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PŘEDSTAV SI!

Nestydím se za evangelium: je to
moc Boží ke spasení pro každého,
kdo věří, předně pro Žida, ale také
pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje
Boží spravedlnost, která je přijímána
vírou a vede k víře; stojí přece psáno:
„Spravedlivý z víry bude živ.“
Dopis apoštola Pavla Římanům 1,16-17

Úvodem
„Představ si, že není žádné nebe“, jen obloha; žádné náboženství, jen svět
kolem nás, jen život tady a teď. Není důvod odkládat štěstí na jakousi záhrobní věčnost, není proč se trápit a obětovat se, natož se navzájem zabíjet. Tak vyzpívali Beatles své sny o světě, kterému vládne láska a všelidské
bratrství. Jistě i vinou zdivočelých náboženství jsou dnes tyto naděje ještě
méně reálné než před půlstoletím, kdy píseň Imagine vznikla.
Představ si ale – anebo to alespoň zkus -, že „nad námi“ přece jenom
„nebe“ je: že pozemský život cílí výš, než umíme sami naplánovat, a že je
zakořeněn hlouběji, než jsme schopni svým rozumem a umem vyzkoumat.
Představ si, že naše dobré činy působí až za hranice času; že zlo, které se
nyní kolikrát tak drze roztahuje, bude jednou spravedlivě odsouzeno. A že
existuje odpuštění, které nepřepočítá zisky a ztráty, nýbrž odpouští na vlastní účet, prostě z lásky.
Tato knížka je pozvánkou představit si, uvidět svět očima víry - víry Ježíšovy, víry v Ježíše. Nechce čtenáři nasadit růžové brýle, ani vnucovat jednoduché návody a černobílé odpovědi. Spíše naznačuje, jak barevný a složitě bohatý je svět, pokud má Bible přece jen pravdu - pokud je Ježíš pravda. V sedmi kapitolách, v každé vždy po třech menších oddílech, zve tato
knížka ke zkoumání skrytých kořenů a vnějších forem i ovoce křesťanské
víry: Kdo je Ježíš? V čem se liší od Buddhy anebo Mohameda? Proč nazývají křesťané Bibli, sbírku starověké židovských písem, Písmem svatým a
Božím slovem? A co Bible říká o zlu ve světě… a o zlu v lidském srdci?
K čemu křest, k čemu církev? A proč jsou víra a myšlení partnery?
Na tyto a další otázky hledá knížka odpovědi, které jistě nevysvětlí
všechno, uvádějí ale na cesty, po kterých se dá dobře s otevřeným srdcem
a s rozumem v hrsti jít. Na cesty biblické důvěry, že nebe – a milující Bůh přece jen existuje. Anebo si to zkus aspoň představit…

David Beňa, Litomyšl, červenec 2017
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1. Evangelium o Ježíši Kristu
1.1 Dobrá zpráva
Předávalo se od jednoho národa k druhému,
z generace na generaci, až dospělo i k nám: evangelium. Jednou zazní v podobě kázání, jindy zas
jako provokativní heslo a někdy jako tichý vzdech,
jako přání na cestu. V každém, kdo ho zaslechl,
však probouzí neklid.

Smím mu věřit?
Musím mu věřit?

Osvobozující zpráva o naději
Evangelium je úžasně dobrá zpráva: V neproniknutelném světle vysoko nad silami osudu, nad mocí
zrady a lži, nade vším, co nám nahání strach, přebývá Bůh, který miluje svět. Sám ho stvořil – dobrý a
krásný. A nyní si ze všech národů shromažďuje lid,
který by mu sloužil, ne z donucení, ale svobodně a
radostně, obětavě. Boží slovo probouzí veliká očekávání: Všechno násilí, všechno krvavé bezpráví prý
jednou ustane. Lidé si nebudou navzájem škodit. Ani
zvířata už nebudou trpět. Všechno naplní Boží láska!
Nejsou to jen lidská přání. V žádném náboženství nenajdeme srovnatelné vize. Můžeme těmto
slibům věřit? Vyplatí se o nich vůbec přemýšlet?
Už nyní ale evangelium vypůsobilo mnoho dobrého: Místo aby se lidé děsili duchů a ďáblů, obdělávají s důvěrou půdu a využívají čas ke zlepšení životních podmínek. Místo aby přinášeli krvavé oběti
bohům, obětují sami sebe ve službě bližním. Mnozí
se z evangelia naučili, že modlitba za nepřátele je
lepší než msta. Uvěřili, že nejsme otroky dědičnosti
a rodinných kleteb. Že nemusíme jen pasivně přijímat daný stav věcí. Nechceme se přece jen přizpůsobovat poslední módě. Naše povolání je vyšší!

Zaslechl jsi
toto povolání?
Od koho?
Uposlechl jsi je?
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Paul Bernhard Rothen se narodil ve
Stockholmu (1955) a vystudoval teologii
v Bernu, Heidelbergu a Lundu; v Paříži
se věnoval studiu umění a divadelní
vědy. Je farářem švýcarské reformované církve. Věnuje se duchovním tématům evropských dějin, je autorem několika odborných knih, ale také osvětověuměleckých výstav a divadelních her.
Rothen je činný v oblasti vzdělávání
kazatelů a mládeže; je také zakladatelem Nadace bratra Klause, která šíří
odkaz tohoto středověkého mystika.
S manželkou mají dvě dospělé děti
a dvě vnoučata.
David Beňa se narodil v Praze (1975)
a žije s manželkou a třemi dětmi v Litomyšli. Vystudoval teologii v Basileji
a je kazatelem v Církvi bratrské. Aktuálně vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze a také ve své
domovské církvi se věnuje především
otázkám vzdělávání.
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