Konference o světové misii a evangelizaci Světové rady církví
Řízeni Duchem: povoláni k proměňujícímu následování
Výzva k následování z Arushe
Konference o světové misii a evangelizaci Světové rady církví zasedala v tanzanském městě
Arusha ve dnech 8.-13. března 2018. Sešlo se na ní více než tisíc účastníků – všichni
angažováni v misii a evangelizaci – z mnoha rozličných křesťanských tradic a z rozličných
částí světa.
Radostně jsme slavili životodárné hnutí Ducha Božího v naší době, čerpajíce přitom
inspiraci především z afrických kontextů a spiritualit. Prostřednictvím studia Bible, společné
modlitby a bohoslužeb a sdílením svých příběhů jsme byli povzbuzeni ke svědectví o Boží
vládě, která k nám přichází skrze život, ukřižování a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.
Navzdory některým zábleskům naděje jsme museli být konfrontováni se
smrtonosnými silami otřásajícími řádem světa a uvrhujícími mnohé do utrpení. Pozorovali
jsme šokující hromadění bohatství v důsledku jednoho globálního finančního systému, který
hrstku obohacuje a mnohé přivádí k chudobě (Izajáš 5,8). To je kořenem mnoha ze
současných vojenských konfliktů, ekologické devastace a utrpení (1 Tim 6,10). Tento
globální imperiální systém udělal z finančního trhu jeden z idolů naší doby. Rovněž posílil
kulturu dominance a diskriminace, které nepřestávají marginalizovat a vyčleňovat miliony
osob a nutí některé z nás k životu v podmínkách zranitelnosti a vykořisťování. Uvědomujeme
si, že lidi na okraji společnosti nesou to nejtěžší břemeno.
Tyto problémy nejsou nic nového, ale Duch svatý námi ani dnes nepřestává hýbat a
naléhavě nás, coby společenství křesťanů, volá k osobní i společenské konverzi a k
proměňujícímu následování.
Následování je zároveň darem i povoláním k aktivní spolupráci s Bohem na proměně
světa (1 Tes 3,2). Sdílíme Boží milost svým sdílením Boží misie v procesu, který raní
teologové církve nazvali „theosis“ neboli zbožštění. Tato cesta následování nás vede ke
sdílení Boží lásky v Ježíši Kristu a k jejímu každodennímu žití, když usilujeme o spravedlnost
a pokoj způsoby, které se liší od způsobů světa (Jan 14,27). Proto odpovídáme na Ježíšovu
výzvu následovat ho z periferie našeho světa (Lukáš 4,16-19).
Jako následovníci Ježíše Krista, a to každý zvlášť i všichni společně:
 Jsme svým křtem voláni k proměňujícímu následování: ke způsobu života spojeného s
Kristem ve světě, kde se mnozí potkávají se zoufalstvím, odmítáním, osamělostí a
bezcenností.
 Jsme voláni k oslavě jednoho Trojjediného Boha – Boha spravedlnosti, lásky a milosti
– v době, kdy mnozí vzývají falešného boha tržní ekonomiky (Lukáš 16,13).
 Jsme voláni k hlásání dobré zvěsti Ježíše Krista – o plnosti života, pokání a odpuštění
hříchu a zaslíbení věčného života – slovem i skutkem, ve světě, kde jsou mnozí
obětováni modlám smrti (Jeremiáš 32,35) a kde mnozí ještě neslyšeli evangelium.
 Jsme voláni k radostnému chození po cestách Ducha svatého, který dává sílu lidem z
periferií k hledání spravedlnosti a důstojnosti (Skutky 1,8 a 4,31).
 Jsme voláni k rozlišování slova Božího ve světě, ve kterém zaznívají mnohé
rozporuplné, falešné a zmatečné zprávy.
 Jsme voláni k starostlivosti o Boží stvoření a k solidaritě s národy, na které doléhají
vážné důsledky klimatických změn tváří v tvář bezohlednému a jenom na člověka
zaměřenému vykořisťování životného prostředí v zájmu konzumu a chamtivosti.
 Jsme jako následovníci voláni k sounáležitosti v komunitách postavených na
spravedlnosti a inkluzivitě, hledajíce přitom vlastní jednotu a kráčejíce na naši
ekumenické cestě ve světě, který je vystaven na základech marginalizace a vyčlenění.








Jsme voláni k věrnému svědectví o Boží proměňující lásce v dialogu s lidmi jiných
náboženství ve světě, kde politizace náboženských identit často způsobuje konflikty.
Jsme voláni k tomu, abychom byli formováni do podoby sloužících vůdců
ztělesňujících Kristovu cestu ve světě, který klade na první místo moc, bohatství a
kulturu peněz (Lukáš 22,25-27).
Jsme voláni k boření zdí a k hledání spravedlnosti společně s lidmi, kteří byli
připraveni o svůj majetek a vyhnáni ze svých domovů – včetně migrantů, běženců a
žadatelů o azyl – a k rezistenci vůči novým pomezím a hranicím, které oddělují a
zabíjejí (Izajáš 58,6-8).
Jsme voláni k následování cesty kříže, který zpochybňuje elitářství, privilegia a osobní
i strukturální moc (Lukáš 9,23).
Jsme voláni k životu ve světle vzkříšení, které nabízí naději - plné možnosti proměny.
Toto je výzva k proměňujícímu následování.

Není to výzva, kterou bychom dokázali plnit ze svých vlastních sil, proto se nakonec stává
výzvou k modlitbě:
Milující Bože, děkujeme Ti za dar života ve vší jeho rozmanitosti a kráse. Pane Ježíši Kriste,
ukřižovaný a vzkříšený, chválíme Tě za to, že jsi přišel nalézat ztracené, vysvobozovat
utiskované, léčit nemocné a obracet ty, kteří jsou zaměřeni na sebe. Duchu svatý, oslavujeme
Tě za to, že jsi dechem života pro svět a že jsi vléván do našich srdcí. Jsme-li živi Božím
Duchem, dejme se Duchem taky řídit. Dej nám víru a odvahu zapírat sami sebe, brát svůj kříž
a následovat Ježíše: stávat se poutníky spravedlnosti a pokoje v naší době. Pro požehnání
Tvého lidu, zachování země a slávu Tvého jména. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Z angličtiny přeložil Pavol Bargár.
Původní text je k dispozici na
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/mission-andevangelism/the-arusha-call-to-discipleship.

