MILIARDOVÉ EVANGELIUM
Ef 4,1-3
kázání ze soboty 27. 12. 2015 – br. Csaba Čák

Ef 4,1-3 „Proto vás já Pavel prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo,
dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.“
„Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána
veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky,
křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co
jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“
Mt 28,16-19
Pozemská pouť Ježíše Krista končí a on si dává ještě jeden sraz s učedníky na hoře.
Z Jeruzaléma, kde byl ukřižován a pochován, je to do Galileje vzdušnou čarou asi
100 km. Na hoře! Tato hora může být připomínkou jiné hory, možná kázání na hoře...
Kázání, ve kterém Kristus dává recept na praktické prožívání víry. Chce snad teď
na konci své mise připomenout svým následovníkům, že už nastal čas na praktické
naplnění slov z onoho kázání na hoře? „Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví
tvá levice, co činí pravice…“ nebo „Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí
mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.“ Dále „Nesuďte, abyste
nebyli souzeni.“; „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte
s nimi...“
Církev adventistů sedmého dne o sobě prohlašuje, že je společenstvím svatého
zůstatku. Toto společenství se vyznačuje tím, že vydává svědectví o Kristu a dodržuje Boží přikázání. Zj 12,17 hovoří: „Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti
ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.“ Znamená věrnost desateru pouze zachovávání soboty?
Russell Burrill v jedné ze svých publikací píše: „slova Ježíše Krista z Mat 28,16-19
jsou důvodem existence a základním dokumentem křesťanské církve.
Ellen Gould White k tématu misijní činnosti církve poznamenala: „V mestách dnešnej doby je toľko vecí, ktoré priťahujú pozornosť a dokážu človeka uspokojiť. Ľudia
môžu byť zaujatí iba neobyčajným úsilím. Použite akékoľvek mysliteľné prostriedky,
ktorými dosahujeme určitých cieľov... Metódy a prostriedky nie sú vždy rovnaké...
Musíte používať rozum a úsudok... Je skutočne potrebné používať nové metódy práce. Musíme zavádzať nové metódy. Cirkevná organizácia... by nemala predpisovať
presný spôsob práce, ktorým by sme mali pracovať... Niektoré metódy používané
v tomto diele sa budú líšiť od metód používaných v minulosti...“ (Enacted Scenes,
rukopis č. 145; 11/1962)
Měl jsem tu příležitost nedávno navštívit vodní elektrárnu, která vyrostla na břehu řeky Labe u jezu, ve městě Štětí. Pracuje v ní můj tchán a potřeboval pomoct
s prezentací a propojit místní TV s počítačem. Jak jsem se od něj dozvěděl, je to na
labské poměry velká elektrárna. Maximální výkon činí 6,6 MW s průměrnou roční


výrobou 31,5GWh elektrické energie. Pořizovací náklady stavby a technologie se
šplhají k 950 mil. korun českých. Technologie je z části zahraniční a také místní, česká. Dvě Kaplanovy turbíny, řízené sofistikovaným elektronickým zařízením, dodávají
el. energii pro mnohé domácnosti a podniky v okolí. Když mě prováděl stavbou, stál
jsem kolikrát v úžasu nad lidským umem a schopnostmi, které dokážou zkrotit desítky kubíků vody a nasměrovat je tak, aby se dotkly lopatek turbíny ve správném úhlu
a na správném místě. Impozantní betonová stavba, která je uzpůsobena i na možné
povodně, na mě silně zapůsobila.
Stavitelé nekladli důraz pouze na energii z vody, ale také berou ohled na místní
živočichy. V blízkosti elektrárny jsou dvě rybí cesty, kanály, které pomáhají rybám
při migraci. Aby se vodní tvorové nestali obětí turbín, naistalovali u vpustí elektrárny
plašiče, které vytvářejí jakousi rybí barevnou hudbu a další efekty s cílem odplašit je
do bezpečné vzdálenosti.
To nejlepší na celé stavbě je ovšem důvod, proč vůbec projekt o.p.s. Energeia na
vodní elektrárnu vznikl. Jde o úžasné propojení energie vody a sociální činnosti. Dary,
které o.p.s. obdržela, investuje do využití vodní energie, čímž zvýší jejich hodnotu,
aby přinášely trvalý úžitek. Z výdělku elektrárny jsou financovány sociální a duchovní
projekty, mezi jinými i provoz centra dětské hospicové péče. Jak sami říkají? Vše, co
děláme, inspiruje ke vni m
́ áni ́ světa v souvislostech...
Nic z toho, co člověk ve své tvůrčí moci postaví a udělá, by nebylo možné, kdyby
nám lidem Bůh nesvěřil schopnost a moc tvořivé činnosti. Bůh ve své lásce a moci
utvořil nebesa, zemi i veškeré její přírodní živly a bohatství k tomu, aby to vše odevzdal člověku, spolu se schopností s tím vším umně zacházet.
Vzdejme chválu Bohu-Stvořiteli, který tvoří a udržuje svět v lásce pro člověka. Vzdejme chválu i lidské schopnosti, která se pod vedením Ducha rozhodne dobře a umně
zacházet se svěřeným bohatstvím okolního přírodního prostředí. Vzdejme chválu
také lidskému intelektu, který pod působením Božího Ducha umně buduje projekty
pro potřeby společnosti a nehledí především na osobní zisk a obohacení.
Jeden křesťanský myslitel ve své přednášce, upozornil na jednu velmi důležitou souvislost lidského rozvoje a morálky. Cituji:„růstu našich možností neodpovídá stejný
rozvoj naší energie morální. Morální síla nevzrůstala zároveň s vývojem vědy, naopak se spíše zmenšovala, neboť technická mentalita odkazuje morálku do subjektivní sféry, zatímco my potřebujeme právě morálku veřejnou, morálku, která může
čelit ohrožením, jež zatěžují život nás všech.“ „V tento dějinný moment potřebujeme
především lidi, kteří svou osvícenou a žitou vírou činí Boha v tomto světě uvěřitelným
a věrohodným. Negativní svědectví křesťanů, kteří o Bohu mluvili a žili proti němu,
zatemnilo obraz Boha a otevřelo brány nevěře.“
Tady vnímám – vidím a hmatám – evanglium v praxi. Evangelium rybám, evangelium
životnímu prostředí – voda jako zdroj čisté energie, evangelium člověku, na jedné
straně potřebnému člověku – dětem v hospicové péči a jejich rodinám a také evangelium lidí obdařených duchem Božím, kteří jsou světlem a solí této zemi a společnosti.
Lidí, kteří se řídí tzv. Asymetrickou odpovědností, o které mluví i myslitel E. Lévinas:
„já jsem daleko více odpovědný za tebe, za druhého, než za sebe samého...“
Toto je skutečné evangelium a ta nejlepší evangelizace!!!


