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Úvodník: Jsem moralistou?
Tuto otázku jsem si musel
položit, když jsem se připravoval na vyučování předmětu
Úvod do misie, který budu
vyučovat v Kambodži. Zjistil
jsem, že jako křesťané máme
k moralismu velice blízko nebo
dokonce se jimi lehce stáváme.
Je na tom něco špatného nebo
se tomu máme vyhnout?
Definice moralismu
Abychom si z biblického pohledu zodpověděli na předešlou
otázku a podotázky, které nám
přirozeně vyvstanou, musíme si

definovat, co moralismus je a
přirozeně, kdo moralista je.
Když poskládám několik definic
ze slovníků (Meriam-Webster,
Oxford Dictionary, Vocabulary),
lze moralismus popsat jako
určitý návyk či tradiční mravní
postoj nebo vyřčené výroky,
které mají sklon si činit úsudek
o morálce druhých lidí. Jinými
slovy moralista je ten, kdo má
jasné názory o tom, co je
správné a naopak co správné
není - čili je špatné.
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Chování moralisty
Vypozorovat, jestli je někdo moralistou či
nikoliv lze podle toho, v jaké fázi se tento
člověk nachází. Zaměřme se na tři typy
moralistů. První, tzv. „slabší odvar“ je
člověk, který má jisté mravní základy a
hodnoty, kterým věří, ale nejsou natolik silné, aby dokázal své názory a hodnoty před
společností obhájit. Dokonce to může dojít
tak daleko, že tento moralista „slabší
odvar“ přijme hodnoty většiny, i když si tím
úplně nebude jist. Jako příklad uvedu
manželství, jelikož se denně setkávám
s lidmi, jejichž hodnoty se změnili pod
tlakem společnosti. Moralista „slabší odvar“
je přesvědčen o tom, že manželství je
svazek dvou lidí, muže a ženy a tato hodnota přirozeně vyvěrá z jeho zdravého
rozumu a vnitřního přesvědčení. Nicméně
„slabší odvar“ tímto názorem nechce vyčnívat a je velice tolerantní a otevřený jiným
názorům, kterým se nebrání. Při diskuzi o
tom, že manželství neznamená svazek
mezi mužem a ženou a jejich věrnosti na
celý život a naopak žít na hromádce či
dokonce homosexuální vztah je „zdravou“
alternativou a svobodou vůli člověka,
„slabší odvar“ není sto jasně obhájit svůj
názor a naopak svou nekonfliktností raději
názor přehodnotí, než aby se dal nějakého
sporu či hlubší debaty s ostatními. Po delší
době tento „slabší odvar“ začne přijímat
myšlenky společnosti, potažmo většiny a
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za nějakou dobu se jeho hodnoty přehodnotí a začne věřit tomu, že manželství není
to, čemu předtím věřil.
Druhý typ moralisty, tzv. „vodováha“ je o
svých morálních (mravních) názorech
přesvědčen natolik, že i když se ho snaží
někdo přesvědčit, vždy se vrátí do původní
pozice. I když tato „vodováha“ není schopna čelit tlaku společnosti, nenechá se
zviklat a jeho hodnoty jsou již ustálené a
dobře zakotvené. Dokonce se nebojí obhajovat svůj názor a diskutovat o něm. V příkladu manželství má jasný názor a nehodlá
jen tak ustoupit ze svého přesvědčení, jedině za předpokladu, že by protější důkazy
byli natolik pravdivé a prokazatelné, aby i
po velice pečlivém zvážení změnil své
mravní hodnoty. Názor, že homosexuální
svazek je normální a rozvod je řešením
manželských problémů, a žít na hromádce
je jako cvičný test před závěrečnou zkouškou, neohne „vodováhu“ ani doprava,
ani doleva.
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Třetí typ moralisty, tzv. „býk“ nedává šanci
jinému názoru než svému vlastnímu. Je natolik přesvědčen o svých názorech a
mravních hodnotách, že cokoliv nespadá
do jeho krabice, není přijatelné. Dokonce to
dochází až tak daleko, že se zarytý moralista cítí natolik přesvědčen o svých vlastních názorech a hodnotách, že od ostatních očekává jejich přesné dodržování. Je
téměř nemožné takového moralistu
přesvědčit o něčem jiném. Při pohledu na
rozvoj člověka často dochází k tomu, že se
moralista v životě vyvíjí a více stává stálejším ve svých názorech. Za velice pozoruhodné stojí ještě zmínit to, že většina
moralistů jsou dotčeni a uraženi, když ostatní lidé nesdílejí jejich hodnoty.
Když tedy hovoříme o moralismu, hovořím
o člověku, který se jím může stát nebo jím
je bez ohledu na to, jestli se řadí do skupiny
ateistů, budhistů, či křesťanů. Protože jak
ateisté, budhisté, či křesťané mají ve svém
učení zakotveno morální jednání.
Evangelium a moralismus
Dr. Albert Mohler ve svém článku Proč
moralismus není evangelium a proč si
mnoho křesťanů myslí že je píše, že „jeden
z nejpřitažlivějších falešných evangelií, je
moralismus… víra, že evangelium může být
zredukována na zlepšení či zdokonalení v
chování“. Toto byl moment, kdy jsem si
položil otázku: „Jsem moralistou?“ Je
evangelium o tom, že se začnu jinak cho-
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vat, nebo lépe řečeno, je zlepšení mého
chování důkazem toho, že jsem skutečně
znovuzrozený? Zjišťuji totiž, že se při zvěstování evangelia mnohdy spokojíme s tím,
že lidé po určité době změní své chování,
nebo se začnou mezi křesťany v církvi chovat tak, aby vypadalo, že jsou „proměněni“,
i když jsou ve skutečnosti pouze „převlečeni.“ Bible nám ukazuje, že se vlastně jako
moralisté rodíme, protože Bůh nás stvořil
ke svému obrazu a dál nám schopnost
rozpoznat co je dobré a zlé skrze svědomí.
Proto jsme na počátku svého života cítili
vinni, když jsme učinili něco špatného a
svědomí nás „kousalo“. Tím, že nás rodiče
přirozeně vychovávali v poslušnosti, jsme si
ve svých životech vytvořili určitý model
chování. Posloucháním se nám věci povolovaly, neposlušností naopak zakazovaly.
Poslušností jsme byly obdarovávání a
neposlušností trestáni. Tuto komunikaci si
každý z nás odnesl do života a podle tohoto modelu posuzujeme lidi. Ti, kteří se
chovají slušně, jsou věrni v manželství, mají
poslušné děti, mají úctu k druhým lidem,
nehádají se, platí daně, dodržují zákony a
mají správnou etiketu (pravidla chování),
jsou v našich očích „v úctě“ neboli „ve
vážnosti“. A to platí i naopak. Ale jak
Mohler trefně poukazuje na to, že „naše
společenství jsou naplněna lidmi, kteří byli
‚správně vychováni’, a přesto se řítí do
pekla.“
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Jinými slovy platí to, že změnou chování se
opravdovými křesťany nestaneme. Musíme
se přestat zaměřovat na externí chování, a
zaostřit zrak na vnitřní proměnu. Protože
pouze vnitřní proměna může přinést
skutečnou změnu našeho vnějšího chování.
Za svůj život jsem vypozoroval, že každé
dobré vnější chování, které nepramení
z vnitřní proměny, a které může být pouze
učiněno Ježíšem Kristem, se postupně
odhalí a nakonec se ukáže skutečné nitro
člověka. Písmo jasně učí, že ospravedlněni
jsme pouze a jedině na základě víry
v Ježíše Krista, ne na základě skutků,
mravního chování, etického kodexu, či
moralismu. Protože vše, co je mimo tuto
ospravedlňující víru, je falešné evangelium, o kterém apoštol Pavel v Galatským
1,7-8 píše: „Není jiné evangelium, ale jsou
někteří, kteří vás uvádějí ve zmatek a chtějí
Kristovo evangelium překroutit. Ale i kdybychom vám my nebo sám anděl z nebe
zvěstoval v evangeliu něco jiného než to, co
jsme vám zvěstovali, budiž proklet!“
Moralismus nemůže nic jiného zplodit než
„vylepšeného“ hříšníka, který se lépe
chová. Naším cílem se nemá stát mít plné
sbory a církve „vylepšených“ neboli „vytuněných“ hříšníků, kteří se naoko tváří a
chovají slušně a nehodlají se svým skutečným stavem nic dělat, ale znovuzrozených
a vnitřně proměněných lidí, kteří se přes
svou nedokonalost budou rozhodovat jít za
Kristem a bojovat každodenní zápasy
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s myšlenkou, že nám Kristus na kříži vydobyl vítězství, radost, lásku, pokoj, naději,
uzdravení, ….
Závěrem
Na otázku či jsem nebo nejsem moralistou,
si musí každý odpovědět sám. Bude zapotřebí se nad svým jednáním zamyslet a
položit si otázku, proč se chovám, jak se
chovám a jaké jsou mé skutečné hodnoty
v životě. Když dovolíme Duchu Svatému,
aby zkoumal naše srdce, ukáže nám, co
chce proměnit a v čem upevnit.
Modlitba: Drahý Otče, chci ti poděkovat za
to, že jsi mne stvořil ke svému obrazu, a že
jsi mi do života dal schopnost rozpoznat
dobré od zlého, i když jsem během svého
života v některých oblastech tuto schopnost ztratil. Prosím tě teď, aby Tvůj Duch
zkoumal mé srdce a ukázal, jestli je mé srdce skutečně proměněné a mé chování,
mravní zásady a principy jsou dílem Tvé
proměny mého života nebo jsou to pouhé
masky, abych schoval svou hříšnost.
Prosím odpusť mi, že jsem se v životě tolikrát přetvařoval a stvoř mi čisté srdce,
abych tě mohl chválit a uctívat v Duchu a
v pravdě. Uvědomuji si totiž, že na každý
den potřebuji tvou milost. Amen
Roman Vretonko
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Svědectví
Ohledně narození našeho syna se událo
něco velmi výjimečného. Po několik týdnů
jsem měla příznaky porodních stahů a 14.
června byly již natolik pravidelné, že jsme
museli do nemocnice. Musela jsem tam na
několik dnů zůstat. Vojta přespával v církvi
nedaleko nemocnice. Když se modlil, Bůh
mu ukázal dvě důležité skutečnosti:

A proto jsme odpustili lidem, kterým jsme
potřebovali odpustit a napsali jsme nejbližším, aby také odpustili, proto aby náš
syn mohl být v bezpečí. Následující neděli
měla jedna žena v církvi stejné poselství pro
náš sbor ohledně odpuštění. Naše dítě se
stále ještě nenarodilo. Ve své mysli jsem
přemýšlela: „Neodpuštění je ale celonárodní
záležitostí, jak s tím máme jednat?“ Za dva
1: Bůh mnohokrát jedná jiným způsobem, týdny jsme byli na skupince, na které byl
než si myslíme. Je zde příběh o jednom host. Měl na srdci jménem jiných zemí
muži, který jel na oslici, ale oslice jela jiným požádat celou Českou republiku za
směrem, než tento muž chtěl. Muž začal odpuštění za to, co se stalo v minulosti a
oslici bít a mluvil na ni nehezká slova. Po co ostatní země způsobily Česku. Vojta
chvíli oslice promluvila: “Proč mě biješ? prohlásil odpuštění ve jménu České repubJezdil jsi na mně odjakživa až dodnes. Proč liky. Ve chvíli kdy mluvil, jsem cítila, že to
mi nedůvěřuješ?” Poté se otevřely oči toho- bylo právě to, na co Bůh čekal. Nyní se náš
to muže a on uviděl nebezpečí, které na něj syn může narodit.
na cestě číhalo.
V tu noc mi praskla plodová voda. Po dvou
týdnech předporodních kontrakcí a 20-ti
2: Musíme si navzájem odpouštět. Když hodinách skutečných kontrakcí se zbytek
máme nenávist vůči někomu druhému, je plodové vody začala kazit a srdeční ozvy
to jako zeď mezi Bohem a námi a mezi našeho syna se snižovaly. A proto musel
lidmi. Někdy tato nenávist může pocházet přijít na svět císařským řezem proto, aby
z předchozí generace, kde je neodpuštění. zachránili oba naše životy. Z tohoto důvodu
Můžeme mít někdy dokonce problém od- Vojta nemohl být u porodu. Na cestě na
pustit i sobě samým, nebo lidem v naší porodní sál Vojta řekl: “Komu důvěřujeme?”
církvi. Dokonce to může být celonárodní S velkým pokojem ve svém srdci jsem
problém. V Bibli je napsáno, že neod- mohla říct: “Bohu!”
puštění nám brání v růstu a dokonce může
vést k uzavření lůna a zastavení laktace.
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Dne 28.7. ve 20:09 se nám narodil náš syn.
Vážil 3680 gramů a měřil 50 cm. Jeho
jméno je Joshua Trčka. To znamená “Bůh
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zachraňuje”. Bůh nás připravoval tím, že
nám ukázal na příběh o oslici, a že vše
půjde úplně jinak, než si představujeme a
chceme. Nicméně bychom se na Něj
neměli zlobit. Předtím, než se Joshua narodil, si také mnoho lidi navzájem odpustilo.
I my jsme znovu mohli začít s čistým srdcem.
Je pravdou, že mnohokrát Boží cesty nejsou našimi cestami, ale jsou k našemu
dobru.
Buďte požehnaní.
Vojta, Jeska a Joshua

K čemu je dobré naše společenství???
Touto otázkou sem se v podstatě nezabýval, ale byl jsem rád, že jsem dostal tu
možnost být mezi Vámi a konečně našel tu
správnou cestu. Získal jsem i spoustu
nových známých i z řad mladší generace,
což mne velmi mile překvapilo. Tu vyvstal
problém, který se mi zprvu zdál neřešitelný!
Od zdejšího senior klubu jsem dostal
možnost se zúčastnit týdenního rekreačního pobytu v Piešťanech, avšak mám
doma zvířenu… psa a kocoura a o ty bylo
nutno se v době mé nepřítomnosti o ně
postarat. Modlil sem se, aby to dobře
dopadlo a onen pobyt jsem opravdu zvládl.

Jen bezděky při našem sezení /kurs Beta/
jsem oslovil Adama Trčku, ke kterému
zvířata okamžitě při tomto setkaní přilnula,
zda-li by se nechtěl onoho již vyřčeného problému zhostit. Okamžitě a téměř
bez váhání se souhlasně vyjádřil. Po celý
týden pobýval u mě v domku s již
zmíněnými zvířaty o něž se vzorně staral, za
což mu touto cestou opravdu děkuji. Ne,
není to jen o vyslyšení modlitby, ale také o
vzájemném chování nás k sobě samým.
Milan Mühlstein
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Svědectví
Před rokem na svatbě mi Bůh zjevil jednu
důležitou věc a to je, že On dá ve správný
čas to, co dát chce. Bylo to takhle: začal
obřad a vítali pastora Pavla Harabuse a já
se rozhlédla a on nikde. Pochopte, pro
někoho kdo má naplánovaný celý den “D”
na každičkou minutu to byl obrovský šok.
Už jsem plánovala, kdo nás oddá a co se
bude dít atd. Když nadešel čas oddací,
Pavel převzal mikrofon a plynule začal
(jako by tam celou tu dobu byl) a málo kdo
si všiml, že ne. A v tom mi Bůh ukázal:
„Odevzdej mi své plány, já mám lepší

načasování než kdokoli jiný.“ A tak se učím
čekat na Boží čas a ne mít vše dokonale
naplánované ;). Vtipné bylo, že Pavlovi H.
Bůh ukázal, že se nevyplácí vyjíždět na
poslední chvíli a mohlo se stát ,že nás taky
neoddá.
Růža
Mazurová

Pravidelné sbírky na misii
Přispěj i ty

K 1.8. 2016 se na misijních sbírkách ve
Slavonicích i v Dačicích vybralo celkem
6199,- Děkujeme všem dárcům. Dále
chceme pokračovat v misijních sbírkách,
které budou i nadále každou poslední
neděli.

Desátky a dary můžete zaslat i bankovním převodem
na č. účtu: 2600 438 582 / 2010
V případě pravidelných příspěvků použijte jako variabilní symbol datum narození
ve tvaru den, měsíc, rok (např. 020985). Pro účelový dar uveďte do zprávy pro příjemce své jméno a účel, což poslouží pro pozdější získání potvrzení o celkové výši
daru při vašem uplatnění slevy na daních. (Např. Misie Rwanda)
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Pravidelná setkání
neděle
neděle
pondělí
úterý
středa

10:00
16:00
18:00
17:30
18:00

- Spolkový dům, Slavonice
- Palackého náměstí 39, Dačice
- Beta kurz, Slavonice (zodp. osoba: Roman)
- Skupinka u Romana a Rut, Dačice
- Skupinka, Slavonice (zodp. osoby: Adam & Robert)

Rozpis služeb
DAČICE

SLAVONICE

Datum

Kázání

Vedení

Úklid

Kázání

Vedení

4.9.

Mirek

Adam

Adam

Adam

Vojta

11.9.

Vojta

Mirek

Vojta

Vojta

Adam

18.9.

Roman

Vojta

Dana

Host

Vojta

25.9.

Adam

Michal

Rut

Adam

Roman

Úklidové skupiny:
Dana (Žanda)
Rut (Roman)

Vojta (Radek, Šárka)
Adam (Robert, Standa, Michal)

Narozeniny
v září slaví
5.9.
Robert Louwsma
7.9.

20.9.

Jakub Přibyl

Petr Valenta

9.9.

29.9.

Alicia Louwsma

Magda Libišová

Redaktor: Roman Vretonko
Grafická úprava: Rut Vretonko
Příspěvky posílejte nejpozději do 15. dne v měsící na e-mail: acdacice@seznam.cz
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