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preevangelizace

První seznámení
Termín preevangelizace jsem poprvé slyšel od Pavla Rause, tehdy ředitele nakladatelství Návrat domů, když popisoval  základní strategii této organizace. Říkal: Nechceme dělat knihy jen pro křesťany, chceme být zajímaví i pro ostatní. Nechceme být misií, ale lidem ze světa chceme ukázat, že křesťanství je něco, o čem stojí za to občas přemýšlet.
Považuji tento pohled pro začátek kontaktu s nevěřícím člověkem za zásadně významný: křesťanství je něco, o čem stojí za to občas přemýšlet. Ať už si to chceme připustit nebo ne, žijeme v postmoderní době se všemi jejími atributy. Je to čas velmi podobný době prvotní Církve, době posledních staletí existence židovského státu (byť už pod mocí Říma), době pozemského života Pána Ježíše Krista, knihy Skutků a pak Církevních otců, se všemi zmatky oněch časů, sociálními a náboženskými, se vším tím prolínáním a mícháním nejrůznějších názorů, kultur, věr a pověr. I tehdy bychom mohli plným právem mluvit o globalizaci. Někteří dnes v tomto slovu možná cítíte negativní nádech. Zehdy to ovšem byla doba, kterou si Hospodin vyvolil pro příchod Mesiáše, ideální čas pro vznik Církve. Naplněný čas (Ga 4,4 aj.), čas příležitosti.
I dnešní dobu považuji za příležitost. Preevangelizace je jevem, který je (domnívám se) k využití této příležitosti nezbytný.
Preevangelizace v bibli
Má preevangelizace nějaký biblický základ? Není to jen nějaký lidský výmysl, klamná představa?
Termín preevangelizace v bibli nenajdeme. Najdeme tam ale její popis, příklad jejího použití. Co je pozoruhodné, je tam podrobně popsán jenom jednou; za preevangelizaci bychom mohli označit jednání a první část projevu apoštola Pavla na aténském Areopagu (Sk 17,18-34). Přinejmenším ve dvou dalších případech je preevangelizace naznačena: v chování žen, které mají nevěřící manžely, jak je doporučuje apoštol Petr ve svém prvním listu (1Pt 3,1-6) a při popisu vlivu soluňského sboru (1Te 1,9).
Namítnete, že takových situací, ve kterých jde  o zvěstování evangelia pohanům, je v Novém Zákoně mnohem víc, přece už Pán Ježíš uzdravil sluhu římského setníka (Mt 8,5-13), prokázal svou moc na dceři Syrofeničanky (Mk 7,24-30), Petr oslovil Kornélia (Sk 10), mezi jmény novozákonních křesťanů najdeme celou řadu jmen řeckých – to byli nepochybně pohané!
Ano, ale nepřehlížejme, že první misie Církve probíhala především v synagogách! I pohané jako Kornélius znali židovské náboženství, znali alespoň rámcově Starý Zákon, měli přinejmenším základní představu o izraelském Bohu. A hlavně, byli židovskému náboženství a víře v Hospodina příznivě nakloněni.
Pavlovi posluchači v Aténách ne. Proto s nimi Pavel jedná výrazně jinak, než v ostatních případech zvěstování. A jedná s nimi také jinak, než bychom to většinou dělali my, například neváhá pochválit náboženskou horlivost, se kterou se věnovali svému pohanskému náboženství (Sk 17,22). 
Snad jedna poznámka na okraj: Setkal jsem se s názorem, že příběhu z Areopagu je třeba rozumět jako příkladu špatné misie, protože v Aténách žádný sbor nevznikl. Pokud bychom na tento výklad přistoupili, museli bychom připustit (vzhledem k ojedinělosti tohoto případu zvěstování naprostým pohanům), že evangelium je jen pro ty, kdo nejprve projeví zájem o židovství. To by ovšem bylo v zásadním rozporu s listem Galatským a celou řadou dalších míst Nového Zákona. Proto se domnívám, že tento výklad není správný.
Pokusíme-li se nějak zobecnit první část Pavlova vystoupení na Areopagu, můžeme povědět, že připravoval půdu pro poselství evangelia. Ve druhé části pak evangelium skutečně zvěstoval, skončil slovy o ukřižování, nám se ale jedná o tu první část. To je preevangelizace: přípravná fáze zvěstování. Krok vstříc adresátovi poselství.
DŮVODY preevangelizace
Proč je třeba připravovat půdu? Proč nestačí přímo zvěstovat slovo?
Když Pán Ježíš vypráví podobenství o rozsévači , popisuje zanedbané pole. Rozsévač snad nešel nazdařbůh volnou krajinou. A jestli chodil po poli, proč na něm měl cestu a trní a skálu, tedy nevybrané kamení? To přece nejsou projevy dobré péče o pole. 
Dobrý rolník se o svou nebo i o svěřenou půdu stará. I Kristův svědek, rozsívající zrno slova, se má starat o půdu, do které zrna padají. Jde tu o minimalizaci či odstranění překážek, které brání klíčení a růstu zrna.
Jaké jsou dnes hlavní překážky dobrého klíčení zrna? Co je konkrétním důvodem potřeby preevangelizace?
Absence biblického vzdělání a zájmu o duchovní věci
Dnešní lidé kolem nás jsou na tom snad ještě hůř než filosofové na Areopagu. Až bychom se divili, jak hluboká je jejich nevědomost i nezájem o duchovní věci. Nejednou jde doslova o odpor. Kde existuje propast neznalostí a apriorní bariéra nechuti, vychází misijní oslovení velmi často naprázdno – a tady bych už řekl:  vinou zvěstujícího. Považuji za omyl tvrzení, že na nás je pouze jakýmkoli způsobem vyslovit před nevěřícím člověkem Boží slovo a o další že se postará Duch svatý. Ne. Jsme posláni jako živí a odpovědní svědkové. I evangelisté přizpůsobovali své texty možnostem cílové skupiny čtenářů. Je třeba usilovat o co nejlepší možnost porozumění. Na slyšení vlastní zvěsti evangelia je třeba posluchače připravit. Je třeba zorat úhor (Jr 4,3), je marné rozsívat do trní. Ta příprava k setbě – to je preevangelizace.
	Boží přístup ke světu: Vtělení Krista Pána
Nejnázornější příklad takového jednání nám ovšem dává Pán Ježíš Kristus. Jak vypadala preevangelizace v jeho podání? Aby zpřístupnil evangelium, aby je učinil srozumitelným nám lidem, aby nás mohl pozvat k následování, stal se nejprve člověkem (Fp 2,7), totiž stejným jako ti, kterým šel pomoci. Ano, stal se dokonce hříchem (2K 5,21). To je nesmírně silná výzva Církvi.

 Úkoly preevangelizace
Co je úkolem preevangelizace? Především:
Probouzet zájem
To je snad to úplně nejzákladnější. To se dařilo Církvi v Tesalonice, jak jsme už zmínili: Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému (1Te 1,9). Na životech tamních křesťanů viděli ostatní lidé takovou změnu, že to probudilo jejich zájem a sami si o tom začali vyprávět. Nebylo je třeba přesvědčovat, lákat, přemlouvat. Sami se začali zajímat.
Snad poznámka z praxe, která ukazuje na opačný vliv: Setkal jsem se už s tím, že nevěřící člověk řekl: Tak jestli tenhle člověk je křesťan, tak já křesťanem být nechci. A nešlo tam o problém formálního či jen nedělního křesťanství, ani o projev křesťanského fundamentalismu, který pochopitelně zavírá dveře mnohým. Stává se to tam, kde evangelium nahradíme svou specifickou křesťanskou (či sborovou) subkulturou – ale k tomu se ještě dostaneme.
Provokovat otázky
Kdysi jsem slyšel radu, která se mi nesmírně líbila a kterou nosím v srdci: Nevykládej o své víře nikomu, kdo se tě na to neptá. Žij ale tak, aby se tě ptali.
To je preevangelizace. (Tady bychom si mohli povědět, že preevangelizace je především způsob života, ale to by mělo nakonec platit o veškeré misii.) Preevangelizace je v tomto svém aspektu docela přirozený a samozřejmý projev zdravého křesťanství. Jeden příklad z doby mého studia: Ani ne týden poté, co uvěřila jedna moje spolužačka, přišel náš společný kamarád a ptal se, co se s ní stalo. Poctivý křesťanský život bude vždycky provokovat otázky. Významné ovšem je, aby současně neodpuzoval, jak jsme si uváděli v předcházejícím bodě. 
Budit důvěru
Úkolem křesťanů je reprezentovat svého nebeského Pána a tlumočit jeho pozvání. Evangelium (ono pohoršení kříže - Ga 5,11) je už samo o sobě dost nepřijatelné. Dnešní svět je navíc světem devalvovaného slova – evangelium ovšem je neseno slovem, víra je … ze zvěstování (Ř 10,17a). I tato skutečnost vzbuzuje u mnohých nedůvěru. Je ale také psáno, že království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci (1K 4,20). Znovu se dotýkáme skutečnosti, že preevangelizace je víc životním stylem, než nějakou kampaní, způsobem mluvy či přesvědčovací metodou. Jde vlastně o život Kristova svědka uprostřed normálního života všedních dnů. Jde o to žit životem, který bude nejen pravdivý a poctivý, ale také lidem kolem nás srozumitelný a pro ně atraktivní.
Co to znamená prakticky, žit přitažlivý a srozumitelný život? Snad několik podnětů:
	Být velmi spolehlivý ve slovech i činech
	Být věrný (dnes často opomíjená vlastnost)

Být otevřený, nebát se přiznat vlastní slabost, nevědomost, selhání. Nebát se ale přiznat ani radost, vděčnost apod. Nebát se lidí, nových kontaktů, komunikovat s novými příchozími, zvát hosty a věnovat se jim – nevymlouvat se na povahu; nejde o povahu, ale o odvahu a o trošku cviku.
Vědět (a být schopen vysvětlit) proč co dělám
Když už vím a umím vysvětlit, pak jasně odlišovat biblické důvody (na jedné straně) a na straně druhé důvody kulturní či tradiční. Ty nemusíme hned opouštět, ale nemůžeme je stavět na roveň slovům Písma.
	Přátelské vztahy se světem, přesněji řečeno s nevěřícími či nekřesťanskými lidmi kolem nás

S otázkou důvěry úzce souvisí téma přátelství mezi křesťanem a nekřesťany. Může ale vůbec mít věřící člověk mezi lidmi nevěřícími nebo jinak věřícími skutečné přátele?
Někteří říkají, že to ani nejde, protože si z principu nemohou rozumět. Já se naopak domnívám, že to je nejen možné, ale i nutné; Písmo nám k takovému názoru dává dostatek dobrých důvodů. A nejde tu jen o misijní úkol Církve, jde i o docela normální vztahy, protože zatím žijeme na této zemi. Jsme sice občany nebeského království, ale tam si nás Pán Bůh zatím nezavolal. Nechtějme předjímat jeho rozhodnutí, nedělejme si nebe už tady na zemi. Víme z podobenství o plevelu v poli (Mt 13,30), že není správné a není ani přípustné oddělovat pšenici od plevele předčasně!
Vraťme se k tématu misie a preevangelizace – v této oblasti se stává přátelství, mezilidský vztah, zdrojem důvěry, která poselství evangelia otevírá dveře. Pro celou misii, včetně preevangelizace, je fenomén přátelství mimořádně cenný. Služba evangelia přátelům je tou první a nepřirozenější formou evangelizace.
	Úkol křesťana ve vlastní rodině, především vůči vlastním dětem
Vedle požadavku přátelských vztahů se světem (či ještě před ně) musíme postavit i rodinné vazby. Není zdravé zapomínat, že vlastní rodina je naším prvním a nejpřirozenějším evangelizačním polem. Právě v rodině se nejpřesněji a nejpravdivěji ukáže, co jsme zač. Podle toho pak naše domácí evangelizace vypadá (nejenom v té přípravné fázi, i když ty další se už mohou odehrát mimo rodinu. Ta první, preevangelizace, ne!)

Služba doma ale nesmí trvale nahradit službu mimo rodinu a naopak, služba světu nesmí být dlouhodobou překážkou služby v rodině.
Ukázat, že křesťanství není jenom jednou z podob kultury
Posledním úkolem preevangelizace je ukázat či naznačit, o co vlastně v evangeliu jde. Velmi často se stává, že jako Církev předvádíme místo evangelia jen folklór (nebo v lepším případě evangelium ve folklórním hábitu - a teď nemyslím hned na CB, ale na Církev obecně). To odrazuje, protože naše subkultura je od obecně přijatelných forem v řadě věcí dost daleko.
Základním nástrojem, kterým můžeme základní charakter evangelia předvést a připravit tak půdu k vlastnímu zvěstování, není naše liturgie ani naše věrouka, ani etika či proklamovaný soubor mravních zásad. Nic z toho nemá pro preevangelizaci valnou cenu. Co ale cenu má, je praktická kvalita našich vzájemných vztahů a ovšem kvalita vztahu k lidem kolem nás, vztahu k hříšníkům. Byla to právě vzájemná láska, která byla tak oslovující už v případě prvokřesťanských sborů. A byla to právě svoboda od vazby na konkrétní kulturní projevy, která umožnila rozšíření křesťanství přes hranice židovské kultury.
Dnešní doba přináší mísení kultur. Není třeba se toho bát. Byla by jistě chyba vzdávat se vlastních tradic, ale ještě větší chybou by bylo, kdybychom naše misijní působení spojovali s předáváním naší tradiční evropsko-křesťanské kultury. Úkolem Církve je zvěstovat Krista. Preevangelizace je přípravou právě k tomuto dílu, nic víc.
Nároky preevangelizace
Stejně jako všechny oblasti života Církve, i preevangelizace klade na ty, kdo se jí věnují, určité nároky. Jmenujme si alespoň tři.
Preevangelizace jako způsob života Církve
Preevangelizace (jako ostatně celá misie, ale u preevangelizace je to ještě zřetelnější) je především způsobem života. Není to ovšem tak, že by se Církev měla věnovat především misijním akcím, to by bylo neporozumění, se kterým se občas mezi lidmi setkávám. Jde o to, žít v každém okamžiku životem Kristova svědka, žít své křesťanství poctivě a naplno a držet se přitom víc vnitřních, podstatných věcí, než klást důraz na vnější formy. V preevangelizaci je významnější, kým jsem, než co konkrétně pro misii dělám. Ideálním naplněním úkolu preevangelizace je, když si nevěřící člověk po setkání s křesťanem řekne: Chtěl bych být jako on a na základě této touhy se pak začne zajímat o bibli, o evangelium, o Církev. Jde prakticky o totéž, co apoštol Pavel vyjádřil slovy: Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova (1K 11,1). Kde se to naplní bez zbytečných slov, tam preevangelizace naplnila svůj smysl.
Úcta k hříšníkům
Jedním z významných nároků preevangelizace (a zase musím říct: jako i celé misie, ale u preevangelizace je to zřetelnější) je požadavek úcty k hříšníkům. Pavlovo slovo v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe (Fp 2,3) platí nejen v rámci sboru či Církve, ale (snad ještě víc) ve vztahu k lidem tohoto světa, k hříšníkům. Pánu Ježíši stáli za to, aby pro ně položil život. Dokonce mu  jsou důvodem, aby opustil své učedníky, svůj sbor, mohli bychom povědět (říkal: Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést {J 10,16}). A můžeme myslet i na jeho nanebevzetí, kdy odchází připravit místo v nebi (J 14,2-3) a současně své učedníky posílá ke všem národům (Mt 28,19).
	Odvaha respektovat vidění světa nevěřících lidí
Apoštol Pavel na Areopagu prokazuje dobrou znalost pohanské literatury. To je v dost silném rozporu s názory některých, kteří před světskou literaturou (či vůbec před znalostí nekřesťanských názorů) varují. Naopak, s Pavlem dobře koresponduje postoj Karla Bartha s jeho důrazem na bibli a noviny. Křesťan by měl být připravený a ochotný poznávat a chápat názory nekřesťanů. Pro preevangelizaci je to významné.

Řekl jsem ale v nadpise, že je třeba nejen znát, ale i respektovat vidění světa nevěřících lidí – to je ještě o krok dál, než jen znát. Co tím myslím:
Podobně jako Pán Ježíš nechává odejít bohatého mládence (Mk 10,22-23), protože ctí jeho volbu, i když s ní nesouhlasí, tak i my potřebujeme brát vážně názory druhých lidí. Jako Kristovi služebníci nebojujeme proti špatným názorům, ale proti duchovním silám (Ef 6,12). Ten boj není náš, ale Boží (2Pa 20,15), ne my bojujeme, ale Kristus na našem místě. Navíc, při preevangelizaci teprve připravujeme půdu. Proto není na místě se přít a argumentovat. Posláním preevangelizace je probudit zájem, vzbudit důvěru, vyprovokovat otázky a naznačit, o co v evangeliu jde, totiž o Pána Ježíše Krista. To je vlastně všechno. Proto mohl apoštol Pavel v Aténách tak jasně pochválit horlivost místních pohanů. Proto manželky nevěřících mužů nepotřebují nijak hájit svou víru. Preevangelizace vyžaduje důvěru k Bohu, který má moc jednat nad naše vlastní možnosti i schopnosti (Fp 3,15).
Vycházet světu vstříc (přizpůsobit se možnostem světa)
Posledním požadavkem preevangelizace je vycházet vstříc možnostem lidí kolem nás, jejich schopnostem chápat a rozumět. Někdo v tom může cítit nebezpečí přizpůsobení se světu - to se může zdát přímo protibiblické, vždyť je přece psáno: A nepřipodobňujte se světu tomuto (Ř 12,2). Přesto musím na tomto zásadním požadavku trvat. Potřebujeme respektovat možnosti světa, přizpůsobit se jim.
Samozřejmě tu ale nejde o žádné odporování slovu Písma. Ve zmíněném textu z listu Římanům nejde o nějakou izolaci církve od světa či o požadavek být za každou cenu jiní. Když budeme tento verš poctivě a bez předsudků promýšlet v souvislostech celého Nového Zákona, zřejmě přijdeme k závěru, že tu jde především o hodnotovou orientaci, o smysl věcí, o motivy a cíle. Ne tak o formy. Uvědomme si znovu Kristovo vtělení, které jsme si připomínali – nebylo to úžasné vykročení vstříc, přizpůsobení se možnostem či schopnostem světa? Kdyby ho nebylo, spása by se nikdy nemohla uskutečnit.
Ještě zřetelněji nám tento základní princip misie odhaluje událost Letnic. Co se tam tehdy stalo? Myslím na zázrak nových jazyků. To nebylo schopnost nesrozumitelné řeči, naopak, Duch svatý způsobuje, že rozumí všichni. Stalo se to tak, že všichni začali vnímat a chápat smysl kultické hebrejštiny, toho vybroušeného a staletími vycizelovaného jazyka chrámové bohoslužby? Ne, tento jazyk je v tomto okamžiku odložen a opuštěn. Místo něho zní evangelium v jazycích pohanů, v jazycích, které zněly ve všech přístavech kolem Středozemního moře, bezpochyby ve všech nevěstincích těchto přístavů. Do takového hávu oblékl Boží Duch poselství spásy, zvěst o oběti Božího Syna. Tak vznikla Církev.
Především totiž jde o to, aby lidé rozuměli. Na tom záleží víc, než na vnitřním pocitu Církve. Jestliže si uvědomujeme nouzi spasení lidí kolem nás (kdybych měl použít termínu našich otců), musíme jim vyjít vstříc. Než k nim ale přijdeme se zvěstí evangelia, musíme připravit půdu. To je preevangelizace.

