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To, čo sa odohralo na Vianoce 2004 
v juhovýchodnej Ázii, pohlo celým sve-
tom. Štatistiky hovoria o vyše 300 000 
mŕtvych a desaťtisícoch ranených, 
z toho viac ako tretina detí. Je to z ľud-
ského hľadiska naozaj otrasné. Niektorí 
– a my, kresťania, medzi nimi – hovorí-
me, že je to Boží zdvihnutý prst a jedno 
zo znamení druhého Pánovho príchodu, 
iní zas hovoria, že ide o vyčíňanie príro-
dy, no zdá sa, že nikomu to nie je jedno. 
Ľudia sú mimoriadne oslovení.

V lete 2004 sa Spojenými štátmi ame-
rickými prehnalo niekoľko hurikánov, 
ktoré nemajú v dvestoročnej histórii 
obdobu. Zahynulo pri nich takmer 
štyritisíc ľudí. Tornáda, požiare, hlado-
mory, miestne vojny, terorizmus, drogy, 
rakovina, AIDS a tak by sme mohli 
pokračovať donekonečna. Súvisí to 
nejako s druhým Pánovým príchodom 
v ústrety Cirkvi do oblakov? Niektorí 
teológovia hovoria, že veľmi jasne áno, 
iní, že Pánov príchod vôbec nemusia 
predchádzať znamenia. V každom 
prípade príde nečakane, ako „zlodej 
v noci“.

Evanjelista Matúš v 24. kapitole svoj-
ho evanjelia píše: „Keď potom sedel na 
Olivovej hore, pristúpili k nemu osve jeho 

učeníci s otázkou: Povedz nám, čo bude 
znamením tvojho príchodu a konca sveta. 
Ježiš odpovedal: Dajte pozor, aby vás nikto 
nezviedol … miestami budú hladomory 
a zemetrasenia. Ale to všetko je začiatok 
útrap“ (Mt 24,3-8).

Je pravda, že zemetrasenia a hlado-
mory boli aj v minulosti, no to, čo sa 
deje v súčasnosti, je naozaj mimoriad-
ne a povážlivé. Vedie nás to k pokore 
pred Stvoriteľom a aj k bázni pred Jeho 
hnevom. Nepochybne sa aj v minulých 
dňoch diala len a len Jeho svätá vôľa, 
situáciu má plne pod kontrolou. Nám 
iba prichodí modliť sa za tých, čo preži-
li, aby im dal Pán Boh záchrannú milosť 
a aby nám, veriacim pomohol ešte in-
tenzívnejšie čakať naozaj na druhý Pá-
nov príchod a náš odchod z tejto zeme 
bied do ríše večného pokoja, radosti 
a požehnania.

Rozbehol sa nový rok s koncovým 
číslom 5. O päťke z Písma vieme, že je 
to číslo Božej milosti. Kiežby jeho milosť 
bola poskytnutá ešte miliónom žijúcich 
ľudí na svete a kiežby nás viedla k od-
riekaniu bezbožnosti a svetských žia-
dostí a k očakávaniu nášho Pána z neba 
(Tt 2, 11-13).

Je mi ľúto
Je mi ľúto tých,
čo neprežili vianočnú katastrofu 04
v juhovýchodnej Ázii.
Je mi ľúto tých, čo prežili
a plačú za svojimi drahými.
Je mi ľúto tých,
čo predtým, či potom neprežili účinky
ničivých hurikánov, tornád a iných
nešťastí.
Ešte viac mi je však ľúto tých,
čo žijú a strmhlav sa vrhajú
do večnej smrti
bez Boha a spásy v golgotskej obeti
Pána Ježiša Krista.
Naozaj, je mi ich veľmi ľúto.
Je mi však ešte viac ľúto,
že nerobím takmer nič, 

aby boli spasení.
Vstávam z kolien
a idem aspoň jednému, 

jedinému človeku,
ktorý mi je čo najbližšie povedať,
že večná spása je iba
v Kristovej obeti.
Aj keď ma neprijmú, či nepochopia,
aspoň sa mi v nekonečnej ľútosti
trochu uľaví.
Aspoň trochu.

Svetové katastrofy
 a druhý Pánov príchod 

JÁN KUČERA

úvaha

Hrozba ničivej vlny tsunami

Horiace mrakodrapy WTC sa stali 
symbolom hrozby terorizmu

JÁN KUČERA
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Jakub a Barča Pszczolkovi

hodobý projekt v této oblasti, nás prosí o modlitby. Chtěli se zapojit 
do pomoci v oblastech zasažených katastrofou, ale nemohli. Zato 
jejich blízcí spolupracovníci Rich a Christie se tam vydali. Dostali 
cestovní povolení a vyrazili. Důvod k vděčnosti. Jakub s Barčou jim 
pomáhali alespoň v týlové podpoře. 

Modleme se za ně všechny:
- za ochranu při cestování a přesunech z místa na místo;
- za sílu k efektivní službě (distribuce pomoci);
- za ochranu ve zdraví (malarická oblast, infekce, nemoci apod.);
- za duchovní, mentální a emocionální sílu;
- za úspěšné plnění jejich dlouhodobých úkolů.

Po dramatických událostech posledních týdnů se život v Indonésii 
vrací do svého rytmu. Jakub a Barča pronikají do tajemství tamního 
jazyka a zažívají při tom nejednu úsměvnou situaci. Inu na vlastních 
chybách se člověk naučí nejvíce.

Věříme, že je Pán provede nelehkým začátkem a že v budoucnu 
výrazně přispějí ke vzniku překladu Bible do dalších jazyků. Etnic-
kých skupin, které na svědectví o Ježíši Kristu ve svém jazyce teprve 
čekají, je i v jejich budoucím působišti několik.



4 ŽIVÉ SLOVO

Žádná kniha světové literatury nepo-
pisuje člověka tak realisticky jako Bible. 
Člověk ve své podstatě Boha odmítá, je 
nemorální a ztratil svůj vnitřní pokoj. 
Navenek působí vyrovnaně, uvnitř je 
prázdný a vyprahlý. 

Seriózní kriminalista ve zkratu odci-
zí v obchodním domě maličkost. Vše 
vyplave na povrch a věc je medializo-
vána. Serióznost a férovost, jež pro něj 
byla příznačná, se jedním selháním 
sesypala jako domeček z karet a on s ní. 
Vzal si život. Přestupek, který obyčejně 
končí pokutou, skončil v tomto případě 
sebevraždou. Spojila se zde deziluze 
s bezvýchodností nebo tlak veřejného 
mínění s neschopností správně vyhod-
notit své selhání? Nevím.

V každém případě člověk  odmítnu-
tím Boha ztratil podstatný rozměr svého 
vlastního života. Prezident Masaryk, 
který jednu ze svých vědeckých prací 
věnoval sebevraždě, to nazval zorným 
úhlem věčnosti. Věčnost je protikladem 
okamžiku. Žijeme jen přítomností, vi-
díme jen sebe a svůj problém nebo se 
necháme vysvobodit od nás samých, 
našeho hříchu, sobectví a beznaděje 
věčným Bohem?

Bible je svým poselstvím o záchraně 
skrze oběť Ježíše Krista jedinečná. Na-
bízí člověku odpuštění a nový začátek. 
Zbavuje nás iluzí o nás samých, dává 
nám zdravé sebevědomí Božích dětí 
a naději věčného života. Bible nás zcela 
realisticky odhaluje, ale zároveň nám 
vrací ztracenou slávu Bohem stvoře-
ných, Jím chtěných a milovaných bytos-
tí. Vrací našemu životu poslání, které jej 
skutečně naplňuje.

Když jsem jako student dostal 
Bibli, byl jsem postaven před dilema 

vyprodukované modernismem. Je ta 
kniha věrohodná? V situaci osobní ztrá-
ty a silné deziluze jsem ji začal číst se 
zvláštním očekáváním: „Buď je ta kniha 
pravdivá a pak chci poznat, co nabízí, 
nebo je to jen soubor bájí a pak ji od-
ložím a do konce života se k ní nechci 
vracet.“ Dnes vidím, že to byla vlastně 
hozená rukavice Boží věrohodnosti. 

Bůh je, naštěstí pro nás, bojovník, který 
upřímné výzvě vychází vstříc. Dává šanci 
i otevřené kritice svého Slova, pokud je 
ovšem kritik otevřený Boží kritice. Bůh 
na nás pracuje, jsme i my ochotni praco-
vat na sobě? Nemilujeme své představy 
a předsudky více než Jeho slovo?

Tématem tohoto čísla: „Je Bible věro-
hodná?“, jsme chtěli nabídnout malé 
zastavení u základního kamene křes-
ťanské víry. V době nevídané tolerance 
vůči všemu možnému čelíme totiž silné 
intoleranci vůči biblickému křesťanství. 
Terčem útoků je samozřejmě i Bible. 
Vadí snad lidem její realistický pohled 
na člověka, nebo její absolutní nárok 
být Boží řečí, nebo výlučnost cesty 
záchrany? Předmětů kritiky Bible je 
hodně. Nemůžeme a ani nechceme re-
agovat na všechny.

Chceme spíše povzbudit k zastavení 
a přemýšlení, k pohledu z Boží perspek-
tivy. Věřím, že Vám naše téma bude 
inspirací a posilou. Nakolik se nám to 
podaří je v Boží ruce. Přispět k tomu má 
i „nový kabát“ Živého Slova. Přeji Vám 
za celou redakci hezké čtení.

věčnosti
Pod zorným úhlem

úvodník
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Za obsah zveřejněných článků 
zodpovídají jejich autoři.

Sdělení redakce
Milí čtenáři, ve čtvrtém čísle Živého Slova v roce 2004 jsme zveřejnili báseň Ruce, kterou nám 
zaslala čtenářka a přispívatelka Mariana Boháčková. Nevěděli jsme, že je to báseň od Marie 
Rafajové a jako autora jsme uvedli M. Boháčkovou. Na omyl nás upozornila jiná naše čtenářka   
Irena Zemanová, za což ji děkujeme. Vám všem se za nedopatření omlouváme.
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CZESLAW BASSARA, 
LASKA I POKÓJ 3/2004

PŘELOŽIL A UPRAVIL JAREK ANDRÝSEK

Jen na podkladě Písma
sola scriptura

tématické články

Křesťané uznávají autoritu Písma 
svatého. Zcela neomylné a proto dů-
věryhodné je jen Písmo svaté. Nikdy 
se nemýlí, i když se může stát, že je 
nesprávně vyloženo. V Písmu svatém, 
tj. v Božím Slově, se zjevuje Bůh. Ne-
potřebuje lidské doplňování a nemá se 
z něj ani nic ubírat.

Princip výlučné autority a vyjimečné-
ho významu Písma svatého nazýváme 
od dob reformace sola scriptura (toliko 
Písmo). Znamená to, že Bible je ve všech 
otázkách, týkajících se víry a morálky, 
tedy života s Bohem, křesťanských dok-
trín a etiky, zcela dostatečná.

Teologické systémy, jež jsou v rozporu 
s biblickým křesťanstvím, se staví proti 
zásadě sola scriptura, protože kvůli ní 
ztrácejí možnost cokoliv k Písmu sva-
tému přidat nebo mu přiřknout svou 
zvláštní interpretaci. Je pravdou, že po-
jetí sola scriptura v Písmu nevystupuje, 
ale podobně je tomu i s pojetím Trojice.

Pro Pána Ježíše však Písmo svaté 
představovalo nejvyšší autoritu jak v Je-
ho osobním životě, tak v Jeho službě. 
Často se odvolával na Písma a ne na ně-
jakou tradici. Když se vracel k Božímu 
Slovu, vždy se jednalo o zapsané Písmo. 
V Jeho případě to byl Starý zákon. Na 
základě Ježíšova učení došli křesťané 
k závěru, že se Písmo svaté musí stát 
konečnou instancí k posuzování všech 
lidských výroků.

Pán Ježíš v podstatě o tradici, tedy 
o tzv. ústním podání, nemluvil pozitiv-
ně (Mt 15,2-9; 22,29-32; Mk 7,1-13). Za 
nejvyšší a výlučnou autoritu považoval 
Písmo, Jeho stanovisko přejali biblicky 
věřící křesťané a berou Písmo svaté 
vážně. Nemohou ani akceptovat vedle 
Bible jakékoliv jiné spisy, zjevení, tra-
dici nebo učení, které by si nárokovaly 
její postavení. Bible je úplná a doko-
nalá.

Objevují se námitky, že princip sola 
scriptura je zbaven historických kořenů, 
to znamená, že je vlastně jen součas-
ným přístupem k Písmu svatému. Ději-
ny Církve však dokazují, že tato zásada 
byla vždy známa a respektována. Zása-
da sola scriptura se v církvi všeobecně 
vyučovala.

Biskup Cyril Jeruzalémský (315-386), 
starší sboru, který byl zodpovědný za 
přípravu katechumenů ke křtu, napsal: 
„Pokud jde o Boží a svatá tajemství víry, 
nejsou nám dovoleny ani ty nejmenší 
úvahy bez Písma svatého, ani se řídit 
jakýmikoliv pravděpodobnostmi či ob-
ratnou argumentací. Nevěřte mi tedy 
proto, že vám o tom říkám já, dokud 
z Písma svatého nezískáte důkaz k da-
nému předmětu, poněvadž spasení, 
které je díky naší víře, se neděje na 
základě smyslového rozumování, ale na 
základě důkazů z Písma svatého… Na 
těchto článcích stavíme celou doktrínu 
víry… Poněvadž články víry nebyly 
ustanoveny, abychom se zalíbili lidem, 
nýbrž představují nejdůležitější body 
vybrané z celého Písma, vytvářejíc jed-
nolité učení víry… Víra, řečeno několika 
slovy, v sobě zahrnuje celé poznání 
zbožnosti obsažené jak ve Starém, tak 
i v Novém zákoně. Dávejte proto pozor, 
bratři, a držte se poslání (2Tes 2,15), jež 
teď dostáváte a napište je na tabulky 
svých srdcí… Proto nedodržujte žádný 
z mých názorů; abyste nebyli svedeni, 
ale jen pokud obdržíte potvrzení proro-
ků v každé otázce. Nevěřte tomu, co se 
říká, pokud se to neučíte z Písma svaté-
ho… nepřijímejte svědectví lidí.“

V Cyrilově vyučování můžeme v cel-
ku výrazně pozorovat princip sola 
scriptura. Podle Cyrila musí být všech-
no podloženo Písmem svatým. On také 
pronesl větu, že autorita učitele vychází 
z autority Písma svatého. Žádné učení, 
pokud nemá svůj zdroj v Písmu svatém, 
nemůže být přijato.

Církev má, jak Cyril vyznává, sa-
mozřejmě autoritu, ale ta autorita se 
nezakládá na nějakém historickém 
nástupnickém právu, nýbrž na věrnosti 
Písmu svatému. Na základě Cyrilova 
tvrzení podléhá Církev vyšší nadřazené 
autoritě Písma svatého. Můžeme při-
jmout, že Cyril vyjadřoval názor křes-
ťansé Církve prvních století.

J.N.D. Kelly ve své knize „Early 
Christian Doctrines“ (Rané křesťanské 
doktríny) přináší svůj závěr: „Nejvýraz-
nějším znakem prestiže, jaké se Písmo 
těší, je fakt, že téměř celé teologické 
úsilí církevních otců, ať už z důvodů 

polemických nebo vyučování, vycháze-
lo z výkladu Bible. A ještě víc, všude se 
vycházelo z toho, že k přijetí jakékoliv 
doktríny je nutné, aby měla základ 
v Písmu svatém.“

Zásada sola scriptura tedy není no-
vověkou doktrínou, nýbrž vyjadřuje 
přesvědčení načerpané z Písem svatých 
a vyznávané Církví prvních století. Tak-
že tento princip má zároveň biblický 
i historický pramen.

Odpůrci zásady sola scriptura se snaží 
povýšit na úroveň zjevení ústní tradici. 
Takový přístup je ve výrazném nesoula-
du se samým Písmem, jakož i věrohod-
nými historickými předpoklady. Když 
církevní otcové hovoří o tradici, pak to 
vtahují na církevní obyčeje a obřady, ni-
kdy ne na doktrínu. Takováto tradice se 
vždy musela podřídit Písmu svatému. 
To nikde neučí, že by tradice byla také 
vdechnuta (inspirována) Duchem. Spíše 
je tomu naopak, Písmo svaté obsahuje 
hodně varování před tradicí. 

Otcové zavrhli myšlenku ústní tra-
dice nezávislé na Písmu svatém jako 
gnostickou herezi. Pro církevní otce je 
apoštolský odkaz, tedy celé nám po-
třebné učení, obsažen v Písmu svatém 
a je v něm vyložen tak, abychom jej 
byli schopni respektovat a praktikovat. 
Otcové věděli, že to, co apoštolé učili 
ústně, později sepsali ve formě Nového 
zákona.

Ireneus to vyjádřil takto: „Od nikoho 
jiného jsme se o plánu našeho spasení 
nedověděli více než od těch, skrze které 
k nám dorazilo evangelium, které ve své 
době veřejně oznamovali, a v pozdější 
době nám je, z Boží vůle, předali v Pís-
mech, aby se to stalo základem i slou-
pem naší víry.“

 1 The Catechetical lectures IV.17, V.12, XII.5, v: 
A Library of the Fathers of the Holy Catholic 
Church, oxford, parker, 1845

2 Kelly, J.N.D., Early christian Doctrines. San Fran-
cisco. Harper & Row, 1978, 46.

3 Irenaeus. Against Heresies III.1.1., v Roberts, Ale-
xander & Rambaugh, W. H. přelož. V The Wri-

tings of Irenaeus. Edinburgh, T&T Clark, 1874.
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Zbor, aký Boh môže použiť
Na príklade biblického „prototypu“ 

misijného zboru v Antiochii sa môžeme 
poučiť, ako vyzerá a funguje zdravý 
zbor.

Keď sa pred vyše 20 rokmi pripra-
vovala misijná kampaň Billy Grahama 
v Londýne, jej súčasťou boli aj školenia 
pre kresťanov z rôznych cirkví v meste, 
ktoré sa do evanjelizácie aktívne zapá-
jali. Súčasťou kurzu bola malá brožúr-
ka-dotazník s provokatívnym názvom: 
Stojí váš zbor za to, aby sa k nemu niekto 
pridal? (Is Your Church Worth Joining?) 
Neviem, aký bol jej obsah, ale už ná-
zov ma núti zamyslieť sa. Jedno je totiž 
zrejmé: niektoré zbory rastú a niektoré 
nie. Kto by nechcel byť v zbore, ktorý 
s radosťou a ochotou slúži Pánovi a je 
živým dôkazom jeho požehnania? Ne-
verím na žiadne zázračné recepty, ale 
verím v dobré príklady. Niektoré z nich 
sú blízko k nám, iné ďaleko – ale predsa 
sa o nich vie a my môžeme s vďačnos-
ťou ťažiť z ich skúsenosti.

Avšak teraz nechcem, aby sme poze-
rali okolo nás alebo trebárs na druhú 
stranu zemegule. Všimnime si radšej 
príklad, ktorý inšpiruje cirkev už dve 
tisícročia: biblický prototyp misijného 
zboru v meste Antiochia. Dozvedáme 
sa o ňom z dvoch miest v knihe Skut-
kov (11,19-30; 13,1-3). V týchto textoch 
vidíme zbor, aký Boh môže použiť. Po-
dobá sa mu ten náš? 

1. Iniciatívy sa chopili laici (19)
Zbor v Antiochii vznikol ako výsle-

dok spontánnej evanjelizácie jedno-
duchých kresťanov. Keď v Jeruzaleme 
vypuklo prenasledovanie, takmer všetci 
sa rozpŕchli – okrem apoštolov (8,1). Za 
prácou v Antiochii nestáli žiadne veľké 
mená ani pomazané hlavy. Bolo to Božie 
dielo konané cez prostých ľudí, ktorí po-
znali Pána Ježiša a boli jeho svedkami.

Ja osobne som veľmi vďačný, že som 
mohol vyrásť v prostredí bratských 
zborov, kde sa kladie dôraz na kňazstvo 
všetkých veriacich. K tomuto princípu 
sa otvorene hlásime, ale nie vždy sa 
nám darí uplatňovať ho v praxi. Podľa 
štatistík v bežnom zbore 20% ľudí vyko-
náva 80% práce – to je omnoho lepšie, 
ako model, kde jeden človek robí všet-
ko, ale stále to nie je ideál. Majú veriaci 
v našich zboroch priestor, sú povzbud-
zovaní a podporovaní v tom, aby slúžili 
primerane svojmu obdarovaniu?

2. Nezľakli sa ťažkostí (19)
Títo veriaci mali osobnú skúsenosť 

s prenasledovaním, ale nedali sa odra-
diť. Naučili sa prinášať obete a nebáli 
sa. My žijeme od roku 1989 v omnoho 
slobodnejších pomeroch, než naši otco-
via. Ako ich dokážeme využiť? Lenivec 
hovorí: „Lev je vonku, mohol by som 
byť zabitý na ulici“ (Pr 22,13). Je tento 
verš aj o nás?

3. Neboli zviazaní tradíciami 
(6,13n)

Prenasledovanie v Jeruzaleme nebo-
lo namierené hlavne proti Židom, ale 
proti kresťanom helenistického pôvo-
du, medzi ktorými bol popredným Šte-
fan. Jadrom obvinenia proti Štefanovi 
boli slová: „Tento človek neprestáva 
hovoriť proti tomuto svätému miestu 
a proti zákonu… že Nazaretský Ježiš 
zborí toto miesto a zmení poriadky, 
ktoré nám dal Mojžiš.“ Nespútaní tra-
díciami, viažucimi sa na jeruzalemský 
chrám a Mojžišov zákon, títo kresťania 
boli pripravení ísť na nové miesta, skú-
šať nové spôsoby a osloviť aj pohanov 
zvesťou evanjelia a Pán sa k ich snaže-
niu mocne priznal.

Aj my máme slobodu a zároveň zod-
povednosť hľadať a využívať všetky 
dostupné spôsoby na nesenie evanjelia 
– totiž tie, ktoré sú primerané nesenej 
zvesti. Kým formy zvestovania sa v kaž-
dej dobe menia, zvesť samotná zostáva 
navždy daná:

4. Zvestovali Pána Ježiša (20)
Pán Ježiš, jeho osoba a dielo, bol obsa-

hom ich posolstva a my nemáme žiadne 
iné. Pavol píše, že evanjelium je „o jeho 
Synovi“ (R 1,3), jeho náplňou je zvesť 
o Kristu, jeho smrti za naše hriechy 
a vzkriesení (1K 15,1-4). Apoštol Peter 
súhlasne vraví: „V nikom inom niet spá-
sy, lebo nejestvuje pod nebom žiadne 
iné meno dané ľuďom, v ktorom by sme 
mali byť spasení“ (Sk 4,12).

Žijeme v dobe, keď sa nosí tolerancia 
a hovoriť o jedinej ceste záchrany bude 
stále ťažšie. My však nemáme – ani 
nemôžeme mať – žiadnu inú zvesť ok-
rem tej, ktorá hovorí o záchrane v mene 
Ježiš.

5. Prekonávali rasové 
a kultúrne bariéry (20; 13,1)

Už prv sa cez Filipovu službu dostalo 
k Samaritánom (položidom) a k zbožné-
mu Etiópčanovi. Peter kázal v domác-
nosti rímskeho veliteľa Kornelia. Ale až 
v Antiochii sa po prvýkrát evanjelium 
dostalo k masám pohanov – Grékov. 
Cirkev prestala byť národnostne jedno-
farebná; v skutočnosti odteraz bola stále 
menej židovská.
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Pestré bolo aj vedenie zboru. Vidí-
me tu Barnabáša z Cypru, Afričanov 
Šimona Čierneho a Kyrénskeho Lukia, 
Manahena zo spoločenskej smotánky 
a farizeja Saula z Tarzu.

Evanjelium má dodnes túto moc 
prekonávať rasové a kultúrne bariéry 
– spája belochov s černochmi, Židov 
s Arabmi, Hutuov s Tutsiami – a vždy 
je to mocné svedectvo pre prizerajúci 
sa svet. Aj my sa musíme zamyslieť 
nad tým, kde sa táto moc môže preja-
viť v našom prostredí. Máme osloviť 
bezdomovcov, Rómov, utečencov z vý-
chodných krajín? Nie je to nič ľahké, 
ale evanjelium je bezpochyby aj pre 
nich. Prosme Pána o múdrosť a vede-
nie…

6. Pestovali osobné vzťahy (23)
Keď sa cirkev v Jeruzaleme dopočula 

o vývoji situácie v Antiochii, poslali 
tam Barnabáša. Lepšieho poslať ne-
mohli! Vlastným menom sa volal Jozef, 
prezývku Barnabáš (= syn potešenia) 
si vyslúžil svojím životom a prístupom 
k ľuďom (Sk 4,36). Mal schopnosť vi-
dieť v každom to dobré, povzbudzovať, 
utužovať vzťahy. Takýchto ľudí veľmi 
potrebujeme v našich zboroch, vďaka 
nim môžu mať aj naše spoločenstvá tú 
príťažlivú kvalitu, bez ktorej je evanjeli-
zácia takmer nemožná.

7. Dbali na vyučovanie (26)
Barnabáš so svojím pastierskym ob-

darovaním dobre vedel, že ak má zbor 
rásť a upevniť sa, potrebuje ešte niečo 
iné. Preto odišiel do Tarzu vyhľadať Sau-
la a keď ho našiel, priviedol ho do Antio-
chie. Celý rok pobudli v tomto cirkevnom 
zbore a vyučovali značný zástup.

Máme v našich zboroch takých ľudí, 
ako boli Barnabáš a Saul? Ak áno, ďa-
kujme Pánovi – On dáva cirkvi pastie-
rov a učiteľov (Ef 4,11).

8. Viacerí sa podieľali na vedení 
(13,1)

Cenným bohatstvom antiochijské-
ho zboru boli jeho vodcovia. Okrem 
rôzneho etnického pôvodu (pozri bod 
5) mali i rôzne duchovné zameranie. 
Proroci a učitelia nie vždy spolu ľahko 
vychádzajú. Jedni sú nepredvídateľní, 
Duch cez nich hovorí neraz nečakane 
a prekvapivo, druhí majú radi logiku, 
systém, poriadok. V tomto zbore však 
„charizmatici“ a „teológovia“ nestáli 
proti sebe, ale spoločne slúžili Pánovi 
na úžitok celému zboru.

9. Mali sociálne cítenie (29)
Keď v Jeruzaleme nastal hlad, učení-

ci si zaumienili, že každý podľa svojej 
možnosti pošle niečo bratom v Judsku 
na pomoc. Tak aj urobili.

Praktická pomoc sociálne slabším je 
stále i dnes potrebnou súčasťou služby 
cirkvi. Sociálna práca nie je alternatívou 
k šíreniu evanjelia, ale jeho podporou. 
O tom sa mohli presvedčiť naši bratia 
a sestry v bývalej Juhoslávii, ktorí mohli 
prinášať utečencom humanitárnu po-
moc a evanjelium zároveň. Otázka „Kto 
je môj blížny?“ je aktuálna aj dnes.

10. Ich bohoslužba bola živá 
a dôstojná (13,2n)

Formy a poriadok zhromaždení sú 
v niektorých zboroch a spoločenst-
vách predmetom diskusie. Mladí sa 
neraz pýtajú, odkiaľ sa vzali naše tra-
dície a či všetko u nás musí ísť presne 
tak, ako pred desiatkami rokov. Aj tu 

nám je Antiochia príkladom. Slovo 
leitourgeó vo verši Sk 13,2 označuje 
bohoslužbu, ktorá má svoj poriadok. 
Liturgia v tomto zbore bola dôstojná, 
nie však skostnatelá. Zaužívané ob-
radné formy pri modlitbe im nebránili 
počuť Boží hlas.

11. Boli otvorení pre pôsobenie 
Svätého Ducha (27n; 13,2)

V Antiochii znelo prorocké slovo 
a veriaci sa ním dali viesť. Či išlo 
o hlad v Judsku alebo o vyslanie pra-
covníkov do misie, Svätý Duch mohol 
zasahovať do života tohto zboru. Ako 
je to u nás? Máme skúsenosť s Božím 
vedením v konkrétnych situáciách? Po-
trebujeme ho, aby sme nemrhali časom 
a energiou na nesprávnom mieste, ale 
boli pripravení slúžiť tam, kde nás Pán 
chce mať.

12. Neboli zahľadení do seba, 
pozerali sa von (13,3)

V živom a rastúcom zbore je každá 
ochotná ruka k práci vítaná. A predsa, 
keď zaznela výzva: „Oddeľte mi Barna-
báša a Saula,“ boli ochotní vyslať svojich 
najlepších pracovníkov, aby slúžili inde. 
Rast Božieho diela si vyžaduje aj takéto 
obete. Sme pripravení podstúpiť ich, 
alebo stále čakáme, že misiu budú robiť 
tí druhí, ktorí majú na to viac zdrojov, 
ľudských i finančných. Vysielanie misi-
onárov (a ich dlhodobá podpora) je vždy 
istým spôsobom strata, ale aj tu platí, že 
„blahoslavenejšie je dávať, ako brať“.

Viditeľné svedectvo pred svetom
Keď evanjelium dorazilo do pohan-

ského mesta Antiochia a spôsobilo 
revolúciu v životoch ľudí, nemohlo to 
zostať bez povšimnutia. Vzniklo tu 
úplne nové spoločenstvo, niečo doteraz 
nevídané. Neboli to len Židia, neboli 
to Gréci, neboli to Rimania, nebola to 
žiadna skupina, akú tam dovtedy mohli 
poznať – ako ich mali volať? Pretože 
mali plné ústa i srdcia Pána Ježiša, pre-
tože svojím životom stelesňovali jeho 
evanjelium, tu prvýkrát učeníci dostali 
meno „kresťania“. Svet im dal to meno. 
Pán Ježiš zmenil ich život a oni teraz 
menili svet pre Krista a jeho slávu. Boli 
zborom, aký Boh môže použiť.

Aj my nesieme meno „kresťania“. 
Nesme ho tak, aby ľudia nielen po-
čuli, ale aj videli, že evanjelium je aj 
dnes Božia moc na spásu každému, 
kto verí. 
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tématické články

BIBLE
důvěryhodná?

Je Bible pravdivým, neomylným 
a důvěryhodným Slovem Božím nebo 
pouhou sbírkou příběhů, bájí, legend 
a polopravd, jak tvrdí někteří lidé? 
Můžeme Bibli doopravdy věřit? Jsou 
informace, které obsahuje, o existenci 
a charakteru Boha, stvoření, pádu člo-
věka a zmínky o spasení zcela korekt-
ní? Jelikož naše víra a věčnost vychází 
z pravdivosti Bible, potřebujeme znát 
a zprostředkovat dobré svědectví o tom, 
že Bible, kterou dnes držíme v rukou je 
autentická, nezměněná a že se můžeme 
spolehnout na všechny biblické infor-
mace jakožto přesné a důvěryhodné.

Důkazy, které v tomto článku prově-
říme, spadají do čtyř kategorií: auten-
tičnost, přesnost, soulad a přijetí Písma. 
Chceme se dopátrat, zda se Bible v prů-
běhu staletí změnila či nikoliv? Obsahuje 
Bible chyby? Protiřečí si její autoři a vyja-
dřují vzájemný nesouhlas? Kdy byly bib-
lické dokumenty přijaty jako pravdivé 
a spolehlivé Slovo Boží? Jako křesťané 
věříme, že Bible je naprosto spolehlivá, 
jistě, protože věříme tomu, že je inspi-
rovaným a neomylným Božím Slovem. 
Ale pamatujme, že tyto důkazy prezen-
tujeme coby osvědčení proti námitkám 
skeptiků. Jestli Bible prokáže svoji au-
tentičnost, přesnost, soulad a přijetí, pak 

by nevěřící měli logicky dojít k závěru, 
že Bible je spolehlivým dokumentem, 
navzdory jejich rozdílnému pohledu na 
Boží inspiraci a Boha samého.

1. Autentičnost
Autentičnost je prvním nezbytným 

krokem k tomu, abychom mohli doložit 
hodnověrnost Bible. Když říkáme „au-
tentický“, myslíme tím, že dokument 
je stejný jako původně napsaný text 
– nic nebylo přidáno, nic nebylo ubráno. 
Původně napsané biblické dokumenty 
(tzv. autografy) už nenajdeme a nemáme 
ani jejich „fotokopie“! Jak se zachovaly 
biblické texty v průběhu staletí? Jak 
zjistíme, které z těch dochovaných jsou 
správnou, přesnou, autentickou kopií 
originálního textu? Abychom našli dů-
kazy, musíme doložit to, že dostupné an-
tické kopie biblických dokumentů jsou 
stejné, jako biblické texty, které máme 
dnes. Potřebujeme se dostat k původním 
textům tak blízko, jak jen to je možné.

1.1 Autentičnost Starého zákona
Starý zákon byl napsán hlavně heb-

rejsky. Židovští pisatelé dělali důsledné 
ručně psané kopie originálních textů. 
Museli dodržovat velmi přísná pravidla, 
aby zajistili autentické kopie biblických 
dokumentů, bez přidání nebo vymazání 

čehokoliv z původního textu. Například, 
aby si byli jisti, že neudělají chybu, žád-
né slovo nepsali zpaměti - přepisovali 
každé písmeno zvlášť! Když byla kopie 
dokončena, pisatel spočítal všechna slo-
va a písmena, aby se ujistil, že nic nevy-
nechal a že slovo a písmeno uprostřed 
kopie je shodné se slovem a písmenem 
uprostřed originálu. Vznikla tak dobrá 
a autentická kopie – dokonce před vy-
nálezem fotokopírek.

Svitky z okolí Mrtvého moře jsou 
nejstaršími existujícími kopiemi sta-
rozákonních textů. V roce 1947, v jes-
kyních poblíž Mrtvého moře, objevil 
chlapec-pastýř antický svitek knihy 
Izajáše v hliněné nádobě. V krátké 
době byly prohledány další jeskyně, ve 
kterých bylo nalezeno více biblických 
textů a komentářů (vysvětlení k biblic-
kým textům). Svitky obsahovaly ručně 
psané kopie všech starozákonních textů 
kromě knihy Ester. Když byly srovnány 
s biblickými texty, které máme dnes, 
našlo se jenom několik nepatrných 
rozdílů. Nejstarší svitek mohl pocházet 
z doby přibližně 200 let před Kristem. 
Všechny údaje nasvědčují tomu, že 
starozákonní hebrejský text se od doby, 
kdy byly napsány originální texty až do 
doby, kdy byly napsány svitky od Mrt-
vého moře, nezměnil.

Septuaginta je překladem Starého 
zákona z hebrejštiny do řečtiny, byla na-
psána kolem roku 250 p.n.l. židovskými 
učenci v Alexandrii (Egypt). Existuje 
mnoho kopií Septuaginty a když srov-
náváme tyto řecké rukopisy s hebrej-
skými texty, jsou úžasně blízké tomu, 
co bylo nalezeno v podobě svitků od 
Mrtvého moře.

Máme ještě jiné antické hebrejské 
rukopisy (Talmud, Midraš a Targum), 
které obsahují citace Písma. Máme také 
samařskou verzi Pentateuchu (prvních 
pěti knih Bible) a různé archeologic-
ké artefakty, které obsahují židovské 
Písmo. Všechny tyto zdroje poskytují 
dobré důkazy pro podložení autentič-
nosti hebrejských textů Starého zákona. 
Když srovnáme biblické texty svitků na-
lezených u Mrtvého moře, Septuagintu 
a jiné antické prameny se Starým záko-
nem, který máme dnes ve svých Biblích, 
nacházíme v textech skutečný soulad. 
Rozdíly, které můžeme snadno najít, 
jsou velmi nepatrné gramatické (pisatel-
ské) chyby při opisování, neovlivňující 
učení Písma – žádné zásadní změny! 
Můžeme si být jisti, že Starý zákon, 

Je

Opisovač starých textů ve své dílně
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který máme v Bibli dnes, je autentickou 
kopii originálních textů.

1.2 Autentičnost Nového zákona 
Nový zákon byl napsán v řečtině. 

Nejstarší rukopis celého Nového zá-
kona napsaný kolem roku 350 n.l. byl 
nalezen v klášteře sv. Kateřiny na hoře 
Sínaj. Jeden z nejstarších rukopisů ob-
sahuje malou část Evangelia Jana, která 
byla opsána kolem roku 125 n.l., tedy 
pouze 30-40 let potom, co toto evange-
lium sepsal apoštol Jan. 

Existuje okolo 20.000 antických ru-
kopisů Nového zákona (více než 5.000 
v řečtině), které se dochovaly až dodnes. 
K tomu máme ještě 86.000 novozákon-
ních citátů ve spisech raných křesťanů. 
Spisy patriarchů (komentáře a instrukce 
napsané ranými křesťanskými vůdci, II. 
století n.l.) a „Lekcionáře“ (návody ke 
službě v církvi) obsahovaly mnoho pa-
sáží z Nového zákona. Vskutku v raných 
komentářích a lekcionářích bylo obsaže-
no tolik Písma, že i kdyby Bible byla zni-
čena, mohli bychom z těch raných spisů 
rekonstruovat aspoň celý Nový zákon!

Když srovnáme všechny tyto ruko-
pisy, nalezneme několik nicotných 
rozdílů nebo obměn (naz. varianty), 
ale převážná část veršů je identická. Co 
se týče různých variant, nemění nic na 
podstatě učení. Novozákonní rukopisy 
si navzájem v 98,3% odpovídají - tomu 
se říká literární zázrak! Souhlasí tyto 
dokumenty s Novým zákonem, který 
máme dnes? Ano, o autentičnosti Nové-
ho zákona, který máme v našich Biblích, 
můžeme být opravdu přesvědčeni.

Závěr
Nikdo nepochybuje o existenci Julia 

Césara nebo o historických informacích 
v knize, Galské války, přesto, že se do-
chovalo pouze 10 rukopisů a doba mezi 
napsáním originálu a nalezenou kopií 
byla zhruba 900 let. Záznamy o událos-
tech spojených s životem Krista jsou na 
daleko vyšší úrovni než záznamy o živo-
tě Julia Césara. Záznamy v rukopisech 
jsou jedinými, které můžeme použít 
pro zaručení historicity těchto událostí. 
Ačkoli skeptikové se pokoušejí popsat 
Bibli jako knihu, která byla v průběhu 
mnoha let trochu nadsazená, zveličená 
nebo poopravena, my máme důkaz - 
Bible je autentickým dokumentem.

IVANA ANDRÝSKOVÁ

Mám na to?
Čemu při svém rozhodování věnuje-

me více pozornosti, možnostem nebo 
překážkám? Tomu, kdo se rozhodl slou-
žit, odvaluje Bůh kameny z cesty.

Představte si, že Vás někdo ve Vašem 
sboru poprosí o určitou službu nebo 
Vám stanoví úkol. Chvíli přemýšlíte. Na 
jednu misku vah dáváte své schopnosti 
a na tu druhou všechna proti, včetně 
Vaší nezkušenosti. Váha se naklání na 
jednu stranu a vy zjišťujete, že díky 
Vaší vynalézavosti v hledání problémů 
převažují při rozhodování spíše nega-
tivní stránky. Tato strana váhy je pak 
samozřejmě o mnoho těžší. Výsledek je 
jasný, odpověď zní: Ne.

Celý jeden rok jsme jako rodina byli 
členy mezinárodního křesťanského spo-
lečenství. Všichni, kteří do něj patřili se 
nějakým způsobem zapojovali do jeho 
chodu a přispívali k jeho blahu. Jednou 
jsme spolu s manželem byli vyzváni, 
abychom vedli nedělní bohoslužbu 
v jazyce, který není našim prvním ani 
druhým. Navíc skutečnost, že nejsem 
na tuto službu zvyklá z vlastního sboru 
mě přesvědčovala o tom, že to není nic 
pro mě. Pak jsem si říkala, že mám dost 
práce udržet čtyři děti v klidu během 
shromáždění, natož se nějak aktivně 
angažovat. Vyzbrojena argumenty jsem 
běžela k osobě, která zadala úkol. Ar-
gumenty nezabraly. Prý “babysitting“ 
(hlídání dětí) se zařídí, mé angličtině se 
dá rozumět a každá věc se dělá někdy 
poprvé. Navíc prý v tu neděli tam bude 
asi 50 dalších hostů z německy mluví-
cích zemí (němčina je mi bližší), takže 
shromáždění můžeme vést anglicko-
-německy!

Na přípravu jsme měli jeden týden 
a k úkolu jsme opravdu přistupovali 
zodpovědně. Vše jsme sepsali, měli 
jsme naplánovanou každou minutu. 
Nejen, že nám Pán Bůh požehnal, ale 
lidé byli osloveni i mou krátkou úva-
hou. Přišli pak za mnou a jako odměnu 
jsem vnímala, že jsem mohla s mnoha 
posluchači nedělní bohoslužby navázat 
přátelství.

V současné době mě oslovuje Jere-
miášův život a jeho služba. Pán Bůh si 
jej povolal do služby již jako mládence. 
Vyvolil si jej ještě před jeho narozením. 

A jeho reakce? „Nevím, jak mám mluvit, 
jsem pouze mládenec“. Pán Bůh jej však 
ujišťuje, že jej ON sám posílá, že mu 
dá do úst slova, že bude s ním a že jej 
vysvobodí. I když Jeremiáš prožil během 
své služby mnoho pokoření z řad svých 
spoluobčanů či kněží, falešných proroků 
a králů, tresty a vězení, s Boží pomocí 
vyplnil své poslání a byl odměněn. Do-
konce byl jediným, kdo si mohl vybrat, 
kde se jako svobodný občan usadí.

Jak mohou vypadat naše výmluvy 
ke službě? „Jsem příliš mladá, jsem 
laik, nemám čas, mám malé děti, jsem 
unavená“. Ale přesto můžeme vědět, že 
pokud se pro službu rozhodneme, Bůh 
stojí za námi a odvalí z naší cesty i ty 
pomyslné kameny. Je mi blízký příběh 
tří žen z Markova evangelia. Byly to 
Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubo-
va a Salome. Rozhodly se, že pomažou 
tělo Pána Ježíše po jeho smrti. Umím 
si představit, že tento úkol vyžadoval 
plánování. Nejdříve jaké masti a koření 
nakoupí, pak je uložily doma. Smluvily 
si místo a hodinu, kdy vyrazí. Je sobota 
brzy ráno, sotva vyšlo slunce a vydávají 
se k hrobu. Vedou spolu rozhovor a zjiš-
ťují, že mají problém: „Kdo nám odvalí 
kámen od vchodu do hrobu?“ Tato sku-
tečnost je však v nastoupené cestě neza-
stavuje. Nevracejí se a nehledají pomoc 
u lidí, nezpanikaří. A když docházejí 
k hrobu, vidí, že kámen je odvalený.

Uvědomila jsem si, že domnělé ka-
meny najde na své cestě každý, kdo 
slouží. Důležité je, aby mě nezastavily 
před vykonáním mého poslání, které 
mi Bůh svěřil. 
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Přestože je Bible v Evropě dost 
rozšířená, hraje ve všedním dni většiny 
Evropanů bezvýznamnou roli. Našli 
bychom ji sice ve většině domácností, 
ale málokdo ji čte. V médiích jsou Bible 
i křesťané trestáni opovržením. Za tento 
trend nese svou spoluzodpovědnost 
i kritika Bible, která systematicky 
podkopává jakoukoliv důvěru ve 
spolehlivost a relevanci Bible. Autorita 
Bible však spočívá v jejím božském 
původu.

1. Bible a teologie
Ve většině dogmatických konceptů 

sehrává Bible ústřední roli. A právě 
tady se rozhoduje o celkovém zaměření 
i ostatních dogmatických témat. I proto 
je třeba osvětlit otázku: „Na jakém te-
oreticko-poznávacím základu mají být 
výpovědi o Bohu a jeho plánu spásy 
postaveny?“ Nebo přesněji: „V jakém 
vzájemném vztahu se lidské myšlení 
a Boží zjevení nachází?“ Pro některé 
teology je Bible pouze studnicí histo-
ricko-náboženských zkušeností, která 
je nakažena dávno překonanými světy 
představ. Teolog rozhoduje o relevanci 
náboženských výroků pro současnost.

Jiní teologové rozlišují mezi nábo-
ženskými a morálními výroky Bible na 
straně jedné a historicko-filosofickými 
a přírodovědeckými výroky na straně 
druhé. Bible je pro ně nadpřirozeně zje-
vená norma v oblasti víry a morálního 
způsobu života, ovšem některé etické 
nároky (podřízení ženy, odmítnutí 
potratů, potírání homosexuálních svaz-
ků…) a všechny biblické údaje, které 
odporují moderní přírodovědě, mají 
podle nich svůj původ v antických ob-
razech světa. Tyto výroky si podle toho 
nedělají nárok na absolutní pravdu a ne-
omylnost. Vždyť některá Boží výjádření 
jsou míněna jen symbolicky a v jádru 
své výpovědi neodporují současným 
vědeckým poznatkům. Tak chtěl napří-
klad Bůh ve své zprávě o stvoření sdělit 
jen to, že stvořil zemi, ale ne způsob, 
jakým při tom postupoval. 

A zase jiní teologové poukazují na 
nesmyslnost takového rozlišování mezi 
omylností lidské informace a absolutní 
platností božského zjevení. Pro ně je 

celá Bible se všemi jejími výroky o Bohu 
nadpřirozeně zjevenou pravdou. Neroz-
lišují mezi náboženskými a přírodověd-
nými pravdami nebo mezi podstatnými 
a vedlejšími tématy. Bohem stvořený 
svět je jednotou, o jejíž různých aspek-
tech nám Bůh sdělil stejnou měrou spo-
lehlivé a platné informace, stvoření 
je základem všeho uvažování o Bohu 
a světě. Pro rozhodné křesťany je Bible 
normou celého života a ne jenom jeho 
náboženských a morálních aspektů.

V evangelikálním táboře se opětov-
ně rozhořel spor o Bibli. Jde přitom 
o otázku: „Je Bible absolutně spolehlivá 
(bezchybná) jen v oblasti křesťanské 
víry a křesťanského života nebo také 
v historických, geografických a příro-
dovědných otázkách (stvoření, poto-
pa,…)? Zatímco o bezchybnosti Bible 
v otázkách života a víry není mezi evan-
gelikálními křesťany sporu, v oblasti 
historické, geografické a přírodovědné 
se otevřela velká diskuse.

Ovšem autorita Bible není relativizo-
vána jen v konfrontaci s filosofickými 
a přírodovědnými modely myšlení, ný-
brž také jednostranným zdůrazňováním 
individuálně přijímaného Božího slo-
va nadšenými charismatickými budite-
li. V těchto kruzích je upřednostňováno 
zjevení přijaté údajně od Boha jako sdě-
lení vztažené přímo na současnou dobu 
a prožívané bezprostředně. To stojí před 
zjevením, které je zapsáno v Bibli. Tím 
je relativizována a okleštěna i platnost 
Písem svatých.

2. Teologie věrná Bibli
Teologie, která zůstává Bibli věrná, 

není zpátečnictvím. Chce jen seriózně 
přistupovat k nároku, který si Bible 
sama přisuzuje. Vždyť se za něj staví 
i sám Bůh a tato Boží informace vytváří 
rozhodující základ pro život a práci kaž-
dého člověka. Co se však myslí ozna-
čením „věrný Bibli“? Znamená to snad 
tvrdý jako ocel? Chceme snad prohlásit, 
že jsme tak věrní, jako je věrná sama 
Bible? Byl by to jistě cíl hodný násle-
dování, ale pravděpodobně bychom se 
přecenili.

Označení „věrný Bibli“ vyjadřuje 
spíše vůli být věrný Písmu. Přistupovat 

k němu coby životnímu průvodci vážně. 
I to je jistě hodno našeho úsilí. Přesto 
naše věrnost nepatří žádné knize, žád-
né sbírce učení a historických událostí, 
nýbrž tomu, který za touto knihou stojí. 
Naše věrnost patří tomu, na kterého 
Bible ukazuje, totiž Bohu, resp. Ježíši 
Kristu, v němž se nám Bůh přiblížil.

Věrnost a důvěra vůči Bohu se proje-
vuje také tím, že jeho výrokům a usta-
novením důvěřuji, beru je vážně a řídím 
se jimi. Hluboká důvěra Bibli se odráží 
v mém myšlení a jednání díky důvěry-
hodnosti jejího autora – Boha. 

Ani ty nejlepší dogmatické pozice ne-
lze označit jako věrné Bibli, pokud jsou 
v rozporu s praxí víry. Křesťanská víra 
není jen abstraktní intelektuální výklad 
Bible, nýbrž naslouchání a poddávání 
se Božímu zjevení. Biblický křesťan je 
při používání Bible odkázán na vede-
ní Duchem svatým. Zároveň uznává, 
že jeho přístup k Bibli vždy ovlivňuje 
jeho vlastní prostředí, kultura a přání. 
I proto by se měl vždy pokusit navzdory 
této subjektivitě poznat prostřednic-
tvím Ducha svatého původní, Bohem 
zamýšlený, smysl textu. Tato konfron-
tace by měla být provázena modlitbou, 
připraveností ke korektuře a k vyvození 
důsledků.

Takto chápaná věrnost Bibli je víc 
než jen jedna z teologických nálepek 
dnešních dnů. Taková bibličnost je vy-
znáním se všemi důsledky:

a) Věrnost Bibli se neprojevuje jen 
tím, že slovy vyjádříme, co od Boha 
očekáváme, nýbrž také tím, že Boha 
vtáhneme do plánování a naplňování 
každodenního života. Biblicky smýš-
lející člověk totiž ví, že Bůh svou vůlí 
a svými nařízeními pro něj zamýšlí to 
nejlepší, co jen lze domyslet. On nám 
skrze Bibli vytváří rámec pro naši 
vlastní svobodu.

b) Věrnost Bibli se neprojevuje jen 
v mluvení o Bibli, nýbrž také ve čtení 
a studiu Božího Slova, ve kterém pro-
žívám osobní Boží dotek. Jen v Bibli 
obdržím spolehlivé informace o mém 
životě, světě a Bohu.

c) Věrnost Bibli se neprojevuje jen 
v osobním budování skrze četbu 

BIBLE - Boží slovo
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Písem svatých, nýbrž také tím, že se 
veřejném zastanu platnosti a pravdi-
vosti Bible a jejich pisatelů (připrave-
nost vydat svědectví, vyznat Boha).

d) Věrnost Bibli se neprojevuje jen ve 
stálém odkazování na Bibli, nýbrž 
v připravenosti vždy znovu poctivě 
vystavit svá vlastní přání, své zájmy 
a také pracně nabytou osobní dog-
matiku kritice a korektuře ze strany 
Bible. 

Chceme být bibličtí?
Pak si musíme být vědomi vlastních 

hranic při výkladu Bible. Někteří poža-
dují, abychom přistupovali k Bibli bez 
předpojatosti, předsudků a předpo-
kladů. Ovšem takováto objektivita je 
pouhou iluzí. Každý vykladač přináší 
s sebou své osobní vnímání světa, vliv 
výchovy, kultury, přesvědčení svého vy-
znání a předporozumění ze svého sboru 
(církve), které bezprostředně a trvale 
vplétá do svého výkladu Bible.
• Vykladač si musí být svého vlastního 

předporozumění stále vědom a měl 
by je otevřeně přiznat.

• Navíc by měl být připraven přezkou-
mat na základě Bible své předporozu-
mění a předpoklady svého myšlení, 
vystavit je otázkám a případně kori-
govat, aby mu Bůh skrze Bibli mohl 
říct něco nového.

• Jeho předporozumění by nemělo být 
určujícím prvkem pro jeho výklad 
Písma, naopak Bible by měla naše 
předporozumění odhalovat.

• Nad to vše by mělo pro celou exege-
tickou a dogmatickou práci s Božím 
Slovem být základem to, jak Bible 

chápe sebe samu, vlastní nárok Bible.

3. Bible o Bibli

3.1 Nárok Bible
Bible si klade nárok minimálně v jed-

notlivých svých částech (knihách) být 
Božím sdělením. Tímto způsobem vy-
tváří Písmo vztah mezi Bohem a lidmi 
(J 4,50; 5,24; 1Tm 3,16; Žd 1,1n). Chápe 
sebe samu jako jednotu, takže se jednot-
livé části Bible navzájem potvrzují. Starý 
zákon říká o lidech, kteří v Božím plánu 
záchrany člověka sehráli důležitou roli, 
že při svém mluvení a jednání stáli pod 
působením Ducha svatého. Patří sem 
izraelští soudci (Sd 6,34; 11,29; 13,19), 
řemeslníci (Ex 31,3), králové (1Sa 10,6; 
16,13) a proroci (Oz 9,7; Mi 3,8, Ez 2,2). 
Mnoho citátů těchto osob je uvedeno 
slovy: „Toto praví Hospodin“. Nehlásali 
své názory, ale doslovně předávali Boží 
zjevení. Celá řada biblických textů byla 
zapsána na přímý rozkaz Boží (např. Gn 
3,8; 12,1; 15,1; Ex 3,4; Dt 4,36; 1Sa 3,10n 
atd.). Učení o inspiraci má svůj základ 
ve výrocích Bible, která spisy Bohem po-
věřených poslů označuje jako Duchem 
Božím vdechnuté. Navíc to vychází 
z popisu Boha jako všemohoucího, 
věčného a dobrotivého, který dává svá 
sdělení lidem nadčasově a spolehlivě.

Sám Ježíš vystupuje pro absolutní 
pravdu božského zjevení Starého záko-
na. Například Žalm 109,1 označuje jako 
řeč „v Duchu svatém“ (Mk 12,36). Také 
Sk 1,16; 3,18; 4,25; Žd 3,7 nebo 2Pt 1,21 
vypovídají o pisatelích Starého zákona, že 
byli puzeni Duchem svatým. Ježíš Kristus, 
o kterém věříme, že je Bůh a tedy neo-
mezený pozemskou schopností poznání, 
potvrzuje věčnou platnost Starého zákona 

a vychází ve své argumentaci z historické 
důvěryhodnosti starozákonních zpráv. 
Přitom zmiňuje i teologicky sporné udá-
losti, jako je stvoření Adama a Evy, vraždu 
Kaina nebo zničení Sodomy a Gomory.

Pisatelé novozákonních spisů stále 
znovu zdůrazňují, že jsou očitými 
svědky událostí, o kterých nás zpravují 
(např. Lk ,1-4; Ak 4,20; 2Pt 1,16; 1J 1,1-
3), a vyzdvihují historickou věrohodnost 
a spolehlivost Bible. 

Jak Pavel, tak i Petr a Jan, jako sou-
časníci a učedníci Ježíšovi, svědčí o his-
torické spolehlivosti a božském původu 
Starého zákona a novozákonních spisů. 

Nový zákon zná tři autority:
1. Starý zákon (např. 2Tm 3,16);
2. Apoštoly (Mt 16,19; 18,18; Lk 10,16; J 

17,20; Sk 1,8; Gal 1,8.11n), jako očité 
svědky Ježíšovy (Sk 1,21-26; 1K 9,1) a

3. Pána samého (1K 7,10; 9,14), jako 
poslední autoritu, která ze své stra-
ny autorizuje Starý zákon i apoštoly. 
Všechny tři autority dosvědčují Boží 
slovo (Žd 1,1; 2Tm 3,16; Sk 4,31; 6,7; 
1Te 2,13; Lk 5,1; 11,28; J 3,34; Žd 1,2), 
ale s tím rozdílem, že Kristus Boží slo-
vo nejen dosvědčuje, On jím skutečně 
je (J 1,1nn).
Protože všichni pisatelé Nového záko-

na působili během jeho vzniku, nemohl 
se nikdo z nich o úplném kánonu spisů 
Nového zákona zmínit nebo jej potvrdit. 
Již apoštolským církevním otcům (rozu-
měj pisatelům působícím bezprostředně 
po apoštolech) bylo navýsost jasné, že je-
jich vlastní spisy nejsou se spisy apoštolů 
srovnatelné. Stále znovu se odvolávali na 
již tehdy přijatou autoritu pisatelů Nového 
zákona, aby tak podpořili vlastní výroky. 
Spisy apoštolů vykládali jako absolutně 
platný Boží řád. A i když se to vztahovalo 
jen na Knihu Zjevení, poukazuje napome-
nutí - „nic nepřidávat a nic neubírat“ z Bo-
hem zjevené knihy - na vážnost, které se 
od samého počátku spisy Nového zákona 
těšily. Jejich božský obsah je neměnný, 
neměl by být zneužíván ke spekulacím 
a svévolným výkladům. 
Pokračování následuje v příštím čísle.

MICHAEL KOTSCH, BIBEL UND 
GEMEINDE 3/2002

PŘELOŽIL A UPRAVIL JAREK ANDRÝSEK
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Rozpor
v evangeliích?

Pán Ježíš nezanechal po sobě žádnou 
knihu, podobně jako Sókratés. Učení 
Sókrata známe pouze ze spisů jeho 
žáků, kteří mluvili o různých, často 
protichůdných pohledech tohoto filo-
zofa. A přesto je nikdo nekritizuje tak, 
jako kritičtí teologové napadají obsah 
evangelií s poukazem na skutečné nebo 
domnělé rozdíly mezi nimi.

Historici nenapadají historičnost 
událostí pouze proto, že takoví staro-
věcí pisatelé jako Livius či Polybios se 
rozcházejí v jejich popisech, tak jako 
občas Matouš nebo Lukáš. Zkušený 
soudce, policista nebo pojišťovací agent 
ví, že doznání několika osob se bude 
rozcházet v detailech, přestože viděli 
stejnou událost a byli očitými svědky. 
Od svědků se neočekává stoprocentní 
shoda, protože vnímání každého člově-
ka je jiné.

V názvu každého evangelia nachá-
zíme vedle jména předložku „podle“, 
která objasňuje, že je pouze jedno 
evangelium, ale ve čtyřech podáních. 
Každé popisuje Pána Ježíše pravdivým 
způsobem, ale ne úplným. Podobně 
jako fotografie ukazuje člověka věrně 
pouze z jedné strany, ovšem dobrý por-
trét ukazuje jeho charakter a osobitost. 
Evangelia nechtějí být fotografií, ale 
portrétem. Matouš ukazuje Ježíše jako 
Krále, který naplnil mesiášská zaslíbe-
ní, Marek jako trpícího Božího Služeb-
níka, Lukáš jako Přítele a Zachránce 
hříšníků, Jan jako Božího Syna, který 
přišel, aby zjevil Boha Otce.

Individuálnosti evangelistů nebo po-
žadavky prostředí, kterému adresovali 
svá slova, vrhají mnoho světla na rozdí-
ly mezi nimi, které jsou často důvodem 
pochybností o inspiraci evangelií. Jinak 
psal Matouš Judejcům, jinak Lukáš 
Řekům a ještě jinak Marek Římanům. 
Proto, když Matouš cituje slova Ježíše 
o otázce rozvodu (Mt 19,9), mluví pou-
ze o muži propouštějícím manželku, 
protože v židovské kultuře rozvod byl 
výhradně záležitostí mužů. Evangelium 
podle Marka však uvádí slova Ježíše 
mužům a ženám (Mk 10,11-12), proto-
že v Římě směly požádat o rozvod obě 
strany. A tak vidíme, že oba evangelisté 
napsali skutečně to, co řekl Ježíš, ale 

každý z nich o tom napsal tak, aby to 
odpovídalo kultuře čtenářů jeho evan-
gelia. 

Místo sledování chronologické har-
monie událostí, popsaných v evange-
liích nebo očekávání, že evangelisté 
budou citovat Ježíše slovo za slovem, 
je lepší mezi sebou je porovnávat. To 
nám dovolí poznat soulad i rozdíly mezi 
nimi. Tehdy zjistíme, že jejich autoři 
někdy zkracovali a jindy rozšiřovali, 
někdy vynechávali jindy zdůrazňova-
li činy a učení Ježíše, aby tak splnili 
záměr a vyhověli mentalitě prostředí, 
které bylo adresátem.

Nebyla to náhoda, že Tacián ve 2. 
století zkusil provést harmonizaci čtyř 
evangelií, ale jeho dílo Diatessaron se 
netěšilo široké popularitě. První po-
kolení křesťanů chápala, že evangelia 
nejsou životopisem Ježíše. Také nejsou 
pouze projevem víry rané církve, jak se 
domnívali skeptici. Evangelia obsahují 
oba elementy. Evangelisté nebyli pouze 
kronikáři Ježíšova života, ale pisateli, 
kteří byli unášeni Duchem svatým, aby 
provedli selekci z velkého množství slov 
a událostí ze života Pána Ježíše. Vůbec 
se tím netajili (J 21,25; L 1,2-3).

Některé rozdíly mezi evangelii jsou 
iluzorní. Pocházejí z naší neznámosti 
starověkých realit. Vezměme například 
historii o slepém Bartimeovi, která se 
používá jako argument proti inspiraci 
evangelií. Marek napsal, že ho Ježíš 
uzdravil, když „vycházel z Jericha“ (Mk 
10,46). Ale Lukáš napsal, že tehdy, 
„když se pak blížil k Jerichu“ (L 18,35-
43). Objevy zjistily, že pod názvem Jeri-
cho tehdy existovala dvě místa: částečně 
opuštěné starozákonní město a také 
letní sídlo, které nedaleko vybudoval 
Herodes. Bartimeus jistě seděl u cesty 
vedoucí z jednoho místa do druhého, 
proto pravdu měli oba evangelisté.

Podobným příkladem jsou dva ro-
dokmeny Ježíše. Oba ho odvozují od 
Davida s tím rozdílem, že jedna linie 
vede přes Šalomouna a druhá přes 
Nátana, jiného Davidova syna. Jedna 
říká, že Josef, zemský otec Ježíše, byl 
synem Heliho, druhá, že byl synem 
Jákoba. Lukáš napsal: „Jak se mělo za 
to, (Ježíš) byl syn Josefa, jehož předkové 

byli: Heli...“ (L 3,23), ale Matouš: „Jákob 
pak zplodil Josefa, (podle pol. originálu: 
„Jákob byl otcem Josefa“ - pozn. red.) 
muže Marie, z níž se narodil Ježíš“ (Mt 
1,16). Rozdílnost je zvláštní. Matoušem 
použité slovo „byl“ doslovně zní „zplo-
dil“ (řec. eqennésen). Mohl být tedy Josef 
biologickým synem Jákoba a současně 
legálním synem Heliho? Mohl, a to tak, 
když byl jeho synem přes manželství 
s Marií, dcerou Heliho. To není nějaký 
výjimečný případ v Bibli. Noemi řekla 
své snaše „dcero“ (Rt 3,1), David nazval 
Saule „otcem“ a Saul jej nazval „synem“ 
(1S 24,12.17). Rodokmen Ježíše uvedený 
v evangeliu podle Lukáše je více skuteč-
ná genealogie Marie, naproti tomu ro-
dokmen představený Matoušem uvádí 
genealogii Josefa.

Pán Ježíš i apoštolové mluvili aramej-
sky, proto jejich učení muselo být přelo-
ženo do řečtiny, kterou byl napsán Nový 
zákon. Tím se objasňují některé rozdíly 
mezi evangelii. Například Matouš cituje 
Ježíše, který řekl: „Buďte tedy dokona-
lí, jako je dokonalý váš Otec, který je 
v nebesích“ (Mt 5,48), ale Lukáš: „Buďte 
tedy milosrdní, jako je milosrdný i váš 
Otec.“ (L 6,36). V aramejštině Ježíš jistě 
použil slovo shelim, které znamená do-
konalost a současně milosrdenství. Oba 
evangelisté je přeložili správně a přesto 
jinak. Matouš jako „dokonalý“ a Lukáš 
jako „milosrdný“.

Jiný podobný příklad: Ježíš podle 
Lukáše řekl: „Jde-li někdo ke mně 
a nemá v nenávisti svého otce i matku 
i ženu i děti i bratry i sestry a dokonce 
i svou vlastní duši, nemůže být mým 
učedníkem“ (L 14,26). Podle Matouše: 
„Kdo má rád otce nebo matku více nežli 
mne, není mě hoden“ (Mt 10,37). Na 
první pohled Matouš citoval Ježíšovu 
výpověď, ale znalost semitských jazyků 
dovoluje vysvětlit, že slova „milovat“ 
a „nenávidět“ byla používána Hebrejci 
v podobném smyslu, jako naše „mám 
rád“ a „nemám rád“ (1M 29,30-31; 5M 
21,15-17). Proto výpověď Ježíše bylo 
možno podat oběma způsoby.

Zdá se, že nejvíce rozdílů obsahuje 
zpráva o zmrtvýchvstání. Popis evange-
lia podle Jana začíná v neděli, kdy byla 
ještě tma (J 20,1). Marie Magdaléna při-
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šla k hrobu, ale když uviděla kámen od-
valený od hrobu, běžela pro Petra a Jana 
(J 20,2). Naproti tomu ostatní evangelis-
té uvádějí, že Marie Magdalena přišla 
k hrobu s jinými ženami za svítání (Mk 
16,2; Mt 28,1). Ženy v prázdném hrobu 
uviděly anděly: podle Matouše jednoho, 
který dříve odvalil kámen (Mt 28,2.5), 
podle Marka mladíka oblečeného v bí-
lém rouchu (Mk 16,5) a podle Lukáše 
dva anděly v zářícím rouchu (L 24,4). 
Jan mluví o dvou andělích, ale setkala 
se s nimi pouze Marie Magdaléna (J 
20,12). Lukáš napsal, že ženy odešly 
se slovy andělů k apoštolům (L 24,4-9), 
což potvrdil Matouš (Mt 28,5-8), zatím 
co Marek napsal, že „utekly od hrobu, 
neboť na ně přišel strach a úžas. A ni-
komu nic neřekly, protože se bály“ (Mk 
16,8).

Začneme tedy od toho nedělního rána, 
kdy se ženy vydaly na cestu k hrobu, 
aby pomazaly tělo Ježíše. Byla ještě noc, 
nebo již svítalo, když Marie přišla k hro-
bu? Ženy, které měly provést pomazání, 
bydlely na různých místech. Jak se zdá, 
Marie Magdaléna bydlela v Betanii, a te-
dy měla před sebou cestu dlouhou 2 km. 
Pokud se s nimi domluvila, že se sejdou 
za svítání u hrobu, pak musela z domu 
vyjít ještě za tmy, jak napsal Jan, zvláš-
tě když použil časový údaj, který může 
znamenat „přichází“, „jde“ nebo „od-
chází“. Takže doba, kterou popsal slovy 
„když byla ještě tma“, se spíše vztahuje 
na její odchod z domu na cestu, než na 
příchod na místo (J 20,1).

Byla snad Marie Magdaléna sama, jak 
by se to mohlo zdát z popisu evangelia 
podle Jana? Spíše se však zdá, že Marie 
se dala na cestu s „druhou Marií“, proto 
u Matouše čteme: „Když pak končila so-
bota a svítalo na první den týdne, přišla 
Marie Magdaléna a ta druhá Marie, aby 
se podívaly na hrob“ (Mt 28,1). Jestli 
k hrobu přišly současně nevíme, ale 
pokud ne, ta „druhá Marie“ mohla odejít 
a vzít ty vonné masti, které připravily 
před sobotou (L 23,56), nebo zakoupily 
je v sobotu večer (Mk 16,1). Pak je při-
nesla ve společnosti jiných žen, protože 
čteme, že „šly spolu s některými jinými 
brzy ráno k hrobu a nesly vonné masti, 
které připravily“ (L 24,1).

Byl v prázdném Ježíšově hrobě je-
den neba dva andělé? Ke skutečnému 
nesouladu by došlo jen tehdy, kdyby 
Matouš napsal, že nebyli dva andělé. 
Ale on napsal, že byl jeden, tím však 
neodporoval Lukášovi či Janovi, kteří 
psali o dvou, protože ve dvou je obsažen 
i jeden. Jinými slovy: pokud tam byli 
dva andělé, pak tam musel být i jeden.

Apoštol Jan se ve své zprávě soustředil 
na Marii Magdalénu, ale to neznamená, 
že je v rozporu s ostatními evangelisty. 
Napsal, že když Marie uviděla odvalený 
kámen, běžela za Petrem a Janem se slo-
vy: „Pána vzali z hrobu a nevíme, kam 
ho položili“ (J 20,2). Použité množné 
číslo („nevíme“) potvrzuje přítomnost 
jiných žen u hrobu, a tedy shoduje se se 
zprávami ostatních evangelistů.

Po odchodu Marie Magdalény vešly 
ženy do hrobu a vylekaly se (Mk 16,6-
7). Uviděly anděly v lidské podobě 
(L 24,4-7), kteří jim řekli, aby zavolali 
apoštoly, což také udělaly (Mt 28,5-8; 
L 24,9-10). Marek napsal, že od hrobu 
utekly a „nikomu nic neřekly, protože 
se bály“ (Mk 16,8). Tento rozpor může 
být pouze zdáním. Ženy byly vylekané, 
o čemž mluví nejen Marek, ale tam, kde 
on končí, Matouš a Lukáš pokračují 
zprávou, že ženy odešly zavolat apoš-
toly. Po takovém prožitku potřebovaly 
nějaký čas, aby se vzpamatovaly, a pak 
šly a řekly o všem apoštolům (Mt 28,8; 
L 24,10; J 20,18).

Petr a Jan, informováni Marií Mag-
dalénou, rychle spěchali k hrobu (J 
20,4), což také potvrzuje Lukáš (L 
24,12), a pak se vrátili „k sobě domů“ 
(J 20,10). Marie odešla za nimi, zůstala 
u prázdného hrobu a plakala. Když se 

naklonila do hrobu, uviděla dva andě-
ly v lidských postavách, což potvrzují 
Marek i Lukáš (L 24,4; Mk 16,5). Marie 
musela mít v pláči skloněnou hlavu, 
protože na počátku poblíž stojícího Je-
žíše považovala za zahradníka, kterému 
řekla: „Pane, jestli si ho odnesl ty, řekni 
mi, kam jsi ho položil, a já si ho vezmu“ 
(J 20,15). Ale stačilo pouze oslovení 
„Marie!“, aby Ho poznala. „Ona se obrá-
tila a řekla mu (hebrejsky): Rabboni!, to 
znamená Učiteli“ (J 20,16). Pak i Marie 
odešla, aby oznámila všem učedníkům, 
že uviděla zmrtvýchvstalého Pána 
(J 20,18).

Ve zprávě čtyř evangelistů o zmrt-
výchvstání je obtížné důkladně popsat 
postupnost všech událostí a provést 
jejich harmonizaci. Ale zatímco filozo-
fové a liberální teologové využívají tyto 
údajné nebo zřejmé nejasnosti jako 
argument proti inspiraci a věrohodnosti 
Bible, historikové v nich vidí důkaz au-
tentičnosti jejich popisu. Napsal o tom 
německý historik Hans Stier:

„To, že prameny popisující zmrt-
výchvstání Ježíše obsahují nejasnosti 
v určitých událostech, je pro historika 
důkazem jejich věrohodnosti. Pokud 
by byly dílem církve nebo nějaké sku-
piny lidí, jistě zpráva by byla kompletní 
a shodná. Z tohoto důvodu bývá každý 
historik obvykle skeptický, pokud zprá-
vy o události vysokého významu jsou 
bez jakýchkoliv nejasností.“
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její důležitost a důsledky
Co je slovní inspirace?

Pojmem slovní inspirace Písma svatého 
označujeme způsob, jakým Bůh promlou-
val skrze pisatele Písma, tedy skrze pro-
roky a apoštoly. Tito lidé, vedeni Duchem 
svatým, zapsali přesně ta slova, která jim 
Bůh vdechl. Bůh přitom využíval individu-
ality každého pisatele – jejich rozdílnou 
slovní zásobu, různý styl jejich vyjadřová-
ní, různý rozsah jejich zkušeností, rozdíl-
nost jejich temperamentů, apod.

Samotné slovo inspirace se v Písmu 
vyskytuje pouze jedenkrát (2Tm 3,16; 
theopneustos), zatímco spojení slovní 
inspirace se v Písmu nevyskytuje vůbec. 
Přesto samo Písmo potvrzuje skutečnost, 
že každé slovo Písma je Boží slovo, zapsa-
né lidmi.

Chybné názory ohledně inspirace
A. Inspirace se týká obecných námětů či 

základních myšlenek, nikoli přímo slov.
B. Inspirace se netýká pisatelů ale jimi 

zvolených slov.
Ve svém 2. listu Timoteovi 3,16 apoštol 

Pavel píše, že „veškeré Písmo je vdechnuté 
(inspirované, vnuknuté) Bohem.“ Písmo 
však nesestává z námětů, z myšlenek ani 
z osob, ale ze slov, a proto jde o inspiraci 
slov neboli o slovní inspiraci Písma. Rov-
něž 2. list Petrův 1,21 praví, že unášeni 
Duchem svatým mluvili lidé poslaní od 
Boha. Lidé od Boha, puzeni svatým Du-
chem, mluvili; jinak řečeno, pronášeli 
slova. Objektem či předmětem božské 
inspirace, tohoto zázračného působení 
Božího Ducha, nebyli sami pisatelé Písma 
– ti byli jen Božími nástroji, které brzy 
pominuly; předmětem bylo samo Písmo, 
jimi zapsané a dodnes dochované.

Učení i inspirace pouhých myšlenek 
a nikoli slov také zapomíná na skuteč-
nost, že k myšlenkám obsaženým v psa-
ném textu se dostaneme jen díky slovům, 
které autor textu použil. A Bůh, jakožto 
autor Písma, je jistě schopen dokonale 
zabalit své myšlenky do plně adekvátních 
slov. Nakonec i sám Kristus se odvolává 
na slova Písma. Někdy dokonce činí závě-
ry z jednotlivých slov v Písmu zapsaných, 
viz např. Jan 10,35 – „Jestliže Bůh ty, jichž se 
týká toto slovo, nazval bohy …“ – kde odka-
zuje své posluchače na jediné slovo bohy 
(elohim, theoi) použité v Žalmu 82,6.

C. Inspirace představuje pouze božský 
dohled a prevenci chyb, nikoli diktát slov.

Slovní inspirace znamená, že Bůh nejen 
dohlížel či usměrňoval psaní Písma, ale že 
božským způsobem dodával slova, která 
Písmo tvoří. Jinak by Písmo bylo pouze 
bezchybným lidským slovem a nikoli 
živým, činným, nepomíjitelným slovem 
Božím, nabitým božskou mocí, podle 
kterého se řídí svět a které zdolává i ďáb-
lovy svody. Slova Písma jsou vdechnutá 
Bohem, jsou to Boží slova.

D. Inspirace se týká jen některých 
částí Písma, zvl. věrouky, nikoli např. 
historických, zeměpisných či vědeckých 
pasáží. 

Veškeré Písmo, každá jeho část, 
je inspirovaná, vdechnutá Bohem 

(2Tm 3,16). 

Není samozřejmě hlavním účelem Písma 
podávat historické, zeměpisné či vědecké 
informace, neboť skutečným smyslem 
Písma je přivést lidské bytosti k poznání 
Krista a tak ke spáse (viz např. J 5,39; 2Tm 
3,15; 1J 1,3). Nicméně Svým slovem Bůh 
vstoupil do lidských dějin, jednal s lidmi 
žijícími v konkrétní době na konkrétních 
místech, proto i historické a jiné údaje 
v Písmu, ať už jsou zmíněné jen na okraj, 
jsou inspirované a spolehlivé. Písmo ob-
sahuje vážné Boží varování před přidává-
ním, ubíráním či pozměňováním toho, co 
Bůh pronesl a nechal zapsat (viz např. Dt 
4,2; 12,32; Př 30,5-6; 2Pt 3,16; Zj 22,18-19). 
Kristus praví (J 10,35), že „Písmo nemůže 
být zrušeno (KMS)“ a že „dokud nepomine 
nebe a země, nepomine jediné písmenko ani 
jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno 
nestane“ (Mt 5,18b). Apoštol Pavel proto 
může říct: „Věřím všemu, co je napsáno 
v zákoně Mojžíšově a v prorockých knihách“ 
(Sk 24,14b).

Co se týká poměru vědy k Písmu, lze 
jen konstatovat, že pravdivost a spolehli-
vost Písma se rozhodně nezakládá na po-
kusech, třebaže úspěšných, najít soulad 
mezi Písmem a závěry přírodních věd.

E. Inspirace nezahrnuje impuls či povel 
ke psaní 

Proroci a apoštolové zapsali Bohem 
vdechnutá slova podle Boží vůle. V Písmu 
není slovní zmínka o tom, že pisatelé mají 

vše, co jim Bůh řekne, zapsat (až na vý-
jimky, kdy je Boží povel zaznamenat Jeho 
slova výslovně uveden, viz např. Ex 17,14; 
34,27; Zj 1,11,19). Protože ale bylo vůlí 
Boha vdechnout prorokům a apoštolům 
Svá slova, vyvolala Boží inspirace vlastní 
psaní pisatelů. Jinak řečeno, Boží inspirač-
ní působení utvořilo i popud či pokyn ke 
spisování. Slovní inspirace, skrze kterou 
měla být vnuknutá slova zapsána, sama 
o sobě předpokládá i nutkání onen zápis 
vskutku provést.

Biblické pasáže ve prospěch slovní 
inspirace 

A. Starý zákon
Věnujme se nejprve těm veršům Písma, 

které ukazují, že Starý zákon je Boží slovo, 
vdechnuté Bohem a zapsané proroky.
Starý zákon je zapsané Boží slovo

Jozue 3,9: slova Hospodina
2. Samuelova 23,1-2: řeč jeho
Izajáš 34,16: v knize Hospodinově
Ezechiel 3,4: mými slovy; 33,30-31: 

tvá slova
Zacharjáš 7,12: slova, která posílal 

Hospodin zástupů
Nový zákon to potvrzuje:

Lukáš 1,68-70: jak mluvil ústy svatých 
proroků od pradávna

Matouš 1,22: Co řekl Hospodin ústy 
proroka 

Římanům 3,2b: Předně ten, že židům 
byla svěřena Boží slova.

(Srovnej také Mt 2,17; 3,3; 4,14; 8,17; 
12,17; 13,25; 21,4; 27,9; Sk 2,16; 28,25)
Mezi výroky „řečeno skrze proroka“ 
a „psáno skrze proroka“ není rozdíl!

„V judském Betlémě; neboť tak je psáno 
skrze proroka“ (Mt 2,5 - KMS).

“Jež Bůh ústy svých proroků předem 
zaslíbil ve svatých Písmech” (Ř 1,2).

(Srovnej také Sk 1,16 a Žd 1,1).
Výraz v prorocích může znamenat buď 

skrze proroky či v písmech proroků.
Pán Ježíš a jiní považují Starý zákon 

za Boží slovo: 
Jan 10,35; Matouš 4,10; Jan 17,12; Lukáš 

24,44.
Ďábel považuje slova Starého zákona 

za Boží, a proto se je snaží zneužít 
k argumentaci: Matouš 4,6

Apoštolové považují slova Starého 
zákon za Boží, a proto je používají 

Inspirace Písma, 
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k argumentaci: Římanům 3,10; 15,4; Skut-
ky 24,14b; Židům 8,13;

Starý zákon je vdechnut Bohem – 
Duchem svatým: 1. Petra 1,10-11; 2. Petra 
1,20-21; 2. Timoteovi 3,16

B. Nový zákon
Nyní si uveďme některé z veršů Písma, 

které ukazují, že také Nový zákon je 
Boží slovo, vdechnuté Bohem a zapsané 
apoštoly. 

Nový zákon je zapsané Boží slovo
Ježíšova slova jsou mocná, pravdivá, 

nikdy nepomíjející slova Boží:
Židům 1,1-2; Jan 12,48; Jan 14,10
Čti také Mt 24,35; Mk 8:38; J 3,34; 6,63b 

a J 8,31n.
Apoštolové vlivem Ducha svatého 

věrně zaznamenali Boží slova:
Jan 17,7; Matouš 10,20; 1. Korintským 

11,23
Čti také 1J 1,3-4; 14,26 a Ef 3,4-5.
Slova apoštolů jsou proto mocná, 

pravdivá slova Boží:
1. Tesalonickým 2,13; Jan 17,14a.20; 1. 

Korintským 14,37; 2. Korintským 13,3; 1. 
Petra 1,12b

Čti také J 19,35; 1K 2,13; 2K 2,17; Ga 
1,8; 1Tm 6,3

Shoda mezi kázaným a psaným slovem 
apoštolů:

2. Tesalonickým 2,15
Apoštolové kladou své zápisy na 

stejnou úroveň jako starozákonní Písmo: 
2. Petra 3,1-2; 3,16

C. Závěr ohledně biblických pasáží
Celá Bible, každé slovo Starého i Nové-

ho zákona, je proto Božím slovem, zapsa-
ným proroky a apoštoly pod inspirujícím 
vlivem Ducha svatého. Věřící, opírající se 
o biblický zápis Božích slov, mohou proto 
směle prohlásit, že jsou „stavbou, jejímž 
základem jsou apoštolové a proroci a úhelným 
kamenem sám Kristus Ježíš“ (Ef 2,20).

Moderní útoky na učení o slovní 
inspiraci

A. Jednotlivé knihy Písma jsou psány 
různými slohy!

Literární styl, vyjadřování, či sloh je 
u jednotlivých pisatelů Bible skutečně 
různý. Rozmanitost stylů však neodporuje 
slovní inspiraci, naopak inspirace zjevně 
žádá různorodost slohů. Bůh nemluvil 
skrze jednoho člověka, ale skrze několik 
lidí, z nichž se každý jinak vyjadřoval 
a Bůh toho použil ke sdělení Svého slova.

Proč ale Bůh nenechal napsat Písmo 
ve Svém vlastním, božském stylu? Samo 

Písmo dává na tuto otázku odpověď: 
Bůh nemohl použít svůj vlastní, božský 
styl, neboť by šlo o mluvu nebeskou, ne-
vhodnou pro bytosti pozemské. Tak píše 
apoštol Pavel o svém zážitku vytržení do 
nebeského ráje, kde „uslyšel nevypravitelná 
slova, jež není člověku dovoleno vyslovit“ (2K 
12,4).

Pokud tedy Bůh chtěl promlouvat k člo-
věku, musel upustit od používání svého 
nebeského jazyka a snížit se k užívání 
lidské řeči a tím i osobitých literárních 
stylů Svých jednotlivých „nástrojů“ – pisa-
telů Bible. Přesto byla jejich slova Bohem 
vdechnuta a jsou zcela Božím slovem, jak 
je patrné ze všech pasáží, jež ztotožňují 
slova Písma s Božím slovem.

B. Někteří pisatelé Písma se odvolávají 
na výsledky svého „historického 
zkoumání“!

Skutečně, někteří pisatelé podnikli 
historické bádání ve snaze najít pravdu. 
Např. Lukáš v úvodu svého evangelia píše, 
že „vše znovu pečlivě prošel (prozkoumal)“ 
(KMS). Pavel zase odkazuje na fakta, 
která sám od sebe nevěděl, ale jiní mu je 
oznámili (1K 1,11). Proč se pisatelé Písma 
odvolávají na své vlastní bádání a na fak-
ta, předaná jim od jiných lidí, když jim 
Bůh při inspiraci dával slova, která mají 
napsat?

Tak jako Duch svatý použil různé lite-
rární styly vlastní jednotlivým pisatelům 
Písma, stejně tak použil i jejich znalosti 
historických skutečností, které nabyli buď-
to svou vlastní zkušeností (byli přímými 
svědky popisovaných událostí) nebo svým 
vlastním výzkumem popř. ze zpráv od 
jiných lidí. Tedy i při sepisování informací 
získaných „z druhé ruky“ dával pisatelům 
promlouvat, tj. pronášet vhodná slova, 
Duch svatý.

C. V kopiích původních Písem se 
vyskytují různočtení!

Různočtení se vskutku objevují v ko-
piích původních spisů Písem. Za prvé je 
však nutno zdůraznit, že slovní inspirace 
se týká právě původních Písem, nikoli opi-
sů. Byli to pisatelé Písma, kdo byli unášeni 
Duchem svatým (2Pt 1,21), nikoli opisova-
či Písma, kteří se mohli dopustit překlepů, 
přeřeknutí, pravopisných chyb či pokusů 
o úpravu originálního textu.

Za druhé, i přesto, že se nám nedocho-
vala žádná originální kniha Písma a že 
v záplavě opisů, které máme k dispozici, 
se na některých místech vyskytují rozdíl-
ná čtení, disponujeme vcelku spolehlivým 
textem Písma. Můžeme to tvrdit ze dvou 
důvodů: 

I. Víme a priori, že máme Boží slovo, 
tedy dříve než vůbec začne jakékoli lidské 
vyšetřování dochovaných kopií, a to na zá-
kladě Božího slibu. Když se Kristus ve své 
velekněžské modlitbě modlí za ty, kteří 
v Něj uvěří skrze slovo apoštolů (J 17,20), 
když nabádá všechny své následovníky, 
aby zůstali v Jeho slovu a tak poznali prav-
du (J 8,31-32), když vybízí svou církev, aby 
učila všechny národy zachovávat všechno, 
co přikázal (Mt 28,19-20), dává tím slib 
či záruku, že Jeho slova, všechna Jeho 
učení, budou ve slovech apoštolů vpravdě 
a s jistotou zachována, přítomna a známa 
věřícím až do konce věků.

II. Stejného závěru dosáhneme i a pos-
teriori, tedy na základě šetření badatelů 
Písma. Lidské vědecké zkoumání došlo 
k závěru, že ani u jediné křesťanské nau-
ky nemůže být prokázána její pochybnost 
v jakémkoli ohledu, jež by byla zapříčině-
na různočteními v opisech Písma. To při-
pouští všichni opravdoví kritici biblického 
textu. Situace je tedy taková, že Bůh ve své 
prozřetelnosti držel ochrannou ruku nad 
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textem Písma, abychom se i v dnešní době 
mohli v každé oblasti křesťanské víry a ži-
vota spolehnout na Jeho slovo, zazname-
nané skrze proroky a apoštoly v Písmu. 
Jedním ze způsobů, jakým toho docílil, je 
fakt, že v Písmu nalezneme jednu a tutéž 
nauku zapsanou na více, obvykle mnoha, 
místech. Potvrzuje to i sám apoštol Pavel, 
když říká: „Psáti vám stále totéž mně není 
zatěžko a vám to bude oporou“ (Fil 3,1).

D. V Písmu se vyskytují rozpory 
a nepřesné údaje!

Jakékoli rozpory v Písmu jsou jen 
iluzorní. Pokud je odpůrce inspirace jen 
trochu ochoten porozumět zdánlivým roz-
porům v Písmu, pak je snadné uvést do 
souladu to, co si zdánlivě protiřečí. Tam, 
kde existuje potenciál k harmonizaci pro-
blematických pasáží Písma, tam je každý 
nezaujatý člověk uspokojen. Mnohdy se 
nabízí hned několik  eventualit,  jak ony 
údajné nesoulady v Písmu usmířit. V ta-
kových případech je ze strany oponentů 
nesmyslné trvat na nalezení jediného, 
zaručeného řešení daného problému.

Pokud však nejsme schopni v dané 
chvíli (nebo i celý náš život) najít způsob, 
jak   určité   těžkosti v Písmu vysvětlit, 
můžeme přesto nechat celou záležitost 
otevřenu s vědomím vlastní omezenosti. 
Opřeme se ve víře o autoritu Krista, kte-
rý praví, že „Písmo musí platit“ (J 10,35). 
Křesťanská víra v pravdivého Krista stojí 
výše, než všechen lidský rozum a světské 
znalosti. Je-li tedy oponentům málo Kris-
tovo  svědectví a nestačí-li jim argumenty 
Písma, pak bychom to neměli pociťovat 
jako Boží prohru, ale přenechejme celou 
záležitost Pánu.

E. V Novém zákoně jsou 
starozákonní pasáže citovány 
nepřesně!

Je pravdou, že citace Starého zákona 
v Novém (často nadepsaná slovy: „je 
psáno“, „jak bylo řečeno skrze proroka“) 
se často liší formou či stylizací od textu 
uvedeného ve Starém zákoně. Některé 
citace nejsou doslovné.

Setkáváme se s odchylkami několika 
typů: někdy novozákonní pisatelé rozšířili 
původní starozákonní text (např. Iz 61,1; 
L 4,18); často jej naopak zkrátili (např. Iz 
8,22, 9,1; Mt 4,15); v několika případech 
změnili pořadí vět (např. Oz 2,23; Ř 9,25); 
mnohokrát sloučili více pasáží v jednu 
(např. Jer 32,6; Za 11,12-13; Mt 27,9). Pře-
sto se původní smysl pasáží Starého záko-
na zachoval. Jelikož Duch svatý inspiroval 
všechny pisatele Písma, citoval vlastně 

sám sebe. A On má jistě pravomoc užívat 
a vykládat svá sdělení, jak uzná za vhod-
né. Duch svatý svou často osobitou „cita-
cí“ Písem vytvořil ze starozákonních textů 
„texty nové“, které vysvětlují novozákon-
nímu posluchači smysl citovaných pasáží, 
třeba i jinými slovy. Není to neobvyklé 
ani u lidských autorů. Považujeme za 
samozřejmé, že autor nakládá s vlastními 
výroky a když je komentuje,  tak nemusí 
dodržet přesně totéž znění, tytéž výrazy, 
jako v původním podání.

Stejně tak se i apoštolé spokojili s uve-
dením smyslu citovaného textu a s po-
ukázáním na jeho naplnění. Spíše než 
aby proroctví citovali a opsali, znovu jej 
uchopili a upustili v místě, kde jeho smysl 
demonstrovali na jeho naplnění. Volné, 
nedoslovné citace Starého zákona v No-
vém zákoně nejsou tedy – podobně jako 
odlišnosti v popisech jedné a téže situace 
různými pisateli – smrtelnou ranou slovní 
inspiraci, ale naopak jejím mocným důka-
zem. Vedou totiž ke správnému závěru: 
evangelisté a apoštolové nepsali ze sebe, 
z vlastního popudu a záměru, podle vlast-
ního uvážení, ale byli inspirováni a unáše-
ni Duchem svatým.

F. V Písmu jsou zmiňovány i věci 
nehodné Božího Ducha!

Všední   záležitosti,   drobné   poznámky 
běžného života, které jsou také v Písmu 
zachyceny, jsou prezentovány jako důkaz 
proti inspiraci Písma: neodpovídá to dů-
stojnosti svatého Ducha, aby takové věci 
byly zmíněny v Božím slově. Příkladem 
je Pavlova rada Timoteovi, aby nepil jen 
vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli 
svým častým nemocem užíval trochu vína 
(1 Tim 5,23). Nebo Pavlova starost o jeho 
plášť a pergameny, které nechal v Troadě 
u Karpa (2Tm 4,13).

Tato námitka však jen odhaluje chybné 
pojetí „morálních principů“ Ducha sva-
tého. Bůh považuje věrnost, a to i v tom 

nejmenším, za důležitou a nanejvýš vhod-
nou. Dokonce říká, že je předpokladem 
věrnosti ve velkém (Lk 10,16). I ty nejvšed-
nější, nejméně vznešené, prachobyčejné 
skutky věřících jsou Bohu milé. Přirozené, 
tělesné věci, jako je jedení, pití, spaní 
nebo čištění zubů, pokud  jsou konané  ve  
víře,  Boha těší a jsou k Jeho slávě. Navíc 
i v těchto zdánlivě bezvýznamných slo-
vech Písma může zkoumající oko nalézt 
důležitá poučení.

Pohrdání běžnými věcmi a činnostmi 
tohoto života a stavění se nad jejich 
úroveň prozrazuje falešnou spiritualitu. 
Vždyť ani věčný Syn Boží nepovažoval 
za nedůstojné přijmout na Sebe lidskou 
podobu, narodit se v chlévě, být zabalen 
v plenkách. Ale ať už byly jesličky jakkoli 
prosté a plenky jakkoli nuzné, ležel v nich 
nejdražší poklad daný lidstvu, Kristus 
Pán.

Bůh má rád věřící se všemi detaily. 
Dokonce všechny vlasy na naší hlavě jsou 
spočteny a Bůh se o ně stará (Mt 10,30). 
A co může mít menší význam na lidském 
těle, než počet vlasů? V Písmu k nám 
promlouvá moudrost Boží, která je skryta 
před moudrými a rozumnými, ale je zjeve-
na maličkým (Mt 11,25). Bůh ukrývá Své 
slovo pod pláštíkem všednosti a bláznov-
ství, aby zadusil všechnu lidskou pýchu 
a nadutost.

G. Jazyk Nového zákona je 
nekulturní a obsahuje gramatické 
chyby (solecismus)!

Nový zákon je psán korektním řec-
kým dialektem zvaným koiné dialektos 
a dodržuje gramatiku tohoto dialektu. 
Koiné byl v době psaní Nového zákona 
jazykem mezinárodního styku, používa-
ným obyčejnými lidmi po celém Římském 
impériu. S koiné se setkáváme v dopisech, 
úředních záznamech, účtech, smlouvách, 
závětích apod., a to v celém prostoru 
Středozemního moře. Tomuto dialektu 
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odpovídá slovní zásoba i gramatika pou-
žitá v Novém zákoně.

Důvod, proč pisatelé Nového zákona 
nepoužili klasické řečtiny, nýbrž lidové 
mluvy, je celkem nasnadě. Byli povoláni jít 
do celého světa, ke všem národům, a kázat 
tam evangelium všemu stvoření (Mt 28,19; 
Mk 16,15; L 24,47)! Přáli si, aby jejich ká-
záním a dopisům rozuměli nejen lidé s kla-
sickým vzděláním, ale úplně všichni. 

Před Bohem není nic malé, protože 
před Ním není nic velké. Vzácné se to 
stává tím, že to Bůh použije ke svým zá-
měrům. Novozákonní koiné zůstává svým 
způsobem jazykem posvátným, neboť 
jím Bůh promlouvá ke světu až do konce 
časů a k němu zavazuje svět do příchodu 
soudného dne.

Také hebraismy, pořečtěná hebrejská 
slova, se kterými se v Novém zákoně 
setkáváme, plní svou přirozenou roli. 
Nový zákon je naplněním Starého zákona 
a hebraismy tvoří jeden z mostů.

Co se týká „chybných větných kon-
strukcí“ apoštola Pavla, ke kterým patří 
především tzv. anakolut neboli vyšinutí 
z větné vazby (např. Ga 2,6; 1Tm 1,3n; Ř 
5,12), pak i to je legitimní řečnický obrat. 
Mluvčí nebo pisatel může pod přívalem 
emocí vypustit určitou mluvnickou část 
věty. Porušení souvislé větné stavby je 
u citlivých řečníků běžné. Dělají tak pod-
vědomě nebo záměrně, když cítí, že tak 
přispějí ke srozumitelnosti svého sdělení 
nebo zdůraznění důležité myšlenky. Tím 
spíše Duch svatý, který má stejný zájem 
na srozumitelnosti i na důrazu.

H.  Některé pasáže Písma přímo 
či nepřímo potvrzují, že ne vše je 
v Písmu inspirováno!

Jak chápat pasáže Písma, kde Pavel vý-
slovně říká, že ne vše, co píše, je příkazem 
Pána (1K 7,10.12.25)? Ve verši 10 čteme: 
„Těm, kteří žijí v manželství, přikazuji – ne já, 
ale Pán – aby …“, ve verši 12 pak: „Ostatním 
pravím já, a ne už Pán: …“ a nakonec ve 
verši 25 stojí: „Co se týká neprovdaných, 
nemám žádný rozkaz Páně, ale dávám jen 
radu …“. Pavel zde nerozlišuje mezi inspi-
rovaným a neinspirovaným úsekem své 
epištoly, ale mezi inspirovaným Božím 
příkazem, zavazujícím svědomí člověka, 
a inspirovanou radou apoštola, která svě-
domí člověka nezavazuje.

Není to jediné místo, kde Pavel dělá 
rozdíl mezi nařízeními či rozhodnutími 
Pána a svým míněním či přáním, i když 
i to je inspirováno Duchem svatým (viz 
také např. verše 7 a 40). Jinak řečeno, 

Pavel dává opakovaně najevo, že kdo ne-
považuje jeho názory a rady za užitečné, 
není nucen je přijmout a ničím se tak 
neproviňuje.

Dvě různé věci směšují odpůrci inspira-
ce Písma, kteří jako důkaz používají verše 
1K 1,16. Apoštol Pavel v nich připouští, 
že si nepamatuje počty těch, které osob-
ně pokřtil. Může snad Duch svatý mít 
výpadek paměti? Jistěže ne. Ale pisatelé 
Písma nebyli ani bezhříšní ani vševědou-
cí. Pavlovo přiznání vlastní nedokonalosti 
je pravdivé a nijak neprotiřečí inspiraci 
Písma, spíše naopak, předpokládá ji. 
I proto můžeme říct, že církev nestojí na 
omylném lidském slovu, ale na základě, 
jímž jsou apoštolové a proroci.

I. Závěr ohledně kritiky 
–inspirace aneb Písmo a Kristus

Písmo je inspirované Boží slovo. Občas 
jsme nakloněni tomu, pustit tuto pravdu 
ze zřetele – vždyť k nám hovoří tak pro-
stým jazykem a zabývá se tak všedními 
věcmi jako je domácnost, zemědělství, 
chov dobytka, oblečení, jídlo atd. Proto 
se Písmu vede podobně jako Ježíši Kristu, 
když chodil po této zemi. Protože přišel 
jako člověk.  Lidé se nad ním pohoršovali, 
když prohlašoval, že je Boží Syn. I Písmo 
má lidskou podobu, je napsáno lidským 
jazykem a proto není všeobecně přijí-
máno jako Boží slovo, nýbrž jako lidské, 
podrobené lidské kritice. Avšak podle 
Svého slova, díky Boží inspiraci dochova-
ného, bude Kristus soudit tento nevěřící 
svět (J 12,48).

Důsledky přijetí slovní inspirace
Přijímáme-li ve víře, že Písmo je Boží 

slovo, můžeme si být jisti dvěma skuteč-
nostmi:
I. Písmo je pravdivé ve všem, co říká; 

neobsahuje chyby. – „Bůh není člověk, 
aby lhal.“ (Nu 23,19a) „Písmo musí platit.“ 
(J 10,35b) „Tvoje slovo je pravda.“ 
(J 17,17b)

II. Písmu můžeme důvěřovat. Můžeme 
se spolehnout na všechny sliby Písma, 
neboť víme, že Bůh je splní. 
Světlem pro mé nohy je tvé slovo, 

osvěcuje moji stezku.  (Ž 119,105)
„Zdali [Bůh] řekne, a neučiní, promluví, 

a nedodrží?“ (Num 23,19b) „Bůh je mocen 
učinit, co zaslíbil“.  (Ř 4,21)

Důsledky odmítnutí slovní inspirace
Pokud je člověk, neuznávající Písmo 

jako Duchem svatým inspirované Boží 
slovo, ve svém názoru konzistentní, má 
to pro něho četné důsledky:

I. Ztrácí možnost poznat spásnou prav-
du, místo ní nastupuje lidská iluze 
a nevědomost (1Tm 6,3-4).

II.  Zříká se víry v křesťanském smyslu, 
neboť křesťanská víra může existovat 
a růst jen tváří v tvář Božímu slovu 
(Ř 10,17).

III. Vzdává se účinné modlitby, neboť 
křesťanská modlitba předpokládá se-
trvání Kristových slov v něm (J 15,7).

IV. Odkládá možnost zvítězit nad smrtí 
(J 8,51).

V.  Upouští od účinného způsobu mi-
sijní práce, která spočívá v učení lidí 
zachovávat všecko, co Kristus církvi 
přikázal (Mt 28,20). Způsobí, že před 
ním křesťané zavřou dveře, neboť ne-
mohou přijímat učitele, nepřinášející 
učení Kristovo (2J 9-10).

VI. Podílí se na rozpadu jednoty církve,   
která   spočívá   v   pravé   víře v Kris-
tovo slovo (J 8,31-32).

VII. Zavrhuje možnost usmíření a ob-
novení vztahu s Bohem, který k nám 
v tomto světě přistupuje ve svém slo-
vě (2K 5,19-20).

VIII. Za moudrost shůry zaměňuje lid-
skou moudrost, neboť nechává člo-
věka rozhodnout o tom, co z Písma 
proroků a apoštolů je Boží pravda a co 
není. Zříká se světla pro své nohy, 
zbraně  proti  pokušením  ďábla, 
útěchy v úzkosti ze hříchu, a naděje 
v temnotě své poslední hodiny (2Te 
2,13-17).

Závěr ke slovní inspiraci Písma
Písmo nespadlo z nebes, ale bylo na-

psáno lidmi zde na zemi. Bylo napsáno 
lidskými slovy, vdechnutými (inspirova-
nými) Duchem svatým. Slovní inspirace 
Písma nečiní z Písma „papírového pape-
že“, který by vyžadoval vnější posluš-
nost bez vnitřního přesvědčení. Činí 
z Písma totiž knihu, která – díky tomu, 
že je Božím slovem – sama působí víru 
a tím i ochotné a radostné přijetí za Boží 
slovo. Děje se tak působením Ducha 
svatého skrze slova Písma.

Použité materiály
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PRELOŽIL JÁN HUDEC

z Konga
Smutné správy

Smutné správy o ťažkých následkoch 
občianskej vojny, pred ktorými nie sú 
uchránené ani kresťanské zbory, misia 
a sociálna práca.

Spoločenstvo  Immanuel je meno, ktoré 
majú bratské zbory v severovýchodnom 
Kongu. Je spojené s Kristovou cirkvou 
v Kongu, ktorej národná rada zastupuje 
zbory pred štátom.

História.
Misionári z americkej bratskej misij-

nej agentúry Kresťanské misie v mnohých 
krajinách (CMML) začali v roku 1926 
misiu, z ktorej vzniklo Spoločenstvo 
Immanuel.

Oblasť pôsobenia
Spoločenstvo Immanuel pôsobí vo vý-

chodnej provincii a v provincii Kiwu 
v Demokratickej republike Kongo. Má 
okolo 50 000 pokrstených veriacich.

Život a činnosti
Od svojich začiatkov, vykonáva toto 

spoločenstvo bratských zborov mnoho 
činností a služieb, aby zasiahlo ľudí Bo-
žím slovom. Spomenieme z nich aspoň 
niekoľko. Zdravotnícka pomoc, školy, 
tlačiareň kresťanskej literatúry, biblic-
ké školy, chov dobytka, evanjelizačné 
nahrávacie štúdio, práca medzi ženami 
a mládežou. Teraz toto všetko bolo ulú-
pené alebo zničené.

Vojna v Ituri
Keď bolo Kongo ako celok silno 

zasiahnuté vojnou, ktorá vypukla 
v roku 1998, Ituri, kde je najviac brat-
ských zborov v severovýchodnej časti 
Konga, sa stalo dejiskom bojov, ktoré 

zasiahli všetky zbory v oblasti. Bratské 
zbory boli najhoršie zasiahnuté a stra-
tili takmer všetky svoje zariadenia. 
Nyankunde (pozri ŽS 2-2003, str.16-18), 
kolíska bratských zborov v tejto časti 
Konga, je úplne vymreté mesto po vy-
vraždení okolo 3000 jeho obyvateľov, 
vrátane samodruhých žien, novonaro-
deniatok, pacientov na posteliach. Bola 
zničená nemocnica, kresťanská tlačia-
reň, mnoho základných a zdravotných 
škôl. V Bunii bolo povraždených okolo 
50 000 ľudí a okolo 500 000 ich utieklo 
do iných častí krajiny, aj do Ugandy, 
Rwandy, Kene a inde.

Dopad na zbory
Ani jeden zbor neunikol tejto skaze. 

Zborové domy boli spálené a Boží slu-
žobníci boli krvavo zavraždení. Tisíce 
boli zabité, a tí, čo prežili, buď utiekli 
inde alebo majú rany a jazvy z hlbokých 
zranení na hlave či údoch, alebo stratili 
niektorý úd. Sú obeťami tohto otrasu 
v sebaľútosti a sebaneprijatí v tomto 
stave. Kto im pomôže?

Ukrutnosti, ktoré boli spáchané 
v Kongu, mohli byť vykonané azda iba 
pod velením samotného Satana. Odťatie 
hláv ľudí, rozťatie ich brúch, vyrezanie 
vnútorných orgánov – pečene a ľadvín, 
ktoré vrahovia jedli surové a nosenie na 
sebe vnútorností a intímnych častí obetí 
ako ozdôb, bolo časťou obradov vrahov. 
Obvyklé bolo pochodovanie s odťatými 
hlavami nevinných obetí na paliciach 
ako znaku víťazstva. Načo rozprávať 
tieto ohavné veci, ktoré vypadajú ako 
by boli vymyslené? Iba nato, aby sa uká-

zala miera zvrhlosti ľudských bytostí, ak 
Kristus nie je Pánom ich života. Inte-
lektuáli, vodcovia, obchodníci tiež boli 
terčom tohto masového vraždenia, ktoré 
nemalo iné pochopiteľné dôvody.

Ulúpenie majetku
Po údesnom zabití obetí nasledo-

valo ulúpenie a zničenie ich majetku. 
Takmer žiadny úrad, zborový dom či 
rodinný dom nebol ušetrený od tohto 
vandalstva. Škody sú úžasné. Keď boje 
skutočne skončia, začneme budovať od 
základov. Ďakujeme Bohu, že sme našli 
dokumenty o vlastníctve.

Zostatok
V Bunii, meste mrzákov a chorých, kto-

rých Pán zachránil od smrti, a ďalších, čo 
vyšli zo svojich skrýš, zostal malý zosta-
tok veriacich. Stále oslavujú Pána, ale sú 
pripravení znova sa skryť, keby vypukol 
boj. Potrebujú naše modlitby.

Starostlivosť o utečencov
V meste Bunii pracovníci OSN zriadi-

li utečenecký tábor. V nepremokavých 
stanoch býva okolo 17 000 ľudí, ktorí 
ušli zo svojich domovov. Sú umiestnení 
na dvoch miestach: jedno je v meste, 
druhé blízko letiska.

Mnohé z našich miestnych zborov 
boli zničené a mnoho veriacich bolo 
zabitých. Ale okolo 300 000 osôb ušlo 
do miest, kde ich ochraňujú a starajú 
sa o nich mierové zbory OSN. Chýbajú 
im potraviny a oblečenie. Naša skupina 
zborov má 15 000 utečencov v mestách 
Bunia, Nyankunde, Komanda, Aveba, 
Itendey Čabi a Lolwa. Miestne zbory sa 
usilujú nazbierať potraviny, aby im po-
mohli, ale nie je ich dosť pre všetkých. 
Preto pokorne prosíme milovaných bra-
tov a sestry v Kristu, aby pomohli týmto 
trpiacim utečencom. A tiež prosíme 
o vaše modlitby.

Prosíme modlite sa za
• koniec bojov,
• vojakov OSN, aby ich Pán použil k za-

bezpečeniu trvalého mieru v oblasti,
• obnovenie činnosti zborov,
• prostriedky k začatiu nového života 

v domoch i zboroch (opravy a rekon-
štrukcie),

• prostriedky komunikácie,
• Biblie, spevníky a kresťanskú literatúru.

(Brat Nyakufa Bagota je predstavi-
teľom bratských zborov Spoločenstva 
Immanuel pred úradmi.)
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MEINOLF MELLWIG

učedníciStarší jako
biblické vyučování

Někdy si na zralí a zkušení křesťané 
mohou myslet, že už je nic nepřekvapí 
a že svůj učednický proces mají za se-
bou. Ale ani jako starší nepřestáváme 
být učedníky. 

Učedníci měli být nejprve se svým 
Mistrem a teprve pak mohli jít do služ-
by! Na tuto a další charakteristiky star-
ších coby učedníků se nyní podívejme 
blíže.

Učedníci byli povoláni k tomu, 
aby byli s Ježíšem 

„Ustanovil jich dvanáct, aby byli 
s ním …“ Mk 3,14.

Nejdůležitějším přikázáním je mi-
lovat Boha (Mt 22,36-38) a největším 
životním cílem milovat Ježíše víc a víc. 
Miluji ho dnes víc než před 15 lety? 
- Milovat Pána je „důležitější“ než 

služba a čistý život! Skutky bez lásky 
nemají smysl (1K 13) a jsou bezcenné 
(1K 13). 

- Láska není jen pocit, je to skutek 
a postoj. Ovšem, patří k ni i city. 

„ … vrcholem radosti je být s tebou, …“ 
Ž 16,11

„Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí 
duše má po tobě, Bože!“ Po Bohu žízním, 
po živém Bohu. … Ž 42,2-3

„ … A na zemi v nikom kromě tebe nemám 
zalíbení …“ Ž 73,25

Davidovi bylo v Boží přítomnosti 
dobře. Když se nás někdo zeptá, jak 
praktikovat „ztišení“ s Bohem, a zjistí, 
že to vlastně sami neznáme, může jej to 
demotivovat!
- Největší radost není od Boha, ale 

v něm! Jistě máme radost, když nás 
Bůh vyslyší, ale naše radost nemá být 
z toho, co nám dává, ale z toho, že 
můžeme být s ním! On je tou radostí!

To nejlepší, co můžeme udělat 
pro sbor, je budovat svůj vztah 

s Bohem! 

1. Učedník je ochotný se učit 
„Vezměte na sebe mé jho a učte se ode 

mne …“ Mt 11,29 
- Už samo slovo učedník předpokládá 

přítomnost Mistra. Učme se od Ježíše.

- Učedník ví, že neví všechno. Učivo je 

něco nového: být učedníkem zname-
ná být otevřený pro nové věci!

Buďme otevření korektuře 
a nediskutujme jen o tom, proč to 
nejde! Buďme odvážní podobně 

jako Abraham a nebojme se 
vykročit novou nám neznámou 

cestou. Nechejme se vést.

Učme se žít a být s ním, 
nejen o něm vědět!

3. Učedník miluje Pána a s Ním 
i jeho lidi, Kristovo tělo:

„Řekne-li někdo: „Já miluji Boha“, 
a přitom nenávidí svého bratra, je lhář.“ 
1J 4,20.
- Učedník slouží, je to časově náročné. 

Pán nechce jen mé peníze, ale i můj 
čas.

- Pracujme s lidmi a budujme ve sboru 
„struktury“, které slouží. Co neslouží, 
překáží.

- Důležitým předpokladem služebníka 
je ochota vzít na sebe zodpovědnost.

2. Učedník se umí něčeho vzdát 
- něco opustit:

„Tak ani žádný z vás, kdo se 
nerozloučí se vším, co má, nemůže být 
mým učedníkem.“ Mt 19,27

- Máme-li přinášet živou oběť (Ř 12,1), 
pak musíme být připraveni obětovat 
své představy, své pohodlí a zvyky, 
zapírat sami sebe.

- Bůh nás chce vést, ale nevěnujeme-li 
tomu pozornost, pak nám nepomůže 
ani biblický seminář. Nebudeme vě-
dět, co dělat.

- Nebudujme své, ale Boží království. 
Nějaká práce se rozběhne a funguje, 
ale jakmile začne člověk budovat svou 
vlastní slávu, vše vyprchá a bude to 
marné. Bůh není ochotný dávat svou 
slávu někomu jinému. 
„Já jsem Hospodin. … Svou slávu nikomu 

nedám.“ Iz 42,8

„Poslouchejte ty, kteří vás vedou, 
a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi 
a budou se za vás zodpovídat.” Žd 13,17

Na prvním místě stojí věrnost 
Pánu, ne věrnost formám!

4. Být učedníkem se vyplatí!
„A kdo by napojil třebas jen číší studené 

vody jednoho z těchto nepatrných, … 
nepřijde o svou odměnu.“ Mt 10,42
- Nejlepší investicí života je investovat 

do služby, ne do hmotných statků.
- Ježíš nás vybízí k ukládání pokladů 

v nebi (Mt 6,20).
- Odměna přijde až na konec 

„Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým 
a svévolníkem, mezi tím, k Bohu 
slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce.“ 
Mal 3,18

Starší bratři P. Šimik a P. Slepánek na semináři v Janoušově
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Balandová
Život píše scénáře, které předčí 

i ty smyšlené. Tak tomu bylo a je 
i v případě sestry Heleny Balandové, 
původem z Těrlicka nyní bytem 
v Českém Těšíně.

„Ty budeš sólistkou“
Helena vždy ráda zpívala. Talent 

nejspíš zdědila po babičce, také Heleně 
(Ponczové), která často prozpěvovala na 
poli a sousedi jejímu hlasu s potěšením 
naslouchali. První lekce zpěvu dostala 
v dívčím sboru těšínské hudební školy. 
Vedle techniky zpívání se učila hře na 
klavír, na akordeon a kytaru. Od svých 
14 let začala při různých příležitostech 
vystupovat veřejně. Poprvé v Koňakově 
u Niemcových na shromáždění Křes-
ťanského sboru. Bratr E. Firla, který ji 
tehdy v roce 1946 doprovázel při zpěvu 
slovenské písně „Tam niet viac žiaľu“, jí 
řekl: „Ty budeš sólistkou.“ Tehdy to bylo 
ještě s notnou dávkou trémy, ale brzy 
její život pohltila sóla, duety, kvartety 
a práce v pěveckém sboru v Těrlicku. 
Ten vedla od roku 1949 do roku 1972 
a pak jej společně s br. Otou Zabystrza-
nem dirigivala až do roku 1992. V roce 
1968 ji bratr Kajfosz povzbudil předpo-
vědí: „I když zestárneš, budeš mít mla-
dý pěkný hlas,“ a ta slova se naplnila. 
Ještě dnes zvou 72-letou sopranistku, 

aby zazpívala u různých příležitostí.

Kazatelé s estébáky si u nás 
podávali kliku

Přestože životem procházela s písnič-
kou, neměla ustláno na růžích. Jako věří-
cí žena, která se plně stavěla za duchovní 
práci svého muže, který sloužil slovem 
v Křesťanských sborech, musela počítat 
s protivenstvím ze strany StB. Několikrát 
byla u výslechu. „V mém domě si podá-
vali kliku kazatelé s estébáky“, ironizuje 
sestra Helena. „Jednou mne drželi na 
policii 18 hodin, bez jídla, bez možnosti 
zajít si bez dohledu na záchod nebo se 
napít. A přitom šlo jen o legální poštovní 
zásilku Biblí…“ – vzpomíná. 

Noty pašované na těle zpěvačky
Komunistický režim dovoloval zpívat 

náboženské písně pouze na pohřbech 
a v církevních prostorách. Nedělala 
rozdíl mezi vlastní církví nebo baptisty, 
evangelíky či katolíky – „zpívala jsem 
chválíc Boha, který je jen jeden… Něja-
kou dobu jsem hrála na varhany a vedla 
zpěv v katolické církvi na Kostelci, když 
mě o to tehdejší probošt Piechaczek 
požádal.“ Po nocích přepisovala noty 
a připravovala je do tisku pro zpěvníky 
Cantate, Gloria, Hosanna, Z mého srdce 
a další. Na čisto přepsané noty do zpěv-
níku „Ve stínu kříže“ od Haliny Kudzi-
nové pašovala dokonce přes hranici na 
vlastním těle, to vše s modlitbou o Boží 
ochranu. Člověk se tím ani neproslavil 
ani nezbohatl. Práce se zpěvníky byla 
„grátis“, svůj vdovský rozpočet musela 
doplňovat soukromými hodinami hud-
by. Vzpomínky doplňuje zajímavým 
srovnáním: „Presley také za mlada zpí-
val v kostelích. Teprve později se vydal 
hledat slávu, bohatství a štěstí. Slávu 
a bohatství našel, ale štěstí se mu nalézt 
nedařilo. Možná proto, že skutečné štěs-
tí lze získat v duchovní oblasti.“

Náhlá a nečekaná ztráta
Po dobu 25 let hrála na pohřbech, 

svatbách, školních akcích s houlistou 
Eduardem Balonem. „Byl to opravdo-
vý přítel,“ pokračuje sestra Helena ve 
svých vzpomínkách, „uměl podepřít 
i v nejtěžších momentech. Když zemřel 
můj muž, který mi byl vždy oporou, ne-
dovolil mi utopit se v sebelítosti. Ztráta 

bolela, protože byla náhlá a neočeká-
vaná. Museli jsme se rozloučit stejně 
rychle jako jsme se poznali.“

Vzpomínka na Dimitrije
„Můj muž totiž pocházel z Podkarpat-

ské Rusi a válka jej zavála do Čech. Když 
můj bratr sloužil jako voják v Horažďo-
vicích a nedostal „opušťák“ na svatbu 
našeho druhého bratra, rozhodli jsme 
se, že jej spolu s jeho snoubenkou, mojí 
kamarádkou, a otcem navštívíme. Jeden 
známý nám dal i adresu, kde bychom 
se mohli ubytovat, kdybychom nenašli 
místo v hotelu. Místo v hotelu jsme 
našli a tak jsme se starého pána, jehož 
adresu jsme dostali, vydali alespoň na-
vštívit. K našemu překvapení nám však 
otevřel mladý muž 192 cm vysoký, který 
se mě, poměrně vysoké dívce, zalíbil. 
Tento laický kazatel Církve Bratrské 
a vyučený zahradník nás požádal, aby-
chom s přítelkyní zazpívali duet během 
nedělní bohoslužby, protože na nás táta 
prozradil, že rády zpíváme… Po našem 
minikoncertu mu dvě starší ženy pově-
děly, že mě poslal sám Pán Bůh. A když 
jsme pak udělaly několik společných 
snímků, bylo zaděláno na další setkání. 
Dimitrij si o fotografie napsal a přál si 
přijet k nám na Slezsko. Jménem naší 
rodiny jsem jej pozvala, což přijal jako 
pokyn, že patříme k sobě. Před Vánoce-
mi přijel na tři dny a už v lednu poslal 
mým rodičům dopis s žádostí o mou 
ruku. Po úvaze jsem mu odpověděla, že 
souhlasím, protože jsem věřila, že to tak 
má být. Viděli jsme se ještě o Velikono-
cích a Letnicích a počátkem června 
jsme ohlásili termín svatby. Brali jsme 
se 5. července. Prožili jsme spolu 32 
šťastných let. Vychovali syna Lubomí-
ra, více mi kvůli nemoci páteře nebylo 
dáno. Můj muž byl vzácným člověkem. 
Na jeho pohřeb přišly zástupy lidí.“ 

Nahrávky ve státním rádiu pod 
jiným jménem

Nad množstvím fotografií a pohlednic 
pokračuje sestra Helena ve vyprávění: 
„Mé výjezdy za hranice začaly po rozho-
voru s dr. Prof. Wierszulowským z Hu-
dební Akademie ve Varšavě. V letech 
1963-1970 jsem v hlavním městě Polska 
pořizovala nahrávky pro křesťanské 
vysílání rádia Monte Carlo. Do budovy 
státního rádia jsem se dostala na polský 
občanský průkaz jedné známé, které 
jsem byla podobná. Cizí státní přísluš-
níci tam nesměli. Nahrávali jsme v kuse 
mnoho hodin, často přes noc, kdy bylo 

rozhovor

Helena

H.Balandová 
na konferenci 

v Ostravě 1976
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v rádiu volno. Ve studiu jsem poznala 
mnoho lidí, díky kterým jsem později 
s písní na rtech objevovala jiné země. 
Ráda cestuji a s mužem jsem byla často-
krát na Ukrajině - od roku 1958 osmnác-
krát. Zpívala jsem tam v pravoslavných 
i baptistických sborech, a pokud si 
vzpomínám, byly vždy plné lidí. Navští-
vila jsem téměř celou Evropu. Zpívala 
jsem ve Švédsku, Norsku, Holandsku, 
Německu i v Londýně…“

Cesta za oceán
„Přes mnohé problémy se mi v roce 

1986 podařilo na měsíc vycestovat 
do USA. To vše se 40 dolary oficiální 
výměny. Měla jsem pozvání od přátel 
z Polska, kteří mezi tím emigrovali do 
Ameriky. Navštívila jsem New York, 
Pensylvánii, Indianapolis, Illinois, New 
Jersey a Connecticut. Během letu jsem 
mohla nahlédnout i do kabiny pilotů, 
což dnes už není možné. Když jsme byli 
nad oceánem, pocítila jsem obavy a tak 
jsem si potichu začala zpívat: „O velký 
Bože…“

Jiná země stejní lidé
„Na vzdáleném kontinentu jsem 

zjistila, že Amerika je stejná jako svět 
u nás, i lidé jsou si podobní. Starala se 
tam o mě přítelkyně z Polska Halina 
Aleksandruk, lékárnice, která ve Fila-
delfii pracovala jako laborantka v ne-
mocnici. Její synové, Witek – pianista 
a Wlodek – houslista, mě doprovázeli 
na koncertech. Po večerech a nocích 
doma nacvičovali pro symfonický or-
chestr, ve kterém vystupovali. Nemohli 
nic odbýt, protože na na takové místo 
čekalo dvacet dalších. A ve dne praco-
vali na počítačích v nemocnici. V duchu 
jsem je obdivovala.“

Cestování plné inspirace
„Měla jsem příležitost poznat různé 

církve. Líbilo se mi, že věrní křesťané 
spolu trávili čas u nedělního oběda, 
slavili společně např. stříbrnou svatbu. 
Poskládali se na společný dárek a vše vy-
zdobili na stříbrno. Vyprošovali požehná-
ní pro ty, kteří se stěhovali na jiné místo, 
pro děti a mládež připravovali program, 
organizovali přednášky o závislostech, 
drogách a výchově. U nás něco takového 
tehdy nebylo a ani být nemohlo.“

Země velkých možností
„Velký dojem na mne udělal New York, 

Socha Svobody a dnes už neexistující 
„dvojčata“. Také Chicago, kde jsem byla 
u známých, kteří nás třikrát navštívili 
v Těrlicku. Pan Bernard, fotbalový hráč 
210 cm vysoký, zařídil, že mě fotbalisté 
vzali s sebou do autobusu, kterým jeli 
na zápas. Samozřejmě mě na ten zápas 
pozvali. V Česku jsem nikdy nebyla na 
opravdovém stadióně, a tady najednou 
americký stadión a velká sportovní 
show! A aby to nebylo všechno, přivítali 
mě přes amplióny a posadili do lóže pro 
V.I.P. Výhled jsem měla nádherný a tak 
jsem alespoň trochu zakusila pravý ame-
rický luxus. Mí známí, emigranti z Prahy, 
kteří vlastnili továrnu na mýdlo a chemi-
kálie, mě pozvali do Connecticutu na 
svou rezidenci v lese, kde jsem měla pár 
dní dovolené. Chtěli, abych v Americe 
zůstala, ale ani na chvíli jsem neváhala. 
Mám ráda svou rodnou zem. Pak přišlo 
ještě koupání v moři, návštěvy a koncer-
ty. Všechna moje vystoupení jsou nahrá-
na na videu a některá vysílali i v televizi 
na křesťanském kanálu, ale s sebou jsem 
to nepřivezla. Jen pár map, pohlednic 
a fotografií.“

Lék na obnovu duchovního 
života

Když se tak sestra Helena Balando-
vá probírá fotografiemi, najednou si 
vzpomene a vytáhne ještě jednu zají-
mavost, kterou mi chtěla ukázat. Je to 
školní sešit z roku 1908 – „patřil mému 
strýci Janu Ponczovi, byl polským 
důstojníkem z Poznaně. Zahynul v Ka-
tyni. Chtěla bych sestavit rodokmen 
a sepsat vzpomínky“ – svěřuje se se 
svým novým rozhodnutím. Minulý rok 
ukončila sestra Helena aktivní činnost 
hudebníka. Zdraví už jí nedovoluje, aby 
jezdila na vystoupení. Ale když někdo 
přijde a požádá, ráda zazpívá… Také 
noty pro pěvecký sbor, ze kterého před 
třemi roky odešla, ještě píše. Na otázku, 
jaký je její oblíbený repertoár nebo pí-
seň, odpovídá: „Mám ráda spíše veselé 
písně. Křesťan má žít s Boží bázní, ale 
radostně! Mám ráda klasiku, například 
„Nabucco“ od Verdiho, všechny koledy, 

a také písně Haliny Kudzinové, těšínské 
rodačky, „Ojcowski Dom“, „Góralu…“, 
„Chryzantemy zlociste“ a všechny písně 
o matce. Píseň je velmi důležitým pojít-
kem rodiny. Pokud chce někdo obnovit 
duchovní život, pak ať začne zpívat!“ 
– říká s úsměvem.

Sestra Balandová 
ve shromáždění v Těrlicku (1990)

Na zájezdu v Oslo v roce 2000
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biblické vyučování

Cieľ kázne na vrchu
Kázeň na vrchu je jeden z najpô-

sobivejších preslovov v dejinách ľud-
stva. Ovplyvnila životy miliónov ľudí. 
Ale komu je vlastne určená? A čo chce 
povedať nám v našej dobe?

 Kázeň
Kázeň na vrchu sa hlboko dotýkala 

ľudí každej doby. Romano Guardini ju 
raz nazval: „Zatrasenie svetom z neba.“ 
Tolstoj bol už ako mladý muž zasiah-
nutý slovami: „Neprotivte sa zlému!“ 
Tieto Ježišove slová hlboko pohli jeho 
svedomím, lebo útočili na mocenské 
zriadenie všetkých dovtedajších ľud-
ských štátov.

Kázeň na vrchu čítalo veľmi veľa 
ľudí (alebo o nej aspoň počuli), mnohí 
o nej premýšľali a vykladali. Dodnes 
o nej jestvuje v literatúre záplava ná-
zorov.

Plán pre nové 
usporiadanie spoločnosti?

Kázeň na vrchu je vraj pro gram pre 
sociálnu reformu a obsahuje plán pre 
nové usporiadanie spoločnosti, ktorý sa 
presadí pasívnym odporom voči zlému 
bez násilia.

Proti tomu hovorí: Kázeň na vrchu 
je neúplná ako návod pre usporiadanie 
celospoločenského života. Mnohé ob-
lasti tu nie sú vôbec spomenuté, napr. 
postoj voči štátu alebo výchova detí. 
„Vy ste soľ zeme… Vy ste svetlo sveta.“ 
Tieto slová popisujú poslucháčov nie 
ako príslušníkov národa, ktorý myslí 
a koná rovnako ako oni, ale ako ľudí, 
ktorí sa líšia a svoju odlišnosť majú 
aj navonok prejaviť. V kázni by sme 
márne hľadali výpovede podporujúce 
názor, že obsahuje návod pre uspori-
adanie života v krajine. Už Otto von 
Bismarck prišiel ako evanjelik a pie-
tista k záveru, že kázeň na vrchu platí 
pre jednotlivcov, ale pre štát a vládu je 
nepoužiteľná.

Nenaplniteľný 
zákon?

Luteránska teológia hovorí: Kázeň na 
vrchu má charakter zákona a je preto 
nenaplniteľná. Nemožnosť naplniť ju 
má svoj dôvod: priviesť človeka k bodu 
zlomu a k evanjeliu.

Proti tomu hovorí: Kázeň na vrchu 
je výslovne adresovaná učeníkom. Aj 
z ostatného Ježišovho učenia vyplýva, 
že život podľa zásad tejto kázne je mož-
ný len skrze skúsenosť znovuzrodenia. 
Kresťania potrebujú etické vyučovanie. 
A kto ešte nie je vykúpený, nemôže sa 
na Kázeň na vrchu odvolávať. Aj pre 
toho najšľachetnejšieho človeka ležia 
požiadavky kázne na vrchu v nedosiah-
nuteľnej diaľke, iba že by sa stretol s jej 
kazateľom Ježišom Kristom a odovzdal 
sa mu. Tu padá rozhodnutie. Kázeň na 
vrchu ale nikdy nebola zamýšľaná ako 
cesta ku Kristu.

Etika budúceho veku?
Keďže normy kázne na vrchu sa vô-

bec nedajú naplniť v súčasnom svete, 
predstavuje nám etiku budúceho veku, 
v ktorom vládnu odlišné podmienky, 
umožňujúce ich realizáciu. Pri tomto 
chápaní by sme sa zbavili niektorých 
ťažkostí výkladu, napr.: „Vy teda buďte 
dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský 
Otec“ (Mt 5,48).

Proti tomu hovorí: Kázeň na vr-
chu sa vyslovuje proti veciam, ktoré 
v budúcom veku už nebudú jestvovať: 
spomínajú sa tu nepriatelia, ktorých 
treba milovať. Hovorí sa o tom, ako 
má človek reagovať na telesné urážky. 
Podľa Pánových slov v budúcom veku 
už nebudú manželstvá a teda logicky 
ani cudzoložstvo.

Kázeň na vrchu ako etika 
zmýšľania?

Pánove výroky nepredstavujú príka-
zy, ktoré by mali byť striktne zákon-
nícky dodržiavané. Sú len znázornením 
spôsobu zmýšľania, ktorý nezávisí od 
jednotlivých výrokov zákona. „Morálka 
bez noriem“ Josepha Fletchera (situačná 
etika) používa túto formuláciu a ďalej 
uvažuje: „Jednotlivé výroky možno po-
rušiť, ak to poslúži správnemu zmýšľa-
niu.“

Proti tomu hovorí: Pán sa venuje 
v týchto kapitolách prevažne každo-
denným situáciám a hovorí málo o tom, 
aké zmýšľanie má človek pritom mať. 
Omnoho viac ide o to, čo má robiť! 
Zdôrazňuje, že za jeho slovami má 
nasledovať konanie. „Každý, kto počúva 
tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať 
múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na 
skale“ (Matúš 7,24).

Katalóg cností pre pokročilých?
V katolíckej teológii sa rozlišuje med-

zi príkazmi, ktoré platia pre všetkých, 
a „evanjelijnými radami“, ktorých na-
sledovanie vedie k vyššiemu stupňu 
spravodlivosti a platia obzvlášť pre du-
chovenstvo a mníchov.

Proti tomu hovorí: Nie sú tu žiadne 
známky toho, že by tieto slová mali 
platiť len pre „zvláštnych“ učeníkov, 
ale sú adresované všetkým učeníkom. 
Ba viac, nedbať na tieto slová sa rovná 
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bláznovstvu. „No každý, kto počúva tieto 
moje slová, a neplní ich, bude sa podobať 
nerozumnému mužovi, ktorý si postavil 
dom na piesku“ (Matúš 7,26).

Etika pre dobu Veľkého súženia 
a Tisícročné kráľovstvo?

Kázeň na vrchu platí pre Židov veria-
cich v Mesiáša v dobe Veľkého súženia 
a 1000-ročného kráľovstva. Bezpochyby 
zákon bude mať platnosť kým nebo 
a zem nepominú, takže bude platiť aj 
v 1000-ročnom kráľovstve. Otázne ale je, 
prečo by to malo platiť len v tomto čase.

Proti tomu hovorí: „Neuvoď nás do 
pokušenia, ale zbav nás zlého!“ (Matúš 
6,13) V 1000-ročnom kráľovstve bude 
predsa zlo poviazané. Načo potom ta-
káto prosba?

Zhrnutie
Päť zo šiestich uvedených pokusov 

o riešenie majú spoločné východisko – 
vykrútiť sa nejako z pôsobnosti slov ká-
zne na vrchu. Bude platiť v budúcnosti, 
má symbolický význam, má nás len pri-
viesť ku Kristu, platí len pre duchovnú 
elitu ale nie pre nás.

Čo ale hovorí samotný text kázne na 
vrchu o tých, ktorým je určená?

Pán hovorí k ľuďom, ktorí sú 
nazvaní učeníkmi

V kázni na vrchu je nápadný rozdiel 
medzi načúvajúcim zástupom a učeník-
mi, ktorí sú priamo oslovení.

„Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na 
vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili 
k nemu. Prehovoril a začal ich učiť.“ (Ma-
túš 5,1n)

„Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli 
nad jeho učení. Učil ich totiž ako taký, ktorý 
má moc, a nie ako ich zákonníci.“ (Matúš 
7:28n)

Kázeň na vrchu platí len pre malé 
stádo, ktoré má iné poslanie ako ostatní 
ľudia.

Pán hovorí k ľuďom, ktorí môžu 
osloviť Boha ako Otca

„Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý 
váš nebeský Otec.“ (Matúš 5,48)

„Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej 
izbietky, zavri za sebou dvere a modli 
sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. 
A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti 
odplatí.“ (Matúš 6,6)

Z Pánovho vyučovania ani z učenia 
apoštolov sa nedá odvodiť, že by každý 
človek len preto, že je človekom, mohol 
hovoriť o Bohu ako o svojom Otcovi. 

Pán odopiera toto právo dokonca i Ži-
dom: „Keby bol Boh vaším Otcom, milovali 
by ste ma.“ (Ján 8,42)

Jediným mostom k Bohu Otcovi je 
Boh Syn. Kto nemá jeho, nemá ani 
Otca.

Pán hovorí k ľuďom, ktorí žijú 
v bezbožnom prostredí

„Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí slanú chuť, 
čím ju osolia? Už nie je na nič súca, len ju 
vyhodiť, aby ľudia po nej šliapali. Vy ste 
svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa 
nedá ukryť.“ (Matúš 5,13-14)

Toto malé stádo ale Ježiš nezhromaž-
dil do nejakého kláštorného obydlia. 
Naopak, táto hŕstka učeníkov je povola-
ná, aby blahodarne pôsobila vo svojom 
širokom okolí.

Pán hovorí k ľuďom, ktorí sú 
vystavení zvádzajúcej moci zla

„Každý, kto sa žiadostivo pozerá na 
ženu, už s ňou scudzoložil v srdci. Ak ťa 
teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho 
a zahoď!“ (Matúš 5,28n)

„A odpusť nám naše viny, ako aj my 
odpúšťame svojim vinníkom! A neuvoď 
nás do pokušenia, ale zbav nás zlého!“ 
(Matúš 6,12n)

Pán hovorí k ľuďom, ktorí budú 
konfrontovaní s náboženským 
zvodom

„Dajte si pozor pred falošnými prorokmi, 
ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no 
vnútri sú draví vlci.“ (Matúš 7,15)

Rozpoznať falošných prorokov ne-
bude žiadna hračka. „Nie každý, kto mi 
hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského 
kráľovstva, ale iba ten, čo plní vôľu môjho 
Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Matúš 7,21)

Pán hovorí k ľuďom, ktorých 
očakávanie je namierené na 
nebo

„Radujte sa a veseľte sa, lebo v nebesiach 
máte veľkú odmenu.“ (Matúš 5,12)

„Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich 
nezožiera ani hrdza ani mole a kde sa zlodeji 
nevlamujú a nekradnú.“ (Matúš 6,20)

Zhrnutie:
Kázeň na vrchu je určená všetkým 

tým, ktorí uznávajú Krista ako Kráľa 
a Pána. Pán im ukazuje, ako má žiť 
človek, ktorý stojí v správnom vzťahu 
k Bohu. Preto je kázeň na vrchu aj pre 
dnešných kresťanov meradlom toho, čo 
vlastne Boh od svojho ľudu očakáva.

KARL-HEINZ VANHEIDEN
PRELOŽIL PETER KOZÁR

Nespútaná
          láska

Pane, Tvoja láska nespútaná

je sladká, plná, voľná tak!

Vždy je moja duša unášaná,

keď na ňu upieram svoj zrak.

Pritom, Pane, aká slabosť, bieda

premnohá vo mne stále je:

v podnetov hre som jak malé dieťa

cez mojej mysle blúdenie.

Tvoja láska však je nepremenná –

zve srdce znova k Sebe späť:

v radosti jas, ktorý inde nemá,

k pokoju, ktorý nezná svet.

Iba v drahej Tvojej prítomnosti

vie moja duša stála byť,

len Ty môžeš srdce blahom hostiť,

tak že chce k Tvojej sláve žiť.

Tak túžim hĺbky Tvojej krásy

poznávať, vidieť lepšie vždy –

v prejavoch viery, poctách lásky

do Tvojej vrastať podoby.

Jak sladké znova objavovať,

že keď i mrak Ťa zastrie zas,

však prejde – svitne milosť nová:

mne žiari Tvojej lásky jas.

Ó, stráž ma, veď ma, Pane drahý,

pri Tebe by som vždy chcel dlieť,

a keď aj zblúdim z priamej dráhy,

daj k Tebe naspäť priletieť!

Nech Tvoju priazeň milostivú

viac moja duša poznáva,

a má vždy v Teba nádej živú:

z nej plynie Tebe oslava.
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Svedectvo o kritickom období v histó-
rii Kresťanských zborov (1954-56), kedy 
bola zastavená ich činnosť a niektorí 
bratia v Čechách aj na Slovensku boli 
zavrení a odsúdení. Článok venujeme 
50. výročiu smutných udalostí, ktoré 
však náš Boh premenil na dobré, pretože 
štátna správa sa presvedčila o bezúhon-
nosti našich bratov a vo februári 1956 
dala štátny súhlas k zhromažďovaniu 
zborov.

Zatknutie
V roku 1955, v utorok po Veľkej noci, 

zastalo pred naším domom v Nitre 
auto. Štyria páni, ktorí vystúpili z auta, 
zamierili do nášho bytu a predstavili 
sa ako členovia štátnej bezpečnosti. 
Prvé, čo urobili, bolo to, že mne a mojej 
milej manželke dali príkaz sedieť na 
stoličkách uprostred izby a nepohnúť 
sa z miesta. Potom nastala prehliadka 
bytu. Po prehliadke, ktorá trvala asi dve 
až tri hodiny a po ktorej nám vzali všet-
ky náboženské knižky, Biblie a spevní-
ky, oznámili mi moje zatknutie. A tak 
som smel vstať a ísť sa obliecť. Keď som 
bol pripravený, vzal som Bibliu a hľadal 
vhodné miesto v žalmoch k danému 
nášmu prípadu, aby som ho prečítal 
manželke. Vtom prikročil jeden z pánov 
ku mne, aby mi v tom zabránil, ale som 
sa smele ubránil odvetiac: „Som ešte vo 
svojom dome a mám právo sa takto so 
svojou rodinou rozlúčiť.“ Štyria páni, ja, 
manželka a Martuška sme stáli v izbe, 
keď som čítal žalm (už sa nepamätám 
ktorý), pomodlil som sa a rozlúčil s mi-
lou manželkou a išli sme do auta.

Ešte cestou mi hovorili, že i to mi 
priťaží, keď som si dovolil v ich prítom-
nosti čítať Bibliu.

Vo väznici ma zamkli do malej tmavej 
samotky. Biedny strožok na betónovej 
podlahe bola moja posteľ. Železná sto-
lička a stolík sa zasúvali do steny. Na 
druhý deň som bol predvedený pred 
náčelníka ŠTB. Boli prítomní aj moji vy-
šetrujúci referenti. Také názvy nádaviek 
som nikdy nepočul, akými ma privítal 
pán náčelník. Nechápal som, ako môže 
náčelník, ktorý ma nepoznal, nevidel, 
takto mi nadávať a bolo mi to trochu 
smiešne. No on to spozoroval na mne 

a zlostne hrozil hovoriac: „Zmiznú ti tie 
ironické úsmevy. Inakších pánov my 
vieme skrotiť. A nech sa nestane, aby si 
moje orgány presviedčal Bibliou.“

Na tretí deň prišiel do väznice štátny 
prokurátor. Bol som predvedený do 
miestnosti plnej mužov a žien v unifor-
mách, všetko to orgány ŠTB.

Prvé slovo prokurátora bolo: „Kde je 
vaša hlava?“

Ja, prekvapený takouto otázkou, od-
povedal som hlasno: „V nebesiach.“

V miestnosti nastal smiech a proku-
rátor zvážnel, neviem z čoho, či z mojej 
odpovede, alebo či z jeho otázky. Potom 
sa pýtal, či sa odvolávam proti môjmu 
zatknutiu ku generálnemu prokurátoro-
vi do Prahy.

„Áno, prosím, lebo som nič zlého 
neurobil.“

Generálny prokurátor zaslal štátnemu 
prokurátorovi v Nitre také rozhodnutie, 
že mám byť na slobode až do súdu. No 
toto rozhodnutie mi dali prečítať až po 
90-dňovej samoväzbe. Čiže tesne pred 
súdom. Potom nastal tuhý zápas v mo-
jej temničke.

Vo vyšetrovacej väzbe
Bol som poučený, že nesmiem nahlas 

hovoriť, tam sa len šuškalo. Že akonáhle 
počujem kľúč vo dverách, ihneď musím 
zastať na opačnej strane, čelom k múru 
a len na výzvu sa obrátiť. A takto to 
išlo deň a noc bez premeny. Nikoho 
nevidieť, s nikým neprehovoriť, nič si 
neprečítať. Ale Pán bol so mnou! On 
mi pripomenul „Nič sa neboj toho, čo máš 
trpieť. Hľa, diabol uvrhne niektorých z vás 
do žalára... buď verný až do smrti!“ To mi 
spôsobilo veľkú radosť a z celého srdca 
sa mi rinula vďačnosť, že On mi dáva 
i túto milosť, nielen v Neho veriť, ale 
preňho i trpieť. Ale satana to pobúrilo 
a začal ukrutne na mňa útočiť: „Vidíš, 
aký si ty blázon, bolo ti to treba? Ako 
si si mohol pohodlne so svojou rodinou 
užívať života! Toho sa ty už nedočkáš! 
A kto ti dokáže, že to, čo veríš, je prav-
da?“ Ja som sa s hrôzou díval na tieto 
myšlienky. Kde sa vzali? Veď za tridsať-
päť rokov neprišla na mňa pochybnosť 
o pravdivosti Božieho Slova! Chcel by 
som chytro vziať Bibliu, Slovo Božie 

a s ním sa utvrdiť, ale kde ho vziať? 
Chcem si aspoň v srdci spomenúť na 
niektoré výroky Písma, no nič sa tam 
teraz nenachádza. A satan neprestáva 
útočiť: „Tvoja práca je teraz zmarená 
a ty si príčinou nešťastia mnohých ro-
dín, ktoré sú postihnuté ako ty.“ Lebo 
mi kládli pri vyšetrovaní za veľkú vinu, 
že som mojím učením balamutil ľudí 
a tak ich doviedol do tohto nešťastia, 
lebo niektorí bratia boli tiež zavretí.

Ako dlho to trvalo, čo satan útočil na 
mňa týmto čelným útokom, neviem. Ale 
Pán mi skoro prišiel na pomoc. Otvoril 
mi Písma a staval mi pred oči mužov 
viery: Štefana, Jakuba, Pavla, Husa 
a mnohých iných, ktorí boli stíhaní, ka-
meňovaní, pálení a nezapreli, nezriekli 
sa viery. A tak nasledovalo víťazstvo 
v mojom krutom boji a bol som cele roz-
hodnutý zostať Pánu verný, nech sa deje, 
čo sa deje. Potom som mohol radostnými 
slzami skropiť betónovú podlahu a vo 
svojom srdci Pána velebiť. Potom sa zro-
dila i pieseň v mojom srdci.

Vyšetrovanie
Potom nastalo intenzívne vyšetrova-

nie, ráno od siedmej hodiny a trvalo 
s malou prestávkou cez obed do 17. - 18. 
hodiny. Bol som obvinený, že som robil 
protištátnu činnosť. Bránil som sa tým, 
že praví kresťania nerobia protištátnu 
činnosť, ale opak je pravda. Lebo Slovo 
Božie ich učí, aby sa každej vrchnosti 
podriaďovali a za ňu sa modlili, lebo 
každá vrchnosť je od Boha zriadená. 
A tak veriaci kresťan je užitočným obča-
nom štátu. Moja obrana bola vyvrátená 
tým, že naše zriadenie učí: Boh neexis-
tuje, ani žiadny posmrtný život nebude, 
Biblia je výmysel a ľudská fantázia.

„A vy nám toto učenie vyvraciate, ide-
te proti nám, proti štátu.“

Hovoril som na to: „ Potom každého 
žida, katolíka, protestanta musíte po-
zatvárať!“

„My si s tými ľahko poradíme, len vy 
ste tvrdohlavci,“ znela odpoveď. Potom 
mi bola kladená vina, že som mal úlohu 
čeliť komunizmu.

Odpovedal som: „Prečo by som tomu 
bránil, veď aj niektorí naši bratia sú 
členmi strany.“

Moje rozpomienky na
rok 1955
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„Prečo ste vy nebol v strane?“ 
„Ja som nikdy nebol v žiadnej strane, 

bol som a chcem byť nestraníkom.“ 
„Prečo ste robil návštevy po repub-

like?“ 
„Navštevoval som veriacich, čítali sme 

Božie Slovo a modlili sme sa.“ 
„Koľko ste urobil prednášok o Marxo-

vi a Leninovi?“ 
„To nie je mojím poslaním.“
Pri každom výsluchu bola písaná 

zápisnica, ktorú som mal podpísať. Zá-
pisnica bola opísaná z hárku ležiaceho 
na stole a obsah zápisnice som odmietal 
podpísať, lebo bol nepravdivý. Môj vy-
šetrujúci referent mi hovorí: „Prečo to 
nechcete podpísať? Podľa nás je to tak 
a vám na tom nemá čo záležať.“ 

Na to som povedal: „Čítal som článok 
od ruského spisovateľa, že i steblo, 
ktoré rastie, vydáva hlas a že ten hlas 
sa nesie vesmírom a trvá večne. A Pán 
Ježiš povedal, že ľudia budú musieť 
vydať počet v deň súdu aj z nepravých 
slov. Bojím sa Boha klamať.“

Potom pri ďalších vyšetrovaniach si 
volal môj referent na pomoc už i na 
pohľad zlostného pomocníka. Ten sa 
rozzúril, kričal, hrozil: „Kde je ten váš 
Boh? Aký je to Boh, keď dopustí takú 
nespravodlivosť, toľkú biedu, hlad a voj-
ny? Keby bol Boh, toho by nebolo!“

Pán ma posilnil a povedal som: „To 
nerobí Pán Boh, to si ľudia robia sami, 
pretože v Boha neveria, neposlúchajú 
Ho. Keď Pán Ježiš vchádzal do Jeru-
zalema, zaplakal nad ním a povedal: 
Jeruzaleme, Jeruzaleme, ty, ktorý 
vraždíš prorokov! Koľkoráz som chcel 
zachrániť tvoje deti tak ako chráni sliep-
ka svoje kuriatka pod svojimi krídlami, 

ale nechceli ste! Preto idú na teba dni, 
obľahnú ťa tvoji nepriatelia a rozboria, 
zrovnajú so zemou a tvoje deti pobijú 
v tebe mečom!“ A položil som otázku: 
„Kto je teda na vine, Boh alebo ľudia?!“ 
Nastalo ticho a oni vyšli z vyšetrovne.

Tak asi po štyroch týždňoch sa ma 
pýtal môj vyšetrujúci: „Môžete vy dobre 
spávať? Necítite okolo srdca nepokoj?!“ 

„Áno, prosím, ja dobre spím a mám 
pokoj, lebo ja nie som zločinec!“ No 
nasledujúcu nedeľu, keď roznášali 
raňajky, počul som položiť k mojim 
dverám šálku. Ale inokedy sa hneď 
otvorili dvere a bolo mi to položené 
na podlahu. Tentoraz som čakal asi 
dvadsať minút, kým sa dvere otvorili 
a šálka kávy a chleba mi boli vložené do 
cely. Keď som sa naraňajkoval, tak asi 
o hodinu alebo dve som pocítil náram-
nú bolesť navrchu hlavy. Potom som sa 
začal triasť na celom tele. Z očí mi tiekli 
slzy ako potok. Zmocnil sa ma nepokoj, 
bol by som sa chcel skryť do hocijakej 
diery.

Na druhý deň ráno ma čakal môj 
vyšetrujúci a akoby bol prekvapený, 
pýta sa ma: „Čo je to s vami? To si tak 
pripúšťate k srdcu? Vám treba ešte žiť, 
máte rodinu!“ Videl som škodoradosť 
na jeho tvári. Potom ma hneď odviedli 
k lekárovi. Po vyšetrení som dostal liek, 
hroznový cukor, iné neviem čo bolo. 
Nemoc neustupovala, ale vyšetrovanie 
a zápisnice bežali urýchlene a hladko. 
Ja som nemohol súvisle myslieť, nič 
som nesledoval, v hlave som mal úžas-
ný piskot a podpisoval som všetko, čo 
mi k podpisu dali. Bolesti hlavy, chvenie 
celého tela, strata záujmu o život, to ma 
viedlo k túžbe, čím skôr zomrieť.

Ale môj Boh nado mnou bdel. Dostal 
som dopis od milej manželky a mojich 
drahých synov. To bol najúčinnejší liek 
na moje skrúšenie a oddávanie sa smrti. 
Po prečítaní dopisu, ktorý bol plný po-
tešenia a povzbudenia, som zatúžil ešte 
žiť. Telo síce bolo veľmi slabé, ale duch 
sa vzchopil. Oživilo sa mi v pamäti ro-
dinné ovzdušie, čítanie Božieho Slova, 
spoločné modlitby a milé spolužitie 
v rodine. Nuž zatúžil som sa ešte navrá-
tiť do tohto rodinného kruhu.

Vyšetrovanie však nemalo konca-kra-
ja. Prišiel rad na veriacich. Kto všetko 
chodil medzi nás, ich mená, bydlisko, 
zamestnanie. Boli mi čítané výpovede 
bratov uväznených v Bratislave. Ich 
výpovede boli tak spísané, aby svedčili 

sami proti sebe a aby som tak robil i ja. 
Tiež mali zistené také osoby, ktoré cho-
dili do zhromaždenia a odpadli. Tieto 
potom volali na zápisničné vyšetrovanie 
a aj ich výpovede tak spracovali, že zneli 
proti nám. Toto sa jasne dosvedčilo na 
súde, keď B.Š. a E.P. prehlásili opak 
toho, čo bolo v zápisniciach.

Dni na samotke veľmi pomaly ubie-
hali. Hodina bola ako týždeň a deň ako 
rok. A keďže som nič iné nemohol, tak 
som si začal robiť včelie úle z chleba. 
Robil som to v miniatúre, ale úhľad-
ne. Myslel som tak na moje včeličky, 
opustené doma. Ale bystré oko dozorcu 
zbadalo moje dielo a bol z toho škandál. 
„Trest, musí byť trest!“

Znova zahrčal kľúč vo dverách. Šuš-
kaním znie: „Nastúpiť!“ Ruka dozorca 
drapla môj kabát a pustila až vo dve-
rách vyšetrovne. „ Na vás sa to rúti zo 
všetkých strán“, hovoril môj vyšetrujúci 
referent. „ Veľmi zle to vypadá s vami. 
Vaši bratia v Bratislave boli kruto po-
trestaní!“ Nemožno si predstaviť ako to 
zapôsobilo na tak schátrané telo. Keď 
ma doviedli späť do cely, sadol som 
si na železný stolček a hlavu vložil do 
dlaní, strápený, že čo sa to na mňa rúti? 
Tu odrazu počujem hlas: „Ja urovnám 
tvoju cestu pred tebou!“ Bleskurýchle 
zdvihnem hlavu, aby som videl, kto to 
hovoril, ale nevidel som nikoho. A teraz 
som bol presvedčený, že to bol Pánov 
hlas. Vstal som zo sedadla a nesmier-
na radosť naplnila moje srdce. Strach 
z toho, čo sa to rúti na mňa ma opustil. 
Obdržal som v tej chvíli pokoj a istotu. 
A toto je mi mojou istotou a potešením, 
pokým len budem žiť, že môj Boh a Pán 
urovnáva a bude urovnávať moju cestu 
predo mnou.

V kriminále
Jedného dňa medzi iným mi môj 

vyšetrujúci referent hovorí: ,,Keď my 
len nemôžeme docieliť pri vás to, čo 
chceme.“ 

Ja sa ho spytujem: „A čo chcete pri 
mne docieliť?“ 

„Aby ste povedali, že ste sa mýlili,“ 
znela odpoveď. 

Tu mi bolo jasné, že za týmto sa skrý-
va niekto iný. Nepriateľ Boha a človeka, 
satan, ten sa vždy usiloval Slovo Božie 
uviesť do pochybnosti. Ten priviedol 
i Jána Krstiteľa do pochybnosti o Syno-
vi Božom, keď bol v žalári. „Či si to Ty 
Ten, ktorý mal prísť a či máme čakať 
iného?“ Hoci už bol o Ňom hlásal, že je 

Brat Martin Ostrolucký
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to Baránok Boží. Ale Pán mi dal smelosť 
a povedal som referentovi: 

„Smiem sa vás, prosím, na niečo 
opýtať?“ 

„Nech sa páči,“ znela odpoveď. 
Spytujem sa: „Vy neveríte, že je Biblia 

Slovo Božie?“ 
„Neverím.“ 
„No, u mňa je to pravý opak. Ja pev-

ne verím a som presvedčený, že Boh je 
a že Biblia je Jeho Slovo.“ Vyšetrujúci 
referent vstal, začal baliť zo stola aktá, 
zavolal dozorcu a bol som odvedený. 
Moje vyšetrovanie bolo skončené. Po 
niekoľkých dňoch bol som odvezený do 
väznice pri sedrii, takzvaný „Kriminál“.

Teraz sa mi veľmi uľahčilo. Nebol som 
už sám, hoci to bola tiež samotka, ale 
boli sme tam už predsa dvaja, niekedy 
aj traja. Mali sme aj drevený stolík a sto-
ličky. Keď sa dvere otvárali, nemusel 
som vstávať čelom k múru a mohli sme 
sa aj potichu rozprávať. Jedného dňa 
dali ku mne väzňa vraha, ten bol ušiel 
do Poľska a bol odsúdený na trest smrti 
v jeho neprítomnosti. Keď ho v Poľsku 
chytili, dali ho do mojej cely. Vediac, čo 
ho čaká, náramne zúril a chvíľami som 
mal z neho strach. Keď sa utíšil, začal 
som mu hovoriť o Bohu, o Jeho milosr-
denstve. O Pánu Ježišovi Kristovi, ako 
prišiel z neba volať k sebe hriešnych 
ľudí, aby činili pokánie. Ako On ne-
vinný trpel za ich viny a zomrel, aby 
hriešnici, lotri aj vrahovia, keď v Neho 
uveria, mohli ísť po smrti k Nemu do 
nebeského raja. Ešte som nikdy nemal 
pred sebou takého poslucháča. Zastal 

predo mnou, oči i ústa naširoko otvore-
né a napnuto počúval. V tom sa otvorili 
dvere a dozorca zlostne na mňa: 

„Zase balamutíte ľudí s tým vaším Bo-
hom! Nech vás viac nepočujem o tom!“ 

Už si presne nepamätám, ale asi na 
druhý deň ho vzali odo mňa. Bol to 
vrah, ktorý zabil tajného a zašil ho do 
koňa. Ale otvoril mi srdce a rozpovedal 
mi, prečo to urobil.

O niekoľko dní som bol volaný do 
kancelárie. Sedel tam predseda súdu, 
ktorý nás mal súdiť, Ján Burda a jeho 
pisárka. Ten si ma oťukával, a zdalo sa 
mi, že mi bol priaznivo naklonený. Boli 
sme len sami traja v kancelárii. Moje 
výpovede diktoval tak, akoby som bol 
nevinný. No pri súde bol už iný.

Na samotke som to mal spestrené. 
Raz dali ku mne doktora – zubára, 
veľmi objemného. Vo väznici preňho 
nenašli šaty, tak bol stále vo svojich. 
Ani väzenskú stravu nepotreboval, mal 
zásob v tele na pár mesiacov. Večný 
život ho nezaujímal, mal myseľ len na 
pomstu. Keď k nám pridali mladého 
cigáňa, fiškálsky ho učil robiť zle. Pre-
to sa mi stal odporným a cigáňa som 
mal radšej ako jeho. Láskavo som ho 
vystríhal, aby to nerobil, že by neušiel 
Božiemu trestu.

Blížila sa hodina súdu. Aké to bolo 
pre mňa prekvapenie, keď jedného 
rána sme sa uvideli s milým bratom 
Urbanom na chodbe pred náčelníkovou 
kanceláriou. Bez toho, že by sme vedeli 
jeden o druhom, žiadali sme obaja 
o jednu vec naraz, totiž dožadovali sme 

sa súdu, na ktorý sme netrpezlivo čaka-
li. Súd bol stanovený na 15. augusta.

Priebeh súdu
Pred súdom mi bola daná voľba zá-

stupcu na súde. Ja som odmietol mať 
zástupcu, preto mi pridelili zástupcu 
sami. Zdá sa mi, že sa mi prišiel pred-
staviť pred súdom do väznice, menoval 
sa dr. Kunovianek. Na súd nás štyroch 
bratov z nitrianskeho zboru – mňa, Pav-
la Urbana, Jána Kučeru a Jána Michalka 
- viedli štyria strážnici. Na chodbe 
sedrie nás čakali naše rodiny. Matky, 
manželky a dietky. Keď nás uvideli, 
zhíkli a nastal srdcelomný plač. Všetci 
sme boli kosť a koža, na nepoznanie. 
Nikto sa nesmel k nám priblížiť. Boli 
sme vovedení do súdnej siene. Potom 
nás rozdelili a mňa, ako hlavného vin-
níka, začali súdiť prvého. Tí ďalší traja 
bratia nesmeli byť pri mojej obrane. Súd 
bol neverejný. Bola mi prečítaná moja 
obžaloba, čo všetko mi bolo kladené za 
zločin neviem, lebo som tomu ani vtedy 
nerozumel, ale mi dali možnosť hovoriť. 
Začal som slovami:

„Slávny senát! Mal som pätnásť ro-
kov, keď do našej obce prišiel zo Zvo-
lena fabrický robotník a čítal v jednom 
dome, kde nás bolo mnoho zídených, 
zo Slova Božieho nasledovné: Lebo sa 
zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým 
ľuďom, ktorá nás vyučuje, aby sme sa 
odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí 
a aby sme rozumne a spravodlive a pobožne 
žili na tomto svete. Tieto slová sa mi vtedy 
vryli do môjho srdca a rozhodol som sa 
podľa toho aj žiť.“

Túto moju reč už nemohol trpieť 
štátny prokurátor a prerušil ma otáz-
kou: „Prečo ste tým balamutil druhých 
ľudí?“ 

Odpovedal som: „Pán Ježiš povedal: 
Choďte a kážte evanjelium všetkým 
ľuďom...“

Potom sa ujal slova predseda senátu 
a ja som zmĺkol. Bolo mi čítané, že sme 
sa zhromažďovali proti republike a že ja 
som robil návštevy po tých zhromažde-
niach. „Je to pravda?“ 

„Áno, prosím, navštevoval som zhro-
maždenia veriacich.“ 

„Čo ste tam prednášal?“ 
„Spievali sme nábožné piesne, čítali 

sme si Božie Slovo a modlili sme sa k ži-
vému Bohu.“ 

„Vedeli ste, že vám to bolo zakázané?“ 
„Áno, prosím.“ 

Brat Ostrolucký medzi veriacimi v Nitre (1970)
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z histórie Kresťanských zborov

„Prečo ste to robili?“ 
„Je napísané: Viac treba poslúchať 

Boha ako ľudí.“ 
Toto slovo pobúrilo senát. Po mno-

hých ďalších otázkach, na ktoré si už 
nepamätám, prišiel rad na ďalších 
bratov. Ja som sedel na lavici obžalova-
ných, kým sa skončilo ich vyšetrovanie. 
Po vynesení rozsudku, ktorý znel pre 
mňa: sedem rokov straty občianskych 
práv a tri a pol roka väzenia bezpod-
mienečne, som bol odvedený znovu do 
samotky.

Nemoc, ktorú som utrpel v samoväz-
be, ma ustavične trápila. Pískanie v hla-
ve a chvenie tela neprestávalo. Ba je mi 
sprievodcom do dnešného dňa, ovšem 
v menšej miere.

Znova na samotke
Do troch dní sme sa mali odvolať pro-

ti rozsudku, ja a prokurátor. Neodvolali 
sme sa, rozsudok bol právoplatný. A tak 
mi na samotku často pridávali a odvolá-
vali väzňov. Po niekoľkých týždňoch 
pridali mi mladého, v zákonoch zbehlé-
ho mladíka. Ten mi hovorí: „Vy ste už 
bol súdený.“ 

„Áno,“ odpovedal som. 
„Tak vy už tu na samotke nemusíte 

byť.“ 
Potom som hovoril dozorcovi, ktorý 

nás každý deň navštevoval, že by ma 
dal na spoločnú izbu, keďže som už 
dávno odsúdený. On hovoril, že nemá 
na to príkaz. Tak mi iné neostávalo, len 
hlivieť v tesnej, tmavej cele.

Jedného dňa sa otvorili dvere a v nich 
zastal dosť vľúdny pán v uniforme. Tam 
sme hovorili kde-komu pán veliteľ. Tak 
som si dodal odvahy a prehovoril som 
k nemu: 

„Prosím, pán veliteľ, bol som odsúde-
ný 15. augusta a neodvolal som sa proti 
rozsudku, ba ani prokurátor, prečo som 
ešte stále na samotke?“ 

Pozrel na mňa a hovorí mi: „Vy ste tu 
pre to náboženstvo.“ 

„Áno, prosím.“ 
„Vy máte syna na vysokej škole v Bra-

tislave?“ 
„Mám syna na vysokej škole v Brati-

slave.“ 
„No, ja sa vám divím, že sa dáte pre 

takéto hlúposti väzniť.“ 
„Ach, pán veliteľ, to nie sú žiadne hlú-

posti. Či neexistuje Jeruzalem a Egypt? 
Či nesvedčia vykopávky o Babylone 
a mnohé hlinené písma o pravdivosti 

Biblie? To nie sú, prosím, žiadne hlú-
posti.“ 

Na to mi odpovedal: „Pýtate sa, prečo 
ste na samotke? Preto, aby ste týmto ne-
otravovali ľudí.“ A dvere sa zavreli.

V tú noc som nespal dobre. Zase mi 
ktosi našepkával: „Bolo ti to treba? Pre-
čo už nedáš pokoj s tým svedectvom! 
Teraz môžeš čakať korekciu“ – to je 
väzenie vo väzení. (V pivnici je kobka, 
do ktorej zamknú väzňa na tri dni a do-
stane len vodu a chlieb.) Ráno po budíč-
ku sa otvorili dvere a strážca volá moje 
číslo, zbaliť svoje veci a von. No už je to 
tu – myslím si. Kde ma to len odvedie? 
Keď som vyšiel na chodbu, hovorí: „Za 
mnou!“ Prešli sme okolo mnohých dvier 
a pri jedných sme zastali. Strážca dvere 
otvoril a ja som vstúpil do veľkej miest-
nosti, naplnenej ľuďmi. Bolo nás tam 
spolu 25. Môj strach obrátil môj Pán na 
radosť. Bol tam aj milý brat Urban, čo 
ma najviac potešilo.

V spoločnej izbe
Keď som mal toľko ľudí okolo seba, 

zdalo sa mi, že už ani nie som vo väzbe. 
Boli tam knižky, hry a mohli sme sa 
smelo rozprávať. Najviac som sa tešil, 
že sa budem môcť s bratom Urbanom 
rozprávať o duchovných veciach, mod-
liť sa a povzbudzovať. No on sa veľmi 
bál a odoprel to. Hovoril som mu, že čo 
sa máme báť, veď sa nám už horšie stať 
nemôže. Tak som to robil sám. Ráno 
som potichu chodil a tíško spieval du-
chovné piesne, ktoré som mal v pamäti. 
Ruky zopäté a každý deň som s vďakou 
predkladal Pánu modlitby, ustavične. 
I to bola vernosť Božia naproti mne, že 
ma veliteľ vyslobodil z tej samotky, hoci 
mohol urobiť opak toho. To bol počiatok 
urovnávania mojich ciest predo mnou.

Väznení prichádzali ku mne, pýtali sa 
na všeličo a ja som všetkým vydal sve-
dectvo. Jedného dňa prišiel k nám na 
pohľad inteligentný človek, tiež väzeň. 
Behom času nám prezradil, že dokáže 
kúzla. A tak išiel jedno predviesť. Posta-
vil lavicu do prostriedku izby a hovoril: 
„Tá lavica ma bude poslúchať, pôjde za 
mnou, keď ju budem volať.“ 

Zišli sme sa všetci okolo lavice a ja 
hovorím: „Tá lavica je mŕtva, tá nevie 
a nemôže poslúchať.“ 

On hovorí: „Uvidíme!“ 
Všetci stáli v napätí okolo lavice. 

Potom si kľakol k nej, mrvil prstami 
a mrmlal k lavici: „Poď, lavička, poď!“ 
opakujúc a plazil sa dozadu. No lavica 

sa ani nepohla. Potom vstal, ukázal na 
mňa a povedal: „Tento pán mi to pre-
kazil.“

Za niekoľko dní bol privedený do 
našej izby brat Mamojka, vtedy ešte 
neobrátený. Keď ma uvidel, potešil sa 
a hneď sa umiestnil vedľa mňa. Stal sa 
mi dobrým spoločníkom, rád počúval 
o Božích skutkoch, modlieval sa a keď 
sa vrátil z väzenia, oddal sa Pánovi.

Odchod do tábora 
pri Banskej Bystrici

Väzenský lekár, ku ktorému som 
musel často chodiť, usúdil poslať ma 
do pracovného tábora. Niekoľko väzňov 
nás nastúpilo do kamióna a v Leopol-
dovskej väznici k nám pristúpili ďalší. 
Vysadli sme v Ilavskej väznici a tam 
sme prenocovali. V cele bolo čisto, 
svetlo a nocoval tam so mnou jeden 
mladý, pekne urastený muž, dobrého 
srdca. Predstavil sa mi, bol z Bratislavy. 
Čo mohol, všetko mi urobil. Šli sme 
spolu do Banskej Bystrice. Nevedel som 
pochopiť, ba ani dodnes neviem, ako 
môže tak rozumný a dobrý človek nie-
kedy v živote robiť to, čo sám nenávidí. 
Nad tým sa aj apoštol Pavel zamýšľal, 
keď písal: „Lebo čo robím, neuznávam; 
lebo nerobím toho, čo chcem, ale činím 
to, čo nenávidím.“ (R 7,15) A tak mi ho 
bolo ľúto, keď som ho videl v tábore 
zruinovaného k smrti.

Do pracovného tábora do Seliec sme 
prišli na druhý deň. Po prehliadke sme 
dostali pracovné šaty a odviedli nás do 
barákov. Mne to pripadalo, ako keby 
som už bol na slobode. Úprimne som 
môjmu Bohu ďakoval, že On takto urov-
náva moju cestu predo mnou. Na druhý 
deň sme nastúpili do práce. Ja som sa 
hlásil ako tesár. Robota ma vždy v živo-
te tešila, tak som pracoval na stotridsať 
percent. Mal som priazeň u vedúceho 
a dali mi aj príplatky. Pracovali sme 
na stavbe „penicilínky“ v Slovenskej 
Ľupči.

Jedného dňa, keď už zavítala zima 
a robil som vysoké lešenie, musel som 
naľahnúť na trám a nakoľko telo bolo 
vycivené, zlámal som si rebro. To spôso-
bilo, že som musel zostať v tábore celú 
zimu. Mal som veľa času a robil som 
návštevy po barákoch. Boli tam rozma-
nití väzni.

MARTIN OSTROLUCKÝ 
(*24.05.1907 †14.03.1989) 

Dokončenie v budúcom čísle.
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osobnosti bratského hnutia

Anthony Norris 
 Groves

Prvého februára uplynulo 210 ro-
kov od narodenia jedného z hlavných 
priekopníkov bratského hnutia v jeho 
začiatkoch na britských ostrovoch. Na-
rodil sa a vyrastal v pobožnej anglikán-
skej rodine. Ako 11-ročný chlapec počul 
kázať misionára Dr. Owena o potrebe 
misionárov v pohanských krajinách. 
Vo svojom detskom srdci si predsavzal, 
že až vyrastie, pôjde ako misionár do 
Indie. Keď sa ako 19-ročný odovzdal 
Pánovi Ježišovi, potvrdil Mu tento svoj 
detský sľub. Po základnej škole štu-
doval za dentistu a po praxi u svojho 
strýka začal v roku 1814 vlastnú dentis-
tickú prax v juhoanglickom prístavnom 
meste Plymouthe. V roku 1817 sa oženil 
s Mary Bethiou Thompsonovou a spolu 
sa presťahovali do neďalekého Exeteru.

Obetavá sociálna práca
Od roku 1822 začal vášnivo a takmer 

výlučne čítať svoju Bibliu a uvažovať 
s modlitbou nad Božím slovom v nej. 
Toto štúdium malo prenikavý vplyv na 
neho i jeho manželku. Spolu s ňou ako 
pomerne bohatí ľudia začali v biednych 
štvrtiach mesta uskutočňovať veľmi obe-
tavú sociálnu prácu. Jej zdrojom bol stále 
rastúci príjem z Grovesovej dentistickej 
praxe. Rozhodli sa dávať pravidelne naj-
prv 1/10, potom 1/4 a neskôr väčšinu 
svojho príjmu chudobným. Navštevova-
teľkou chudobných a rozdeľovateľkou 
pomoci pre nich bola Grovesova man-
želka Mary. Hoci mali v tom čase už tri 
deti, dvoch malých chlapcov a maličkú 
dcérku, rozhodli sa nechávať si pre seba 
iba potrebnú čiastku na skromný život 
a ostatok svojho príjmu rozdávali núdz-
nym. Svoje skúsenosti z takejto služby 
lásky opísal Groves v roku 1825 v spise 
Kresťanská zbožnosť. V hromadení ma-

jetku videl obrovskú prekážku opravdi-
vej kresťanskej zbožnosti.

Útočisko pre núdznych
Dom Grovesovcov v Exeteri stal sa 

útočiskom ľudí, ktorí sa ocitli vo veľkej 
núdzi. Jedným z nich bol hluchý chla-
pec, ktorého prijali do svojej domác-
nosti a starali sa o neho. Neskôr z neho 
vyrástol známy biblický učenec Dr. Kit-
to. Ďalším, ktorému poskytli útulok, bol 
židovský rabín z Plymouthu, Michael 
Solomon. Keď prijal Pána Ježiša ako 
Mesiáša a Spasiteľa, zakúsil veľké pro-
tivenstvo od svojich bývalých súvercov. 
Neskôr sa stal prvým anglikánskym 
biskupom v Jeruzaleme.

Diaľkové štúdium teológie
V roku 1826 začal Groves diaľkovo 

študovať teológiu na anglikánskej 
vysokej škole Trinity College v ír-
skom Dubline s cieľom dosiahnuť 
ustanovenie (ordináciu) za duchovné-
ho anglikánskej cirkvi. V tom istom 
roku prišiel do jeho domu ako jeho 
učiteľ klasických rečí a vychovávateľ 
jeho dvoch chlapcov mladý škótsky 
klasický vzdelanec Henry Craik. Ten 
krátko po začiatku svojho zamestnania 
napísal o Grovesovi takéto svedectvo: 
Je to veľmi zaujímavý a veľmi vznešený 
charakter. Hlavné črty jeho zmýšľania 
sú ušľachtilosť, nebeské zameranie, veľké 
nadanie, presvedčivá výrečnosť, jemnosť, 
pokora, učenlivosť. Neviem, aké chyby 
u neho neskôr odkryjem, ale doteraz mám 
dôvod veriť, že sa sotva nájde vznešenejší 
charakter.

Krúžok biblického štúdia 
a modlitieb

Počas návštev Dublinu pri svojom 
štúdiu teológie bol Groves účastníkom 
krúžku biblického štúdia a modlitieb 
v dome advokáta J. G. Belleta, ktorý 
sa stal jeho blízkym priateľom. V krúž-
ku sa stal vedúcou osobnosťou mladý 
anglikánsky vikár J. N. Darby. Ale bol 
to práve Groves, ktorému Pán Boh pri 
štúdiu Nového zákona zjavil, že veriaci 
môžu spolu sláviť Pánovu večeru aj bez 
„vysluhovania ordinovaného služobníka“ 
a neskôr i to, že všetci Pánom obdarovaní 
a vedení bratia môžu pri spoločných 
zhromaždeniach slúžiť Božím slovom aj bez 

prítomnosti takéhoto služobníka. Bola to 
v tom čase úplne prevratná myšlienka, 
ktorá sa stala jedným z hlavných princí-
pov budúceho bratského hnutia.

Misionár bez kňazskej ordinácie
Grovesovo pacifistické zmýšľanie, 

ktoré mu bránilo podpísať jeden z člán-
kov učenia anglikánskej cirkvi, a okol-
nosti, ktoré sa udiali pred jeho cestou 
na posledné skúšky na Trinity College 
(krádež peňazí na štúdium) spôsobili, 
že sa rozhodol neukončiť štúdium, po 
ktorom mal byť za niekoľko mesiacov 
ordinovaný za duchovného anglikán-
skej cirkvi. Aj bez ordinácie však chcel 
byť jej misionárom, čo sa však ukázalo 
obťažným až nemožným. Pán Ježiš mu 
v tejto situácii dal z Nového zákona 
nové svetlo, že Božie slovo nevyžaduje 
nijaké ľudské ustanovenie (ordináciu) pre 
hlásanie evanjelia. Cítil sa, ako keby mu 
Pán bol odvalil veľký kameň z cesty.

Misia v Bagdade a straty 
najbližších

Na začiatku roka 1828 Groves odo-
vzdal svoju dentistickú prax svojmu 
príbuznému a začal sa pripravovať ako 
nezávislý misionár na misiu v Bagda-
de. Pred nastúpením cesty sa dal ako 
34-ročný pokrstiť. 12. júna 1929 nastú-
pil s manželkou, dvoma synmi a malou 
dcérkou a Kittom na loď, ktorá ich 
dopravila do Petrohradu. Prepravu im 
zabezpečil a až potiaľ ich sprevádzal J. 
V. Parnell. Po strastiplnej ceste cez Rus-
ko a Perziu došiel Groves s rodinou do 
Bagdadu. Tu zarábal na živobytie svoje 
i rodiny dentistickou praxou. Prostred-
níctvom nej sa zbližoval s miestnymi, 
v úplnej väčšine moslimskými obyva-
teľmi a zvestoval im evanjelium. V roku 
1831 však vypukol v meste strašný mor, 
na ktorý zomrelo okolo 60 000 obyva-
teľov (z celkového počtu asi 85 000). 
Naň zomreli aj Grovesova manželka 
a malá dcérka. Potom bolo mesto ešte 
z veľkej časti zničené záplavou a spusto-
šené obliehajúcim vojskom. Na pomoc 
Grovesovi prišli J. V. Parnell, E. Cronin 
a Francis W. Newman. Na mor tu zo-
mrela i Croninova sestra, ktorá sa len 
krátko predtým stala manželkou Par-
nella, i ďalšia obetavá sestra 

(1795-1853)
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Postoje k starším
Zamyslime sa nad postojmi prísluš-

níkov zboru k jeho starším, ako o nich 
hovorí Božie slovo v Novom zákone. 
Aké majú byť biblické postoje voči tým-
to starším? Ich podstatu vyjadrujú „3P“ 
v liste Židom 13. kapitole.

Verš 7: Pamätajte na svojich vodcov, 
ktorí vám hovorili slovo Božie, a pozorujúc, 
aký bol ich východ (z) ich spôsobu života, 
nasledujte takú vieru!

Tu je vyjadrený vzťah k tým, ktorí už 
odišli k Pánovi. Pre pôsobenie na tejto 
zemi akoby zapadli, ale zažili „východ“ 
do nadhviezdneho sveta. Máme pamätať 
na ich vzácnu službu i na ich napomína-
nia a pripomínať si odkaz ich života.

Verš 17: Poslúchajte svojich vodcov 
a ustupujte im, lebo oni bdejú za vaše duše 
ako takí, ktorí vydajú počet, aby to robili 
s radosťou a nevzdychali, lebo to by vám 
nebolo užitočné! Takýto vzťah máme mať 
k tým, čo na nás dozerajú v súčasnosti. 
Nie je užitočné kritizovať ich a vzdy-
chať, že nás nechápu. Čo keby prestali 
konať svoju úlohu? Nám by to nebolo 
na úžitok. Vzdychať proti starším je pre 
nás neužitočné a konali by sme tak na 
vlastnú škodu. ILKO KOZÁR

JÁN HUDEC

biblické vyučování

z britských ostrovov. Napriek tomu 
zotrvával tu Groves s niekoľkými pria-
teľmi až do apríla roku 1833.

Misia v Indii a noví spolupracovníci
Z Bagdadu vypravil sa A. N. Groves 

v roku 1833 na prieskumnú misiu do In-
die – krajiny misijných túžob svojej mla-
dosti. Precestoval po súši južnú Indiu, na 
lodi navštívil Ceylon (terajšiu Srí Lanku), 
Madras i Kalkatu, aby sa zoznámil s tu-
najším prostredím. Stretol sa s viacerými 
misionármi (vrátane Williama Careya) 
i britskými úradníkmi a dôstojníkmi. 
Zapôsobil na nich mocným dojmom. 
Po pobyte v Anglicku v rokoch 1835-36, 
počas ktorého sa druhý raz oženil, vrátil 
sa roku 1836 do Indie. Tu s prestávkou 
v rokoch 1848-49 misijne pôsobil až do 
septembra 1852. Spolu s ním prišli do 
Indie aj bratia William Bowden a George 
Beer s manželkami z bratského zboru 
v Barnstaple. Tí začali samostatnú misiu 
v Godavarskej delte.

Verš 24: Pozdravte všetkých svojich 
vodcov a všetkých svätých! Nabáda nás 
to k úcte ku všetkým našim starším, 
nielen k obľúbeným alebo tým, čo nám 
ustupujú. Sotva niekto v cirkvi je ideál-
nym kvalifikovaným starším. Kto a ako 
má právo v snahe o nápravu starších 
biblicky pôsobiť?

Pre mladších platí Petrovo podriaďte 
sa starším! (1P 5,5). Nasledujúce všetci 
podriaďujúc sa jedni druhým ... nezname-
ná, že starší by sa mali tiež podriaďovať 
mladším. Vo vzťahu starších a mladších 
je biblické pravidlo jasné. 

Na starších sa vzťahuje istá imunita, 
ako apoštol Pavol píše staršiemu zbo-
ru, Timotejovi: „Staršieho netrestaj, ale 
napomínaj ako otca, mladších ako bratov ... 
Proti staršiemu neprijímaj žaloby, vyjmúc 
pod dvoma alebo pod tromi svedkami!“ 
(1Tm 5,1.19). Tento príkaz bol určený 
Timotejovi, ako staršiemu zboru. Ve-
rejne sa vyjadrovať o kvalifikácii star-
ších majú podľa biblického vzoru iba 
starší, ako to robil napríklad apoštol 
Peter: Teda starších medzi vami prosím, 
spolustarší a svedok utrpení Kristových, 
ktorý som aj účastníkom slávy, ktorá sa 

má zjaviť: Paste stádo Božie, ktoré je medzi 
vami ...! (1P 5,1-2) 

Zhrnutie príkazov Božieho slova 
o vzťahu veriacich k starším 
zboru:
1. Zbor bez vodcov nie je schopný 

fungovať ako zbor; Pavol dbal na to, 
aby v zboroch boli starší, a v Božej 
autorite ich ustanovoval (Sk 14,23; 
20,17.28).

2. Veriaci príslušníci zboru sú povinní 
vo vzťahu k starším uplatňovať „3P“. 
Nemajú ich pred druhými kritizovať, 
ale ich ctiť, poslúchať a milovať (1Te 
5,12-13).

3. Ak pozorujú pri staršom nedobrý 
postoj alebo skutok, majú sa za neho 
modliť a ak je potrebné, oznámiť svoj 
názor ostatným starším alebo jedné-
mu z nich. Tí sa zachovajú podľa 1Tm 
5,1.19.

4. O dostatočnosti kvalifikácie staršie-
ho-vodcu zboru sú oprávnení roz-
hodovať iba ostatní starší-vodcovia, 
i keď sa k nej môžu vyjadriť i veriaci 
v zbore.
Ale vás žiadame, bratia, aby ste 

znali tých, ktorí pracujú medzi vami 
a sú vašimi predstavenými v Pánovi 
a napomínajú vás, a aby ste ich 
preveľmi milovali pre ich dielo. Majte 
pokoj medzi sebou! (1Te 5,12-13)

Otec misie viery
Groves sa v južnej Indii veľmi usiloval 

o spoluprácu misionárov z rôznych misij-
ných spoločností. Narážal však na odpor 
misionárov aj ich spoločností. Konal mi-
sijnú prácu v úplnej závislosti na Bohu. 
Živil sa dentistickou praxou. Žil tu medzi 
domorodými obyvateľmi vo veľkej skrom-
nosti ako jeden z nich. Tak bojoval proti 
kastovým predsudkom i nadradenosti 
Európanov nad Indmi. V misijnej práci 
mu pomáhala jeho druhá manželka (dcé-
ra generála Baynesa) a domorodý učeník 
Arulappen, ktorý sa neskôr stal účinným 
evanjelistom. Groves zomrel v Anglicku 
20. mája 1853 v dome svojho švagra G. 
Müllera. Bol to ´otec misie viery´, konanej 
iba v závislosti na Pánovi Cirkvi, bez pod-
pory misijných spoločností. Výsledkom 
misijnej práce jeho i ďalších bratských 
misionárov a domorodých evanjelistov 
bol vznik mnohých zborov i bratských 
škôl a nemocníc najmä v štátoch Kerala, 
Bihár a Andhra Pradeš. V súčasnej dobe 

je v Indii okolo 2000 bratských zborov, 
v ktorých pracuje na plný úväzok viac 
než 1000 bratov, učiteľov a evanjelistov, 
a z ktorých vyšlo okolo 200 misionárov 
do iných indických krajov.

Muž vrúcnej viery, lásky a nádeje
V A. N. Grovesovi vykryštalizoval 

do rýdzej podoby charakter Kristovho 
učeníka, ktorého srdce horelo túžbou 
po záchrane duší a po uskutočňovaní 
novozákonného ideálu života kresťa-
nov a zborov Cirkvi, ako bol poznaný 
v bratskom hnutí. V ňom sa zároveň aj 
zrkadlil ideálny charakter tohto hnutia, 
aké chcelo byť vo svojich najlepších 
predstaviteľoch. Bol to muž vrúcnej vie-
ry, lásky a nádeje, ktorý celým srdcom 
túžil po pravej jednote kresťanov, v kto-
rej by sa uskutočňovala Božia pravda 
v Kristovej láske. Jeho životným heslom 
bolo: „Pracuj tvrdo, spotrebuj málo, 
dávaj mnoho, a všetko pre Krista!“



30 ŽIVÉ SLOVO

Biblický kvíz

Tazatel: Dnes máme možnost se setkat 
s dalším člověkem, který byl uzdraven 
Ježíšem. Řekněte nám ale nejprve, co vám 
vlastně bylo?

(Ne)známý: Nejdříve nic, byl jsem 
úplně zdravý až do 12 let. Naše rodina 
žila zde v Jerichu - to není zase tak sa-
mozřejmé, protože Jericho je prokleté 
město. Tedy Hospodinem prokleté, 
takže pravověrní Židé zde vůbec nežijí. 
Moji rodiče to ale nebrali až tak vážně. 
Když mi bylo 12 let, těžce jsem onemoc-
něl a v důsledku té nemoci jsem úplně 
oslepl. Byla to strašná rána pro mě i pro 
celou rodinu.

T: Co jste dělal?
N: Co jsem mohl dělat? Slepý člověk 

má dvě možnosti: skončit se životem 
nebo žebrat. Nějaký čas jsem žil u ro-
dičů, ale bylo mi jasné, že jsem jim na 
obtíž. Pak zemřela matka, otcovu dílnu 
převzal starší bratr a já jsem odešel 
z domu. To mi bylo asi sedmnáct.

T: Kde jste žil? 
N: Různě - na ulici, v dírách u měst-

ských hradeb, v zahradních altánech za 
městem. Daleko jsem se nikdy nedostal. 
Byla nás taková tlupa pochybných exis-
tencí. Živili jsme se všelijak - žebrotou, 
krádežemi, občas se někdo nechal na-
jmout na nějakou práci, holky vyděláva-
ly na chleba svým tělem. Já jsem žebral. 
Mým stanovištěm bylo místo u silnice 
venku za městskou branou. Chodilo 
tam nejvíc lidí, hlavně obchodníků. 
Kousek odtud byla celnice, ve které 
vybíral clo Zacheus. Možná jste o něm 
slyšeli, taky se setkal s Ježíšem a dnes 
patří k jeho učedníkům.

T: Vy jste něco o Ježíši slyšel, než jste se 
s ním sešel osobně?

N: Samozřejmě, ale že ho někdy uvi-
dím na vlastní oči, o tom se mi nezdálo 
ani ve snu. Nevím, jestli si to umíte 
představit, co to je být slepý. To není jen 

být odkázán na pomoc druhých, ale je 
to také prokletí. Slepý nesmí do chrá-
mu, je vyvrhelem, který je oddělen od 
lidí i od Boha. Stokrát jsem chtěl umřít, 
ale bál jsem se smrti. Hospodina jsem 
znal jen z vyprávění maminky z dětství. 
Do chrámu jsme sice chodili, ale když 
jsem oslepl, už jsem tam nesměl. Takže 
jsem mohl jen poslouchat u dveří syna-
gogy, to mi dovolili.

T: Jak to?
N: Ani chromí, ani slepí a jinak po-

stižení do chrámu nesmí. Čím jsem byl 
starší, tím více mi to vadilo. Slepota je 
samota. A já jsem toužil po někom dru-
hém. Nechtěl jsem být sám. A protože 
jsem neměl nikoho blízkého, snil jsem 
o Bohu. Čím více jsem o něm snil, tím 
víc jsem toužil ho poznat. Vyptával 
jsem se na něj lidí, dokonce jsem si 
sehnal nějaké svitky se žalmy a ty 
jsem si pak nechal jedním kamarádem 
předčítat. A moc jsem se těšil na soboty 
v synagogách - pokud mě ovšem odtud 
nevyhnali - i to se stávalo.

T: Modlil jste se?
N: No jestli to byla modlitba, to ne-

vím; prostě jsem k Bohu mluvil a všech-
no jsem mu říkal - co mě trápí, co mě 
štve, po čem toužím a tak. Postupně 
jsem začal mít pocit, že mě slyší, že mu 
prostě nevadí, když se k němu obrací 
slepý žebrák! A pak jsem poprvé slyšel 
o Ježíši - jak káže v synagogách, uzdra-
vuje a dokonce křísí mrtvé. Toužil jsem 
se s ním setkat. Mohl mě uzdravit a já 
bych pak mohl jít do chrámu a mohl 
bych žít úplně jinak. Jenže v Jerichu 
bylo zbytečné čekat na proroka...

T: Nevěřil jste tomu, že by Ježíš mohl 
přijít do prokletého Jericha?

N: No jistě, co by tu dělal? Jericho je 
město zavržené. A vidíte, on sem přesto 
přišel! Jako by chtěl ukázat, že rozbíjí 
všechny překážky mezi lidmi a Hospo-
dinem. 

T: Takže jste se s ním setkal?
N: Věděl jsem, že je ve městě se svý-

mi učedníky. Když měl jít z města, byl 
to pěkný zmatek - hrozný křik, hluk 
a mumraj. Kolem mě se valily davy lidí 
a já jsem měl hrozný strach, že mi Ježíš 
unikne. A tak jsem celou tu dobu křičel: 

„Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade 
mnou!“ Jako blázen. Řval jsem tam asi 
půl hodiny, lidi mi nadávali, ať zmlknu, 
ale já jsem se nedal. A pak se mě někdo 
dotknul a potichu mi řekl, ať se posta-
vím a jdu s ním, protože Ježíš se mnou 
chce mluvit.

T: Proč jste ho nazýval synem 
Davidovým?

N: Všichni věříme, že Mesiáš musí 
být Davidovým synem. A já jsem byl 
přesvědčen, že Ježíš je Mesiáš. 

T: Co vám řekl?
N: „Co chceš, abych pro tebe učinil?“ 

Já jsem se zmohl na jediné: „Rabbuni, 
ať vidím!“ A on na to jen: „Jdi, tvá víra 
tě zachránila.“ A já jsem viděl. 

T: Najednou jste viděl?
N: Ano, najednou, jako když máte 

zavřené oči a najednou je otevřete. Vě-
děl jsem, že mě uzdravil Bůh. Měl jsem 
z toho obrovskou radost - nejen z toho, 
že vidím, ale že Bůh mě neodmítá, že 
mu za to stojím! Myslel jsem si, že Je-
žíš přišel do Jericha jen kvůli mně! Ale 
pokud vím, jiný zázrak než se mnou tu 
neudělal. Já jsem se pak přidal k jeho 
doprovodu - vlastně jsem s ním chodil 
až do jeho ukřižování, což nebylo za 
moc dlouho. Potom jsem se vrátil do 
Jericha a tady pracuji v bratrově dílně. 

T: Kolik vás v Jerichu je? 
N: Myslíte jako Ježíšových učedníků? 

Přesně nevím, protože my se scházíme 
v několika domech, tak se to nedá dost 
dobře spočítat, ale odhaduji to na ně-
kolik desítek, možná stovek, nevím. Já 
jsem starším v jednom kroužku, kde se 
staráme o žebráky, chromé, slepé, pros-
tě o spodinu. A je nás asi dvacet.

Otázka: Jak se jmenoval náš neznámý 
a co udělal, když jej Pán Ježíš uzdravil?

PŘIPRAVIL PETR VAĎURA

Rozhovor
s neznámým

Výsledek biblického 
kvízu 4/2004

Odpověď na otázku zní: Povídali 
jsme si s Gedaljášem, který byl Jiš-
maelem a jinými deseti muži ubit 
k smrti v Mispě.
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MARKUS A ANTJE SCHAELLEROVI
PŘELOŽIL JAREK ANDRÝSEK

Který
je ten pravý?

stránka mladých

Otázka:
Jak poznám, že Bůh 
schvaluje mou volbu partnera?

Milý čtenáři,
tvé rozhodnutí pro partnera je jedno 

z nejdůležitějších v životě. Proto je tvá 
otázka po Boží vůli velmi významná. 
Vycházíme z toho, že si tuto otázku 
nekladeš tváří v tvář hotovému vztahu 
- vybral sis na manželském trhu a od 
nás chceš vědět, zda to odpovídá Boží 
vůli…

Velká rozhodnutí 
souvisí s malými

Pokud teď k tobě máme mluvit, rádi 
bychom ti napřed položili protiotázku: 
„Jak se ptáš na Boží vůli v menších 
rozhodnutích?“ Naše protiotázka vy-
chází z toho, co už několik let, pokud 
jde o Boží vůli, mezi mladými křesťany 
pozorujeme jako trend. Na jedné straně 
lidé očekávají velká znamení z nebe. 
Na druhé straně však nejsou připrave-
ni vykonat Boží vůli, která je černě na 
bílém zachycená v Bibli. Vzniká tak ne-
bezpečná schizofrenie. Záležitost Boží 
vůle můžeme vystihnout jednoduchou 
formulací: 

Boží vůli rozpozná jen ten, 
kdo je připraven ji také konat

Bůh má nekonečný repertoár mož-
ností jak tě konkrétně vést při volbě 
partnera. Ale On se ve svém Slově jasně 
vyjádřil a na tato měřítka by se měl 
člověk ptát, pokud chce rozpoznat Boží 
vůli. Neočekávej žádná velká zjevení 
z nebe, pokud ignoruješ to, co je napsá-
no v Bibli. 

Pozor! 
I při aplikaci Bible, pokud jde o hle-

dání partnera, dochází k velikým 
nedorozuměním. Pozor na vytahování 
veršů a podobné záležitosti. Může se 
stát, že se někdo křečovitě ptá: „Která 
je tou pravou“? Se zavřenýma očima lis-
tuje v Bibli a náhle se jeho ukazováček 
zastaví na Ageovi 1,11: „Způsobil jsem 
sucho.“ Aha, takže moje partnerka má 
být štíhlá. Kdo používá Bibli jako ge-
nerátor náhod, ten ji zneužívá. Bible je 
zaměřena na lidi, kteří střízlivě užívají 
svého rozumu. 

Hledání partnera 
vyžaduje střízlivost

Když se věcně ptáš Bible na téma 
partnerství, narazíš na jedné straně 
na několik scén s hledáním partnera 
(Gen. 24: Izák a Rebeka, Kniha Rút: 
Boáz a Rút), ze kterých můžeš odvodit 
některé principy (Izákova žena nemě-
la být Kananejkou). Na druhé straně 
si všimneš, že Bible dává následující 
odpověď:

Kritérium 
- rozhodnutý(á) pro Ježíše

Podíváte-li se na 2K 6,14nn - „Nedej-
te se zapřáhnout do cizího jha spolu 
s nevěřícími!“ – je v celku jasné, že 
pro křesťany je množina lidí, z níž 
vybírají partnera, ohraničena. Vět-
šina osob propadá sítem. Tím však 
ještě není řečeno, že každý, kdo v sítu 
uvízne – věří v Ježíše Krista – je tvým 
potenciálním životním partnerem. 
Stejně jako všechno, co má křídla, 
není schopno letu, tak ani každý, na 
koho v křesťanském světě natrefíš, 
není věrným učedníkem Ježíše Kris-
ta. Musíš se dívat pozorně. Jak můj 
chlapec (moje děvče) snů prožívá svou 
víru ?

A protože ti Bůh dal zdravý rozum, 
smíš jej v klidu použít i při hledání 
partnera. Když se díváš na někoho, kdo 
prošel užším výběrem, uplatni další 
kritérium: 

Kritérium – schopen vztahu
Myslíme tím oblast mnoha otázek, 

které vyjasní, zda se k sobě oba budete 
hodit. Přísloví: „Protiklady se přitahují!“ 
není často v praxi zrovna to nejšťastněj-
ší. Například:
- není rozdíl ve vašem vzdělání příliš 

velký?
- Není mezi vámi příliš velký kulturní 

rozdíl? (Nemůže se v manželství pro-
jevit i rozdíl národností?)

- Jakých charakterových rysů sis u part-
nera všiml(a)?

- Jak tvůj protějšek tráví svůj volný 
čas?
Každopádně potřebuješ dostatek 

času, aby sis na takové a podobné otáz-
ky mohl odpovědět? Pozor na „lásku 
na první pohled!“ Měli byste se dobře 
poznat, jedině tak můžeš odhadnout, 
zda jste schopni budovat pevný vztah, 
jehož „datum spotřeby“ nevyprší před 
koncem života.

partner
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správy ze sborů

MILAN TAŠKA

Správy
zo zborov

Havířov
Ján Taška

Na závěr minulého roku opustil naše 
řady a do nebeského domova byl povo-
lán bratr Ján Taška. Narodil se v malé 
vesnici na středním Slovensku dne 20. 
června 1921 a od útlého mládí naslou-
chal zvěsti evangelia, které přinášeli 
průkopníci bratrského hnutí na počát-
ku minulého století.

Jako dvanáctiletý odchází za svým 
otcem za prací do Francie, kde společně 
s celou rodinou prožívá nelehká předvá-
lečná léta. Povolán do armády odchází 
do Anglie a tam prožívá hluboké du-
chovní změny v obecenství znovuzro-
zených lidí. V místním sboru je pokřtěn 
a nastupuje šedesátiletou cestu za svým 
Pánem. Po návratu do vlasti se zapojuje 
do bratislavského sboru, kde se veden 
bratry Butcherem a Sirackým stává 
horlivým čtenářem Písma, pravidelným 
návštěvníkem shromáždění a věrným 
služebníkem Slova.

Když založil rodinu, přestěhoval 
se na Ostravsko a aktivně působil ve 
shromážděních v Horní Suché, Šenově, 
Životicích a Orlové. Poslední léta svého 
života měl obecenství s věřícími v Ha-
vířově a Opavě. Dne 8. prosince 2004 
povolal Pán Ježíš k sobě bratra Tašku ve 
věku 83 let. Bratři J. Ostrolucký a V. Ku-
biena ml. navázali na pohřbu při službě 
Slovem na bratrem Taškou oblíbený 23. 
žalm.

Ostrava-Kunčičky
Miroslav 

Macháček
Bylo to v roce 1954, když jsem poprvé 

s brněnskou mládeží uviděl krásné pro-
středí Beskyd a v něm dřevěnici milých 
Miroslava a Milady Macháčkových. 
Jenom v dálce stoupal kouř ze 40 km 
vzdálené Ostravy. To, co jsme směli 
během letních pobytů v tomto prostředí 
u Macháčků prožívat, se stěží dá něko-
lika slovy popsat. Vyučovali nás bratří 
Kohut, Hlista a zejména bratr Josef 
Kurz. Desítky let zde mnoho věřících 
prožilo obnovení duchovního života, 
mnozí lidé – od dětí počínaje – vzpo-
mínají na Morávku jako na místo svého 
duchovního narození. Po delší době pak 
Morávku nahradily Nivy, nyní moderně 
zařízené a bez obavy z represií státu za 
tajné shromažďování, jak tomu bylo 
v minulosti.

Naši milí Macháčkovi, kteří nezištně 
dávali tento svůj objekt pro Boží dílo, 
jsou již u Pána. Sestra Milada odešla 
k Pánu 27. 1. 2003 a nedávno 29. 10. 
2004 také bratr Miroslav. Památka spra-
vedlivého je požehnaná, čteme v Příslo-
ví 10,7. A také památka na milé manžely 
Macháčkovy zůstane v srdcích mnoha 
věřících, a to nejen na Ostravsku.

JÁN OSTROLUCKÝ

ROSTISLAV VYSLOUŽIL

Olomouc
Ladislav Macek

„Protož i my, takový oblak svědků vůkol 
sebe majíce…“ čteme v Božím Slově. Tento 
oblak svědků víry nekončí uzavřenou sku-
pinou lidí, ale neustále se rozšiřuje a vydá-
vá svědectví církvi i světu o spolehlivosti 
přijatého a prožívaného Božího Slova.

K těmto svědkům víry, svědkům Ježíše 
Krista, patřil a patří bratr Ladislav Macek 
z Olomouce. Ukončil jednu část svého 
života 17. prosince 2004 ve věku 79 let. 
Uveďme několik vzpomínek na něj, jak 
jsme ho znali.

Uvěřil zprávě Božího evangelia v roce 
1950. Věděl, že „přešel ze smrti do živo-
ta“, protože nepochyboval o Boží moci 
a záchraně v Pánu Ježíši Kristu. Měl tehdy 
24 roků.

Jeho životní cesta byla jednoduchá, 
přímočará, spolehlivá a příkladná. I v ob-
čanském životě odváděl profesionálně 
vzornou práci. Jako elektromontér se 
dostal do mnoha domácností i firem, kde 
kromě dobře odvedené práce vydal svě-
dectví o Pánu Ježíši. Bylo tak evangeliem 
osloveno mnoho lidí, z nichž někteří přijali 
Pána Ježíše.

Jeho přímočarost se projevovala i v ži-
votě víry. Nebyl zviklán „novými hurá-
-křesťanskými“ směry, z nichž někdy 
vyplývalo, jako by Bůh se měnil v promě-
nách lidských dějin.

Jsme rádi, že víme, kam bratr Ladislav 
Macek odešel. Je u svého Spasitele. To 
bylo vyjádřeno i písněmi při rozloučení 
s bratrem. Zazněly písně „Hospodin je 
můj pastýř“, „Blíž Tobě, Bože můj“ a „Ve-
liký Bože náš“ z Dvořákovy Novosvětské. 
Rozloučení bylo i svědectvím o spasení 
v Pánu Ježíši, když byla připomenuta Jeho 
slova „Budeš-li věřit, uzříš slávu Boží“. Víra 
předchází – sláva Boží následuje.
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JÁN KUČERA

správy zo sborov
Prostějov
Josef Slepánek

Písmo nám doporučuje, abychom pama-
tovali na své vůdce, kteří nám předkládali 
čisté Boží slovo, všímali si výsledků jejich 
života a brali si příklad z jejich víry. Jedním 
z takových vůdců, kteří se zařadili do veliké-
ho oblaků svědků víry, byl i Josef Slepánek.

Poznal jsem ho až po roce 1956, kdy 
byla obnovena shromáždění Křesťanských 
sborů. Bratr Slepánek byl „písmák“. Měl ve-
likou známost Božího slova a tato známost 
se promítala i do služby Slovem. Pomáhala 
mu při korespondenci s překladateli Bible 
nebo i při tvorbě našeho zpěvníku Píseň 
nového života. V lásce k Písmu a bratřím 
zorganizoval první biblický kurz pro sloužící 
bratry ve Vikýřovicích v roce 1968, z něhož 
zůstala vzpomínka na Dr. Jana Zemana, ale 
i další kurzy na Nivách. Postaral se nejen 
o místnost pro sbor v Prostějově v domě 
Židovské náboženské obce v roce 1976, ale 
dlouhé roky byl také starším bratrem tohoto 
sboru.

Prostějovský sbor již za působení bratra 
Slepánka existoval od roku 1942. Věřící 
se scházeli v bytě bratra Zeseviče, kam se 
později přistěhovala jeho dcera Anna Ko-
lová s manželem a tak mohlo shromáždění 
pokračovat i po jeho smrti až do roku 1976. 
Od té doby se věřící schází v objektu, který 
dříve sloužil jako synagoga.

Svou starost o dílo Páně rozšířil bratr Jo-
sef Slepánek na všechny sbory v ČR, když 
od roku 1970 do 1982 s bratrem Karlem Ko-
řínkem zastupovali naše sbory před státní 
správou. Spolu jezdili také do zahraničí, kde 
měli možnost poznávat nové sbory a práci 
v nich.

Bratr Josef Slepánek se dožil 92 let, z nichž 
73 let patřil celým svým srdcem Pánu Ježíši. 
V minulém roce si spolu s manželkou Bože-
nou a s rodinami dětí Petra a Danky s vděč-
ností připomenuli, že jim Bůh dopřál 60 let 
společného života. 

Bratr Slepánek byl několik posledních let 
upoután na lůžko, ale duševně a duchovně 
byl svěží. Využíval každou příležitost při 
návštěvách, aby vzpomínal na své mládí 
a nezapomněl rozloučit se modlitbou 
s chválou svého Pána. Na jeho modlitby jistě 
mnozí s obdivem vzpomínáme. Mohli jsme 
sledovat ovoce jeho života, to jak běžel svůj 
běh víry až k vítěznému konci, k cíli. Dne 6. 
ledna 2005 odešel k Pánu ve věku 92 let. Na 
hlavním hřbitově v Prostějově se s ním mod-
litbou loučil br. Jiří Krejčí a Božím slovem 
posloužili bratři J. Holubec a J. Kašparec.

Šumperk
Vojtech Sirkovský

Dne 10. června 2004 jsme se spo-
lečně s věřícími z Křesťanských sborů 
z Opavy, Brna, Bratislavy a Batizovec 
naposledy rozloučili s milým bratrem 
Vojtechem Sirkovským. Předešel nás 
na cestě k Pánu ve věku 76 let. V plné 
jistotě věčného života a důvěře ve svého 
Spasitele, který jej vedl od chvíle jeho 
obrácení. Dětství prožil ve slovenském 
Gemeru, později odešel do Batizoviec 
a odtud na Moravu do Šumperka. 
Vzpomínáme na jeho důvěru k Pánu 
i v těžkých chvílích jeho života a v dlo-
uhodobě trvající nemoci. Božím Slovem 
posloužili bratři Janko Šerfel a Vladimír 
Pípal, zpěvem pak pěvecká skupina 
z Batizovců.

Sereď 
Jozefína

Zelenková
Z kresťanského zboru Sereď prišla 

správa, že 11. decembra 2004 vo veku 
89 rokov si Pán povolal k sebe našu 
milú sestru v Kristu a tetu Jozefínu 
Zelenkovú.

Sestra Zelenková bola od mladosti 
veriaca v Pána Ježiša Krista a slúžila 
mu cez službu blížnym ako len vládala, 
až do posledných dní pobytu v tomto 
údolí sĺz. Hoci nemala vlastnú rodinu, 
starala sa o štyri deti v rámci svojho prí-
buzenstva a celý čas venovala práci pre 
Pána a pre zbor vykúpených v Seredi 
i v okolí.

14. decembra 2004 sa prišli na sere-
ďský cintorín mnohí rozlúčiť s jej te-
lesnými pozostatkami, kde znelo jasné 
slovo evanjelia a nádeje, že sa s drahou 
sestrou opäť stretneme a budeme spolu 
s ňou večne žiť v nebeskom domove.

JÁN OSTROLUCKÝ

PETR OUZKÝ
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STOLETÍ A PŘECE

V dubnu 1905 proběhlo ustanovující 
shromáždění dnešního Wiedenestské-
ho střediska. V jednom z berlínských 
bytů se sešli angažovaní křesťané, kte-
rým na ničem jiném nezaleželo tolik, 
jako na šíření evangelia o Ježíši Kristu. 
Založením biblické školy chtěli vytvořit 
předpoklady pro přípravu mladých lidí 
ke službě ve sborech a v misii. Jejich 
první pohledy směřovaly k Rusku, ale 
hned první roky ukázaly, že jejich vize 
je daleko širší, a sice světová misie.

Ten byt patřil Toni von Bluecher. Ženě 
z nejvyšších společenských vrstev, nete-
ři polního maršála von Bluecher, který 
výrazně přispěl k porážce Napoleona 
u Waterloo. Shromažďovala děti k ne-
dělní škole, většinou chudé. Jejich počet 
se rozrostl na 400. Začala se shromáždě-
ním pro matky a ony se obracely. V roce 

1894 stála u zrodu sboru a v tomto sbo-
ru na berlínské Hohenstaufenstraße do-
šlo také v roce 1905 k otevření Biblické 
školy evangelické Aliance.

Byli u toho takoví mužové víry jako 
Dr. Fridrich Wilhelm Baedeker a ge-
nerál Georg von Viebahn z Bratrských 
sborů, misijní inspektor Mascher 
a inspektor Simoleit od Baptistů, jakož 
i představitelé svobodné šlechty von 
Thuemmler a von Tiele-Winckler nebo 
Bernhard Kuehn z Evangelické Aliance. 
To, co s nimi Bůh tehdy začal, pokračuje 
ve Wiedenestu dodnes. 

Stoleté jubileum představuje zástupy 
absolventů, misionářů a spolupracovní-
ků, kteří se ve své době připojili a nesli 
pochodeň tam, kam byli vysláni. Mezi 
prvními absolventy Biblické školy v Ber-
líně (od roku 1919 ve Wiedenestu) byli 

František Josef Křesina (1906-1908) a Jo-
sef Mrózek (1907-1909). Oba se osvěd-
čili jako zakladatelé bratrských sborů 
v tehdejší rakousko-uherské monarchii 
a později v Československu a v Polsku 
a zůstali vedoucími křesťanskými pra-
covníky celé dekády dvacátého století. 
Biblisté jakými byli Johannes Warns 
a Erich Sauer ovlivnili celou řadu pra-
covníků v bratrských sborech, kteří na 
Biblické škole studovali nebo se s učiteli 
znali z konferencí a písemného kontak-
tu. Patří mezi ně Štefan Košuth, Adalbert 
Gschweng, Johannes Laub, Alois Vlček, 
Otto Zeisel-Záleský a Dr. Jan Zeman, 
osobní přítel J. Warnse.

Vedle Biblické školy vznikl později i Mi-
sijní dům a zcela nově Fórum pro sborovou 
práci. Všechny tři složky jsou vzájemně 
propojeny, a to je více než symbolické.

Bratři Křesina a Mrozek (sedící muži s bradkami) společně s anglickým misionářem Jamesem Leesem (sedí mezi nimi) 
v Těrlicku ve 30. letech 20. stol.

Christoph Köhler
(1905–1919)

Johannes Warns
(1919–1937)

Heinz Köhler
(1937–1952)

Erich Sauer
(1952–1959)
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JAREK ANDRÝSEK

Wiedenestský 
jubilejní rok 2005

(Dr. S. Holthaus)
• Význam a dílo G. H. Langa 

(Dr. N. Summerton)
• Význam eschatologie Bratrského 

hnutí (Dr. C. Cribben)
• Zhodnocení díla F. F. Bruce 

(Prof. W. Gasque)

Bližší informace: info@wiedenest.de 
a www.wiedenest.de

Jde o celosvětový růst církve, duchov-
ní prohlubování a svěžest, která motivu-
je k další práci. Když jsem to sledoval 
jako žák na místě z blízka a nyní jako 
uvolněný pracovník z dálky, oslovuje 
mne
- dynamika, která celé dílo prostupuje;
- množství mladých lidí ochotných pra-

covat na Božím díle;
- jasné misijní zaměření, které je přená-

šeno na nové misionáře;
- program pastýřské péče a práce se 

ženami;
- školení, konference a semináře pro 

všechny věkové skupiny.

S letošním jubileem je spojena celá 
řada mimořádných setkání, seminářů 
a akcí. Upozorním alespoň na nejvý-
znamnější z nich:

Evropský den „bratří“ 
(30. 6. - 1. 7. 2005)
• Určená zástupcům bratrského hnutí 

z mnoha evropských zemí k povzbuze-
ní, výměně zkušeností a kontaktům.

Témata
• Analýza situace, perspektivy a vize 

Evropy a naše úloha jako křesťanů 
(J. Lennox)

• Bratrské hnutí v Evropě: Kořeny, 
identita a budoucnost (F. Marzone)

• Principy růstu sborů a zakládání 
sborů (G. Goldmann)

Wiedenestská jubilejní 
konference (1. - 2. 7. 2005)
• Určenou pro bývalé studenty, jejich 

rodiny a spolupracovníky.

Témata:
• Sto let Biblické školy Wiedenest 

(setkání)
• Ježíš Kristus – Vládce nade vším, 

Pán Církve (John Lennox)
• Ježíš Kristus – prožívaný včera, 

dnes a zítra (setkání)

MLADÍ

2. mezinárodní konference 
„Historie bratrského hnutí“ 
(3. - 6. 7. 2005)
• Očekáváni jsou všichni zájemci o his-

torii Bratrských sborů:

Témata:
• Stopy Wiedenestu v Evropě 

(D. Herm)
• Co se můžeme učit od Ericha Sauera? 

(H. Afflerbach)
• Jiří Mueller v Německu 

Ernst Schrupp
(1959–1980)

Daniel Herm
(1980–1993)

Klaus Brinkmann
(1994-2002)

Dr. Gerd Goldmann
(od 2003)

Manželé 
Josef a Eva 
Mrózkovi na 
začátku své 
misijní práce



Letní biblická škola
Košařiska 2005Historie rané církve 

a biblická
antropologie

(nauka o člověku) a další témata.

Přednášející: Wolfgang Klippert 
a Horst Afflerbach, jsou učiteli 
Biblické školy Wiedenest, autoři 
četných článků, publikací a knih 
v oboru, který vyučují.

Vyučované předměty: Historie 
rané církve,biblická antropologie, 
eschatologie aj. 

Kurs proběhne v základní škole 
v beskydské vesnici Košařiska na 
úpatí hor Kozubová a Ostrý. V od-
poledních hodinách je možno hrát 
volejbal, fotbal, stolní tenis, pěsto-
vat turistiku nebo využít plavecký 
bazén v nedaleké Bystřici. 

Termín: 10. - 16. 07. 2005

Předpokládaná
cena pobytu je 1 600 Kč.

Podobně jako v minulých letech, i letos se během 
velikonočních svátků uskuteční konference věřících 
obou republik, a to s tímto průběhem shromáždění:
pátek 25. 3.  2005
18.00 – 19.30 hod. modlitební shromáždění 
ve sb. domě v Ostravě-Kunčičkách

sobota 26. 3. i neděle 27. 3. 2005

10.00 - 12.00 hod. biblické shromáždění
14.00 – 16.45 hod. biblické shromáždění
18.15 – 20.00 hod. večer křesťanských písní a svědectví

Denní program:
08.00 - 08.30 hod. Snídaně
08.45 - 12.15 hod. Lekce 1-3
12.30 - 13.00 hod. Oběd
13.00 - 16.45 hod. Siesta, sport
17.00 - 19.00 hod. Lekce 4-5
19.00 - 19.30 hod. Večeře
19.45 - 20.45 hod. Lekce 6
20.45 - 21.30 hod. Diskuse, otázky

Spaní ve třídách na matracích z tělo-
cvičny nebo vlastních. 
Možnost zajistit spaní v místním penzi-
onu (cena pobytu 2 500  Kč).

Přihlášky posílejte na adresu:
Jaromír Andrýsek, 
Okrajová 3, 737 01 Český Těšín
e-mail: ja.andrysek@volny.cz

Předmětem shromáždění, jež proběhnou v Domě kultury města 
Ostravy, ul. 28. října 124, Ostrava 2, je poselství Knihy Agea: 
„Povzbuzujme se k budování Božího domu.“ 

Přihlášky na adrese: 
Křesťanský sbor, Bořivojova 29, 718 00 Ostrava-Kunčičky, nebo 
elektronicky na adrese: kuncicky@krestanskesbory.cz
telefon +420 596 237 261.

Ernst Schrupp je doma
Bývalý ředitel Misijního domu a Biblické školy ve Wiedenestu Ernst Schrupp odešel v noci 19. 
února 2005 do nebeského domova. Stalo se tak ve Schwelmu v domě s pečovatelskou službou, 
kam byl po mozkové příhodě umístěn z Wiedenestu, kde prožíval svou druhou etapu služby. 
Ernst Schrupp rozšířil Biblickou školu v uznávaný misijní dům. Podařilo se mu v celé řadě němec-
kých sborů probudit vizi pro světovou misii.
Po odchodu do penze se přestěhoval do ubytovny pro studenty Biblické školy. Stal 
se vyhledávaným, trpělivým a moudrým rádcem dorůstající generace. Byl připra-
ven naslouchat studentům, spolupracovníkům a připravujícím se misionářům. V po-
měrně vysokém věku si pořídil počítač, psal knihy, vytvořil si vlastní webovou stránku 
a vedl na ní rozhovory s mladými lidmi, muslimy a novináři. O to těžší byly následky mrt-
vice, po které ochrnul na jednu stranu těla a nemohl mluvit. Jako služebník Slova totiž 
rád komunikoval. Přesto ti, kdo jej navštěvovali cítili hlubokou víru a naději v Ježíši Kristu.
Smuteční shromáždění proběhlo v réžii Biblické školy – Misijního domu Wiedenest dne 26. 
února.
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