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misie

Služba dětem

Karolína a Sreten Mihajlovičovi, se 
s námi sdílejí o své vizi a službě v již-
ním Srbsku. V říjnu roku 1998 odešla 
Karolína s podporou Křesťanského 
sboru v Karlových Varech na biblickou 
školu v Báčském Petrovci a v roce 1999 
začala svou misijní práci.

Místo dvou domů v Mostaru 
dva pokoje v Niš

Po několika letech dostali Sretenovi 
rodiče přes jednu humanitární orga-
nizaci do bezplatného užívání na 10 
let dvoupokojový byt. Po této době 
si budou moci byt za sníženou cenu 
odkoupit. Byla to odpověď na mnohé 
modlitby. Možná nevíte, že Sretenova 
rodina musela na začátku 90. let opustit 
Mostar, kde měli dva veliké domy, ze 
kterých nic nezůstalo. Od té doby žijí 
jako uprchlíci v Srbsku, v podstatně 
těžších životních podmínkách, než na 
jaké byli zvyklí dříve. Během dvou dnů 
po předání klíčů od bytu jsme přestěho-
vali to nejnutnější, co měli a začali spo-
lu s nimi plánovat, jak jim byt zařídíme. 
My jsme samozřejmě chtěli i dále žít 
sami v pronajatém bytě, kde bydlíme od 
října minulého roku. Stalo se však to, co 
nikdo nečekal. 

První tři měsíce těhotenství 
a emocionálních šoků

Sretenův otec dostal necelý týden po 
přestěhování těžký infarkt a druhý den 
na to v nemocnici zemřel. Následovalo 
organizování pohřbu, příjezd příbuz-

ných a nejbližších přátel do nového 
bytu, kde jsme v té době neměli ani 
kuchyňskou linku ani dřez. Krátce poté 
jsme znovu přemýšleli o naší budouc-
nosti. Sreten začal pracovat na novém 
místě, jako pekař v pekárně na tři smě-
ny. Rozhodli jsme se přestěhovat k Sre-
tenově mamince, která zůstala sama 
v prázdném novém bytě a bylo to pro ni 
velice těžké. Začalo tedy druhé stěhová-
ní. Krátce nato zemřela i moje babička 
v Čechách. Byl to pro mě další emocio-
nální šok v krátké době. A během všech 
těchto událostí jsem prožívala své první 
tři měsíce těhotenství, jež bylo po před-
chozím neúspěšném, kvalifikováno od 
začátku jako rizikové. 

Nový byt, práce a zdravotní 
pojištění

Dnes už cítím, že stojíme na pevnější 
půdě. Díky Pánu, který nás opravdu 
doslova přenesl přes toto těžké období, 
je dnes vše v pořádku. Žijeme teď v po-
měrně zařízeném bytě se Sretenovou 
maminkou. Já jsem v osmém měsíci 
těhotenství, jež probíhá přesně tak jak 
má. Sreten má nové místo, protože v pe-
kárně pracoval tři měsíce bez jediného 
volna za přibližně 100 euro měsíčně. 
Navíc práci, kterou dříve vykonávali 
ve třech, dělali později ve dvou. Navíc 
mi jeho přihlášení do práce přes úřad 
práce přineslo zdravotní pojištění, což 
je velká věc. 

Čas zvratů - čas příležitostí, 
kontaktů a služby

Přechod z bouřlivého období nejistot 
do relativního klidu nám také umožňuje 

vrátit se naplno k vizi a službě, do které 
jsme postaveni a kvůli které jsme tady. 
I když, jak sami vidíte, nelze službu a ži-
vot od sebe oddělit. Zvlášť Sreten má ve-
liký dar oslovovat při běžné komunikaci 
lidi, se kterými se vidí poprvé v životě. 
Například během zařizování a organi-
zování pohřbu a kupování věnců využil 
příležitosti k tomu, aby prodavačce 
předal Nový zákon i s kratkým vysvět-
lením. Totéž dělá při jízdě autobusem, 
technické kontrole našeho autíčka, při 
rozhovoru se šéfem v pekárně, u lékaře 
atd. To je vlastně i Sretenova služba. 
Jak sám říká, vidí svůj běžný život, své 
civilní zaměstnání, jako prostředí, kde 
může nejlépe využít přirozené kontakty 
s lidmi. 

Nová spolupracovnice, nové 
programy a akce

Během uplynulého školního roku 
jsem pracovala s dětmi ve sboru. Došlo 
zde k několika změnám. Od začátku 
prosince 2004 mi pomáhá Jelena, sna-
cha kazatele sboru, která byla tři roky 
s manželem na biblické škole v Holand-
sku. Zvláště v posledním období to pro 
mne, vzhledem k mým nevolnostem, 
byla veliká pomoc. Společně s Jelenou, 
jsme tedy připravovaly tradiční Vánoční 
a Velikonoční programy s dětmi, dětské 
bohoslužby ve sboru, kdy se celému 
sboru představí nedělní škola. Na jedné 
straně je to reklama pro rodiče a pra-
rodiče, aby přivedli své ratolesti, a na 
druhou stranu je to pro děti motivace, 
protože mohou ukázat, co nového se 
naučily. 

K romským dětem přibyly srbské
Druhá veliká novina v nedělní škole 

je to, že od Nového roku nám přibylo 
dost nových dětí srbské národnosti. Do 
té doby jsme měli z 99 % děti romské. 
Teď je to zhruba půl na půl a protože 
srbská populace je samozřejmě větši-
nová, je to i našim cílem. Ambicioznější 
srbské děti se těm romským stávají 
zdravou konkurencí i výzvou a ony se 

 v jižním Srbsku
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teď snaží o dost víc. To platí i pro pravidelnost docházky. Díky Bohu, 
nemáme žádnou rivalitu nebo náznaky antipatie či rasizmu, což 
se většinou v běžném životě stává. Kvůli těhotenství jsem se v létě 
poprvé neúčastnila dětského tábora. Problémem je však i finanční 
nedostupnost takovéto akce. Jen pár našich dorosťáků se dostalo na 
týdenní tábor. 

Čtyři konkrétní děti v moři potřebných

Druhou oblastí mé služby byla pomoc jedné romské rodině 
s docházkou dětí do školy. Začali jsme až v říjnu 2004 s měsíčním 
zpožděním, ale všechny pohovory i potřebné pomůcky jsme s Boží 
pomocí zvládli. Děti jsem oblékla a čtyři týdny je vodila do školy než 
si na to zvykly. 

Jen ne „náboženskou propagandu“!

Přístup zaměstnanců školy byl smíšený. Přes naprosté nadšení 
a nabídnutou pomoc až po odmítání, kdy mne jedna učitelka chtěla 
vypovědět ze školy s tím, že tam lidi „ze sekty“ nemají co dělat. Ale 
tu se mne zastaly druhé dvě vychovatelky z nultého ročníku (věřím, 
že pod Božím vedením). Dnes vycházím i s touto učitelkou naprosto 
výborně. Samozřejmě s tím, že jsem ji musela přesvědčit o tom, že 
mým cílem není žádná „náboženská propaganda“ ve škole. Ale teď 
nevím, co s tím, že mi během školního roku začaly chodit do besídky 
další tři děti z její třídy?!?

Boží slovo jistě vykoná svou práci

Mým cílem nebylo pouze obecné vzdělání. Chtěla jsem, aby ty děti 
začaly přemýšlet a pochopily, že život je opravdu důležitý, a naplnit 
jej může jenom Bůh. A momentální výsledek? Tři z nich úspěšně do-
končily školní rok. Což je úspěch!!! Nejstarší z děvčat přes všechnu 
snahu, přestala asi po šesti týdnech. Je jí už čtrnáct a bude se chtít 
brzy vdávat, jako všechny její vrstevnice. Vedle všeho toho mám dost 
nových kontaktů, jak ve škole s dětmi, tak i u jejich rodičů.

Studenti a program smíření

Vedle toho všeho se Sretenem aktivně účastníme setkávání Stu-
dentů pro Krista, jen jako dobrovolníci, protože nejsme studenti. To 
je dobré místo, kam přivést nové mladé lidi, kteří mají zájem o Boží 
věci. Je tu i možnost dalších akcí jako stolní tenis nebo ruční práce, 
které slouží k navazování kontaktů. V létě se Sreten zúčastnil letního 
křesťanského kempu s touto organizací, který proběhl v Černé hoře 
u moře. Šlo o program smíření, který financuje norská vláda, pro srb-
ské a albánské studenty. Bylo tam i pár nevěřících přátel. Já jsem se 
na poslední chvíli odhlásila, z obavy, zda bych to vydržela.

Náš život se opět v blízké budoucnosti změní 

Věříme, že když všechno bude v pořádku, tak v druhé polovině 
prosince se nám narodí miminko. Já plánuji porod v Čechách, kvůli 
lepší zdravotní péči a domácímu prostředí. Věřili byste, že v porod-
nici v Niš nemají sprchy? V Čechách bych chtěla zůstat asi půl roku. 
Sreten se ke mně později na nějaký čas přidá. Věříme, že Pán má 
pro nás plán a že ten plán je dobrý, až doposud jsme to zakoušeli. 
Modlete se, prosím, abychom všechny ty změny zvládli, aby zaseté 
poselství přineslo ovoce, za naše nástupce v dosavadní službě, Srete-
nův pobyt v Čechách, za naši budoucnost, kterou i dále vidíme v Niš 
a ve službě v jižním Srbsku. 

Kontakt na nás: 

Karolína + Sreten Mihajlovič, Palih boraca 16/27, 18000 Nis, 
Srbija i Crna Gora, mob. tel. +381 63 80 87 057, e-mail: karol@ptt.yu
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Téma příštího čísla: 
Celoživotní vzdělávání křesťana

Články k tématu příštího čísla „Celoživotní vzdělávání 
křesťana“, jakož i další příspěvky, zasílejte, prosím, na 
adresu odpovědného redaktora do poloviny listopadu 
2005. 

Děkujeme. Redakce.
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zodpovídají jejich autoři.

Individualismus
 nebo originalita?

Milí čtenáři, život dnešního člověka je plný 
změn, pohybu, nabídky, nároků, nebezpečí 
i pokušení. Na druhé straně žijeme v době 
nevídaných příležitostí a my stojíme tváří 
v tvář výzvě, jak s nimi naložíme. Vývoj 
a trendy, které se ve společnosti prosazují, 
vždy určitým způsobem ovlivňují život 
křesťanů a církve. Duch světa je útočný a ne-
zastaví se před dveřmi sboru. My bychom se 
však neměli stáhnout do pozice ohroženého 
živočišného druhu. Pán života a smrti, který 
buduje svou církev, jí dal neobyčejný příslib: 
„Brány mocností, jež slouží smrti celou svou 
silou, církev nepřemohou“ (Mt 16,18). Pán 
Ježíš buduje stavbu církve na skále, která 
v bitvě na život a na smrt vydrží.

A přestože jsme voláni k nesení kříže 
a k cestě oběti, není naše poslání jen trpné, 
obranné a vyčkávací. Jsme přece solí země 
a světlem světa, máme pověření nést evan-
gelium až na sám konec země. Ke všem těm 
stovkám a tisícům národů, jazyků a ras, které 
evangelium ještě neslyšely. Obrovský úkol, 
proveditelný jen v moci Božího Ducha. Čas, 
kdy by se ke všem národům mělo dostat Boží 
slovo se zkracuje díky obětavé práci tisíců 
misionářů, překladatelů Bible, zakladatelů 
nových sborů a těch, kteří je podporují. 

Naplnění tohoto společného úkolu, vize 
a poslání dnes silně ohrožuje duch individu-
alismu, který se snaží rozložit lidskou společ-
nost. Člověk žije izolovaně a víra se stává stále 
více soukromou záležitostí. Ubývá „lidských“ 
kontaktů a otevřeného spolunažívání, které by 
pozitivně utvářely lidskou osobu. Vždyť člověk 
se stává člověkem jen mezi lidmi. Potřebujeme 
společenství, abychom se navzájem přijímali, 
vybízeli, vychovávali a milovali. Cílem tohoto 
procesu zrání naší osoby je láska, která se pro-
jevuje a vrcholí v oběti.

 Mediální vlivy se nás snaží utvářet ke své 
vlastní podobě „nezávislého“ konzumního 
uniformního odosobněného pěšáka. Člověk, 
který bojuje se samotou, rozpadem rodiny, 
anonymitou a individualismem, nedokáže 
vzdorovat. Je rád, když se v davu udrží při 
životě. Bůh nás naopak z uniformity davu 
vymaňuje, ujišťuje nás o naší originalitě 
a zvláštním poslání, které má své pevné 
místo ve společném celku. Každý v jiné době, 
na jiném místě, s jiným obdarováním, s jinou 
výzvou. 

Měli bychom, podobně jako Bůh, utvářet 
prostředí, ve kterém se osobnost člověka 

může rozvíjet. Nevytvářejme uniformitu, 
ale dívejme se na jedinečnost člověka a po-
silujme vztahy. Pomáhejme druhým, aby 
se našli v tom úžasném příběhu záchrany, 
který píše Bůh a začali psát svou vlastní 
neopakovatelnou kapitolu. Vytvářejme to 
nové společenství Božích dětí, ve kterém 
vládne svoboda, radost, různorodost a ocho-
ta k oběti. Společenství, ve kterém zraje naše 
já do Boží podoby a vítězí nad masovým od-
osobněním a desítkami jiných vlivů na život 
místního sboru. 

Pro generaci ovlivněnou duchem dnešní 
doby není lehké přijmout a akceptovat vůdčí 
roli „starších“ sboru nebo se cvičit v disciplíně 
jako „diakon či spolupracovník“, zodpovědný 
za určitou oblast života sboru. Není to proto, 
že by se snad chtěl vzpouzet. Jen mu to jaksi 
nehraje s atmosférou nezávislosti a pocity, 
ovlivněnými individualismem. Zařadit se 
a přijmout určitou roli, ať už ve společenství 
víry nebo ve společnosti jako takové, je nemo-
derní, prostě to není „in“. Jako bychom se už 
měli začít omlouvat, že vedení v církvi není 
samo o sobě něco špatného. Že společný cíl 
a naplňování Božího plánu není škodlivé. To-
též platí o pojmech disciplína a podřizování.

Individualismus, který zdůrazňuje zájem 
jedince, vede k atomizaci církve. Ve sboru 
se vytvářejí zájmové a názorové skupinky 
neschopné spolupráce. Když mi nesedne ten-
to sbor, najdu si jiný podle momentální chuti 
a nabídky. V určitém pokušení prosadit svůj 
vlastní zájem jsou i jednotliví spolupracov-
níci v církvi. Pokud běžíme pod programem 
„individualismus“, pak také individualismus 
pěstujeme a stavíme do popředí. Jen těžko se 
začleníme do nějakého celku, máme problém 
se závazností a přinášením oběti.

Naproti tomu originalita ve smyslu pů-
vodnosti, svéráznosti a osobitosti se nebrání 
integraci a spolupráci. Boží člověk, jako origi-
nál, je si vědom svého vyvolení, své hodnoty, 
svého jedinečného úkolu a poslání. To se však 
uskutečňuje jen ve společném celku, v Bohem 
utvářeném společenství. Všeobecné kněžství 
všech věřících vede ke vzájemné odpovědnos-
ti jeden za druhého a k pocitu sounáležitosti, 
který nás posiluje. Originalita společenství 
utváří, dává mu barvu a činí jej přitažlivým, 
individualismus společenství rozkládá a ničí. 
Přeji Vám, aby se Vám obsah tohoto čísla stal 
inspirací k tvořivé originalitě.
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PŘELOŽIL TOMÁŠ PALA

„Zkamenělý
Zemřela životní láska velkomogula 

Šáha Jahana. Mumtaz Mahal nepřežila 
narození svého 14. dítěte. Srdce jejího 
muže, naplnil nevýslovný smutek. Bo-
lest nad ztrátou milované ženy, kterou 
nazýval „korunou paláce“, provrtala 
jeho duši. Ve svém neutuchajícím zou-
falém bolu přikázal postavit nádhernou 
budovu z rudého pískovce a mramoru, 
aby své ženě zbudoval důstojné místo 
posledního odpočinku. Aby se „zkame-
nělý povzdech“ mohl stát skutečností, 
byli povoláni nejlepší architekti a nejši-
kovnější řemeslníci. Asi 20.000 pracov-
níků postavilo během 22 let obrovské 
mauzoleum s 22 kopulemi. Ve čtyřech 
rozích základového zdiva vyrostly 40 m 
vysoké minarety. Obrovská 18 hektarová 
zahrada s cypřiši a jezírky měly předsta-
vovat symbol ráje. Tak vznikla v Indii 
jedna z nejkouzelnějších kulturních 
památek světa - Tádž Mahal. Od té doby 
se kolem Tádž Mahalu vinou jako popí-
navé rostliny nesčetné legendy. Jedna je 
téměř neuvěřitelná. Popisuje, jak Šáh 
Jahan nechal postavit rakev své ženy 
na jednom velkém místě a nařídil, aby 
kolem ní vystavěli mauzoleum. Prošly 
dny, týdny, měsíce a roky. Smutek za 
jeho ženou pomalu vyprchal, ale nadšení 
pro přepychovou stavbu rostlo. Jednoho 
dne šel Šáh Jahan na staveniště a zakopl 
přitom nohou o dřevěnou bednu. Nařídil 
pracovníkům, aby tu bednu odnesli ně-
kam pryč. Ani ve snu jej nenapadlo, že 
právě vydal rozkaz k odstranění rakve 
své milované ženy…

Vlna probuzeneckého hnutí zasáhla 
vesnici v polovině 19. století. Mnoho lidí 
slyšelo evangelium a denně docházelo 
k opravdovým obrácením. Zpočátku se 
scházeli v „sednici“ jedněch manželů. 
Později postavili jednoduchý shromaž-
ďovací sál. Začala nedělní škola a sbo-
rový zpěv a každý rok měli evangelizaci. 
Zpočátku prožívali ve vesnici odpor sou-
sedů a posměch „svatým“. Ale postupně 
byl sbor v životě obce tolerován. Teď po 
více než 100 letech sborové historie je 
zcela etablován. Sbor rostl, takže k němu 
patřilo téměř 200 osob. Každý věděl, že 
naprostá většina členů sboru je nějak 
spolu příbuzná, protože rostla hlavně 
„vlastními přírůstky“. Přesto život sboru 

běžel na plné obrátky. Lidé se chlubili, 
že jsou třetí nebo dokonce čtvrtou ge-
nerací zakladatelů. „Starší“ věřící se no-
řili do vzpomínek a tvrdili, že dříve bylo 
všechno lepší, také proto, že biblické 
a modlitební hodiny byly teď mnohem 
méně navštěvovány. „Mladí“ věřící snili 
o změnách a lidé „středního věku“ se 
povážlivě stahovali zpět. Ano, navenek 
bylo všechno nej…, co byste ještě chtěli? 
Přesto však bylo vidět, že „první“ láska 
ve sboru se víc a víc vytrácela, až .., až 
vymřela. Lidé však dále zpívali „Pán Bůh 
je přítomen…“ - ale ve skutečnosti stál 
Bůh venku přede dveřmi.

Zažloutlý štítek upozorňuje na sál ve 
dvoře. Nápis - shromažďovací místnost 
je sotva čitelný. Před začátkem první 
světové války tu koupili bývalou dílnu 
a účelně ji přebudovali. Pořízené lavice 
poskytovaly místo pro 700 osob. Tenkrát 
to byl kvetoucí velkoměstský sbor. Tehdy 
po světové válce prožíval sbor probuzení, 
řada lidí dospěla k obrácení. Časem však 
stále víc a víc lavic putovalo do skladiště 
ve sklepě. Dnes navštěvuje „biblické 
přednášky“ v neděli odpoledne nanejvýš 
30 až 45 osob. Ještě drastičtější je úbytek 
při nedělním „lámání chleba“, sedí tu 
rozptýleno asi 15 věřících. Na otázku, 
proč tomu tak je, dostanete odpověď: „Je 
to jako všude!“ Opravdu v mnoha shro-
mážděních to vypadá naprosto stejně. 
Při Památce Páně je tu jen pár věřících. 
Spousta jich přichází teprve na kázání, 
na bohoslužbu pro hosty. Působení sbo-
ru navenek končí pro nedostatek spolu-
pracovníků. Někteří věřící s vážným vý-
razem v tváři tvrdí, že doba evangelizace 
už skončila. „První“ láska ve sboru se víc 
a víc vytrácí, až ..., až umírá. Lidé přesto 
dál zpívají „Pán Bůh je přítomen…“, ve 
skutečnosti však Bůh stojí venku přede 
dveřmi.

Nově založený sbor nastartoval 
naplno. Po předchozí vzájemné dohodě 
se oddělil od etablované církve, neod-
trhl se, jen oddělil. S elánem a chutí se 
pustil do práce. Mladí věřící byli silně 
motivováni a shromáždění velmi dobře 
navštěvována. Při nedělní Památce Páně 
nechyběl nikdo. Jedna evangelizace 
střídala druhou. „Flyer“, dříve se tomu 
říkalo traktáty, se rozdávaly po tisících. 

Shromáždění pro hosty, action (ať to 
znamená cokoliv), semináře o osobní 
evangelizaci, motivační biblické večery, 
to vše zaplňovalo termínové kalendáře 
věřících. Bilance prvního roku byla osl-
nivá. I druhý a třetí rok provázela velká 
motivace. Lidé sem přicházeli, i když 
mnozí z nich přivandrovali z jiných 
společenství. Ve svých „starých“ sbo-
rech byli totiž spíše „problematickými 
případy“. Hlavně, že sbor roste. Teď bylo 
třeba více místa. Modlili se, našli se dárci 
a vystavěl se nový sborový dům. Mezitím 
došlo k prvním sporům, paradoxně kvů-
li potahovému materiálu na nové židle. 
Čím více mladý sbor stárl, tím více se vy-
trácela záplava pocitů a modliteb. Domi-
novaly normální všední starosti. „První“ 
láska ve sboru se víc a víc vytrácela, až .., 
až vymřela. Samozřejmě, lidé dál zpívali 
„Pán Bůh je přítomen…“, ale ve skuteč-
nosti Bůh stál venku přede dveřmi. 

Je pravdou, že existují sbory, které se 
staly „zkamenělým povzdechem“, kde 
není život, ale chlad a nepřívětivost, kde 
převládá sebeuspokojení. Existují však 
i sbory, které jsou skutečnou „korunou 
paláce“. Jejich centrem, z něhož vycháze-
jí všechny impulsy, je Pán Ježíš. Jemu pa-
tří první láska, On je uctíván v pravdě.

K jakému druhu sboru patříš ty? An-
dělu sboru v Efezu je psáno: „Toto říká 
ten, který má ve své pravici sedm hvězd, 
který se prochází uprostřed sedmi svícnů“ 
(Zj 2,1). „Ale to mám proti tobě, že jsi tu 
první lásku opustil“ (Zj 2,4).

povzdech“
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tématické články

Ustanovenie starších
v zbore

Na úvod
Je udivujúce, ako málo pokynov dáva 

Písmo k praktickým otázkam fungova-
nia cirkevného zboru. Táto sloboda pla-
tí aj s ohľadom na ustanovenie starších 
v zbore. Nový Zákon hovorí málo o …
• konkrétnom spôsobe povolania; Vie-

me ale, že Pavol a jeho spolupracovníci 
ustanovovali starších (napr. Tit 1,5).

• počte starších; Ale vidíme, že platí 
zásada vedenia zboru viacerými 
staršími (napr. Ef 4,11 alebo úvodné 
pozdravy v Pavlových dopisoch do 
zborov).

• spôsobe ustanovenia starších; Avšak 
môžeme predpokladať, že ich uve-
denie do služby bolo sprevádzané 
vzkladaním rúk (1Ti 5,22).

• ich dobe zotrvania v službe. Nemáme 
vôbec žiadne konkrétne údaje o veko-
vom obmedzení alebo dobe zotrvania 
starších vo funkcii.
Prvá cirkev riešila mnohé veci veľmi 

spontánne a pragmaticky. Vidíme to 
napríklad pri ustanovení diakonov. Táto 
úloha nebola spracovaná „od zeleného 
stola“ ale vychádzala z celkom prak-
tickej situácie a potrieb všedného dňa 
v jeruzalemskom zbore. Bolo potrebné 
vyriešiť problémy pri zaopatrovaní 
gréckych vdov. Apoštolovia sa modlili 
a potom ustanovili diakonov (Sk 6,6). 
Vo veci staršovstva je podľa toho roz-
hodujúce, aby … cesta k staršovstvu 
bola duchovne a bratsky usporiadaná; 
ako výsledok nastúpili do staršovstva 
tí správni ľudia; výsledok bol duchovne 
účelný a zodpovedal úlohám vyplývajú-
cim z vedenia zboru.

Ohľadne ďalších otázok ponecháva 
Písmo úžasnú slobodu a tým dáva mož-
nosť zohľadniť zvláštne situácie, potre-
by a vývoj situácie. Tento široký priestor 
vedie v praxi k tomu, že jestvujú veľmi 
odlišné predstavy a spôsoby, ako zbor 
získa svojich starších. Tento článok 
môže preto načrtnúť len základné línie 
a ponúknuť niekoľko podnetov. Ne-
chcem sa v ňom venovať ani všeobec-
ným predpokladom k rozpoznaniu star-
ších. Mlčky predpokladám, že zbor má 
podľa Písma porozumenie pre vedenie 
staršovstvom, že celý proces ustanove-

nia starších je sprevádzaný modlitbami, 
že zbor bol dostatočne o veci poučený 
a že zbor podporuje schopných bratov 
v tomto poslaní.

Keď teda hovoríme o samotnom 
ustanovení starších, musíme rozlíšiť 
dve situácie. Ide tu o prvé ustanovenie 
starších v miestnom zbore, alebo o do-
plnenie už jestvujúceho staršovstva?

Prvé ustanovenie starších
V misijnej situácii Nového Zákona 

sa stretávame takmer výlučne s prvým 
ustanovením starších v zboroch. Otáz-
ka, ako sa už existujúce staršovstvo 
dopĺňa, tu nie je priamo pojednaná. Pre 
Pavla bolo dôležité, aby novo založený 
zbor získal do vedenia funkcie schopné 
a duchovne zmýšľajúce staršovstvo. 
Avšak na mnohých miestach zjavne 
nebolo možné vybudovať ho hneď od 
začiatku. Preto viaceré zbory získali 
starších až po nejakom čase vývoja. 
Napríklad zbory na Kréte existovali už 
dlhšiu dobu. Až neskôr tam Pavol poslal 
Títa, aby bol nápomocný pri ustanovení 
starších a sprevádzal ich pri tomto pro-
cese. „Preto som ťa nechal na Kréte, aby si 
dal do poriadku, čo ešte treba, a aby si po 
mestách ustanovil starších, ako som ti pri-
kázal“ (Tit 1,5). Pavol zjavne považoval 
za normálne, že zbory majú menovite 
známych starších. Preto im pomáhal pri 
vytváraní potrebných štruktúr a hľadaní 
tých správnych osôb.

Keď hovoríme o prvom ustanovení 
starších, Nový Zákon popisuje naj-
mä tie situácie, keď bolo staršovstvo 
etablované s prispením apoštola alebo 
zakladateľa zboru. Títus to robil na 
Kréte (Tit 1,5). Timotej bol poverený 
takouto úlohou v Efeze a okolí (1Ti 
3,1nn). Apoštolovia vystupovali voči 
zborom ako zakladatelia a teda ako oso-
by s autoritou, ktorým prislúchala plná 
právomoc vo veci ustanovenia starších. 
Nakoľko sa do procesu rozpoznania 
starších zapájal samotný zbor, nie je 
z Nového Zákona zrejmé. Môžeme sa 
ale domnievať, že prebiehali intenzívne 
pozorovania a rozhovory a že zbor sa 
s rozhodnutím vnútorne zjednotil. 

Situácia podobná novozákonnej sa 
dnes môže vyskytnúť pri zakladaní 

nových zborov. Zakladateľ zboru by 
mohol po podrobných rozhovoroch so 
zborom a s jednotlivými bratmi, ktorí 
prichádzajú do úvahy, dospieť s osobné-
mu rozhodnutiu. Keďže my v bratských 
zboroch dávame dôraz na autonómiu 
miestneho zboru a nechceme budovať 
žiadne nadzborové štruktúry, je prav-
depodobné, že žiadne iné osoby – na-
príklad z ústredia Kresťanských zborov 
– nebudú na seba brať takúto funkciu 
pri ustanovovaní starších. U nás sme 
však omnoho častejšie v inej situácii: 
staršovstvo už v zbore jestvuje ale ak-
tuálnou je otázka, ako sa má rozširovať 
alebo obnovovať. Tomu budeme veno-
vať nasledujúce úvahy.

Doplnenie a obnovenie jestvujú-
ceho staršovstva

Odsťahovaním sa, osobným alebo 
pracovným vyťažením, chorobou, vy-
sokým vekom alebo smrťou starší vždy 
znova a znova odchádzajú zo služby. 
A keď zbor rastie, zodpovednosti a úlo-
hy starších sa stále viac rozširujú a hro-
zia ich preťažením. Z týchto dôvodov 
sa otázka rozšírenia staršovstva stáva 
naliehavou.

Toto obnovenie a doplnenie staršov-
stva by sa vlastne mohlo uskutočňovať 
vždy podľa potreby; nie je nutné robiť to 
v dopredu daných termínoch. Napriek 
tomu sa v mnohých zboroch udomácnil 
zvyk v pravidelnom rytme nanovo uznať 
starších zboru. Spravidla k tomu dochá-
dza raz za štyri alebo päť rokov. Tento 
spôsob poznáme aj z našej politickej 
kultúry – zato však vôbec nie je zlý ani 
nebiblický. Naše súčasné demokratické 
štruktúry majú svoje korene aj v dobe 
reformácie, v ktorej sa znova objavila 
a vyzdvihla svojprávnosť príslušníkov 
cirkevných zborov. V pravidelných in-
tervaloch vykonávané uznanie starších 
k doplneniu a obnoveniu staršovstva 
dáva dobrý zmysel: Bratia, ktorí prichá-
dzajú ako noví k zodpovednosti a sú 
osvedčení, získajú možnosť k prevzatiu 
rozsiahlej zodpovednosti v zbore. Starší 
stojaci v službe sa môžu nanovo uistiť 
o širokej podpore zo strany zboru. Star-
ší, ktorí sa vo svojich úlohách neosved-
čili, môžu bez príliš veľkej morálnej 
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ujmy vystúpiť zo zodpovednosti. Aj tí, 
ktorí zvlášť z dôvodu vysokého veku už 
nemôžu vykonávať svoju úlohu, majú 
možnosť odstúpiť koncom funkčného 
obdobia.

Časové rozpätie štyroch alebo pia-
tich rokov je zmysluplné preto, aby sa 
starší zžili so svojimi úlohami a potom 
ich účinne vykonávali. Že pri výbere 
staršovstva prichádzajú do úvahy len 
takí bratia, ktorí spĺňajú biblické pred-
poklady podľa 1Ti 3 a Tit 1, by malo byť 
samozrejmosťou. Ale prejdime teraz ku 
konkrétnym spôsobom, ako starších 
rozpoznať.

Ako som už povedal v úvode, ponú-
kajú sa mnohé možnosti s početnými 
variantmi. Pri všetkej rozmanitosti pro-
cedúr však existujú tri základné vzory, 
ktoré by som chcel následne predstaviť: 
samodoplnenie staršovstva; voľba star-
šovstva podľa demokratického vzoru; 
rozpoznanie starších, ktoré zodpovedá 
veľmi otvorenej forme voľby.

a. Samodoplnenie staršovstva
V bratských zboroch často praktizo-

vaná forma získania starších je „samo-
doplnenie“ staršovstva. Staršovstvo sa 
tu chápe ako relatívne uzavretý kruh, 
ktorý rozhoduje sám o sebe. Podľa po-
treby sú do neho prijímaní noví ľudia. 
Kto to bude a odkedy sa dotyčný pripojí 
k starším, stanoví samotné staršovstvo. 
Zboru sa buď netreba na nič pýtať 
a len sa mu dá hotové rozhodnutie na 
vedomie, alebo bude zbor požiadaný 
po vykonanom rozhodnutí o potvrdenie 
nového člena staršovstva. Takýto postup 
si vyžaduje: jasne duchovne zmýšľajúce 
a konajúce staršovstvo a zbor, ktorý 
sa dá viesť a má plnú dôveru k svojim 
starším.

Výhody samodopĺňajúceho sa star-
šovstva sú zrejmé: Bratia, ktorí majú 
zodpovednosť za vedenie, majú jasno 
v tom, že staršovstvo potrebuje nových 
ľudí. Vedia, akých ľudí s akými schop-
nosťami najviac potrebujú k doplneniu 
staršovstva. Môžu chrániť duchovné 
smerovanie zboru a povolať len takých 
ľudí, ktorí sa bez treníc zaradia do 
existujúceho staršovstva. Zbor nebude 
vťahovaný do neraz zložitých procesov 

voľby starších. Aj ľudia bez skúseností 
môžu byť prijatí do staršovstva a tam 
byť systematicky budovaní ako starší.

Kvôli týmto výhodám tento spôsob 
ustanovenia starších celkom funguje 
a v mnohých zboroch ho úspešne prak-
tizujú.

Avšak možné nevýhody by sa nemali 
prehliadať: Zbor je relatívne nezapojený 
a stáva sa alebo zostáva nesvojprávny. 
Starších je ťažko brať na zodpoved-
nosť a možno si ani neuvedomujú, že 
za svoju prácu sa musia zodpovedať 
nielen Pánovi, ale aj zboru. Staršovstvo 
sa bude vytvárať len zo súhlasiacich 
a pohodlných ľudí. To však nie sú vždy 
tí najlepší. Často práve kritickí ľudia 
potiahnu zbor dopredu. Starší si sami 
vystačia. Chýbajú im podnety zvonka 
a nové myšlienky a úvahy.

Z týchto dôvodov je dosť veľa zborov, 
ktoré niekedy takúto samočinnú formu 
ustanovenia starších praktizovali, ale 
od nej upustili a uplatňujú iné spôsoby, 
v ktorých sa výrazne silnejšie zohľadní 
zodpovednosť a svojprávnosť celého 
zboru.

b. Voľba staršovstva
Voľba starších je formou, ktorá sa 

snaží brať vážne svojprávnosť zhro-
maždenia a nechať ju prejaviť sa aj pri 
výbere starších. Musíme pripustiť, že 
tento spôsob ustanovenia starších je 
ovplyvnený naším všeobecným de-

mokratickým povedomím. V politickom 
a hospodárskom živote sa stretávame 
takmer výlučne s týmto spôsobom pri 
tvorbe rôznych vedení a grémií. Spočíva 
na myšlienke občianskej svojprávnosti, 
spolurozhodovania pri tvorbe a kontrole 
moci, rovnosti šancí a spravodlivosti. Tie-
to hodnoty vyrástli, ako som už povedal, 
z kresťanského myšlienkového bohat-
stva. Platia, aspoň v určitom rozsahu, 
aj v cirkvi. Preto nepovažujem spôsob 
voľby zborových starších sám osebe za 
problematický alebo nelegitímny.

Voľba starších sa prakticky realizuje 
podľa zásady väčšinového rozhodova-
nia: Každý príslušník zboru má jeden 
hlas. Vopred pevne dané väčšinové 
pomery určujú výsledok voľby (naprí-
klad nadpolovičná alebo dvojtretinová 
väčšina). Volí sa priamo alebo spomedzi 
kandidátov. Počet starších, ktorí majú 
byť zvolení sa stanoví vopred alebo je 
otvorený a skutočná veľkosť staršovstva 
vyplynie z volieb);

Starší, ktorí sú zvolení, vzídu pri 
tomto spôsobe v každom prípade z hla-
sovania zboru a môžu počítať s tým, 
že im väčšina zboru skutočne vyslovila 
dôveru.

Takáto voľba staršovstva podľa de-
mokratických zásad má celý rad pod-
mienok a prináša isté výhody: Zbor 
musí byť svojprávny a o svojich pred-
stavených zdravo uvažovať. Staršovstvo 
musí byť pružné, aby sa vedelo vyrov-

tématické články

Bratři S.Húšť a B.Kostlán na setkání starších sboru
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nať s odchodom niektorých svojich 
členov a príchodom nových. Výsledok 
je nenapadnuteľný, lebo sa uskutoční 
na základe väčšiny hlasov zboru. Starší, 
ktorí už nepožívajú dôveru, z vedenia 
zboru odídu; dorastajúce osobnosti 
môžu postúpiť vpred. Zoznamom kan-
didátov sa dá zabezpečiť, aby sa ľudia 
už vopred mohli vysloviť, či by na seba 
úlohu staršovstva vzali alebo nie. Tak sa 
dá predísť trápnym momentom.

Táto forma rozpoznania starších sa 
uplatňuje v mnohých zboroch v naj-
rôznejších variantoch. Je z biblického 
hľadiska prijateľná a osvedčila sa. 
Vidím pri nej však aj zreteľné riziká 
a nevýhody, ktoré ma pri tejto forme 
priamej voľby uvádzajú do rozpakov: 
Skrze voľbu vzíde staršovstvo čisto ako 
reprezentácia zboru. Aspekt Božieho 
povolania sa nebadane vytláča na okraj. 
Môže dôjsť k nedorozumeniu a miesto 
staršieho bude vnímané ako mocenský 
post. Starší ako volení zástupcovia zbo-
ru sa musia zodpovedať najmä zboru. 
Oni však majú aj zodpovednosť pred 
Bohom a možno budú musieť prijímať 
aj rozhodnutia, ktoré si osvojí menej 
než polovica členov zboru. Stanove-
nie pevného počtu starších môže byť 
praktické, ale zároveň aj problematické 
zúženie okruhu osôb, ktoré Boh pre 
úlohu starších vyhliadol a uschopnil. 
Na druhej strane môže viesť k tomu, že 
do staršovstva sa dostanú aj neschop-
né osoby. Zoznamy kandidátov môžu 
prispieť k tomu, že do staršovstva sa 
dostanú aj osoby, ktoré nepožívajú ši-
rokú dôveru zboru. Cez predchádzajúci 
výber pri nominácii sa na nich sústredí 
nadpriemerne vysoký podiel hlasov. Vo-
pred stanovené percentuálne podmien-
ky nepripúšťajú žiadnu flexibilitu.

Nevylučujem, že v mnohých oblas-
tiach cirkevného života – napríklad 
pri nadregionálnych štruktúrach – sú 
takéto voľby zmysluplné. Ale na úrovni 
miestneho zboru pri ustanovení starších 
môžu viesť aj k negatívnym výsledkom.

Kvôli týmto nedostatkom chcem na 
záver predstaviť tretiu formu, ako do-
spieť k staršovstvu v zbore. Aj pri nej 
sa zohľadňujú hlasy zboru, ale v niekto-
rých detailoch sa rozhodujúcim spôso-
bom zmierňuje model, vychádzajúci 
z demokratických volebných postupov.

c. Rozpoznanie staršovstva
Rozpoznanie staršovstva vychádza 

z myšlienky, že Boh povoláva jednotli-

dostatočná vôľa na to, aby sa vytvoril 
okruh osôb so širokou dôverou zboru. 
Myšlienka, že starší sú predovšetkým 
volení zástupcovia zboru, nevystupuje 
do popredia tak silno, ako pri voľbe 
starších. V popredí je pravda, že Boh 
sám obdaroval vodcov k službe.

Aj cesta rozpoznania starších má 
však svoje problematické stránky: 
Okruh starších môže byť eventuálne 
podľa vývinu situácie pomerne malý 
alebo príliš veľký. Pre nových vodcov je 
získanie širokej podpory ťažšie, ako pri 
voľbe s kandidátskou listinou. Nejasne 
stanovené percentuálne pomery môžu 
do zboru vniesť prvok neistoty.

Doterajšie staršovstvo by určite malo 
viesť pohovory s každým, koho zbor 
označil za staršieho. Ak došlo k neuvá-
ženému rozhodnutiu (napríklad dotyč-
ný nezodpovedá biblickým kritériám), 
musí jestvujúce staršovstvo náležite 
zodpovedne rozhodnúť. Táto úloha mu 
prislúcha vždy, bez ohľadu na to, či 
prebiehala „voľba“ alebo „rozpoznanie“ 
starších.

Uznaní starší budú pred celým zbo-
rom uvedení do svojej služby. To sa deje 
s modlitbou a spravidla aj so vzklada-
ním rúk (por. 1Ti 5,22: „Unáhlene ne-
klaď na nikoho ruky. Nemaj nič spoločné 
s hriechmi iných. Zachovávaj sa čistý!“ 
Pozitívne povedané, Pavol vychádza 
z toho, že ustanovenie do služby je spra-
vidla spojené so vzkladaním rúk.).

Záver
Keď som pomenoval tieto tri spôsoby, 

ako dospieť k staršovstvu v zbore, je 
zrejmé, že možné sú aj rôzny zmiešané 
formy. Každá z nich sa niekde a nejako 
s „úspechom“ praktizuje. Tu by som 
chcel ešte raz nadviazať na úvod. Ne-
mám pocit, že podľa Nového Zákona 
jestvuje len jeden legitímny spôsob 
tvorby staršovstva. Rozhodujúci je vý-
sledok: Dostane zbor Božím Duchom 
naplnených ľudí, ktorí majú kvality 
starších a s celou silou sa zasadzujú 
pre dobro Ježišovej cirkvi? Na tom zá-
leží. Cesta k tomuto cieľu môže vyzerať 
veľmi rozmanito. Praktické skúsenosti 
rôznych zborov sú tiež veľmi rozmanité. 
Napriek tomu bude mať spôsob, ako 
sa staršovstvo tvorilo, dlhodobý vplyv 
na výsledok. Zlé výsledky sa zrejme 
dosahujú na zlej ceste. Preto by si mal 
každý zbor starostlivo zvážiť, ako príde 
k svojmu staršovstvu.

vé osoby k službe starších. Tieto osoby 
nemusia byť v skutočnom zmysle slova 
volené, ale skôr rozpoznané a verejne 
predstavené.

Zbor si nevolí v plnom zmysle slova 
svoje vedenie, ktorému zverí úlohu 
slúžiť ako starší. Úloha zboru spočíva 
skôr v tom, aby videl, komu Boh zjav-
ne zveril nutné obdarovanie k službe 
staršieho a kto sa na základe svojej 
osobnosti a svojej doterajšej služby 
v zbore osvedčil ako starší. „On usta-
novil jedných za apoštolov, iných zasa za 
prorokov…“ (Ef 4,11) „Vážte si (Roháček: 
znajte) tých, čo s námahou pôsobia medzi 
vami.“ (1Ts 5,12).

Ani rozpoznanie staršovstva sa neobí-
de bez hlasovania zboru. Zbor sa musí 
vyjadriť a pomenovať tých, ktorých vidí 
ako Bohom obdarovaných a poverených 
starších. Každý príslušník zboru uvedie 
mená tých, ktorých vidí ako Bohom 
povolaných starších. Avšak táto forma 
rozpoznanie starších prebieha na roz-
diel od voľby s viacerými otvorenými 
parametrami: Počet rozpoznaných 
starších je otvorený. Môže ich byť viac 
i menej. Rozhodujúce je, aby mali sku-
točne kvality starších. Percentuálny zisk 
je otvorený.

Za starších môžu byť uznaní len tí, 
ktorých vníma ako starších zreteľná 
väčšina zboru. Ideálne by bolo dosiah-
nuť jednomyseľnosť. Tú možno očaká-
vať v nejakom menšom zbore, ale ne-
malo by sa požadovať, aby všetci veriaci 
vo veľkom zbore dospeli k tomu istému 
duchovnému úsudku. Keď chceme 
hovoriť o rozpoznaní starších zborom, 
zaiste musí za každou menovanou oso-
bou stáť väčšina zboru (možno dvojtre-
tinová). Ale čísla nie sú dané tak pevne, 
aby niekto s počtom hlasov tesne pod 
hranicou nemohol prísť do úvahy.

Zoznam kandidátov nie je potrebný. 
Pri predchádzajúcom výbere je riziko, 
že zbor jednoducho zvolí nominova-
ných kandidátov. Dostanú zdanlivo veľ-
kú dôveru zboru len preto, že sa optika 
zamerala na zúžený okruh ľudí. Preto je 
pri rozpoznaní starších lepšie upustiť 
od zoznamu kandidátov.

Takýto spôsob rozpoznania starších 
prináša zrejmé výhody: Len bratia, 
ktorí požívajú veľkú dôveru v zbore, sa 
skutočne stanú staršími. Keďže pri roz-
poznaní starších sa nepoužíva zoznam 
kandidátov a nie sú vopred stanove-
né percentuálne pomery, zostáva tu 

WOLFGANG KLIPPERT
PRELOŽIL A UPRAVIL PETER KOZÁR
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Ustanovení diakonů
jako potřeba i poslušnost Písmu

tématické články

Vedle starších jsou zde i diakoni
Když jsme před více než deseti lety 

poprvé veřejně ustanovovali starší, 
bylo to spojeno s nejistotou. Ne že by 
v našem sboru nebyli bratři, kteří tuto 
službu konali, ale nikdy jsme nikoho 
oficiálně nejmenovali. O důvodech to-
hoto plachého postoje se v tomto krát-
kém pojednání nebudu rozepisovat. 
Už tehdy však bylo jasné, že na cestě 
poslušnosti vůči biblickým strukturám 
nás v křesťanském sboru čeká i další 
krok, a sice ustanovení diakonů.

Obdarování, kompetence, 
odpovědnost

Dospěli jsme k tomu docela přiro-
zeně. Při řešení běžných služeb sboru 
a zajištění jeho normálního provozu 
se s otázkou rozdělování kompetencí 
a zodpovědnosti za jednotlivé úkoly 
v církvi setkáváte dnes a denně. Kdo 
udělá to či ono? Kdo pro to má obdaro-
vání? Kdo bude kompetentní a ponese 
zodpovědnost? Pokud nejsou oblasti 
duchovní práce v křesťanském spo-
lečenství takto rozděleny, vytváří se 
prostor pro konflikty, nedorozumění 
a chaos. Náš Bůh je však Bohem pořád-
ku a řádu.

Potřeba i poslušnost
Vedle poslušnosti Božím principům 

se však v našem sboru bezprostřed-
ním impulsem pro jmenování diakonů 
stala potřeba průhledného rozdělení 
práce před očekávaným mimořádným 
úkolem. Jako sbor se totiž už delší 
dobu připravujeme na rozšíření našich 
shromažďovacích prostor. Potřeba se-
šikovat řady a touha přiblížit se Božím 
principům tak u nás přirozeně vyústily 
v ustanovení diakonů. Na bezprostřed-
ním důvodu k jmenování diakonů však 
vůbec nezáleží, podstatná je skuteč-
nost, že se práce ve sboru rozděluje, 
koná podle obdarování a že se při tom 
respektují Bohem stanovené principy.

Dva úřady v rané církvi
Nový zákon zná v církvi dva úřady, 

dohližitele (episkopoi) a služebníky 
(diakonoi). Z řady veršů, které to 
dokládají uvedu List Filipským 1,1: 
„Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, 

všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve 
Filipech, i biskupům a diakonům.” Když 
Pavel tento list psal, byl ve vězení v Ří-
mě (60-62) a s vděčností přijal dary, kte-
ré mu Filipští poslali po Epafroditovi. 
V úvodním pozdravu jmenuje Pavel obě 
skupiny služebníků „biskupy“ i „diako-
ny“. Byli to nejspíš oni, kdo iniciovali 
a realizovali sbírku pro Pavla, oni sbor 
zastupovali a představovali.

Slovo diakonos jako titul, 
diakonia jako služba

Diakonský úřad byl v minulosti v bra-
trském hnutí jakousi popelkou. Vyplývá 
to mimo jiné i z důrazu na všeobecné 
kněžství všech věřících. Sbory necítily 
potřebu identifikovat vedle starších 
ještě jednu skupinu služebníků, protože 
to v menších sborech bylo v podstatě 
nepraktické. Pavel však nepoužívá řec-
ké slovo diakonos jen ve všeobecném 
smyslu služebníka Kristova, ale také ve 
zvláštním smyslu svěřeného úřadu (Fp 
1,1; 1Tm 3,8.12). Označuje jím křesťan-
ské pracovníky. Podobně vystupuje titul 
diakonos i v dobové literatuře a označo-
val pracovníky nebo svěřenou službu 
v místních křesťanských sborech. Ve 
smyslu svěřené služby diakonia nebo 
sloveso diakoneo se s tímto pojmem 
setkáváme na následujících místech 
Nového zákona: Sk 6,1c; 11,29; 12,25; Ř 
15,25.26.31b; 2K 8,4; 2K 9,1.

Práce a úřad zároveň

Otázku, zda je diakonát úřadem 
nebo službou můžeme zodpovědět 
v obou polohách kladně. Je to totiž 
obojí, práce i úřad, svěřená služba. 
Vyžaduje totiž kvalifikaci a vyzkouše-
ní před jmenováním (1Tm 3,10a). Jde 
o ustanovení do oficiálního a veřejné-
ho postavení, a to s určitými závazky, 
právy i autoritou. Používání slova 
diakonos jako technického termínu jde 
ruku v ruce s technickým používáním 
slov stejného významu diakonein 
(sloužit) a diakonia (služba). Novozá-
konní diakoni se starali o chudé a po-
třebné a jejich služba byla zaměřena 
především na materiální a praktickou 
pomoc. Starší a diakoni se měli vzá-
jemně doplňovat a obojí měli splňovat 
určitou kvalifikaci.

Každý křesťan služebníkem, 
ale ne diakonem

Skutečnost, že diakoni museli splňo-
vat určité požadavky a byli do služby 
veřejně ustanovováni (1Tm 3,10), po-
tvrzuje, že zaujímali oficiální a důvěry-
hodné postavení. Kvalifikace pro službu 
diakona v sobě zahrnovala duchovní 
a rodinný život, jakož i charakterové 
a osobnostní předpoklady (1Tm 3,8-
13). Ačkoliv všichni křesťané jsou slu-
žebníky a mají si navzájem pomáhat, 
jen někteří z nich vykonávají oficiálně 
určitý úřad v technickém smyslu slova 
diakonos. Od diakona se neočekává, že 
bude schopen učit, jako se to žádá od 
„starších“ (1Tm 3,2). Zatímco biskupo-
vé vykonávají spíše pastýřský dohled, 
starají se služebníci spíše o praktické 
služby, jako správu budov a prostředků 
nebo pomoc potřebným. Jak je to se 
vztahem mezi diakony a pastýři?

Jasné vymezení úkolu
V běžném životě sboru se tyto dvě 

skupiny Božích služebníků setkávají, 
spolupracují, ale mohou přijít i do kon-
fliktu. Oblasti, ve kterých pracují se 
často překrývají, může tudíž docházet 
k nedorozuměním nebo k „boji o moc“. 
V tomto ohledu je diakonie podřízena 
úřadu starších, kteří zodpovídají za ve-
dení sboru. Zodpovědnost diakonů je 
tedy ohraničená, o to více se pak mohou 
věnovat jen svěřené službě. Neměli by 
však být „hoši pro všechno.“ Diakoni 
mají svůj úřad a své povinnosti. Jasné 
vymezení úkolů eliminuje třecí plochy. 
Zde plně platí slovo z 1K 14,40: „Všechno 
ať se děje slušně a spořádaně.“

Kvalifikace diakonů
Boží církev potřebuje řád a k řádu patří 

i kvalifikovanost služby. K pěti charakte-
rovým kvalifikacím diakona patří tyto:
- úctyhodný (čestný, respektovaný);
- nedvojaký v řeči (upřímný v řeči);
- neoddaný vínu 

(resp. jiným omamným látkám);
- ne ziskuchtivý;
- uchovávající tajemství víry v dobrém 

svědomí.

Kvalifikace vyžaduje vyzkoušení, na 
kterém se podílí celý sbor, jemuž dia-
kon slouží. V tomto procesu je nutné 
se za služebníka modlit. Na ženy dia-
konky jsou kladeny stejné kvalifikační 
nároky (1Tm 3,11). Po zkušební době 
následuje veřejné uvedení diakonů či 
diakonek do služby a úřadu.
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staršíchObnova
Ať jsou nejdříve vyzkoušeni, a teprve 

potom, když jim nelze nic vytknout, ať 
konají svou službu. 1Tm 3,10

Uvedený verš hovoří bezprostředně 
o službě diakonů, ale jistě se plně vzta-
huje i na předchozí skupinu ve sboru, 
na starší (jak je uvedeno v širším kon-
textu od verše 7). 

V našem sboru již řadu let fungují 
starší. Vnímáme to jako jasnou potřebu, 
aby starší ve sboru byli známi a aby také 
konali svou práci pastýřů, učitelů a do-
hližitelů (episkopos). Mají se věnovat 
kázání slova a modlitbám a vůbec plnit 
své úkoly. Prožili jsme období, kdy bylo 
zdánlivě vše v pořádku, kdy sbor běžel 
jako dobře namazaný stroj. A být star-
ším nebylo zdánlivě až tak těžké…

Takový stav však nikdy nevydrží 
dlouho. Přispíváme k tomu my sami 
svou tělesností, ale i ďábel koná svou 
práci. Tam, kde se něco pěkného děje, 
nabourává vztahy a rozpoutává boje. 
Tragedie je v tom, že to často není boj 
proti ďáblu a „proti mocnostem, silám 
a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti 
nadzemským duchům zla“, ale „proti lid-
ským nepřátelům“ (viz Ef 6,12). A co je 
ještě horší, proti bratřím a sestrám, kte-

ré začneme považovat ne za své bratry 
a spojence, ale za nepřátele, na které 
je třeba si dát pozor. To je dost často se 
vyskytující neštěstí, z něhož určitě Pán 
Bůh není oslaven.

Roznětkou sporu se stal rozvod 
mladého manželství. Byl to první 
rozvod v našem sboru. Samozřejmě, 
byla přitom řada pochybení, jak ze 
strany starších, tak i všech ostatních 
zúčastněných. Není to nic, nač bychom 
mohli být hrdí. Prostě nebyli jsme 
schopni jako stávající starší situaci 
zvládnout. Tím samozřejmě nesmírně 
trpěl celý sbor. Byli jsme schopni spolu 
komunikovat nanejvýš o technických 
záležitostech chodu sboru - o tom, kdo 
povede v neděli shromáždění, co bude 
ve středu apod. Ale přemýšlet o bu-
doucnosti, o tom, co by oslavilo našeho 
Pána, jak získávat lidi pro Krista, to bylo 
nad naše síly.

Rozhodli jsme se s tím něco udělat. 
Právě probíhaly kurzy o biblickém 
staršovství - a tak jsme požádali bratra 
Milana Michalka st., který je pořádal, 
aby se věnoval i nám. Myslím, že to bylo 
správné rozhodnutí, protože v tomto 
kurzu jsme si ujasnili řadu věcí. Také 
i to, že s takovými „otřesy“ musíme 

počítat, že vedoucí bratři, jako odpo-
vědné osobnosti, nemohou být bezpá-
teřní. Musí hledat pravdu a toto hledání 
pravdy je mnohdy bolestné. Uvědomili 
jsme si také, že chceme jít dál spolu a že 
chceme cíleně dělat vše pro to, abychom 
si jeden druhého vážili přes všechna 
nedorozumění a bolestné zkušenosti. 
Abychom přijali jeden druhého, jako 
i Kristus přijal nás. 

Při hledání řešení jsme požádali o po-
moc ostatní bratry, o nichž jsme věděli, 
že jim není lhostejný osud sboru a kteří 
byli ochotni se na této činnosti podílet. 
Pracovně jsme tento tým nazývali „Kor-
midlo“. Scházeli jsme se každý týden 
v pondělí a hledali východisko. Řada 
těchto „kormidelníků“ prodělala kurs 
pro starší bratry. 

Dospěli jsme k názoru, že je třeba ob-
novit staršovstvo. Nezdálo se, že by byli 
noví lidé, kteří by práci starších vyko-
návali. Ale chtěli jsme znát i stanovisko 
věřících ze sboru. Vedlo nás k tomu to, 
že Pavel ustanovoval starší ve sborech 
podle daných hlasů (Sk 14,23 - kral.) 
Chápeme to tak, že sbor má v souladu 
s úvodním textem právo se k těmto star-
ším vyjádřit. A tak jsme provedli nejprve 
selekci v „Kormidle“ a navrhli kandidáty 
z těch, kdo byli ochotni tuto práci konat. 
Oznámili jsme to sboru a ponechali mu 
dva měsíce času, aby o kandidátech pře-
mýšlel. Všichni měli možnost se k nim 
vyjádřit osobně. Byli jsme připraveni 
námitky společně probrat, ale nebyly 
v podstatě vzneseny žádné. 

Po dvou měsících jsme udělali anke-
tu. Jednotlivé kandidáty jsme napsali 
na lístek a požádali jsme „domácí 
sboru“, aby sdělili, koho z kandidátů 
považují za starší. Přitom existovala 
možnost (abychom nebyli samozvanci) 
dopsat další bratry s tím, že budeme 
přihlížet k tomu, že jejich výchozí po-
zice je nesrovnatelně těžší tím, protože 
nebyli navrženi „kormidlem“. Lístky 
jsme vybrali a pak nastalo to nejtěžší - 
určit, kdo bude starším. Než jsme začali 
„sčítat hlasy“, stanovili jsme kriterium 
- určitou hranici počtu (poměrně dost 
nízkou). Pak jsme sčítali. Zjistili jsme, 
že navíc byl připsán jen jeden bratr, 
který byl starším a staršovství se zřekl. 
A tak jsme se dopracovali ke stávající-
mu dnešnímu týmu starších.

Tým je téměř stejný jako předtím. 
Jeden bratr odstoupil a dva noví přibyli. 

Bratr Tomáš Pala
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prohlášení

Jeden z nově ustanovených starších se 
však brzy svého úřadu vzdal. To proto, 
aby se mohl věnovat jiné službě, což 
bylo jednomyslně přijato. Myslím si, že 
takové přezkoumání je občas, zvláště 
po krizi ve sboru, potřebné a užitečné. 
Protože se chováme vůči sobě jinak než 
předtím. 

Vím, že náš postup se nedá přímo od-
vodit z Písma. V Písmu nemáme návod, 
nevíme, jak první věřící ustanovovali 
své starší. Víme jen to, že je ustano-
vovali a známe kritéria, která k tomu 
používali, totiž jak má starší vypadat. 
Bible je knihou principů, ne provádě-
cích předpisů. A tak jsme v Boží bázni, 
beze spěchu a nátlaku hledali cestu, jak 
uskutečnit zřejmou Boží vůli. Tohle je 
náš výsledek, o který se s vámi chci 
podělit. Možná že i vy tápete a hledáte. 
Budete si muset zvolit cestu sami a já 
vás k tomu chci povzbudit. Nevím, jaká 
ta cesta bude, ale když budete hledat 
společně ve vzájemné lásce a úctě, když 
budete mít Boží bázeň a upřímnou tou-
hu žít Pánu ke cti, určitě ji najdete.

A jaký je výsledek toho všeho? Jako 
noví starší se zase společně scházíme, 
modlíme se, radíme a hledáme pravdu 
a Boží vůli pro náš sbor. Jednáme po-
měrně pravidelně s řadou lidí ze sboru, 
hlavně s těmi, kdo pracují pro Pána 
v nejrůznějších oblastech (besídka, 
dorost, klub mládeže, sestry, atd. a ta-
ké s těmi, kdo s námi chtějí hovořit). 
Museli jsme projít a procházíme i za-
těžkávacími zkouškami. Jednou je to 
rozdílné pojetí biblických pojmů mezi 
námi staršími, jindy nebiblické postoje 
věřících lidí v našem okolí (zase máme 
před sebou problém rozvedených 
manželství - a hned dvou v okolních 
shromážděních). Zase budeme muset 
jít s kůží na trh. Možná si vysloužíme 
něčí nelibost. Důležité ale je, abychom 
věděli, že se líbíme Pánu a že za námi 
stojí. Patří to k úkolu starších: pečovat 
o stádo a bdít nad tím, aby bylo chrá-
něno od zlého. Ale jdeme společně 
dál a víme, že bratří a sestry se za nás 
modlí. 

Občas je dobré zjistit, zda svou práci 
jako starší konáme dobře nebo zda jsme 
sklouzli do samolibosti, sebeuspokojení 
a rutiny. K obnově staršovstva nemusí 
docházet teprve tehdy, až se začne sbor 
otřásat v samých základech. 

Wiedenestské prohlášení
Evropské konference Bratrského hnutí (1. 7. 2005)

Naše vize pro naši práci v Evropě
Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, 
jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. F 3,14

Z moci Boží lásky se v našich vlastních zemích, v Evropě a po 
celém světě zasadíme o to, aby

• Lidé přicházeli k víře v Ježíše Krista,
• místní církve duchovně i početně rostly,
• byly zakládány nové sbory.

Přitom chceme ofenzivně vytvářet hodnoty celosvětového 
bratrského hnutí a stále více hledět přes horizont našich národ-
ních hranic.

Podklady a cíle

• Každý křesťan a každý sbor má od Boha úkol se cílevědomě 
a nadšeně podílet na evangelizaci a na misii za hranicí vlastní 
kultury. 

Zvláštní výzvou dnešní doby je:
• kreativní koncept permanentní evangelizace, mimo jiné skrze 

osobní vztahy s těžištěm na mladé lidi;
• láskyplné začlenění hledajících a zachráněných lidí;
• kulturně relevantní zvěstování neměnného evangelia;
• misie mezi cizinci v naší vlastní zemi;
• diakonie jako podstatný rys našeho svědectví;
• povzbuzování křesťanů ke zodpovědnému nakládání s penězi.

• Církev je společenstvím Božích spolupracovníků, z nichž kaž-
dý má své duchovní dary zapojit do služby Bohu. Přitom jde 
zároveň jak o duchovní, tak i o početní růst. 

Zvláštní výzvou dnešní doby je:
• fundované a k praxi vztažené vyučování základních výpovědí 

Bible a moudré zacházení s rozdílnými postoji v okrajových 
otázkách;

• podpora spolupracovníků, zvláště pak vůdčích osobností, 
pomocí kurzů, biblických škol a seminářů;

• vytváření užitečných struktur, které odpovídají závazku 
a úkolům církve;

• společné utváření nutných změn v církvi;
• láskyplné a začleňující zacházení s rozdíly a konflikty;
• setrvávání na etických hodnotách, které nám Boží slovo ukládá.

• Jsme přesvědčeni, že z dlouhodobého hlediska je zakládání 
nových sborů nejefektivnější forma evangelizace.

• Zavazujeme se k cílevědomému podílu na zakládání sborů 
v našem bezprostředním okolí i celosvětově.

• Při tom se budeme usilovat o cílevědomou regionální spolu-
práci vícerých sborů.

Zasadíme se 
o to, aby

lidé přicházeli 
k víře v Krista

místní církve 
duchovně 

i rostly

byly 
zakládány 
nové sbory
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pro součastnost
Význam Kázání na hoře

„Ježíš z Nazareta se podíval na velké zá-
stupy z Galileje, Desetiměstí, z Jeruzaléma, 
Judska i ze Zajordání, které ho následovaly. 
Vystoupil na horu a posadil se. Když k ně-
mu přistoupili jeho učedníci, otevřel ústa 
a začal je učit.“ Takový je úvod k první-
mu ucelenému proslovu Ježíše Krista, 
jak jej zachytil jeho žák a průvodce 
Matouš.

Doba vzniku Matoušova 
evangelia

Kostru Matoušova evangelia tvoří pět 
velkých proslovů, zakončených stejnou 
frází „když Ježíš dokončil tato slova 
(příkazy, podobenství)“. Horské kázání 
je jedním znich (Mt 5.-7. kapitola). Evan-
gelium podle Matouše bylo používáno 
v církvi od samého počátku. Nejstarší 
literární stopa vede do roku 125 po 
Kristu k výkladům Matoušova vylíčení 
Ježíšova života. Tehdy existovala v Malé 
Asii významná křesťanská škola, ve kte-
ré se mimo jiné vykládalo i Matoušovo 
evangelium. Ve 2.století svědectví o po-
užívání Matouše přibývá. Toto evangeli-
um je přitom velmi staré a svědčí o tom 
i zmínka o chrámové dani a obětování. 
Patří tedy určitě před rok 70, kdy byl 
zničen Jeruzalémský chrám. Podle jed-
né křesťanské tradice, která není nikde 
v církvi zpochybňována, bylo Matoušo-
vo evangelium sepsáno, když Petr a Pa-
vel zvěstovali evangelium v Římě (60 
po Kristu), dál stopa nevede. V antické 
literatuře existuje mnoho děl, jejichž 
autory neznáme. Slova Kázání na hoře 
však s jistotou pronesl Ježíš z Nazareta, 
kterého znají historici římští (Cornelius 

Tacitus, Lucián, Sueton, Plinius Secun-
dus) i židovští (Josephus, Talmud). Jeho 
život a dílo měnilo osobní příběhy lidí 
i dějiny států a impérií.

Vliv Kázání na hoře na některé 
známé osobnosti

Matoušovo evangelium a Horské 
kázání zvlášť, zanechaly za sebou 
v dějinách lidstva neuvěřitelnou stopu. 
Kázáním na hoře byl silně ovlivněn 
Mahatma Gandhí, který v něm našel 
podstatné motivy své politiky nenásil-
nosti, svobody a smíření, jež změnila 
obraz Indie. Kázání na hoře zapůsobilo 
na Lva Nikolajeviče Tolstého, ruského 
spisovatele a mravního reformátora, 
který inklinoval k radikálnímu křesťan-
ství. Ve hře Vláda tmy ukazuje cestu od 
lhostejnosti k odpovědnosti, od vášně 
hříchu k pokání. Ve hře Království Boží 
ve vás popisuje křesťanství jako nové 
pojetí života. Tolstoj se svým posto-
jem pasivní rezistence a nepřetržitého 
mravního sebezdokonalování řadí mezi 
reformátory církve. Na Kázání na hoře 
se odvolával i František z Assisi, který 
je dnes uctíván i ekology. Citát z jeho 
chvalozpěvu ukazuje, jak silnou stopu 
v něm zanechalo Kázání na hoře: Ať tě 
chválí, můj Pane, ti kdo odpouštějí a snášejí 
nemoci a soužení. Blaženi ti, kdo je sne-
sou v pokoji, neboť ty, Nejvyšší, dáš jim 
korunu. Nemůžeme opomenout učitele 
a duchovního otce Jednoty bratrské, 
Petra Chelčického, který patřil mezi 
největší české náboženské myslitele. 
Studiem Bible, Husových a Viklefových 
spisů došel k poznání, že se nám v Ježí-

ši Kristu zjevil Bůh. 
Tomuto Pánu a Spa-
siteli se křesťan 
musí vírou odevzdat 
a poslouchat jej bez 
polovičatosti. Zá-
kladní příkazy pro 
křesťanovo chování 
nacházel Chelčický 
v Kázání na hoře. 
Křesťan musí být 
Božím bojovníkem, 
ne však mečem, 
jak to dělali husi-
té, ale duchovním 
bojem (podle Ef 

6,10-18). A vrcholem tohoto boje je lás-
ka k nepříteli. A zatímco Chelčický byl 
vyznavačem nenásilí a pacifismu, jiný 
velký myslitel a mučedník minulého 
století, Dietrich Bonhoeffer, se aktivně 
zapojil do hnutí odporu proti Hitlerovi. 
Bonhoefferův výklad Kázání na hoře na-
zvaný Následování (1937) byl velkým po-
vzbuzením německé Vyznávající církve 
v boji proti nacismu. Církev potřebuje 
následování a poslušnost, „laciná milost 
je nepřítelem církve, náš boj je dnes veden 
o drahou milost.“ Bůh „žádá svobodnou 
odvahu víry k odpovědnému činu.“ „Ježíš 
nazývá zlé zlým“ a my máme zlu způso-
bit konec svým utrpením. Vidíme jak 
různé osobnosti, politici, spisovatelé, 
mniši, myslitelé a kazatelé Božího slova 
v různých situacích čerpali inspiraci 
a sílu ze slov Kázání na hoře a aplikovali 
je do svého života. Tím se stali povzbu-
zením a inspirací druhým.

Časté otázky na adresu 
Horského kázání

V průběhu dějin se v souvislosti s Ká-
záním na hoře setkáváme s různými 
odmítavými postoji a otázkami. Jedna 
středověká vykladačská škola tvrdila, že 
Mt 5-7 obsahuje jen několik duchovních 
doporučení neboli rad, latinsky consilia. 
Nejsou to však závazné křesťanské nor-
my. Pro některé to byl návod pro mniš-
ský život. Je kázání na hoře určeno všem 
křesťanům? Nebo je jen doporučením 
ke zvláštní duchovní cestě? Druhá 
otázka vyvstala v době reformace. 
Jaký je vztah mezi Mt 5-7 a doktrínou 
ospravedlnění z víry, hlavního tématu 
reformace? Evangelikální církve jsou 
hluboce přesvědčeny o tom, že nejsme 
ospravedlněni na základě svých skut-
ků, nýbrž jedině milostí v Kristu Ježíši. 
Ovšem Kázání na hoře zdůrazňuje lid-
ské jednání. V závěru Ježíšova kázání 
si čteme (Mt 7,24-25): „A tak každý, kdo 
slyší tato má slova a plní je, bude podoben 
rozvážnému muži, který postavil svůj dům 
na skále.“ Tady Ježíš jasně mluví o tom, 
že nestačí jen slyšet, nýbrž i konat. Jak 
tedy ospravedlnění z víry zesouladit 
s činěním dobrých skutků? Třetí otáz-
kou je, do jaké míry ještě vůbec platí 
Boží zákon? Ježíš vykládal přikázání 
Starého zákona a rozvíjel je slovy: „Já 
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však vám pravím.“ Dal tak jasně najevo, 
že spravedlnost tehdejších zákoníků 
neodpovídá tomu, co si Bůh přeje. On 
si přeje lepší spravedlnost a ukazuje 
původní záměr a Ducha Zákona. Kdy-
bychom Zákon odmítli, ztratila by se 
páteř Ježíšova kázání. 

Slova proti vztahování Horského 
kázání na život křesťana

Námitka: Text Mt 5-7 nemůže být 
určen křesťanům, Božím dětem, když je 
v něm vyhrožováno ohněm gehenny.

Odpověď: Pán Ježíš vedl své žáky (Mt 
18) k napomínání závažných provině-
ní. V krajním případě i k vyloučení ze 
společenství víry. Na člověka pod Boží 
vládou se vztahují kázeňská opatření 
podle závažnosti přestupku. Posledním 
opatřením v církvi je vydání satanu ke 
zkáze těla, aby duch mohl být zachrá-
něn v den Páně (1K 5,5). Toto opatření 
je totožné se slovy Pána Ježíše z Mt 
5,22c.

Námitka: Je-li v Mt 5-7 oslovena cír-
kev, proč se o ní Ježíš nezmínil?

Odpověď: Církev je v evangeliu pod-
le Matouše zmíněna dvakrát. Jednou 
v souvislosti s jejím budováním (16,18) 
a podruhé v souvislosti s uplatňováním 
kázně ve společenství (18,17). Kázáním 
na hoře začalo souvislé vyučování 
učedníků Pána Ježíše a skončilo vý-
zvou k celosvětové misii slovy: „Učte 
je, aby zachovávali všecko, co jsem vám 
přikázal.“ Není pochyb o tom, že slovo 
všecko v citované větě zahrnuje i slova 
Kázání na hoře. Vyučování učedníků je 
oslovením církve, v Mt 16. a 18. kapitole 

je to vyjádřeno přímo, v ostatních pro-
slovech nepřímo.

Námitka: Ježíšovo kázání nemohlo 
být určeno učedníkům, protože podle 
něj nebyli bez Ducha svatého schopni 
žít. 

Odpověď: Ano, Jakub a Jan skutečně 
chtěli seslat oheň s nebe na Samařany, 
kteří nepřijali Pána Ježíše (Lk 9,52-56), 
a Petr skutečně uťal ucho sluhovi ve-
lekněze (Mt 26,51) místo toho, aby jej 
miloval. Ale to nic nedokazuje. Dějiny 
církve jsou plné selhání učedníků. Naše 
slabost přece nemůže zpochybnit správ-
nost Božích výroků.

Toto je jen špička ledovce námitek, 
které jsou proti Kázání na hoře vznáše-
ny. Já bych však chtěl spíše než k těmto 
námitkám pozitivně přistoupit k pro-
slovu Pána Ježíše a ukázat jeho význam 
pro současnost.

Kázání na hoře je nadčasovým 
slovem k Ježíšovým učedníkům

Kdo jsou jeho adresáti? Kázání na 
hoře je proslovem k Ježíšovým učední-
kům. Začína slovy (Mt 5,1n): „.. vystou-
pil na horu; a když se posadil, přistoupili 
k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa 
a učil je.“ Oslovováni jsou tedy nepo-
chybně učedníci. To potvrzuje i další 
průběh proslovu. Židovský učitel si 
při vyučování sedá, učedníci kolem něj 
vytvářejí kruh a pokládají otázky. Náš 
zvyk je jiný, protože český učitel před 
žáky většinou stojí. Pán Ježíš si jako 
židovský učitel sedá a přistupují k ně-
mu učedníci. Z toho plyne, že Kázání 
na hoře není státním zákoníkem nebo 

lidovým právem. Ježíš tady neoslovuje 
Sanhedrin, veleradu, ani se neobrací 
na Piláta. Pán Ježíš zde nezakládá ani 
nové náboženství. Proč? Protože rozvíjí 
stará Boží nařízení, ukazuje jejich pra-
vý smysl a používá je k poučení svých 
učedníků. Příkladem nám může být 
modlitba Otčenáš, která se zaměřuje 
na učedníky a jejich vztah k Otci v ne-
besích. 

Kázání na hoře má povahu 
pozvání

Jeho začátek je výjimečný. Nikde 
v Bibli nenajdete něco podobného: 
„Blaze chudým v duchu; blaze těm, kdo plá-
čou; blaze tichým; blaze těm, kdo hladovějí 
a žízní po spravedlnosti; blaze milosrdným; 
blaze těm, kdo mají čisté srdce; blaze těm, 
kdo působí pokoj.“ Je to pozvání pro lidi, 
kteří chtějí mít podíl na Božím králov-
ství. Není pochybnost o tom, že se zde 
obsahově jedná o evangelium. Tedy 
nejen formou, ale i obsahem. A toto po-
zvání prostupuje celým Horským kázá-
ním skrz na skrz. To, co blahoslavenství 
otevřela, to potom Pán Ježíš rozvíjí dále. 
Ti, kteří si dělají starosti, jsou pozváni, 
aby starosti odložili. Jak milosrdně zní 
slova: „Nedělejte si tedy starosti o zítřek; 
zítřek bude mít své starosti. Každý den má 
dost na svém trápení.“ To vychází z hlubo-
ké zkušenosti s Otcem v nebi. Jsme po-
zýváni, abychom své starosti odkládali, 
abychom Bohu důvěřovali. Myslím, že je 
to výzva, kterou musí současný člověk 
slyšet úplně nově. Musí se učit myslet 
ne z pozice „Já“, nýbrž z pozice „Ty“. 
Dnes je určující veličinou naše „Já“. 
Jsme nastaveni na to, co prožíváme, co 
si myslíme, jak se nám daří? Jak dosáh-
nu svých práv? Jak dosáhnu místa, kte-
ré mi odpovídá a je mi přiměřené? Toto 
myšlení určuje náš život. Kázání na hoře 
však má úplně jinou povahu, přemýšlí 
z pozice nebeského Otce a jeho darů, 
které jsou pro člověka připraveny.

Je skutečně zajímavé, že toto zaměře-
ní na druhou osobu, vztah s „Ty“, bylo 
ve 20. století vyzdvihnuto především 
židovskými filosofy. Nebyl to jen Martin 
Buber (dílo „Já a Ty“), ale i Emmanuel 
Lévinas, původem z Litvy, žijící ve Fran-
cii (dílo „Být pro druhého“). Lévinas šel 
tak daleko, že řekl: „Naše Já je ustano-
veno skrze Ty.“ Tam, kde není „Ty“, tam 
není ani „Já“. Já se tedy musím odvodit 
od nějakého „Ty“. Tím je vyjádřena pod-
stata základní struktury biblické víry. 
To se neomezuje jen na Kázání na hoře, 
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ale je to tam silně zdůrazněno. Patří to 
pod téma Pozvání, zaznívající v Kázání 
na hoře. Člověk, který se vymaňuje ze 
svého Já a začíná přemýšlet z pozice Ty, 
je pozván a osvobozen, aby získal jiný 
pohled na sebe sama i svět kolem sebe.

Kázání na hoře je zaslíbení 
a výzva k víře

Jistě jste si všimli, že Blahoslavenství, 
která jsem uvedl v souvislosti s pozvá-
ním, jsem uvedl jen z poloviny. Teď 
bychom měli slyšet tu druhou polovinu, 
kde je napsáno: „.. neboť jejich je králov-
ství nebeské; .. neboť oni budou potěšeni; .. 
neboť oni dostanou zemi za dědictví; .. ne-
boť oni budou nasyceni; .. neboť oni dojdou 
milosrdenství; .. neboť oni uzří Boha; .. ne-
boť oni budou nazváni syny Božími; ..neboť 
jejich je království nebeské; .. protože máte 
hojnou odměnu v nebesích.“ Jedno zaslí-
bení střídá druhé. Tehdejší posluchači, 
jakož i ti dnešní, jim naslouchali jako 
přikovaní. Kde najdete něco podobné-
ho? V takové hustotě a podobě nikde 
jinde. Zaslíbení utváří charakter kázání 
na hoře. Ale podívejme se nyní přes bla-
hoslavenství dále. Co je to za zaslíbení, 
když Ježíš může říct: „Vy jste solí země!“ 
nebo „Vy jste světlo světa!“? Říká to sku-
pině lidí, která se brzy kvůli svému vzta-
hu k Ježíši dostane pod obrovský tlak. 
Těmto lidem Ježíš říká: „Vám spadne 
všechno do klína, nebojte se, nestarejte 
se, váš nebeský Otec ví, co potřebuje-

te.“ „Hledejte především jeho království 
a spravedlnost, a všechno ostatní vám 
bude přidáno“ (Mt 6,33). Člověk, který se 
drží jen tohoto zaslíbení, má nádherný 
život. Význam těchto slov je neobyčejně 
praktický. Když Pán Ježíš při pohledu 
na zvířata, která se nestarají o obživu, 
říká: „Váš nebeský Otec je živí“ , pak je 
v tom obrovské zaslíbení evangelia do 
každodenní nouze a trápení. Je to výzva 
k víře, odevzdání a důvěře.

Kázání na hoře je naplněním 
Staré smlouvy

Zaposlouchejme se do slov z Mt 5,17-
20: „Nedomnívejte se, že jsem přišel 
zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel 
jsem zrušit, nýbrž naplnit. … Kdo by 
tedy zrušil jediné z těchto nejmenších 
přikázání a tak učil lidi, bude v krá-
lovství nebeském vyhlášen za nejmen-
šího; kdo by však zachovával a učil, 
bude v království nebeském vyhlášen 
velkým. Neboť pravím vám: Nebude-li 
vaše spravedlnost o mnoho přesahovat 
spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě 
nevejdete do království nebeského.“ Je 
to důležitým úvod k Ježíšovu výkladu 
důležitých přikázání Starého zákona 
(Mt 5,21-48). Co tady vlastně v té sou-
vislosti říká? 

„Nepřišel jsem Zákon nebo Proroky 
zrušit, nýbrž naplnit.“ Pán Ježíš byl bez 
hříchu a to dosvědčovali i jeho součas-

níci. Když se jich zeptal (J 8,46): „Kdo 
z vás mě usvědčí z hříchu?“, nedostal žád-
nou odpověď. Naplnil Zákon. A když 
při výkladu Zákona říkal: „Slyšeli jste, 
že bylo řečeno otcům…, Já však vám pra-
vím“, tak tím sděloval plnou Boží vůli. 
Můžeme tomu rozumět tak, že něco říká 
subjekt X a něco jiného subjekt Y. Pak 
by to byly protichůdné výroky a správ-
ný může být jen jeden z nich! Výrok: „Já 
však vám pravím“ může mít však i jiné 
řazení. Může to být například tak, jako 
když se řekne: „Až doposud jste tomu 
rozuměli tak, ale teď to musíme vidět 
v celé plnosti.“ To staré zůstává, ale 
protože to nestačí, vydáváme se novým 
směrem. Ježíš neříká, že to staré je špat-
né, ale že to staré nestačí: „Nebude-li vaše 
spravedlnost o mnoho přesahovat spravedl-
nost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do 
království nebeského.“ Pán Ježíš vlastně 
zvyšuje laťku, vyžaduje naplnění Staré-
ho zákona podle původní Boží vůle, kte-
rá byla ve Starém zákoně snížena (Mt 
19,8). Tím je zachována souvislost mezi 
Starým a Novým zákonem, mezi Starou 
a Novou smlouvou. My jako křesťané 
žijeme v kontinuitě Božího lidu. 

Kázání na hoře obsahuje 
základní zákon křesťanství

Kázáním na hoře (Mt 5,2: „posadil se.. 
otevřel ústa a učil je.“) se otevírá pomy-
slná závorka, která se zavírá až na konci 
evangelia (Mt 28,20: „Jděte a učte je, aby 
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zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“). 
V této závorce je zachyceno učení Pána Ježí-
še Krista. Tyto závorky ohraničují vše, co 
Ježíš učil, základní zákon, podle něhož 
má být vyučováno křesťanství. Ustano-
vení pronesená v Kázání na hoře prostu-
pují všechny listy apoštolů. List Jakubův 
stejně jako listy Pavlovy. Zvěstování 
Božího království je tam všude přítom-
no. Ono je tím neuvěřitelným motorem 
dějin. Pokyny, které jsou zde dány, hrají 
pro křesťanský život velkou roli a dávají 
mu sílu vzdorovat protivenství. Poslední 
a nejdelší blahoslavenství zní: „Blaze těm, 
kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, 
neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, 
když vás budou tupit a pronásledovat a lži-
vě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. 
Radujte se a jásejte, protože máte hojnou 
odměnu v nebesích; stejně pronásledovali 
i proroky, kteří byli před vámi.“ Jsou to 
slova povzbuzení hrstce následovníků 
s jasným poselstvím: „Ten, kdo se se 
mnou spolčuje, bude trpět.“ Pronásle-
dování je zde takříkajíc vloženo do dějin 
nastupujících dnů. 

Žijeme v době neuvěřitelné nábo-
ženské svobody, jakou česká církev 
nepamatuje. Vnímejme to však spíše 
jako stav abnormální, normální totiž je, 
že církve v tomto světě vzdorují tlaku, 
nouzi a pronásledování. Soužení dopro-
vází církev po celou dobu její existence 
a nebylo církvi nikdy cizí. Nám se vede 
dobře, většina církve však trpí. Bylo 
jí to vloženo do vínku už v Kázání na 
hoře: „To vás čeká, s tím počítejte.“ Je 
to neuvěřitelný motor. Lidé vědí, co je 
čeká a přesto jdou cestou následování 
až k smrti. Tu sílu nemají ze sebe. 

Základní zákon Horského kázání je 
nenahraditelný, nedá se odstranit. Je 
znamením křesťanství a stará se o to, 
aby se z biblických přikázání nestaly jen 
nějaké lidské normy. Tím se dostáváme 
k bodu, který je pro současné evangeli-
kální církve důležitý. My často v kázání 
slyšíme o lásce. Co je to ale láska? Do 
pojmu láska mohu zahrnout nejrůznější 
způsoby jednání. Existuje i falešná láska, 
zhoubná láska, ničivá láska i láska, která 
je jen zdáním, klamem a iluzí. Co je pra-
vá láska? Stojíme v pokušení udělat z ta-
kových přikázání jen nějaké principy. 
Principem se pak dá zdůvodnit všechno. 
Kázání na hoře však přináší zcela prak-
tické pokyny (Mt 5,23n): „Přinášíš-li tedy 
svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že 
tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar 
před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým 

bratrem; potom teprve přijď a přines svůj 
dar.“ To je zcela praktický návod, který 
se stará o to, aby se z přikázání nestal jen 
prázdný princip.

Díky tomuto základnímu zákonu se 
stává model nového života viditelným. 
Nejedná se o jakýsi ideál, ale o prak-
tické rady a doporučení. Slovo model 
je lepší než ideál. Ideály jsou v zásadě 
nedosažitelné. Ale model se osvědčuje 
ve všedním dnu. Podle modelu mohu 
žít, model je dost realistický. Kázání na 
hoře je odmítáno se zdůvodněním, že 
křesťané přece nemají žádný zákon. Ale 
my máme Zákon. Apoštol Pavel jasně 
říká (1K 9,21): „i když před Bohem ne-
jsem bez zákona, neboť mým zákonem je 
Kristus.“ I tento postoj apoštola Pavla je 
založen na Horském kázání.

Kázání na hoře vede ke 
společenství s Bohem

Kázání na hoře je víc než jen nějaký 
strohý zákoník. Jedno z jeho zaslíbení 
zní: „Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť 
oni uzří Boha.“ Tak bude vypadat koneč-
né a věčné setkání Boha s člověkem, 
když přijme vykoupení. Slovem: „Oni 
uzří Boha“, jsme povzbuzováni, aby-
chom žili ve vnitřním spojení s Bohem. 
Žádná jiná část Nového zákona nemluví 
tak intenzivně o synovství Božím jako 
právě Kázání na hoře. Modlitbu Otče 
náš, která je zde zachycena, bychom se 
nemohli modlit, pokud bychom nebyli 
Božími dětmi. V blahoslavenstvím je ře-
čeno: „neboť oni budou nazváni syny Boží-
mi.“ Pak přicházejí výklady v 5. kapitole 
(v.44-48): „Milujte své nepřátele a modlete 
se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli 
syny nebeského Otce; protože on dává 
svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť po-
sílá na spravedlivé i nespravedlivé… Buďte 
tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský 
Otec.“ Boží synovství tady stojí přímo 
v centru. Je přítomno i ve Starém záko-
ně. V Izajáši (63 a 64) si čteme, že Bůh je 
naším Otcem. Ale tady v Kázání na hoře 
se to stává ústřední myšlenkou a synov-
ství Boží je zprostředkováno následová-
ním Ježíše. Nemáme se zaměřovat na 
předpisy, nerozšiřujme Zákon na svůj 
vlastní účet. Nevytvářejme skutečnost, 
která vlastně neexistuje. To je totiž záko-
nickost. Rozlišujme mezi následováním, 
jež miluje přikázání Boží, a zbožností 
Zákona. Snažme se za Zákonem vidět 
Dárce všech dobrých darů, abychom 
jej milovali a jednali v síle společenství, 
které s ním máme.

Kázání na hoře vede ke kříži
Když vidíme nároky vznesené na 

učedníky Pána Ježíše v Kázání na 
hoře, nabízejí se zde dvě cesty, jak se 
s nimi vypořádat. Buď budeme zmír-
ňovat předpisy, což jde docela dobře, 
nebo se budeme Kázání na hoře snažit 
žít. V tomto druhém případě dojde 
k důležitému zvratu. Narušuje se naše 
samospravedlnost, zjišťujeme svou 
nedostatečnost. Člověk začne mnohem 
milosrdněji posuzovat jiné lidi, protože 
zjistí, jak málo sám koná a uplatňuje to, 
co by uplatňovat měl. Pak se ale mu-
síme nově postavit výroku: „Nebude-li 
vaše spravedlnost o mnoho přesahovat 
spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě 
nevejdete do království nebeského.“ Ten 
je totiž rozhodující. Jak může být naše 
spravedlnost lepší než spravedlnost 
zákoníků? Řešení nacházíme jen tehdy, 
když spojíme Kázání na hoře s jeho 
Kazatelem. Pak se totiž Kázání stává 
komentářem k Ježíšovu životu. Pak pat-
ří k cestě, kterou On sám tímto životem 
šel. On totiž nechtěl lidem naložit něco, 
co by sám nenesl. On přece: „nepřišel 
zrušit, nýbrž naplnit.“ On Zákon naplnil 
a Kázání na hoře je kusem jeho vlastní 
cesty ke kříži. Ježíš směřoval k sebevy-
dání na kříži a každý, kdo se vydá Jeho 
cestou, se také ocitne před křížem. To 
platí o každém člověku, který jde s Ježí-
šem. Ale jak to mám všechno žít? 

V prvé řadě musím prohlásit, já to 
neumím! Láme mě to i s mojí samospra-
vedlností. Proto nás kázání na hoře vede 
ke Kristu! Je to On, kdo před nás v ká-
zání předstupuje a jen On je schopen 
jít tou cestou bez zaváhání až na kříž. 
Tam se kvůli našemu hříchu obětoval, 
aby nám daroval lepší spravedlnost, 
spravedlnost z milosti, kterou dostá-
váme odpuštěním na kříži. Jedině tak 
se Kázání na hoře může stát modelem 
pro náš život. Když odejmu darovanou 
spravedlnost, pak mě Kázání na hoře 
bude jen pronásledovat od jedné pro-
pasti ke druhé. Nebo mě to přivede 
ke lhostejnosti a liberalismu, který si 
vybírá, co přijme a co odmítne. Kázání 
na hoře bylo v Ježíši naplněno a já je 
mohu v moci Jeho Ducha ve svém životě 
modelově uskutečňovat. Ne perfektně 
a ne úplně! K dokonalosti se jen přibli-
žujeme mocí Ducha, který v nás působí 
a vede nás ke Kristu. V tom spočívá jeho 
hluboký význam pro dnešek.
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Internet
a kybernetická církev?

World Wide Web a duchovní 
rozvoj člověka

V poslední čtvrtině 20. století došlo 
díky digitalizaci k překotnému rozvoji 
komunikačních možností nabízených 
počítači a počítačovými systémy, které 
jsou propojeny do nejrůznějších sítí. 
Nejvýznamnější je celosvětová síť inter-
net a s ním spojený World Wide Web. 
Ten umožňuje rychlou výměnu a vyhle-
dávání nejrůznějších typů digitalizova-
ných informací, od textů v přirozených 
jazycích až po videozáznamy, a to bez 
ohledu na hranice států a kontinentů. 
U nás je internet dostupný prakticky 
všude, i když je pravda, že ne všichni si 
jej mohou z finančních důvodů dovolit. 
Chtěl bych se teď nad internetem a jeho 
místem v našem životě chvíli zamys-
let. Jakou roli může hrát v duchovním 
rozvoji člověka a co nového přinesl do 
našeho duchovního života.

Ne fyzikální, nýbrž kybernetický 
prostor

Začněme trochu obecně. Co je vlastně 
ona „síť sítí“? Leckdy se o internetu mlu-
ví jako o novém informačním médiu. 
Není to ale přesné. Internet samotný 
vlastně médiem není. Nejvýstižněji jej 
asi můžeme charakterizovat jako pouhý 
prostor, prostor ne fyzikální, nýbrž ky-
bernetický. A v tomto prostoru se pohy-
bují rozličná média. Výhodou je, že síť 
nemá žádného konkrétního vlastníka, 
žádnou jednotnou organizaci, žádnou 
danou a rozvíjenou strukturu ani žádná 
významná regulační opatření. Proto je 
v ní možno používat rozličné způsoby 
a typy komunikace. Toho samozřejmě 

využila různá nová média, která v ní 
vyrostla jako houby po dešti. A tak zde 
funguje elektronická pošta, diskusní 
kluby, chaty a konference. Vedle těchto 
víceméně privátních komunikačních 
prostředků se prosadily i internetové 
deníky a časopisy, internetové rozhlaso-
vé stanice a především webové stránky. 

Pocit blízkosti v globální vesnici
Nemalé místo na síti zaujímají také 

různé firemní prezentace, stránky poli-
tiků, stran, různých institucí, měst a sa-
mozřejmě i církví. Velkou výhodou toho 
všeho je, že je to snadno dostupné, nee-
xistují zde významnější omezení geogra-
fická ani časová. Internet prostě nebere 
v potaz existenci času a prostoru. To má 
dopad na vnímání účastníků internetové 
komunikace – jako by si všichni byli 
nesmírně blízko. Často se v souvislosti 
s tímto pocitem blízkosti mluví o tom, 
že díky internetu jsme všichni obyvateli 
jedné globální vesnice, kde se dobře zná-
me a vidíme si do talíře, přestože jeden 
účastník komunikace je v Rokycanech 
a druhý v Melbourne. To vše má zajíma-
vý důsledek: jak zjistili psychologové, 
např. v e–mailech se člověk dokáže da-
leko víc otevřít druhému než při běžné 
komunikaci. Způsobuje to právě onen 
pocit blízkosti, který u klávesnice počí-
tače při psaní mailů máme.

Snadnost a vzájemnost 
komunikace

Oproti klasickým elektronickým 
a tištěným médiím mají ta internetová 
mnohá specifika. Jedna z nejvýznam-
nějších je ta skutečnost, že jsou vysoce 

interaktivní. Konzument 
nějakého konkrétního 
internetového mediálního 
produktu je velmi často 
vyzýván k tomu, aby 
reagoval na to, co je mu 
předloženo. A reagovat je 
velmi snadné – prostě do 
příslušné kolonky napíše-
te, co si o dané věci mys-
líte vy. Vzniká tak zpětná 
vazba, o které provozova-
telé klasických tištěných 
nebo elektronických mé-
dií mohou jenom snít. 

„Digitální polévka“
A ještě jedné věci si odborníci při 

zkoumání internetových médií všimli: 
internet umožňuje více než kterékoli 
jiné prostředí velmi aktivně nakládat 
s produktem, který se jeho prostřed-
nictvím nabízí. Z množství různých 
informací k určitému tématu si může 
uživatel vybrat pouze to, co se mu 
hodí. Jeden autor v souvislosti s tím 
mluví metaforicky o „digitální polévce“. 
Představme si veliký hrnec, ze kterého 
lovíme pouze kousky toho, o co stojíme. 
Občas se nám však na talíř dostane také 
to, o co jsme zpočátku vůbec nestáli. 

Jak to souvisí s vírou v Boha?
Možná si teď říkáte, jak tohle vše 

souvisí s vírou v Boha? Mně se zdá, že 
velice. Vedle toho, že na síti je možno 
poskytovat velmi kvalitní a komukoli 
snadno dostupné psané i zvukové infor-
mace o Bohu a víře, nabízí nám právě 
onen pocit blízkosti a intimity možnost 
navázat vztah s lidmi, kteří by jej jinak 
s námi nikdy nenavázali. A vztah je 
určitě pro sdílení víry s druhými ne-
smírně cenný. Bez osobního kontaktu 
se totiž stává křesťanská zvěst pouhou 
naukou nebo dokonce ideologií. Také ta 
digitální polévka, o které jsme mluvili, 
může být pro hledajícího člověka velmi 
významná. Díky ní může najít právě to, 
co koresponduje s jeho vnímáním světa 
i Boha a co by třeba ve svém okolí nikde 
jinde nenalezl. Druhou stranou mince 
je samozřejmě riziko, že takový člověk 
snadno sedne na lep nějakému nábo-
ženskému podvodníkovi či lovci duší. 

Co by asi dělal sám Ježíš a jeho 
apoštolové?

Někdy si tak říkám, co by dělali třeba 
takový apoštol Pavel nebo sám Ježíš 
Nazaretský, kdyby v jejich době exis-
toval internet. Z Bible i historie víme, 
že Boží svědkové vždy využívali všech 
dostupných komunikačních prostředků 
k tomu, aby se svědectví o živém Bohu 
dostalo k co největšímu množství lidí. 
Apoštolové psali dopisy, Ježíš i jeho 
učedníci kázali na veřejných prostran-
stvích a vyučovali v náboženských 
svatyních. V prvním tisíciletí našeho le-
topočtu malovali křesťané ikony; a čas-
to to byly celé seriály jakýchsi komiksů 
líčících nejen biblické příběhy, ale také 
hluboké teologické pravdy. Po vynále-
zu knihtisku se šířily nejen knihy, ale 
i letáky, traktáty a časopisy. 20. století 
přineslo řadu nových komunikačních 
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prostředků: gramofony, film, rozhlas, 
magnetofony a televizi. A poslední de-
setiletí 20. století se nesla ve znamení 
digitalizace a využívání satelitů. 

Středověký relikt nebo živé 
poselství?

V našem českém prostředí mám 
pocit, jako by křesťané skončili u toho 
knihtisku. Neplatí to samozřejmě abso-
lutně, ale většině církví jakoby stačilo, 
že se jejich členové schází v kostelích 
a modlitebnách. A pokud se chce člo-
věk, který hledá odpovědi na své otázky 
po Bohu, něco o křesťanství dozvědět, 
musí zajít právě do takového církevního 
prostředí. Zde se ovšem často setkává 
s nesrozumitelným archaickým jazy-
kem, podivnými historickými rouchy 
a kulturou starou desítky či stovky let. 
V chrámech ho vítají prastaré písně 
a nesrozumitelná liturgie. Nelze se tedy 
divit, že mladá generace považuje církev 
za relikt ze středověku, tedy za něco, co 
je úplně zbytečné a mrtvé. Kdo ví, zda 
by takový apoštol Pavel dnes nediskuto-
val s lidmi na nějakém chatu. A kdo ví, 
jak by internet využíval Pán Ježíš...

Další rozměr naší existence

Řekli jsme si, že díky internetu 
existuje něco, čemu odborníci říkají 
kybernetický prostor. Je to jakýsi čtvrtý 
rozměr naší existence, svět, ve kterém 
lze komunikovat, vzdělávat se, bavit se, 
ale také se třeba modlit. Je to samozřej-
mě svět omezený, protože existuje jen 
na síti. Ale přes tuto omezenost v něm 
tráví stále víc lidí stále víc času. A lec-
koho možná napadne, zdali v tomto 
kybernetickém světě může existovat 
také kybernetická církev. Umím si ji 
dobře představit. Je to církev nabídky 
- nabízí biblické výklady, nalezneme 
v ní kvalitní kázání, odpovídá na naše 
otázky a umožňuje nám vybrat si pouze 
to, co nám vyhovuje. Nikdo v ní vás do 
ničeho nenutí, nikdo po vás nic nechce, 
nikdo v ní vám nemluví do života vy si 
v ní můžete dělat, co chcete. No a kdy-
by se vám přestala líbit, najdete si jinou. 
Zní to pro někoho děsivě, pro druhého 
lákavě. Jenže to není tak jednoduché. 

Kybernetická příslušnost k církvi 
člověka neuspokojí

Každý, kdo se trochu na síti pohybu-
je, ví, že v náboženské oblasti čekají na 
internetové cestovatele stovky různých 
nabídek. A právě tato škála nových 
a nových možností způsobuje, že ky-

bernetická církev nemá vlastně šanci 
se masověji uchytit. Reálnější je spíš to, 
že její potencionální členové se budou 
toulat po různých webových stránkách, 
na kterých si budou vybírat pouze to, co 
se jim bude líbit. Pak se od nich zase od-
pojí a budou hledat další. Pokušení najít 
něco nové a zajímavé je příliš silné. Na 
síti je samozřejmě řada stránek a sborů. 
Ovšem nezdá se, že by se členové či pří-
znivci konkrétní církve spokojili pouze 
s kybernetickou příslušností k takové 
církvi, takže podobné stránky jsou pro 
ně spíš pouhým doplňkem jejich nor-
málního církevního života. 

Kristus ano, církev ne!?

Všichni ovšem víme, že je stále více 
lidí bez příslušnosti k nějaké konkrétní 
církvi. Mnozí z nich věří v Boha a touží 
žít poctivý křesťanský život. Jen ty círk-
ve jim nesedí. A právě pro tyto lidi jsou 
internetové křesťanské stránky mnohdy 
velmi důležité, i když z nich, jak jsem už 
řekl, zřejmě nikdy žádná kybernetická 
církev nevznikne. A i kdyby vznikla, zů-
stat členem pouze takové kybernetické 
církve bez normálního osobního kontak-
tu s jejími dalšími členy by stejně bylo 
dlouhodobě neúnosné. Vždyť církev je 
společenství živých lidí, kteří se společně 
modlí, společně slaví a kteří se učí jeden 
druhého přijímat a dokonce milovat. Ta-
ková církev není lidským výmyslem. 

Schovat se za přezdívku nebo se 
učit odpouštět?

Asi nejsem sám, kdo získal nejsilnější 
zkušenost s Bohem v době, když mu 

bratři a sestry v církvi nejvíc „lezli na 
nervy“, když mu ublížili a on prožíval 
bolest a trápení. Vždyť jak se můžeme 
učit milovat nepřátele, když se jim bu-
deme vyhýbat? Jak se máme obětovat 
za druhé, jak máme chtít mít druhého 
za důstojnějšího sebe, když tu ti druzí 
prostě nebudou? Jak mám poznat Ježíše 
jako prostředníka v mezilidských vzta-
zích, když před těmito vztahy utíkám 
za přezdívku do čtvrtého rozměru světa 
internetu? Je určitě snadné ukončit 
debatu na síti a odhlásit se. Je snadné 
zapomenout přezdívku toho, kdo mě 
v debatě rozzlobil a s kým se už nikdy 
ani na síti nemusím setkat. Vůbec ale 
není snadné stýkat se s člověkem, 
který mě rozzlobí při každém setkání 
a s kterým se setkávám každou neděli 
v kostele. Jenže právě to po mně Ježíš 
chce. Vždyť k tomu jsme přeci povolá-
ni, abychom se navzájem milovali, a to 
takovou láskou, jakou on miloval nás. 
To se učíme hodně často právě v církvi. 
Ne v té kybernetické, ale v té místní, se 
starými lavicemi, nemoderními písně-
mi, huhlajícím kazatelem a lidmi, které 
bychom si sami za přátele rozhodně 
nikdy nevybrali.

Tento článek vznikl pro vysílání TWR 
na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. 
Pořady TWR je možno poslouchat na 
všech frekvencích ČRo Plzeň každou 
sobotu v 7:03 a ve 21:06. Vysílání je 
možno poslouchat i přes internet. 



18 ŽIVÉ SLOVO

úvaha

JAREK ANDRÝSEK

„Nikdo mě přece do ničeho nemůže nutit,“ 
aneb úskalí nepravé identity

„Nikdo nic nemůže nutit“ 
a etika Božího království

Všechno, co v životě děláme nebo 
neděláme, úzce souvisí s naším po-
jetím vlastní identity. To platí pro 
život soukromý i veřejný, pro život 
duchovní i světský. Když se v církvi 
setkáte s postojem: „Nikdo mě přece 
do ničeho nemůže nutit,“ tak by se na 
vašem kontrolním panelu mělo rozsví-
tit červené světlo. A to nejenom pro ta 
čtyři negativa (nikdo – ničeho – nemůže 
- nutit), ale hlavně proto, že se takový 
postoj míjí s etikou Božího království 
i s etikou zdravého občanského postoje. 
Hledání vyváženého občanského posto-
je a identity je dnes často diskutovaným 
tématem. Myslím, že nám může dobře 
posloužit jako ilustrace pro to, co proží-
váme v církvi. Ostatně nebyl by to první 
případ, kdy se určitý společenský trend 
přímo odrazil v životě církve. 

Normativní 
nebo pozitivní identita?

Zastavím se tedy krátce u myšlenky 
tzv. evropské identity, se kterou úzce 
souvisí i celá budoucnost Evropy. Jaká 
identita bude utvářet loajalitu a spo-
lupráci Evropanů? Bude to identita 
normativní – my Evropané musíme být 
takoví a onací, nebo identita pozitivní 
– jsem Evropan a proto ji chci utvářet. 
Ta první identita je falešná, neprožíva-
ná. Necítím se jako Evropan, ale jako 
Čech, a proto spíše vymýšlím, jak z Ev-
ropy vyzískat co nejvíce s co nejmenším 
možným vkladem. Ta druhá, pozitivní 
identita, na to jde odjinud. Ano jsem 
především Čech a jako Čech jsem také 
Evropan. A protože jsem Čech, chci 
být pro Evropu co největším přínosem. 
Chci, aby mé češství Evropu utvářelo, 
pozitivně poznamenalo a rozvinulo. 
Chci být příkladem.

Kdo vychází z nepravé identity, 
ten jen bere a nedává

V těchto dvou postojích se můžeme 
najít i my, příslušníci Božího království, 
církve. Možná, že tu větu: „Nikdo mě 
přece do ničeho nemůže nutit,“ dobře 
znáte. Vychází však z nepravé identity. 
Člověk se neidentifikuje se svým poslá-

ním a se svým společenstvím, nechce 
jej utvářet a dávat. Chtěl by spíš brát 
a vybírat si, co je mu prospěšné. Takový 
postoj je však pro Boží království i lid-
skou společnost jako takovou destruk-
tivní. Naše pravá identita, ta Boží, je 
jiná. Vychází z díla a učení Pána Ježíše 
Krista, z jeho příkladu obětující se lás-
ky. Víme, že jsme jeho a proto chceme 
naplnit jeho vůli. Máme od něj jasné 
instrukce, jak nakládat se svým životem 
v této poslední době před jeho druhým 
příchodem. 

nemůže nic stát, mám to s Pánem v po-
řádku.“ Je však jako neužitečný služeb-
ník uvržen do do temnot. Ano, důvodů 
proč neinvestovat jsou stovky a když na 
to přijde, vymyslím jich i tisíce. Jen mi 
dejte „svatý“ pokoj. I když se taková 
reakce dá pochopit a spousta věřících 
ji považuje za přijatelnou, korektní 
a správnou, bude nakonec paradoxně 
tvrdě odsouzena. Proč?

Falešná identita 
je destruktivní a odpuzuje

Jedním z důvodů je právě onen de-
struktivní vliv na růst a prožívání spo-
lečenství. Cesta udržitelného minima je 
cestou pomalého, ale jistého umírání. 
Minimalismus nepřitáhne ani samotné 
věřící, natož ty, které chceme pro Boží 
království získat. Představte si, že by 
Vám Váš(e) nastávající na všechny po-
kusy o možné rozvinutí Vašeho vztahu 
odpovídal touto větou: „Nikdo mě přece 
do ničeho nemůže nutit.“ Jak dlouho 
byste to vydrželi. Ještě, že s námi náš 
Pán má tolik trpělivosti a nehledá si 
jinou nevěstu, než tu, kterou si vyvolil, 
očistil a kterou posvěcuje svým slovem 
na každý den. Chvála mu za to.

Jak prožíváme 
svou identitu my?

Budoucnost našeho sboru, naší církve 
i celé lidské společnosti do značné míry 
záleží na tom, jak prožíváme svou vlast-
ní identitu. Utváří ji Boží Slovo nebo 
naše negativní, skeptické nálady a ná-
zory, které někdy vydáváme za ty Boží? 
Uzavíráme se do svého sobectví a rezig-
nace, nebo se necháváme prostupovat 
Božím slovem a obnovovat ve své mysli? 
Dejme prostor ve svém nitru té pravé, 
Boží identitě a společně s námi poroste 
i naše společenství. Pak už mě nikdo 
nebude muset do ničeho nutit, protože 
svůj dar rád zainvestuji tam, kde to Tělu 
Kristovu a lidem kolem mě prospívá. 
Pán Ježíš nám svou obětující se láskou 
ukázal cestu. Vykročme za ním a On 
nás z labyrintu světa přivede do ráje 
srdce, k naší pravé identitě služebníka, 
k naplněnému a šťatsnému životu ve 
službě druhým.

Ježíš staví pravou a falešnou 
identitu do kontrastu

Když se Pán Ježíš loučil se svými 
učedníky upozornil je, na co si mají dá-
vat pozor a jak se mají chovat před jeho 
příchodem (paruzií). Ježíš tehdy použil 
tří podobenství a v každém vyzdvihl je-
den aspekt našeho aktivního čekání na 
druhý příchod Mesiáše. V podobenství 
o hřivnách odhalil postoj pravé a falešné 
identity. Ta pravá dostává hřivny a pře-
mýšlí, jak je rozmnožit. Podniká, tvoří, 
investuje a sklízí pochvalu i úspěch. Ta 
druhá si říká: „Nikdo mě přece nemůže 
do ničeho nutit“, a vezme hřivnu, zako-
pe ji a při tom si myslí: „Mě se přece 
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PRELOŽIL A UPRAVIL JÁN HUDEC

v LaoseKresťania
misia

Laos je vnútrozemská ázijská krajina 
s rozlohou 236 800 km2 (takmer 5-krát 
väčšou ako SR) a 5-6 miliónmi obyva-
teľov. Po dlhotrvajúcej vojne v bývalej 
Indočíne stal sa v roku 1975 ľudovode-
mokratickou krajinou s komunistickou 
vládou.

Evanjelizácia pokračovala stále, hoci 
pomaly v prevládajúcom budhistickom 
národe Lao. Veľmi úspešne a rýchlo 
však pokračovala medzi animistickými 
kmeňmi (uctievateľmi duchov a prí-
rodných božstiev) v horách na severe 
krajiny i na jej juhovýchodnej hranici. 
Po roku 1950 prišlo k veľkému duchov-
nému prebudeniu v kmeni Hmong, kto-
rý bol neskôr utláčaný komunistickou 
vládou. Po roku 1998 došlo k podob-
nému prebudeniu v zaostalom kmeni 
Khmu. Tisíce jeho príslušníkov prišlo za 
posledných 7 rokov k živej viere v Pána 
Ježiša ako Spasiteľa. Počet kresťanov 
v tomto kmeni sa odhaduje na 48 000. 
Veľkú zásluhu na tom má i kresťanské 
rozhlasové vysielanie jedného kanad-
ského laoského kresťana cez stanicu 
spoločnosti FEBC (vysielanie pre Ďale-
ký východ).

Zbory v kmeni Khmu sa zaradili do 
spojenej štátom uznanej evanjerlikálnej 
cirkvi. Napriek tomu sú mnohí kresťania 
z nich dosiaľ ťažko prenasledovaní komu-
nistickou štátnou mocou aj svojimi ne-
kresťanskými spoluobčanmi, podneco-
vanými miestnymi čarodejníkmi. V mi-
nulosti boli mnohí kresťanskí vodcovia 
uväznení – v súčasnosti volia miestne 
komunistické vrchnosti iné metódy útla-
ku, v ktorých im pomáhajú i nepriatelia 
kresťanov medzi obyvateľstvom. V júli 
2004 bol unesený kresťanský vodca, jeho 
manželka a syn. Odvtedy nie je o nich 
nič známe. Prosím, modlite sa za nich! 
Piati kresťania zo severnej provincie Lu-
ang Prabang, ktorí odmietli zriecť sa svo-
jej viey, boli uväznení vo februári 2005.

Najpoužívanejší spôsob prenasledo-
vania komunistickými vrchnosťami je 
nasledujúci: Pod hrozbou trestu žiadajú 
kresťanov, aby sa zriekli svojej viery. 
Keď to na nich neúčinkuje, nasadia im 
do rodiny agenta, ktorý ich každodenne 
trápi požiadavkami, hrozbami a proti-
kresťanskou propagandou. A za túto 
jeho „prácu“ ešte musia platiť vrchnosti 
na jeho vydržiavanie. Ak ani to neúčin-
kuje, kresťania sú niekedy vyhnaní z ich 
dediny, kde musia zanechať svoje domy, 
polia i ostatný majetok, okrem toho, čo 
si môžu odniesť na chrbte. Takto bolo 
v decembri 2004 vyhnaných 7 kresťan-
ských rodín (53 ľudí) z dediny Huay 
Heang. Začiatkom februára 2005 bolo 
17 rodín (119 ľudí) vyhnaných z dediny 
Kok Pho. Neskôr v tomto istom mesiaci 
boli 11 kresťania (z toho 5 detí) z dediny 
Nam Thuam prevezení do inej provin-
cie, kde boli uväznení a políciou nútení 
zriecť sa svojej viery. Až na zákrok 
ústrednej vlády boli neskôr prepustení 
a prevezení späť do svojej dediny. Ostat-
ní kresťania takto postihnutým spoluve-
riacim s veľkou láskou pomáhali.

Misionárom nie je pobyt v Laose po-
volený. Niektorí zahraniční kresťania 
tam však pôsobia v občianskych povo-
laniach a usilujú sa v tichosti zvestovať 
evanjelium. Vrchnosť ich veľmi pozo-
ruje. Každá forma kresťanského svedectva 
je úradne zakázaná. Niektorí laoskí kres-
ťania sa zúčastňujú na konferenciách 
v susednom Thajsku. Prenasledovanie 
nie je všeobecné a závisí od miestnych 
úradov, či a ako ho uskutočňujú. Kres-
ťania vo Vientiane sa usilujú pomáhať 
a svedčiť tisícom mladých prisťahoval-
cov z vidieka do hlavného mesta. Mod-
lime sa i za kresťanov v Laose!

Prvými nekatolíckymi misionármi 
v Laose boli švajčiarski „bratia“, ktorí 
začali prácu na juhu krajiny v roku 
1902. Mnohí z prvej skupiny zomreli na 
choleru, ale ďalší ich nasledovali v mi-
sii. Mnohé bratské zbory boli založené 
po celom južnom Laose. Čínsky aj viet-
namský bratský zbor vznikli aj v hlav-
nom meste Vientiane. K švajčiarskym 
„bratom“ sa neskôr pripojili bratskí 
misionári z USA, Kanady a Británie.

V roku 1927 jeden zo švajčiarskych 
misionárov dokončil preklad celej 
Biblie do reči väčšinového národa Lao. 
Po roku 1980 z iniciatívy a za podpory 
bratských zborov v kanadskej Britskej 
Kolumbii americký laoský kresťan Bo-
riboon Sithidet za pomoci laoskej kres-
ťanky Nang Khow, žijúcej tiež v USA, 
uskutočnil nový preklad Biblie do reči 
Lao. Ten vydala Biblická spoločnosť a je 
široko používaný v Laose i laoskými 
kresťanmi v Severnej Amerike.

Po vyhnaní misionárov z komunis-
tickej Číny (po roku 1948) sa niektorí 
z nich pripojili k bratským misionárom 
v Laose. Neskôr misionári z Južnej bap-
tistickej konvencie v USA začali prácu na 
severe krajiny, ktorá sa veľmi rozšírila. 
Tak boli v Laose dvojaké zbory: bratské 
i baptistické. Po prevzatí vlády komunis-
tami títo prinútili tieto dva druhy zborov, 
aby sa spojili v jednu cirkev pod vedením 
severných baptistických zborov, ktoré 
mali ústredie v hlavnom meste Vientia-
ne. Dodnes je to jediná štátom uznaná 
protestantská cirkev v Laose.
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tématické články

Obdarovaní bratři a sestry jsou 
požehnáním 

Je dobře, že v našich shromážděních 
jsou lidé, kteří vystupují z průměru: 
zvláště obdarovaní, zvlášť vzdělaní, 
schopní nasazení. Bez takovýchto bratří 
a sester by mnohé sbory vůbec nevznik-
ly, bez takovýchto hlav by některé regi-
ony byly zřetelně chudší. Jsou pro svůj 
lid Božím požehnáním a v dobrém slova 
smyslu se stávají velkými stromy, pod 
jejichž korunou nacházejí místo mnozí 
další.

Někdy se však stává, že se silná 
stránka těchto lidí stane problémem. 
S obdarovaných vůdců se mohou stát 
vládci. Z bratří, kteří měli poctivé úmys-
ly a chtěli své dary poskytnout k blahu 
církve, se mohou stát malí králové, 
kteří vedle toho svého žádný jiný názor 
nestrpí. V nejhorším případě jde už 
jen o udržení moci, i když je ohrožena 
existence sboru. Samozřejmě, že si to 
nikdo nepřipustí a skrývá své světské 
úmysly za duchovní slovník. Nestává 
se to často, avšak častěji než je zdrávo. 
V každém případě je takovýto vývoj 
spojen s velkými vnitřními těžkostmi 
postižených.

Rozdíl: Dominantní vůdce nemusí 
usilovat o moc

Abychom se vyhnuli nedorozumě-
ním, pokusíme se nejprve popsat pou-
žívané pojmy. V následující tabulce se 
vyskytují termíny „dominantní vůdce“ 
a „člověk, usilující o moc.“ První termín 
má na mysli bratra, který ať už z ja-
kýchkoliv příčin nějak vystupuje z řady 
ostatních bratří. Tento pojem „domi-
nantní vůdce“ není zatížen negativně. 
Naproti tomu „člověk usilující o moc“ 
zřeteleně přestupuje své kompetence. 
Více či méně uplatňuje moc jednoho 
člověka, i když je obklopen několika 
bratry. A mezi těmito dvěma póly si lze 
představit spoustu různých forem.

Jak se bratři dostanou do 
postavení „dominantních 
vůdců“?

Poznámka: Texty psané kurzívou nebo 
opatřené uvozovkami jsou citáty bratří 
a sester, kteří v posledních letech prožili 
situace panujícího vedení až ke zneužití 

moci. Z pochopitelných důvodů neuvádíme 
jména ani místa.

Dominantní bratři se jako takoví ne-
rodí ani nepovstávají ve sboru sami od 
sebe. Než se do takové pozice dostanou, 
tak tomu vždy něco předchází. Někdy 
jsou to spíše okolnosti, někdy spíše 
osobnost 

Nebezpečí, která od 
dominantních bratří vycházejí

Dominantní bratři sami o sobě ne-
jsou problémem, nýbrž ziskem. Často 
pracují i nad rámec sboru a jsou za to 
ctěni a oblíbeni. Sami jsou však vysta-
veni nebezpečí, být ponechán sám sobě. 
Nemusí být panovační, ale dlouhá doba 
osamoceného vedení vytvoří očekávání, 
že jeho návrhy a učení bude přijímáno. 
Po určité době nemůže nikdo přijít s ji-
ným názorem. Budoucnost sboru je tím 
ohrožena. Pod velkými stromy nic ne-
roste, v jejich stínu se nikdo nerozvine. 
Tito bratři odvedli dobrou práci, ale ne-
předávali zodpovědnost a nikoho nevy-
chovali. Tím z dlouhodobého hlediska 
sboru neprokázali dobrou službu.

Když už dítě spadlo do studny

…tak to vypadá velmi zle. Ukazují se 
tři důvody, proč je upevněná moc neře-
šitelným problémem.

Chybí nástroje moci. Prvním dů-
vodem je pojetí vedení v bratrských 
sborech. Nejsou k mání žádné skutečné 
prostředky moci, aby mohl být „odsta-
ven“ bratr, který si přisvojil autoritu, 
která mu nepatří. Nemáme nadřízenou 
instanci, která by v takovém případě za-
sáhla, (i když tady mohou sehrát pozi-
tivní roli regionální a mezisborové rady, 

v případě, že o to sbor požádá, pozn. 
překladatele) ani nástroje demokracie, 
aby došlo k tzv. od-volení. My máme 
využívat duchovních nástrojů. Z toho 
je patrné, jak velmi záleží na prevenci. 
Musíme se ptát: „Co udělat, abychom 
špatnému vývoji zabránili?“

Omezené možnosti dorozumění. 
Bratři většinou „melou“ to své a zákony 
komunikace jakoby přestávaly působit. 
Postižený bratr se stahuje do sebe. Jeho 
reakce připomínají dvě polohy kyvadla. 
První je sebelítost. Pocit osamocení, ne-
pochopení a někdy tečou i slzy. Není to 
však pokání, nýbrž sentimentální egois-
mus. Druhou reakcí jsou útoky a sebeo-
spravedlňování. Někdy si dotyčný vede 
seznam vin druhé strany, aby je mohl 
prokázat. Kdyby se stejným zápalem 
zapisoval i svá provinění, pak by se to 
ještě dalo prominout. Takový druh po-
dvojného účetnictví však budete hledat 
marně.

Deprimující zkušenosti. Chybí nám 
pozitivní zkušenosti, kdy by vyvinuté 
formy přisvojení si moci dospěly ke sku-
tečnému obratu. Rozhovorů, smiřovacích 
ceremonií a vyznání je dostatek. Ty však 
ve skutečnosti neznamenají opravdovou 
změnu. Může dojít k dočasné změně, ale 
hluboká náprava chybí. Návrat ke vztahu 
bez křečí, ve kterém by se bratři setkávali 
na stejné rovině, chybí. Pokud skutečně 
dojde k nápravě, pak je to spíše velká 
Boží milost, než pravidlo.

Znaky špatného vývoje směrem 
k úsilí o moc

Jak už napovídá sám nadpis, jedná 
se o vývoj, který zraje. V tom spočívá 
i určitá šance na zvrat. Nemusíte čekat 

Velké stromy vrhají dlouhé stíny
Těžkosti, které mohou zapříčinit dominantní vůdci

Dominantní vůdce

… je v postavení, které nedobýval, nýbrž získal 
je za zvláštních okolností nebo nápadného 
obdarování

… je většinou bratří a sester v tomto postavení 
chtěn a ceněn, minimálně je však vnímán jako 
neústupný

… kvůli své převaze je zpravidla menšinou 
vnímán jako problém

… při ohlédnutí zpět je převážně vnímán 
pozitivně

Člověk usilující o moc
… si zpravidla přivlastnil postavení, 

které mu nebylo určeno

… většina sboru pociťuje, že je v tomto postavení 
vnímán jako problematický (pokud už ovšem 
většina neodešla)

… je obklopen malým věrným fanclubem (pokud 
už mnozí odešli, může být tento fanclub i větší)

… jeho odchod je vnímán jako vysvobození z pro-
blému (i přes jeho píli a obdarování)
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až na poslední stádium, ale korigovat 
vývoj v okamžiku, kdy je to mnohem 
snadnější. Rozlišujeme tady mezi po-
zorováním chování dotyčného bratra 
a pozorováním opakujících se reakcí ze 
strany sboru. 

Znaky v chování dominantního bra-
tra: (1) Veřejná kritika. Jsme rozdílní 
a proto spolu potřebujeme rozmlouvat. 
To je normální. V okamžiku, kdy vy-
stoupíme z dialogu, je opuštěn rámec 
normálního řešení problému a nastu-
puje veřejné pranýřování z kazatelny. 
V takovém případě zpravidla nepadají 
jména, ale většina pozná, kdo je míněn. 
Nepoctivé je přitom to, že se obviněný 
nemá možnost hájit. Citáty: „Každou ne-
děli, když kázal, uděloval z kazatelny rány.“ 
„Vybudoval si postavení na veřejném odsu-
zování bratří a sester.“ (2) Nerovnováha 
mezi výzvami k pokání na jedné straně 
a vlastním úsudkem na straně druhé. 
Často se opakujícím pozorováním je 
nevyvážené obviňování, které může být 
spojeno s výzvou k (veřejné) omluvě. 
Člověku, který usiluje o moc, se daří za-
krývat svou vinu. I když je u něj zřejmé 
nějaké selhání, vinní jsou vždy ti druzí. 
Sbor opouštějí lidé s tím, že už to pod 
vedením určitého bratra nemohou vydr-
žet. Vinní jsou ovšem ti, kdo odcházejí. 
Nechybí jen zdravý úsudek, ale i snaha 
jej získat. Citát: „Místo vedle něj našli jen 
ti věřící, kteří mu na všechno kývli. Všich-
ni ostatní byli vyzýváni ke změně názoru 
a k pokání.“ (3) Narůstající absolutní 
nárok. Bratři, kterým bylo dáno pět ta-
lentů, jsou Božím darem. Nesmí si však 
myslet, že musí mít ke všemu poslední 
slovo, kdo se jim postaví je neduchovní. 
Citát: „Když se pro něco vnitřně rozhodl, 
přestaly být ostatní pozice Boží cestou, ale 
staly se bludy, tělesností a vlastním myšle-
ním.“ (4) Kontrola věřících resp. každé-
ho rozhodnutí. Je to důsledek posledně 
jmenovaného. Je-li někdo přesvědčen, 
že on jediný má pravdu, pak musí dělat 
vše sám. Protože to ve sboru není prove-
ditelné, musí alespoň všechny kontro-
lovat, zda to dělají tak, jak by chtěl on. 
Není-li tomu tak, okamžitě to druhým 
dá najevo. Citát: „Nechal druhé pracovat, 
ale jen pod svým dohledem a kontrolou. Byl 
schopen se vyptávat i na osobní rozhovory 
stylem: A o čem jste hovořili?“

Znaky ze strany sboru. I sbor si všímá 
určitých znaků, dochází však k časové-
mu posunu. Některé reakce přicházejí 
až po letech. Celá léta museli snášet ob-
rovský tlak, než se rozhodli odejít. Uve-

dené znaky představují problém v po-
kročilém stádiu: (1) Stažení se ze zodpo-
vědnosti vedoucího a spolupracovníka. 
Když jsou bratři formálně ve vedení 
sboru, ale nic nevedou, ztratí brzy zá-
jem o vedení. To neplatí o těch, kteří 
nad sebou mají rádi vůdce, jenž všech-
no umí, ví a určuje. Zvláště lidé, kteří 
v civilním zaměstnání vedou druhé, 
nevydrží dlouho v pozici vynucené ne-
dospělosti. Citáty: „Nikdo se netěšil z ve-
dení.“ „Člověk se bál, že udělá něco špatně.“ 
(2) Vystupování ze sboru a nezúčast-
něnost mládeže. Ne každý odchod ze 
sboru je důvodem k pochybnostem 
o sobě samých na straně zodpovědných 
bratří. Komu je biblické vyučováním ka-
menem úrazu, ten může jít. Pokud však 
odcházejí lidé, kvůli stylu vedení někte-
rého z bratří, pak je to problém. Citáty: 
„Mládež se úplně stáhla.“ „Věřící se jdou do 
jiných sborů zregenerovat.“ (3) Vyhýbání 
se společenství s dominantním vůdcem. 
Politici a mediální hvězdy prožívají ve 
svém soukromí často osamocení. Pastýř 
by však neměl být míjen svými ovečka-
mi. Citát: „Neměl žádné skutečně osobní 
společenství.“ „Jeho přítomnost způsobova-
la studenou a křečovitou atmosféru.“

Existuje ochrana před špatným 
vývojem?

Ze zkušeností postižených sborů 
docházíme k závěru, že je třeba bez-
podmínečně zabránit, aby se bratři 
dostávali do pozice „králů“ sboru. Bude-
me-li uvádět v život novozákonní obraz 
sboru, pak nás to ochrání před výše 
uvedenými těžkostmi. Jsou-li však bra-
tři přesto nuceni pracovat sami, pak to 
od nich vyžaduje velkou míru disciplíny 
a pokory. V každém případě je nutné 
usilovat o:

Kolektivní vedení sboru. Nový zákon 
mluví o vedení sboru vždy v množném 
čísle, vedení jednotlivcem je mu cizí. 
Mělo by se o ně tedy usilovat i v přípa-
dě, že to okolnosti momentálně neu-
možňují. V každém případě se bratrské 
vedení nevytvoří samo, je třeba o ně 
usilovat pomocí konkrétních kroků: (1) 
účastí na procesech utváření názoru, (2) 
věnováním pozornosti a oceněním dob-
rým argumentů, (3) přenášením zodpo-
vědnosti a (4) připraveností naslouchat. 
O toto vše je nutné usilovat, i když to 
momentálně představuje nevýhodu 
(ztráta kvality, časová náročnost,…).

Naučit se milovat kolektivní vedení. 
V některých sborech je bratrské vedení 

snášeno jen proto, že to říká Bible. Je to 
nutné zlo, které ubírá síly a není milo-
váno. Je hezké, že milujeme věřící v Af-
rice, ale důležitější je láska mezi bratry, 
kteří společně vedou sbor. Když se bra-
tři navzájem uznávají a nesou společně 
zodpovědnost, pak to má blahodárný 
vliv na celý sbor.

Vzdát se nečistých prostředků uplat-
ňování moci. Politika nám poskytuje 
spoustu příkladů, které v církvi nemají 
místo. Bible nám ukazuje směr, kterým 
by se vedení ve sboru mělo ubírat (1Pt 
5,3): „…ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám 
svěřeni, ale buďte jim příkladem.“ Proto se 
vzdáváme: (1) vyhrožování stylem: „Já 
odstoupím“, (2) veřejného kárání z ka-
zatelny, když každý ví, na koho kazatel 
útočí a (3) zneužívání situace k přijetí 
rozhodnutí, když je oponent v lázních.

Předávat zodpovědnost, je tou nejlep-
ší ochranou před soustředěním velké 
moci do jedněch rukou. Nejde však jen 
o to, aby někdo dostal úkol. „Moc“ je 
předána teprve tehdy, když je v rámci, 
přiměřeném dané úloze, člověku umož-
něno beze strachu rozhodovat.

Jak nakládat s tímto článkem? Auto-
rovým záměrem není, aby byl článek 
zneužíván k lovu údajně dominantních 
bratří. To jistě není úlohou samozva-
ných stopařů. Smysluplnou aplikací 
bude, pokud to zodpovědným bratrům 
poslouží jako příspěvek k sebereflexi 
a sebehodnocení. Článek může také 
sloužit jako podnět ke vzájemnému roz-
hovoru a vytvoření stejného práva k na-
pomenutí, jsou-li už překročeny dobré 
hranice. A pokud jste už ve svém okolí 
zaregistrovali nějaký nešťastný vývoj, 
pak by vás to mělo vést k přímluvným 
modlitbám a ne k telefonu.

tématické články
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okénko sester

„Pane Ježíši, děkuji Ti, že i dnes budeš 
se mnou, že mne provedeš tímto dnem 
a dáš mi sílu překonat tu nepříjemnou 
únavu. Vím, že nejsem sama, že mě 
obklopuješ a v každém rozhodování, 
zařizování a denních povinnostech 
maminky jsi mi blízko.“ Takto rychle 
se znovu utíkám k Nejvyššímu, když 
jsem na cestě autem do školky se svým 
chlapečkem a spěchám nakoupit do 
supermarketu. Vždyť budeme mít hosty 
– milé hosty, těšíme se na ně a jsou z da-
leka. Zaslouží si naši plnou pozornost, 
protože pilně pracovali na letním táboře 
s dětmi. 

V obchodě procházím pozorně všech-
ny regály a vybírám dobroty, které při-
pravím. Ještě rychle nějakou zmrzlinu 
– ta nikdy nic nepokazí, vždyť je léto 
- a rychle do řady k pokladně. Obsah 
vozíku se ocitá na pohybujícím se páse. 
Pokladní je velmi obratná a zkušená 
paní a už znám celkovou sumu. Šahám 
do tašky, hledám peněženku. Nemohu 
ji najít. Pod nosem si pořád opakuji: 
„Vždyť jsem ještě v autě z ní vytaho-
vala desetikorunu na košík, musí být 
v tašce“. Nervozita stoupá a milá paní 
pokladní čeká a čeká. Jsem červená od 
hlavy až k patě, za mnou řada lidí, kteří 
také touží zaplatit a zmizet. V mysli se 
utíkám k Pánu Ježíši, kterému jsem 
svěřila celý den do Jeho rukou. „Pane, 
pomoz, co mám dělat?“ Protože je su-
permarket opravdu obrovský, má asi 
12 pokladen, otáčím se, zda neuvidím 
někoho známého, který by mi půjčil. 
Nikde nikdo. V té chvíli zrovna k naší 
pokladně přistupuje asi dvacetiletý 
mladík, všímá si mé nervozity, vidí, že 
pořád něco hledám v tašce. „Přijela jste 
tím velkým stříbrným autem?“, ptá se. 

„Ano“, zní moje odpověď. „A ztratila 
jste peněženku“? „Ano“, odpovídám 
a směji se od ucha k ucha na svého za-
chránce. „Dal jsem Vám ji za kliku u au-
ta, snad tam ještě bude“. Chlapci jsem 
jen stačila poděkovat za jeho dobrotu 
a ten mizí v davu. Představuji si, jak 
se mohl mít na chviličku dobře, kdyby 
vybral obsah peněženky i s kreditní 
kartou. A ten řidičák – ten by mě taky 
docela mrzel! Běžím k autu a má černá 
peněženka v klidu odpočívá na místě, 
o kterém jsem se dověděla od „svého 
zachránce“. Vím, že andělé, které posí-
lá Pán Bůh mají různou podobu a nosí 
třeba hodinky. Jsem šťastná, že jsem 
nebyla v obchodě sama.

Doma mě čeká vybalování a v tom 
zvoní telefon. Jedná milá sousedka 
mi nabízí cukini a patizony z vlastní 
zahrádky se skvělými recepty. Ví, že 
čekám hosty a že prý to bude pro ně 
pochoutka. V jejím gestu cítím, jakoby 
mi Pán Ježíš chtěl říct, že i kdybych 
tu peněženku ztratila, že by se stejně 
o nás postaral. A tak mu děkuji z ce-
lého srdce za Jeho dobrotu a za to, že 
NEJSEM NIKDY NA NIC sama! On nás 
neopustí.

Celou tu zkušenost prožívám obrazně 
v sobotu ještě jednou. Uklízím rychle 
ze stolu. Talíře, příbory, skleničky,… 

a „jéjda“ jedna sklenička se řítí přímo 
na naši dlažbu v kuchyni. Zavírám oči, 
rukama si přikrývám uši. Tak, a zase 
práce navíc, pomyslím si. Byl to zlomek 
sekundy, ve které mi proběhl povědo-
mý scénář, kdy se našim dětem podaří 
něco rozbít. Ovšem žádný zvuk střepin 
neslyším. Otevírám oči a vidím jak se 
sklenička záhadným způsobem odráží 
od tvrdé podlahy a v klidu „dosedá“ na 
židli vystlanou utěrkami, které se na ní 
ledabyle povalují. Beru sklenici do ruky, 
nikde žádná prasklinka, žádná závada. 
Kroutím znovu hlavou. Byl to pro mě 
neuvěřitelný obraz toho, jak je Pán Bůh 
vůči nám lidem dobrý. Když se nám 
děje něco nedobrého, On nás pozvedá 
a nechá usednout na polštář. Nejsme 
nikdy sami!

V neděli ráno čtu text z Markova 
evangelia 14,50-52. „Všichni ho opustili 
a utekli. Šel za ním nějaký mladík, který měl 
na sobě jen kus plátna přes nahé tělo“; toho 
chytili. On jim však nechal plátno v rukou 
a utekl.“ Pána Ježíše opustili v Jeho nej-
těžší chvíli všichni. Byl opuštěn i vlast-
ním Otcem. Tečou mi slzy, protože vím, 
že takovou situaci neprožiji. Pán Ježíš 
nám totiž zaslíbil, že bude s námi až do 
skonání světa a neopustí nás. I kdyby 
mě všichni lidé opustili, ON zůstane 
věrný.

a přece neopouští

IVANA ANDRÝSKOVÁ

Opuštěný



23ŽIVÉ SLOVO

stránka mladých

MARKUS A ANTJE SCHÄLLEROVI
Z KNIHY SEX KVŮLI BOHU!
PŘELOŽIL JAREK ANDRÝSEK

k tématu sex?
Co říká Stvořitel

„Proto opustí muž svého otce i matku 
a přilne ke své ženě a stanou se jedním 
tělem.“ Gn 2,24

Když nějaká věta začíná slovem 
„proto“, pak se odkazuje na něco, co 
bylo zmíněno před tím. V předchozích 
verších (18-23) si čteme o tom, jak má 
nápaditý Stvořitel v láskyplné péči 
o Adama připravenu skvělou věc. Hlu-
boký spánek, narkóza… a když se Adam 
zase probere, nevěří svým očím: „Ó … 
žena!“ Bůh je zjevně také vynálezcem 
překvapení. Adamovi je hned jasné, 
že Adam a Eva se k sobě hodí lépe než 
Adam a osel! A pak nastupuje zmíněné 
„proto“, kterým je nám jasně ukázáno, 
že se zde jedná o top dárek pro člověka: 
stvořitelský řád manželství.

Pokud jste četli článek v minulém čísle 
„Proč čekat až do manželství?“, pak si 
možná vybavujete pořadí tří důležitých 
výroků: 1.Opustit rodiče, 2. Přilnout 
k ženě a 3. Stát se jedním tělem. To je 
však jen hrubá kostra nebo spíše jen tři 
žebra. Teď na to přijde ještě trochu masa 
a pak teprve bude jasné, že „opustit ro-
diče“, „připojit se k partnerovi“ a „stát se 
jedním tělem“ spolu úzce souvisí.

„Opustit otce a matku“ – 
Postavit se na vlastní nohy.

K tomu nedojde tím, že si člověk 
veme svých pět švestek a zahalen noční 
mlhou zmizí. Ne, je to proces, který za-
číná poměrně brzy. Vlastně už porodem 
a přestřižením pupeční šňůry. Krok za 
krokem směřuje dítě k samostatnosti: 
poprvé sám do školy, … sám na první 
pobyt, …na dovolenou bez rodičů, … 
vlastní motor pod zadkem, … první sa-
mostatně vydělané prachy atd.

„Opustit rodiče“ je důležitou věcí, 
zvláště pak pro mladé muže. U těch 
jde totiž o to, aby se uvolnil často velmi 
těsný vztah matka-syn. Lehce se to říká, 
těžko žije, protože matky rády pečují. 
Pokud syn nezvládne přestřižení pupeč-
ní šňůry, nestane se mužem, nýbrž lout-
kou. A slaboši si nehledají slabošky, ale 
zpravidla náhradní matku. Někdy zů-
stává spojení s vlastní matkou tak silné, 
že způsobí vážné trhliny v začínajícím 
manželství. Co myslíš, že se asi stane, 
když mladý muž přijde z práce a ještě 

než dorazí domů, vypije šálek kávy 
u své matky? Nebo, když pořád ždímá 
rodiče, protože je třeba zaplatit nájem? 
V takových situacích jsou problémy ve 
vztazích naprogramovány. Takže „opus-
tit rodiče“ znamená se osamostatnit 
a vytvořit základní předpoklad pro 
dobré manželství. Stvořitel to s námi 
myslí dobře, když nám dává najevo, že 
si máme napřed zajistit vlastní existenci 
a pak teprve pokukovat po děvčatech.

Kritická námitka: mnozí stojí na vlast-
ních nohou teprve ve 25 nebo 28 letech. 
Škola, maturita, studium, atestace… měl 
by člověk myslet na vztah s děvčetem 
teprve ve třiceti letech? Není to slovo 
z První Mojžíšovy trochu nemoderní?

Ne! Věříme, že je aktuální jako málo-
kdy před tím. Problém stále rychleji se 
rozevírajících nůžek mluví vlastní řečí. 
Mladí lidé dospívají biologicky stále 
rychleji (průměr pro první menstruaci 
je 11 a půl roku), zato psychologicky či 
charakterově stále později. Znamená to, 
že když spolu dva lidé jdou do postele 
v šestnácti, pak se setkají biologicky do-
spělí lidé, ale k vývoji své osobnosti po-
třebují ještě roky. A to není dobrý základ 
pro navázání vztahu, který má vydržet.

Takže žádný spěch pokud jde o muže 
snů! Dej si čas na ženu svého života! 
Jistě, je s tím spojeno napětí, které se 
může stát břemenem. Zvláště dnes, 
když celý svět žije jinak a většině lidí 
Boží řád nic neříká. Ale máš snad ten 
dojem, že to všestranně doporučované 
sexuální vyžití mladým lidem nějak 
prospívá, posouvá je to snad dopředu? 
Každý bodybuilder ví, že svaly rostou 
jen pod zátěží. Ten, kdo nechce nést 
zátěž, je měkký. To platí i v oblasti sexu. 
I tady roste kvalita jen pod zátěží: Ti, 
kdo snesou napětí, se při svědění bio-
logicky nesloží. Můžeme tomu klidně 
říkat „soulbuilding.“

„Připojit se ke své ženě“ – 
Slepit se a zůstat slepený.

Jak už jsem řekl, jde o to se slepit a zů-
stat slepení, protože jen to, co je dobře 
slepeno, se nedá oddělit (resp. vznikají 
hluboké jizvy). Vztah muže a ženy je ur-
čen k delšímu trvání v protikladu k One-
-Night-Stand. Jde o věrnost a odevzdání: 

„Patřím ti a ty patříš mě.“ Způsob, jakým 
jsme slepeni, je v každé kultuře jiný, ale 
dvě věci jsou všude stejné:
1. Působí zde sám Bůh, neboť Ježíš říká: „Co 

Bůh spojil, člověk nerozlučuj“ (Mt 19,6).
2. Vždy jde o veřejnou smlouvu muže 

a ženy. Znamená to, že každá třetí 
osoba pozná, že ti dva patří k so-
bě. V našich podmínkách dochází 
k uzavření manželství na úřadě nebo 
v církvi. V každém případě, být slepe-
ni neznamená jen mít papír z úřadu. 
Jde o pevné spojení dvou osob z hle-
diska ducha, duše a těla. Ještě zřetel-
nější je to u pojmu „tělo (maso).“

„Stát se jedním tělem“ – 1 + 1 = 1
Stejně jako pojem „slepit dohroma-

dy“, tak i pojem „stát se jedním tělem“ 
ukazuje, že se tady něco stalo, co se 
nedá vrátit. Je známo, že žena zůstává 
psychicky fixována na svého prvního 
sexuálního partnera, který ji přivedl 
k orgasmu (je jedno, zda souloží nebo 
erotickými praktikami bez soulože). 
Tím si ušetříme dlouhá zdůvodňování 
proč tolik zdůrazňovaná sexuální zku-
šenost není dobrým předpokladem pro 
navazování vztahů…

A protože náš Stvořitel není jen 
nejlepším psychologem, ale také zakla-
datelem biologie, poskytuje i stavba na-
šeho těla dobré důvody pro manželskou 
věrnost. Při každém políbení střídají 
svého vlastníka armády bakterií. Tělo 
hned bije na poplach: „Cizí bakterie na 
postupu – imunitní obrana do palebné-
ho postavení!“ Při druhém polibkovém 
útoku jsou už bakterie starými známý-
mi, protože imunitní systém si pamatuje 
svou identitu. Krok za krokem dochází 
k přizpůsobení imunitních systémů 
muže a ženy. Tělo při pohledu na „cizí 
vojska“ zachovává klid. Není to Stvořite-
lem špičkově zařízeno? Navzdory všem 
názorům vztahového kurníku dnešní 
společnosti platí tvrzení: Muž a žena 
skutečně patří k sobě! 

Jistě, hřích mocně zaútočil i na har-
monii pohlaví. Optimální manželství 
neexistuje, přesto zůstává manželství 
geniálním Božím vynálezem. Muž a žena 
mají potenciál se vzájemně doplňovat. 
I jako osobnosti: muži jsou například 
orientováni spíše věcně, zatímco ženy 
spíše vztahově. Když obojí spolupracuje, 
pak je z toho skutečně silný tým!
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Bohunejsou změny cizí
Změna je život

Říká se, že změna je život a s tím nelze 
než souhlasit. Měníme se my sami i lidé 
a věci kolem nás. Proměna je dokonce 
doprovodným znakem každého živého 
organismu. Nejdříve rosteme, pak zase 
stárneme a přitom se stále měníme.

Před změnou se nedá utéct
Všechny změny nejsou stejné. Ty, 

které vedou k lepšímu, však obyčejně 
rádi vítáme. A tak se už dnes do práce 
nejezdí na koni, nedíváme se na čer-
nobílou televizi a nechodíme na poštu 
telegrafovat morseovkou! Doma také 
už nesvítíme petrolejkou a v práci ne-
používáme logaritmické pravítko. Vět-
šina lidí určitě zažila stěhování, změnu 
zaměstnání nebo jinou událost, která 
z části nebo zcela změnila jejich život. 
S dobou změn přibývá a není možné 
před nimi utéct.

Změna je jen cesta 
k dosažení cíle

Změnám, které nemůžeme ovlivnit 
a jsou nepříjemné až tragické, říkáme 
„osudové“. Ale ať už jsou změny oče-
kávané nebo překvapivé, prožíváme 
je všichni. Někdy nám to ani nepřijde 
divné, naopak bereme je jako samo-
zřejmost nebo dokonce nutnost. Často 
jim i sami napomáháme, protože to 
v konečném důsledku pro nás zname-
ná ulehčení života. Z toho plyne jeden 
důležitý poznatek: „Změna sama o sobě 
není cílem, ale jen cestou k dosažení 
cíle!“ Změna pro změnu nemá smysl.

Největší změna lidského života
Téma změny se vine celou Biblí. Jako 

první přišel se změnou sám Bůh. Vý-
sledkem Božího stvořitelského rozkazu 
se stal vesmír a jeho korunou člověk. 
Krása stvoření se rozbujela v bezpočtu 
forem života, změna tak doslova zna-
menala život. I člověk měl stvořenou za-
hradu utvářet a měnit. Jeho vklad však 
nebyl jen pozitivní, kvůli jeho hříchu je 
stvoření dodnes negativně poznamená-
no. Tato změna neznamenala život, ný-
brž smrt. Pán Bůh to tak nemohl nechat 
a mění i tuto situaci. Zaslibuje příchod 
toho, který člověku vrátí ztracený život. 
Ten slib se naplnil v Synu člověka. Je to 

právě On, Ježíš Kristus, kdo tápajícího 
Nikodéma staví před rozhodnutí, jež 
znamená tu největší změnu lidského 
života: „Musíte se znovuzrodit.“ 

Změna jako rys křesťanského 
života

To je ta nejzásadnější změna v životě 
- přijetí Kristovy oběti na kříži jako vý-
kupného za můj osobní hřích a nesení 
této změny dál svým praktickým živo-
tem. Apoštol Pavel to vyjádřil slovy: 
„Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už 
já, ale žije ve mně Kristus“ a „Jestliže je 
někdo v Kristu, je novým stvořením. Staré 
věci pominuly a vše je nové!“ A Jan Křtitel 
dodává: „On musí růst a já se menšit.“ 
O skutečnosti, že s tím máme jako křes-
ťané problémy, svědčí řada Pavlových 
listů, ve nichž jsme vybízeni, abychom 
odložili něco, čeho jsme měli zanechat 
už při obrácení! 

to jejich zaběhnutý způsob života. Co 
je tedy může motivovat? Naše osobní 
změna! Ano, když uvidí změnu u nás, 
začnou se ptát po příčině. Hledejme 
cesty k lidem, jak sdílet to, co v nás Bůh 
koná. Nejde totiž o změnu v životosprá-
vě nebo v organizaci volného času, ale 
o celkovou proměnu života. Proměňuj-
me se obnovou své mysli, nechejme se 
vést Bohem tak, jak to kdysi udělal otec 
víry Abraham.

Bůh plánuje změny pro svůj lid

Největší změnou ve Starém zákoně 
je cesta Izraelců z Egypta do Kanánu. 
Byla to cesta změny a ne ledajaké. 
Bůh si povolal svůj lid, vedl jej pouští 
a připravil mu život v nové zemi. Je to 
výstižný obraz Boží péče o Církev. Ta 
také nebyla na své cestě domů od chvíle 
svého vzniku až podnes ušetřena změn. 
Nemáme přesné informace o tom, jak 
vypadal život církve v prvních staletích 
po Kristu a asi to ani není potřeba. To 
základní a důležité je zachyceno už 
v Knize Skutků apoštolských. Můžeme 
z toho vycházet podobně, jako i první 
generace křesťanů. Není zde důležitý 
způsob, jakým dělali to či ono, vždyť žili 
v jiné době, s jinými možnostmi a před-
poklady. Procházeli změnami stejně 
jako Boží lid Staré smlouvy. Formy jsou 
jen cestami k dosažení cíle.

Dilema 
- měnit život sboru či nikoliv?

Aktuální pro nás nejsou jen změny 
v osobním životě. V současné době se 
vede živá diskuse i o změnách ve sbo-
rovém životě nebo chcete-li v životě ce-
lého společenství církve. Jedni se ptají: 
„Jakými změnami může a má prochá-
zet náš sbor?“ Jiní zase: „Je vůbec 
potřeba nějaká změna?“ vždyť „Ježíš 
Kristus je stejný včera, dnes i zítra.“ Ne-
platí snad slovo Písem „má ustanovení 
budeš zachovávat věčně...“? Nejsme tím 
snad vybízeni k tomu, abychom setrva-
li v neměnném stavu? Neříká tím Bůh: 
„Jen žádná změna!“ Chceme-li si na 
tuto otázku odpovědět poctivě, nevy-
hneme se staré známé diskusi oobsahu 
a formě!

Neměnný obsah 
a proměnlivá forma

To, co se nemá měnit, je obsah. Díky 
Boží milosti nám bylo zjeveno spásné 
poznání. Petr to vyjádřil slovy: „Pane, 
ke komu půjdeme?“ Ano, nic lepšího než 
přijít k Ježíši není k dispozici! To se ne-

Nechceš se měnit? 
Změň náboženství!

Kdosi řekl, že „základním tématem 
křesťanství je změna. Kdo se nechce 
měnit, ten měl by změnit náboženství.“ 
Možná jsou v našem okolí lidé, kterých 
bychom se rádi zeptali, zda opravdu 
patří Pánu Ježíši, protože jejich život 
nevykazuje patrnější změny.

Změna, bez níž se svět neuzdraví
Svět potřebuje změnu, aby mohla 

být vyléčena jeho nemocná duše. Jak 
ale současného člověka oslovit? Lidem 
se výzva ke změně nelíbí. Narušuje 
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mění a měnit ani nemůže, je to zjevená 
pravda a na ní se nic nemění. Ovšem 
zvěstování tohoto dokonalého obsahu 
se děje různými formami. Forma je jen 
cestou k dosažení obsahu. Proto také 
nemusíme nutně vědět JAK vypadala 
shromáždění prvních křesťanů. Praxe 
věřících ve 20. nebo 50. letech minu-
lého století je pro nás pouze inspirací 
nebo povzbuzením a nikoliv závaznou 
předlohou. Vždyť dnes bychom to ani 
nemohli dělat stějně jako křesťané v pa-
desátých letech minulého století! Ano, 
držíme se stejných biblických principů, 
ale shromáždění má dnes prakticky ji-
nou formu než tehdy. Proč? Máme jiné 
možnosti a prostředky, změnili se i lidé 
ve svých postojích a potřebách. Žijeme 
v jiné kultuře.

Kritický bod a ochota ke změně
V okamžiku, kdy máme formu služ-

by, přijatelnou v dané kultuře, spojit 
s biblickými zásadami, které jsou na 
kultuře nezávislé, vstupujeme do kritic-
kého bodu. Ptáme se například, zda je 
určitá forma ještě vhodná, zda nenastal 
čas ji změnit. Ne vždy je nová věc lepší, 
zvlášť když se přijímá nekriticky. Neex-
perimentujme, ale modleme se a připra-
vujme takové změny, které s sebou ne-
sou zlepšení naší služby Bohu a lidem. 
Stojíme-li však o růst našeho sboru, 
pak mějme na paměti jedno z pravidel 
přirozeného růstu Církve: „Na růst 
sboru působí přímo úměrně i ochota 
ke změně.“ 

Měňme formy, 
když překáží funkci

Představme si potravinovou konzer-
vu. Pokud je uzavřená, nemůžete na 
její výživnosti nebo chuti nic změnit. 
Dokud ji neotevřete, tak si sice zachová 
svou formu i chuť, ale potraviny jsou 
k tomu, aby se jedly a ne jen konzervo-
valy. Překáží-li forma funkci, pak musí 
být forma změněna. U některých lidí 
však změny vyvolávají odpor. Zvykli si 
na ně, nechtějí nic měnit a argumentují 
slovy: „Nikdy jsme to tak nedělali!“ 
Tento argument však není poctivý. Měli 
bychom hledat Boží zájmy a ne ty naše 
osobní. Nebojme se vystavit nepříjem-
ným otázkám: „Je náš sbor živý? Podle 
čeho to poznáme? Přibývají v něm noví 
lidé?“ Odpovídáme-li samými „ne“, je 
to více než jen důvod k zamyšlení. Bible 
nám dává ve výběru forem velkou svo-
bodu, ale služba předpokládá odevzdá-
ní. Z toho slevit nelze. 

Zodpovědnost 
za změny

Pokud jde o naši vlast-
ní službu, pak čelíme 
výzvě osobní změny 
a osobní zodpovědnosti. 
Za změny ve sborovém 
životě však nesou zod-
povědnost starší sboru. 
Zde je situace o něco 
složitější, protože v ně-
kterých sborech nemají 
starší dostatečnou 
podporu, někde nejsou 
respektováni a někde 
je sbory ani neznají. 
Samotná snaha starších 
k provedení změn nesta-
čí, potřebná je podpora 
celého sboru. Souvisí to 
s odevzdáním do služ-
by, s ochotou se měnit 
a pracovat. Starší ini-
ciují, povzbuzují, jdou 
příkladem, ale konečné 
rozhodnutí je vždy na 
tobě osobně.

Skutečný poutník 
je na změny připraven

Je mi jedno, co a jak se ve sboru děje? 
Přispívám svou službou k rozvoji sboru, 
k zapojení nové generace? Vždyť za ma-
lou chvíli to bude ona, kdo sbor povede! 
Jako Boží lid, bychom na změny měli 
být neustále připraveni. Vždyť jsme 
lidem poutnickým, jsme hosty a přícho-
zími, a to přímo předpokládá změnu 
(např. místa a prostředí). Umíme mezi 
sebe přijmout cizí lidi nebo jejich pří-
tomnost ve shromáždění vnímáme jako 
nepříjemné vyrušení z našeho zaběhnu-
tého rytmu? Současná doba je rychlejší 
než ty před tím. Nese to s sebou nejen 
možnost, ale i nutnost změny. Nebojme 
se jí, ale buďme na ni připraveni. Oče-
kávejme od ní něco pozitivního, mějme 
odvahu začít i sílu vytrvat.

Je-li to z Boha, pak se nevzpírej 
Nebojme se nových věcí. Kolumbus 

i Verne čelili posměchu, nakonec se 
však ukázalo, že předběhli svou dobu. 
Takový posměch se však vyplatí snášet, 
jen aby se nám jednou naši potomci 
nesmáli kvůli nevhodným formám bez 
jakéhokoliv efektu. Pokud však starší 
sboru předkládají zamýšlené změny na 
modlitbách Bohu, pak není posměch 
na místě. Pak platí spíše slova Gama-
liele: „Nechte tyto lidi. Jestli je to z Boha, 

nebudete to moci zrušit. Abyste nakonec 
nebyli shledáni jako Boží nepřátelé…“

Z malých kroků velký skok
Zamýšlíme-li provést určité změny, 

nechtějme je uskutečnit příliš rychle. 
Lidé je potřebují přijmout a zažít, jako 
ostatně vše nové. Dokreslím to citátem 
z jedné knihy o dietě: „Závažná změna 
potřebuje čas. Nové návyky je třeba 
upevňovat. Nelze dosáhnout všeho na-
jednou – nový člověk se z nás nestane 
přes noc. Malé krůčky správným smě-
rem se mohou sečíst a ve svém důsled-
ku znamenat velký skok vpřed.“

Ochota ke změně 
motivovaná neměnnou láskou 

Záleží nám na růstu sboru? Chceme 
vidět nová obrácení? Začněme u nás 
doma. Noví lidé by na nás měli uvidět 
něco lepšího, než co dosud znali! Lidé 
přicházejí tam, kde se „něco děje.“ At-
mosféra muzea nikoho nepřitáhne, lidé 
přicházejí tam, „kde to žije!“ Když zpí-
váme, jak krásný je život s Ježíšem, jak 
jsme rádi, že On má klíč našich dalších 
dnů, jak Mu patří vše, co máme, pak 
bychom to svým životem měli potvrdit. 
Vykročme vstříc změnám – osobním 
i sborovým, které vedou správným 
směrem, a Ten, který se ve svém vzta-
hu k nám nemění, bude s námi. On to 
zaslíbil.
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JARMILA HRDINOVÁ

Z pout okultismu ke
svobodě v Kristu

Zůstala jsem sama
Vyrostla jsem spolu s mými čtyřmi 

sourozenci v katolické rodině. K cho-
zení do kostela nás rodiče nenutili 
a tak jsem se o Pánu Ježíši dověděla 
z vyprávění mé o dvacet let starší sestry 
Dagmar. To mi bylo asi deset let a pa-
matuji se, jak mne to tehdy zaujalo. 
Dokončila jsem základní školu a pak se 
vyučila jako farmaceutický chemik pro 
„Galenu“ v Komárově u Opavy. Tam 
jsem také poznala svého prvního muže. 
Po dvouleté známosti jsme se vzali. 
Naše manželství však trvalo jen deset 
let, manžel tragicky zahynul při jízdě 
na kole. Zůstala jsem sama s dvěma 
malými syny. 

Nový začátek
Po nějaké době jsem se seznámila 

s mým nynějším mužem. Zpočátku 
jsme spolu žili, jak se lidově říká na hro-
mádce. Ale pak jsme to zvážili a vzali se. 
Přestěhovali jsme se do Moravice, kde 
měl manžel chalupu, určenou původně 
k rekreaci. A zde bydlíme dodnes. 

Na cestě za tajemnem
Na novém místě jsem se začala zabý-

vat o tzv. UFO, tedy o záhadné létající 
talíře, protože jsem na obloze spatřova-
la zvláštní úkazy. V domě nám dokonce 
začalo „strašit“. Předměty se občas 
samy přemísťovaly a v místnostech se 
zjevovaly záhadné bytosti. Začala jsem 
se zabývat tajemnem, telepatií, ufologií 
a pohlcovalo mne to čím dál víc.V roce 
1997 jsem podstoupila operaci, která 
mne psychicky poznamenala. Trpěla 
jsem stavy hrozné úzkosti, slyšela hlasy, 
které mě stále hrozivěji upozorňovaly, 
že zemřu. Bála jsem se cestovat, měla 
výpadky paměti a i banální nakupování 
v moravickém obchůdku jsem absolvo-
vala jen s největším psychickým vypě-
tím. Bála jsem se snad úplně všeho.

Nepomáhali ani léky ani 
odborníci

Hledala jsem pomoc u odborníků, 
ale léky na uklidnění nezabíraly. V té 
době za mnou přišla má známá, Evička, 
a vyprávěla mi o Pánu Ježíši, o jeho lásce 
k člověku, o možnosti záchrany. Pak jsme 
se spolu často modlily. Evička mi půjčila 

mnoho knih o víře a od jiného křesťana 
jsem dostala výtisk Nového zákona.

Prosba o pomoc
Jednoho večera, když už se mi zdálo, 

že už vážně nemohu dál, a já klečela, 
plakala a z celého bolavého nitra prosi-
la Boha o pomoc, jsem pocítila jemný 
dotek. Neumím to úplně popsat, vím 
jen, že jsem usínala s pláčem plným 
úlevy a vděku. Ano, věřila jsem a věřím 
dodnes, že Pán Ježíš vyslyšel mou pros-
bu a začal zasahovat do mého života. 
Hlasy a intenzivní pocit strachu začaly 
poznenáhlu slábnout a ustupovat. Za-
čala jsem dokonce pracovat jako vycho-
vatelka postižených chlapců v ústavu 
v Moravici.

Těžký úděl jsem nebrala jako 
křivdu

Práce se mi velmi líbila a s chlapci 
jsem si rozuměla. Své zaměstnání jsem 
přijala jako poslání. Dva roky na to byl 
můj muž postižen mozkovou mrtvicí. 
Musela jsem z ústavu odejít a zůstat 
s manželem doma a starat se o něj. 
Tehdy jsem se už pravidelně modlila 
a nebrala svůj úděl jako křivdu, ale že 
to tak má být. V té době mě navštívila 
jiná moje známá z Moravice, Olinka, 
která mě chtěla nabíjet „vesmírnou 
energií.“ Z knih od Evičky jsem však už 
věděla, že se tyhle věci dělat nemají a že 
se to Pánu Bohu hnusí. Začaly jsme se 
však s Olinkou několikrát týdně schá-
zet a modlit se spolu. Někdy se k nám 
přidala i Evička.

Okultistické knihy jsme spálily 
a začali číst Bibli

Olinčiny knihy o okultismu, které 
stály několik tisíc korun, jsme spolu 
spálily. Cítily jsme však, že potřebuje-
me duchovní pomoc. V Novém zákoně 
jsem našla adresu bratra Vládi Pípala 
a zatelefonovala mu. On ochotně přijel 
a vyslechl si nás. Četli jsme si spolu 
s ním Bibli a modlili se. Domluvili jsme 
si další schůzky a díky trpělivému vý-
kladu bratra Vládi jsme Bibli chápaly 
čím dál víc. Hlavně její poselství o Ježíši 
Kristu, který svou krví na kříži smyl 
naše hříchy a zajistil věčný život kaž-
dému, kdo v Něho uvěří a přijme Ho do 
života jako svého Pána.

Odevzdaná Ježíši, který 
neklame a nesvazuje

S Olinkou jsme pochopily, že pokud 
se člověk neodevzdá Pánu, propadá 
peklu. Pán Ježíš je jediným vítězem nad 
peklem a tím Zlým, který se nás snaží 
oklamat a zničit. Nakonec jsme se na 
jedné schůzce s Vláďou společně s Olin-
kou rozhodly Pána Ježíše přijmout 
a odevzdat se mu s veškerou důvěrou 
a pokorou a stát se tak Božími dětmi.

Své odevzdání Ježíši jsme 
veřejně vyznaly

Dále jsme se u nás jednou týdně schá-
zeli, protože manžel je ochrnutý a závislý 
na mé pomoci. Pána Ježíše přijali do své-
ho života i mí synové, snacha a několik 
přátel. Prvního června 2003 jsme se spolu 
s Olinkou nechaly v Ostravě-Kunčičkách 
pokřtít a vyznaly tak veřejně své odevzdá-
ní Spasiteli. Pocity, se kterými jsem ke 
křtu jela nemohu ani popsat. Nejvíce však 
převažovalo ujištění, že to tak má být, že 
to tak chce Pán a že to tak chci i já.

Pane, díky za lásku, kterou mi 
vléváš do srdce

Jednou týdně se teď u nás schází sku-
pinka a pokud mě někdo zastoupí u man-
žela, tak zajedu do Křesťanského sboru 
do Opavy na Čapkově ulici. Pán Ježíš 
zasáhl do mého života skutečně krásným 
způsobem. Dveře mého domu se otevře-
ly všem, kdo Pána Ježíše milují a chtějí 
slyšet Boží slovo, ale i těm, kterým je těž-
ko, tápají a hledají cestu. Nejsem doko-
nalá, mám své slabosti i zlozvyky. Teď už 
ale vím, že sama, svou lidskou silou, to 
nemohu zvládnout. S pomocí Spasitele, 
který mě svou krví na kříži omyl a zbavil 
hříchu, zvládnu i nemožné. Jemu děkuji 
za tu překrásnou, trvalou, nekončící 
a čistou lásku, plnou pokory. Děkuji mu 
za to, že ji vlévá do srdcí svých dětí, mění 
nás a tvaruje tak, jak to umí jen a jen On, 
náš Spasitel.

Zbytečná obava
Té lásky se nemusíš bát.
Vždyť je od Pána, Spasitele.
S důvěrou se mu máš odevzdat
A vložit do vyznání srdce celé.

Té lásky se nemusíš bát.
Vždyť ti dává věčné žití.
Za tebe život Pán šel dát,
Zkus ze tmy do světla vykročiti.

Té lásky se nemusíš bát,
ta v žádné chvíli nezradí tě.
Však ve víře pevně musíš stát,
pak navždy zůstaneš Boží dítě.
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DALIMIL KURKA

Z vězení alkoholu
ke svobodě víry

svědectví

Zajištěn avšak bez Boha
Narodil jsem se v Ostravě-Vítko-

vicích v roce 1961 a prožil jsem tam 
pěkné dětství. Do školky jsem to měl 
od našeho domu kousek a často jsem 
vyhlížel maminku z kuchyňského okna 
v prvním patře, zda ji neuvidím v něja-
ké tramvaji. Pracovala totiž jako řidička 
u dopravního podniku. Tatínek byl eko-
nomem ve Vítkovických železárnách. 
Angažoval se v Lidových milicích, KSČ 
a později absolvoval i večerní universitu 
marxismu-leninismu. Mě a mému o šest 
let mladšímu bráškovi nic nescházelo, 
vyrostli jsme v dostatku a cestovali po 
krásách Československa. Tatínek měl 
rád přírodu, byl sice trochu přísnější 
než maminka, ale měli jsme se rádi. Žili 
jsme však bez Boha.

Satan nespí
Základní školu jsem prošel na výbor-

nou a tak jsem pokračoval na strojní 
průmyslovce. Tam jsem začal zkoušet 
do té doby nepoznané - alkohol, děvča-
ta, cigarety, zábavy, karnevaly a disko-
téky. Požívání alkoholu se časem stup-
ňovalo. Satan nespal a já téměř každý 
den trávil v hospodě. A tak jsem se na 
alkoholu stal závislým.

Moje první láska
V roce 1982 jsem se na jedné zábavě 

seznámil s dívkou z Hrabůvky, jmeno-
vala se Marusja. Protančili jsme spolu 
téměř celou noc. Byla to náhlá a hezká 
láska. Začali jsme spolu chodit a pak 
i žít v garzonce, která patřila nemoc-
nici, kde Marusja pracovala. Já jsem 
odešel z druhého ročníku průmyslovky 
a přešel do učení na zámečníka, kde 
jsem se i vyučil. Začal jsem pracovat 
v železárnách a po dvou letech se nám 
narodil syn. Dali jsme mu biblické jmé-
no Daniel, ačkoliv jsem o křesťanství 
v té době nepřemýšlel.

Alkohol mě úplně svázal
Zpočátku jsme všichni bydleli u ma-

minky v Porubě. S manželkou jsme se 
měli rádi, ale já pořád chodil na pivo. 
Začaly hádky a rozchody. Marusja 
získala starší byt v Hrabůvce a já jsem 
kvůli absencím přestal pracovat jako 
strojník. Přeřadili mě do kotelny a kvůli 

přestupkům mi srazili i plat. Alkohol 
mě úplně svázal. Přihlásil jsem se na 
protialkoholní léčbu do Opavy. Nako-
nec jsme se úplně se ženou rozešli a já 
bydlel u maminky. Manželka mě tam 
však pravidelně se synem navštěvovala. 
Měla mě ráda. Jednou, když zase za 
námi přijela, a já byl zrovna s kamará-
dama na cestě do hospody, nevydržela 
to a rozplakala se. Když si to dnes 
vybavím, tak je mi toho skutečně líto. 
Dnes vím v jaké závislosti jsem tehdy 
žil i komu jsem vlastně otročil.

S nožem na manželku
Po roce 1990 jsme se ještě na chvíli 

dali dohromady, ale netrvalo to dlouho 
a rozešli jsme se znovu. Při jedné oslavě 
mezi námi vznikla potyčka a já jsem 
manželku pořezal, když se mi snažila 
vytrhnout z ruky nůž. Ve vazbě jsem 
se dostal na celu s věřícím klukem. Já 
jsem se mu však tehdy smál a nepřijí-
mal to, co mi říkal. Hned po propuštění 
z vazby jsem šel do hospody a tam mi 
jeden známý vyprávěl, co s Ježíšem 
prožil, a plakal u toho. Já jsem ale zůstal 
tvrdý a v duchu se mu posmíval. Poté 
jsem dostal dva roky vězení. Po návratu 
jsem začal zase pít. V roce 1997 jsem 
byl kvůli dluhu znovu ve vězení, ale po 
pár měsících mě propustili. Tehdy jsem 
prožil krásné shledání se svým synem 
Danielem. Hned jsme se šli sáňkovat. 
Byl to jeden ze světlých okamžiků mého 
života.

Bůh jedná skrze další vězení
V pití alkoholu jsem však pokračoval 

až do roku 1998, kdy jsem se dopustil 
„podivného“ činu, za který jsem byl od-
souzen na devět let do Valdic na „D“. Je to 
zvláštní, ale já za to Pánu děkuji. Dostalo 
se mi totiž úžasné milosti, o které jsem 
neměl ani ponětí. Už po příjezdu do Val-
dic jsem byl z nedobré cely přestěhován 
na jinou, kde jsem mohl být s jedním 
křesťanem. Rozmlouvali jsme spolu a on 
mi ukazoval křesťanské knihy a časopisy. 
Jednal se mnou velmi laskavě. 

Boží láska mě přivedla ke 
znovuzrození

Viděl jsem tu lásku a začal jsem číst 
Bibli, Nový zákon. Přijal jsem Ježíše 
Krista za svého Pána a Spasitele a prožil 

úžasné znovu-
zrození. Nyní 
hltám vše křes-
ťanské a jsem 
rozpálen pro 
Krista! Hovořím 
s Bohem a On 
mě posiluje, ujiš-
ťuje mne o své 
existenci a já mu 
věřím. Raduji 

se z každé návštěvy křesťanů, objevuji 
krásu Božího slova a tiše vše vstřebá-
vám a rostu. Pán mi dává do srdce lásku 
a radost, odpovídá na mé modlitby. Pro-
žívám krásné chvíle s bratry ve vězení 
např. při společném úklidu vězeňské 
kaple. Studuji biblické kurzy a přesto, 
že jsem onemocněl na štítnou žlázu 
a zhubnul o 20 kg, mám v nitru pokoj. 
Chci být svědectvím o Boží lásce ke mně 
a snažím se pracovat, jak nejlépe umím. 
Za práci na Bakelitce, úklid a brigády 
jsem už dostal mnoho pochval.

Jdu za Ježíšem
Zakládáme zde ve vězení nový krou-

žek pro všechny, kdo se chtějí o Boží 
lásce více dovědět. Jeden bratr přijal 
Ježíše za svého Pána a my jsme zde pro-
žili jeho nový rod, plakali jsme u toho. 
Hoden jsi Beránku chval! Prosím Vás 
modlete se za nás. Přiznávám se k Pánu 
před vězni, snažím se evangelium šířit 
letáčky a dopisy rodině.

Když si čtu Boží slovo, Pán očišťuje mé 
nitro. Utíkám od zlého a odevzdávám se 
Bohu, poznávám odpuštění, jistotu spa-
sení a naději věčnosti s Pánem. 

Beru vše z Jeho ruky
Děkuji nebeskému Otci za jeho milost 

a za vězení. Přijímám to vše z jeho ruky. 
Mám také maminku a tetu v domově 
důchodců a modlím se za jejich záchra-
nu. Až mě propustí na svobodu, chtěl 
bych se zapojit do práce živého sboru. 
Chtěl bych toto své vyznání zakončit 
citátem ze Žalmu 139,13-16:

„Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě 
mé matky jsi mě utkal. Tobě vzdávám chvá-
lu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně 
jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, 
toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala 
skryta jediná z mých kostí, když jsem byl 
v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších 
útrobách země. Tvé oči mě viděly v zárod-
ku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny 
tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich 
nastal.“



28 ŽIVÉ SLOVO

osobnosti bratského hnutia

O životě a misijní práci
 Karola Pavloviče

rozhovor s dcerou K. Pavloviče, Ester Josiekovou 
Ester Josieková, roz. Pavlovičová, vyrost-

la v rodině misijního pracovníka Karola 
Pavloviče (1898-1955), který mimo jiné 35 
let působil jako pastýř a učitel v bratislav-
ském sboru. Sestra Ester nám svými vzpo-
mínkami dává nahlédnout do života a práce 
Božího muže, který byl blízkým spolupra-
covníkem F.Butchera a spolu s ním budoval 
bratrské sbory na Slovensku.

Sestro Ester, Vy jste vyrůstala v rodině 
Karla Pavloviče, jednoho z vůdců bratr-
ského hnutí v bývalém Československu, 
jak se žilo v rodině Pavlovičových?

Doma nás bylo šest a náš dům byl 
otevřený. Lidé, kteří přijeli do Bratislavy 
z venkova, tak u nás přespávali. Někteří 
přišli za školou, jiní za prací a někteří 
u nás prakticky vyrostli. Například v době 
války pomáhal můj otec Židům, převáděl 
je přes hranice do Maďarska. Dobře si 
vzpomínám například na sestry Wald-
mannovy, ty se po válce dokonce vrátily 
a chodily do shromáždění. Ale otec pomá-
hal i nevěřícím například jednomu medi-
kovi z Piešťan. Ale vzpomínám si i na dal-
ší dva lidi a ještě jednu rodinu, která u nás 
bydlela. Pro tu si však přišli jednou v noci 
gardisti a odvedli je přímo do koncentrá-
ku. Jen zázrakem nás za to nepostříleli. 
Ten, kdo pomáhal Židům, byl totiž zpravi-
dla hned zastřelen. Jednou si však rodiče 
přinesli domů z Trenčína malého chlapce, 
měl tehdy sedm měsíců. Navštěvoval nás 
tehdy dědeček toho chlapce, ale po určité 

době to začínalo být nebezpečné a tak si 
chlapce vzal a dal ho Růžence Vaňatkové. 
Ta dokonce vzala k sobě i rodiče toho 
chlapce a schovávala je. Jeden židovský 
chlapec však u nás přece jen zůstal na 
trvalo a toho jsme adoptovali.

Pamatujete si i nějakou veselou příhodu 
spojenou s misijní prací vašeho otce?

Otec často jezdil se strýčkem Butche-
rem na kole po vesničkách, aby roznášeli 
Bible a rozdávali letáky. Jednu příhodu si 
pamatuji velmi dobře. Přišli jednou z ta-
kové návštěvy „kopanic“, kde byla velká 
chudoba. Pamatuji si, jak nám vyprávěli, 
že když spali, tak je najednou něco začalo 
kousat do nohou. Probudili se a zjistili, že 
to byly hladové myši. 

Jak jste jako dítě vnímala to, že Váš otec 
neměl někdy na uživení rodiny?

Já si myslím, že je dobré, když je člověk 
závislý na Pánu Bohu, zároveň si však 
myslím, že pracovníci v církvi mají být 
podporovaní, mají mít plat. Já jsem jako 
dítě prožívala někdy velmi zlé chvíle, 
když jsme neměli co do úst. Pamatuji si, 
když jednou večer neměli dát co na stůl, 
byla jsem tehdy druhá nejstarší, tak nám 
máma tehdy řekla: „Nemáme nic.“ Šli 
jsme se společně modlit. Pamatuji si, že 
jsme často dělali čaj z ořechových slupek 
a to se nás dotýkalo. Myslím, že to nebylo 
správné, aby děti od církevních pracovní-
ků byly hladové. I to oblečení ve školách, 
vše vypovídalo o chudobě. Nebyly peníze 
na lékaře a pro děti je něco takového hod-
ně těžké, ano velmi těžké. Ti, kteří byli 
podporováni ze zahraničí nebo měli spoje-
ní na Ameriku, ti na tom byli lépe. Ale náš 
otec nebo i bratr Jósef Mrózek u vás na 
Slezsku, ti měli chudobu. Teprve nedávno 
jsem od své švagrové, vdovy po mém bra-
tru Danielovi (zemřel v r.1953), který také 
pracoval na Božím díle, slyšela, jak těžké 
pro ni bylo přežít. Neměla po manželovi 
žádný vdovský důchod ani sirotčí. Neměli 
co jíst, neměli se za co oblékat.

Na co z té doby života bratrských sborů 
vzpomínáte ráda?

Velmi zajímavé byly např. konference, 
které jsme měli v Bratislavě. Otec vítal 

účastníky už na nádraží u každého rychlí-
ku, ať už přijeli z Čech nebo ze Slovenska. 
Po přivítání je nasměroval, kam mají jít. 
Noclehy byly připravené ve škole, vždy 
jedna třída pro muže a jiná pro ženy. 
Do tříd se nanosila sláma a já jsem se 
svou starší sestrou Aničkou chodila za 
věřícími a přinášeli od nich plachty, deky 
a polštáře, které jsme jim ustaly. Školník 
připravoval snídani a obědy jsme už měli 
společně v domě YMCA. Pro konferenci 
jsme si pronajímali sál Zrcadlové síně. 
Byly to velmi pěkné chvíle. V sobotu jsme 
měli přivítání, v něděli a v pondělí pak 
samotnou konferenci. Tak tomu bylo kaž-
dé Velikonoce. A po konferenci, po tom 
posledním shromáždění, vyprovázel můj 
otec bratry a sestry na nádraží a loučil se 
s nimi podáním ruky. Byly to hezké oka-
mžiky, mého otce lidé skutečně znali.

On byl organizátorem těch konferencí?

Ano, on to organizoval. K nám přichá-
zely korespondenční lístky s přihláškama 
a informacemi kolik lidí přijede. Účastníci 
byli ubytovaní v domácnostech věřících 
a potom v těch školách. To byly skutečně 
pěkné konference. Přijížděli na ně ze za-
hraničí bratři Cooper a F.F.Bruce z Anglie, 
strýček Eol ze Švýcarska, bratr J.Laub 
a A.Ungár z Maďarska nebo také bratr 
J.Warns a E.Sauer z biblické školy ve Wie-
denestu. Jednou přijel i jeden bratr, na je-
hož jméno si nemohu vzpomenout. Přivezl 
s sebou takové velké plakáty, na kterých 
měl napsané biblické verše a chodil s nimi 
po celé Bratislavě. Takže přijížděli hosté 
ze všech okolních zemí i z Rakouska. 
Také od vás z Těšínska jsme měli hosty. 
Pamatuji si, že přijeli na kolech. Jeli k nám 
tři dny a tři dny zase zpátky, protože cesta 
vlakem byla tehdy dost drahá. Mám na ty 
chvíle skutečně pěkné vzpomínky.

To, co jste teď zmínila, to se týkalo 
vlastně třicátých let dvacáteho století?

Ano, tak se tehdy pracovalo. A když se 
jezdilo po vesnicích, tak se často stalo, že 
jim četníci Bible i zpěvníky zkonfiskovali 
nebo spálili. Náš otec měl bratrance, kte-
rý byl jedním z hlavních u četníků. Otec 
pak za ním často šel a ty zpěvníky i Bible Ester Josieková, roz. Pavlovičová
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dostal nazpět a dokonce i s povolením 
k činnosti. No a když chodili od domu 
k domu po těch katolických vesnicích na 
Slovensku, tak je lidé vyháněli i cepy, ko-
sami a házeli po nich kamením. Kolikrát 
se stalo, že otec spal jen na nádraží na 
lavici, protože v okolí nebyli žádní známí 
věřící. Takhle se začínala práce na Sloven-
sku, chodilo se z domu do domu.

Jezdil Váš otec sám nebo měl nějaké spo-
lupracovníky?

No, on jezdil často sám. Tam v okolí 
Bratislavy chodil dříve se strýčkem But-
cherem, ale později sám, často sám. Cho-
dil po těch vesničkách a kopaninách, kde 
se bylo těžko dostat vlakem.

Sestro Ester mohla byste říct něco 
bližšího o Vašem bratrovi Danielovi Pav-
lovičovi?

Byl velmi šikovný. Když měl asi pět let, 
byl na prázdninách u Kučerových, kde po-
máhal při žních. Tehdy se jim porouchala 
mlátička a on se snažil také pomáhat, 
jenže tam tehdy přišel o ruku. Vyrostl 
sice bez ruky, ale velmi miloval Pána 
Ježíše a byl takový radostný. Vůbec si ne-
připouštěl, že je postižený. Rád chodil po 
vesnicích a zvěstoval evangelium, zvlášť 
v období po druhé světové válce navštěvo-
val sbory a věnoval se dětem. Myslím, že 
i k vám na Těšínsko rád zavítal.

Ano, generace, kterou na Těšínsku vyu-
čoval na dětské besídce na něj ráda vzpo-
míná a příběhy, které jim vyprávěl, si tady 
lidé pamatují dodnes.

No, myslím si, že na Slovensku je dost 
zapomenutý.

U vás doma se jistě střídalo hodně 
zahraničních návštěv, vzpomenete si na 
některé výrazné osobnosti, které měly na 
Vašeho otce větší vliv a proč?

Myslím, že největší vliv na něj měl 
bratr F.Butcher. Oni spolu pracovali a Bu-
tcher byl vlastně jeho učitel. No a potom 
také ti bratři, kteří sem přijížděli ze 
zahraničí, protože otec s nimi velmi rád 
spolupracoval. Například bratr Johan-
nes Laub z Maďarska nebo Erich Sauer 
z Německa, ti přijížděli k nám a bydleli 
u nás doma. Měli jsme dole v domě vedle 
shromáždění hostovský pokoj, takže tam 
hosté bydleli. Ti, kteří přijížděli z Anglie, 
bydleli u bratra Butchera. Všichni však 
mého otce nějak ovlivňovali, hlavně 
ale bratři, kteří přijížděli z Wiedenestu. 
S těmi byl v podstatě stále v kontaktu. 
Když jsem byla ještě malé děvče, tak si 
pamatuji, jak se rodiče rozhodovali, zda 
se přestěhovat do Německa na biblic-
kou školu ve Wiedenestu. Bratr Warns 
k tomu mé rodiče povzbuzoval, protože 
byli osvědčenými pracovníky a oba uměli 
dobře německy. Jenže tehdy si zase bratr 
Butcher přál, aby otec zůstal v Bratislavě, 
protože byl jeho nejbližším spolupracov-
níkem a neměl by jej kdo zastoupit. Otec 
se staral o konference a o tu duchovní 
práci v Bratislavě. Takže nakonec zůstal 
na Slovensku v Bratislavě.

Máte nějakou osobní vzpomínku na 
bratra Johannese Warnse?

Vzpomínám si na něj jako na veselého 
člověka. Když k nám přijížděl, tak jsem 
mu většinou seděla na klíně. Byla jsem 
tehdy ještě maličká. Pamatuji si na ten 
jeho knír a radostnou povahu.

Sestro Ester, Vy jste prožila dobu roz-
květu bratrských sborů ve třicátých letech 
dvacátého století. Jak ta bratrská shro-
máždění v Bratislavě a okolí vypadala?

Pokud si pamatuji, tak shromáždění 
byla ze začátku na ulici Törökové. Dopo-
ledne jsme měli lámání chleba. To bylo 
od desáté do půl dvanácté a po obědě 
od dvou do tří měli shromáždění Maďaři, 
od čtyř do pěti ho měli Němci a my jsme 
měli slovenské shromáždění od šesté do 
sedmé hodiny. To bylo všechno na jednom 
místě. Pak se ta práce rozšířila a shromáž-
dění jsme měli i na Tehelnom poli, v tom 
domě, kde jsme bydleli. Dole jsme měli 
pronajatou místnost. V té době bydlel 
na Tehelnom poli i bratr Josef Kurz. Učil 
v Bratislavě jako profesor na chlapeckém 
gymnáziu. Ten se věnoval mládeži. V tom 
druhém shromáždění jsme to měli taky 
plné. Někdy bylo shromáždění i v Petržal-
ce, kde byla také „dětská hodinka“. A pak 
ještě v Dornkapel u mých prarodičů We-
intragerových i tam se věřící scházeli, no 
a potom ještě v Rači, kde se rozvinula také 
dobrá práce. Bylo nás skutečně hodně.

Po období svobody přišly i temné 
chvíle nacismu a Hlinkovy lidové strany. 
Odrazilo se to nějak na atmosféře sborů? 
Dokázali tomu věřící čelit? Mohla byste to 
nějak doplnit vzpomínkami?

Nemohla bych říct, že by u nás někdo 
z našich věřících byl v Hlinkově straně. 
Náš otec byl toho názoru, že věřící ne-
mají být politicky činní a myslím, že to 
tak tehdy bylo pro nás dobře. Když jsem 
se tehdy vdala na Těšínsko, mohla jsem 
tomu řediteli, který mě přijímal do práce 
říct, že se politicky neangažuji. A on mě 
přijal. My jsme byli v Bratislavě tak pomí-
chaní – Slováci, Němci a Maďaři, že nám 
jiná národnost vůbec nevadila.

Manželé Karol a Matilda Pavlovičovi

Rodina Karola Pavloviče
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Takže ta nacionalistická stránka ve sbo-
ru nehrála žádnou roli? 

Ne nehrála. Byli tam sice jednotlivci, 
zvláště z řad Němců, kteří nacionalistic-
ky vystupovali, ale těch bylo málo. Ale 
nemohla bych říct, že by tomu tak bylo 
ve sborech, ve shromáždění, to opravdu 
nemohu říct.

Vy jste se vdala za Jana Josieka, který 
byl Polákem z Těšínska a prožila s ním 
větší část svého života. Jaké máte na něj 
a na Těšínsko vzpomínky z doby, kdy jste 
tam spolu žili?

Když jsem se vdala, tak jsem Těšínsko 
moc nepoznala. Spíše jen Kozakovice, kde 
bylo shromáždění a kam jsme každou ne-
děli jezdili z Chybia. Sjížděli jsme se tam 
z okolí a bylo nás asi dvacet nebo dvacet-
pět. Ta shromáždění tam byla pěkná.

Na co rád vzpomínal Váš manžel?
On vyrostl v Koňakově u Těšína a tam 

měli velmi dobrý pěvecký sbor. Vyprávěl 
mi, že některé písně sám skládal. Bylo tam 
hodně hudebně nadaných lidí, myslím teď 
na Zabystrzanovy. Celá rodina byla velmi 
muzikální, vždycky se tam zpívalo a bylo 
veselo. I můj otec tam rád jezdil. Pamatuji 
se, že jednou odjel na Těšínsko na Vánoce. 
Jako rodina jsme tam jezdili na prázdniny. 
A vztahy k Těšínsku jsme udržovali i díky 
těm konferencím, na které zase lidé z Tě-
šínska jezdili k nám. Otec navštěvoval i Frý-
dek-Místek. Shromáždění tam bylo u Fidle-
rových, on byl policista a ona švadlena.

Vzpomínáte si na Jósefa Mrózka?
No jasně, na něj si dobře pamatuji. 

On byl ohromný, měl velmi dobrý vztah 

k mladým. Byl to zlatý člověk. Pamatuji 
si, když jsme jednou šli na hory, tak nás 
vyprovodil a pak nám zase vyšel vstříc, 
když jsme se vraceli. Mladým skutečně 
rozuměl. Slyšela jsem ho i kázat a slovo, 
které zvěstoval bylo úderné. Zvlášť blízko 
měl k biblickým proroctvím.

Máte ještě nějakou vzpomínku na obdo-
bí druhé světové války?

Když se rozdělila Československá re-
publika a slovenským prezidentem se stal 
Tiso, tak bratrská shromáždění hned za-
vřeli. Scházeli jsme se tehdy u nás nahoře 
v bytě, bydleli jsme na druhém poschodí. 
Mívali jsme tehdy shromáždění v neděli 
dopoledne. Lidé k nám přicházeli po jed-
nom, po dvou. Zpívali jsme jen tiše a bylo 
to více méně jen modlitební shromáždění 
a lámání chleba. Podobně byla zavřená 
i baptistická shromáždění, ale oni dostali 
z Německa informaci, že mohou otevřít 
sbory a my jsme se s nimi spojili. A pak 
jsme měli jednu neděli lámání chleba jako 
mívají bratrské sbory a druhou neděli 
shromáždění tak, jak byli zvyklí bratři 
baptisté. Celou válku jsme spolu vycházeli 
velmi dobře a také to pokračovalo i po 
válce.

Takže ta společná shromáždění jste měli 
i po válce?

Když opět vzniklo Československo, 
tak někteří přicházeli s myšlenkou, že se 
máme od baptistů oddělit, že se bratrské 
sbory mají osamostatnit. Myslím, že to 
bylo trochu násilné a překotné. Nepro-
bíhalo to klidným způsobem tak, jak by 
to asi probíhat mělo. Můj bratranec Emil 
Kráľ zůstal u bratří baptistů a působil tam 
dokonce jako tajemník. 

Jakou roli v tom sehrál váš otec?

Byl toho názoru, že to přání rozdělit 
se, by mělo napřed přijít ze strany věří-
cích. Ten tlak, že se máme oddělit hned, 
totiž přicházel spíše ze zahraničí. Lidé 
to vnímali jako něco nuceného. Mnozí 
v baptistických sborech zůstali a nebylo 
jich málo.

Máte nějakou výraznou vzpomínku na 
konec války?

Vzpomínám si na jednu příhodu, když 
k nám s postupujícími vojsky přišli v ne-
děli ráno do sboru ruští vojáci. Když vešli 
dovnitř, každý hned strnul. Shromáždě-
ní však pokračovalo dál. Když bylo po 
shromáždění, ruští vojáci vstali a vytáhli 
Nové zákony a říkali: „My jsme věřící 
a věříme stejně jako vy. Hledali jsme vás 
ulici za ulicí, až jsme vás našli.“ Tehdy byl 
ve shromáždění i jeden německý voják 

a všichni, jak Rusové, tak i ten Němec, šli 
k nám na oběd. Už tehdy jsme byli něco 
jako spojené národy, byl to silný moment, 
prožili jsme krásnou chvíli. Ani se to nedá 
vypovědět, jak to bylo krásné.

Sestro Ester, Vy jste měla možnost cesto-
vat a také trochu srovnávat. Bratrské sbo-
ry nejsou monolit a dochází v nich i k ur-
čitým pnutím mezi tradicí a otevřeností 
k novým formám práce? Jak to vnímáte? 

Když jsme s manželem přijeli do Ka-
nady, tak se nás někteří ptali, zda jsme 
od otevřených nebo od uzavřených bratří 
(closed or open brethren). My jsme vlast-
ně ani nevěděli co to je, protože za mých 
časů jsme to ani nezaslechli. Pamatuji se, 
že jsme bratru Butcherovi napsali, aby 
nám řekl, co jsme? On tehdy napsal, že 
nejsme ani to ani ono, ale napsal jen, 
čemu věříme. A tak jsme zase nevěděli, 
kam máme chodit. V té vesničce, kde jsme 
bydleli, tam nebylo bratrské shromáždění. 
Bylo tam jen menonitské a evangelikální 
shromáždění. Bratr Butcher nám radil, 
abychom nezůstali doma, ale navštěvovali 
nějaký sbor. Nám byli bližší ti Menonité 
a tak jsme šli k nim, protože jsme s nimi 
měli velmi úzké vztahy. V základních vě-
cech jsme se shodli a o odlišnostech jsme 
nediskutovali.

Jak tomu bylo v tomto ohledu v bratr-
ských sborech za první republiky?

My jsme o tom pnutí v bratrském hnutí 
ani nevěděli. K nám domů například cho-
dili i lidé z Modrého kříže a od Baptistů. 
Brali si naše kalendáře, zúčastňovali se 
našich konferencí. Necítili jsme nějaké 
rozdíly a rozhodně jsme se neuzavírali, 
alespoň si na něco takového nepamatuji.

Vy jste znala dobře svého otce. Jak by 
podle Vás reagoval na snahu se uzavírat?

Víte, otec měl vždy dobrý vztah s ostat-
ními církvemi. Když ho například zvali 
na biblické hodiny ke Kalvinistům, tak 
tam chodil, i když ta shromáždění byla 
maďarská. On měl dobré vztahy s věřícími 
s ostatních církví, takže by se jistě neu-
zavíral. Ani strýček Butcher, pochybuji 
o tom.

 Vy máte vzpomínky i na dobu komu-
nistické perzekuce, během které Váš otec 
zahynul v komunistickém žaláři. Jak jste 
to tehdy vnímala a co na Vás zapůsobilo?

Já jsem odešla v roce 1947 a myslím, 
že ta pronásledování bratrských sborů 
začala v 50. letech. Když mi otec psal, 
tak neudával zpáteční adresu. To, že je ve 
vězení mi dali vědět jiní. Napsali, že otec 
je na dovolené tam, kde byl Janík, můj 

Daniel Pavlovič
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muž. Pochopila jsem, že jde o narážku 
na pobyt mého muže v sibiřském gulagu. 
Vím, že když otce zavřeli, tak byl u mé 
tety v Turčianských Teplicích, protože mi 
to sestřenice potom popsala. Odvezli jej 
do Prahy na Pankrác a tam také po dvou 
letech věznění zemřel. A když zemřel, tak 
všechny ostatní bratry z vězení propustili 
(Sirackého, Hrdinu, …). Nikdo ani neví, 
kde je jeho hrob. Moje sestra, jak jsem se 
dozvěděla, chtěla, aby ho vydali. On však 
už byl pohřbený v jednom z hromadných 
hrobů.

Chtěl jsem se Vás ještě zeptat, jak to bylo 
před druhou světovou válkou se vztahem 
bratrských sborů k zahraniční misii?

My jsme například měli ve sboru na ne-
dělní škole takovou pokladničku s malým 
černouškem. Když jsme do ní hodili min-
ci, tak se ten černoušek poklonil. Tak jsme 
vybírali peníze a posílali je na misii. Takže 
podpora misie v nás byla pěstována od 
malička. Já sama jsem měla touhu stát se 
misionářkou, ale nevyšlo to. Misie se však 
podporovala, byli jsme spojení s misijními 
školami, nejen ve Wiedenestu, ale myslím 
teď i na misijní školu ve Švýcarsku. Takže 
misijní práce se podporovala. Například 
bratři Griffiths a Hine, kteří pracovali 
jako misionáři na Podkarpatské Rusi, 
k nám chodili na konference a referovali 
o své práci.

Jaké to bylo na konferencích, když tam 
bylo pohromadě tolik národností?

Bratři, kteří přijížděli z Anglie, uměli 
německy, takže jsme překládali do něm-
činy a slovenštiny. Například bratra Lau-
ba, jsme takto překládali z maďarštiny. 
Ale my jsme si toho jako děti často ani 
nevšimli, protože jsme v Bratislavě takto 
mezinárodně vyrůstali. 

Takže kterými jazyky jste vlastně mlu-
vila?

Slovensky, německy a maďarsky. Poz-
ději, když jsem se vdala, tak ještě polsky 
a v Kanadě pak anglicky. V Bratislavě se 
žilo vícejazyčně. Proto k nám možná také 
jezdilo tolik hostů, nebyl zde problém 
se dorozumět. Tehdy nás bylo v bratr-
ských sborech v Bratislavě více než dnes.

Čím myslíte, že to bylo?

Pracovalo se s dětmi a mládeží. V dě-
tech je vlastně budoucnost sborů. Měli 
jsme pěvecké sbory, scházeli jsme se po 
shromáždění ještě doma a hráli různé hry. 
Na výlety jsme chodili. Hodně se pracova-
lo také na venkově, ve vesnicích byly vel-
ké sbory. Bratr Kurz pracoval s mládeží, 
pamatuji si na silvestrovská setkání u nich 

doma, na společné 
výlety a velmi dob-
ré slovo, které měl 
pro nás připraveno. 
Podobně i bratr Vy-
skočil, s německých 
sborem pracoval 
bratr Dreschler 
a s maďarským bratr 
Czáder. Strýček Dre-
schler a jiní starší 
hráli s námi dětmi 
hry. Ve shromáždění 
byli i obrácení Židé, 
jako bratr Lekner 
a jiní. Vládla tam ote-
vřenost, lidé se uměli 
rozdělit. Naše máma 
se dělila i s tím má-
lem, co jsme měli 
a dělala to s úsmě-
vem. Vzpomínal na 
to po její smrti i bratr 
Dr.Zeman. Vedle 
pomoci to byly i ná-
vštěvy nemocných 
nebo také starost 
o ty židovské děti. 
Vzpomínám si jak 
to bylo nebezpečné, 
když dostaly spálu 
(šarlach). Jožko už 
tehdy začínal být modrý a židovský lékař 
řekl, že to nepřežije. Naše máma na něj 
začala dýchat a zahřívat jej a on přišel 
opět k životu. Ta rodina se nakonec dosta-
la do Kanady. Já jsem jim pak pomohla, 
když přijeli do Paříže, aby se dostali do 
Kanady.

Jak jste se vlastně do Kanady dostala 
vy sama?

Jela jsem za manželem. Ten se v roce 
1939 dostal po rozdělení Polska do Sovět-
ského svazu. Byl v posledním trasportu, 
který směřoval do Katyně, kde byli polští 
důstojníci masakrováni. Jeho transport 
však už do Katyně nedorazil, přesměro-
vali jej na Sibiř. Manžel tam strávil dva 
roky. Po napadení Sovětského svazu 
Německem mělo být z polských vojáků 
vytvořeno vojsko. Někteří pod sovětským 
a jiní pod britským velením. Manžel už 
Rusům nevěřil a chtěl být pod britským 
velením. A zase se, díky Bohu, dostal do 
posledního transportu, který po vyjedná-
vání polského generála Anderse opustil 
Sibiř a Rusko. Stalin si to totiž rozmyslel 
a uvědomil si, že polské vojáky bude po-
třebovat. Manžel však už byl za hranicemi 
a přes Irán a Irák se dostal do Palestiny 

a do Itálie. Bojoval v bitvě o Monte Cas-
sino. První transport, který měl po válce 
vojáky zavést domů do Polska, skončil na 
Sibiři. Generál Anders, který zachraňoval 
Poláky z ruských lágrů, další transport už 
raději ani nevypravil. Poláci šli do Ang-
lie a z Anglie do celého světa. My jsme 
si po válce se sestrou otevřely obchod 
a kolega z dovozu se měl zeptal, zda jsem 
už o manželovi něco slyšela. Pověděla 
jsem, že ano, ale že potřebuji pas. Řekl 
mi, abych mu přinesla všechny doklady 
a fotografie a pas mi zařídil. Sedm měsíců 
jsem však čekala na vízum. Mezitím 3. 
března zemřela máma a já jsem vycestova-
la 4.června 1947. Letěla jsem za manželem 
a v Londýně mě na letišti čekala známá 
tvář bratra Hineho, který mi pomohl se 
s manželem opět setkat. Z Anglie jsme 
pak vycestovali do Kanady. 

Sestro, jak vidím, prožila jste opravdu 
pestrý život a Bůh Vás v něm zázračně 
provázel. Děkuji Vám za ten pohled do 
života a práce Vašeho otce a počátků bra-
trského hnutí v Československu.Pán Vás 
provázej.

Rodina Karola Pavloviče
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PŘIPRAVIL: PETR VAĎURA

Rozhovor
s neznámým

Tazatel: Doba, ve které jsme se dnes 
ocitli, není pro Izrael moc příznivá. Nako-
nec nám to poví lépe náš dnešní host. Mohl 
byste se nám nejprve krátce představit? 

(Ne)známý: Samozřejmě - víte, mě 
tady všichni dobře znají, protože žiji 
zde u Bét-elu už padesát let. Jsem Hos-
podinův prorok, tedy vlastně byl jsem 
Hospodinovým prorokem, až do té ne-
šťastné roztržky...

T: Myslíte tím rozdělení království na 
severní Izrael a jižní Judsko?

N: Ano, to myslím. Šalomounův syn 
Rechabeám si to zavinil sám. Vydíral 
nás, že už se to nedalo vydržet. Takže 
když pak přišel Jarobeám z Egypta, 
nebyl to pro něj zas až takový problém 
strhnout na svou stranu většinu Izraele. 
Špatné ale na tom bylo to, že náš nový 
král vybudoval i nové svatyně, abychom 
už na svátky neputovali do Jeruzaléma. 
No a jednu z nich zřídil tady, v Bét-elu. 
Ten nový chrám je krásný, což o to, ale 
uctívá se tam - socha zlatého býka! A to 
prý je Hospodin! Rozumíte? Zlatý býk! 
Jako kdysi za Mojžíše na poušti! 

T: A co na to lidi a kněží? To se nikdo 
nebouří? 

N: Ne, jim to vyhovuje! A prosím vás, 
kněží! Král ustanovil nové kněze, kteří 
nejsou z pokolení Lévi. A dokonce on 
sám v té svatyni obětuje! Je to tady jak 
někde v Damašku!

T: Vy jste přece Hospodinův prorok, to 
jste mu nic neřekl?

N: Víte, co by se mnou bylo? Dal by 
mě zlikvidovat. A celou moji rodinu 
taky. Takovému člověku nemá cenu se 
protivit. 

T: A to k vám Hospodin nepromlouval?

N: Nejdříve ano, ale pak už ne. Proč 
by taky mluvil, když já jsem mlčel? Tak 
poslal toho muže z Judska.

T: Jakého muže?

N: Přišel prorok z Judska, který při-
šel, aby zlořečil oltáři v té naší krásné 
Bét-elské svatyni. A víte, co se stalo? Ol-
tář se roztrhl a popel z oběti se rozsypal 
kolem. To byl strašný skandál. Král byl 
u toho a hrozně se rozčílil.

T: Jak to s tím prorokem dopadlo?

N: To byla scéna! Král se obrátil od 
oltáře proti tomu prorokovi, vztáhl 
k němu ruku a zařval na své vojáky: 
„Chopte se ho!“ Jenže jak to řekl, ta 
ruka mu ochrnula a on ji nemohl přitáh-
nout zpátky k tělu. V tu chvíli pochopil, 
že s ním jedná Hospodin a začal prosit 
toho proroka, aby se za něj modlil. Ten 
se modlil a král se uzdravil. No říkám, 
scéna k pohledání! Král byl pak na 
proroka jak milius, zval ho do svého 
paláce, chtěl ho hostit, ale on ne, že mu 
Hospodin zakázal cokoli v tom našem 
království jíst a pít. A odešel. 

T: Vy jste se s ním nesetkal?

N: Já jsem to všechno slyšel od synů. 
Tak si říkám: toho proroka chci vidět. 
Osedlal jsem oslici a jedu ho hledat. 
A víte kde jsem ho našel? Pod posvát-
ným stromem! Tak ke králi na hostinu 
nejde, ale do ochrany posvátného stro-
mu se svěří! Hm pěkný prorok! Zbabě-
lec to byl.

T: Myslíte, že se bál? 

N: Proč by si tam jinak sedal? 

T: Třeba to byla jen náhoda.

N: Prosím vás, jaká náhoda, prorok 
přece musí vědět, kam si sedá. Bál se, 
tak si pro jistotu odpočinul pod posvát-
ným stromem, protože věděl, že tam se 
ho nikdo neodváží dotknout. Řekl jsem 
si, že se na toho ustrašeného proroka 
podívám blíž. Třeba se něco dozvím 
i o sobě... Pozval jsem ho do svého 
domu, aby se u mě najedl a napil. 

T: Vždyť to přece měl od Hospodina 
zakázané!

N: Trochu jsem ho podvedl, řekl jsem 
mu, že Hospodin změnil svůj příkaz. 
Bylo na něm vidět, že je rád. On měl 
obrovský strach z krále, že ho nechá na 
cestě zabít. To je paradox: Ve svatyni 
dělá zázraky a pak se takhle bojí!

T: Takže nakonec u vás jedl?

N: Ano, ale dopadlo to s ním stejně 
špatně. Stalo se něco, co se nestalo už 

mnoho let. Hospodin ke mně promluvil 
a já jsem tomu člověku prorokoval, že 
za to, že porušil Boží příkaz, nedostane 
se jeho mrtvé tělo do země jeho otců. 
A představte si, že když šel od nás 
k hranici s Judskem, napadl ho lev a za-
bil ho. Přitom osla, na kterém ten muž 
jel, si ten lev ani nevšiml. Pak je tak 
viděli nějací obchodníci: mrtvola muže, 
živý osel a vedle nich sedí lev. Hned 
jsem se tam vypravil, mrtvolu jsem na-
ložil na osla a pohřbil jsem ho ve svém 
vlastním hrobě. A můžu vám říct, že mi 
bylo, jako bych pohřbíval sám sebe.

T: Jak to?

N: Víte, on ten člověk byl asi hodně 
bojácný. Ale přesto do Bét-elu jel a proti 
králi i proti té modlářské svatyni proro-
koval. Ale pak to na něj dolehlo. Děsil 
se toho, ža ho král nechá zabít. Proto se 
uchýlil pod posvátný strom. Tím vlastně 
podkopal to, co udělal v Bét-elu. A to 
bylo zlé. Jenže já jsem na tom vlastně 
úplně stejně. Taky jsem prorok a taky 
mám strach. Nic jsem neřekl ani proti 
králi, ani proti tomu hroznému mod-
lářství. Sice mě neroztrhal lev, ale jinak 
jsem na tom úplně stejně, jako ten muž 
z Judska. Kdo dnes uvěří tomu, že znám 
Hospodina a že věřím tomu, že je Pa-
novníkem země i nebes? Nikdo! A tak 
když jsem toho muže pohřbíval, pohřbí-
val jsem sama sebe. Svůj prorocký úřad, 
požehnání od Hospodina a vlastně celý 
svůj život. A to je všechno.

T: Děkuji za rozhovor.

Otázka: S kým jsme si povídali a kde 
je o něm v Bibli zmínka? 

Výsledek biblického 
kvízu 02/2005

Odpověď na otázku zní: 
Justus (Sk 1,22-25)
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Jiří Hurta,
věrný služebník slova

křesťanské osobnosti

Biblista s aktualním poselstvím
Jiří Hurta je známou „neznámou“ 

křesťanského rozhlasového vysílání 
Trans World Radia (TWR). Posluchači 
se s ním na vlnách rozhlasu setkávají 
zejména v ranním nedělním vysílání 
kázání Božího slova. Většina z nich se 
s bratrem Hurtou nikdy neviděla, ale 
vytvořila si k němu osobní vazbu a tak 
není divu, že se v listárně TWR objevily 
dotazy typu: Kdo to byl Jiří Hurta? Kým 
byl ten muž, jehož biblická poselství jsou 
stále aktuální a jehož přednes má profe-
sionální kvalitu? Když jsem se snažil 
najít odpověď na tyto otázky, uvědomil 
jsem si, jak mne jeho životní dráha oslo-
vila a jeho zralé duchovní postoje stále 
obohacují. I proto bych vám chtěl tuto 
křesťanskou osobnost posledních dvou 
dekát komunistické éry blíže představit.

 Student s mimořádnou pamětí
Bratr Jiří Hurta se narodil 19. května 

1920 v rodině ze střední společenské 
vrstvy. Jeho otec byl ředitelem pošty v Li-
toměřicích. Syn Jiří byl orientován huma-
nitně a byl nadán mimořádnou pamětí, 
kterou později ve svém novinářském po-
volání ještě více vycvičil. Své humanitní 
vzdělání rozšiřoval o nové vědní poznat-
ky, které dovedl zejména při besedách 
s mladou generací dobře rozvinout.

Divadlo jako úkryt a škola zároveň 
Po absolvování reálného gymnázia 

odešel Jiří z domova. Aby se vyhnul to-
tálnímu nasazení v Německé říši, začal 
pracovat v pražském kočovném divadle 
Anny Sedláčkové a mohl tak rozvíjet 
svůj umělecký talent. Později pracoval 
několik sezón v Pardubickém divadle 
a pak v Divadle hudby Praha v Opleta-
lově ulici. Hodně psal, režíroval a dělal 
dabing pro film i televizi. Jím namluve-
né slovo je možno ještě dnes slyšet v ně-
kterých nahrávkách Československého 
rozhlasu. V rozhlase byl dobře znám 
z pořadu „A léta běží vážení“, později 
pouze „Léta běží“, který byl Čs. rozhla-
sem vysílán poměrně dlouhou dobu.

Pro nesouhlas s politickým 
procesem vyhozen z práce

Jiří Hurta natočil několik rozhlaso-
vých her a byl tedy hercem především 

rozhlasovým. V televizi jsme jej mohli 
zahlédnout při záskocích v pořadu 
„Branky, body, vtěřiny.“ Práce v roz-
hlase vyžadovala člověka loajálního 
k tehdejšímu režimu. Jelikož Jiří Hurta 
v padesátých letech minulého století ne-
souhlasil s trestem Milady Horákové, byl 
po návratu z dovolené vyhozen z práce. 
Pracoval tedy manuálně v Motorletu Pra-
ha jako soustružník, kde měl být „převy-
chováván.“ Postupně mu byla nabízena 
lepší místa s podmínkou, že změní svůj 
názor na politiku KSČ. Nezměnil.

Zasažen Božím slovem přečetl 
Bibli ve třech dnech

Duchovní obnovu, své znovuzrození, 
prožil Jiří Hurta kolem roku 1972, když 
přijal pozvání na biblické shromáždění, 
kde mládež u příležitosti Velikonočních 
svátků četla neumělým způsobem texty 
evangelií o utrpení Ježíše Krista. Jiří byl 
tak silně zasažen Božím slovem, že z to-
ho nemohl celou noc spát. Opatřil si Bibli 
a v jednom zátahu ji za tři dny a tři noci 
přečetl. Byl tak uchvácen Boží láskou, že 
se Pánu Ježíši úplně vydal a nastoupil 
cestu živého a nadšeného křesťana. Na 
této cestě Pána Ježíše vytrvale následoval 
až do konce své pozemské pouti. 

Studium teologie při zaměstnání
Po roce 1968 pracoval jako úředník 

reklamního oddělení Čs. pojišťovny 
Praha a z tohoto místa pak odešel do 
důchodu. Dálkově vystudoval Husovu 
teologickou fakultu. Jeho duchovním 
působištěm byly především sbory Evan-
gelické církve metodistické v Jablonci 
nad Nisou, v Hrádku nad Nisou, v Pet-
rovicích a také v Praze, kde působil jako 
kazatel. Byl však otevřen spolupráci se 
všemi evangelikálními církvemi. Zvlášť 
dychtivě mu naslouchali při různých 
besedách studenti.

Žena Libuše mu byla 
posilou i inspirací 

S bratrem Hurtou jsem se několikrát 
setkal při jeho pobytech na Těšínsku, 
kde se často v evangelikálních kruzích 
pohyboval. Brával s sebou i svou milo-
vanou manželku Libuši (nar. 22. dubna 
1919). Ta jej v práci na Božím díle posi-
lovala a mnohdy jej také v jeho duchov-
ním životě inspirovala. Vychovali spolu 

čtyři děti. Vnučka manželů Hurtových, 
Františka, žije spolu se svým manželem, 
křesťanským novinářem, a pěti dětmi 
v Izraeli. Libuše Hurtová odešla k Pánu 
29.dubna 1989.

Jeho bohatý odkaz ještě nebyl 
zpracován

Bratr Hurta po sobě zanechal za těch 
dvacet let duchovní práce bohatý odkaz 
ve formě kázaní a biblických výkladů na 
vybrané texty Starého zákona, komplet-
ní výklad evangelií podle Matouše a Lu-
káše a obou Listů Korintským. V roce 
1991 vyšel knižně soubor jeho kázání na 
1. Samuelovu - Hledejte krále a předloni 
na 2.S Hledání Krále uprostřed králů. 
Tiskem vyšel i kratší spis nazvaný „Zá-
kon a milost“. Vedle toho napsal a nato-
čil mnoho rozhlasových pořadů, které 
jsou dodnes vysílány. Některé z nich 
posluchači ještě neslyšeli, protože ještě 
nebyly zpracovány. Do nebeského do-
mova odešel dne 30. října 1992.

Některé z výroků a bonmotů 
Jiří Hurta byl služebník slova, některé 

z jeho výpovědí jsem si zapsal a nosím 
je ve svých poznámkách:

„Často se bojíme, čeho bychom se bát 
neměli a naopak se nebojíme, čeho bychom 
se bát měli.“

„Nemůžeme být tajnými učedníky ani 
soukromými křesťany.“

„Ovocem Ducha svatého není abstinence, 
nýbrž střídmost.“

„Ve zlém neleží jen kino, fotbal, divadlo 
atd., ale celý svět.“

„Bible neodpovídá na lidskou zvědavost, 
ale na vnitřní potřebu člověka.“

 Bratr Jiří Hurta
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správy zo zborov

Nové Mesto nad 
Váhom (Piešťany)
Mária Abrmanová

Naša mamička, Mária Abrmanová, 
rada pestovala kvety. Často som ju 
v skleníku pozoroval, ako olamovala 
mladé výhonky, aby sa všetka sila a krá-
sa presunula len do jedného hlavného 
kvetu. Pozoroval som ju, ako štepila 
malé stromčeky a s veľkou starostlivos-
ťou usmerňovala ich vývoj. Inokedy 
regulovala vlhkosť, svetlo, teplotu i zlo-
ženie minerálov v pôde, aby kvety do-

JOZEF ABRMAN ML. 

Nitra
Ján Jančovič

31. marca 2005 ukončil vo veku 70 
rokov svoju pozemskú púť náš brat Ján 
Jančovič. Bol milujúcim a starostlivým 
manželom, otcom a starým otcom svo-
jim najbližším aj verným a pokorným 
Božím služobníkom v našom zbore. 
Chýba nám jeho pravidelná prítomnosť 
i jeho tichá služba v zhromaždeniach. 
Na jeho pohrebe zaznelo jasné svedec-
tvo evanjelia i pre nás a osobitne pre ro-
dinu a známych jeho manželky. Na via-
cerých z nich zapôsobilo, ako ho zves-
tovali „civilní ľudia“ a nie duchovenská 
osoba. Milé spomienky na nášho brata 
zostanú v našich srdciach, kým sa s ním 
nestretneme u nášho Pána.

JÁN HUDEC

Bratislava-Rača
Jiří Krejčí

Dlouhých 34 let prožil můj tatínek, bra-
tr Jiří Krejčí st., mimo bývalou Českoslo-
venskou republiku, kde se narodil. Vrátil 
se už do samostatné Slovenské republiky, 
ale kořeny vzájemnosti v něm zůstaly. 
Nebyla to jen krátká návštěva, kterou 
předtím podnikl několikrát. Tentokrát to 
bylo natrvalo …

Jiří Krejčí se narodil 23. 6. 1925 v Plz-
ni a ještě jako školák se přestěhoval se 
svými rodiči a sourozenci do Brna. Pro-
tože už v Plzni přijala rodina Krejčích 
Pána Ježíše, bylo naprosto přirozené, 
že vyhledali křesťanské shromáždění 
v Brně-Židenicích. Tatínek a jeho dva 
sourozenci, nejstarší sestra Libuše (nyní 
Štanclová) a bratr Daniel se velmi brzy 
sžili se svými vrstevníky brněnského 
sboru. Jiří se vyučil puškařem a v oboru 
strojařiny stále víc uplatňoval své přiro-
zené technické nadání.

Po období nesvobody v padesátých le-
tech minulého století došlo v brněnském 
sboru k roztržce a bratr Jiří Krejčí se svou 
rodinou do shromáždění brněnského 
sboru nedocházel. Měli jsme obecenství 
v Církvi bratrské a udržovali jsme kon-
takty s věřícími z brněnského Křesťan-
ského sboru. V té době dosáhl tatínek 
řady profesních úspěchů v zaměstnání 
a stal se šéfkonstruktérem oddělení dál-

siahli svoju najväčšiu krásu v pravý čas.
Podobným spôsobom vychovávala aj 

nás deti, za čo sme vďační. Ako štyria 
synovia, ktorých po boku svojho man-
žela priviedla k Pánovi Ježišovi, sme 
mnohokrát prežívali živú skúsenosť, 
o ktorej písal Šalamún v Prísloví 31,28: 
„Jej synovia povstávajú a blahoslavia ju, 
i jej muž a chváli ju.“

Keď si našu mamičku Pán Ježiš po-
volal domov dňa 9. mája 2005, tak sme 
sa radovali z jej víťazného a radostného 
dovŕšenia behu viery. Bola ženou odva-
hy a živej viery, ktorá sa premietala do 
každodenného a reálneho života s Bo-
hom ako i výchovy nás detí.

Našu mamičku si uvítal Kráľ kráľov 
vo svojom nebeskom domove vo veku 
nedožitých 80 rokov po dlhotrvajúcej 
chorobe. Radujeme sa z istoty, že v prí-
tomnosti nášho Pána Ježiša sa budeme 
môcť spolu s ňou jedného dňa tešiť ra-
dosťou, ktorá nikdy neskončí.

nopisů brněnské Zbrojovky. Úzce spo-
lupracoval s německou firmou Siemens, 
která se zabývala výrobou podobných 
zařízení.

V roce 1968 na podzim opustil tatínek 
ilegálně Československo a usadil se v SRN 
v Mnichově, kde začal okamžitě pracovat 
ve firmě Siemens. Záhy vyhledal věřící 
a našel obecenství v Křesťanském sboru 
v Mnichově. V té době v tomto sboru pů-
sobila velmi aktivně menšinová skupina 
jugoslávských věřících, kterou vedl mladý 
bratr Vlado Majerský. Navázali spolu úzké 
přátelství, které trvalo do dnešní doby. 
Tatínek se podílel aktivně na vydání celé 
řady magnetofonových kazet, které Jugo-
slávci v SRN natáčeli (několikrát u tatínka 
v bytě). Po několika letech života v Mni-
chově se tatínek osamostatnil a založil 
vlastní firmu „Georg Krejci, Feinwerktech-
nik“. V té době již bydlel v malé bavorské 
obci Thanning, asi 30 km jižně od Mnicho-
va. Tam se také seznámil s bratrem Hors-
tem von Jagemannem, jehož manželkou 
byla nejmladší dcera bratra Rodowského, 
Emílie. Tatínek vždycky rád vzpomínal 
na domácí skupinku u Jagemannových, 
z níž se později vytvořil samostatný sbor. 
V Thanningu občas navštěvovali tatínka 
věřící z naší republiky, když se dostali na 
Západ, mimo jiné bratři Josef Slepánek, 
Karel Kořínek, Petr Turoň a někteří další. 
Tatínek měl stále pravidelné obecenství ve 
shromáždění v Mnichově. 

V 80. letech minulého století jsem se 
za ním dostal poprvé na návštěvu. Vi-
děli jsme se po patnácti letech. Koncem 
80. let se domácí skupinka v Thanningu 
rozrostla natolik, že se rozhodli vytvořit 
samostatný sbor. Našli vhodné místo 
v krásném bavorském městečku Wolfrat-
shausen, kde se sbor schází dodnes. V té 
době patřil tatínek mezi velmi aktivní 
účastníky shromáždění. Nakolik jsem 
to mohl při svých návštěvách, které se 
po roce 1989 staly častějšími, vnímat, 
spoluvěřící wolfratshausenského sboru 
si tatínka vážili, Bylo to pro jeho vztah 
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k Písmu a praktické křesťanství, které 
u něho pozorovali. Přestože měl na sta-
rosti firmu s deseti zaměstnanci a práce 
pro tak malou firmu se zajišťovala dost 
těžko, tatínek nikdy nevynechal shro-
máždění. Bylo to jeho krédo: na prvním 
místě Pán a všechno, co s tím souvisí, 
teprve potom to ostatní. A Bůh ho nikdy 
nenechal na holičkách, i když prožíval 
také těžké časy.

Po ukončení aktivní práce žil tatínek 
z pojištění, které si v aktivním věku 
platil. Jenže se zvyšujícími se finančními 
nároky života po sjednocení Německa 
se tatínek dostal do finančních potíží. 
Společně jsme se modlili za nalezení 
východiska a to přišlo zcela nečekaně. 
Tatínkovi se naskytla možnost žít v Bra-
tislavě-Rači a on tuto cestu vnímal jako 
řešení, které pro něho připravil Pán. 
Loučení s spoluvěřícími ve Wolfratshau-
senu nebylo lehké, ale on tento krok, 
s Boží pomocí udělal. Oženil se podruhé 
s Henriettou Hierwegovou a usadil se 
v Rači. S milou Henriettou (Jetynkou, 
jak jí říkal) se znali z Brna, kde spolu 
vyrůstali v brněnské mládeži. Vím, že 
velmi vděčně přijal toto řešení a těšil se 
z obecenství v račanském sboru. 

Život, který prožil nebyl jednoduchý, 
dopustil se i řady chyb. Ale byl mužem, 
který stavěl Pána Ježíše ve svém životě 
na první místo a který si uvědomoval 
význam společenství věřících lidí. Řadu 
věcí mě, jako syna, naučil, zejména ve 
vztahu k Bohu a jeho slovu. Byl velmi 
otevřený a projevoval vlastnost, které si 
zvlášť vážím. Dovedl ustoupit a přijmout 
jiný názor. Rozhodně netrpěl pocitem 
neomylnosti a za to jsem vděčný.

Brat Krejčí sa hneď od svojho príchodu do 
Rače zapojil do aktívnej služby v zhromaž-
dení. Kým mu to zdravotný stav dovoľoval, 
slúžil nám výkladmi Božieho slova a účasťou 
i skúsenosťami na bratských poradách. Bratia 
v našom zbore sú dosť zaneprázdnení a veľa 
cestujú, preto sme si vždy cenili spoľahlivosť, 
s akou chodil do zhromaždenia a bol pripra-
vený poslúžiť. Na jeho podnet sme si začali 
v zbore pripomínať narodeniny ako prejav 
pozornosti voči bratom a sestrám i výraz 
vďaky za Božiu milosť. Brat Krejčí mal vždy 
pripravený krátky príhovor a niekoľko po-
vzbudivých veršov z Písma pre oslávencov.

Jeho služba sa naplnila v júli, krátko po 
dosiahnutí veku osemdesiatich rokov. Rozlú-
čili sme sa s ním za účasti rodiny a známych 
zo Slovenska, Čiech i Nemecka i susedov 
z Rače.

úvodník

JIŘÍ KREJČÍ ML.

PETER KOZÁR

Kristína Royová Ako prišli lastovičky domov 
Podobensto na námet lastovičiek. My ľudia sme ako lastovičky. Sme ako 

pútnici na zemi. Na ceste do nebeskej vlasti máme mnoho prekážok ale aj 
pomoci. Verní vo viere a v poslušnosti dosiahnu cieľ, tak ako lastovičky. 210 
x 150 mm, A5 ležato, 36 strán, s 18 farebnými obrázkami, 25 SKK 

MSEJK Kalendár Dobrého Pastiera 2006 
Kalendár pozostáva z 13 plnofarebných pohľadníc a 13 záložiek s citátom. 

Pre rok 2006 sme zvolili vzácne texty zo Žalmov.
155 x 225 mm 13 strán, 40 SKK

Kristína Royová ROZPRÁVKY 
Kniha obsahuje 10 príbehov s motí-

vom pre deti alebo o deťoch. K. Royová 
si veľmi uvedomila zmysel Pánových 
slov: „Keď nebudete ako deti...“. Úprim-
nosť a oddanosť detí vo viere je nám 
dospelým často veľkým príkladom. 

120 x 180 mm, 192 strán s 11 obráz-
kami, 65 SKK 



Kresťanské centrum BEREA usporiada na jeseň už 
5. Misijnú konferenciu v termíne 11. – 13. novembra 2005. 
Nosnou témou konferencie je „Nemenné posolstvo v pre-
menlivom svete“. Ako hlavný rečník je pozvaný brat Neil 
Summerton z Anglicka, ktorý je uznávaným vodcom a uči-
teľom v bratskom hnutí nielen na britských ostrovoch, ale 
v medzinárodnom meradle. Okrem iného je šéfredaktorom 
časopisu „Partnership“ a spoluorganizátorom medzinárod-
ných konferencií, ktoré organizujú bratské zbory.

Požiadali sme brata Summertona, aby zostal aj 14. 11., 
kedy chystáme v Modre seminár pre vodcov (a potenciál-
nych vodcov) v cirkvi. Témou seminára bude „Úloha vodcov 
pri evanjelizácii a zakladaní zborov“. Ak patríte do tejto 
skupiny, rezervujte si jeden deň dovolenky na pondelok, 
14. 11. a prihláste sa.

Ďalším naším hosťom bude brat George Sturm, americký 
misionár a zakladateľ zborov pôsobiaci v Albánsku, ktorý 
cítil povolanie od Pána ísť pracovať do tejto krajiny. Požiada-
li sme ho, aby sa s nami podelil o svoje skúsenosti pri zakla-
daní nových zborov „na zelenej lúke“. Okrem zahraničných 
hostí si vypočujeme správy o zakladaní a budovaní zborov 
na Slovensku a v Čechách. Veríme, že tak ako po iné roky aj 
tento krát náš Pán pripraví svoje požehnanie a že odídeme 
povzbudení a motivovaní do ďalšej práce.

Konferencia sa začne v piatok 11. 11. spoločnou večerou 
a skončí v nedeľu popoludní. Náklady na konferenciu budú 
kryté zbierkou. Prihlášky pošlite najneskôr do 21. 10. 2005 
na adresu: Kresťanský zbor Modra, Dolná 27, 900 01 Modra, 
alebo emailom javor@stonline.sk. V prípade akýchkoľvek 
nejasností ohľadne konferencie volajte tel. +421 905 249379 
(br. Bohuš Javor).

5. Misijná konferencia

ZA PRÍPRAVNÝ TÍM 
ĽUBOMÍR VYHNÁNEK
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