za zavřenými
dveřmi. Veřejné stanovisko, biblické
učení všemi formami a na všech kanálech, které máme k disposici, mohou
dát orientaci a podporu.
K tomu je tu „Síť Bible a vyznání“.
Nevím, zda skutečně budeme schopni
pomoci. Ale všichni, kteří se k naší síti
připojí, dávají tím signál, že nerezignujeme. Důvěřujeme navzdory všem
svůdným a zhoubným trendům Pánu
Ježíši Kristu, který řekl: „Nebe a země
pominou, ale má slova nepominou.“ (Mt
24,35)
Kdo mlčí, podporuje to, co je v plném
proudu. Prosím, povstaňme, odolávejme a dosvědčujme pravdu Božího Slova!
Ulrich Parzany (přel. Tomáš Pala)
Další informace najdete na internetu pod .
www.bibelundbekenntnis.de.
(převzato se svolením z časopisu „Živé slovo“, .
č. 2/2016)

Co je naším dnešním úkolem?
Nedoufám, že církevní vedení většiny
evangelických církví se dá odradit od
své falešné cesty. Avšak v mnoha sbo2

Tamtéž, str. 58
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Rozhovor s paní
Gabriele Kuby,
přednášející na XcamPu
Paní Kuby, není to poprvé, kdy Vás mohu poslouchat. Před časem jsem měl možnost poslechnout
si Vaši přednášku v Brně. Bylo to při příležitosti
vydání českého překladu Vaší knihy Globální
sexuální revoluce. Dnes budete přednášet na
XcamPu ve Smilovicích většinou pro slezské
evangelíky. V čem je dle Vašeho názoru rozdíl ve
vztahu k gender ideologii u vás římských katolíků
a v evangelických církvích?

Je to opravdu velký rozdíl. Katolická
církev má učitelský úřad, který kromě
jiného hlídá tuto oblast. Je na stráži
v oblasti manželství, rodičovství a sexuality. Jan Pavel II. i Benedikt XVI. udělali v této oblasti mnoho dobrého. Papež František se ve svém listu Amores
leticia k této věci vyjádřil velice jasně.
Označil tuto ideologii jako démonickou.

Oproti tomu evangelické církve nemají
jednotný učitelský úřad. Jsou rozděleny.
Takže žádné závazné učení neexistuje. Německá evangelická církev (EKD)
zaujala, na rozdíl od katolické církve,
pozitivní postoj k gender ideologii. V Hannoveru Německá evangelická církev
zřídila „Genderinstitut“ (dalo by se přeložit jako instituce studující gender),
který tyto postoje prosazuje. Jde o žehnání homosexuálním párům. Obdobné
požehnání jako dostanou dvoupohlavní
manželství atp.
A co svobodné evangelické církve? Je to stejné?

Ty jsou většinou více věrné evangeliu.
Jsem sice katolička a příliš tuto oblast
neznám, ale tyto církve v Německu jsou
více zaměřené na Písmo. Tam je situace
v tomto ohledu mnohem lepší.
Naše církev se oficiálně vymezila proti gender
ideologii. V této oblasti zastává konzervativní biblické pozice. Ale tlaky, abychom ustoupili „duchu
času“, jakoby „většinovému“ společenskému názoru, vnímáme i tady.

Na první stránce Bible je jasně řečeno,
že Bůh stvořil muže a ženu. První přikázání je, aby takto stvoření lidé žili spolu.
Církev nesmí tomuto „duchu času“ (Zeitgeist) za žádných okolností ustoupit.
Máte v německé společnosti nějaké osobní problémy?

Velké problémy! Třeba v rozhlasovém
vysílání jsem obviňována z pravicového
extremismu. A to je v Německu velmi
silný, „smrtelný argument“. Jsem obviňována také z antisemitismu. V Berlíně
probíhá akce „Berlínské velké pódium“.
Je to divadelní představení, v němž hraje pět žen. V průběhu představení vystupuje ze záhrobí zombie čili oživlá mrtvola. Vstává z hrobu, kde byla od roku
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1945. Já jsem hlavní postavou jako
zombie, která vstala z hrobu. Moje velké
foto a moje jméno. A ta oživlá mrtvola
hlásá mým hlasem (!): „My potřebujeme fašisty a fašistky“. Je to neskutečná
manipulace. Jinak se průběžně pracuje
s mými zfalšovanými citáty. Začali jsme
proto soudní proces proti této věci. Musíme totiž jasně říct NE. Opravdu jsem
objektem osobní nenávisti těchto lidí.
Co na tyto útoky říká římskokatolická církev v Německu?

Vůbec nic. Říká: pozor, pozor, pozor.
Chápu, není to pro církev jednoduché.
Nechce mít problémy.
Ano, římskokatolická církev má jasné učení. Ale
co tzv. normální katolický život? Není to náhodou
tak, že církev mluví sice jasně a nekompromisně, ale lidé si žijí úplně jinak? „Tvrdé“ učení ale
„měkký“ normální život?

Poslouchala jsem ve stanu slova evangelisty Aloise Boháčka, který připomínal, že Ježíš přijde zpět na zem. Přesně tak! Máme nezničitelnou naději do
budoucna. A teď je otázka, zda jsme
s Ježíšem v přátelském vztahu. To je
důležité. A další věcí je silné zakotvení
v Bibli. Gender ideologie, která na nás
útočí, je moc silná. Manipulační metody této ideologie jsou příliš agresivní.
A my? Ježíš nás nabádá, abychom žili
dobrým, příkladným životem. Prostě –
my musíme dobře žít. Ať jsem učitelem,
politikem, pracovníkem, otcem, matkou… Každý má své povolání. Základem
je žít křesťanským životem. To je naše
pozitivní odpověď na ideologie zpochybňující Bibli a biblický způsob života.
Děkuji za rozhovor i za ten pozitivní akord nakonec.

Ano je to jako všude. Možná i tady pod
tímto stanem. I tady jsou zcela určitě
různí lidé. Musíme se soustředit na lásku a rodinu. A přestože se život mnohdy
nekryje s učením, učení církve musí být
jasné. Máme být „splendor veritate“,
třpytem Boží slávy (je to také název encykliky Jana Pavla II., poznámka redakce).
Mnoho mladých lidí pod tímto stanem prošlo církevním školstvím. Navíc tady na Slezsku je to jiné
než v ČR. V rámci republiky tvoříme my křesťané
početně zanedbatelnou menšinu. A pokud jde
o naši církev, je to menšina, která se navíc jasně
vymezuje proti „duchu doby“. Jaké pozitivní poselství máte pro čtenáře IDEY.

Ano jsme menšinou. Křesťané jsou
stále se zmenšující minoritou. Ale buďme kreativní menšinou. Mnozí řeknou,
že se musíme především modlit. Ale
nejenom to! Musíme kreativně jednat.

Ptal se, pak přátelský rozhovor
redakčně zkrátil a upravil
Zbyszek Kaleta

Behémót a Livjátan
(exegeze obtížných biblických textů)
Při četbě knihy Jób narazíme na popis
podivuhodných tvorů, které se poněkud
vymykají tomu, co známe z hodin přírodopisu či z návštěv v ZOO: Behémót
a Livjátan. Otázka logicky zní: co to bylo
za tvory a co znamenají? Zajímavé je to
i proto, že se dnes s těmito pojmy setkáme poměrně často i daleko za hranicemi biblické zprávy.
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Behémót
Je zmíněn v Jb 40,15–24. Zdá se, že
jde o množné číslo slova behemah, „zvíře“, používané ve vztahu k domácím či
divokým živočichům, přičemž množné
číslo podtrhuje jeho velikost. Právě
v tomto obecném významu najdeme
toto slovo použité také v Dt 28,26;
32,24; Iz 18,6; Abk 2,17, kde nejde
o onoho obřího netvora, nýbrž právě
jen o „zvířectvo“. Málo pravděpodobná
je možnost, že nejde o množné číslo
od behemah, nýbrž o údajný egyptský
pojem označující „vodního buvola“.
Jiní překládali jako „nosorožec“, „slon“
(BKR), nejčastěji však „hroch“, což přijímá většina dnešních vykladačů.3 Problém ovšem komplikuje popis ocasu…
Jóbův behémót jej má jako cedr, což
o výše zmíněných a dosud existujících
zvířatech říci nelze. Zato by se tento
popis mohl hodit na jedno z vyhynulých
zvířat, např. na dinosaury (sauropodi
typu Brachiosaurus či Diplodocus?).
Jisté je, že v knize Jób je tento tvor
popsán jako ohromné, člověkem zcela nezvladatelné zvíře, které však Bůh
ve své moci umí zkrotit. Stejně jako
Livjátan slouží jako ilustrace Boží všemohoucnosti, takřka jako Boží hračka.
Je to jeden z dalších argumentů pro
malost člověka tváří v tvář Boží moci.
Kterýmkoliv směrem se tedy bude ubírat náš výklad významu tohoto pojmu,
nikdy by neměla být zastřena myšlenka Boží moci nad tímto nadlidským
netvorem či silou. Bůh má ve své moci
i nejhorší stvůry a mocnosti tohoto světa. Proto se jich člověk nemusí děsit.
S touto základní myšlenkou můžeme
3
Rozpaky ohledně významu dobře ilustruje
Nový biblický slovník: „Přestože existují i jiné teorie,
identifikace s hrochem by mohla být na základě dosavadního stavu poznání pokusně přijata.“ (NBS,
heslo „Behemót“, str. 92)

s jistým nadhledem hledět na to, jaký
význam byl Behémotovi přikládán v dějinách náboženství a kultury.

Symbolické významy
Kromě knihy Jób se Behémót vyskytuje také v apokryfní knize Henochově (2.
stol. př. Kr.; 1. Henoch 60,7–8). Podle
rabínské tradice je Behemot nepřemožitelná stvůra země (pouště), stejně jako
Leviatan (Livjátan) je nepřemožitelným
monstrem moře a prapták Ziz (zmíněný
pouze v Apokryfech) nepřemožitelnou
stvůrou nebe.
V apokryfech a démonologii bývá
Behémót (stejně jako Livjátan) chápán
symbolicky jako protivník Boží, Ďábel.
V současnosti se stal také jedním z oblíbených motivů v satanismu včetně související deathmetalové hudby (srov. polská deathmetalová skupina Behemoth).
Také v literatuře se hojně vyskytuje.
Thomas Hobbes ve svém méně známém díle Behemoth ztotožňuje „Dlouhý
parlament“ právě s Behémótem. Stejného jména je také jedna z postav v díle
Mistr a Markétka Michaila Bulgakova.
Kromě mnoha drobných narážek v různých literárních dílech (např. Miltonově
Ztraceném ráji apod.) stojí za zmínku
také kniha Franze Leopolda Neumanna z r. 1941 na téma národního socialismu v Německu: Behemoth: Struktura
a praxe Národního socialismu. Behémót
spolu s Livjátanem se vůbec těší velké
oblibě v politologii a sociologii.4
4
K tomu viz zajímavý článek BREDEKAMP,
Horst. Behemoth als Partner und Feind des Leviathan: zur politischen Ikonologie eines Monstrums
[online]. TranState Working Paper. 98. B.m.: University of Bremen, Collaborative Research Center
597: Transformations of the State. 2009 [vid. 8.
leden 2015]. Dostupné z: http://econstor.eu/bitstream/10419/27920/1/608220124.PDF
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Livjátan
Tento pojem se v Hebrejské Bibli vyskytuje 6x (Jób 3,8; 40,25; Iz 27,1; Ž
74,14; 104,26). Nejpodrobnější popis
obsahuje Jób 40,25-41,26. Označuje
nezvyklého vodního tvora, který bývá
překládán jako had (LXX), velryba (BKR;
srov. i současná hebrejština!), či nejčastěji krokodýl (tak asi většina současných
výkladů). Problém ztotožnění s krokodýlem ale spočívá v jeho „ohnivém dechu“
i jiných vlastnostech. Nejčastěji je proto
slovo ponecháno nepřeloženo v přepise Leviathan, Leviatan či Livjátan. Jisté je, že šlo o živočicha, který naháněl
strach i samým „bohům“ (resp. „nejsilnějším“; Jb 41,17). U Iz 27 symbolizuje
Asýrii a Babylón. V Ž 74,14 tvoří paralelu k „tannim“, vodnímu draku. Oba
netvory se zdají symbolicky odkazovat
k Egyptu.5
Slovo je příbuzné s ugaritským poj
mem ltn, sedmihlavou nestvůrou, která silně připomíná popis v Iz 27 („hbitý
had, … zkroucený hady“, zabitý Baalem).
Podobné bytosti se objevují i v mnoha
jiných mytologiích blízkého východu
(sumérský Ninurta poráží sedmihlavého draka; babylónský Marduk poráží
Tiámat a z ní tvoří svět; krokodýl jako
úhlavní nepřítel egyptského boha slunce Hora, apod.) Podobné popisy „draka“
najdeme také v pozdější apokalyptické
literatuře včetně knihy Zjevení (12,3;
17,1-14; 19,20; 21,1), a to jako Božího
protivníka, ztělesnění zla, které bude na
konci časů poraženo.
Symbolické významy
Jak je zřejmé už z předchozích vět,
i v případě Livjátana můžeme rozli5
Podobný popis najdeme i v Ez 29,3-5, kde
je však použité pouze slovo „tannim“, překládané
jako „velký drak“ a opět symbolizující Egypt.

šovat rovinu doslovnou (livjátan jako
živočich) a rovinu metaforickou či symbolickou, případně i mytologickou (vezmeme-li v potaz před- a mimobiblické
mýty).
Podle apokryfní literatury (4 Ezdráš
6,49-52) bude Livjátan (tvor ženského
rodu) spolu s Behémótem (tvor mužského rodu, protivník Livjátana) na
konci věků poražen a předložen spravedlivým jako potrava, a to ve stánku
pořízeném z nádherné kůže Livjátana.
Podobně o tom hovoří i Mišna (Nezikin, Baba Bathra 74b). Ohlasy tohoto
názoru se dodnes objevují v židovství.
Např. svátek Sukkot (Svátek stánků)
končí opouštěním stanů za slov: „Kéž
je to tvou vůlí, Pane, náš Bože a Bože
našich otců, abych tak, jako jsem bydlel v tomto stanu, mohl v příštím roce
bydlet ve stanu z kůže Levjátana. Příští rok v Jeruzalémě”.6 Livjátan je tedy
symbolem mocného zla, které bude na
konci věků poraženo.
Livjátan sehrává důležitou roli i v dalších kulturních dějinách. K nejznámějším patří politicko-sociologické dílo
Thomase Hobbese Leviathan (1651)
označuje absolutní vládu politického
společenství národů, které se musel
podřídit každý suverénní stát, která je
však nakonec podřízena Boží vládě.
Livjátan hraje větší či menší roli v celé
řadě dalších literárních, filmových děl
i jiných uměleckých děl (detektivka Borise Akunina, kosmická loď ze seriálu
Hvězdné války, science-fiction horor G.
P. Cosmatosa z r. 1989, grafiky a básně
W. Blakea, kde jsou obě obludy symboly
politické moci a zlovůle; a mnoho dalších). Pro zajímavost: stejný název nese
mj. také polský obchodní řetězec či tam6
Podobné modlitby znějí v aškenázských
synagógách i o svátku Šavuot (Letnice).
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ní konfederace na ochranu práv soukromých podnikatelů. Těžko říci, z jakého
důvodu a s jakým záměrem byl tento
název použit.

ha Zjevení a ve svém celkovém vyznění
i celý Nový zákon.

Dinosauři v Bibli?
Vraťme se však k rovině doslovné. Jak
již bylo zmíněno, popis Behémóta i Liv
játana by se podle některých vykladačů
mohl hodit na jedno z vyhynulých zvířat, např. na dinosaury (sauropodi typu
Brachiosaurus či Diplodocus v případě
Behémóta, typu Kronosaurus v případě
Livjátana). 7
Problém s dinosaury spočívá v tom, že
se ve vědeckém světě ve shodě s evoluční teorií předpokládá, že žili před
210–65 miliony let, a tak by je Jóbova
doba nemohla znát jako živé tvory. Podle kreacionistů však dinosauři mohli
žít nejméně do doby potopy, a někteří
i dále, což by dokládaly mimo jiné i mnohé zmínky o obrovských drakovitých živočiších ve starých bájích, ale i historických záznamech. Zjednodušeně řečeno:
zastánci mladé země vidí v Behémótovi
a Livjátanovi pravěké dinosaury, zastánci staré země (progresivního kreacionismu apod.) hovoří spíše o hrochovi a krokodýlovi.
Ať už tyto tvory budeme vnímat jako
dinosaury či „jen“ jako hrochy, zcela určitě nám v obou případech mají připomínat Boží podivuhodné stvoření, Boží
moc a vládu nad celým stvořením. Jakýkoliv symbolický, metaforický či typologický význam připsaný těmto tvorům
nám má pro změnu připomínat Boží
moc nad všemi živly a nestvůrami tohoto světa, včetně duchovních, politických
či hospodářských mocností. Tak vnímá
až i démonickou moc těchto tvorů i kni-

(Tento článek je výtahem z přednášky na Biblickém školení pracovníků ze dne 10. 1. 2015 na
téma Jób a příroda).

7
Tak např. i u nás známí autoři Alfred J.
Palla (2005) či Ken Ham (1995).

Martin Piętak

Svědectví z Tanzanie
Říká se, že když jednou navštívíte Afriku, tak se už nikdy stoprocentně nevrátíte domů, protože ve vás něco zůstane.
Nějak vás ovlivní a vždy se budete, ales
poň myšlenkami, chtít vrátit na ta místa, kde se zastavil čas.
I když jsem v Tanzanii strávila devět
měsíců jako vyslanec Slezské Diakonie,
Dětí Afriky (Třineckého sboru SCEAV)
a Evropské Unie, pořád bych se nenazvala misionářem. Nevykopala jsem
žádnou studnu, neevangelizovala jsem
pohany ani jsem nepostavila nemocnici nebo nevzkřísila mrtvého. Spíš jsem
měla pocit, že bylo slouženo mně. Nedivila bych se, kdyby o pohostinnosti
a přijetí místních byla napsána nejedna
kniha. Je to tak, pokud v Tanzanii strávíte alespoň dva týdny (tím nemyslím
dva týdny v hotelu na Zanzibaru nebo
národních parcích, ale dva týdny ve vesnici v horách nebo na městském sídlišti či odlehlé osadě mezi křovinami),
tak zažijete prozření, které vám změní
život. Pohled na děravou kupku sena,
ve které bydlí usměvavá desetičlenná
rodinka, vás naplní pocitem viny z toho,
jací jsme hrozní materialisté. Můžete
se také setkat s lidmi, kteří uvaří svou
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poslední kozu, jenom aby vás královsky
pohostili, a i když vám jen pohled na talíř přivodí pocit na zvracení, budete se
cítit nehodni jejich darů. Nebo potkáte
starou babičku, která leží ve špíně před
svým hliněným obydlím, mouchy jí ocucávají obličej, vedle si polonahé dětičky
hrají s odpadky a všichni tak nějak působí šťastně a úplně v pohodě. To člověka nenechá jen tak. Musíme se přeci
zamyslet nad tím, jak často si stěžujeme (možná jen tak pro sebe), že máme
málo a jsme z toho celí nešťastní.
Ale když někdo stráví v Africe více než
dva týdny, asi by jeho kniha měla jiný titul. Protože když tu starou babičku, co si
tam leží ve špíně a je celkem spokojená,
vidíte každý den po několik měsíců, tak
si pak říkáte co to vlastně je za život?
Kam směřuje?
Když naše tříčlenná skupina přijela
do Dongobeshe, tak se jmenuje vesnice, ve které jsme žili, bylo nám jasné,
že práce nebude lehká. Nevěděli jsme
totiž, ze které strany máme začít. Samozřejmě, že jsme strávili kvalitní čas
na přípravném semináři, kde jsme vymysleli skvělé aktivity, ale když člověk
přijede do reality, tak je všechno jinak,
a všechny plány vypadají nepoužitelně.
Neznali jsme úplně ani místní kulturu,
a tak spolupráce s místními byla často
docela složitá, obzvláště pak pro dvě
z nás – ženy. Místní totiž neznají mnoho
asertivních a přímočarých žen, a proto
neví, jak si s nimi mají poradit, tak jsme
se pak často setkali s ignorací. A to není
moc příjemné, když zrovna chcete něco
řešit či organizovat anebo jen spolupracovat. Nakonec jsme snad našli nějakou
cestičku, jak proniknout do této kultury
jiného myšlení, a podařilo se nám začlenit se do služby v místní škole LEA. Den
po dni pak přicházely další nové výzvy,

se kterými jsme se museli nějak poprat.
Ať už to byli brouci pod postelí či pod
kůží nebo sedřené ruce z celodenního
praní prádla, časté výpadky a absence
elektřiny, neustálá neutuchající chuť na
řízek a další nespočet evropských potravin, a v neposlední řadě stesk po domově a rodině či přátelích.
Bůh nám však dal něco, co způsobilo,
že všechny tyto strasti se rázem vypařily. Byly to děti. Každá sekunda strávená
s dětmi z LEY působila jako zázračný lék
na bolavé srdce. Byly jako malé pytlíky
nacpané láskou. Jak bylo snadné je milovat nazpět. Mnohé z nich pocházely
z neúplných rodin nebo byly sirotky, ale
většina z nich pocházela z tradičních domácností, kde není zvykem přistupovat
k dítěti jako k jedinci, který potřebuje
blízkost a pozornost. V Tanzanii jsou totiž děti výrazem hojnosti a v některých
kmenech čím více dětí, tím větší máte
prestiž ve společnosti. Funkcí rodičů je
pak obstarat obživu a střechu nad hlavou. Což jsou samozřejmě velmi důležité věci, ale mnohdy pak kvůli těžkým
podmínkám pro získání těchto základních potřeb nemají sílu na to ostatní.
A právě proto si myslím, že nás tam
Bůh poslal. Vracet lásku těm nejmenším. Vidět jejich rozjasněný obličej, když
jim nasloucháme, stisknout je v náručí,
když potřebují objetí.
A tak se vždycky budu vracet alespoň
myšlenkami do Dongobeshe, kde jsem
zažila vřelé přijetí místních obyvatel, pohostinnost a laskavost získané rodiny,
a kde jsem zanechala naše děti, které
mi ukradly kus srdce.
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Aniela Taska

Aktuality ze světa
Polsko. Biblická společnost v Polsku
(Towarzystwo Biblijne w Polsce) oslavila
v roce 2016 dvousté výročí své existence. Společnost vznikla roku 1816 jako
pobočka Britské a zahraniční biblické
společnosti, jejím prvním předsedou se
stal kníže Adam Jerzy Czartoryski. Dnes
sdružuje jedenáct polských církví.
Skandinávie. Tři severské luterské
konzervativní diecéze (finská, švédská
a norská) vstoupily v jednání s Mezinárodní luterskou radou a chtějí se stát jejími členy. Konzervativní diecéze vznikly
jako reakce na krajní liberalismus v severských církvích; Mezinárodní luterská
rada je teologicky konzervativní alternativou ke Světové luterské federaci.
Rakousko. Dne 22. 6. 2016 se na Náměstí hrdinů ve Vídni uskutečnil „Pochod pro Ježíše“, jehož se zúčastnilo
přes deset tisíc lidí. Na setkání promluvil mimo jiné ministr zahraničních věcí
Sebastian Kurz, jemuž je pouhých třicet
let. Akci podpořil mimo jiné i rakouský
fotbalista nigerijského původu David
Alaba.
Kréta. – Svět. V červnu se na Krétě po
více než dvanácti stoletích sešel vše
pravoslavný koncil. Dlouhá léta připravované setkání nakonec vyznělo velmi rozpačitě, neboť jeho jednání bojkotovala
ruská pravoslavná církev, která má nejvyšší počet členů ze všech pravoslavných
církví, neúčastnili se ho ani zástupci bulharské, gruzínské a antiochijské církve.
Přítomni byli jen zástupci deseti pravoslavných církví, včetně česko-slovenské.
Koncil přijal několik dokumentů, věnovaných např. problematice misie pravoslavných církví v dnešním světě, půstu
či manželství (k posledně jmenovanému

tématu koncil uvedl: „Pravoslavná církev vnímá manželství jako nerozrušitelný svazek mezi mužem a ženou v lásce,
jako velké tajemství ve vztahu ke Kristu
i Církvi.“)
USA. Ve věku 90 let zemřel křesťanský
spisovatel Tim LaHaye, autor čtrnáctisvazkové série „Left Behind“ („Ponecháni napospas“), z níž byly do češtiny
přeloženy první tři díly.
Norsko. Norské úřady vrátily všech pět
dětí rodičům Bodnariu. Těm byly děti
odebrány kvůli tělesným trestům, které
rodiče vůči dětem aplikovali v souladu
se svou křesťanskou vírou. Kauza vyvolala řadu protestů křesťanských církví
a uskupení po celém světě.
USA. Ve Williamstownu (Kentucky) byla
veřejnosti zpřístupněna replika Noemovy archy s bohatou kreacionistickou expozicí.
Polsko. Koncem července zachvátil
evangelický kostel v Międzyrzeczu na
Těšínsku požár, který zničil sakristii
a částečně poškodil chrámovou loď.
Slovensko. Vedení ECAV neprodloužilo v srpnu pracovní smlouvu kaplanovi
Jakubovi Pavlúsovi, protože schvaloval
„manželství“ homosexuálů. Liberální
kruhy jej v médiích líčily jako trpitele.
Biskupové ECAV ve svém prohlášení ke
kauze uvedli, že „názory a stanoviská
brata kaplána Jakuba Pavlúsa na manželstvo a rodinu sú v rozpore s vieroukou ECAV na Slovensku … to bol dôvod,
prečo Zbor biskupov ECAV na Slovensku nesúhlasil po skončení pracovného
pomeru na dobu určitú s uzatvorením
novej pracovnej zmluvy“. Svou podporu
Pavlúsovi naproti tomu vyjádřilo 14 učitelů Evangelické bohoslovecké fakulty
Univerzity Komenského v Bratislavě.
Ukrajina. Německá a ukrajinská luterská církev působící na Ukrajině pode-
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psaly 12. srpna dohodu o prohloubení
vzájemné spolupráce. Německá luterská církev na Ukrajině má historii sahající až do dob carského Ruska; po rozpadu SSSR se orientovala na bavorskou
luterskou církev, avšak kvůli liberalismu
této partnerské církve se od ní nyní odklání a spolupracuje spíše s konzervativními luterskými církvemi ze severní
Ameriky, což ji přirozeně sbližuje s ukrajinskou luterskou církví.
Norsko. Byl dokončen překlad Bible do
moderní laponštiny.
Lotyšsko. Dne 6. srpna byl vysvěcen za
nového biskupa Liepajské diecéze Lotyšské evangelické církve osmačtyřicetiletý Hans Jönsson. Jeho diecéze zahrnuje 124 sborů. Nový biskup pochází ze
Švédska. Tamní liberální luterská církev
ho pro jeho konzervativní teologické postoje odmítla ordinovat. V Lotyšsku působil od roku 2000, naučil se lotyšsky
a o tři roky později byl ordinován.
Rusko. Letní teologický seminář Evangelické církve na Sibiři oslavil 20 let existence.
Polsko. Novým předsedou Polské ekumenické rady byl 31. srpna 2016 zvolen
luterský biskup Jerzy Samiec. Ve funkci
nahradil pravoslavného arcibiskupa Jeremiasze.
USA. Evangelická luterská církev v Americe (ELCA), známá svými liberálními
postoji, přijala na svém valném shromáždění deklaraci o vytoužené jednotě
s římskými katolíky (Declaration on the
Way). Liberální církve zrazují dědictví reformace na všech frontách a vůbec jim
nevadí, že tyto fronty jsou vzájemně neslučitelné.
Vatikán. Papež František v rámci Světového dne modliteb za péči o stvoření
prohlásil, že člověkem zaviněné globální
oteplování je hřích.

Evropa. Od listopadu 2016 do května
2017 bude po Evropě jezdit tzv. reformační kamion s prezentací k 500. výročí reformace. Pojede ze Ženevy do
Wittenbergu; po cestě se zastaví např.
v Praze, Sibiu, Cieszyně, Bardejově, Västeråsu či Wrocławi.
Polsko. První spojený synod luterské
a reformované církve v Polsku se bude
konat při příležitosti reformačního výročí
14.–18. 10. 2016 v Cieszyně.
USA. Podle průzkumů veřejného mínění většina (dle některých průzkumů až
78%) amerických evangelikálů podporuje v nadcházejících prezidentských
volbách Donalda Trumpa; neděje se
tak ovšem proto, že by jej považovali za
kvalitního kandidáta, ale proto, že ho
považují za menší zlo, než jakým je Hillary Clintonová. Trump si evangelikály
naklonil i volbou svého možného viceprezidenta, když si vybral Mikea Pence,
guvernéra Indiany, známého jako zbožného evangelikála a konzervativce v sociálně-etických otázkách.
Daniel Spratek

Literární hlídka
Nakladatelství Stefanos vydalo spis
„O zkáze Antikrista“ od Johna Bunyana.
Autor Poutníkovy cesty uvažuje v tomto
svém dalším spise nad zosobněným
„tajemstvím nepravosti“, jak je vylíčeno
v symbolech Zjevení Janova.
Polské vydavatelství Semper vydalo
německy psanou biografickou knihu
„Lexikon der bedeutendsten Protestanten in Polen-Litauen im 16. Jahrhun-
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dert“, která představuje 80 nejvýznamnějších osobností reformačních církví
v polsko-litevské unii v 16. století.
CČSH vydala životopis Jeronýma Pražského s podtitulem „Tragický příběh
středověkého intelektuála“; jeho autorem je teolog a historik Martin Chadima,
specializující se na období husitství.
Německý evangelista (i u nás známý)
Lutz Scheufler vydal sbírku devíti televizních kázání pod titulem „GOTT ERlebt!“.
Nakladatelství Stefanos vydalo soubor
dosud v češtině nepublikovaných úvah
Richarda Wurmbranda, nazvaný „Sám
s Bohem“.
V nakladatelství Karolinum vydali
Zdeněk Nešpor a Zdeněk Vojtíšek „Encyklopedii menších křesťanských církví
v České republice“. Kniha podává encyklopedický přehled 27 státem registrovaných menších křesťanských nebo
z křesťanství vycházejících církví a náboženských společností. Součástí díla
jsou úvodní kapitoly věnované typologii
křesťanských církví se zvláštním zřetelem k fenoménu tzv. evangelikalismu,
vývoji menších křesťanských společenství na českém území a jejich církevní
architektuře v posledních téměř dvou
staletích. Užitečnou pomůckou jsou rovněž kompletní údaje o náboženském vyznání ve sčítáních lidu 1880–2011.
Daniel Spratek

Aktuality z KS
Setkání všech generací pod stanem
se konalo 15. 7. 2016; hlavním hostem
byl Meinolf Mellwig; mottem setkání

bylo: „Není dobré, aby člověk byl sám“.
XcamP. XcamP v roce 2016 se uskutečnil ve znamení hesla „Nepotopitelní“
a byl věnován osobě Noema. Stálých
účastníků bylo letos přihlášeno 340,
jejich průměrný věk činil 16,4 let. Evangelistou byl Alois Boháček, kazatel BJB
z Aše; značný ohlas měly rovněž apologetické semináře M. Roda.
Pobyt seniorů na Lípě se uskutečnil
od neděle 28. 8. 2016 do pátku 2. 9.
2016; tématem pobytu byl: „Rozhovory
s Ježíšem“; probírala se Ježíšova setkání s různými lidmi, jak jsou zaznamenána v evangeliích. Ubytovaných seniorů
bylo 20, programu se účastnilo dalších
cca 10–30 dojíždějících; posloužila jim
různá hudební tělesa, zazněly přednášky o misii na Ukrajině či z oblasti
zdravotnictví. Stravování zajišťoval tým
sester pod vedením sestry Mertové. Na
závěr podnikla část účastníků cestu do
Suchdolu nad Odrou, kde navštívili Muzeum Moravských bratří.
Chata Lípa. V září zasedal výbor KS
na chatě Lípa, kde ho správce chaty J.
Szarzec seznámil s dokončenými pracemi (nová hřiště, sál v přístavbě) a plány
budoucího zvelebení areálu chaty.
Biblické hodiny. Témata biblických hodin na třetí čtvrtletí roku 2016 budou věnována předobrazům Krista ve Starém
zákoně, zejména v knize Exodus.
Den seniorů se uskuteční na Karmelu
dne 29. října 2016 od 9.00 do 13.00
hod.; tématem setkání bude: „Boží rodina“.
Pěvecké sbory vystoupí v rámci XXVII. dekády varhanní a komorní hudby
a sborového zpěvu dne 15. 10. 2016
v Ježíšově kostele v Těšíně. Festival pěveckých sborů se následně uskuteční
13. listopadu 2016.
500. jubileum Reformace si chceme
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mimo jiné připomenout cyklem přednášek v rámci BŠP a cyklem reformačních
témat, která se budou probírat na bratrských setkáních v jednotlivých místních
společenstvích a na Radě KS.
Středisko Karmel. Zhoršující se stav
střešních oken ve středisku Karmel
bude vyžadovat jejich výměnu za nová
vikýřová okna; v plánu je rovněž přístavba výtahu pro usnadnění pohybu tělesně postiženým uživatelům střediska.
Adventní setkání pracovníků. Na setkání, které je naplánováno na 5. 12.
2016, přislíbil účast bratr Frank Spatz,
nový tajemník svazu Gnadauer Verband
z Německa.
Termín příští Ústřední konference delegátů je stanoven na 8. dubna 2017.
Místem konání konference bude středisko Karmel.
ProChrist 2017 by se měl uskutečnit
ve dnech 19.–23. dubna 2017; přenosy
by se měly vysílat z Liptovského Hrádku.
Daniel Spratek

Biblická škola pracovníků
2016/2017
Proč BŠP? Proč se zúčastňovat Biblického školení pracovníků? Má nám co
nabídnout?
Mnohé věci v naší církvi umíme. Třeba hudbu. Dá se s nadsázkou říci, že
by to mohl být (a často je) náš kvalitní
vývozní artikl. Podobně jsme (a to nejen
u nás na Slezsku ale evangelíci vůbec)
známí svou znalostí Písma. Zcela v souladu s českou i světovou reformací. Naši
předkové si byli vědomi významu biblického vzdělávání všech členů církve.

Kdysi přes nepřejícnost (všech) státních
a (některých) církevních představitelů
a orgánů vedli tajné semináře pro služebníky v církvi. Biblická škola pracovníků chce v této dobré tradici pokračovat.
V období od října 2016 do března
2017 chce BŠP nabídnout v bloku biblistiky studium knihy Žalmů. Druhý blok
přednášek bude věnován (jak jinak?)
velkému jubileu: pětistému výročí reformace. Nestává se každý rok, abychom
slavili něčí „pětistovku“. Chceme se
také podívat na to, zda se tak vysokého,
požehnaného věku, reformace dožívá
v dobré kondici. Chceme také, aby přednášky mohly sloužit jako studijní anebo
diskusní materiál pro ty, kteří přijdou po
nás.
Přednášejícími budou jak naši staří
„matadoři“, tak mladí (nejen) teologové.
Kromě známých jmen jako Jaroslav Pleva z Bratrské jednoty baptistů, který oblast české reformace dlouhodobě studuje, přijede nám už známý Jerzy Sojka,
vyučující na evangelikálním semináři,
Antonín Váhala a další. Rádi bychom
celý ročník BŠP ukončili konferencí (nejen) pro mladé. Tématem by měla být
osoba Ducha svatého. Chceme ji zorganizovat s odborem mládeže naší církve.
Název konference? Jeho Duch.
Heslem biblického školení pracovníků
je stále stejné vyznání:
Celoživotním biblickým vzděláváním
toužíme naplňovat reformační odkaz
o všeobecném kněžství všech věřících
v Ježíše Krista. Usilujeme o duchovní i praktickou přípravu následovníků
Ježíše Krista ke kvalitní službě v církvi
i mimo ni.
Věříme, že i tento ročník BŠP bude pro
všechny účastníky (studenty i přednášející) požehnáním.
Zbyszek Kaleta
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Luther jako hračka?
Moji blízcí a kamarádi to mají s dárky
pro mne v podstatě jednoduché. Díky
Lutherovi a výročí reformace. Blížící se
rok 2017 je příležitostí k výrobě a následné distribuci „luterských“ reklamních předmětů. Už jsem okusil cucací luterovy bombóny, zarámoval jsem si pivní
podtácky (ty jsou opravdu „vkusné“: na
jednom velký Reformátor a na druhém
jeho neskutečně akční a praktická choť).
A nedávno jsem jako poděkování za nějakou službu dostal opravdu luterský
„skvost“: postavičku Luthera. S husím
brkem v jedné a (jak jinak?) s otevřenou
Biblí v druhé ruce. Firma Playmobil nasekala čili vyrobila těchto malých plastových Lutherů mnoho tisíc kusů. Cituji
z titulků na internetu: „Figurka k 500.
výročí reformace se stala absolutním
hitem“, „nejrychleji prodávaný výrobek
německé firmy Playmobil“ apod. Stanice Deutsche Welle informovala o tom,
že hračka je vyrobena z tvrdého plastu,
což vhodně symbolizuje reformátorovu
dogmatickou neústupnost. Pro firmu to
byl a je absolutní prodejní trhák. Luther
(samozřejmě ten plastový) šel a stále
jde na dračku. V řeči čísel: za 72 hodin
se prodalo 34 000 malých skládacích
Lutherů.
Prostě čeká nás lutherománie. Nemělo by nás to příliš zneklidňovat. Máme
za sebou husománii a nezdá se mi, že
by to s nejateističtějším národem Evropy jakkoliv duchovně zacloumalo. Nyní
jsme v roce bouřlivých oslav „Otce vlasti“, císaře Karla IV. A také těžko předpokládat nějaké zásadní změny, které by
měly zdroj v Karlově životě.
Jsem hodně zvědav, jak tento rok prožijeme my slezští evangelíci. Západní

společnost i západní evangelické církve
jdou opačným směrem, než jakým vykročil Luther a Reformace. Reformace
nabrala kurs na Písmo, my vnímáme
trend evangelických církví spíše opačným směrem.
Ale slavit umíme! Nedávno se konala
ve Wittembergu Lutherova svatba. Ne
nebojte se, prozatím Luther nevstal
z mrtvých. Pouze a jenom se po sedmnácté konala taková velká slavnost na
výročí Reformátorovy svatby s Kateřinou. Kulturní akce, koncerty, výstavy…
A devadesát tisíc svatebních hostů!
Síla! Ale když to dáme do souvislosti se
stavem té staré instituce, jakou je dnes
manželství, nestačíme se divit.
Mám trochu obavy, aby se Lutherův
rok nestal jenom příležitostí prodat
hračky a rozdat reklamní materiály. Aby
se nestala tím nejkvalitnějším, co nám
zbude z tohoto roku, který má nastartovat 31. 10. 2016, rozebírací hračka.
Místo Lutherovy opravdu vášnivé lásky
k Evangeliu.
Míním, že nejlepší možnou oslavou
roku reformace bude naše vlastní vášnivá láska k Ježíši a Písmu.
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BiBliCká škOlA pRACOVNíků
2016/2017

1. blok

EXEGEZE Žalmy

8/10
2016

Úvod do Knihy žalmů

22/10
2016

Písně duchovní staré
i nové

2. blok REFORMACE a dnešek
Zbyšek Kaleta

Literární druhy a dělení
Proč milovat Knihu žalmů?

Reformace
česká a světová

Jaroslav Pleva

Rozhovor české a světové reformace

Daniel Spratek

K 380. výročí Cithary sanctorum

Žalmy pokání

Reformace a etika
Je manželství svátost?

Zbyšek Kaleta

Přirozený zákon v luterské etice

Jiří Kaleta

Reformace a mládež

Stanislav Piętak

12/11
2016

Jak vypadá dno? Jak se od dna odrazit?
Žalmem proti hříchu? Opravdu to funguje?

26/11
2016

Proč vztahy tolik bolí?
Mohou žalmy (čili cizí zkušenost) pomoci?

10/12
2016

Novozákonní výklad žalmů
Exegeze 110. žalmu

14/1
2017

I evangelík může putovat
Exegeze vybraného žalmu

28/1
2017

Komu vlastně důvěřovat?
Exegeze vybraného žalmu

11/2
2017

Jak rozumět tvrdým verbálním projevům?
Exegeze 137. žalmu

25/2
2017

Žalmy Zákona Stanislav Kaczmarczyk

Reformace a Duch svatý Lukáš Sztefek

Žalmy oslavující Boží slovo
Exegeze 119. žalmu

Opravdu je Duch svatý „zapomenutou osobou Trojice“? Místo pneumatologie v lutherské teologii i praxi

11/3
2017

Žalmy mimo Knihu žalmů Michal Klus

Reformace (Luther)
a Islám

Daniel Spratek

(chvalozpěv Anny a Marie,
Mojžíšova píseň, Debořina píseň…)

25/3
2017

Reformace a umění

Antonín Váhala

Chvály kontra žalmy ?
Současná křesťanská hudba

12/5
2017

Opravdu jsme na nikoho nezapomněli? Duch svatý v životě jednotlivce, sboru i církve.
Duch svatý vane, kam chce. Vane i u nás?
(pořádá Odbor mládeže Slezské evangelické církve a.v. a Biblická škola pracovníků KS z.s.)

Žalmy utrpení

Jan Fójcik

Mesiášské žalmy

Martin Tomala

Poutní žalmy

Marek Říčan

Reformace a politika

Zbyšek Kaleta

Reformace
a všeobecné kněžství

Bolek Taska

Zná luterská teologie pojmy „duchovní“ a „laik“?

Martin Piętak

Moderní žalmy

Reformace a konfirmace

Učení o dvou říších
Co dělá luterán, když ho „štve“ politika?

Bogdan Taska

Žalmy nenávisti

Reformace a znovuzrození Pavel Taska
Luterské pojetí znovuzrození na základě
Symbolických knih
Kde se vůbec vzala?
Je to biblická praxe?

Jiří Chodura

Žalmy důvěry

V čem byl luterský přístup k výchově a k mládeži revoluční? Čím se můžeme inspirovat?

Leszek Kaleta

Reformace a církev

Jerzy Sojka

Srovnání Husovy a Lutherovy
eklesiologie

Konference: Jeho Duch

Začátek vždy v 17.00 hodin
Místo: Ústředí SCEAV, NA Nivách 259/7, Český Těšín
Více informací na: www.ks-sch.cz
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