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Vážení odběratelé newsletteru Budoucnost církve. Nejprve mi dovolte
Vám poděkovat, že jste Budoucnosti církve i v novém kabátě zachovali
přízeň. Věřím, že Vám bude k užitku i v této formě.
V tomto čísle Vám přinášíme další z článků od Petra Soukala, tentokrát
na téma „Žít liturgii“. V druhém článku se věnujeme aktuálně velmi
palčivému tématu mezi mladými, a to sektě Sinčchondžhi. Oslovili jsme
čtyři ženy, které se nám svěřily se svojí zkušeností s touto skupinou. Jak
říká jedna s oslovených, složení respondentek "je nakonec vypovídající,
protože oslovují nejčastěji mladé ženy ve věku 18–30 let (ačkoli muži
nebo starší lidé také nejsou výjimkou)."
Na závěr Vám nabízíme akce salesiánské rodiny a knihy z nakladatelství
Paulínky.
Švecová Daniela

Celý život je jedna veliká pouť...
Od věčnosti – narození, jsem se vydal na pouť života. Poznávám krásu
stvoření, smysl života a různé krásné lidi na své osobní pouti.
Poutník si s sebou moc věcí nebere. Je skromný a raduje se z maličkostí.
Záleží mu hlavně na tom, aby došel cíle poutě – setkání s Bohem a se
sebou samým. Sám Ježíš učedníkům praví: „Nic si na tu cestu neberte:
ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze; neberte si ani náhradní košile.“
(Lk 9,3)
Zde vidím důležitost důvěry, skromnosti a odvahy vydat se na pouť.
Přeji Ti mnoho krásných a jednoduchých setkání na Tvé osobní
cestě životem.
o. Kamil Strak – služebník Boží

ŽÍT LITURGII
Autor: P. Petr Soukal

SLOVO Z
CENTRA
DUŠE

Již jsme si řekli, že ne každá modlitba je liturgií. Liturgie je oficiální modlitba církve, ve které
jedná sám Kristus (1.), který nám skrze vnější účinná znamení (2.) zpřítomňuje darovanou spásu
(3.) a to v obřadu, který stanoví církev (4.). Na slavení liturgie se ale můžeme podívat ještě jiným
úhlem pohledu. Liturgie by totiž měla proniknout náš život natolik, že se z liturgie slavené stane
liturgie žitá. Život sám je potom liturgií a každý náš skutek oslavuje Otce a přináší spásu.
Ať ji přijme ke své slávě…
„…a k spáse světa“, odpovídáme při mši svaté. Tato aklamace nám správně připomíná, že liturgie
má dvojí smysl: 1. oslavit Boha a 2. zprostředkovat nám Boží spásu. Jedno s druhým souvisí tak
těsněa neoddělitelně, že můžeme říci: když se člověk klaní Bohu a oslavuje ho, přináší mu to
spásu.A obráceně, vděčné přijetí spásy není nic jiného než oslava Boží dobroty a lásky. Ve druhém
století to geniálně vyjádřil svatý Irenej z Lyonu: „Na počátku tedy Bůh stvořil Adama ne proto, že
by potřeboval člověka, nýbrž proto, aby měl někoho, koho by zahrnoval svým dobrodiním. […]
Také když nám Pán přikázal, abychom ho následovali, nebylo to proto, že naši službu potřeboval,
ale proto, aby nám dal spásu. Následovat Spasitele znamená mít účast na spáse, jako jít za světlem
znamená mít účast na světle. Ti, kteří jsou ve světle, nedávají tomu světlu světlo ani záři, ale sami
jsou jím osvěcováni a ozařováni; nic mu nedávají, pouze přijímají dobrodiní světla. Tak je tomu i
se službou Bohu. Bohu nemůže nic dát, nepotřebuje ji. Těm však, kteří mu slouží a následují ho,
dává život, neporušitelnost a věčnou slávu. Těm, kteří mu slouží, prokazuje své dobrodiní právě
proto, že mu slouží, a těm, kteří ho následují, právě proto, že ho následují. […] Neboť stejně jako
Bůh nepotřebuje nic, potřebuje člověk Boží společenství.“[1]
Služba Bohu, spása duše
O mnoho století později vyjádřil podobnou myšlenku svatý Ignác z Loyoly ve svých Duchovních
cvičeních: „Člověk je stvořen, aby chválil Boha, našeho Pána, vzdával mu úctu a sloužil mu, a
takto spasil svou duši. Ostatní věci na světě jsou stvořeny pro člověka, aby mu pomáhaly k
dosažení cíle, pro který je stvořen. Z toho plyne, že je má člověk užívat natolik, nakolik mu k jeho
cíli pomáhají,a natolik že se jich musí zříci, nakolik mu v tom překážejí.“[2] Smyslem lidského
života je chvála Boha, která přináší spásu. Lidský život je nasměrován stejným směrem jako
liturgie. Náhoda?
„Zbožnost ryzí a bezvadná“ (Jak 1, 27)
Pouze „žitá liturgie“ nás může uchránit před nebezpečím pokrytecké zbožnosti, která přepíná mezi
módy: „v kostele“ a „mimo kostel“. Stačí abychom poznali, že každý čin vykonaný s láskou nás
přibližuje k našemu poslednímu cíli: oslavuje Boha, přináší nám spásu – stává se liturgií. S
trochou nadsázky bychom mohli říci, že je jedno, „co“ člověk dělá, pokud ví, „jak“ to má dělat.
Člověk může chválit Boha modlitbou, stejně jako prací. I proto svatá Terezie z Avily říkala:
„También entre los pucheros anda el Señor. – Také mezi hrnci se prochází Pán.“[3] Liturgie
nicméně stále zůstává jak zdrojem, tak i vrcholem našeho života. Slavení liturgie proměňuje náš
život a život sám je tím, co Bohu přinášíme jako „oběť živou, svatou a Bohu milou!“ Liturgie
života neumožňuje obětovat nic menšího než „sebe sama“ (srov. Řím, 12, 1).
„Přinášejte sami sebe“
Slova apoštola Pavla podnítila mnoho dávných křesťanů, aby přemítali, co znamená přinést a
obětovat „sám sebe“. Origenes v jednom ze svých kázání ukazuje podstatu žité liturgie a
vysvětluje: „Což nevíte, že také vám, tedy celé církvi Boží, celému lidu věřících, bylo dáno
kněžství? Zavazuje vás
k tomu, abyste Bohu obětovali obětinu chvály, obětinu modlitby, milosrdenství, cudné čistoty,
spravedlnosti, svatosti... Každý má proniknout s kadidlem za chrámovou oponu, sám zapálit oheň
na oltáři svého celopalu, aby se stravoval bez konce. Když se zříkám všeho, co vlastním, když
nesu svůj kříž a kráčím ve stopách Kristových, obětoval jsem celopal na oltáři Božím. Když
vydám své tělo, aby hořelo ohněm lásky a získám slávu mučedníků, obětoval jsem sebe samotného

jako celopal
na oltáři Božím. Když miluji své bratry natolik, že za ně položím svůj život, když za spravedlnost
a pravdu bojuji až do smrti, když umrtvuji své tělo a zdržuji se veškeré tělesné žádostivosti, když
je svět pro mne ukřižován a já světu, přinesl jsem celopal na oltáři Božím a jsem knězem svého
vlastního kněžství.“[4] Stejnému způsobu života nás učí také církev. Stačí otevřít Předmluvu k
mešnímu lekcionáři, kde stojí: „Proto mají věřící tím větší účast na liturgii, […] čím niterněji se
sami snaží přilnout k Božímu Slovu vtělenému v Kristu, aby svým způsobem života uchovávali,
co slaví
v liturgii, a zase naopak, aby usilovali vnést do slavení liturgie, co konají ve svém životě.“[5] Aby
byla liturgie pravdivá, nemůže být odtržená od života. Aby byl život prozářený Boží spásou,
nemůže být odtržený od liturgie.

[1] Irenej z Lyonu, Adversus Haereses, kn. IV., 13-14.
[2] Ignác z Loyoly, Duchovní cvičení, č. 23.
[3] Terezie z Avily, Kniha o zakládání, kn. 5, č. 8.
[4] Origenes, Homilie na Levitikus, homilie 9.
[5]Předmluva k mešnímu lekcionáři, č. 6.

VAROVÁNÍ (NEJEN) MLADÝCH KŘESŤANŮ PŘED ONLINE
STUDIEM BIBLE SE SEKTOU SINČCHONDŽHI
Autor: P. Jan Pitřinec
Sekta Sinčchondžhi (Shincheonji), která v minulých letech cílila především na mladé křesťany
v pražských ulicích, se v posledních měsících přizpůsobila přesunu do online prostředí. Nadále sice
využívá možnosti oslovování křesťanů na základě osobních kontaktů (oslovování rodiny a přátel
studenta, případně mladých v jeho farnosti a jiném společenství), ale ve velké míře nyní ke
kontaktování využívá sociálních sítí: jedná se především o Instagram, ale používá rovněž Facebook
a další sítě.
Záminkou ke kontaktu bývá nejčastěji prosba o vyplnění dotazníku s křesťanskou tematikou nebo
pozvání do online společenství, jako je jmenovitě InSpirit_cz či údajné ekumenické společenství
LEM-ON. Skrývá se také za účty věnující se křesťanským párům (muzizenam_zenymuzum),
biblickým veršům nebo obecně čtením Bible (rande_s_bohem). Po čase z těchto účtů přichází
nabídka na biblické lekce, které probíhají prostřednictvím platformy Zoom.
Ty zprvu působí jako klasické biblické studium, po nějaké době však začne lektor či
lektorka rafinovaně předávat učení Sinčchondžhi o „otevřeném slovu“ Nového zákona a
Zjevení, které se dle této skupiny již naplnilo, a proto je možné, aby se šířilo díky údajnému
zaslíbenému pastorovi, což je vůdce Lee Man-Hee (ten je nazýván dle procesu předání otevřeného
svitku ve Zjevení „Novým Janem“).
Mladí křesťané zde studují Bibli ve velmi přátelském prostředí, aniž by mohli poznat, že
jim sekta systematicky lže nebo že se mezi nimi pohybují falešní studenti jako Rastislav
Čižmár, který je jedním z těch, kdo stojí za rozmachem této sekty u nás a na Slovensku. Ti
falešní jsou navíc s těmi pravými spárovaní, aby společně sdíleli přijaté poznání. Kromě nich jsou
důležitou součástí sekty tzv. „evangelistky“, jakési asistentky lektorů, které je navíc nesou jako
„ovoce“. To vše slouží rovněž k zamezení kontaktu s jinými studenty, ale také pro kontrolu toho,
zda dotyčný nezačíná o něčem pochybovat. I proto jsou studenti nabádáni k tomu, aby o studiu

Bible nikomu neříkali, ačkoli mají zároveň postupně doporučovat blízké, kteří by mohli mít pro
toto „vzácné slovo otevřené srdce“.
Pokud někdo zvenčí před touto sektou varuje, začnou evangelistky spolu s přidělenými falešnými
studenty přesvědčovat na základě veršů z Bible a ujišťovat, že se je pouze snaží svést zlý duch, ať
už prostřednictvím blízkých, kněží nebo médií.
Proto je velmi důležité varovat opatrně s konkrétními důkazy v podobě zdrojů o této sektě,
o průběhu lekcí a podobě učení. Vzhledem k rychlému šíření přes sociální sítě je pak
potřebné zvýšit o této sektě nejen mezi mladými znovu povědomí.

Svědectví mladých žen o zkušenostech se Sinčchondžhi
Byla jsem oslovena napsat pár řádků o tom, jak mě slečna zvala do Sinčchodžhi.
Někdy během léta mi přišla zpráva od slečny, která se mě ptala, zda nejedu na JUMP (křesťanský
charismatický tábor pořádaný každý rok v Kostelním Vydří). V tu chvíli mě ani nepadlo, že by to
mohlo být něco divného, když se ptá na JUMP, a tak jsem jí odpovědělaa ptala jsem se odkud mě
zná nebo zda jsme se někdy potkaly. Odpověděla že ne, ale že někde viděla mou reakci na CSM
Hradec Králové. Nejspíše jsem jim lajkovala nějaký příspěvek.
Později se mě ptala, jestli plánuji jet na nějakou křesťanskou akci. A když jsem odpověděla, že
jsem měla v plánu jet na DCŽM Vesmír, začala mě zvát na akci jménem LEMON, že to probíhá v
sobotu a v neděli on-line. Psala jsem ji, že děkuji za nabídku, ale že nevím, jak to bude a ona se
mě hned ptala, který den tedy dorazím.
Pak jsem odjela na tábor a už jsem ji neodpovídala. Ale během toho týdne, co jsem byla pryč, mě
zvala ještě jednou. Neměla jsem čas na to nijak reagovat a taky jsem na to už zapomněla.
Vzpomínám, jak kamarádka, kterou také oslovili, sdílela na Facebooku článek, který byl psaný pro
cirkev.cz. V tu chvíli mi to tak nějak se cvaklo. Holčině už jsem na zprávy neodpověděla a její
účet jsem si blokla.
V první chvíli jsem nevěděla, co si o tom mám myslet. Byla jsem trochu zaskočená, jak snadno
vás mohou někam pozvat nebo vás někam lákat. Proto si myslím, že je důležité, aby se o tom
mluvilo. Je hlavně potřeba mladé lidi upozornit, že se k nim mohou snadno dostat skrz sociální
sítě a jednu malou veřejnou reakci.
Žena, 21 let

Koncem července se mi během jednoho dne ozvaly dvě dívky – ani jednu jsem neznala, s jednou
jsem měla společnou kamarádku na sociálních sítích, ale jinak jejich profil vypadal mile
a normálně :)
Jedna z nich zahájila zprávu s tím, že se letos rozhodla pro výzvu překonat sama sebe a udělat něco
dobrého a ptala se mě na JUMP, pak se chytla tématu duchovního růstu a programu, zmínila
Katolickou charismatickou konferenci, což jsou podle mě všechno takové normální důvěryhodné
akce, takže to působilo zcela neškodně. Předpokládala jsem, že mě asi objevila ve skupině JUMPu,
tak jsem jí chtěla poradit a tak... Nicméně mě pak pozvala na online ekumenické spolčo LEM-ON.
Spolča jsem se zúčastnit nemohla, protože jsem měla docela plné prázdniny. Nedlouho po této naší
konverzaci mi moje sestra ukázala článek na cirkev.cz, kde se psalo o sektě Sinčchondži, která
nyní láká mladé lidi i prostřednictvím sociálních sítí na právě takovéto akce – a byl tam vypsán
seznam akcí, stránek, kanálů, které jsou spravované členy tohoto uskupení. Odkaz jsem dívčině
poslala a ta se mi vzápětí omluvila a poděkovala za upozornění.

Druhá slečna mě pozvala na křesťanskou challenge, kterou pořádá @inspirit_cz<< (název
na Instagramu) s tím, že je to pro věřící, kteří hledají hlubší víru v Boha a větší poznání jeho i
svého srdce. Poslala mi také nezávazný dotazník, který jsem mohla vyplnit. Opět jsem
zareagovala, že nemám dost času, a po zjištění, že i tato skupina patří k sektě, jsem i jí poslala
odkaz. Také ona působila vděčně, že jsem jí toto upozornění poslala, ale jak jsem zjistila z
pozdějších rozhovorů
s přáteli, pokud už ti lidé přímo zvou na různé akce, jsou plnohodnotnými členy a vědí, o co jde,
takže jsem jim asi moc nepomohla.
Ráda bych ale pomohla všem, kteří ještě mají šanci se o tom dozvědět včas a vyhnout se tomuto
„společenství“.
Terka, 22 let

Přes sociální síť mi přišla zpráva s nabídkou o učení se cizího jazyka od mladé lektorky angličtiny.
On-line zábavnou formou a v přátelském prostředí – tak to prezentovala ve zprávě, kterou zdobilo
několik smajlíků. V té době jsem byla na nabídky přes sociální sítě zvyklá, ale žádnou z nich jsem
nepřijala. Tato mi však přišla zajímavá, protože jsem v té době chtěla využít čas karantény
k něčemu přínosnému.
Když jsem na nabídku nezávazně kývla, dostala jsem od mladé slečny dotazník ohledně angličtiny.
Ten však kromě otázek týkajících se mojí úrovně jazyka a vztahu k angličtině obsahoval i o něco
osobnější dotazy. Poté si se mnou sjednala hodinový rozhovor na téma osobní rozvoj, ve kterém
jsem zjistila, že je věřící. Dotazy od ní na on-line hovoru byly sice osobní, ale nedávala jsem tomu
celému velkou pozornost. V té době však vypadalo vše v pořádku, protože jsem byla přesvědčená,
že mezi učením a seberozvojem leží jen tenká hranice.
Ráda jsem tehdy sledovala stránky, které svým sledujícím denně nabízí novou slovní zásobu cizích
jazyků, nové znalosti či inspirující citáty. Vyhledávala jsem cokoliv, co by mi rozšířilo obzory.
A tak jsem se na hovor připojila. Lidé na on-line výuce byli velmi milí a přátelští. Vše skutečně
probíhalo zábavou formou a hodinka utekla jako nic. Na konci lekce jsme byli náhodně rozděleni
do místností, kde jsme si měli povídat v angličtině. Jedna holčina z lekce si na mě po našem
anglickém rozhovoru vyžádala kontakt, abychom si mohly chatovat i mimo hovory anglické
skupinky.
Po první hodině angličtiny mi začala hlavou vrtat otázka: Proč je to celé zdarma? Je to snad proto,
že jsou všichni participanti přátelé? Proč by tam tedy chtěli zvát někoho úplně nového a cizího?
Ať už to bylo z jakéhokoliv důvodu, na další hovory jsem již nešla.
I když jsem na angličtinu chodit přestala, chatování s holčinami pokračovalo. Povídali jsme si
o všem možném. Takřka denně se mi na Instagramu objevil nějaký motivační citát, nebo zpráva
s přáním krásného dne. Bylo to vlastně milé, ačkoliv jsem nechápala, proč se ke mně chovají jako
ke kamarádce, přestože jsme se nikdy předtím neviděly. Po nějakém čase jsem zjistila, že je jedna
ze slečen studentkou psychologie. Zaujalo mě to a ona to poznala. Poslala mi tehdy psychologický
dotazník a sjednala si se mnou hovor, kde mi prý řekne výsledek – analýzu mojí osobnosti.
Po nějaké době jsem si všimla, že jednu ze slečen sleduje na Instagramu moje kamarádka. Ptala
jsem se tedy kamarádky, odkud holčinu zná. Sdělila mi, že se začaly bavit naprosto náhodně poté,
co jí dotyčná slečna napsala. Zpozornila jsem. O to víc poté, co jsem se dozvěděla, že i kamarádka
si vyplňovala onen psychologický test. Když se slečna dozvěděla, že se známe, chtěla za námi
přijet. V té době si se mnou začala povídat o náboženstvích. A pak to přišlo tak přirozeně, že jsem
si toho málem nevšimla – pozvala mě na naprosto nezávazný hovor. Hovor náboženské skupinky,
kterou je ona součástí – Sinčchodžhi. Popírala, že se jedná o sektu a říkala mi, ať si to přijdu jen

nezávazně poslechnout. Ačkoliv jsem na zprávu již nikdy neodpověděla, připomíná se dodnes.
Několik věřících kamarádek mě upozornilo, že ví, o co se jedná díky stránce cirkev.cz.
Žena, 18 let

Mezi členy Sinčchondži (Shincheonji) jsem se online pohybovala a studovala Bibli skoro půl roku.
Vůbec jsem ale netušila, v jakém prostředí jsem. Do té doby jsem si totiž myslela, že člověk se
do nezdravých skupin a sekt dostane dobrovolně, že k nim chce patřit – nebo že ho prostě zlákají na
ulici. Nenapadlo mě, že vás mohou na místo dovést skrytě a měsíce tajit svou identitu, aniž byste
měli nějaké podezření, protože mistrovsky ovládají psychologické metody (v poslední době sice
začali oslovovat kněze, pastory i zbytek veřejnosti otevřeně pod svým jménem, jejich psychologické
taktiky ovšem zůstávají: třeba když míří na nejistoty související s pandemií a očkováním, což znovu
dokážou propojit s Biblí, a tím si jistě mnohé lidi získat, nebo na lidské ego tím, že člověku dávají
pocit vyvolenosti).
Úplně nenápadně mě jako první oslovila jedna dívka na Instagramu, s dotazníkem týkajícím se
víry. Jelikož jsem sama z vysokoškolského prostředí věděla, jak těžké je najít respondenty
dotazníků, odpověděla jsem jí. Rozhodně to nevypadalo sektářsky, měla sympatický instagramový
profil, netlačila na mě, byla velmi milá. Na základě dotazníku mi pak dokonce doporučila svou
kamarádku, která svůj osobní čas věnovala biblickým lekcím online. Toho jsem se rozhodla
využít, protože jsem Bibli chtěla rozumět víc a opravdu žít s Bohem každý den, i když to bylo
hlavně proto, že jsem prožívala náročné životní období a připadala jsem si na dně.
Tyhle individuální lekce byly moc zajímavé, vycházely z toho, co jsem znala z církve. Cítila jsem
sice občas zvláštní nepokoj, ale tato slečna tvrdila, že člověka bude od Božího slova vždycky
odvádět ďábel, tak jsem to přikládala téhle duchovní rovině. Hodně mi pomáhalo, že mi
ukazovala, jak Boží slovo může proměnit můj život. Na začátku se mnou vyplnila psychologický
test a ptala se na různá těžká období v mém životě, takže mi pak třeba na příkladu Josefa
Egyptského vysvětlovala, jak si to všechno může Bůh použít… Uznávám, že když je člověk
psychicky zraněný a zoufalý, je lehce manipulovatelný, ale přesto jsem vždy byla hodně kriticky
smýšlející. Jenže jsem nedomyslela to, že by mé zranitelnosti mohl využít někdo, kdo se vydává za
křesťana z mé církve, který mi chce nezištně pomoc.
Tato slečna mě pak předala své „mentorce“, kterou nadchlo, jak žíznivé srdce po Bohu mám – to
mi lichotilo, přála jsem, aby na mě bylo znát, jak moc důležitý pro mě Bůh je. Toto ale ve
skutečnosti říkají členové Sinčchondži všem osloveným, a stále to opakují i na hromadných
biblických lekcích, vedených lektorem/lektorkou Bible. Na ty jsem se dostala díky „mentorce“,
která mi tento několikaměsíční kurz zaměřující se na Novou smlouvu a knihu Zjevení doporučila,
jelikož se zrovna otevíral. Říkala, že to není náhoda. Ani já jsem ji v tom neviděla, protože jsem
celou tuto nepravděpodobnou situaci vnímala jako Boží vedení. To jsem vnímala i v tom, že na
lekcích často zaznívalo to, co mě zrovna zajímalo (ačkoli časem do výkladu začalo pronikat učení,
které jsem nedokázala přijmout).
A v neposlední řadě díky „evangelistce“ (= asistentka lektorky, která mě měla na starost)a
„parťačce“ (= má spolustudentka, s níž jsem měla sdílet svá uvědomění, až po odchodu jsem
zjistila, že studentku jen hrála). Přála jsem si dlouho křesťanské přátele, s nimiž bych mohla
mluvit o víře, studovat Bibli, vnímat svůj život pohledem věřícího člověka. Tyto dvě ženy tu
najednou byly pro mě, zajímaly se o mě, sdílely jsme spolu otázky víry, ale také detaily
z osobních životů. Modlily se za mě, podporovaly mě, staraly se. Občas mi ale přišlo, že si o mně
asi povídají i spolu: někdy jedna začala mluvit o tom, co jsem ale řekla jen druhé z nich. Až poté,
co jsem z prostředí Sinčchondži odešla, jsem zjistila, že toto je běžná praxe. O člověku studujícím
jejich výklad si takto předávají detaily a zapisují si je, aby ho mohli hlídat a vytvářet kolem něj
stále větší síť tvořenou dalšími členy. Takže například v případě, kdy člověk sdělí svému

„parťákovi“ nějaké pochybnosti o biblickém výkladu, provedou rychle nejrůznější kroky, aby jeho
pochybnosti rozehnali, ať už pomocí biblických veršů, nebo lekce zabývající se charakteristikou
sekt (jejímž cílem je přesvědčit vás, že v sektě rozhodně nejste, i kdyby vám někdo z okolí
náhodou říkal, že jste).
Získali si mě rozhodně ale i tím, že mi dali pocit potřebnosti. Díky nim jsem zjistila, jak moc na
mně Bohu záleží, a že není všechno tak ztracené. Dlouho jsem si připadala sama, bez lásky, ale
díky studiu Bible v kombinaci s jejich láskyplným rodinným prostředím jsem se znovu začala
zvedat nahoru. Byli jediní, s kým jsem mohla sdílet, co se mi děje, a opravdu naslouchali. Zároveň
jsem byla šťastná, že jsem našla křesťany, kteří opravdu žijí dle Boží vůle a evangelia, protože mí
známí z farnosti nebo katolické církve žili pokryteckým způsobem života plných pomluv,
nenávisti, alkoholu nebo nečistoty. Po zjištění, že jsem se ocitla mezi členy společenství, které
je z křesťanského pohledu možné označit za sektu, jsem ale zjistila, že i zde zneužívali Boží slovo
pro obhajování lží a jiných nedobrých věcí. Což může takto oklamanému studentovi jejich výkladu
dost ublížit – jak psychicky, tak duchovně. Přesto v tom všem stále vidím, jak se Bůh stará, vede
mě a uzdravuje všechno, co se stalo.
Je pro mě ale důležité zmínit, že členové Sinčchondži nejsou zlí lidé. Opravdu bychom se od nich
v našich církvích mohli mnohé učit. Jen bohužel někdo před nějakou dobou využil jejich
zranitelnosti a touhy po Bohu, jako to bylo i v mém případě – jenže oni zašli dál a teď skutečně
věří tomu, že nalezli jedinou pravdu. O to víc mi proto záleží na tom, aby se jim lidé nevysmívali,
nebo na ně nebyli nepříjemní, ale naopak, modlili se za ně, aby znovu nalezli svobodu v Kristu.
Žena, 25 let
Pozn. redakce: Pokračování svědectví s touto ženou přineseme v příštím prosincovém newsletteru.

POZVÁNKY SALESIÁNSKÉ RODINY
iSEC
iSEC je anglicko český tábor. Každoročně o prázdninách pořádáme 10denní tábor pro mladé od 15
do 18 let. Tábora se účastní zahraniční i čeští vedoucí.
Více informací: https://www.sadba.org/projekt/isec/
Rinaldi
Tento program umožňuje mladým lidem prožít mezinárodní zkušenost skrze účast na různých
mezinárodních táborech a kurzech. Akce pořádají neziskové organizace sdružené v síti DON
BOSCO YOUTH NET (DBYN). Více informací: https://www.sadba.org/projekt/evropskeaktivity/

NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ PAULÍNKY

Všichni jsme misionáři
Papež František – Gianni Valente

Maria, Matka učedníků Páně
Guiseppe Forlai

Rozhovor s papežem Františkem na téma

V této knížce se pokusíme nastínit Mariin

misijního rozměru církve volně navazuje na
encykliku Evangelii gaudium z roku 2013.

hluboký vztah k Duchu Svatému a k Církvi.
Duch Svatý je tím, kdo formuje tělo Božího

Tentokrát papež hovoří velice osobním tónem

Syna v lůně ženy, i tím, kdo utváří Církev

a používá mnohé příklady a zkušenosti
z vlastního života. Jde mu o to, abychom

v lůně jeruzalémského večeřadla. Kdykoli třetí

nezapomněli, že každý máme ve světě své

osoba božské Trojice dává život něčemu
novému, Maria je u toho. Tak jako nelze

jedinečné

něho

oddělit Matku od Syna, působením plodného

nemůžeme dělat nic“ (srov. Jan 15,5). Misijní
poslání křesťanů se nezakládá na lidské

Božího Ducha je nerozlučně propojen Mariin

poslání,

přičemž

„bez

výmluvnosti ani na strategiích a metodách, ale
na „síle přitažlivosti“, jíž působí živý Kristus
v srdcích lidí: kéž by tak mohl volně působit

život i s životem Církve. Církev je neustále
závislá na vanutí Ducha, ale jeho vanutí je
účinné, není-li Duch zarmucován (srov. Ef

i skrze každého z nás.

4,30), jinými slovy, pokud mu říkáme „tady
jsem“, podobně jako nazaretská Panna.

brož., 80 s., cena 135 Kč

brož., 88 s., 149 Kč

„Chytrý člověk poznání skrývá…“

Připravuje:
Asociace křesťanských spolků mládeže, z.s.
a Sekce pro mládež ČBK,
Thákurova 3,
160 00 Praha 6.

Přísloví 12:23

Máte-li nápad, postřeh nebo pozvánku, napište
nám:

