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ÚVODNÍK

SVĚDECTVÍ

Naděje pro budoucnost
Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od této chvíle již nehřeš.“ (J 8,11)
Na začátku osmé kapitoly Jana čteme pozoruhodný příběh. K Ježíši
přivádějí ženu přistiženou při cizoložství.
My žijeme v době, kdy
se tvrdí, že člověk není
v podstatě monogamTo, co potření bytost, a prosazují se
buji já i ty, je
stále bizarnější svazky
přiznat si, že
typu polyamorie. O cimám v životě zoložství slyšíme často a už nám to nějak
hřích a sám se zevšednělo, ale přesto
ho nezbavím. se partnerská nevěra
nepovažuje za něco
normálního a žádaného. O to více v židovstvu prvního století, i když buďme realisté –
i tam cizoložníků nebylo málo.
Pána Ježíše se snaží dostat do neřešitelné situace. Má z jejich pohledu dvě možnosti reakce a obě špatné. Jedna je, že toto
jednání neodsoudí a tím poruší Mojžíšův
zákon. Druhá znamená, že jednání odsoudí, schválí kamenování a tím znevěrohodní
svou zvěst o lásce a odpuštění.
Pán Ježíš reaguje překvapivě. Kdo z vás
je bez hříchu, ať první hodí kamenem. Co
tím říká? Potvrzuje, že Mojžíšův zákon je
pravdivý a cizoložství je fakt vážný hřích
přinášející smrt. Není jedno, jak žijeme.
Není jedno, zda dodržujeme smlouvy, nelžeme, jsme věrní svým manželům, resp.
manželkám. Prostě hřích je fakt něco vážného, co ničí naše vztahy s Bohem i lidmi
a ničí přímo náš život. Říká ovšem ještě
něco podstatnějšího. Nezačínej posuzováním ostatních, začni u sebe. Vidíš něčí
špatné jednání? Podívej se nejprve, zda jsi
v pohodě ty sám.
Reakce přihlížejících ukazuje, že vzali
Ježíšovu výzvu vážně. Žádný kámen neletí,
ale všichni se postupně vytrácejí. Zahanbeni ve svém svědomí. Prostě si vzpomněli na
své hříchy. Musím říci, že když se zastavím
a přemýšlím, často si na nějaký svůj hřích
vzpomenu. Jak jsi na tom ty?
Nakonec tam zůstane jen žena a Ježíš.
Tu ženu pravděpodobně přivlekli přímo
od páchaného hříchu. Asi není moc spolewww.kspraha.cz

čensky oblečená, pravděpodobně toho na
sobě moc nemá. Ona jediná neuteče. Už
by mohla, ale je možná tak zdrcená a neví
jak dál, že zůstává na místě. Dost možná to
byla prostitutka „donucená“ k této činnosti
ekonomickou situací – často to byly bezdětné vdovy. To by vysvětlovalo, že nějak zapomněli přivést i toho cizoložícího muže,
který byl možná „vážený“ ženatý občan.
Ježíš je ten jediný, který hodit kamenem
mohl. On je bez hříchu. Neporušil jediné
ustanovení Zákona, nikdy nezarmoutil
Otce v nebesích svou neposlušností. Oslovuje ženu, kterou muži oslovovali jedině
z naprosto jiných důvodů. Nikdo tě neodsoudil? Nikdo, Pane. Ani já tě neodsuzuji.
Jdi a od této chvíle nehřeš. Ta žena počítala,
že ji od smrti dělí pár minut. Smrt ukamenováním netrvala moc dlouho, i když záleželo na tom, kam se kamenující trefovali.
Místo toho zůstává sama s tím podivným
učitelem. Nehleděl lačně na její poodhalené tělo. Neříká jí, že jedná špatně – to ona
asi ví. Místo odsudku naděje. Můžeš jít.
Žádná smrt, nový začátek. Současně nic
laciného. Nic o chudince, které nic jiného
nezbývá. Nehřešit pro ni mohlo znamenat změnit „zaměstnání“ a dost možná
velkou ekonomickou nejistotu. Ale může
začít znova a slyší i o možnosti, kterou už
asi vzdala. Není nutné žít dále v hříchu.
Možná si právě dnes uvědomuješ nějaké
své selhání. Možná jsi dlouholetý křesťan,
možná v Krista vůbec nevěříš. Z určitého
pohledu je to jedno. To, co potřebuji já i ty,
je přiznat si, že mám v životě hřích a sám
se ho nezbavím. A že je tu někdo, kdo hřích
nebagatelizuje, ale odpouští a dává novou
naději. Starozákonní prorok Jeremiáš dostal zaslíbení v jednom z nejtemnějších období dějin Izraele. Chci ti dát naději do budoucna. To bylo povzbuzení pro Jeremiáše.
Je to povzbuzení pro mne i pro tebe. Dneska je možné přijít k Ježíši s jakoukoli bídou,
jakýmkoli hříchem, on přijímá a odpouští.
On nás přijímá takové, jací jsme, současně
se s tím nesmiřuje a chce nás proměnit.
I dnes nám říká: Ani já tě neodsuzuji. Jdi
a od této chvíle nehřeš.
Lubomír Ondráček

Vděčně s radostí
„Krásné léto! Užijte prázdniny! Přeji super dovolenou! Odpočiň si přes
léto.“ To jsou obyčejná přání, která v tomto čase slyšíme kolem sebe
a také přejeme druhým a oni zase
nám. Ovšem, tak se mluví u nás nebo
i v každé další zemi, kde není válka,
není tam sucho a hlad, kde neproběhlo ničivé zemětřesení, kde není
despotická vláda, nejsou politické
pouliční nepokoje a podobně. Nabízí
se otázka: A je vlastně správné, když
se já raduji, a tolik lidí strádá a trpí?
Mohu se svobodně těšit z vymožeností
našeho století: tekoucí vody, hojnosti
potravin, elektřiny, zdravotní péče,
zbudované infrastruktury, možnosti
výdělku, když ve válkou zničené zemi
toto chybí? Mohu šťastně užívat krás
přírody, cestovat, když nedaleko vše
ničí bomby? Když pár stovek kilometrů odsud umírají denně stovky lidí?
Tíží mě ti synové, kteří by mohli být
moji, ale naštěstí nejsou, a umírají.
A modlím se za ně. Tíží mě ty matky
a dcery a vnoučata, utíkající a strádající. A modlím se za ně. Jsem vděčná
za to, co mám, smím se z toho radovat
a můžu přát dobré věci sobě i druhým.
Někdy je čas veselí, někdy je čas smutku, někdy je čas bojování, někdy je čas
míru. Ale všechno dobré a dokonalé
pochází od Otce světel a na to se těším
a z toho se raduji.
Nanda
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AKTUÁLNĚ

MODLITEBNÍ TÉMATA

Na Gauči
Ne, to velké „G“ není pravopisná chyba. Je
dost pravděpodobné, že jste k tomuto časopisu přišli na letní scéně Gauč ve Stromovce, kde se jako křesťané ze sboru KS Praha
v létě scházíme. A teď jsou dvě možnosti:
a) Jste náhodný host. V tom případě vás
možná překvapuje, co tu dělají křesťané.
Ti mají přece být v kostele. Inu, my si to
úplně nemyslíme. Setkali jsme se s Ježíšem
Kristem, který změnil náš život. Dal nám
odpuštění hříchů, jistotu věčného života
a dal tomu životu smysl a cíl. A protože
dobré zprávy by si člověk neměl nechávat
pro sebe, jsme tady. Máte možnost vyslechnout si náš program a přemýšlet o tom, co
tu uslyšíte. Máte možnost jít za někým z nás
a popovídat si o tom. Rádi se také budeme
modlit za vaše problémy, zdravotní i jiné.
Náš Bůh je živý, mocný a milující.
b) Jste křesťan a pravděpodobně člen
našeho sboru. V tom případě si budeme
tykat, ano? Jsme rádi, že jsi tady. Potřebuješ
církev a církev potřebuje tebe. Církev, to
není instituce, takže se nemusíš začít ošívat. Církev je živý organismus, do kterého
patříš. A dnes – anebo třeba příště – to tu

můžeš zakusit. Kupodivu je to daleko víc na
tobě a na tvých postojích než na tom, jestli
ti vepředu na pódiu předvedou dostatečně
kvalitní výkon. Zkus se pomodlit takovou
jednoduchou modlitbu: „Pane, chci tady
zakusit setkání s Tebou. Vydávám se Ti
a prosím, jednej se mnou podle své vůle.“
Co by se tak mohlo stát? Spousta věcí,
které mě ani nenapadnou. A taky pár takových, které mě teď napadají a které jsem
sám někdy prožil. Můžeš zažít Boží dotek.
Můžeš být povzbuzen, uzdraven nebo vysvobozen. Ale radím ti, nefixuj se na sebe
a na své pocity. Třeba neucítíš vůbec nic
mimořádného. A přesto můžeš vstoupit do
Boží vůle. Třeba tím, že dáš někomu najevo
lásku a zájem. Nebo mu požehnáš. Anebo
mu třeba pomůžeš s nějakou praktickou
věcí, která je zrovna zapotřebí. Anebo…
ono už tě něco napadne.
Ať jsi kdo jsi, ať ti tu Bůh požehná. Ježíš je
vzkříšen, a to je důvod k radosti! A dokonce,
může být, se brzy znovu vrátí na zem, aby
se tu ujal vlády. Tak buďme připraveni.
Michal Klesnil, starší sboru

PROROCTVÍ

Obraz přijatý na
celosborovém shromáždění
Houska a makový koláč
Bůh mi ukázal dva obrazy – housku a makový koláč. Ty obrazy mají něco společného, je to těsto a mák. Houska je upečené
těsto a na něm posypaný syrový mák. Makový koláč je obráceně, je tam hodně máku
(pokud není ošizený) a těsto tvoří jenom
formu. Navíc ten mák je rozemletý.
Myslím, že se jedná o příměr našeho
vztahu s Bohem. Někdy jsme spíš jako
houska, tedy zůstáváme hlavně sami sebou
(pro sebe, do sebe uzavření) a Pánu Bohu
čas od času dovolíme nás jen tak trochu

a jen na některých místech ovlivňovat (jako
houska posypaná malým množstvím).
Správně ale máme být podobní spíše tomu
koláči, kdy my (těsto) již za syrova vytvoříme formu, do které Pán Bůh vloží sám
sebe (umletou makovou náplň), ještě před
upečením. Po upečení pak vlastně dojde
k „splynutí“ těsta i náplně. Tzn., že máme
usilovat, abychom zůstali tvární a otevření
směrem k Bohu, aby nás vyplnil (naplnil)
všude, kde to jde…
Daniel Gawlik
1. 5. 2022

Znovuzrození Barrandova
Barrandov je znám jako místo, kde se nacházejí filmová studia (tedy něco jako továrna na iluze) a dále pravěké fosílie (vyhynulí
tvorové). Bůh ale chce, aby Barrandov nebyl
vnímán jako místo, které vyhynulo a zbývají
z něj jen iluze, ale že to má být místo, kde se
usídlí BOŽÍ PRAVDA A BOŽÍ ŽIVOT.
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Za manželství a rodinu: Ať je v Česku
přijata ústavní definice manželství jako
svazku jednoho muže a jedné ženy. Ať
se v Praze mezi roky 2021/2022 zvýší
sňatečnost, porodnost a podíl dětí narozených v manželství. Aby se nepodařil
prosadit záměr některých skupin vyloučit Alianci pro rodinu z konzultací ohledně připravovaných zákonů o rodině.
Za letní akce:
Sborová shromáždění Stromovka
Gauč 10. 7. – 4. 9.
Za počasí, duchovní ochranu, ale i za
zázraky a mocné činy, které budou doprovázet svědectví, chvály, kázání.
Sport Camp 24. 7. – 30. 7.
Aby Bůh jednal s mladými kluky z Čech
i z Ukrajiny – za ochranu, požehnání, za
přítomnost Ducha svatého.
Tábor Beránek 31. 7. – 12. 8.
Za ochranu, požehnání, za přítomnost
Ducha svatého.
Tábor Levitů 13. – 20. 8.
Za ochranu, požehnání, za přítomnost
Ducha svatého.
Teen Camp 21. 8. – 28. 8.
Za ochranu, požehnání, za přítomnost
Ducha svatého.
Žehnat dvěma misijním výjezdům do
Afriky – ochrana a moudrost, jak pomoci dlouhodobějším misionářům a místní
církvi v místech výjezdu.
Válka na Ukrajině – Modlit se, aby
se Bůh smiloval nad všemi, kteří se
před ním pokoří, a proklamovat Iz 19,3:
„Egypt“ bude na duchu zlomen, jeho
záměry zmatu, budou se dotazovat
model a zaklínačů i duchů zemřelých
a jasnovidců.
Vyhodnocení minulých témat
Žehnání v moci postaveným je dlouhodobý úkol. V některých oblastech
státní správy můžeme v poslední době
sledovat pozitivní posun. Několik nových
skupinek přibylo a vznik dalších se připravuje. Shromáždění CKS bylo myslím
požehnané.

Věřím, že se v tu chvíli jednalo o inspirovanou modlitbu, která by mohla být i podkladem těm, kdo se za Barrandov modlí,
pro pravidelné a opakované proklamace.
Daniel Gawlik
25. 4. 2022

www.kspraha.cz

JAK JSEM TO PROŽIL

Uzdravuje Bůh? Věříme?
O sobě mohu říci toto – nepatřím mezi ty,
kteří rádi chodí k doktorovi. Doktoři jsou
vysoké osoby v bílých pláštích, které většinou neznám. Však pozor, oni po krátké
chvíli v rámci poslechu, poklepu, pohmatu
o mé tělesné schránce vědí více než já. Bojím se, co mi zase provedou, a je jasné, že
budou používat středověké nástroje. Nic na
tom nemění, že mluví o moderní medicíně,
kde se ztenčily jehly, kde nás mohou dle
potřeby uspat, umrtvit, a přece to, tedy mě,
budou jenom rentgenovat a že to nebude
bolet. Prostě jim nevěřím, byli jste někdy
u zubaře? Kleště jsou furt kleště a vrtačka
vrtačkou. Mě neošálí.
Toliko úvod pro pochopení mého postoje k uzdravení nabídnutému lékařskou
vědou. Ostatně, mám to v rodu, tatík nám
coby hochům v růstu ve Veselí nad Lužnicí
sešíval rány od střepů jehlou a nití, navíc
si jednou zvládl vlastnoručně dvojkou vrtákem odvrtat v dílně plombu.

Od počátku října 2021 nejprve nenápadně, leč vytrvale, se ke mně začal hlásit můj špatný starý známý EBvir (Virus
Epsteina–Barrové, pro zkoumavé blíže
viz Wikipedie). V mé hlavě heslo znělo
jasně – přeci pro takovou blbinu nepůjdu
k doktorovi. Prvně cítíte rýmu, pak zmizí, ale jen na dva dny, pak vás bolí v krku
levá, pak pravá mandle na střídačku 10 dní.
Dva dny v poho a hup – malá teplota, 14 dní
bolí průdušky, hlava, kašel. Jeden a půl dne
v poho a v noci bolest v krku, ztráta umění polykat bezbolestně. Po 14 dnech den
zdravý, pak znovu žiletky v krku + teplota.
Nemám chřipku nebo Covid? Ne, příznaky
tam nejsou, šup do práce. Po dvou dnech
bolest hlavy, plnej nos, slabost, teplota,
rýma. Zase se uzdravíte max na dva dny
a zase spadnete do teplotky s kašlem a stále
dokola. Po 160 dnech nevíte, co a jak dál.
Koncem ledna jdu za doktory, manželka
mě vysílá za pomoci švagrové – zdravotní
sestry k doktorovi s bolestmi zad. Výsledek: jsem starej, vopotřebovanej, vohnutej,
sedím v autě, u počítače a nehýbu se – tu
je výsledek. Z lékařské zprávy jsem pochopil slova jako degenerativně, plotýnky
a obratle. Rehabilitační sestra mi ukazuje
www.kspraha.cz

obrázky prvních pohybů mimin a předvádí
cviky, které jsme jako mimina rozhodně
dělali všichni a na které jsem degenerativně zapomenul. Sestra mně předvádí, jak se
to dělá, a směje se (jen opravdu málo, je to
profesionálka), jak mi to nejde. Cítím, jak
mi teče slza dovnitř, když mi vysvětluje, že
tyto cviky budu opakovat každý den třicet
minut, pokud chci existovat.
Aaaaaa já to nechci, já tu nebudu, okamžitě balím kufry, je únor, bolí mě v krku
a záda a jedu na lyže s rodinou do Horní
Blatné, Krušné Hory. Očekáván je mráz
a nebe bez mráčku. Super, tak to je ideální.
Chystám se lyžovat, sjezdovat, skialpovat,
běžkovat, sportovat. Já všem ukážu, jak
jsem zdravej, zkus si něco EBvire, dostaneš hůlkou přes tlamu. Do tašky přihazuji
Ibalgin (čtyřstovku, celou škatuli). Cesta
trvá dvě hodiny jako vždycky, ale já už se
kroutím po hodině a vzpomínám na dotazy paní doktorky, jestli mě od zad, když
déle sedím, občas nebrní ruka či ukazovák
s prostředníkem, odpovídám jí po pravdě,
že nikoli, ani náznak něčeho podobného,
a divím se, na co se to ptá. Momentálně
pociťuji poprvé v životě brnění celé pravé
ruky a přidává se i pravá nožka. Dorážíme
na chalupu, kde se domlouváme, kam půjdeme druhý den na lyže, a kvůli zdraví si
s přítelem piji slivovici. Jdu si lehnout neb
jsem znaven. Na posteli – i kvůli tomu, že se
viditelně kroutím bolestí zad, brnící ruky,
nohy – se přiznávám, že mi něco je a že se to
pokusím vyléčit spánkem. Přihazuji v hrdlo Ibalgin. Někdo přinese teploměr, to moc
nebolí, tak jsem si ho nainstaloval do podpaždí. 38,5 °C. Aha, něco mi je, takovouhle
teplotu jsem možná ještě neměl. V noci se
budím, kroutím, beru si Ibalginy, hořím,
teplota cca 40 °C, tahám raněné Ukrajince
z bojiště dál od rusů (píši u rusů malé r neb
nedokáži psát velké), blouzním.

“

Aha, něco mi je, takovouhle
teplotu jsem možná ještě neměl.

„

Ráno zjišťuji, že jsem a že mi další sestra
bere vzorky kvůli možnosti koronaviru.
Přiznávám EBvirózu a vysvětluji, že si na
své území můj vir rozhodně jiné nepustí.
Večer se z výsledku dozvídám, že mám
zůstat v izolaci a že si z virů můžu udělat
sbírku. O dva dny později se k izolaci přidává má žena, které také zjistili koronavir.
Třetí den odjíždíme, počasí stále supr a slza
smutku a naštvanosti nejde zadržet. Chtěl
jsem si přeci odpočinout od práce, poprvé
se pohnout po celém podzimu a zimě nesportování, proč to nejde?!

V neděli přichází můj/náš pastor Zdeněk na shromáždění řka, že je tu někdo, za
koho se máme modlit, neb je mu už delší
dobu blbě a že je to pro něj nežitelné. Moje
manželka v tu chvíli na mě ukazuje nejen
prstem, ale celou rukou od ukazováku,
přes loket, až k rameni, následně se Zdeněk
s omluvou přiznává, že chtěl přímo označit
mě. Aha, nahoře to vědí. Na Horní Blatné
nebyli jen dvě zdravotní sestry, ale taky
dva doktoři. Monika imunoložka mi řekla,
kdy mám přijít do mučírny (ordinace), že
na EBvira už někdo něco vymyslel. Takže
dole doktoři, ajajaj, a i nahoře o mně vědí,
no tak to jsem podchycenej.
28. 3. Je modlitební za náš region, zpoceně s teplotou, s kroutivým pohybem pro
bolest zad dosedám na židli Na Žertvách.
Začínáme chválit, modlit se, přimlouvat
(přemlouvat), očekávat, naslouchat. Zavírám oči pro přepnutí z venkovního klokotu,
kolotoče a cítím ne nepříjemnou únavu.
Ahoj Tomáši, povídá Otcův – ne – Otův hlas,
čímž mě málem probudí. Nevadilo by ti, že
bych se za tebe pomodlil a olejem pomazal?
NEVADILO, DĚKUJI, odpovídám.
Na kontrolu k lékařce Monice za cca týden přicházím a na dotaz, jak se cítím po
půl roce dle skutečného stavu, odpovídám – JE MI LÉPE! Následuje velice opatrný návrat ke sportu, odcházení od zátěže
EBviru i únavy. V době, kdy už se cítím po
Božím dotyku ze 70 % zdráv, dostávám injekce a vytrácí se poslední zbytky nemoci
i bolesti zad. Už zase naplno věřím. Jsem
šťastný. DĚKUJI, PANE!
Tomáš Pešl, region Jihovýchod
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V Y UČOVÁ NÍ

Vytržení

a učení o poslední době
V posledních letech se v mnoha částech
české církve diskutovaly otázky spojené
s poslední dobou a zvláště vytržením. Tyto
diskuze se dotýkají i našeho sboru, a proto
jsme se jim věnovali i ve sborovém učitelském týmu a na výjezdu sborového staršovstva. V tomto článku bych rád shrnul,
jakou pozici v této otázce držíme. Jako sbor
nemáme ambici mít přesné detailní učení
o poslední době. Chceme ale dát najevo, co
považujeme za zdravý postoj. Po praktické
stránce má tento článek připomenout podstatu učení o vytržení a vymezit se proti
nezdravým extrémům.
Jeden extrém představují ti, kdo se vytržením zabývají přespříliš, snaží se zjistit

či odhadnout, kdy k němu dojde a jak to
asi bude vypadat. Staví přitom obvykle na
kombinaci různých biblických míst, politických, historických a astronomických
událostí. Své závěry mají tendenci prezentovat jako jasné učení Písma. Tyto pohledy
často poutají neúměrnou pozornost (v Písmu je přitom mnoho dalších důležitých
témat) a v mnoha věřících vyvolávají spíše
úzkost než radostné očekávání. Na opačné
straně pak stojí ti, kteří vytržení zcela odmítají a považují je za blud. Odkazují přitom zejména na odlišný výklad klíčových
biblických pasáží a také na to, že historicky
většina církve učení o vytržení nedržela.
Argumenty proti konkrétní podobě učení

o vytržení lze nalézt v česky dostupné knize Nebát se Antikrista.
Jako učitelský tým reagujeme v zásadě na oba tyto postoje, i když to byl zejména ten druhý, který byl předmětem
konkrétního podnětu, k němuž jsme se
měli vyjádřit. V pohledu na každé učení je
přitom důležitá jednak otázka, CO učíme,
jednak JAK to učíme. I zdravý názor může
být předkládán či prosazován způsobem,
který nebuduje, ale boří. Platí, že láska
jako ohled na druhé a celek církve musí
řídit veškeré naše počínání. Zároveň je
důležité hledat pravdivý pohled na věci,
protože to poté vede ke správným postojům a jednání.

Pohledy na tisícileté království
Učení o vytržení v populární podobě,
v jaké se objevuje třeba v známé knižní sérii Ponecháni napospas, je svým způsobem
nové. Objevuje se teprve v 19. století v souvislosti s teologickým směrem označovaným jako dispenzacionalismus. Ten kladl
velký důraz na jednotlivé fáze (dispenzace)
v dějinách Božího jednání se světem. Na
základě pečlivého srovnávání různých pasáží Bible (zejména proroctví) ukazoval na
Boží zaslíbení pro Izrael, která se ještě musí
naplnit v poslední době a tisíciletém království. Ve spojitosti s konkrétními místy
dokládal, že dojde k vytržení církve před
či v průběhu soužení.
Přestože toto učení v této podobě je
nové, vracelo se k učení rané církve o tisíciletém království (miléniu) jako o konkrétním období na konci dějin po Kristově
příchodu. V Písmu se tento pohled opírá
zejména o Zj 20, kde se mluví o prvním
vzkříšení, které se týká pouze věřících (je
otázkou, zda všech, nebo pouze některých),

4 SBOROV Ý DOPIS 7–8/22

kteří pak budou po tisíc let kralovat s Kristem. Na konci dojde k rozvázání Satana,
konečné porážce, druhému vzkříšení pro
všechny k soudu a stvoření nové země s novým nebem. V prvních staletích bylo toto
očekávání prvního vzkříšení a tisícileté
vlády s Kristem v rané církvi běžné. Označuje se jako (historický) premilenialismus
(Kristus přijde před miléniem).
Od třetího století začali mnozí církevní
otcové odmítat představu Kristovy tisícileté pozemské vlády jako příliš konkrétní. První vzkříšení ze Zj 20 vykládali jako
duchovní vzkříšení po uvěření a tisícileté
království jako symbolické označení pro
dobu církve, která již nyní vládne spolu
s Kristem. Tento postoj drží katolická,
pravoslavná či luterská církev. Označuje
se jako amilenialismus (milénium nelze
brát doslovně). V novověku se mezi protestanty začal šířit také postoj označovaný
jako postmilenialismus (Kristus přijde
po miléniu). Milénium chápali jako závě-

rečné období dějin církve, kdy probuzení
a vliv evangelia natolik promění společnost i celý svět, že se stane oním miléniem. Kristus se pak vrátí až po této zlaté éře
církve. Tento názor převládal v 18. a 19.
století v Americe. Podrobnější představení těchto tří pohledů včetně různých
argumentů pro a proti je možné si přečíst
v češtině v knize Stanleyho Grenze Co s tisíciletým královstvím.
Jako sbor zastáváme premileniaristickou pozici. Věříme tedy v první vzkříšení,
které se týká věřících, a následnou Kristovu
vládu spolu s církví na zemi. Máme za to,
že to představuje nejjednodušší výklad Zj
20, ladí s dalšími místy Písma a svědčí pro
to pohled rané církve. Tuto otázku nepovažujeme za klíčovou a respektujeme, že jiné
církve nebo křesťané mají na tuto věc odlišný pohled. Nechceme v této věci vyžadovat,
aby to každý ve sboru viděl stejně, ale každý,
a zvláště ten, kdo učí, by měl respektovat,
že toto je aktuální pohled sboru.
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Podstata učení o vytržení
Může se zdát, že předchozí se vůbec netýká
otázky vytržení. Není tomu tak. Vytržení je ve své podstatě právě oním prvním
vzkříšením – tedy vzkříšením, které se týká
pouze věřících (případně některých věřících) a předchází vzkříšení všech k soudu.
Živí křesťané jsou zaživa proměněni a mrtví křesťané povstávají proměněni, aby se
setkali s Pánem. Toto dvojí vzkříšení zřetelně rozlišuje Zjevení 20. Naznačuje ho
1 K 15,23–24: nejprve věřící, pak (eita) konec
a soud všech. 1Te 4 také mluví pouze o věřících a jejich vzkříšení k setkání s Pánem.
Obdobně 1 K 15,51–52 mluví o vzkříšení
jako proměně pro setkání s Pánem. Je zřejmé, že toto vzkříšení je jaksi za odměnu pro
věřící (mají nové „kristovské“ tělo), a tedy se
zřejmě netýká nekřesťanů. Proto je na místě
se domnívat, že první vzkříšení a milénium
očekává i apoštol Pavel.
Moderní učení o vytržení se snaží dopátrat toho, kdy a jak k tomuto prvnímu
vzkříšení a ujmutí se vlády s Kristem dojde.
Ve snaze spojit ji s dalšími detaily z knihy
Zjevení a odjinud je obvykle vnímá jako
rozprostřené do období sedmi let, nebo tři
a půl roku mezi tímto prvním vzkříšením
a začátkem vlády na zemi. První pohled
se označuje jako pretribulační (vytržení
před velkým soužením), druhý jako midtribulační (vytržení uprostřed velkého
soužení). Někteří hájí variantu vzkříšení

na konci doby soužení (posttribulační pohled), kde pak tento interval vlastně ztrácí
na důležitosti, protože je časově zanedbatelný. Stále ale platí, že biblická podstata
vytržení není útěk za země, ale první fáze
vzkříšení (tedy vzkříšení věřících) a nástupu Kristovy vlády.
Vytržení znamená (respektive mělo by
znamenat), že Kristus sestupuje a ti, kdo
jsou jeho, mu jdou v ústrety, aby jej uvítali
a pak s ním vstoupili na zem. To odpovídá antickým představám o návratu krále.
Občané města mu jdou vstříc, aby jej přivítali a spolu s ním pak v průvodu slavně
vstoupili do města. Tento obraz lze cítit za
pasážemi 1Te 4,17 a 1 K 15,51–52. Podobně
to ladí i s obrazem Izraele pod horou Sinaj,
na který Pavel také naráží. Troubení polnic, Boží sestoupení, přiblížení/výstup lidu
a příprava na Boží vládu uprostřed Izraele. Také družičky v Ježíšově podobenství
očekávají ženicha a vybíhají mu v ústrety
ve chvíli, kdy se blíží, a následně se spolu
s ním vrací tam, kde předtím čekaly. Vytržení by mělo být tímto uvítacím průvodem,
aby se Kristus slavně vrátil na zem obklopen svými lidmi – přichází v zástupu svých
„svatých“ (Za 14,5; 1Te 3,13, Jd 1,14: andělé
nebo i lidé).
Moderní (dispenzacionalistické) učení
o vytržení se opět snaží tento obraz s (možná přehnanou) moderní technickou pečli-

vostí zařadit do přesných časových a prostorových souřadnic ve spojení různých
biblických míst. Obvykle se mluví o svatbě Beránkově při setkání s Kristem a poté
společném příchodu na Olivovou horu (po
velkém soužení), aby se spolu s ním ujali
vlády na zemi s Jeruzalémem jako centrem.
Zde se mají fyzicky naplnit proroctví o požehnané zemi a zaslíbení pro Izrael (národ
i zemi). O tom, kolik z těchto prorockých
výpovědí brát doslovně či zda je vztahovat na církev, lze jistě diskutovat. O těchto
detailech je užitečné přemýšlet, ale není
v nich podstata. Není dobré na nich lpět
či je považovat za jasné učení Písma. Je to
naše snaha různé výpovědi Písma pochopit a složit dohromady. Konkrétní možné
seřazení lze najít v češtině v knize Michala
Klesnila Ve dnech hlasu sedmého anděla či
Pavla Neústupného Kristův druhý příchod.
Podstatou vytržení je to, že křesťané jsou
proměněni a vycházejí vstříc Pánu, aby se
poté s ním ujali vlády na zemi. Na tuto naději se Písmo zaměřuje a je dobré, abychom
se na ni zaměřovali i my. V jaké fázi toto
vyjití vstříc Pánu nastane, jak dlouhá doba
od našeho setkání s Kristem do začátku
jeho pozemské vlády uplyne či co se v tomto
mezičase na světě bude dít, by nemělo stát
v centru naší pozornosti. Jako sbor proto nedržíme jednotný pohled na otázku
pre–, mid– či posttribulačního pohledu.

Vytržení jako záchrana před soužením
Ti, kteří o vytržení hodně mluví, obvykle zdůrazňují také význam vytržení jako
záchrany před velkým soužením. Tento aspekt vytržení není zásadní, protože
vzkříšení věřících lze vykládat i jako událost během či po období soužení, ale přesto
má své opodstatnění. Do hry tu vstupují
zejména často citované verše Mt 24,36–44
a L 17,26–37. Na těch porozumění vytržení
nestojí, protože o jeho teologické podstatě jsou ty pasáže, které mluví o vzkříšení
a setkání s Pánem. I když nepoužívají slova
vytržení, týkají se jeho podstaty.
V Mt 24,36–44 a L 17,26–37 se objevují
slova „vzat“ či „uniknout“, která se spojují s vytržením. Tato slova tu popisují
záchranu věřících před Božím soudem.
Diskutovanou otázkou je, zda se má v těchto verších zmiňovaná záchrana před soudem spojovat se vzkříšením (respektive
vytržením). Představa úniku před dopadajícími Božími tresty tu ale zřetelně je.
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Příběh Noeho a Lota obsahují představu
evakuace z místa, na které dopadnou
Boží soudy. Evangelisté (Mt 24,31) stejně
jako Pavel (2Te 2,1) mluví o shromáždění
věřících k Pánu. V Ježíšově olivetské promluvě (Mk 13, Mt 24–25, L 21, srov. L 17)
stojí v pozadí výzva k útěku před Božími
soudy v podobě přicházejících římských
armád. Kdo zůstane, bude smeten. V Bibli
Bůh často vyvádí své věrné, aby na ně nedopadly tresty určené bezbožným (Noe,
Lot, Izraelci v Egyptě, Kórachovská vzpoura, apod.). Podle evangelií i podle Zjevení
je doba před Kristovým příchodem časem,
kdy na svět dopadají tyto nastřádané Boží
tresty (hněv). Myšlenka, že z tohoto nechá uniknout své věrné, se zdá být biblicky
oprávněná. I Pavel mluví o Ježíši jako tom,
„který nás vysvobozuje před přicházejícím hněvem“ (1Te 1,10). To, že by vytržení – první vzkříšení – mělo svůj smysl také
v tom stáhnout věřící ze země, aby nemu-

seli snášet Boží tresty spolu s bezbožnými,
je proto oprávněné.
Stojí za to zdůraznit, že toto stažení není
cílem, ale je to pouze přípravou na společný příchod s Kristem na zemi. Nejde tu
o opuštění země, která bude zničena, ale
krok směrem k začátku naší vlády spolu s Ježíšem na této zemi. Vytržení proto nepopírá
pozitivní vizi pro obnovu stvoření nebo společnou vládu s Kristem na (obnovené) zemi.
Naopak. Vytržení také nijak nevylučuje to,
že církev prochází a bude procházet až do
konce utrpením. Je ovšem užitečné tu rozlišovat mezi utrpením věřících v bezbožném
světě a utrpením v rámci Božích trestů nad
bezbožnými (potopa, Sodoma, egyptské
rány, zničení Jeruzaléma Římany). Vytržení primárně zachraňuje před tím druhým.
Ostatně víra ve vytržení nepředpokládá, že
k němu nutně dojde před velkým soužením.
Midtribulační i posttribulační pojetí vytržení je pořád vírou ve vytržení.
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Jak (ne)učit o vytržení
Když mluvíme o vytržení, je důležité,
abychom se drželi podstaty tohoto učení
a nespojovali je prvoplánově s barvitými
představami, které si libují v podrobnostech nebo přesných harmonogramech
posledních událostí. Přemýšlet o těchto
věcech je samo o sobě v pořádku, nicméně
jako sbor nechceme držet nebo prosazovat žádnou závaznou představu harmonogramu posledních událostí. Naší nadějí
je Kristův příchod, vzkříšení věřících pro
setkání s ním a společná vláda na (obnovené) zemi. Učení o vytržení by nemělo
být zaměňováno za to, co je spíše zlidovělá
křesťanská představa. Je potřeba si hlídat,
abychom karikatury nějakého učení ani
nekritizovali, ani nedrželi, byť právě karikatury můžeme často potkávat. Stejně
tak by bylo chybou odmítat vytržení na
základě nezdravých důsledků v životech
některých křesťanů. I dobré učení lze špatně přinášet a aplikovat.
Častou tendencí v eschatologických diskuzích v našich kruzích je zaměření na detaily toho, co se kdy a jak stane. Snadno se
pak stává, že se ztratí z očí podstata a také se
opouští pevná půda toho, co je jasné. Vznikají pak pokusy vše sladit a vytvořit systém,
kde každý verš a slovo najde pevné místo
v systému, který se v ideálním případě ještě
propojí s kalendářem nebo alespoň historickými událostmi kolem nás. Je spousta
lidí, kteří se v těchto spekulacích ztrácejí.
Lékem není se eschatologií (naukou o posledních věcech) nezabývat, ale vyučovat
o nich tak, abychom se vraceli k jejím základním, jasným a podstatným prvkům.
K nim patří vzkříšení, Kristův návrat, soud
a proměna země pod jeho vládou.
Ohledně vytržení je představitelné jak
minimalistické pojetí (vytržení jako označení vzkříšení a proměny věřících), tak
maximalistické (vytržení předpokládající
sedmileté období na zemi bez křesťanů).
Diskuze o těchto variantách a všech možných polohách mezi nimi je možná. Kla-

sický pre/mid/(post)tribulační dispenzacionální premilenialismus je v našem
sboru výchozím bodem. Je to přehledné,
utříděné a „doslovné“. Určitě to ale není
něco, na čem pro nás stojí pravověří a za
co bychom šli na hranici. Koneckonců cokoli, co dělá z Bible systém, je podezřelé
a vlastně ji zabíjí. Biblické obrazy a jejich
zneklidňující víceznačnost by se neměly
vytrácet. Za všemi diskutovanými detaily
by se nikdy neměly ztratit základní principy a podstata učení.
I když Bible neodpovídá na všechny detaily, které by nás zajímaly, sděluje jasně to,
co je pro nás podstatné. Mimo jiné mluví
hodně o tom, jak má vypadat naše očekávání druhého příchodu. Zvlášť užitečné
jsou v tomto ohledu Pavlovy listy do Tesaloniky. Připomíná, že jako křesťané víme
o dobrých věcech, které nás čekají – vzkříšení, spravedlivý soud a příchod Kristova
království. Naše pozornost by se neměla
zaměřovat na detaily a určitě ne na dobu
soužení, ale na čas s Pánem a nový svět,
který připravil. Eschatologie musí být zdrojem naděje, nikoli strachu. Pavel Tesalonickým připomíná prorocká zaslíbení a také
události, které nám jako znamení ukáží,
že se onen čas blíží. Zároveň jim ale připomíná, že ten den přijde jako zloděj v noci.
Každý, kdo se tváří, že ví, kdy a jak přesně
to přijde, se nedrží Písma. Věřící ten den
nezaskočí. Důvodem ale není to, že víme,
kdy přijde, ale to, že jsme připraveni. Když
jdeme na procházku, není důležité vědět,
kdy začne pršet, ale mít u sebe deštník.
Očekávat druhý příchod neznamená stáhnout se ze světa do bunkru nebo trávit čas
spekulacemi o konkrétním čase a podobě
Kristova návratu. Pavel Tesalonickým ukazuje, že očekávat Kristův příchod znamená
žít poctivě a zbožně naše všední křesťanské
životy – být aktivní v církvi, pěstovat svatý
život v rodině a manželství, nést evangelium, živit se poctivou prací. Pokud tomu
tak je, jsme na Pánův příchod připraveni.

Na závěr bych rád znovu připomenul, že
nejde jen o to, CO učit, ale také JAK. Pokud
si někdo zkouší vše poskládat do systému
a přemýšlí, kdy a jak se to může naplnit, je
to jistě legitimní. Jakmile ale začíná mít
pocit, že tomu přišel na kloub, že ví, jak to
je, a takto to prezentuje, je to nebezpečné. Stejně tak je špatné, pokud se těmito
spekulacemi ztrácí příliš času a energie.
V Bibli jsou mnohá další a často důležitější
témata. Na místo důrazu na všelijaké detaily je třeba zdůrazňovat podstatu, na které
se církve v zásadě shodují. Je dobré, aby
vedoucí sboru věděli, co se ve sboru učí
a dokázali to vysvětlit. Nevadí, když citlivě
řeknou, že o některé konkrétní drobné věci
nejsou úplně přesvědčeni nebo jak jinak
smysluplně se na ni dá dívat. Je důležité učit
druhé vidět, co je biblicky pevný základ, na
němž se víceméně všichni shodnou, a co
jsou otázky, kolem kterých se církve dělí.
Učitel ve sboru by měl umět říct: Jsou na
to možné tyto pohledy a my jako KS držíme toto (případně: toto je u nás většinový
názor).
Na samém konci se sluší připomenout
slova apoštola Pavla, že „poznáváme jen
z části“ (1 K 13,9). Když to říkal Pavel, tím
spíše to platí o nás! Pravdu hledáme a poznáváme, ale nevlastníme ji. To, co jsme
poznali, pak držíme, dokud nám Pán neukáže jinak a nepoznáme lépe (Fp 3,15–16).
Moudrý člověk se bude vždy vyznačovat
pokorou. Bude brát vážně názor společenství církve a nebude věřit jen tomu svému.
Zároveň je možné, že s časem uvidíme lépe
a v názoru se posuneme – jako jednotlivci
i jako církev. Proto je v církvi důležitá svoboda k přemýšlení a diskuzi. Držíme se poznané pravdy a zároveň dál poznáváme. To
bude trvat až do času, „kdy už neuvidíme
zastřeně, ale tváří v tvář“. U eschatologie
to platí dvojnásob – jednou uvidíme. Jisté
je, že se máme na co těšit.
Za učitelský tým Jiří Bukovský

MISIE

Milí sourozenci v Kristu
Milí sourozenci v Kristu,
celý červenec trávím na misijním výjezdu
v Gambii, na kterém jsem byla již minulý
rok. Tento rok jsem součástí britského týmu
mladých lidí. Hlavním cílem výjezdu je
prakticky žít život z 10. kapitoly Lukáše.
A do kteréhokoli města vstoupíte a přijmou vás, jezte, co vám předloží, uzdravujte
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v něm nemocné a říkejte jim: ‚Přiblížilo se
k vám Boží království.‘ (Lukáš 10,8)
Budu moc vděčná za modlitby během celého měsíce. Pokud by někdo měl zájem o zasílání zpráv nebo mě chtěl podpořit, může
se ozvat na můj email: akleda.pt@seznam.cz
Kéž vám Bůh žehná na všech vašich cestách. Áďa Ptáčková
www.kspraha.cz

SBOROVÉ AKCE

Pokud není určeno jinak, jsou akce ve sborové budově KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8-Palmovka.

3. 7.

Sborové shromáždění
15:30, Stromovka před
restaurací Gauč

Ne 14. 8.

Sborové shromáždění
15:30, Gauč na Výstavišti

Chvály:

David B. a spol.

Modlitební setkání za letní
bohoslužby a letní akce.

Kázání:

Petr Kácha – Milující Otec
(Luk. 15,11–32)

4.–6. 7.

Křesťanská konference 2022
Církev: Kořeny a ovoce

21.–28. 8. Teen Camp 2022

		

Dětská konference 2022
Vím, kdo jsem

Ne 10. 7.

Sborové shromáždění
15:30, Gauč na Výstavišti

Chvály:

Aioneth

Kázání:

Michal Klesnil – V čem je smysl
života? (Luk. 8,4–15)

Ne 17. 7.

Sborové shromáždění
15:30, Gauč na Výstavišti

Chvály:

Matouš Krajník

Kázání:

Jan Adamec – Smysl života,
vesmíru a vůbec (Luk. 10,25–37)

Po 18. 7.

Sborová modlitební

18:00–19:30, Malý sál
(Modlitební v srpnu se nekoná)
Ne 24. 7.

Sborové shromáždění
15:30, Gauč na Výstavišti

Chvály:

Beracha

Kázání:

Vojtěch Urban – David a Goliáš
(1.Sam.,17)

24.–30. 7. Sport Camp 2022
Ne 31. 7.

Sborové shromáždění
15:30, Gauč na Výstavišti

Chvály:

David B. a spol.

Kázání:

Lubomír Ondráček – Ježíšův
marketing (Mat. 8,31–38)

Ne 7. 8.

Sborové shromáždění
15:30, Gauč na Výstavišti

Chvály:

Hedvika Literová

Kázání:

Otakar Kunzmann – Izák Gen.22

Ne 21. 8.

Sborové shromáždění
15:30, Gauč na Výstavišti

Chvály:

Honza Knížek

Kázání:

Jiří Bukovský – Bohatý mladík
(Mk. 10, 17–22)

Ne 28. 8.

Sborové shromáždění
15:30, Gauč na Výstavišti

Chvály:

David B. a spol.

Kázání:

Brian Mc Clure – Duchovní
slepota (Jan 9,35–41)

Ne 4. 9.

Sborové shromáždění
15:30, Gauč na Výstavišti

Chvály:

Radka Novotná

Kázání:

Tomáš Dittrich – Kam se odstěhovala Boží sláva?
(1.Sam. 4,12–22)

Ne 11. 9.

Shromáždění v rámci regionů
Viz. na zadní straně nebo na
www.kspraha.cz

INFORMACE O REGIONECH

Čísla u kolonky Počet členů znamenají:
dospělí/pokřtěné děti do 18 let/nepokřtěné děti

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

Regionální shromáždění se o prázdninách nekonají. Začnou opět 11. 9.

HOSTIVAŘ

JIH

Kolektivní vedení: Josef Hejnic, Václav Kordula
Shromáždění: neděle od 15:30, Boloňská 310,
Praha 15
Modlitební: pondělí, týden po sborovém shromáždění od 19:30, Hokejová 2
Počet členů: 22/1/0

Kolektivní vedení: Jan Adamec a Stanislav Roubal
Shromáždění: neděle od 10:00 (modlitby 9:30),
Budějovická 9, Praha 4, u metra Budějovická
Počet členů: 45/6/21

JIHOVÝCHOD
Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: neděle od 10:00 (9:45 modlitební),
Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha 4
Počet členů: 30/5/5
Vstupy: Emma Rašovská, Tobiáš Heřmanský

VÝCHOD
Pastor: Otakar Kunzmann
Shromáždění: neděle od 16:00, Na Žertvách 23
Modlitební: každou neděli (kromě první v měsíci)
od 15:00 v knihovně ve sborové budově
Počet členů: 77/3/21

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 110/14/31
Vstup: Jana Nedvědová
(přestup z CB České Budějovice)
Narození: Filipa Krajníková

INFORMACE O MLÁDEŽI

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 103/11/29

ZÁPAD
Pastor: Jiří Bukovský
Shromáždění: neděle od 15:30, Komunitní centrum v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 48/0/14

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00, Korunovační 6,
Křižíkův dům
Počet členů: 71/18/9

Sbor Křesťanské společenství Praha
IČ: 73631043
DIČ: CZ 73631043
Korespondenční adresa
Sbor Křesťanské společenství Praha
Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8
Kontakt
tel./fax: 284 822 294
e-mail: praha@kaes.cz
www.kspraha.cz
facebook.com/kspraha
Účet
Sbor Křesťanské společenství Praha
ČSOB, pobočka Praha 1,
Václavské nám. 32
číslo účtu: 223775399/0300
konst. s.: 0558
var. symboly:
06694 desátky
Hostivař
08694 desátky
Jih
02694 desátky
Jihovýchod
03694 desátky
Palmovka
14694 desátky
Prosek
01694 desátky
Sever
07694 desátky
Střed
09694 desátky
Východ
05694 desátky
Západ
910 stavební fond
682130 dary na sborovou mládež

www.kspraha.cz/aktivita/mladez

HLAVNÍ VEDOUCÍ MLÁDEŽE
Dita Frantíková
775 367 678
dita.frantikova@kaes.cz
DOROST (6. TŘÍDA – 15 LET)
středy 17:00–19:00 hod.
více info Lukáš Ondráček
732 408 779
lukas.ondracek@kaes.cz
POROST (15–18 LET)
úterky 17:30–19:30 hod.
více info Michaela Ondráčková
605 379 172
michaela.ondrackova@kaes.cz
ODROST (18–25 LET)
pondělky 18:30–21:00 hod.
více info Štěpánka Krišicová
777 576 530
stepanka.krisicova@kaes.cz

Sborový dopis je informační bulletin pro členy a přátele KS Praha. Odráží život regionů, slouží k jejich propojení a jednotě.
Vydavatel: Sbor Křesťanské společenství Praha, Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8 / Vychází pro vnitřní potřebu sboru. / e-mail: sd@kaes.cz
Redakce: Lubomír Ondráček, Anna Slobodová / Korektury: Kristýna Leitermannová, Eduard Bláha, Elena Zemanová
Grafická úprava a sazba: Adam Kácha / Příjem článků: písemně na e-mail sd@kaes.cz / Uzávěrka: Vždy k 10. předchozího měsíce. Zdarma
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