Máte obrovskou odpovědnost
Rozhovor s letošním evangelistou ve Smilovicích pastorem Kevinem Garnerem z USA
Bratře Kevine, během své služby ve Smilovicích jsi kázal evangelium o Ježíši Kristu a pozýval
lidi k víře v Něj. Můžeš nám povědět, jak jsi byl evangeliem zasažen Ty sám?
Vyrostl jsem v rodině farmáře. Moje matka byla vychována v přesvědčení, že křesťanství je
důležité. Její otec byl alkoholik, avšak její matka ji posílala do nedělní školy každou neděli. (Můj
otec nežil duchovním životem až do okamžiku těsně před smrtí). V důsledku toho moje matka
posílala mě a mé dva bratry do nedělní školy a dovršili jsme luterskou konfirmaci. Vyrůstal jsem
s tím, že jsem hodně věděl o Ježíši, avšak nikdy jsem jej nepoznal osobním způsobem a nikdy
jsem nebyl k tomu veden.
Během studií na vysoké škole v roce 1984 jsem začal poslouchat kázání amerického evangelisty
Jimmy Swaggarta. 21. července 1984 jsem doopravdy slyšel evangelium poprvé. Tento večer mi
Bůh ukázal, že jsem hříšník a že přes všechno vyučování, které jsem absolvoval v nedělní škole a
při konfirmaci, a přes všechny mé vědomosti jsem ztracen a zasluhuji pouze peklo. Uvědomil
jsem si potom, kdo Kristus opravdu je a jak moc jej potřebuji, pouze jej, aby mi bylo odpuštěno.
Vyznal jsem moje hříchy a pozval Ježíše do svého srdce. Bylo to největší rozhodnutí v mém
životě a stále chválím Boha za jeho dílo.
Během evangelizačních shromáždění jsi hovořil mnoho o etických otázkách jako potraty,
eutanázie a homosexualita. Proč?
Příliš mnoho lidí ve světě se nesprávně domnívá, že Bible je pouze starověká historie a nemůže
hovořit o věcech, které jsou aktuální pro lidi v dnešní době. Boží Slovo je nadčasové a nacházíme
v něm zásady pro rozlišování mezi dobrem a zlem při řešení jakékoli etické otázky, které bude
lidstvo kdykoli čelit. Bůh nám dal tyto zásady a směrnice, abychom je používali a žili podle nich
a takto oslavovali Pána. Lidé musí vědět, že Bůh MÁ mnoho co říct, pokud jde o potrat,
homosexualitu a eutanázii. On je zavrhuje, protože ví, jakou újmu působí.
Křesťané jsou příliš váhaví a nesmělí, aby studovali, objevovali a zveřejňovali doloženou pravdu
o těchto záležitostech a o neuvěřitelné zkáze, kterou způsobují. V Německu je nyní potráceno 1
dítě ze 3, které byly počaty. Tyto informace lze nalézt v německých novinách a v lékařských
časopisech. My křesťané máme povinnost nejen hlásat pravdu Božího Slova, ale dokazovat ji
tomuto světu a použít k tomu všechny dostupné výzkumy a fakty, které můžeme najít. Přísloví
21,22 nám říká, abychom srazili baštu, na niž nepřátele spoléhali. Nevěřící si myslí, že fakty stojí
po jejich straně. Není to pravda.
Ve svých kázáních jsi také kriticky hovořil o evoluci. Proč nemůžeš sladit evoluci s Biblí?
Někteří křesťané to činí.
Evoluce je pokus vysvětlit tento svět bez toho, aniž bychom se uchýlili k myšlence o Bohu.
V evoluci existuje příliš mnoho křiklavých rozporuplností na to, abychom z ní učinili
životaschopné vysvětlení prapůvodu. Toto je další oblast, kde to příliš mnoho křesťanů vzdalo a
dovolilo nevěřícím, aby vyhlásili svůj monopol na pravdu a fakty. Na základě mých vlastních
studií neznám žádné tvrzení evoluce, které lze doložit Písmem (nebo vědeckými fakty pro tuto
skutečnost). Uvědomuji si, že mnoho křesťanů podporuje „teistickou evoluci“, myšlenku, že Bůh
byl nějakým způsobem zapojen do evolučního procesu. Avšak toto je zbytečný ústupek. Nedávné
rozhodnutí ateistického filozofa Antony Flewa stát se teistou (věřit v Boha – pozn. překladatele)
je důkazem, že strhující složitost života a neuvěřitelný plán (design), který vidíme v živé přírodě,

by měl lidi vést k závěru, že existuje Bůh. Dalším krokem je vzít Boha za jeho Slovo – On učinil
stvoření. Pokud Bůh použil evoluce ke stvoření světa, kde jsou pro to důkazy a kde je o tom
psáno v Bibli.
Módní tendencí postmoderní doby je relativizmus. Jaká je Tvoje odpověď lidem, kteří říkají, že
pravda je relativní?
Mnoho lidí chce tvrdit, že veškerá pravda je relativní, ale nikdo podle toho nežije. Nikdo v našem
světě nežil a nemůže žít podle světového názoru, že veškerá pravda je relativní. Každý člověk
žije v každodenním životě podle znalosti, že některé věci jsou pravdivé, že 1 + 1 = 2, že oheň
pálí, že voda je mokrá, že auta jezdí na benzín nebo na naftu a ne na ledový čaj atd. Některé věci
nejsou pravdivé jenom proto, že si to někteří lidé myslí. Něco je pravda, pokud to odpovídá
objektivní realitě. Jedinou oblastí života, kde lidé ve skutečnosti chtějí tvrdit, že pravda je
relativní, je oblast duchovní, oblast víry. Chtějí tvrdit, že všichni bohové jsou stejní a že všechna
náboženství nebo náboženské systémy jsou stejné. Činí taková prohlášení, protože se vůbec
neobtěžují, aby prozkoumali, co tato náboženství prohlašují za pravdu. Židé a muslimi tvrdí, že
existuje pouze jeden Bůh. Křesťané věří v jednoho Boha, který se sám zjevil ve třech Osobách.
Buddhisté věří, že my sami jsme bohové. Hinduisté věří ve 33 milionů bohů a bohyň. Každý, kdo
prohlašuje, že každá duchovní pravda je relativní, prostě opomíjí tyto skutečnosti. My křesťané si
také uvědomujeme, že relativizmus je duchovní problém, který může nakonec odstranit pouze
Duch Svatý (Jan 16,13; 2. Kor. 4,4).
Jsi pastorem Fox River Lutheran Church. Jaké jsou nejčastější pastorační problémy mezi
mladými lidmi ve Tvém sboru?
Zápasí s tlakem vrstevníků – s touhou a pokušením být jako tento svět. Řešíme problémy
s drogami, alkoholem, sexem, duchovní mrtvotou a zanedbáváním, s mladými lidmi, kteří
procházejí intenzivním výcvikem před konfirmací a pak, když je po konfirmaci, odcházejí od
Pána.
Máme také skvělé, solidní mladé křesťany, kteří se dostali do obrovských problémů, protože
pouze na okamžik zapomněli, kdo jsou v Kristu, anebo se chtěli předvádět před svými přáteli.
Pastoři a církevní vůdcové by měli pomáhat rodičům, ale rodiče v dnešní době příliš často
jednoduše nejsou přítomni. Příliš mnoho rodičů prostě spoléhá na to, že církev bude zajišťovat
všechno poradenství, vedení a bude věnovat jejich dětem pozornost, kterou potřebují.
Mnoho mladých lidí strádá v důsledku rozvodu rodičů. Jeden průzkum veřejného mínění
prokázal, že tři největší vlivy působící na americké dospívající jsou: 1) McDonalds, 2) rozvod, 3)
MTV. Je to smutné, avšak to nám ukazuje, jak velký je úkol, který nám Bůh uložil, a jak moc jej
potřebujeme, abychom jej naplnili.
Mohl bys nám říct něco o kořenech Tvé církve. Jaký má vztah k pietizmu? Co to znamená, že
církev, ke které patříš, je „svobodná“?
Svaz svobodných luterských sborů (AFLC) má své kořeny v norském pietizmu. Nestudoval jsem
na biblické škole nebo semináři, které tento svaz provozuje, ale na základě mého studia jsem se
dozvěděl, že pietizmus pochází od Hanse Nielsena Haugea, člověka, kterého si Bůh použil, aby
ve Skandinávii v 18. století vedl probuzení. Hauge doporučoval sebezpytování „Žiji pro Pána ve
všech oblastech mého života?“ Tato pietistická tradice pokračuje v AFLC dodnes. Pietizmus
prostě znamená, že pokud jsi křesťan, máš podle toho v moci Ducha žít.
Jedním z hlavních důvodů, proč byl AFLC v roce 1962 vytvořen, bylo (kromě touhy po
zachování věrnosti Božímu Slovu) zachování svobody členských sborů. AFLC ve skutečnosti

není denominace. Každý sbor je „svobodný“ čili v zásadě nezávislý. Sbory AFLC se sdružují
nebo spolupracují, aby vydržovaly misionáře, provozovaly biblickou školu nebo seminář,
vytvořily materiály pro nedělní školu, nebo zpěvník atd. Avšak AFLC nerozhoduje
o záležitostech členských sborů. Neexistuje žádná hierarchie, která by nutila nebo vyžadovala,
aby sbory používaly ve svých nedělních školách materiály od AFLC. Hierarchie nevolí pastory
ani je naplatí. Každý sbor je „svobodný“ a nezávislý. Já jsem studoval na Svobodném
evangelikálním semináři v Chicagu a přesto sbor, kde sloužím, měl svobodu si mě povolat.
Každý sbor má svou ústavu, která je v souladu se zásadami AFLC.
Pocházíš z bohaté země, která je pokládána za křesťanskou. Průměrná návštěvnost církví patří
k nevyšším na světě. Jak se díváš na křesťanství v Americe?
V Americe jsou stále lidé, kteří skutečně milují Pána, avšak křesťanství v Americe je velmi
plytké. Znalost Bible dramaticky klesá. Úroveň odevzdanosti (Božím věcem) klesá. Příliš mnoho
křesťanů ve skutečnosti neví, co to znamená, když o sobě prohlašují, že věří. Boží svatost byla
zatlačena pohledem na Boha jako na osobního sluhu. Jsme velmi bohatý národ, ale velmi nás
rozptylují věci, které nemají nic společného s učednictvím.
Příliš mnoho křesťanů si přeje mít obrovské církve „mega-církve“ s 15-25 tisíci členů. Ale
v církvi této velikosti člověk ani nemůže znát svého pastora. Mnoho z těchto mega-církví
„rozřeďuje“ Boží Slovo, aby přitáhlo davy. Neexistuje náhražka za Boží plán – individuální
sdílení víry a získávání duší po jednom. George Barna, křesťan a osoba provádějící průzkum
veřejného mínění, říká, že pouze 7 % Američanů je znovuzrozených a že máme 187 milionů lidí,
kteří ve skutečnosti neznají Krista. Spojené státy jsou pátým největším národem bez církevní
příslušnosti. Modlete se za nás!
Jaké jsou Tvoje dojmy ze Smilovic? Jak vnímáš mladé křesťany z luterské církve v České
republice?
Byli jsme vděční, že jsme se mohli dozvědět, že tato oblast České republiky je duchovně živá.
Předtím, než jsem přijel, četl jsem článek napsaný jedním občanem České republiky, který
studoval na Trinity Seminary v Chicagu. Psal, že vaše země je nejvíce ateistická na světě. Moje
žena Susan a já jsme si mysleli, že celá vaše země je duchovně mrtvá. Díky Bohu za tradici,
kterou máte, a za Ducha Svatého, který tady neustále hýbe lidskými srdci.
Mladým lidem ve vaší části České republiky byla dána obrovská odpovědnost – stále hledat
Boha, aby tady zůstalo opravdové, biblické svědectví. Prosím Vás, mladí lidé, neobracejte své oči
a svá srdce k tomuto světu! Obraťte své oči ke Kristu a dá Vám srdce, které uvidí spasení pro
tento svět! Zdá se, že Vaše země se probouzí z noční můry komunizmu a tak se před Vámi
v následujících letech otevře neuvěřitelné množství příležitostí (peníze, zaměstnání, vzdělání,
cestování). Nikdy nezapomeňte, že jedinou věcí, které se opravdu vyplatí sloužit, je pouze
Kristus a jeho záležitost. On Vás k tomu volá.
Ptal se S. Rucki

