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Úvodní slovo

Milí čtenáři PRAŽCE,
na tomto místě jste zvyklí už více než rok si přečíst „Slovo“ našeho kazatele 
Samuela Vaňka. Toto prázdninové číslo bude ale výjimkou. Jak všichni víme 
Samuel  se  potýká  s  těžkou  nemocí,  na  magnetické  rezonanci  mu  našli 
tumor na mozku. Před několika dny byl však nádor odoperován a nyní s na-
pětím čekáme na další zprávy. I když operace proběhla bez komplikací a 
Samuel všechny pozdravuje, uvědomuji si, že ještě není úplně vyhráno a že 
teď začíná běh na delší nebo dlouhou trať.
Na Samuelovu operaci jsme čekali tři dny s pátkem čtyři, a nemohli jsme se 
dočkat, aby se věci pohnuly trochu dopředu. Neustálé posouvání termínu 
operace bylo velmi náročné. V této souvislosti jsem přemýšlel, proč Pán 
Ježíš (mimo jiné) nám nesdělil datum svého příchodu. Co kdyby se objevil 
človíček, který by měl ještě šanci uvěřit? Myslíte, že by Ježíš termín svého 
návratu neposunul? Věřím, že ano J.
Děkujeme Pánu Bohu, za to, že je se Samuelem, s Petrou, jejich dětmi i 
Samuelovými rodiči a konečně i s námi. Věřím, že Pán i nadále vše povede 
ke šťastnému konci a že se oslaví (J 11,4).
Chci vám také říci, že jste úžasní. Vnímal jsem, že jsme se semkli na mod-
litbách a nejen na nich, řada z vás věnovala svůj čas a um praktické pomoci 
Petře při hlídání dětí, uvření a pod.
Chtěl bych, abychom na modlitbách a v podpoře Samuela a jeho rodiny 
vytrvali, protože ještě není vše úplně vyhráno. Pán Bůh bude jistě konat 
své dobré dílo nejen v rodině Vaňků, ale i v našich životech.
Na závěr bych chtěl nastínit ještě jednu myšlenku. Česťa Šťovíček nás prosil 
o modlitby za manželku našeho bratra J. Lodera, Dagmar Loderovou, která 
bojuje s podobnou diagnózou. Připojme modlitby i za ni.
Přál bych si, aby toto semknutí sboru nám vydrželo co nejdéle a abychom 
se modlili za všechny věci, které my, náš sbor, naše okolí prožíváme a v bu-
doucnu budeme prožívat. A to i v čase, kdy Samuel bude opět do Pražce 
psát „Slovo“ kazatele s přehledem a lehkostí mu danou.
Děkujme a chvalme Pána Boha.

Roman Černý, vedoucí sboru



70. výročí sboru
17. 6. jsme oslavili 70. výročí založení našeho sboru. (Jen pro zajímavost 
slavili  jsme  ho  téměř  přesně,  protože  podle  dostupných  análů 
Českotřebovský sbor byl založen v červnu 1947, takže maximálně ± čtrnáct 
dní J.
Moc děkujeme všem, kteří  jste se podíleli  na přípravě a dalších věcech 
s výročím spojených. Zde přinášíme několik fotografií.



Ze života sboru - informace od předsedy ČS - Vítka Vursta:
Vzhledem  k  vážné  nemoci  vašeho  kazatele  Samuela  Vaňka,  pověřuje 
vedení Českého sdružení jeho zastupováním bratra Edvarda Miškeje. A to 
od  dnešního  dne  (30.  6.).  Bratr  Miškej  je  do  doby  Samuelova  návratu 
řádným vysvěceným kazatelem pro sbory Česká Třebová, Choceň, Svitavy. 
Kontakty na bratra Miškeje - 603 551 773, emiskej@casd.cz

Narozeniny slaví:

Červenec - Anita Dvořáková, 
Alena Filipovová, David Horák, Drahoslava 
Schovánková, Petr Zahrádka
Srpen - Martin Bouška, Karel Farkač, 
Milena Kroulíková, Ludmila Rašnerová 
Izajáš 26, 4 „Doufejte v Hospodina 
věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je 
skála věků.“
Narozeniny dětí:
Červenec - Bětuška Hájková, Anička 
Hubálková
Srpen - Leuška Vaňková, Mirinka 
Przywarová, Josífek Zahrádka

Worshipy: Milí  přátelé,  děkuji  vám za uplynulý rok práce,  myslím si,  že 
jsme toho zvládli dost :) V září se budu opět těšit! I když nás budou čekat 
nějaké malé změny. Daniela
Ještě si  prosím poznamenejte do kalendářů datum  23. 9. 2017(sobota), 
kdy je okrskové shromáždění v Litomyšli. Byli jsme požádání, zda bychom 

KÁZÁNÍ ČERVENEC         SRPEN

  1. 7. - L. Ondráček   5. 8. - E. Miškej
  8. 7. - L. Beneš 12. 8. - T. Staš
15. 7. - J. Vojvodík 19. 8. - R. Černý
22. 7. - S. Slanina 26. 8. - P. Čík
29. 7. - P. Farkač ???   2. 9. - P. Stehlíková
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celý den provedli písněmi - cca 8 worshipů. Po prázdninách budou opět 
zkoušky, proto sledujte své maily. 

Pathfinder  klub  pro  děti: Prázdniny  jsou  ve  znamení  táborů,  výletů  a 
cestování. Děti z klubu Pathfinder se mohou těšit na:
Velký tábor VV 2017 – 9. 7. – 16. 7. 2017, KDE: Doly u Luže
KOŇÁK 2017 – 20. 8. – 27. 8. 2017, KDE: start a cíl v okolí obce Moravany 
u Pardubic, putování krásnou přírodou mezi Labem a Divokou Orlicí.

Sobotní škola
Ve třetím čtvrtletí  budeme studovat  list  Galatským.  Úkoly  nesou  název 
“Evangelium v listu Galatským”.
Protože je vždy dobré se trochu podívat do pozadí vzniku jakékoli biblické 
knihy  takže  i  listu  Galatským,  a  také  si  ujasnit  autorovy  záměry  a  cíle, 
přinášíme  jako  přílohu  tohoto  Pražce  zkrácenou  verzi  “Literárního  a 
teologického úvodu k listu Galatským”. O plnou verzi si můžete napsat na: 
r.cerny@ceskatrebova.cz

Úvod
List Galatským je umístěn jako devátá kniha v dnešním kánonu Nového 
zákona,  je  ale  zařazen jako čtvrtý  list  (jako  třetí  budeme-li  počítat  listy 
do Korintu jako jeden list) mezi listy, které jsou psány prvním křesťanům. 
Jeho zařazení na tomto čtvrtém (třetím) místě vypovídá o jeho důležitosti.  

Literární a teologický 
úvod k listu Galatským



Například  list  Židům  v  průběhu  utváření  kánonu  Nového  zákona  byl 
posouván  dopředu  a  zase  dozadu,  list  Galatským  byl  stále  na  čtvrtém 
(třetím místě).

Také  Lutherův  nejvýznamnější  komentář  je  právě  komentář  k  listu 
Galatským a používal ho pak jako manifest celé reformace.

Je to epištola,  která popisuje vztah mezi  milostí  a  zákonem. Říká,  že 
spasení  pochází  z  milosti,  zákon  je  důležitý,  má  potřebné  funkce,  ale 
spasení není z našich skutků.

List Galatským obsahuje podobné prvky a téma jako list Římanům, není 
ovšem tak obsáhlý. Pro svůj apologetický (obhajobný) charakter může být 
též označen jako apologetický list, který obhajuje pravé evangelium proti 
falešným učitelům.
Okolnosti vzniku

Okolnosti  vzniku  jsou  zřejmé  z  jeho  obsahu.  Pavel  se  svými 
spolupracovníky  hlásali  evangelium  nejprve  v  synagogách,  kde  jejich 
posluchači  byli  Židé.  Židé se  však  stavěli  na odpor,  a  proto se  kazatelé 
obrátili k pohanům a získávali nové věřící z jejich řad. Tak zakládali sbory na 
jihu Galácie (Antiochie, Lystra, Ikonium, Derbe), ale stejným způsobem by 
zřejmě konali i v severní Galacii. (Záleží, kterou teorii upřednostníme.)

Zřejmě,  když  Pavel  opustil  tyto  oblasti,  objevili  se  zde  židokřesťané, 
(judaisté), kteří učili, že ten, kdo přijal spásu v Kristu Ježíši, musí přijmou i 
židovský Zákon,  Tóru.  Pavel  tyto učitele nazývá falešnými učiteli  a jejich 
učení „jiným evangeliem“.

Dalším  argumentem,  který  falešní  učitelé  proti  Pavlovi  použili  je,  že 
zpochybňovali  jeho autoritu  jako apoštola.  Pavel  se  podle  nich nemůže 
rovnat prvním apoštolům, protože s nimi nechodil a nechodil ani s Ježíšem. 
Proti tomuto podrývání jeho autority se Pavel brání od začátku až do konce 
svého listu.

Odpůrci  zřejmě  také  kritizovali  Pavla  za  jeho  nedůslednost.  Ze  slov: 
„kdybych dosud kázal, že obřízka je nutná“ (Ga 5,11), lze usoudit, že Pavla 
podezřívali  z toho, že učí obřízku jen tehdy , když se mu to hodí. (Pavel 
nechal obřezat Timotea (Sk 16,3), zatímco Titus podle Pavla být obřezán 
nemusel (Ga 2,1-5).)

Učení Pavlových odpůrců znehodnocovalo evangelium. Pavel napomíná 
adresáty, že se odvracejí  od pravého evangelia k „jinému“ ačkoliv žádné 
jiné  není.  Galatští  se  vraceli  k  Zákonu  způsobem,  který  ve  skutečnosti 



hodnotu  evangelia  zpochybňoval.  Pavel  pochopil,  že  se  ti,  které  přivedl 
ke Kristu,  se  ve  skutečnosti  podstaty  křesťanství  zříkají.  Proto  jim  hned 
psal, psal ve spěchu a důrazně až ostře. Nesnažil se ani zachovat všechna 
pravidla  správné korespondence,  problém byl  naléhavý a bylo třeba jej 
rychle řešit. V sázce bylo mnoho.

Tento  dopis  je  „klasickým“  vyjádřením  toho,  co  znamená  být 
ospravedlněn pouhou vírou v Krista.
Obsah

Epištola má tři části:
1) Apologetická (obranná) – Ga 1-2

a) Pozdravy – Ga 1,1-5
b) „Nové evangelium“ není žádné evangelium – Ga 1,6-10
c) Obhajoba Pavlovy autority – Ga 1,11-2,14
d) Ani Židé nejsou spaseni na základě skutků Zákona – Ga 2,15-21

2) Dogmatická – Ga 3,1-5,12
a) Apel na osobní zkušenost Galaťanů – Ga 3,1-5
b) Abrahamem byl ospravedlněn z víry, a v jeho potomstvu budou 

požehnány všechny národy země – Ga 3,6-9
c)  Mojžíšův  zákon  vynáší  kletbu  nad  hříšníky,  Kristus  však  jejich 

prokletí  vzal  na  sebe,  Zákon  nemůže  nahradit  nebo  překonat 
smlouvu Boha s Abrahamem – Ga 3,10-14

d) Před Kristovým příchodem plnil Zákon několik funkcí – Ga 3,15-25
e) Přistoupíme-li k Bohu, pozbývají význam všechna lidská dělení, je 

jen jedna Boží velká rodina – Ga 3,26-29
f) Dosáhli dospělosti a nyní mohou žít jako synové, nikoli jako děti, 

které  jsou  v  područí  domácích  otroků,  stejná  výsada  synovství 
byla nabídnuta i pohanům  – Ga 4,1-7

g) Pokud Galatští dodržují Zákon ze Sínaje vracejí se zpět do otroctví 
– Ga 4,8-11

h) Osobní Pavlova výzva, aby se nevraceli – Ga 4,12-20
i) Pomocí typografie na Abrahamových manželkách Pavel ukazuje na 

dvě smlouvy. – Ga 4,21-31
j) Galatští by tedy měli žít ve svobodě  – Ga 5,1-12

3) Praktická – Ga 5,13-6,18
a) Křesťanská svoboda,  Pavel  ale dovozuje, že nejde o nevázanost, 

nýbrž svobodu v službě lásky a v Božím Duchu – Ga 5,13-26



b) Praktická aplikace na galatské poměry – Ga 6,1-10
c) Postskriptum  Pavlovou  rukou,  doklad  jaký  význam  Pavel  dával 

svému  dopisu.  V  tomo  závěru  shrnul  všechny  závěry  a  připojil 
závěrečné varování před falešnými učiteli – Ga 6,11-18

Stále platí, že v bulletin je otevřen pro vaše příspěvky, zkušenosti a sdílení.
Své příspěvky do bulletinu zasílejte na adresu: vojvma@seznam.cz (Markéta V.)


