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Přicházející Ježíš 
V adventním čase se zabýváme více příchodem Božího Syna, Ježíše, očekávaného Mesiáše. 
Připomínáme si, že se narodil na tento svět tak, jak se běžně rodí děti, a zároveň nadpřirozeně, 
protože byl počat z Ducha Svatého a narodil se panně. Důležité je, jak přišel, důležité je i proč 
přišel a co Jeho příchod do konkrétních lidských životů způsobuje. Toužíme-li skutečně po 
záchraně co největšího počtu lidí před věčným zatracením, něco pro ně chceme jistě udělat. 
Hodit jim pomyslný záchranný kruh. Jak a kam ho házet, aby se ho chytilo co nejvíce 
nešťastníků? Musí být zřetelný, dobře viditelný. Nedávno jsem dal dorostencům úkol, ať zjistí, 
co je vstupenkou do nebe? Co radíme, říkáme? Snad záchranné prostředky před tonoucími 
neschováváme! 

Být srozumitelný v šíření dobré zprávy o Ježíšově záchraně se snaží evangelikálové na celém 
světě. Proto vzniklo tzv. Lausannské hnutí, kdy na 3 celosvětových konferencích šlo o výzvy a 
závazky evangelikálních křesťanů, tedy těch, kteří se snaží žít dle evangelií a přinést Ježíšovo 
evangelium ke každému člověku. V Lausannském závazku z r. 1974 definovali ve 4. bodě  
podstatu evangelizace: Evangelizovat znamená hlásat radostnou zprávu, že Ježíš Kristus zemřel 
za naše hříchy, vstal z mrtvých podle Písem, kraluje jako Pán, dává odpuštění hříchů a 
osvobozující dar Ducha svatého každému, kdo činí pokání a věří... Evangelizace sama o sobě 
znamená zvěstování historického, biblického Krista jako Spasitele a Pána s cílem přesvědčit 
lidi, aby k němu osobně přišli a byli tak smířeni s Bohem. Při zvěstování poselství evangelia 
nemáme právo zakrývat cenu následování... Výsledkem evangelizace je: poslušnost Krista, 
začlenění se do jeho církve a odpovědná služba ve světě. 

V roce 2010 se zatím poslední celosvětová evangelikální konference vyjádřila k evangelizaci 
takhle: Jako Ježíšovi učni jsme lidé evangelia. Jádrem naší identity je naše zanícení pro 
biblickou dobrou zprávu o Božím spásném díle skrze Ježíše Krista. Spojuje nás náš prožitek 
Boží milosti v evangeliu a naše motivace zvěstovat toto evangelium milosti všemi možnými 
prostředky až do nejzazších končin země. 

Ať naše láska k lidem, druhé největší přikázání, je skutečná. Využijme snad většího 
naslouchání v adventní době a buďme kreativní v zachraňování lidí před věčným zatracením, 
aniž bychom zastírali a komolili Ježíšovo evangelium. Zapoj se do záchrany lidí kolem tebe, 
jde o věčný život! 

E. Poloha 

Islám a Evropa 
Chtěl bych se s vámi podělit o moje zápisky ze stejnojmenné konference pořádané Sdružením 
evangelikálních teologů, která se konala 21. 11. 2016. Snad se dovíte něco nového o islámu, co 
od něj očekávat a jak se stavět k muslimům. 

Přednášející prof. Dr. Christine Schirrmacher, která je také poradkyně pro německý parlament 
ohledně muslimů, přednášela na téma Politická výzva islámu: zákon šaríja, otázky integrace, 
Islám v Evropě. Předložila otázku, co je islám ve své pravé podstatě? Je to soubor 
náboženských povinností, nebo je to politický systém usilující prosadit zákon šaríja a dle něj 
upravit právní řád dané země? Většina muslimů nemá politické ambice, převažuje náboženské 
pochopení islámu. Ale tato otázka muslimy rozděluje. Je spjata s islámem od začátku, od 
Mohameda. Ze začátku byl jen náboženským vůdcem, kazatelem. Po svém přesídlení do 
Medíny se z něj stal politický vůdce. 

Dodnes jsou muslimové, pro které je přijatelný i boj ofenzivní, ochotní prosadit islám silou. Na 
druhé straně jsou muslimové, kteří nejen jsou proti násilí, ale neřeknou ani nic špatného proti 
jiným. Tito tvrdí, že ti, kteří páchají násilí ve jménu islámu, jsou odpadlí muslimové. V Koránu 
je několik výzev k boji ve jménu božím. Problém je v interpretaci. Islámská teologie nedospěla 
k jednotnému výkladu Koránu, který by jednoznačně popřel výzvu k násilí pro současnou dobu.  

Násilná forma islámu, jak se s ní potýkáme dnes, je známá v posledních 100 letech. Muslimští 
teologové přemýšleli začátkem 20. století, jak je možné, když islám je nejlepší náboženství, že 
křesťanská Evropa jim utekla vědecky a hospodářsky a území muslimů si podmanila, jako své 
državy. Proto nastala touha napodobit Evropu, Západ. Byly 3 možnosti: 1) nepřijmout nic 
z Evropy a Západu 2) převzít jen vědecký pokrok, ale ne myšlení 3) převzít všechno. 
Odmítnout vše je idea politického islámu.  

V současnosti není jednotně koordinované úsilí islámu ovládnout Evropu, protože islám sám je 
rozdělen. Nejznámější rozdíl je mezi šiíty a suníty. Šiítský Írán a sunítská Saudská Arábie 
navzájem soupeří o prosazení své představy politické moci. V Německu je snaha jednotně 
zastupovat práva 5 milionů muslimů, která ale nefunguje kvůli jejich vzájemnému rozdělení. 
Saudská Arábie má finanční problémy, protože Írán může opět prodávat ropu, což srazilo její 
cenu. Proto přestává podporovat různé islámské instituce. V Evropě je mnoho muslimských 
misijních organizací. Snaží se zaujmout mladé lidi a vést je k islámu. Kopírují křesťanské 
skupinky studia Bible a nabízejí studium Koránu zejména studentům.  

Nabízí se otázka, zda v Evropě je vakuum a křesťanství má ještě co nabídnout? Nebo je 
hodnotově neutrální. Jaká je vlastně Evropa? V preambuli EU není zmínka o Bohu a definice 
Evropana je vlastně problém. 

 

Další přednáška byla na téma: Šaría - Boží zákon v islámské a křesťanské perspektivě, Jiří 
Bukovský. 

Základní étos islámu je podrobení se bohu a jeho vůli, činit dobré a zabraňovat zlému. Šaría 
znamená vyjádření boží vůle pro člověka a společnost, je to cesta, způsob života a je to 
teologická výzva. 

Jaká je boží vůle pro mne a společnost, ptá se každý muslim? Musí si najít tuto vůli boží. 
Nejdostupnější zdroj je Korán, boží slovo, bohem nadiktované. Konkrétních příkazů pro život 
je ale jen 80 v celém Koránu. Proto nastupuje Sunna, různé příběhy o tom, co říkal a dělal 
Mohamed a lidé kolem něj, aby muslimové věděli, jak mají konkrétně žít. Sepsána byla po 200 



letech od údajného vyřčení, z 600 000 vyprávění bylo vybráno 6000, které se zdály 
důvěryhodné. Vždy je uváděn řetězec lidí, kteří je tradovali, většinou je to přes 5 generací až 
buď k Mohamedovi, nebo k lidem, kteří ho zažili a zaslechli. Je zajímavé, že v zemích, kde 
zavedli šaríju není méně násilí a nespravedlnosti, tedy idea chalifátu nevede k lepší společnosti.  

V křesťanství také promýšlíme Boží vůli, zkoumáme ji, zjišťujeme ji dost podobně jako 
v islámu. Zásadní rozdíl je ve spáse. V islámu je za zásluhy, v křesťanství je z milosti Boží. 
Muslimové si vytvářejí zásluhy a hříchy, které na konci bůh zváží a rozhodne, jestli si zasluhují 
ráj. Nejsou si jisti, zda budou spaseni. Apoštol Pavel v Ř 7. kapitole píše, že Zákon ukazuje 
hřích. Duch Boží uschopňuje člověka k dobrému životu, poslušnost Boha není jen lidské úsilí. 

 

V poslední dopolední přednášce Islám a křesťanství, Mohamed a Ježíš Christine Schirrmacher 
poukázala na odlišnosti. 

Mohamed začal kázat v Mekce mezi arabskými kmeny, kde byl běžný animismus. Konali 
zvířecí oběti, protože věřili, že bez prolití krve není odpuštění hříchů. Už staletí před 
Mohamedem putovali lidé do Mekky ke chrámu Kába, kde obětovali zvířata a obcházeli tento 
chrám. Mohamed měl potom zjevení, kdy přijal zvěst, že je jen jeden bůh a nikoho jiného se 
nemá uctívat a za druhé, že každý vydá počet ze svého života. Lidé v Mekce se obávali 
ekonomické újmy kvůli ukončení uctívání mnoha bohů, proto Mohameda vyhnali do Medíny. 
Tam se Mohamed stal politickým vůdcem. Jen v první fázi v Mekce šlo o pokojný islám. V 
Medíně se setkal i s křesťany a s židy. V Mohamedově době nebyla Bible přeložena do 
arabštiny. Neměl možnost se setkat s informacemi o křesťanství z první ruky. Proto je otázka, 
zda jeho reflexe křesťanství vychází z informací záměrně pozměněných, tedy od sekt, nebo on 
sám špatně pochopil křesťanství. Pokusil se přesvědčit židy i křesťany v Medíně, že on je 
posledním prorokem i pro ně. Korán uznává křesťanství a judaismus jako zjevená náboženství. 
V Koránu je zapsáno, že křesťané jsou nejblíže muslimům, protože praktikují lásku a 
milosrdenství. Tohle bylo v začátcích Medínského období. 

Židé odmítali Mohameda, protože jejich prorok bude Žid. Křesťané také odmítli Mohameda, 
protože jejich zjevení bylo a je kompletní. Ke konci života byl Mohamed víc a víc proti židům i 
křesťanům. 

Je nutné si uvědomit, že mnohé věci patřící k islámu nevycházejí z Koránu, ale z hadísu, který 
je záznamem ústní tradice písemně zaznamenané až v cca 5. generaci. Sunná, soubor hadísů byl 
povýšen na úroveň Koránu, tedy inspirovaného pramene. Pro běžného muslima 21. st. není 
jednoduché porozumět Koránu. V islámské společnosti jde víc o kulturní tradici, o výklad 
někoho, nejde tolik o původní text. 

Muslimové mají často mnoho otázek o křesťanství. Všímají si, že ti, co pomáhají po celém 
světě, jsou zejména křesťané. Je možné s nimi vést určitý rozhovor, ale současně jsou zde 
rozdíly: v chápání úlohy očekávaného příchodu Krista; v pojetí hříchu (islám vyznává, že 
pokud dobře znáte islám, je možné odolat pokušení z vlastních sil. Takže cíl je, aby lidé poznali 
islám, a potom bude dobrá společnost. Islám vnímá hřích, že je něčím, co přichází z vnějšku a 
stačí zabránit přístupu hříchu); dalším rozdílem je v odpuštění, kdy v islámu člověk neví, zda 
mu bůh odpustí. 

zapsal: E. Poloha 

Křesťanství a Islám v religionistické a teologické perspektivě 

V pondělí 21. 11. 2016 proběhlo teologické fórum na téma islám a Evropa v 21. století. Velice 
zajímavý příspěvek měl Doc. Pavel Hošek Th.D., a proto se s Vámi chci podělit o své 
poznámky k jeho přednášce. Ta více či méně kopírovala hlavní body jeho nové knihy Islám 
jako výzva pro křesťany: Co máme tedy dělat tváří v tvář tomu, co vidíme kolem sebe? (Praha: 
Návrat domů, 2016, 94 s.). 

Ve své podstatě měla tato přednáška dvě části – v první se autor snažil popsat hlavní směry 
odpovědi na otázku „Co je to islám?“; ve druhé pak prezentoval islám jako výzvu či „otázku 
z nebe“, na kterou jsme jako křesťané nuceni reagovat.  

Zajímavé bylo pojednání o podstatě islámu – co je to islám? Ani muslimové nemají jednotnou 
odpověď. Podívali jsme se na nejrůznější odpovědi, které nám dávala historie – počínaje 
postojem Jana Damašského, který islám považoval za herezi, přes výplod choré mysli až po 
nejrůznější popis náboženství – přirozeného; jako Mojžíšovského monoteizmu či jako 
kritického komentáře k Bibli. Pro podrobnější odpovědi doporučuji Hoškovu knihu, kde se této 
otázce věnuje celá kapitola.  

Jako nejnosnější považuji Hoškův postoj, který je současně názvem jeho knihy – islám jako 
výzva pro křesťany; islám jako otázka z nebe, která nás vybízí zachovat se jako zakladatel 
křesťanství – Ježíš, protože naše reakce (ať už si to připouštíme nebo ne) bude odpovědí na 
otázku: „Co je to křesťanství?“ 

Tyto otázky v současnosti hýbou společností a rozdělují ji – a toto rozdělení jde napříč celou 
společností – jak sekulární, tak i křesťanskou. Bohužel i z církví zaznívají nejrůznější odpovědi 
na tuto situaci a návrhy nejrůznějších řešení, které ale nemůžeme s čistým svědomím označit za 
křesťanské. 

Poctivé zodpovězení těchto otázek, zaujetí postoje vůči nám jakožto Čechům zatím neznámému 
fenoménu a to, jak se zachováme vůči muslimům, bude důležitým svědectvím o křesťanství. 
Celá přednáška se nesla v duchu předložení situace jakožto výzvy pro křesťany – abychom se 
skutečně zachovali křesťansky a nejednali na základě strachu, který se mnozí snaží vyvolat. 
Avšak právě zde se v naší společnosti otevírá prostor pro hlas a zvěst křesťanů, kterou je tak 
potřeba slyšet. 

Zpracoval David Živor 

Povzbuzení z Řep 
Minulý týden jsme se definitivně rozloučili s našimi prostory v bytě Na Moklině, kde jsme se 
více než pět let scházeli ke společným aktivitám. Abychom neodcházeli bez povšimnutí 
sousedů, rozhodli jsme se s Davidem, že se půjdeme rozloučit osobně s každým sousedem. 

Na rozloučení jsme děkovali lidem za jejich přístup, za to, že nikdy nebyly žádné velké spory a 
předávali jsme jim Janovo evangelium s loučícím se dopisem, kde se mohou dočíst o radostné 
zvěsti nenásilnou nebo nucenou formou. 

Přístup lidí nás velmi mile překvapil a i při této zkušenosti jsme věděli, že Pán je s námi a 
mohli se tak vcítit do Skutků 2. kapitoly, kde se píše, že církev byla lidu milá. Sousedé se 
s námi krásně loučili s otázkou, kam stěhujeme naše aktivity. Odpověď všichni znáte, protože 
jsme se již trvale "přestěhovali" do Průhonu, kde začínáme "od nuly", ale za to s velkým Božím 
posláním, abychom svítili všude a všem za každých okolností a věříme, že nás tak Pán 
povolává naplno do své služby a dává nám nové výzvy a příležitosti. 



Lidé nám přáli úspěch, pokojné prožití blížících se vánočních svátků, a proto tento jejich 
"pozdrav a přání" sdílím i s Vámi. 

Nejkrásnější moment, kdy jsem si nejvíce uvědomil, že Pán jedná i bez toho, aniž bychom o 
tom nutně museli vědět, mi přivodila sousedka naproti nám, která nám za 1. dala studentskou 
pečeť a všichni víte, jak já sladké nerad, ale při takové příležitosti nešlo odolat; a za 2. když 
vyprávěla, jak ji bude chybět ta krásná hudba a melodie, co šla vždy v neděli slyšet a že to k ní 
velmi mluvilo; a za 3. když nám řekla, že něco tak krásného musí do světa prorazit dříve nebo 
později… Když jsem tohle od ní slyšel, najednou jsem si uvědomil, jakého povzbuzení a naděje 
se mi opět dostalo! I takto dokáže Pán mluvit a věřím, že to bude i Vám k povzbuzení! 

Martin Romančák 

Povstaňte a zařte 
Když my povstaneme, On bude zářit skrze nás, skrze naše společenství 
Biblická úvaha, která zazněla 7.11. večer při sesterském sejití u příležitosti Světového dne 
modliteb baptistických žen. Program byl připraven Unií baptistických žen ze Severní Ameriky.  

Když jsem se zamýšlela nad daným tématem, co všechno to má obsahovat, přišla jsem k tomu, 
že je velice aktuální zvlášť pro naši kulturu a v dnešní době.  

Zář, zářit je spojení se světlem, a proto nejdříve několik vět o světle, které je jedním ze základů 
křesťanské zvěsti. Ve SZ čteme, že je Bůh, Hospodin, Otec, Pán nazýván světlem a hned 
z 1. kapitoly Bible víme, že je tvůrcem a i dárcem světla. Izrael ztotožňoval světlo 
s požehnáním, zdravím, radostí, pokojem, spravedlností, prostě vším, co potřebuje člověk ke 
šťastnému životu. A v NZ se také sám Boží syn, Pán Ježíš nazývá světlem. Ale co je až 
zarážející, aspoň pro mne, že v kázání Na hoře Pán Ježíš učí, že jeho učedníci, stávající a tím i 
budoucí, jsou světlem světa. Úžasné je to proto, že Bůh zve porušeného člověka do svého 
společenství světla. Většinou jsme povzbuzováni k tomu, abychom vyvinuli nějakou činnost 
např.: hledejte, usilujte, milujte, oblecte se a další a zde je pouze podmínka být v Boží blízkosti 
a nemusíme dělat nic dalšího a už prostě světlem jsme. Pán Ježíš říká: Já jsem světlo světa, kdo 
mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. 

Dále Pán Ježíš pokračuje slovy o světle města, které nemůže být skryté. To slovo nemůže 
znamená, že je absolutně nemyslitelné, aby někdo nebo něco světlo církve, potažmo 
společenství, sboru zhasl. Někdy si to ani neuvědomujeme, jak jsme viditelní, ale tak, jak ap. 
Petr ve svém listě píše, je důležité si některé skutečnosti neustále připomínat. Je pravda, že jako 
jednotlivci můžeme procházet a procházíme údolími, kde je temno. Co je údolí si představuji, 
když např. prožíváme strach, malověrnost, lenost, nevyznaný hřích, prohry ve zkouškách, 
pochybnosti, ale i některá údolí, která jsou námi nezaviněná jako pronásledování, vězení, 
mučení anebo např. ztráty blízkých. Máme si dávat pozor, aby se naše světlo v tom údolí 
nestalo tmou, zvlášť když víme, že svět je stále temnější. Ale to světlo města stále zůstává a 
nemůže nesvítit navzdory tomu, že se někteří občas vzdálí. 

Bydlíme v blízkosti stadionu Slavie. Když se hraje nějaké utkání, tak proudí fanoušci také 
kolem nás. Jednotlivci i skupiny. Když jde jeden a má na sobě dres klubu, někdy i vlajku, tak je 
sice vidět, ale skupina 3 nebo více huláká tak, že je slyšet přes celou ulici. Když jdou v týmu se 
společným cílem mají odvahu a cítí se silní a dovolují si křičet, jak nejvíc to jde.Na aréně mají 
velikánský billboard: Spolu jsme silnější. Myslí se tím hráči s fanoušky. A protože je toto 
spojuje, jsou nepřehlédnutelní. Tak si to promítám do našeho společenství i my si můžeme 
navzájem dodávat odvahu, odvahu ke všemu, co je potřeba ve všedních dnech překonat a jsme 
silní, jak je psáno: Bůh je naše síla. 

A teď k danému tématu. Proč máme povstat a zářit Ježíšovým světlem? Jako společenství i jako 
jednotlivci uvidíme díky tomuto světlu potřeby lidí kolem nás a budeme jim přinášet Boží 
lásku. Troufnu si říct, že předpokladem k tomu, abychom naplnili tento úkol, je soudržnost, 
jednota a vzájemná láska. Vždyť hlavně láska buduje vztahy. Ap. Jan ve svých epištolách píše 
hodně o tom, jak světlo a láska patří neodmyslitelně k sobě. Např.: Jestliže chodíme ve světle, 
jako On je ve světle, máme společenství mezi sebou, nebo: Kdo miluje svého bratra zůstává ve 
světle a zase naopak kdo bratra nenávidí chodí ve tmě.  

2. Kor, 1,3-7 (prosím přečti) Není pochyb o tom, že utrpení je součástí každého křesťanova a 
nejen křesťanova života. Bez toho, aniž bychom prošli nějakým trápením, nemocemi a jinými 
bolestmi a nebyli utěšováni Pánem, nemůžeme ani nejsme schopni někoho kvalitně utěšit nebo 
povzbudit. Při tom se všichni tak vehementně bráníme všemu, co nás jakkoliv omezuje. Když 
budeme v jakékoliv zkoušce, která nás potká, vítězit a nenecháme se porážet od zlého, tak 
budeme blíž Pánu a naše víra bude sílit. Ve světle člověk vidí, vidí kde je potřeba v církvi i 
mimo církev mírnit bolest, pomáhat všelijak zraněným, kde je potřeba být jen vedle člověka, 
být s ním v jeho samotě, kde modlitbou utěšit, kde naopak povzbudit k činnosti a hlavně kam 
přinést lásku. Prostě jen nebýt lhostejnými. Právě teď, kdy já procházím temným údolím, jsem 
ráda, že vím jaké je to zažít obojí. Jednak jsem vděčná za opravdový zájem, podporu, modlitby, 
za to, že se mnou někdo cítí a ví jak mi asi je a jednak opravdu chápu nezájem a lhostejnost. 
Vím, nemáme všechny povahu Matky Terezy. Pro každou z nás Pán připravil jiné skutky, 
každá máme obdarování k něčemu jinému, a proto je to tak úžasné, že se můžeme ve 
společenství doplňovat. Ef. 2,10 známý verš: Jsme přece Jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni 
k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Právě když se sejdou různá 
obdarování a povahy, v těch odlišnostech je krása. Je pravda, že jsou lidé i mezi námi, kteří se 
neumí svěřit s tím, že mají problém. Ale my ženy dovedeme často nějakým šestým smyslem 
vycítit, když není něco v pořádku. To ale vyžaduje zájem o druhé. A také proto ta letošní výzva 
sester ze Severní Ameriky. Já ji cítím jako velice důležitou do mého života i do života každé 
z nás. Nemyslím si, že by byl někdo na tom v životě tak, že by nikdy nepotřeboval jakýkoliv 
druh pomoci. Kolik asi lidí prošlo naším společenstvím v těžkých životních situacích. Ptám se 
hlavně sama sebe, jestli jsme jim byli dostatečnou oporou. Většinou máme sami se sebou co 
dělat, potom s našimi nejbližšími a pak už moc času nezbývá. To mně evokuje výmluvu: mám 
málo, akorát s tím vystačím, proto nemůže nikdo po mně chtít ještě dávat desátky. A při tom 
opak je pravdou. Čím víc budu dávat, tím víc budu mít. Tak je to zaslíbené a tak to funguje. 
Naše spojení s Pánem by mělo být každodenní realitou, abychom věděli kdy a jak reagovat ve 
chvílích, kdy je naše pomoc potřeba, aby skrze nás skutečně proudilo požehnání a zářilo 
Ježíšovo světlo.  

Vždycky jsem měla ráda knihu Nehemiáš a hodně jsem z ní čerpala. Tak jeden příklad. Když 
Nehemiáš přišel do rozbořeného Jeruzaléma, všechno podrobně zmapoval. Prohlédl si pobořené 
hradby a vypálené brány. Potom je napsané, že vyzval nejdříve hodnostáře, kněze a úředníky tj. 
vysoce postavené lidi, elitu národa: pojďme znovu vystavět hradby! A oni sebrali odvahu, 
vzchopili se, povstali a začali pracovat. Ať jsou pro nás příkladem, pojďme i my jako oni 
tenkrát ve starověku uposlechnout výzvu a povstat. A ještě jedna věc. Když se jim nepřátelé 
posmívali, jejich odpověď byla: Bůh nebes nám pomůže. 

Přála bych si, aby o nás platilo to, co vzkazoval Pán Ježíš sboru do Thyatir. Vím o tvých 
skutcích, lásce, službě, víře a vytrvalosti i to, že tvých posledních skutků je více nežli 
dřívějších. 

Luďka M. 



Praktikování homosexuality 
V době, kdy jsme vyzývání k toleranci na jedné straně, na druhé je masmédii šířen strach, se 
bez Boha těžko zorientujeme. I v církvi se můžeme setkat s názorem, který je v rozporu se 
zvěstí Bible, že praktikování homosexuality není hřích. Chtěl bych ještě dodat, že mi nejde o 
zvýraznění tohoto hříchu, protože je to jeden z hříchů a Boží děti mají usilovat o svatost, 
následují Ježíše Krista jako svého Pána a hledají Boží vůli pro sebe, své rodiny, místní církve i 
celosvětovou církev. Jistě zaznamenáváme názor toho a onoho, známou osobnost, politika, 
teologa. Může to být zajímavé, ale podívejme se na to, co nám Bůh už zjevil a nechal 
zaznamenat do Bible i pro tuto oblast, která patří do širší oblasti, kterou můžeme nazvat "sex 
mimo manželství". 

Dovolím si zde uvést několik biblických citátů, nejdříve úryvek příběhu ze Sodomy, ze kterého 
vyplývá, že praktikování homosexuality nebylo poprvé v lidských dějinách: Gn 19,4-5 Dříve 
než ulehli, mužové toho města, muži sodomští, lid ze všech koutů, mladí i staří, obklíčili dům. 
Volali na Lota a řekli mu: „Kde máš ty muže, kteří k tobě této noci přišli? Vyveď nám je, 
abychom je poznali!“ 

Další citát je ze zákona, který dal Hospodin starosmluvnímu lidu, aby se jím řídil v zaslíbené 
zemi: Lv 20,13 Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí 
zemřít, jejich krev padni na ně. 

Podívejme se nyní do Nového Zákona. Boží postoj k praktikování homosexuality zřetelně 
nacházíme v Ř 1,26-27 Proto je Bůh vydal do potupných vášní. Jejich ženy vyměnily přirozený 
styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se 
rozpálili jeden k druhému, muži s muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou 
odplatu za svoje poblouzení. 1K 6,9-10 Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví 
Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé 
praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici 
Božího království. Takoví jste někteří byli. Ale dali jste se omýt, byli jste posvěceni, byli jste 
ospravedlněni ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a v Duchu našeho Boha. Jd 1,7 Podobně 
Sodoma a Gomora a okolní města, která stejným způsobem jako oni plně propadla smilstvu a 
odešla za jiným tělem, jsou předložena jako příklad, když nesou trest věčného ohně. 

Je nutné zdůraznit, že Ježíš neukamenoval ženu, kterou přistihli při cizoložství, ale řekl jí: "Ani 
já tě neodsuzuji, jdi a od této chvíle již nehřeš!" J 8,11. Dále říká J 8,12: Ježíš k nim opět 
promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo 
života." 

Jak Ježíš, tak apoštol Pavel poukazují na hřích, ale také na řešení hříchu, za který Ježíš zemřel. 
On se obětoval za všechny hříchy i praktikování homosexuality. Ale i zde platí "už více nehřeš" 
obdobně jako pro ostatní hříchy. 

Církev je otevřená i pro lidi s homosexuální orientací, ale pro ně je Boží řešení život v celibátu. 
Připomeňme, že pro heterosexuální sestry a bratry je jediným prostorem, kde si mají užívat 
Božího daru sexu, manželství. Ani před, ani vedle manželství. A v době, kdy je velmi snadný 
přístup k pornografii, je namístě připomenout Ježíšovo: Mt 5,28 Já však vám pravím, že každý, 
kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní zcizoložil ve svém srdci. 

Mějme pochopení a Boží lásku k našim homosexuálním bratrům a sestrám, vždyť Kristus se 
obětoval i pro jejich hříchy a ty naše nejsou o nic menší. 

E. Poloha 

Narozeniny v prosinci 
1. Jana Kleissnerová 
4. Galina Adamová 
4. Jan Kubaň 
5. Helena Bližíková 

  5. Jitka Paďourková 
  6. Květa Barešová 
11. Soňa Došková 
22. Daniela Vacková 

22. Robin Kotubej 
23. Radka Žočková 
30. Vladimír Hejl 
30. Karol Stepanenko  

Klub seniorů – úterý od 15h  
  6. 12. Historie křesťanství – DVD film -  Evangelikalismus 
   -  Budoucnost křesťanství – br. kazatel Vladimír Hejl 
13. 12. Pollyanna – DVD film – br. kazatel Vladimír Hejl  
20. 12. Česká mše vánoční – Jakub Jan Ryba – DVD Povídky, písničky, svědectví 
  Zakončení roku klubu seniorů – br. kazatel Vladimír Hejl 

Mimořádné akce 
Čt   1. 12. 17h Johannes Gerloff místo BH 
Po   5. 12. 16h Malování perníků + 18:30 Sborová rada 
Pá   9. 12. 18h příprava Vánočního dvorečku a modlitební chvíle 
So 10. 12. Vánoční dvoreček 
Ne 11. 12. Vánoční dvoreček Bělá p. B. 
Po 12. 12. 19h vánoční koncert PSPU 
Po 26. 12. 11h Koncert Harmonia Mozartiana Pragensia 
24.–26.3.17 Festival Evolution 
So 22. 4. Sjezd delegátů 
  5.– 7.5.17 konference sester v Karlových Varech 
Ne   4. 6. 17 Letnice 
Pá   9. 6. 17 Noc kostelů 
  9.–11.6.17 sborový víkend Běleč/O. 
21.–25.8.17 příměstský tábor 

Bohoslužby - neděle 9.30 – 11h 
datum vedení Kázání Bělá pod Bezdězem * 

  4.12.      Vladislav Vovkanič Erik Poloha+VP Vladimír Hejl 

11.12.      Pavel Hrádek Erik Poloha Erik Poloha 

18.12.      Vladislav Vovkanič Erik Poloha, křest, DVS Jordan Haller 

24.12. Sobota Jiří Boháček Jiří Boháček - 

25.12.      Vladimír Hejl Vladislav Vovkanič Miloš Tresa 

  1.  1. V 11h! Erik Poloha Erik Poloha +VP Miloš Tresa 

*  V Bělé jsou bohoslužby v neděli v 15h a v Řepích v 17h www.pochoden-praha.cz 

Nově od listopadu ranní modlitební chvíle ve čtvrtek 6:30 – 7:30 mchr@googlegroups.com 

22. a 29. 12. nebudou Biblické hodiny 
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