Výzva synodní rady v souvislosti s výročím 350 let od úmrtí J. A. Komenského
Řada jistot se kvůli pandemii nemoci COVID-19 a následným plošným omezením či
opatřením rozplynula. Na významu tak vedle solidarity jako základního kamene vyspělé
společnosti nabývá i kvalita a dostupnost vzdělání společnosti. Věříme, že vzdělaná
společnost je daleko lépe připravena na změny a zároveň umí čelit radikalizaci a
nesnášenlivosti. Vzděláváme se nejen ke kritickému myšlení, ale také k pokojnému soužití.
Škola by měla být „dílnou lidskosti“.
Právě dnes je proto podstatné pomáhat ve vzdělávání těm, kdo nemají potřebné
vybavení nebo motivaci ve svém okolí. Jsme proto vděční za všechny iniciativy, které
organizují vzdělávání na dálku, vymýšlejí nové formy výuky či ji podporují materiálně a
finančně. Příkladů k následování je celá řada a rádi takové iniciativy doporučujeme k vaší
podpoře. Jsme vděční, že mezi tyto iniciativy patří i práce naší Diakonie nebo aktivity v
evangelických sborech. Všem zapojeným patří velký dík!
Mimořádná pozornost, která se dnes upírá ke vzdělávání, vytváří úžasnou příležitost k
zásadní systémové změně. Výzva je to obzvlášť v době, kdy si připomínáme 350 let od úmrtí
Jana Amose Komenského, který dal světu základy moderního vzdělávání přístupného
všem:




Podporujme prostředí, v němž působí motivovaní a schopní lidé.
Usilujme o moderní způsoby výuky, které podporují inkluzi a staví na průřezových
tématech.
Pěstujme společně dialogický charakter vzdělávání, který stojí na kritickém myšlení
a dovednostech spíše než na memorování bez schopnosti nabyté znalosti využít.

Buďme všímaví ke vzdělávacím potřebám lidí v našem okolí a pomáhejme každý dle svých
možností – nabídkou doučování, dobrovolnou pomocí tam, kde je to potřeba, darováním
staršího počítače nebo finančním darem některé z organizací, které tuto pomoc zajišťují.
Seznam několika vybraných naleznete na webu www.e-cirkev.cz/vzdelavejme.
Synodní rada se rozhodla, že v následujících dnech podpoří celkovou částkou
100.000,-Kč organizace, které se zabývají podporou vzdělávání tam, kde je to v současné
době znemožněné.
Synodní rada Českobratrské církve evangelické

Modlitba na neděli 15. listopadu 2020
Pane Bože, trvá to dlouho. Nemoc se vleče a pomoc se zdá být pomalá.
Prosíme tě za nemocnou zemi. Daruj nám trpělivost a vytrvalost.
Prosíme o vytrvalost pro lékaře, sestry, lékárnice a další pracovníky v nemocnicích, domovech a
léčebnách. Ceníme si jejich zápasu o zdraví ostatních. Obnov jejich síly.
Prosíme o trpělivost pro ty, kdo jsou nemocní. Posilni jejich naději na uzdravení. Prosíme o
trpělivost pro ty, kdo se z nemoci zotavují pomaleji, než by chtěli.
Prosíme o vytrvalost pro školáky a studenty, aby je výuka o samotě a na dálku neotravovala.
Prosíme o vytrvalost pro učitele, aby i bez přímého kontaktu vyučovali s citlivostí a moudrostí.
Při všech svých prosbách nechceme zapomenout na radost, na vděčnost a na chválu. Děkujeme, že
jsi nás a naše milé zachoval až do dnešního dne. Pane, zůstávej s námi. Amen.

Milé sestry, milí bratři,
srdečně vás všechny zdravím. Původně jsme zamýšleli v listopadu uspořádat večer k výročí Jana
Amose Komenského. Nyní jsem tedy alespoň z jeho díla vybral k rozvažování dva úryvky, ke kterým
se osobně rád v úvahách vracím.
Je to již pátá neděle, kdy se nemohou konat bohoslužby, a bohužel není v dohledu žádný určitý
termín, kdy se podmínky změní. Jak jistě sledujete sami, čísla nakažených jsou na sestupu, doufejme
tedy, že aspoň na vánoce bude možné se v kostele sejít.
Zvu vás na biblickou hodinu po internetu v úterý 17.11. od 18 hodin nad Ježíšovým kázáním na
hoře. Před začátkem vám rozešlu e-mailem odkaz, po jehož otevření stačí napsat své jméno a vstoupit
do konferenční místnost. Po zapnutí mikrofonu a kamery budete spojeni s ostatními.
Ať vás Pán Bůh provází svou ochranou a požehnáním.
Jiří Tengler

Jan Amos Komenský (*28. 3. 1592) – kazatel a později biskup
Jednoty bratrské, pedagog, spisovatel, náboženský exulant. Ve svých
knihách a písních promýšlel úděl člověka i osudy národů v Evropě
během třicetileté války. Křesťanská víra mu pomáhala nést tíhu doby a
dávala mu naději pro výchovu nové generace. Zemřel v Amsterdamu
roku před 350 lety – 15. listopadu 1670.
Známý je výrok a návratu „vlády věcí“, méně se ví o jeho zasazení do víry. Po politické porážce se Komenský ohlíží na vlast, kterou
mnozí museli opustit, a hodnotí odkaz českých evangelíků – píše závěť
neboli kšaft jejich církve.

Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenout nemohu, nýbrž tebe
pokladů svých, které mi svěřil Pán, dědicem činím. Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic
hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí,
ó lide český! A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích
svých zdědila:
Napřed láska k pravdě Boží čisté, kterou nám před jinými národy prvé službou
Mistra Jana Husa našeho ukazovat začal Pán.
Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té
pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávat se snažovala. A poněvadž Pán náš
Písma svatá zpytovat poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.
Třetí, poroučím obzvláště také lásku k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž
mezi dítkami Božími býti má a musí.
Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním
ramenem (svorně).
Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snaživost v tříbení, vyčišťování a vzdělání
milého našeho a milostného otcovského jazyka.
Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo.
Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, 1650
Komenského heslo:
Omnia sponte fluant, absit violentia rebus
Všechno ať plyne volně, násilí nechť je věcem vzdáleno.

