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Právě se vám dostává do rukou materiál, který je složený      z přepisů sedmi kázání, jež zazněla na Majáku v září a říjnu roku 2009. Tato kázání se snaží vyjádřit to, co by mělo být základem Majáku a naší identitou.   Tento materiál se dá použít mnoha způsoby. Jistě není doko-nalý, není to kniha, stylisticky upravená a pěkná, přesto vě-řím, že může mít smysl.  
  Jednak pro nás, kdo už jsme na Majáku dlouho, abychom nezapomněli na to, co je důležité a proč tady vlastně jsme. Je dnes tolik možností a nabídek, čemu se v životě věnovat! Každý má plán pro váš život. Ale jaký plán má Bůh pro váš život? Na to se částečně snažíme odpovědět. Je dobré si to neustále připomínat.    Druhé použití je pro ty z vás, kteří jste tu noví. Možná ani moc nevíte, do čeho jdete. Tento materiál by vám mohl po-moct získat základní představu o tom, co to znamená být součástí Majáku.    Třetí věc je, že je to něco, co nás sjednocuje. Takto rozumíme Božímu povolání pro člověka a podle toho chceme žít. Pokud to vidíte jinak, můžeme diskutovat, můžete to vidět jinak, ale toto je směr, kterým jdeme.  
  Poslání Majáku   Proč jsme tady? Proč existujeme? Co chceme? To jsou otázky, které bych chtěl na úvod uvést. Když se dívám do Bible, vidím poslání církve v tom, co píše apoštol Pavel v Listu Efeským 1,3-12. Shrnuli jsme to do jednoduché myšlenky:   «�YåHFKQR�SUR�%Rçt�VOiYX�VNU]H�-HçtåH�.ULVWD��(I����-���   
Znamená to, že neděláme Maják pro sebe, na druhou stranu ho nedělá-me ani pro lidi, kteří Ježíše neznají. Děláme ho pro Boha. Chceme, aby ve všem, co děláme a jak žijeme, byl Bůh byl tím hlavním hrdinou, ne my.    Další věc je už konkrétní. Proč vůbec Maják vznikl? Proč na Vsetíně, kde už je tolik církví? To je shrnuto v následující myšlence:   &KFHPH�]DORçLW�]GUDYì�VERU��NWHUì�EXGH�]DNOi�GDW�GDOåt�VERU\�   Toto je naše agenda, za tímto jdeme a o to usilujeme – ne o jiné věci. Problém je, že to takhle zní hrozně hezky a možná si za tím dokáže každý z nás představit něco trochu jiného. Proto jsme tuto myšlenku rozpracovali do sedmi kázání, která jsou obsahem tohoto materiálu. Mluvíme o nich jako o identitách. Důvod je jednoduchý. V církvi se může stát, že lidé mluví v množném čísle: „My jako církev chceme dělat evangelizaci.“ Často se stává, že potom je 10 lidí ve sboru, kteří to dělají, a dalších 90 se veze, ale my jako sbor to děláme. Stejně je to s ostatními věcmi. Proto jsme se rozhodli na to jít jinak. Bible mluví       o tom, kdo jsou to křesťané, jaká je jejich identita. Znamená to, že se z toho nedá vyzout. Nemůžu říct, že moc nejsem na to, abych mluvil     s lidmi o Bohu. Být křesťan znamená být misionář, není vyhnutí. Jestli nechci být nebo nejsem, pak si musím položit otázku, kde je chyba, a ne hledat výmluvy. Takže tady je našich 6 identit:  URGLQD PLVLRQiĢL VOXçHEQtFL ]DNODGDWHOp�VERUĪ VWXGHQWL XFWtYDĀL 
    

.'2�-60(�_�Ô92' 



PDMiN�–�NGR�MVPH"�_��� 

 
Co si lidé myslí o církvi  Církev = kostel Spousta lidí dnes už ani nevnímá rozdíl mezí církví a kostelem.  Církev je instituce Církev je instituce nebo organizace, kde jsou nějací kněží nebo kazatel, nějací vedoucí v církvi a pak ti ostatní.  Církev je setkání  Často řekneme, že církev je něco, co se dělá. Církev je, když se sejdeme, církev je v neděli, na skupince. Církev funguje nebo nefunguje podle toho, jak se schází či neschází. Kdyby-chom se v neděli nesešli, většina lidí bude mít pocit, že cír-kev nefunguje. Zrušíme-li skupinky, je s církví něco špatně. Potom se stává, že se díváme na církev podle toho, co se tam děje nebo neděje. Věřím tomu, že pohled Bible na církev je úplně jiný a naše porozumění tomu, co je církev, se od toho odvíjí.  Jako Maják jsme skutečná rodina. Církev je to, kdo jsme, ne to, co děláme.   POHLED BIBLE | List Efeským 2,11-22  Evangelium spojilo lidi, kteří jsou normálně nespojitelní.  Proto pamatujte, že vy, kdysi pohané tělem, kteří jste byli nazýváni neobřízka těmi, kdo si říkali  obřízka – ta byla lid-skou rukou činěna na těle –, že jste byli v tom čase bez Krista, odcizeni společenství Izraele, bez účasti na smlouvách zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale nyní v Kristu Ježíši vy, kteří jste byli kdysi dale-ko, stali jste se blízkými v krvi Kristově (Ef 2,11-13).   Mezi židy a pohany existoval veliký, nepřekonatelný rozdíl. Nebylo to ja-ko mezi sousedícími státy, ale židé měli být jiní než pohané. Teď je ten-to rozdíl pryč kvůli tomu, co udělal Ježíš.  Kolik divných lidí je v církvi! Jak často přicházejí právě „divní“ lidé! Všichni jsme nějakým způsobem divní. Přesto můžeme být spolu kvůli tomu, co pro nás udělal Ježíš. Spojuje nás krev, jsme rodina. Na to se musíme soustředit, když nám 

lidé nesedí. Nespojuje nás to, že máme stejný vkus na oblečení, libí se nám stejné věci, volíme stejnou politickou stranu, posloucháme stejnou hudbu, ale spojuje nás Ježíš.  Centrálnost evangelia Ve středu všeho, co děláme, je evangelium, protože není nic jiného, co by nás spojovalo.  Neboť on je náš pokoj; on oboje učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu, ve svém těle zrušil nepřátelství – Zákon s jeho příkazy a usta-noveními –, aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka, učinil pokoj a oba dva usmířil s Bohem v jednom těle skrze kříž, v němž zabil to nepřátelství. Přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, a pokoj těm, kteří byli blízko, neboť skrze něho jedni i druzí máme pří-stup k Otci v jednom Duchu (Ef 2,14-18).   Apoštol Pavel vysvětluje, jak je to možné. Poněvadž Ježíš oba dva u-smířil s Bohem, mohou jak židé, tak pohané nazývat Boha svým Ot-cem. To je klíčové pro to, o čem mluvíme. Když říkáme Bohu „Otče“, ří-káme ostatním jeho dětem „bratři a sestry“. Díky tomu, že Ježíš zemřel na kříži a smířil nás s Bohem, může existovat církev, která je složená z tak různě divných lidí.  Proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a pa-tříte do Boží rodiny; byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš, v němž se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni v Pánu; v něm jste i vy všichni spolu budováni v Boží příbytek v Duchu (Ef 2,19-22).  Jaké to má důsledky? Už nejsou mezi vámi národní rozdíly, jste jeden národ. A nejen to – vztah, který mezi sebou máte, je dokonce ještě bližší: jste Boží rodi-na.   
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Je to skutečnost Něco čteme v Bibli, něčemu věříme, ale projevuje se to nějak v našem životě? Žijeme jako skuteční pří-buzní, protože jimi jsme. Jsme lidmi, kteří spolu budou trávit věčnost. Možná si to uvědomí lépe ti, kdo mají nějaké příbuzné, kteří Boha neznají. Pokud tito vaši blízcí neuvěří, budete mít s lidmi z církve mnohem trvalejší vztah než se svou přirozenou rodinou. Projevuje se 
to na tom, jak trávíme svůj čas, jak utrácíme peníze a kam investujeme energii?   Co to znamená být rodina: jsme spolu, vzájemně si pomáhá-me, staráme se o sebe navzájem a budujeme se.   SHRNUTÍ  Jako Maják jsme skutečná rodina. Církev je to, kdo jsme, ne to, co děláme.  Církev jsou lidé, ne místo, aktivita či program Církev není nedělní setkání – to je bohoslužba nebo shro-máždění. Církev nejsou skupinky, program ani to, co se děje v nějaké budově.   Církev je rodina 
Důraz se klade na vztahy. Co je Maják? Rodina, která má vztahy: vztah k Bohu, k evangeliu – první, nejdůležitější vztah, stojí v centru vztahy mezi sebou – na druhém místě  Znáte dobře lidi v Majáku? Máte čas jeden na druhého? Připadá vám, že máte skutečné přátele, lidi, mezi něž patříte, na které se můžete spolehnout, když vznikne problém?  Proto všechny ty párty, návštěvy, pobyty, dovolené – abychom mohli být spolu, poznat se, poznat se možná na úrovni, na jaké se znáte doma, kdy nemusíte a ani nemůžete moc předstírat, protože vaše žena/váš muž vás moc dobře zná. To je smysl všech těch setkání.  CO TO ZNAMENÁ PRO MNE?  Patříme k sobě – Ef 4,22 – potřebujeme jeden druhého  Jako přátelé  Tento důraz se často z církve vytratil. Jsme přátelé, což neznamená jen v neděli přijít, něco vyslechnout, studovat, pomodlit se, možná si chvíli povídat a domů.  Všichni potřebujeme přátele Je to něco, k čemu jsme byli stvořeni. Introvertům třeba postačí jeden, extrovert jich chce mít víc, ale všichni je potřebujeme. My spolu budeme žít věčně, budeme mít ty nejdlouhodobější vztahy, jaké si umíte před-stavit. Tady to má smysl mít přátele – skutečné, blízké přátele, protože s nimi budete moct být věčně.  Máte přátele?  Lidi, s nimiž můžete mluvit o všem? Lidi, na které se můžete spoleh-nout, že vám pomohou, že se o vás postarají, když bude třeba? (Prask-
ne-li vám ve 3 ráno voda, přijdou vám na pomoc, když píchnete v sobo-tu večer kolo a nemáte rezervu, pomůžou vám.)   Víc než přátelé Nestačí být jenom přáteli, je tady hlubší rozměr – potřebujeme jeden druhého v cestě za Bohem.   Na co potřebujeme ostatní lidi v cestě za Bohem?  Mějte rádi jedni druhé – je to ta praktická láska. Vyznávejte hříchy – potřebujeme pomoc ve vyznávání hříchů, potřebu-jeme se naučit nestydět se, najít si lidi, kteří nám pomohou. Vím, že já mám problémy a potřebuji mít v životě takovéto lidi. I vy je potřebujete. Neste břemena jedni druhých – když je něco ve vašem životě tak těž-ké, že už to skoro neunesete (nemoc, situace v rodině, problémy v prá-ci, něco, co vás neustále sráží…). Potřebujeme jeden druhého na cestě 
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za Bohem, potřebujeme je, abychom viděli vlastní omezení, potřebujeme se naučit si říct o pomoc. Jak to funguje na Majáku – skupiny  Proč to často nefunguje? Na to existuje jednodu-ché vysvětlení: Nebudete vyznávat hříchy před padesáti lidmi, nebudete vědět, že někdo z nich potřebuje pomoc, budete chtít pomoct všem a zničíte se, protože na 

něco takového nemáte kapacitu. Ve skupinách je možné se mít mezi sebou rádi, navzájem si pomáhat a zažívat skuteč-né přátelství, i to duchovní, vnímat, že jsem součástí rodiny, vědět, že někam patřím. Být součástí Majáku znamená být součástí takovéto skupiny.  Nefunkční vs. funkční rodina  Co je to nefunkční rodina? Rodina, kde někdo zneužívá ostatní. Mohou to být děti, které zneužívají svoje rodiče, jsou rozmaz-lené, nechtějí nic dělat, neposlouchají. Může to být jeden z rodičů, který se nestará o ostatní a využívá je, nechce se mu pracovat, fláká se, jenom bere, aniž by cokoliv dal.  Totéž může vzniknout v církvi – konzumní křesťanství Přijít v neděli, vyslechnout si kázání a odejít, to je všechno. 
Porozumění církvi jako divadlu: Přijdu, na pódiu někdo hraje a my sledujeme a hodnotíme. Využívám „služeb“ církve, aniž bych byl ochoten cokoliv já přinést – církev je tady proto, aby se o mě starala. Takhle to může vypadat i v církvi – může se stát ne-funkční rodinou, kde se pár lidí stará a zbytek se veze.   Souvisí to se členstvím v církvi: Kdo je člen církve/rodiny Majáku? · Ten, kdo rozumí Majáku jako svému domovu 

       Toto jsou lidé, s nimiž chci a budu trávit věčnost, a proto už teď a tady s nimi žiju jako s rodinou. · Ten, kdo je ochoten dát čas, peníze a energii 
 Proto máme i oficiální členství, určitý závazek, který na sebe člověk ve-řejně vezme přede všemi – jsem tady pro vás a vy pro mě. Je to jako svatba – dá se žít na hromádce, ale svatba je veřejný závazek: sem 
patřím a nikam jinam.   ZÁVĚR  Jako Maják jsme skutečná rodina. Církev je to, kdo jsme, ne to, co děláme.  Všechno v našem životě se odvíjí od toho, jak skutečný je pro nás Je-žíš. Můžeme vědět, že existuje, ale to neznamená, že je pro nás sku-tečný. I pro křesťany je Ježíš někdy víc skutečný. Od toho se pak odvíjí to, jak skutečná bude pro vás církev rodina. Projeví se tam ta víra, kdy realita, kterou ještě nevidíme, ovlivní váš kalendář a rozpočet a vy bu-dete skutečně žít v církvi jako v rodině, ne jenom jako.  
OTÁZKY K DISKUSI 
 
1. Když se řekne církev, co se ti vybaví? 
2. Jaké jsou důsledky toho, když řekneme, že církev je to, kdo jsme, a 

ne to, co děláme? 
3. Co pro tebe znamená, že jako církev jsme rodina? 
4. Máte na Majáku skutečné přátele? Jste ochotní si vyhradit čas 

jeden na druhého? Jaké jsou možnosti, jak v nabitém rozvrhu najít 
čas jeden na druhého? 

5. Máte lidi, s nimiž můžete řešit všechny životní problémy? Děláte to?  
6. Skupinky jsou formou, jak tohle může nejlépe fungovat. Jsi zapoje-

ný v jiném než jenom nedělním setkávání? 
7. Jsi členem Majáku, který přispívá k tomu, aby byl funkční, anebo 

nefunkční rodinou? Jsi ochoten něco přinést, nebo přicházíš jenom 
proto, aby se o tebe někdo postaral? 

8. Kolik lidí jste pozvali k sobě na návštěvu, zašli s nimi na oběd? 
Kolika lidem jste vyšli vstříc, nabídli přátelství? 
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Špatné pohledy na evangelizaci  Partyzáni  Často přistupujeme k evangelizaci jako partyzáni. Žijeme schovaní v lese a občas z něj vyběhneme na misi. Pro církev je evangelizace určitá akce, kterou dělá jednou za čas.  Není to můj dar  Nepřipadám si být obdarován, tak to přenechám jiným, já se soustředím na svoje obdarování… Evangelizaci se však nelze vyhnout. Všichni bez výjimky jsme povoláni, abychom šli za lidmi, mluvili o Kristu, nenechávali si dobrou zprávu pro sebe. Není z toho úniku. Všichni totiž máme odpovědnost povědět svoje svědectví, svoji zkušenost, to, co se stalo v našem životě, ostatním lidem. Máme být schopní odpově-dět na jejich základní otázky, vysvětlit, co je jádrem naší víry, možná také trochu přesvědčit. Není to úloha kazatele.  Návštěva kolemjdoucích  Nestačí vztyčit viditelné znamení, aby o nás lidé věděli, mít velkou budovu, před ni postavit nástěnku, dát inzerát do novin… Nestačí mít otevřené dveře a lidé budou přicházet. Lidé nechodí do církve.   
Na Majáku vnímáme, že evangelizace není úkol nás, ale můj. Není to ani nějaká akce, kterou děláme – je to celý náš život.  Jako byl Ježíš poslaný k nám, i každý z nás je poslaný k lidem, abychom je svým životem a svědectvím přiblížili k Bohu.  POHLED BIBLE | Evangelium podle Jana 20,21-23  Proč nemluvíme o evangelizaci Evangelizaci neděláme jako sbor, ale já, ty, každý z nás je misionářem. Není to něco, co leží na NÁS jako na organizaci, ale na každém z nás. Být křesťan znamená být misionář. Na Majáku máme rozpis, podle ně-hož se střídáme v uklízení společných prostor. Proč máme tento roz-pis? Aby to nedopadlo tak, že pět lidí, kteří už nemůžou vydržet ten nepořádek, bude pořád dokola uklízet a my ostatní budeme spokojení. 
V této oblasti neexistuje „my“. Stejně tak ani v evangelizaci – buď jsem to já, nebo ti ostatní.  Kdo je to misionář? Misionář je člověk, který má určité poslání nebo úkol. Být křesťanem znamená být poslaný Bohem k lidem, kteří ho neznají. Naše představa je, že misionář je poslaný do dalekých zemí, ale to je jenom jednostran-né pochopení. My všichni jsme poslaní jako misionáři ke svým souse-dům, kolegům, přátelům, spoluobčanům. Tady máme lidí, kteří neznají Boha, mnohem víc než v Africe. Jak to funguje v Africe? Misionáři se učí jazyk, poznávají kulturu (nevytvářejí vlastní), žijí mezi tamějšími lid-mi, nebojí se jich, jdou jim naproti, nečekají, že by oni přišli za nimi. To-též se očekává od nás coby misionářů v Čechách: musíme znát jazyk, zvyky lidí kolem sebe, jejich přemýšlení, žít mezi nimi, nebát se jich.   Biblický příběh  
Všechno začíná dobře. Bůh stvoří svět, muž a žena jsou nazí a mají se dobře… ještě aby ne. Brzy se však my lidé postavíme na místo Boha a věci začnou jít do kytek. Hned první dva synové prvních rodičů jsou toho důkazem – Kain zabije svého bratra. Nicméně už na začátku Bůh slibuje, že najde řešení.  Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu (Gn 3,15).   Následuje příběh Starého zákona, kde Bůh postupně připravuje vše k tomu, co se má stát – že pošle svého syna, aby nám umožnil se vrátit zpátky k Bohu, aby zaplatil dluh, který si každý z nás vůči Bohu udělal. Už od začátku je tam ta mise, to poslání, ten úkol zachránit člověka. Pak to skutečně nastane – Bůh přijde na svět jako Ježíš. A zajímavá věc: jenom v Janově evangeliu Ježíš 42x mluví o sobě jako o tom, který je poslaný. Ježíš byl skutečným misionářem, poslaným k nám s úkolem, 
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s posláním, s misí. S jakým posláním? Zachránit nás. Ježíš splnil svůj úkol, zemřel, vstal z mrtvých a říká: „Je hotovo!“ A teď:   Ježíš jim opět řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, i já posílám vás.“ Po těchto slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je zadržíte, tomu jsou 

zadrženy (J 20,21).   A to je to, co první církev dělá – jde, mluví. Vidíte to? My všichni jsme poslaní, tak jako byl poslaný Ježíš. On byl po-slaný s úkolem zachránit lidi, my jsme poslaní s úkolem do-svědčit, že se to skutečně stalo. A dokonce říká, že neseme obrovskou odpovědnost – nám byla svěřena ta informace, abychom s ní šli. Máme moc odpustit a zadržet, posunout nebo neposunout lidi k Bohu. Když mlčíme, nikoho nikam neposunujeme. Není to něco, co bychom si vymysleli, aby-chom získali víc příznivců nebo peníze, abychom byli důležití. Je to v naprostém středu toho, co to znamená věřit v Boha, protože Bůh byl už od začátku tím, kdo měl jasné poslání, kdo nakonec poslal svého syna a teď poslal nás.   CO TO ZNAMENÁ PRO MNE?  Jako byl Ježíš poslaný k nám, i každý z nás je poslaný k lidem, abychom je svým životem a svědectvím přiblížili k Bohu.  Dnes lidé kladou obrovský důraz na osobní vztahy, na přátel-ství. Je to jedna z obrovských hodnot ve společnosti, a proto i pro nás by to měl být jednoznačný signál, že i my, když chce-me mluvit s lidmi o Bohu, půjdeme touto cestou.  Přítel, ne projekt Hrozí nebezpečí, že se z lidí stanou projekty. Chci povědět druhým o Bohu, chci být misionářem, tak se s nimi musím přátelit (říkal to kaza-tel) a přátelství se stane prostředkem, ne cílem. Budu tvým přítelem, aby ses stal křesťanem, ale pokud se křesťanem nestaneš, naše přátel-ství končí. Je to jednoduše přátelství s podmínkou, naprosto otřesné zneužívání lidí a oni to poznají. Když se dostanete hlouběji než jenom 
k mluvení o fotbale a lidé ucítí, že tam jde o víc, často se ptají: „Sku-tečně jsme přátelé? I když se nestanu křesťanem?“  Jsme povoláni, abychom šli za lidmi a ukazovali jim na Boha. To se ně-kdy obejde úplně beze slov, ale jenom tehdy, když lidé vidí zblízka váš život, když vás skutečně znají, když vidí, že žijete jinak. Potom často začnou sami klást otázky. Ovšem není pravda to, co se občas říká: „Evangelizuj svým životem a když to bude potřeba, použij slov.“ To je nesmysl. Když sedíte v hospodě a nedáte si u oběda pivo, nezačnou se najednou všichni štosovat u vaší kanceláře s prosbou, abyste jim pově-děli o Boží lásce, která změnila váš život.  Jeden člověk řekl, že křesťané prodávají to, co nikdo nechce kupovat, nebo že dávají odpovědi na otázky, na něž se nikdo ještě nestihl zeptat. Žijeme-li v normálním vztahu, je naprosto přirozené mluvit spolu o svém životě a pak se nemůžete vyhnout rozhovoru o Bohu. Nepůsobí to stro-jeně, jako když se zeptáte: „Kdybys teď zemřel, co myslíš, že se sta-
ne?“ Není to úplně jiné, když třeba dostanete možnost mluvit o smrti někoho ve své rodině a řeknete, že máte naději, že se jednou sejdete? Najednou to vyvolává přirozeně otázky. Řekneme-li, že jsme misionáři, znamená to, že jdeme za lidmi s nabídkou přátelství, které je skuteč-ným přátelstvím, ne jenom nástrojem. Jak? Věřím, že všichni máme ko-lem sebe spoustu lidí, kteří se mohou přirozeně stát našimi přáteli. Jsou to kolegové v práci, sousedé, pro některé z nás rodina. Musí to být také součástí toho, co děláme jako Maják – naší angličtiny, Atletica, mláde-že, všech ostatních setkávání. Smyslem těchto programů je dát něco z toho, co jsme sami dostali, ale HLAVNĚ vybudovat vztahy s lidmi, ty opravdové a hluboké vztahy.  Vidět, zkusit, zapojit se  Tradičně jsme zvyklí na to, že člověk uvěří a zapojí se do církve. Dnes je ale mnohem častější opačný postup. Lidé potřebují vidět (v našich přátelstvích, skrze osobní vztahy), ale také zkusit, co to znamená být 
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křesťan. Pro mnoho lidí je to jako zkoušet různé oblečení: „Padne mi to? Budu se v tom cítit dobře?“ A často se také chtějí zapojit, chtějí být součástí církve dřív, než začnou věřit v Boha. Lidé začnou říkat „můj Maják“ dříve než „můj Bůh“. Tento postup je v pořádku. Pokud tedy neznáte Boha, je to v pořádku – zkoušejte, zapojte se, ptejte se, hledejte, buďte tady doma, říkejte „můj Maják“. Znám mnoho lidí, kteří takto 
přišli k Bohu. Chtějí se zapojit – spousta lidí dnes slyší na to, když má církev nějaký sociální projekt, přijde hudebník, malíř, zapojí se: programátor udělá skvělý web, kuchař připraví pohoštění, ten, kdo to umí s dětmi, pro ně nachystá zajímavý program... Jejich hlas je důležitý, protože nás mohou upozor-nit, jak to vidí lidé z venku, co jim nesedí, věci, které jsou div-né a které my už dávno nevidíme.  Proces zakončený oslavou Můj příběh cesty k Bohu trval asi týden. Uvědomuji si, že je to dnes hodně nenormální (pokud mě znáte, víte, o čem mlu-vím). Existuje ale mnoho jiných příběhů, kdy šlo o dlouhý proces – člověk, který nevěřil v Boha, o něm najednou začal přemýšlet, začal si uvědomovat, že to je něco, co se dotýká jeho života, začal hledat, začal se ptát, začal věřit v něco vyššího, později možná i v Boha, o jakém mluví Bible, začal se zajímat o Ježíše, začalo mu být jasné, že Ježíš byl více 
než jenom člověk, ale ještě pořád nebyl ochotný se vzdát svého života pro Boha, až pak jednou mu to Bůh ukázal a on se stal křesťanem. A trvalo to dlouho. V tom všem měl sku-tečné přátele, kteří byli křesťané, v tom všem měl možnost vidět a zkusit víru, zapojit se. A nakonec mu to Bůh ukázal. Je to proces, není to něco, kdy máte 30 minut na člověka, kterému potřebujete rychle vysvětlit evangelium a přivést ho k tomu, aby po vás opakoval modlitbu. Když Bůh dá tuto milost a někdo ho může poznat, společně oslavujeme. Tato oslava je křest. Křest musí být velká párty, dobré jídlo, kde jsme spolu a radujeme se z toho, co Bůh dělá.  ZÁVĚR  Jako byl Ježíš poslaný k nám, i každý z nás je poslaný k lidem, abychom je svým životem a svědectvím přiblížili k Bohu.  I tuto kapitolu je potřeba zakončit tím, kdo je Ježíš. Jak moc je pro vás skutečný, tak moc budete ochotní být misionáři. Pokud skutečně zaží-váte, že právě kvůli vám Ježíš zemřel na kříži, že bez něj nemáte v ži-votě nic, co by dávalo smysl, tehdy budete chtít stejnou věc pro ostatní lidi. Představte si, že přijdete domů a tam stojí cizí člověk s tím, že za vás zaplatil složenku, kterou přinesl pošťák. Na čem bude záležet vaše reakce? Na tom, jaká byla na složence částka. Jestli to byl poplatek za televizi, poděkujete a moc to neřešíte, ale jestli to byl dluh s penále za 10 let neplacení sociálního a zdravotního pojištění, věřím, že vaše reak-ce bude jiná.  
 
OTÁZKY K DISKUSI 
 
1. Nevymlouváme se, že evangelizace není naše zodpovědnost? 

Nehledáme způsoby, jak se vyhnout tomu být misionáři v našem 
městě? Nepostavili jsme jiné věci před tuto základní zodpovědnost? 

2. Jaký je váš pohled na evangelizaci? Nemáte takové přesvědčení   
o evangelizaci, které dnes už nefunguje?  

3. Máme skutečné přátele, kteří neznají Boha? Lidi, kteří by s námi 
chtěli jet na dovolenou nebo volají právě nám, když mají problém?  

4. Co můžete udělat pro to, abyste tyto přátele měli?  
5. Neschováváme se na druhou stranu až příliš moc za vztah? Nemá-

me potom jenom vztahy bez Boha? Nejsme ve svých vztazích málo 
odvážní mluvit otevřeně o svém životě s Bohem? 
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Co se stalo ze služby  Něco, co je v církvi. Mluvíme o tom, že někdo dělá nějakou službu. Kazatel je služebník. Služba je, když někdo promítá křesťanské písničky na zeď, když někdo vítá u dveří (to bychom mohli zavést)… Hodnotíme službu: „Bratr je služebník, hodně toho dělá 

v církvi, je hodně vidět…“ Ano a ne... služba je víc.  Být služebníkem znamená žít životní styl, kdy si vážím druhých víc než sebe – stejně jako Ježíš, který se kvůli nám vzdal všech svých práv.  POHLED BIBLE | List Filipským 2,1-13   Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, něja-ké společenství Ducha, nějaký soucit a milosrdenství, pak mi prosím udělejte radost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte vést soupeři-vostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si dru-hých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých (Fp 2,1-4).  Životní styl Vraťme se k úvodu – vidíte, co se stalo se službou? V Bibli nacházíme úplně jiný pohled. Budeme číst o Ježíši, který se stal služebníkem, změnil svoji identitu, to, kým je. Služba není položka v diáři, úkol, který dělám, zadání, jež ode mne dostanete. Je to identita – něco, co jsem, ne co dělám. Proto mluvíme o služebnících a ne o službě.  Příklady/aplikace Předtím, než jsem manžel, manželka, jsem služebník. Předtím, než jsem zaměstnanec, nadřízený, podřízený, jsem služebník. Předtím, než jsem student, soused, přítel, jsem služebník. Ovlivňuje to (mělo by), jak se chovám k manželovi, dětem, kolegům, sousedům, podřízeným, nadřízeným, náhodným lidem.  Být služebníkem znamená žít životní styl, kdy si vážím druhých víc než sebe – stejně jako Ježíš, který se kvůli mně vzdal všech svých práv.  Jedná se o proces, celoživotní zápas, ne úkol. Je to identita, to, kdo jsme, ne něco, co děláme.  Važte si druhých víc než sebe Tato výzva je pro pochopení, jak žít životní styl služby, klíčová. Pova-žujte ostatní za přednější, důležitější než sebe – to je fakt brutus.  Evangelium nás všechny staví na stejnou rovinu. Nejsou lidé lepší ani horší, všichni jsme na tom stejně. A to, že jsme křesťané, na tom nic nemění. Nejsme lepší než lidé, kteří Boha neznají. To znamená, že bychom se měli dívat na lidi kolem jako na naprosto rovné sobě. Jaká je realita?  Existují lidé, na něž se díváme shora. Stačí projít tady kolem věžáku a 
potkat některé jeho obyvatele, jak sedí v neděli ráno u vína. Možná se naopak díváme shora na ty bohaté, kteří neví, co s penězi. Možná na ty, kteří nepřemýšlejí stejně jako já (volíte ODS a všichni ostatní jsou troubové; žijete zdravý životní styl a ti, co jí bůček, jsou démoni).  Na druhou stranu existují lidé, kterých si nesmírně vážíme, považujeme je za svoje příklady, jsou jaksi důležitější než já. Co se stane, když se s takovým člověkem setkáte? Když se já setkám s důležitými pastory, jsem ochoten jim posloužit, nabídnout pomoc, zaplatit oběd, těší mě, že můžu pomoc. Často se přistupuje ke službě tak, že já jsem tady, abych vám pomáhal – já jsem v pohodě, vy máte problém, tak já vám pomůžu.  Apoštol Pavel říká: Přestože jste si před Bohem všichni rovni, vzdejte se svých práv, nároků, své svobody a dívejte se na lidi kolem sebe tak, jak se díváte na ty, kterých si vážíte. Stejně jako jste pro ně ochotní se rozdat, pomoct jim nebo posloužit, buďte takoví pro všechny ostatní.   
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Příklady/aplikace Najednou se před námi otvírá daleko širší oblast než jenom služba v církvi, v Majáku:    V manželství Muž má milovat svou ženu, jako Kristus miloval církev a sám se za ni obětoval. Úkolem a základním povolá-ním muže v manželství je tedy služba, obětavá služba (často 
se dnešní muži dívají na ženu jako na „služku“, ale tak to nemá být).  Otázka pro muže: Jak můžu sloužit svojí ženě, jak jí můžu pomoct, co ode mne potřebuje?  V práci Jak často nejsme ochotni pomoct, protože myslíme jenom na sebe! Chcete někde být, je něco zajímavého v televizi, už máte všeho dost, někdo něco potřebuje, objeví se možnost, jak posloužit, ale ne...  Ve sboru Jak by věci vypadaly, kdyby lidé považovali ostatní za před-nější sebe! Nevznikaly by třeba hádky mezi příznivci starých a nových písní, protože by si navzájem dávali přednost☺.  
Náhodní lidé Zastavit se a pomoct lidem, když jim chcípne auto, převést babičku přes ulici...  Být služebníkem znamená žít životní styl, kdy si vážím druhých víc než sebe – stejně jako Ježíš, který se kvůli mně vzdal všech svých práv.  Jedná se o proces, celoživotní zápas, ne úkol. Je to identita, to, kdo jsme, ne něco, co děláme. Budeme považovat ostatní za přednější sebe.  Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Způsobem bytí byl roven Bohu, na této rovnosti ale netrval. Namísto toho zmařil sám sebe: ochotně přijal způsob služebníka, narodil se v podobě člověka. Vypadal jako jiní lidé, ponížil se však a byl poslušný, a to až k smrti, k smrti na kříži. 
Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daro-val, aby před jménem Ježíš každé koleno kleklo – všech, kdo jsou v ne-bi, na zemi i v podzemí, a každý jazyk aby vyznal ke slávě Boha Otce, že Ježíš Kristus je Pán (Fp 2,5-11).  Ježíš – příklad „cesty dolů“  Ježíš, který byl Bohem, na rovnosti s Bohem netrval. Byl ochoten se vzdát svých práv a svobod – zmařil sám sebe. Teď důležité: přijal způ-sob služebníka, narodil se v podobě člověka. Je to identita – Ježíš se stal člověkem, stal se služebníkem, a to až na smrt. Služba ho stála ži-vot. Život, který položil za mě. Tady máme vysvětlení, proč může Bible mít takové radikální nároky:  Ježíš se narodil jako služebník. I já jsem se znovu narodil, abych se Je-žíši stále víc podobal – tedy byl víc a víc služebníkem. Jsme povoláni k tomu, abychom se stejnou radikálností jako on sloužili ostatním. Bůh 
má skutečně nárok na všechno, co mi patří (tohle mě děsí...) – na můj život, na moje zdraví, na moje peníze, na můj čas. Zde říká: Vším, co máš a čím jsi, služ ostatním, stejně jako tobě sloužil Ježíš.   Příklady/aplikace  Umění, jak tohle dělat tam, kde jsme:  maminka – jak sloužit dětem, svému muži  muž s maminkou na mateřské – jak sloužit své ženě  v zaměstnání – tolikrát jsem slyšel, že to nejde, ale to nemůže být prav-da. Pokud je to součástí mé identity, nelze se z toho vyvlíknout. Možná je to o tom si sednout a přemýšlet společně s ostatními, co to znamená, jak můžu využít svoji práci k tomu, abych mohl sloužit ostatním.   
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Být služebníkem znamená žít životní styl, kdy si vážím druhých víc než sebe – stejně jako Ježíš, který se kvůli mně vzdal všech svých práv.  Jedná se o proces, celoživotní zápas, ne úkol. Je to identita, to, kdo jsme, ne něco, co děláme. Budeme považovat ostatní za přednější sebe. Stejně jako Ježíš, který se vzdal svých práv a je naším příkladem. 

 Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, buďte mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve sku-tek. Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí (Fp 2,12-13).  Jak je to možné? Problém: Nemám čas, nevím jak, nevím co, možná se mi ani nechce, nechápu, proč bych to měl dělat, nemám energii… Naprosto nejbrutálnější je 13. verš, který vysvětluje a odpoví-dá na tyto otázky, a to nejenom v oblasti služby. Věřím, že je to něco, co nám tak často uniká. Není tady 6 bodů se sezna-mem věcí, které musíš udělat, ale Bůh sám ve mně působí, že chci i dělám. Když tohle skutečně pochopíme, nemusíme žít křesťanský život z vlastních sil – zatni zuby a táhni. Je tady úžasná možnost vést křesťanský život (sloužit lidem, žít 
pro ostatní, obětovat se pro ně...), protože chci. Není tam MĚL BYCH, ale MŮŽU. Dochází vám to? Jak to poznám? Táhne vás to neodolatelně k Bohu, protože víte, že při setká-ní s ním se něco ve vás mění – mění se vaše srdce, takže najednou nechci rozhodovat sám, netoužím po věcech, které chci, ale jsem schopen chtít a dělat to, co se jemu líbí. Jestli ano, jsme na dobré cestě, jestli ne, máme problém, protože ve středu našeho života je něco jiného – něco jiného je na-ším skutečným Bohem. Jak je to možné? Jak je možné, že se neobrátí-me a neřekneme: „Tohle po mně nikdo nemůže chtít, já dám 2 hodiny za týden pro ostatní, ale zbytek je můj“? Jedině díky tomu, že v nás bude působit Bůh, takže budeme chtít a dělat, co se jemu líbí – sloužit ostatním a obětovat se pro ně.   Být služebníkem znamená žít životní styl, kdy si vážím druhých víc než sebe – stejně jako Ježíš, který se kvůli mně vzdal všech svých práv.  Jedná se o proces, celoživotní zápas, ne úkol. Je to identita, to, kdo jsme, ne něco, co děláme. Budeme považovat ostatní za přednější se-be. Stejně jako Ježíš, který se vzdal svých práv a je naším příkladem. Je to možné jenom skrze sílu a změnu, kterou působí Bůh.  CO TO ZNAMENÁ PRO MNE?  Osobně – Jak sloužit?  Ne 6 bodů... Nemůžu vám dát 6 bodů. Proč? Čtěte Bibli, modlete se, dí-vejte se, nabídněte se, obětujte se, radujte se... Co když uděláte 6 bodů a nic?  Hledejte Boha a proste o milost, aby změnil vaše srdce. Ne hned, bude to proces, ale jenom tam je radost, dlouhodobé výsledky, protože on ve 

vás způsobí, že budete chtít...  Nejsem v tom dokonalý, spousta věcí mi utíká, ale kdysi jsem o těchto věcech hodně přemýšlel a Bůh mi začal ukazovat věci, kterých bych si nikdy nevšiml: paní s kočárkem a pěti taškami, která se zasekla na roz-kopaném chodníku, člověk, jemuž chcíplo auto a potřeboval potlačit. Já vím, jaké to je – někam jdete, máte někde být včas a tyhle věci jdou do kytek, ale Bůh působí, že chceme a děláme...  Hledejte Vím, že je potřeba hledat, co mám dělat. Možná jste někteří bezradní, protože nevíte, jak to v té práci máte udělat – vždyť tam jde přece o prachy, tam není prostor.   Zkuste na skupinkách, s lidmi, kteří jsou vám blízko, přemýšlet a prodis-kutovat možnosti, jak využít místo, kde trávíte nejvíc svého bdělého ča-su, ke službě. To je vaše služba, ne úklid ve sboru. 
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 Hledejte, jak se stát lidmi, o nichž ostatní chtějí napsat takové verše jako o Kristu, jak být lidmi, kteří jsou známí tím, že jsou ochotní se obětovat pro ostatní.  Manželství Sedněte si se svojí ženou/svým mužem a zeptejte se: „Jak ti 
můžu sloužit? Jak ti nejlépe můžu pomoct? S čím máš pro-blém? S čím si nevíš rady?“  Maják Jaké je moje místo? Můžete něčím přispět k tomu, co se děje? Všichni jsou potře-ba! Jestli se cítíte nevyužití, přijďte. Je toho dost. Nezapo-meňme, že být služebníkem znamená i sloužit v církvi – ale nejenom to.  Jak můžeme jako Maják sloužit městu? Součástí tohoto povolání není jenom individuální služba, ale i společná. My jako Maják máme odrážet něco z toho, co Ježíš udělal. Proto je hřiště tak důležité – nejen proto, aby kluci mohli někde hrát. Jak využít hřiště pro naše město? To je něco, co se v budoucnu stane součástí Majáku. Jak může-me sloužit městu, prakticky, konkrétně – něco dát a nechtít 
za to nic zpátky? O tom musíme do budoucna přemýšlet. Jak se můžeme stát církví, organizací, která je známá tím, že jsme ochotní sloužit, obětovat se, dávat našemu městu?  ZÁVĚR  Být služebníkem znamená žít životní styl, kdy si vážím druhých víc než sebe – stejně jako Ježíš, který se kvůli mně vzdal všech svých práv.  Má to smysl? Na manželství je vidět, že to má smysl. Představte si manželství, kde vás ten druhý považuje za přednějšího sebe, že myslí nejdřív na vaše potřeby a teprve potom na ty své. A vy to děláte úplně stejně. Víte, že můžete věřit tomu druhému, že mu na vás záleží víc než na sobě a vám záleží na něm víc než na vás. Myslím, že všichni bychom chtěli žít v ta-
kovém manželství.  Má to smysl sloužit, je to naše nová identita.  OTÁZKY K DISKUSI  1. Když přemýšlíš o službě, jak jí rozumíš? V čem je rozdíl mezi službou a služebníkem? 2. Apoštol Pavel píše, že služba je životní styl křesťana, jeho identita, stejně jako to byla Ježíšova identita. Přemýšlejte společně o tom, co to znamená konkrétně pro následující oblasti ve vašem životě: · manželství – vztah k manželovi/manželce · rodičovství – vztah k vašim dětem · vztah k rodině – vztah k rodičům, tchyni a tchánovi (to 

bude zajímavé), širší rodině · práce – Jaká je tvoje situace v zaměstnání? Co to zname-
ná tam být služebník? · ostatní lidi 

3. Co můžeme jako Maják udělat pro své město? Jak se stát církví, na niž se lidé nebudou dívat jako na parazita společnosti, ale jako na ty, kdo jsou ochotní se pro svoje město obětovat?            
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Jsme zakladatelé sborů  Zakládání sborů můžeme definovat jako úsilí přivést lidi k víře v Krista a zapojit je do rostoucího spole-čenství, které je schopné se reprodukovat, tzn. mít další duchovní děti, protože to je známka života.  A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid (to 

bylo mimořádné období, kdy církev měla klid), vnitřně i na-venek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval (Sk 9,31).   Tuto část lze přeložit i tak, že vzrůstal počet místních sborů. Proto zakládání sborů rozšiřuje evangelizaci a růst církve. Studie ukazují, že nové sborečky často více evangelizují a že se mnohdy dovedou pružněji přizpůsobit v použití růz-ných evangelizačních metod. Zakládání sborů také posunuje církev do míst, kde ještě nebyla, a zasahuje další skupiny lidí.   V době kazatele Aloise Adlofa se v některých sborech rado-vali, když se například nějaká rodina stěhovala za prací do obce, kde ještě nebyla stanice ani sbor. Radovali se, proto-že měli naději, že tam stanice vznikne. No a my se dnes někdy v této situaci chytáme za hlavu a říkáme si: „Běda! 
Může to s nimi špatně dopadnout! Kdo jim pomůže? Jak se duchovně udrží?“ Bojíme se o takovou rodinu, aby se ne-ztratila ve světě. Říkal jsem si, jestli to nevypovídá           o slabosti víry a věrnosti v následování a ve službě. Samozřej-mě, že když v textu čteme, že církev vzrůstala nejen v počtu křesťanů, ale i místních církví, ptáme se: „Jakým způsobem to tenkrát dělali?“ V tom je Nový zákon velice stručný, moc nám toho neříká, ale přirozená cesta je, že z prvního jeruza-lémského sboru, který vznikl po vylití Ducha svatého, se za chvíli vytvořily další sbory. Velmi brzy to byla Antiochie, misijně orientovaný sbor, který pak vyslal misionáře. Jedním z nich byl i apoštol Pavel. Potom vznikl sbor v Efesu, Korin-tu, Tesalonice, na Krétě, v Athénách a pak dokonce v Římě.   Kazatelská stanice CB Vsetín (duben 2006)  Vize: Toužíme vidět sbory, které zakládají další sbory. Poslání: Posláním a povoláním vznikajícího sboru Maják je vybudovat s Boží pomocí zdravý křesťanský sbor, který založí další sbor.  Cíl: Toužíme dosáhnout během následujících šesti let počtu 80 dospě-lých a zároveň vybudovat tento sbor tak, abychom poté mohli ihned za-ložit v okolí další sbor.   Toužíme ukázat lidem na Ježíše. To se týká lidí, kteří Ježíše neznají, ale i těch, kdo ho znají. Ježíš je Bůh a my chceme, aby ho co nejvíc lidí znalo co nejlépe.  Usilujeme o to spojovat lidi dohromady. Když otevřete Bibli, nemůžete minout důraz na komunitu. Chceme vytvářet komunitu lidí, která funguje na základech, o nichž se mluví v Bibli.  

Chceme pokračovat v tomto úsilí i na jiných místech. Cílem není vytvo-řit jenom hezké prostředí, kde se budeme mít dobře. Rádi bychom, aby i jinde mohli lidé zažít to, co my prožíváme na Majáku. Proto chceme 
pokračovat dál a zakládat další sbory.  Princip rozmnožování Princip rozmnožování souvisí se všemi oblastmi sborového života. Jako pravé jablko na jabloni není pouhým ovocem, ale skrývají se v něm dal-ší stromy, tak pravým ovocem skupinky není pouze nový křesťan, ale další skupinka; pravým ovocem vedoucího není následovník, ale nový vedoucí; pravým ovocem sboru není nová skupina, ale nový sbor.  Snad nic tak dobře nevyjadřuje zdraví sboru jako ochota a schop-nost dávat život novým sborům. ¨Výraz rozmnožování se sice v Bibli nenachází, ale můžeme najít mnoho příkladů, jak Bůh tento princip používá. Nejlepším příkladem je služba Ježíše Krista. Investoval přede-vším do svých dvanácti apoštolů, kteří pak měli získávat takové učední-
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ky, jež by byli schopní získávat zase další učedníky. Čím jiným je velké Kristovo misijní pověření, ne-li výzvou k neustálému růstu?  Tam, kde funguje proces rozmnožování, se dá bez obav hovořit o „smrti“. Proč by nemohly skupinky nebo i celé sbory „zemřít“, když už došly na konec své život-ní dráhy? Tato myšlenka by nám neměla znít hrozivě, jestli-
že sbor už má čtyři „děti“, 16 „vnoučat“ a 54 „pravnoučat“.  Výhody nebo principy zakládání sborů  Zvětšení vlivu sboru na dané místo  Vyšší potenciál růstu  Nový sbor (ale i sbor mateřský) je postaven do situace, kdy musí znovu definovat svoje kořeny:  proč vlastně vzniká, kdo je Bůh, jakým způsobem budou lidé ve sboru pracovat a jakým naopak ne, k čemu je Pán Bůh na daném místě povolává, jakou strukturu setkávání, práce, komunikace zvolí…  Princip zakládání nových stanic a sborů do velké míry 
 · zamezuje rozvrstvení sboru na pořadatele a diváky, · zabraňuje také rozvrstvení sboru na duchovní a 

laiky,  · napomáhá jednotlivým lidem ve sboru zaujmout 
postoj osobní zodpovědnosti,  · usnadňuje zasáhnout evangeliem více různých 
osob, · vyvíjí trvalý tlak na výchovu a přípravu nových ve-
doucích,        (žeň je připravená, otázkou zůstává, kolik je dělníků – nových vedoucích schopných pracovat) · nedovoluje vzniku třetí a čtvrté generace. 

 Bolí to Bolest je v jisté chvíli jedna s negativních věcí, která charak-terizuje a provází vznik sboru. Důvody této bolesti mohou být různé: odchod přátel do nové práce, odchod dětí nebo rodičů, finanční nároky. Lidi, které máme rádi, možná už tak často neuvidíme. Každý tuto bolest prožívá jinak intenzivně. Podíváme-li se však, jak Bůh nastavil principy v tomto světě, vidíme, že bolest se velmi často objevuje tam, kde se rodí něco nového. Většina z nás způ-sobila při vstupu na tento svět své matce nemalou bolest a když rodiče žení či vdávají své děti, také to pro ně není vždy jednoduché. Pokud se ale narodí zdravé dítě nebo syn či dcera mají šťastné manželství, na bolest, která byla velmi intenzivně prožívána, se zapomene. Podaří-li se z nové stanice vybudovat zdravý, fungující a rostoucí sbor (a to je zod-povědností nás všech), určitě prožijeme velkou radost, která nahradí bolest a těžkosti provázející zrod této práce. Jsme přesvědčeni, že nic není plně zralé, dokud zde není schopnost se reprodukovat.  
 OTÁZKY K DISKUSI  1. Pokládáš myšlenky ohledně založení dalšího sboru za biblické a následováníhodné?   2. Existuje nějaký verš, biblický oddíl nebo postava, jež ti potvrzují, že zakládání sborů patří do povolání církve? 3. Věříš, že Pán Bůh má moc skrze Maják založit během následují-cích např. dvou let další sbor? 4. Jak často přemýšlíš o vzniku dalšího sboru? Jak často se za to modlíš? 5. Jakým způsobem můžeš přispět k rozvoji, vzniku nového sboru? 6. Jaké podmínky (velikost, dospělost, zralost) by měl splňovat Maják předtím, než se případně pokusí založit další sbor (stanici)?    
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ÚVOD  Nejblíže tomu, co z nás má být, jsou dnešní učni, kteří si osvojují zároveň teorii i praxi.  Úlohou církve není vás učit Jak přinutit žáky, aby se učili? Jak dostat lidi na biblické hodiny, na skupinky? Jak je přimět, aby četli Bibli? Je to moje 

identita – jsem učedníkem Ježíše, ten, kdo se učí, student – je to moje odpovědnost. Být křesťanem neznamená jenom „teď jsem v nebi“, ale Bůh mě zachránil, což je začátek celo-životního procesu učení se, následování a změny.  Ježíš nás povolal, abychom byli jeho učedníky (studenty), což znamená celoživotní proces učení a změ-ny, aby můj život vypadal tak, jak by ho žil Ježíš na mém místě.  POHLED BIBLE | List Efeským 4,7-16  Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdaro-vání. Proto je řečeno: `Vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem.´ Co jiného znamená `vystoupil´, než že předtím sestoupil dolů na zem? Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všech-
no, co jest.. A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastý-ře a učitele,  aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorost-li zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti (Ef 4,7-13).  Cíl křesťanského života  Představa křesťanského života Měl jsem problém (drogy, alkohol, 3 manželky), Bůh mě osvobodil, teď jsem svobodný (svědectví – největší borec feťák, narkoman). Musím 

dát do kupy a žít, jak to jenom jde. Potom lidé přemýšlí o tom, co po nich Bůh asi tak může chtít. To je jistě na místě, ale některé věci jsou jasné.  Milost a posvěcení Hodně mluvíme o milosti, to je důležité, ale má to pokračování. Milost nás také mění. Jak víte, že skutečné znáte Boha? Podíváte se 5 let na-zpět a víte, že jste byli jiní. Poznat Ježíše je začátek, potom se stáváme jeho učedníky a začíná proces na celý život. Můžete si být jistí tím, že to je něco, o co Bůh ve vašem životě usiluje a bude usilovat. Jde mu mnohem víc o změnu v mém životě než o moje štěstí, moji spokojenost a mé pohodlí. To je v naprostém rozporu s tím, o co jde v životě mně:  Mám neustále tendence myslet jenom na sebe. Často říkám, že mám ve svém životě na něco nárok – pohodlí, klid. Mám nárok na to být svůj – jsem introvert, nemůžete přece po mně chtít, abych se bavil s cizími lidmi, abych zkoušel oslovit lidi, které znám jenom málo, a mluvil s nimi o svém životě a o Bohu. Nejsem moc studijní typ, čtení a studium Bible 
je pro jiné, já mám radši hudbu. Možná to jsou věci, které chce Bůh změnit a jdou přímo proti mé pohodlnosti.  Co je cílem?  Být jako Ježíš – oběť, pokora, ale zároveň síla, autorita, poslušnost, svatost. To je to, k čemu Bůh vede mne i vás.  Jak se to děje?  Duchovní dary  Jde o problematické téma, nicméně tady se mluví o jedné důležité věci: Dary nejsou něco abstraktního – mluvíme o daru proroctví, daru služby. Tyto věci existují jenom ve spojení s konkrétními lidmi – S KAŽDÝM Z NÁS. Bůh dal církvi konkrétní lidi s konkrétními dary, aby si navzájem pomohli v celoživotním procesu – je to každý z nás.  
Potřebujeme jeden druhého Znovu je vidět, že ve svém životě potřebujeme jeden druhého. Není možné žít sám. Potřebuju ostatní, aby mi pomohli. Existují věci, které 
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nejsem schopen udělat (neumím učit děti☺... úspěšně). Existují věci, jimž se potřebuju učit od ostatních. Každý z nás to potřebuje.  Jak vychovávat děti? Jedna věc je číst knihy, ale možná potom zajít za někým, komu to fakt jde... Potřebujeme jeden druhého k napomenutí, nasměrování, když děláme blbosti. 
 Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unáše-ni závanem kdejakého učení – lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu (Ef 4,14).  Zde Bible vyjadřuje negativně, co to znamená být dospělý křesťan:  Budete vědět, čemu věříte, a nenecháte se zblbnout.  Spousta lidí si myslí, že teologie není potřeba nebo je do-konce škodlivá. Pavel říká: „Je potřeba znát svoji víru, teolo-gie je důležitá.“ Bruce Milne napsal: „Každý křesťan je teo-log.“ (Teologie je přemýšlení o Bohu a pokud jste křesťané, jste teologové... někteří, i když nejste.) Otázka je, jestli bude-
te dobrý nebo špatný teolog.  Jak se běžně v církvi učí lidé špatnou teologii? Nikdo nemá čas dneska moc číst či dokonce studovat. Větši-na lidí se teda spokojí s tím, co kde zaslechne, a tak si vytvá-ří svoji teologii – svůj pohled na to, kdo je Bůh, co je život, jak ho žít. Strašně často jsou to jenom věci, které se nám hodí. Pro mnoho lidí je neděle jedinou chvílí, kdy mají možnost slyšet křesťanské vyučování. Z toho jim často zůstane jedna nebo dvě věty.  Proč je důležité vědět, čemu věříme? Teologie, naše základní přesvědčení, stojí za vším v životě. Jednáme na základě toho, čemu věříme.  Kolik lidí dnes věří následujícím „pravdám“!  
„Bůh mě zachránil, teď se musím snažit! Bůh mě zachránil zadarmo, ni-jak jsem si to nemohl zasloužit, ale teď se musím pořádně snažit, abych mu to vynahradil, abych o to nepřišel.“ Jsou to zakomplexovaní, záko-ničtí křesťané, kteří potřebují vytvořit seznam pravidel, podle něhož žijí, a to jim dodává v životě identitu. Pokud se jim to nedaří, mají obrovský problém, protože si nejsou jisti, co na to Bůh.  Lidé vidí Boha jako toho, kdo je tady pro ně – ne že oni jsou tu pro něj: „Bůh mi musí dát to, po čem toužím, jinak není dobrý Bůh.“  Lidé považují utrpení a zlo v životě za trest od Boha: „Něco špatného se mi stane, Bůh se na mě zlobí.“ Jak může, když v Bibli čteme, že ten spravedlivý hněv nesl Ježíš na kříži? Takže utrpení a zlo v životě má úplně jiný smysl!  „To, o čem dnes mluvíme, není pro mne, já mám prostou víru, já na to 
nemám čas…“ Ale to je nepochopení. Pavel píše, že tento proces má 2 části – teoretickou a praktickou – jako učňák.   Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hla-va, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se pod-pírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno (Ef 4,15-16).  
Zde Pavel shrnuje předchozí text. Máme dorůstat v Krista – cíl = být 
jako Ježíš. Staví nám před oči obraz těla – tělo, v němž se všechny 
části navzájem podpírají a jejichž přispěním tělo roste – my si vzájemně 
pomáháme v cestě za Bohem a potřebujeme se. 
Ježíš nás povolal, abychom byli jeho učedníky (studenty), což zna-mená celoživotní proces učení a změny, aby můj život vypadal tak, jak by ho žil Ježíš na mém místě.   
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CO TO ZNAMENÁ PRO MNE?  Bůh má v plánu nás měnit  Počítáme s tím? Bůh jako ten, který nám dá všechno, co chceme, vs. Bůh, který nás nasměrovává: My chceme mít klid, usadit se, mít pokoj, zatímco Bůh chce, abychom se mu podobali. 

Přijdete z práce hotoví, pomůžeme své ženě? Máte chvíli volna – ne tupě zírat na TV, ale možná si něco přečíst o Bohu, pozvat k sobě někoho, někomu pomoct…  Bůh mě mění a chce měnit – to je podstata křesťanského života Jak poznám, že jsem křesťan? Podívám se 5 let zpát-ky a můj život je jiný: Jsem trpělivější, než jsem byl, jsem obětavější než dřív, přijdu z práce a místo abych se dožado-val svého zaslouženého klidu, jsem ochotný se obětovat a pomoct. Mám rád lidi. Zvládám lépe svůj život.  Církev   Obědval jsem s jedním svým přítelem, také zakladatelem nového sboru, a mluvili jsme o tom, jak sbory fungují. Zaujalo mě, že v letošním roce udělali několik významných změn (přestěhovali místo, kde se schází, zrušili nějaké důležité 
aktivity). Když jsem se ho ptal, proč se k těmto krokům roz-hodli, řekl, že to bylo už pro lidi pohodlné a definované. Nikdo nepotřeboval nikam růst nebo něco měnit. Vyladili věci tak, aby fungovaly. Řekl, že najednou se pohodlí stalo překážkou růstu. Bůh nás chce měnit a jeho prioritou není to, abychom se cítili dobře a bezpečně v tom, jak vypadá církev.  Já rostu Bůh to chce, a co vy?  Je třeba studovat Bibli Bible by neměla fungovat jako věštecká kniha či mystická ozařovna. Bibli je třeba studovat. Spousta lidí slyší něco takového jako vy dnes a reagují na to slovy: „Na to nemám čas.“ Nechci říct, že čtení Bible vyře-ší veškeré vaše problémy, ale možná většinu. Jsem přesvědčen o tom, že spousta problémů, které jako křesťané máme, plyne z toho, že ne-

jsme ochotní hledat každý den Boha, poznávat ho a nechat se jím pro-měňovat. Jak nepředstavitelné je dnes pro mnoho křesťanů najít si kaž-dý den půl hodiny nebo hodinu, aby se modlili a četli Bibli! Je to začaro-vaný kruh. Někteří potřebujete začít číst Bibli, jiní přečíst nějakou pořád-nou knihu, stáhnout si z internetu kázání, přemýšlet o tom, kam jde váš život – ale to není všechno.  Pomoc jeden druhému – skupiny  Hřích Připadá mi normální, jak se chovám ke své ženě/svému muži? Lidem kolem možná ne, možná je to hřích – je potřeba, aby někdo řekl: „Co děláš?“  Hloupost Chystáte se udělat nějakou totální kravinu (začít stavět dům, když na to nemáte, začít podnikat v něčem, čemu vůbec nerozumíte, chcete si vzít 
člověka, s nímž to bude tragédie...) – přijde někdo, kdo poví: „Počkej…“  Špatné využití zdrojů Nejste schopní zorganizovat svůj život, máte problém s penězi, ča-sem...Je to pokořující. Buďte součástí skupiny!!!  Pomoc růst ostatním Tady to nekončí – skutečná zralost znamená, že si uvědomuji odpověd-nost za rozvoj ve svém životě, ale také v životě ostatních lidí a jsem o-chotný jim v tom pomoct. Jsem ochotný vstoupit do života ostatních. To je to skutečné tělo.  Ježíš nás povolal, abychom byli jeho učedníky (studenty), což zna-mená celoživotní proces učení a změny, aby můj život vypadal tak, jak by ho žil Ježíš na mém místě.   
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ZÁVĚR  Na střední škole mě studium vůbec nebavilo, četl jsem si knížky pod lavicí. Na ETS se najednou všechno změnilo – viděl jsem smysl a stal se ze mne šprt. Přál bych si, abychom viděli, že Bůh nás chce nasměrovávat v životě k sobě, dělali to a pomáhali ostatním.    OTÁZKY K DISKUSI  1. Když se díváš 5 let zpátky, kde vidíš ve svém životě změny?  Které věci v tobě Bůh změnil? 2. Které věci ve tvém životě jsou v rozporu s tím, jaký má Bůh cíl pro tvůj život (měnit ho do Ježíšovy podoby )? 3. Víš, čím můžeš přispět ostatním lidem, aby mohli lépe poznávat Boha? (Křesťansky řečeno: Víš, jaký je tvůj duchovní dar?) 4. Máš ve svém životě lidi, kteří tě znají tak dobře, aby ti mohli otevřeně povědět, kde je potřeba udělat změnu? Jsi vůbec ochoten se takto lidem otevřít? 5. Jak ve tvém životě funguje studium? Máš pravidelně čas se setkat s Bohem při studiu Bible? Jaké knihy jsi nedáv-no četl? Byl jsi na nějakém zajímavém semináři? Jsou někde na internetu zajímavá kázání, která je možné 

poslouchat a jež bys doporučil ostatním? 6. V čem vidíš pro nás jako Maják možnosti, jak věci měnit, abychom se neusadili a nezpohodlněli? 7. Víš o někom ve svém okolí, že má „slepé místo“ v životě, které nevidí, zatímco ty ho vidíš? Co můžeš udělat pro to, abys mu pomohl?                                                 
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ÚVOD   Pro co žiju? I jako křesťan?   Tato otázka stojí za skoro všemi problémy v mém životě. Slyšíte kázání o tom, co je Maják, a zní to velmi radikálně. „Na to přece nemám! Musím chodit do práce, starat se o rodinu, zaplatit účty, hypotéku...“ To zní hrozně 

hezky, ale před 10 lety dotyčný nebyl schopen naslouchat všem kolem, kteří mu říkali, že na to nemá si postavit dům. Ale on ho potřeboval, aby už konečně nebyli rodinou z panelákové králíkárny. Vůbec si to bez něj nedokázal před-stavit, tak zaťal zuby a začal makat. Dnes nemá čas vůbec na nic, nároky v Bibli jsou ideály někde daleko pro ty nadšené, on však žije normální křesťanský život. Ale za tím vším, že se člověk musí postarat o rodinu, může být jednoduše to, že potřebuje mít dům, aby si připadal, že není lúzer – že není jedním z těch lidí, co žijí v panelákových králikárnách. Jedno-duchá otázka, pro každého z nás: Pro co žiju?  Uctívat Boha znamená žít pro něj kvůli němu samému, ne ho využívat, abych dostal to, co chci já.  POHLED BIBLE | Evangelium podle Lukáše 15,1-2.11-32  Co je uctívání Všichni něco uctíváme – není to něco, co by se týkalo jenom lidí věřících. Co to znamená? Něco je pro mě důležité, na první místě, něco, po čem nejvíc toužím, co dává mému živo-tu smysl – tomu obětuju, pro to se obětuju. To děláme všichni.  Člověk byl stvořený, aby uctíval Boha. Pokud to nedělá, najde si v životě něco či někoho jiného. Od začátku je to buď Bůh, anebo já.  Příklady  Předmětem uctívání bývají špatné i dobré věci – může to být alko-hol, drogy, sex (to je naše představa špatného života ☺), můžou to být peníze, kariéra (takové neutrální věci), můžou to být dobré věci (man-želství, děti, rodina, služba v církvi, to, že si o mně lidé myslí jenom 
dobré).  Jak to funguje např. v případě uctívání peněz:  Jak vydělám peníze? Přepracování, zanedbávání rodiny, oběť zdraví, vztahů, možnosti sloužit Bohu… Ochota dělat kompromisy, obětovat svoje svědomí (Jak často slyšíte třeba otázku: „Potřebujete doklad?“) Jak je utratím? Ničí manželství – manžel drží pokladnu, je vidět, že sám je ochoten utratit peníze za to, co patří jemu, ale když něco potřebuje žena, děti, je zle. Není ochoten dát („Jsou přece moje!“) Co se stane, když je nemá? Jeho svět se hroutí, připadá si méněcenný, stydí se před ostatními…Na to mysleme.  Úvod textu  Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Fari-zeové a zákoníci mezi sebou reptali: „On přijímá hříšníky a jí s nimi“ (Lk 15,1-2). 
 Tradičně se v tomto podobenství poukazuje na to, jak nás má Bůh rád. Smysl je ale hlubší.  Koho Ježíš oslovuje?   Jsou tam 2 skupiny lidí: · celníci a hříšníci – hříšní, mladí, svobodní, nezávislí, můžu si dělat, 

co chci. · farizeové – ne nemůžete, musíte poslouchat Boha, dodržovat záko-
ny, hrát podle pravidel. Ježíš mluví k oběma skupinám.  Mladší syn Řekl také: „Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: `Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.´ On jim rozdělil své jmění. Po 

nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a 
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tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho obča-na té země; ten ho poslal na pole pást ve-pře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl: `Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem!  Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zhře-
šil jsem proti nebi i vůči tobě.  Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.´ I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl: `Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem.´ Ale otec rozkázal svým služební-kům: `Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.´ A začali se veselit. (Lk 15,11-24).  Co dělá mladší syn? Poníží otce – svým jednáním naznačuje: „Chci, abys byl mrt-vý.“ Párty života – skončí u prasat. Vrací se – otec, přestože ho syn ponížil, jej přijímá, nečeká, až si to srovná v životě, bere ho s tím vším.  
 O co mu jde? Jde mu o to, co má otec, o to, co získal, ne o Otce samotné-ho: „Dej mi to, co mi patří, a já půjdu.“ Je to důležité, protože uvidíme, že staršímu bratrovi jde o totéž. Nejde jim o vztah s Bohem, na prvním místě je něco úplně jiného – majetek otce. Oběma jde o totéž, i když mladší je oprsklý a řekne si, zatímco starší to bere trošku jinak.  Uctívat Boha znamená žít pro něj kvůli němu samému, ne ho využí-vat, abych dostal to, co chci já.  Jaký přístup k životu to odráží? Mám právo být svobodný, já si určuju pravidla, já si můžu dělat, co chci. Já si chci užít. Mám právo na svůj život. Dnes takto žije spousta lidí – my křesťané se na ně díváme jako na hříšníky. Problém je, že i tito lidé 
si najdou něco, co uctívají – jiné bohy: peníze, kariéru, zvíře, manželku, dítě, pohodlí, velký dům, pověst…  Co křesťané? Týká se nás to – jsme sice už zpátky doma, ale možná posedáváme na terase toho domu a přistihneme se, jak hledíme do dálky za kopce, k tomu velkému městu.  Jak se to projevuje? Nezávislost – neochota se podřídit, patřit někam, přijmout nad sebou autoritu, otevřít svůj život ostatním („Já přece nemusím nikoho poslou-chat!“). Různé závislosti, hříchy, kterých se nemůžete zbavit.  Příklady  Žena, která se chce vdát Hovořil jsem s jednou ženou – po deseti letech manželství je to průšvih, 
nic nefunguje. Není těžké zjistit proč: Jejím snem vždycky bylo se za každou cenu vdát a vybrala si špatně. Můžeme se na to dívat jako na hřích, jako na hloupost, ale je za tím něco jiného. V jejím životě bylo manželství a rodina důležitější než Bůh, a tak když se objevil manžel, který řekl JežišMaria, ona řekla: „Vidíte, je křesťan... jdu do toho.“ Man-želství, vidina toho, že nebude sama, byla pro ni bohem. A přestože ji všichni varovali, aby to nedělala, ona do toho šla.  Právo na odpočinek Ten pasivní český muž, který přijde z práce domů a má hotovo a běda, když se mu to někdo pokusí překazit! Je nervózní, nepříjemný, naštva-ný…  Nějaká záliba Na co mám právo. Jeden můj kolega mi pověděl, že někteří členové je-ho sboru a dokonce i vedoucí v církvi po pěti letech fungování pochopili, že v neděli je dobré jít do kostela a ne na ryby. Jde o postoj: Jsem křes-
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ťan, ale na některé věci v mém životě mi nesahejte, to je moje. Znám to dobře – spousta z nás, pokud nepocházíme z křesťanských rodin, máme tyto silné tendence.  Co potřebujeme? Jaká je z toho cesta ven?  Auto 

Mám ho 3 roky, nemá posilovač, klimatizaci, centrální zamy-kání je moje žena. Přemýšlím, že bych koupil nové auto, peníze nějaké jsou, šlo by to. Říkám si: „Potřeboval bych klimatizaci, centrál pomáhá, něco spolehlivějšího.“ Už mi to nestačí. Ještě než jsem měl auto, které mám teď, mi půjčil auto jeden člověk v Hradci – starého Fiata. Ten neměl vůbec nic, startoval na modlitbu, než umřel, a byl jsem hrozně spo-kojený. Pak jsem měl Feldu a byl jsem nadšený, jaký upgra-de... Teď bych chtěl další upgrade.   Obraz křesťanského života – kde je problém? Jsme křesťané už 10 let, 20 let, je hrozně jednoduché zapo-menout na to hlavní. Možná jsme nevyrostli v křesťanské rodině, ale za těch 10, 20 let se věci srovnaly, udělali jsme obrovský posun, řešíme, jak vychovávat děti, jak žít v manželství, jak vydělat, investovat, utratit. Problém je, že se nám může ztratit ten základ, že bez Boha nejsme nic, jsme 
mrtví. Jde nám o to, jak mít dobré manželství, vychovat děti, zařídit život… Ptáme se na to, jak toho dosáhnout. Ano, jsou to důležité věci, ale jsou jenom vedlejším produktem, to není křesťanství.  Někdy se i v církvi divně popisují důvody, proč by se měli lidé stát křesťany  „Bůh dá smysl tvému životu“ (to jsem často říkal – je to pravda, ale je to jenom vedlejší produkt), „Bůh je tady pro tebe“... Už se ale neříká, že bez Boha jsme mrtví, a proto nám smysl života uniká. To je to, co nám skutečně chybí.   Jak řešit problém, že máme tendenci být jako mladší bratr?  Pořádně zavzpomínat, zkusit promyslet, z čeho jsme vyšli. Prosit Boha, 

aby nám to ukázal, hluboce se nás v tom dotkl a řekl: „Beze mne nejsi nic.“ A že nejde jenom o konkrétní jednotlivé hříchy, ale že v samotném jádru člověka je něco špatně. Nejde o to, že jsem lhal, kradl a podváděl, ale o to, že jsem se vykašlal na svého Otce. On mi přesto vyšel naproti, sám Bůh přišel na tuto zem a zemřel za mě. Někdo totiž musel zaplatit za to, co jsme já pokazil.   Jenom tehdy uvidíme, že uctívat Boha znamená žít pro něj kvůli němu samému, ne ho využívat, abych dostal to, co chci já.  Prosím, nedejte si pokoj, dokud tohle neuvidíte a neuvědomíte si cenu, kterou za vás zaplatil. To je neustálý zápas v křesťanském životě. Po-kud to tak nebude, stane se pro vás křesťanství jenom honbou za růz-nými jinými věcmi. A máte-li tendence mladšího bratra, budete to dělat tak, že nedovolíte lidem, aby vás znali, budete si neustále dělat, co sa-mi chcete, nikoho nebudete poslouchat, budete osamělí.   CO TO ZNAMENÁ PRO MNE?  Jak se to pozná?  Dovolíte ostatním, aby vás skutečně znali? Nechcete se dostat lidem moc blízko, aby náhodou nezjistili, kdo jste, protože pak by se vás třeba mohli začít ptát na to, co se děje? Nástro-jem toho, jak se dostat blízko lidem a jak mít skutečně blízké vztahy, jsou skupiny. Je to důležité, protože Maják se zvětšuje a na společných setkáních je mnohem horší se s lidmi skutečně seznámit a být jim blíz-ko. Být na Majáku znamená být také členem skupiny.  Říkáte si, že máte na něco v životě nárok? Jakých věcí nejste ochotní se vzdát? Můžou to být peníze – ty jsou přirozeně součástí uctívání. Být na Majáku znamená podílet se finanč-ně. Ne protože si platíme členství, ale poněvadž v Bibli jasně vidíme, že peníze jsou způsob uctívání Boha. Ale existují lidé, kteří řeknou: „Na 
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peníze mi nesahejte!“ Když se jich zeptáte zcela otevřeně, jestli dávají, ohradí se: „Co je vám do toho? To je moje věc.“ Můžou to být hlouposti, které ale způsobují, že se dopouštíte hříchu třeba vůči své rodině. Chci sledovat telenovelu, fotbal v televizi a ať se nikdo neopováží mě při tom rušit! Tam je něco špatně. Je ve vašem životě problém, který se neustále opakuje? 
Závislost, povaha – výbuchy hněvu...  Je třeba hledat příčinu a vyznat skutečný hřích  Křesťanství je radikální věc, není to něco, co se dá dělat jako bokovka. Chci nás všechny vyzvat, abychom skutečně hledali příčiny těchto tendencí a potom vyznali hřích, omluvili se a usilovali o změnu.  Problém je ve mně Často hledáme problém ve věcech kolem. Problém není v mojí ženě, problém je v tom, že nemám dost trpělivosti s ní vyjít, dost odvahy ji konfrontovat s jejím problémem, dost obětavosti. Problém není v okolnostech – nedostatku peněz, nemoci, šéfovi. Problém je ve mně. Nejsem schopen slevit ze svých nároků na životní styl, nejsem ochoten přijmout omeze-ní, které přináší stárnutí a nemoc, nemám dost odvahy se 
postavit šéfovi nebo si najít jinou práci…  Alkohol Cesta není vyznat: „Už jsem zase netrefil domů. Mrzí mě to...“ a za měsíc znovu. Proč je v mém životě místo pro alkohol? Je to proto, že mi něco chybí? Potřebuji něco, co jsem u Boha nenašel, a tak to hledám jinde? Je to proto, že potřebuji uzná-ní lidí, potřebuji být někdo a mezi mými přáteli je někdo ten, kdo se ztříská nejvíc? Problém není alkohol, ale to, proč to dělám. Pak ale moje vyznání není jenom „netrefil jsem domů“, ale „Bože, uznání mých přátel je pro mě důležitější než ty“.   Uctívat Boha znamená žít pro něj kvůli němu samému, ne ho využí-vat, abych dostal to, co chci já.  ZÁVĚR 
 Všichni s tím bojujeme – možná více my, kdo jsme nevyrostli v křesťanské rodině, ale je to tak. Smysl je vyznat, omluvit se a jít dál. Udělat vše pro to, aby se věci změnily. Nabízím modlitbu, pomoc, musí-te přijít.   OTÁZKY K DISKUSI  1. Když přemýšlíte o tendencích mladšího bratra (dělat si, co chci, mít nárok, nepustit ostatní do svého života), vidíte je u sebe? 2. Dovolujete ostatním, aby vás skutečně znali? Máte někoho, s kým probíráte svůj život, s kým jste schopní se modlit, před kým dokáže-te vyznávat hříchy, s jehož pomocí usilujete o změnu? Jste součás-tí užší skupiny lidí, která vám pomáhá vidět váš život ve světle evangelia? 3. Kde si v životě říkáte, že máte na něco nárok? 4. Pokud máte ve svém životě problém, jste ochotní pátrat po skuteč-

ných příčinách? Máte-li ve svém životě nějakou závislost, nějaký zlozvyk, hřích, který se opakuje, přemýšleli jste o tom, co za tím stojí? 5. Bez čeho si nedokážete představit svůj život? O co v životě usiluje-te? K čemu směřujete? Jaké jsou vaše cíle?              
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Amadeus – Salieri vs. Mozart  Salieriho modlitba:  Modlil jsem se tajně nejpyšnější modlitbu, jakou může kluk vymyslet: „Pane, udělej mě velkým skla-datelem! Dovol mi, abych oslavoval tvoji slávu skrze hudbu a byl sám oslavován! Udělej mě slavným, drahý Bože. Udělej mě nesmrtelným! Až zemřu, ať navždy lidé        o mně 

mluví s láskou kvůli tomu, co jsem napsal! Přísahám, že ti za to dám svoji čistotu, svoji práci, pokořím se před tebou, dám ti každou hodinu svého života. A budu pomáhat svým bližním, jak jen budu moct. Amen.“  Pro co žiju? I jako křesťan? Tato otázka stojí za skoro všemi problémy v mém životě.  Příklad: Salieri – oddaný Bohu, ale chtěl něco jiného. Netoužil po Bohu, ale po úspěchu a slávě a Bůh se měl stát prostřed-kem. Naprosto nemůže pochopit, jak to, že Mozart má to, co on chtěl, aniž by cokoliv obětoval. Končí slovy: „Odteď jsme ty a já nepřátelé.“ Jednoduchá otázka, pro každého z nás: Pro co žiju?  Uctívat Boha znamená žít pro něj kvůli němu samému, ne ho využívat, abych dostal to, co chci já.  POHLED BIBLE | Evangelium podle Lukáše 15,1-2.25-32  Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služební-ků a ptal se ho, co to má znamenat.. On mu odpověděl: `Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého.´ I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on odpověděl: `Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele.´ On mu řekl: `Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a raovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.´“  Starší syn  Tradiční výklad  Zlí farizeové nemají rádi mladší bratry. Dnes je toto často pohled na křesťany.  Kdo to je? Jaká je jeho charakteristika?  Obraz toho, který maká Je večer, starší syn je pořád ještě na poli – je to dříč. Na farizeje se 
díváme jako na zloduchy (v Jesus Christ Superstar je představují nác-kové v kožených kabátech). Obraz skvělého člověka, skvělého žida i skvělého křesťana: „Vždycky jsem tě poslouchal, udělal jsem všechno, cos mi řekl.“ Horlivý křesťan – čte Bibli, modlí se o 106 (před jídlem, během jídla, po jídle, slouží, obětuje se, dává, je na něj spolehnutí...). Při volbě staršovstva bychom pro něj všichni hlasovali.  Slyší oslavu  Představte si, jaká to musela být párty (co se musí dít, abyste slyšeli tanec ☺)! Obrovská slavnost (vykrmené tele, maso...), na kterou otec pozve celou vesnici.  v. 28 Když to starší syn slyší, naštve se a nechce jít dovnitř – naprosto ne-chápe, jak je to možné.  Úžasné na tom je, že stejně jako šel otec ven za mladším, jde i za starším. Proč? Oba jsou ztracení, oba mají problém. A za oběma dvě-
ma musí jít otec ven. Být křesťan, to, jak se na mě dívá Bůh, nemá nic společného s morálkou. „Já jsem dobrý člověk, nic špatného nedělám“ nefunguje. Tenhle borec je vždycky lepší než já a vy, a přesto zůstává venku.    v. 29 
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Tolik let už ti sloužím…mladší syn – otrok se stal synem, starší – je synem, ale stal se z něho otrok. Problém je v tom, o co mu jde – tele je důležité: „Jak je to možné, že já nemám nic, zatímco kvůli tady tomu, který už dávno dostal, co mu patří, a který tě ponížil, ještě zabiješ tele? A co já? Jak to, že já jsem nikdy nic nedostal?“ Starší syn zůstane venku (neskutečné), mladší, ten zvrhlík, jde dovnitř, je zachráněn. Starší, ten hod-
ný, poslušný dříč, zůstane venku. Jak je to možné?  O co mu jde? Stejně jako mladšímu synovi, ani staršímu nejde o otce, ale o majetek. Chce získat to, co patří otci, jenom volí jinou cestu. Ne jako mladší („Dej, co mi patří, a já půjdu!“), ale „Já si to zasloužím, budu se snažit a získám to svou poctivou a tvrdou prací. Až budu dost dobrý, otec to uvidí a dá mi, co si zaslou-žím.“  Budu mít páku – modlím se, dávám, chodím do církve, obětu-ju se, poslouchám, tak čekám nějakou odměnu. Problém je, že ono to nepřichází a navíc je tady ten zvrhlík, který má všechno...  Problém je, že z Ježíšova pohledu jsou oba stejně ztracení.  Přístup k životu Dobří lidé si zaslouží dobré věci. Moderní etika je postavena na principu, že lhát a krást je špatné, protože se ti to nakonec nevyplatí, jednou tě chytnou, což je ale znovu sobecký důvod. Nejde o to mluvit pravdu, být poctivý, ale o to, jak se vyhnout problémům. („Lež má krátké nohy.“ Proč tedy nelhat? Ne proto, že je to špatné, ale protože se ti to vymstí.)  Křesťané V životě křesťanů existuje velice tenká linie, kdy už nejde o Boha sa-motného, ale o něco jiného a Bůh je jenom prostředek – je to Salieri, kterému jde o slávu, je to učedník, který nese kámen, aby měl velkou večeři. Bůh je ten, který mi dá to, co chci.  Jiní bohové  Evangelikální bohové – dobré věci, které se pro křesťana stanou bohem (tenká hranice, něco, co často nikdo nebude schopen povědět a zhodnotit, jenom vy), ne ze špatných věcí ☺.  Rodina Starat se o rodinu je skvělá věc, ale může se to stát středem života.   Otec, velmi duchovní muž, je známý svými modlitbami, zná Bibli, slouží, dává. Všichni ho mají za vzor. Ale co když to dělá proto, že tou věcí, která mu dává smysl života, hodnotu a identitu, je mít perfektní rodinu? Na druhou stranu je to také člověk, který věří v Boha a ví, že Bůh mu to může dát. A tak se snaží, snaží se žít pro Boha, co to jde, poslouchá, jak to jde, protože když bude poslouchat a snažit se, Bůh mu dá tu skvělou rodinu, po níž tak touží.   Všechno pro rodinu, jenom abych měl dobrou rodinu! Jistě je obrovské požehnání mít věřící děti a je třeba jim pomáhat, ale co když to nebu-
de? Zhroutí se mi svět? Budu se najednou považovat za méněcenné-ho? Budu si připadat, že jsem zklamal lidi kolem a Boha? Jestli ano, ně-co je špatně.  Bible jasně ukazuje, že v rodinném životě nemůžeme najít konečný smysl. Bible nemá tak optimistický pohled na rodinu jako někdy křesťa-né.   Co si o mně lidé myslí  Je dobré nebýt nerudný, necitlivý a protivný (jako já někdy).  Kolik lidí zůstává v práci, aby získali uznání! Člověk pracuje přes čas, zanedbává ostatní, nikdy nesebere odvahu odejít, jenom aby si ostatní neřekli, že on na to nemá.    
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Kolik lidí žije pro to, aby získali uznání svých rodičů, u mužů často svého otce! A Bůh je prostředkem, jak to získat. Mám-li věřící rodiče, musím být dobrý křesťan, abych získal uznání svého otce, proto mu-sím být blízko Bohu.   Lidé v církvi – tam najdu identitu a hodnotu v životě, když si   o mně ostatní řeknou, že jsem dobrý křesťan (ne, že budu 

hrát divadlo, ale budu zbožný proto, aby ostatní tleskali). Existují vzorní členové církve, spousta lidí k nim vzhlíží, ale nikdy nedali svůj život Bohu. Jenom se rozhodli, že žít svůj život s Bohem bude výhodnější.  Co potřebujeme?  Příklad: Ve škole jsem běhal 1500 m (pokud se mi nepodařilo se vymluvit), abych dostal dobrou známku. Když budu mít dob-rou známku, dostanu se na dobrou školu, seženu dobrou práci a vydělám peníze. Teď běhám, protože můžu, prostě kvůli samotnému běhu. Teď si říkáte: „Tomu nerozumím... Jak může někdo běhat jenom tak?“ To je přesně ono. Buď to víte, anebo to nedává smysl.  Stejné je to s Ježíšem – musíme ho vidět jako cíl, ne jako prostředek. Jako toho, který mě zachránil. Jako toho, který šel 
naproti svým nepřátelům, těm farizeům, jimž obrazně říká: „Pojďte dovnitř!“ A to říká i mně: „Pojď dovnitř, na oslavu!“ Zemřel na kříži, abych mohl žít. Potřebujeme vidět to, že Ježíš stačí. I kdybych měl jenom jeho, víc nepotřebuju. Kdyby všechny věci, na nichž stavím, padly, on stačí. Kdyby přišla nemoc, smrt, bolest, mám jeho a nic víc nepotřebuju. Tys mě zachránil a já chci žít jenom pro tebe.   Uctívat Boha znamená žít pro něj kvůli němu samému, ne ho využívat, abych dostal to, co chci já.  CO TO ZNAMENÁ PRO MNE?  Jak se to pozná?  Utrpení  

Přijdu o to, oč mi skutečně jde – v rodině to nefunguje, jak bych chtěl, děti se nevyvrbují podle mých představ, potenciální manžel pořád ni-kde, přijde nemoc… Ale jak je to možné, když dělám všechno správně? Jak to, že mi nedáš to, co si zasloužím? Najednou se mi hroutí celý svět, můj život nedává smysl, protože nefunguje to, co mu dává smysl. Jak reagujete na utrpení a problémy?  Závist a povýšenost (Salieri) Jak je možné, že se snažím, že makám, a nic, zatímco jemu, takovému ubožákovi (jeho život vypadá hrozně, nic nedělá, nesnaží se) to fungu-je? To je nespravedlivé! Dívám se na ostatní spatra.  Život z povinnosti Modlitby, čtení Bible, služba, setkání s lidmi – je to práce, povinnost, dřina, není v tom radost, není to něco, na co se těším. Samozřejmě ne vždycky to tak je – někdy se mi nechce běhat, ale nakonec jsem rád. Žiji-li život z povinnosti, zaujímám nesprávný postoj: Musím se modlit, 
ne můžu se modlit; musím sloužit, ne můžu sloužit.  Co s tím?  Naučit se vidět hřích jako OBROVSKÝ problém Někdy mám pocit, že hřích bagatelizujeme a chápeme ho podobně, jako když ve městě špatně zatočíme na křižovatce – na další musíme odbočit správně.   Musíme vidět to, že pokud v životě žijeme pro něco jiného než pro Boha, je to modloslužba – uctívání jiného Boha. Na to má Starý zákon dva pohledy. Modloslužba je obrovsky nebezpečná, je to závažný hřích, protože se stavíme na místo Boha, čímž ho nejvíc urážíme. Na druhou stranu je to výsměch – v Bibli čteme, že se nám Bůh směje. Jsme trou-bové, protože v životě spoléháme na něco jiného. Tohle je můj a váš problém, kvůli tomu Ježíš zemřel na kříži.   
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Nestačí si jenom teď na závěr říct, co dělat jinak. Řešení není naučit se novou techniku, nový přístup, ale pokořit se a říct: „Já jsem to podělal, vím, že je to obrovský problém, chci to změnit, potřebuji pomoc, odpusť mi.“ Jestli to skutečně takto vidím, poznám podle toho, že jsem ochoten to radikálně řešit a hledat pomoc. Kolik z vás má v životě problém, něco, co tam už několik let nepatří, ale nikdy jste nehledali pomoc (protože 
co by si o mně ostatní řekli, to není třeba řešit, to se spraví)? V tom případě nechápete, jak závažný je hřích problém. Všechno se dá změnit, a tak bych vás chtěl vyzvat, abyste začali hledat pomoc. Pokud máte ve svém životě hřích, které-ho se nemůžete zbavit, nebo něco, s čím zápasíte, najděte jiného křesťana a usilujte společně o změnu.  Uctívat Boha znamená žít pro něj kvůli němu samému, ne ho využívat, abych dostal to, co chci já.  ZÁVĚR  Byl jednou jeden zahradník, který zasel mrkev. Vyrostla mu nejlepší mrkev, jakou kdy vypěstoval, a tak se rozhodl, že ji dá svému králi jako výraz vděčnosti a lásky. Když ji přinesl, král poděkoval a řekl: „Vidím tvoji oddanost a talent, a tak bych chtěl zdvojnásobit tvoje pole, abys mohl pěstovat víc mrkví.“ 
Zahradník byl nadšený a odešel. Celý rozhovor sledoval jeden kníže, který se nad tím pozastavil: „To byl ale levný způsob, jak získat pozemek – pole za mrkev!“ A tak druhý den vzal nejlepšího ze svých koní, přivedl ho králi a pověděl: „Já cho-vám koně a toto je nejlepší kůň, kterého mám. Chtěl bych ti ho dát jako výraz své oddanosti a lásky.“ Král vzal koně, poděko-val a odcházel. Kníže se cítil zaskočen. Jak je to možné? Král se po chvíli otočil se a říká: „Víš, v čem je rozdíl? Zahradník dal mně mrkev, ale tys dal sobě koně.“  OTÁZKY K DISKUSI  1. Když přemýšlíte o tendencích staršího bratra, vidíte je u sebe? 2. Je pro vás váš duchovní život nebo život obecně náročný, úmorný, těžký? Je to „musím“ a ne „můžu“? V čem to konkrétně vidíte? 3. Přemýšlejte o rodině, dětech, manželovi, manželce, o tom, co si     

o vás ostatní lidé řeknou. Vidíte, jak jednoduše se mohou tyto věci stát centrem života? Viděli jste někdy konkrétní případ? 4. Jak reagujete na utrpení? Máte tendence se neustále ptát: „Proč já“? 5. Vidíte ve svém životě určitou povýšenost nebo závist? 6. Jak vnímáte hřích? Vidíte, že život pro něco jiného než pro Ježíše je závažný problém? Jak vyznáváte svoje hříchy? Vyznáváte je s někým? Pokud ne, proč?          
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