nutit. Jen na tu plavbu na moři se
nehodí. Je vysoký, do kajuty se
nevejde.

Petr Václavík. Naopak nevysoký a
má ještě vlasy. Dobrý zpěvák a hráč
na kytaru. Někdy má chuť si
Jára Čeřovský, nejdéle sloužící

zareptat. V soudech zdrženlivý, což

inspirativní chválič v našem sboru.

je velmi bezpečné. Kdybych měl ve

Menší, podsaditější, zakulacený. I

sboru jmenovat soudce, zkusil bych

když se žádná malovaná podobizna

to první s ním.

nedochovala, tak podle písemných
záznamů takhle nějak vypadal Jan

Jiří Klouček. Nehádá se, co může, to

Hus. Jen měl vyholené kolečko na
hlavě,

to

Jára

zatím

udělá.

nemá.

Žádný

hnidopich,

velkorysost pro ostatní vytváří dost

Nepochybně jeho možnosti jsou

životního prostoru. Vše dobře

ještě nevyčerpány, jen se do toho

srovnáno.

pustit.

Jen

slovní

přednes:

prostě, jako… Pro plavbu na lodi je
arci způsobilý.

Jiří

Smolík.

seznamy,

Tabulky,

Facebook,

grafy,

programy,

Nakonec - pastor. Toho stejně

modelace, aktivace. Aplikace délky
života.

Ode

všeho

nikdo nepochopí, takže škoda

trochu.

mluvit.

Univerzální člověk, štědrý, navíc
žádná fňukna. K práci není třeba ho
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Dovolil

jsem

charakteristiku

si
bratrů

krátkou

Kristus a vy všichni jste bratři.“

starších

Přesto

ale,

starší

má

víc

v našem sboru. Snad se nikdo

zodpovědnosti před Bohem než

neurazí. Staršovstvo v našem sboru

řadový člen sboru. Protože on se

v tomto složení funguje už řadu let

bude Bohu zodpovídat za to, za co

a nemění se. To je dobré znamení.

se řadový člen zodpovídat nebude.

Někdo si třeba říká, že je to

Pořád platí, že ten, kdo slouží, má

zbytečné a že to snad ani není

usilovat o to, aby byl dobrým

potřeba. Schůzují zbytečně. Ani

služebníkem, a ti, jimž slouží, by se

nápad. Bez funkčního staršovstva

za něho měli modlit. Pokud by se

by to nešlo. To, co nikdo v našem

rozbilo staršovstvo, odskáče to více

sboru neslyšel, je toto: „Já jsem

či méně sbor. Pokud by se rozbil

tady starší a ty poslouchej, co ti

pastor,

říkám, nebo - teď s tebou mluvím

zachytit,

jako pastor.“ Vždycky to byl Jirka

schopné. Zkrátka, sbor je jako

nebo Petr. A to je dobře, ale není to

organismus a pokud vše funguje

v církvi vůbec samozřejmé. Někde

zdravě, je to pohoda. Píšu to proto,

autority

abychom

vyžadují

připomínají
podřízenost.

úctu,

poslušnost
Toho

my

pořád
a

může

to

pokud

na

staršovstvo
toho

sebe

bude

vzájemně

pamatovali a pokud bude potřeba,

máme

podepřeli se navzájem.

pomálu, ne-li vůbec. Tak abychom

A léta běží, přátelé.

na to nehřešili.
Musíme

pamatovat

na

slova

Petr Rýgl

našeho Pána: „Jeden je váš mistr
3

Očekávám, že už sám název článku u řady lidí vyvolá přinejmenším kopřivku.
Setkal jsem se s lidmi, kteří prakticky každé uplatňování kázně chápou jako
projev sudičství. V církvi má přece panovat milost, tak jakápak kázeň. Hříšníky
je třeba přijímat a milovat, jak nás k tomu nabádá Ježíš.
Někteří z těchto lidí neznají Písmo moc dobře, a někdy jsem byl v pokušení
vydechnout: Naštěstí. V Pavlových listech by našli slova o „vydání Satanu“.
Tady Pavel jistě ujel, něco takového je přece naprosto nepřijatelné!
A jelikož v dnešní době je dosti rozšířené vyzobávání z Písma, co se člověku
právě hodí, lze vymyslet i realizovat takovou církev, která se podobným
výrazům a názorům pečlivě vyhýbá.
Nejprve slůvko k tomu „vydání Satanu“. Ne, to nebyl žádný liturgický úkon.
Nebylo to žádné zlořečení nebohému člověku, který se odvážil myslet si něco
jiného než my. Pavel – a s ním i první křesťané – byli přesvědčeni, že jedině
Kristova církev je bezpečným místem, kde vládne Ježíš. Oblast mimo církev je
pod mocí knížete tohoto věku, a proto místem nebezpečným. Vydání satanu
je prosté konstatování, že takový člověk se ocitl mimo církev.
Chápu, že i tato představa je pro mnohé nepřijatelná, protože oni přece znají
„někoho,

kdo

není

křesťan,

ale

přitom

je

mnohem

sympatičtější/rozumnější/příjemnější/milostivější než většina křesťanů.“
Znám také takové lidi a díky Bohu za ně. V církvi jsem nikoli proto, že jsem
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lepší než ti, kdo jsou mimo. V církvi jsem, protože jsem poznal, že jsem hříšný,
že potřebuji odpuštění a proměnu, a že odpuštění a proměnu nacházím
jedině v Kristu. Vím, že řada lidí je přesvědčena, že dokáží být dobří i bez
Krista, a rozhodně je neodsuzuji. Přeji jim hodně zdaru. Pro mě byla tato cesta
neschůdná, a proto jsem se skryl v Kristu. Kdybych se ocitl mimo něj, ocitl
bych se na území nepřítele, ba co víc, pod jeho mocí.
Zkusme se nyní zamyslet nad tím, co Ježíšovi vadilo nejvíc? Určitě mu vadilo,
když byl někdo pod mocí nepřítele. Proto lidi vysvobozoval, zbavoval démonů
a uzdravoval je. Ve vztahu k náboženským lidem mu nejvíce vadilo
pokrytectví. Nesnášel okázalé projevy zbožnosti, kterým chyběla vnitřní
podstata. Jeho slova i jeho jednání nás učí, že záleží na srdci člověka, nikoli na
správných rituálech. Upřímnost je základní podmínkou přístupu k Bohu, nikoli
svatost. Svatost je něco, do čeho nás může Bůh uvést, nikoli něco, čím se
můžeme před Bohem vykázat.
Ježíš stoloval s hříšníky. „Ježíš hříšné přijímá,“ zpívá se v jedno probuzenecké
písni, a je v tom naděje pro každého z nás. Dnešní křesťané, kteří odmítají
kázeň, ale mnohdy zapomínají dodat, že ač Ježíš přijímal hříšníky, sám nebyl
hříšník. Chodil mezi celníky a prostitutky nikoli proto, že tito lidé mu byli
sympatičtí pro své jednání, ale protože potřebovali spásu, a na rozdíl od
mnohých farizeů to věděli. Kdo se obrátil k Ježíšovi, stával se součástí církve,
a tudíž dostal i poslání od Boha. A ani Ježíš, ani apoštol Pavel (nebo ostatní
apoštolové) nás nenechávají na pochybách, že určité jednání je správné a
určité špatné. Staneme-li se křesťany, začne nám být jasné, že nejsme
povoláni, abychom byli soudci druhých lidí, nicméně máme soudit své vlastní
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jednání a dbát na to, aby se v církvi nerozmohlo pokrytectví a jiné hříchy. Není
jedno, jak žijeme a jak jednáme. Jedním z nebezpečí, které nás ohrožuje, je
zapírání Boží moci.
Co tím míním? Ukážu to na jednoduchém případě: Pokud někdo zápasí
s pornografií a občas jí podlehne, není to důvod k vyloučení ze sboru. Takový
člověk je často nešťastný a jen málokdo z těchto lidí se ke svému hříchu
přiznává. Zde je na místě modlitba, pastorační rozhovor, pokání, hledání
cesty k vítězství. Jiná věc ovšem je, když takový člověk o své závislosti na
pornografii otevřeně mluví, a dokonce ji schvaluje a doporučuje jako „cestu
k úlevě“, a činí tak veřejně ve sboru. V takovém případě je namístě kázeň,
protože takový člověk „zapírá moc“ pravé zbožnosti (viz 2Tm 3:5).
V korintském sboru byla celá řada zlořádů a nedostatků, které Pavla trápily a
o nichž Korintským psal. Pokud jde ale o vyloučení, radil vyloučit vlastně jen
jednoho jediného člověka, a to takového, který se dopouštěl jednání,
považovaného za hříšné i mezi pohany. Soudím, že i dnes je vyloučení ze
sboru naprosto výjimečným opatřením. V dnešní době morální rozplizlosti je
ale třeba nejen hlásat prioritu milosti, ale i vědět o určitých hranicích. Bůh
miluje každého, ale jsou věci, které do církve nepatří. Neměli bychom se bát
to jasně říci, přestože za to od některých křesťanů sklidíme odsudek.
Dan Drápal
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Byl to jeden z těch chladných zimních večerů v San Francisku, kdy déšť bolí a
váš dech tvoří obrovské, bavlněné chumáče, které se odráží od chodníku.
Řídil jsem hrůznost, kterou by jen nestydatý lhář nebo dobrý přítel nazval
„autem“. Ten vůz byl vlastně zdemolovaný už když jsem ho koupil od
bezohledného souseda, potřeboval opravu motoru, která by stála víc, než
auto samotné.
Před každou jízdou jsem doléval čtvrtinu oleje. Většina ho vytekla po cestě.
Pokoušel jsem si představit, že řídím obrovského, kouzelného hlemýždě; tak
mi nevadila pomalost a slizká cestička, kterou za sebou nechával.
Vnější lak auta se přeměnil v odpornou kombinaci rzi a „něčeho hnědého“.
Motor zněl jako sekačka na trávu, postižená tuberkulózou. Pokud byl někdy
někdo zvědavý, jak vypadá vnitřek automobilového sedadla, v mém autě by
to zjistil. Bylo těžké toto auto řídit, museli jste si držet palce na rukou i
nohou, aby vám motor nezhasnul.
Toho večera jsem nejspíš jeden z palců pustil, abych se někde podrbal. Auto
mi chcíplo uprostřed čtyřproudé silnice na Oak Street. Setrvačností jsem
dojel jak nejdál jsem mohl, doufaje že budu moct někde odbočit nebo
zaparkovat, ale ulice byla lemována zaparkovanými auty a nejbližší
křižovatka byla daleko.
Tak jsem tam seděl v hektickém večerním dopravním proudu, bez světel,
bez pohybu, a kolem svištěly tuny oceli a plastu. Ve zpětném zrcátku jsem
viděl, jak přijíždí dvojice světel a zastavuje za mnou. Věděl jsem, co bude
následovat. Brzy zazní klakson a někdo mě začne proklínat. Pokud v San
Francisku lelkujete příliš dlouho poté, co naskočí zelená, začnou na vás
troubit. Pokud se opovážíte úplně zastavit u značky, vysloužíte si troubení
auta za vámi. Bylo mi jasné, že jsem si říkal o problémy. Ale mýlil jsem se.
Z auta vystoupil cizí člověk a přišel k mému okénku. Zakřičel: „Chcete
zatlačit?“ Byl jsem ohromený ale zřejmě jsem přikývl. Mávnul směrem ke
svému autu, ze kterého se vyhrnuli dva teenageři a přilepili se k mému
nárazníku. Když jsem byl bezpečně dopraven do postranní uličky, naskočili
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zpátky do svého auta a znovu se připojili k moři bezejmenného dopravního
ruchu. Nedostal jsem se k tomu, abych jim poděkoval.
Za ta léta jsem si uvědomil něco o cizím člověku, který zastavil, aby mi
pomohl. Všiml jsem si, že se objeví pokaždé, když mám potíže. Nikdy
nevypadá stejně. Občas je to žena. Jeho věk a národnost se liší. Ale vždycky
se objeví. Začal jsem chápat, že je tou nejlepší částí toho, co z nás dělá lidské
bytosti. Jedna skutečná věc v tomto světě je nevyžádaná laskavost od cizího
člověka. Je to jako neviditelná šňůra, která nás všechny spojuje a dělá život
hodnotným.
Až se tento rok ocitneš pohroužený v davu a shonu prázdninové sezóny,
otrávený dlouhými frontami, vyvedený z míry starostmi, jak to všechno
zvládneš, vzpomeň si na tohle: Jeden z lidí v téhle frontě je ten cizí člověk.
Možná, že dneska jsi to ty.
Převzato z archivu CB
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Vždy poslední neděli v měsíci.
Pamatujte, prosím, na občerstvení.
neděle 930 h
knihovna V. Čtvrtka, Denisova 400,
Jičín

38 dospělých
6 nezletilých
11 dětí
Veronika Rodrová se stala přítelem
sboru.

9. srpna káže Jirka Smolík
16. srpna káže Martin Peterka
6. září káže Michal Šolc

Křesťanské společenství Jičín
webové stránky: www.ksj.cz
https://www.facebook.com/ksjicin
měsíčník
Jičínská
vinice;
vinice@ksj.cz

přes prázdniny nejsou

přes prázdniny není
28.7. Martina P. | 2.8. Eliška V. | 6.8.
Lukáš V. | 7.8. Ilona O.

28. srpna u Rýglových
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