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LOĎ, KTERÉ CÍRKEV ŘÍKÁME



ÚVODEM
Je  po  prázdninách  a  dou-

fám,  že  jste  nabrali  nových  sil.
Možná jste také unavení, protože
v  létě  je  zvlášť  na  polích  hodně
práce; prostě „pilno jak o žňách.“
Je za námi jarní epidemie zákeřné
nemoci a nevíme, zda nás nečeká
„další kolo“. Ale v tom ve všem-
odpočívání  i  v  pilné  práci,  ve
všem, co děláme, z čeho máme ra-
dost i obavy - smíme vědět a počí-
tat s tím, že náš Bůh, náš Pán, náš
Otec,  je s  námi a dá nám dobré,
když ho prosíme. 

Ústředním tématem tohoto
čísla našeho sborového časopisu je
LOĎ, která představuje CÍRKEV.
Je  to  téma,  totiž  církev,  mnohdy
diskutované, ze všech stran probí-
rané a mnohdy i  zpochybňované.
Že  je  církev  zpochybňovaná  v
dnešní společnosti společnosti, nás
ani  moc  nepřekvapuje.  Není  to
však způsobeno jen vlivem před-
chozího  režimu;  tento  postoj
vznikl  již  dříve s  nástupem svět-
ského  humanismu  či  osvícenství.
Již  tehdy  byl  Bůh  prohlášen  za
zbytečnost.  S tím pak křesťanská
církev  byla  prohlášena  také  za
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zbytečnou.  Nutno  přiznat,  že  na
vznik této situaci  se církev podí-
lela  také  sama  zvlášť  svými  po-
stoji  sociálními.  Leč  můžeme vi-
dět, že existence křesťanské círk-
ve je zpochybňovaná mnohdy pří-
mo ve společenství křesťanů. Je to
asi  způsobeno přehnaným indivi-
dualismem,  tedy  předůrazněním
toho, že člověk stojí před Bohem
sám a jiné lidi,  jiné věřící,  nepo-
třebuje. I s tímto názorem se mů-
žeme setkat.  Nicméně křesťanská
církev tady existuje téměř dva tisí-
ce let a připočteme-li k tomu ještě
další tisíciletí izraelské církve, pak
je  to  docela  docela  dlouhá doba.
Starozákonní  Izrael  totiž  nebyl
především národ v dnešním nacio-
nálním  smyslu,  byl  především
církví  a  to  církví  jediného  Boha
Hospodina. Je tomu v jistém smy-
slu dodnes.

Obrázek  na  titulní  straně
tohoto čísla pochází z kostela sbo-
ru  v  holandském  Lekkerkerku.
Když se  na  něj  podrobněji  podí-
váme,  vidíme  tam  loďku  na  vl-
nách,  na  které  stojí  kříž,  nad  ní
jsou mraky a zespodu, jakoby ne-
sena je holubicí. Nad ní, v horním
oblouku, což na černobílem tisku
není vidět, se rozpíná duha. Je to,
myslím  si,  docela  dobrá  sym-
bolika  pro  církev  plavící  se  po
rozbouřeném  moři,  s  mraky  nad
hlavou nesená a podporovaná ho-

lubicí, známým to symbolem Du-
cha svatého, s duhou Boží milosti
nad hlavou a s Kristovým křížem
na palubě, který, jak to zpíváme v
poslední  sloce  předchozí  písně  -
„Tu zříme:v lodi drží nás vítězný
Kristův  kříž“-  to  vše  završuje  a
dává  tomu  smysl.  Tento  úvodní
obrázek  nechť  nás  vede  při
přemýšlení o církvi i v tomto ča-
sopisu, i vůbec.

Jako obvykle následuje ně-
kolik  úvah  o  církvi  a  to  např.
církev jako Boží  lid,  církev jako
rodina,  jako  tělo,  jako  společen-
ství,  jako  organizace,  jako  spo-
lečnost  poutníků,  apod.  Také  si
připomeneme,  co  jsme  prožili  o
prázdninách,  na  dovolených  a  to
napříč všemi generacemi a troška
historie také neuškodí. Inu dočtete
se sami.

Toto číslo vychází na pod-
zim před slavností „Díkůčinění za
úrodu“ a myslím si, že je to dobrá
pobídka  k  tomu,  abychom  si
připomenuli  všechno, co jsme od
našeho Boha Otce přijali, jak nás
chránil, ostatně to sami víte.

A pak  už  nás  bude  čekat
doba Adventu a Vánoc. Do tohoto
nastávajícího  času  vám  přejeme
Boží ochranu, pokoj a požehnání.

Milan Michalík
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