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Téma: Duchovné piesne a hudba v zbore

Hudba
v Cirkvi

Dobrá
    královna
Anna

K. Royová
  – duchovní zápasy 
a Boží požehnání
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Mongolské ženy 
v moravské továrně

Chci se s Vámi rozdělit o radost z  ži-
votního příběhu Mogi, kterou jsem chví-
li doprovázel na cestě ke Kristu a nedáv-
no se s ní znovu setkal. S Mogi jsme se 
seznámili na jaře 1993 při evangelizaci 
s Billy Grahamem. Ona v té době žila ve 
Zlíně. V tehdejší ČR dobíhala smlouva 
s Mongolskem, uzavřená ještě za dob 
komunistické vlády, na jejím základě 
zde pracovalo mnoho žen z Mongolska, 

které šily boty ve zdejší velké továrně na 
obuv. Pozvali jsme ji do sboru a začali 
se jí věnovat. Měla hodně kamarádek, 
které s námi seznámila. Každý týden 
k nám domů chodila skupinka 5-12 
mongolských děvčat a moje maminka 
je vyučovala z Bible, za pomoci flanelo-
grafu – jako v dětské nedělní škole. 

Mogi překládala 
a Ježíš otvíral srdce

Ony nikdy nic o Kristu neslyšely. 
Mogi ostatním překládala, neboť uměla 

dobře česky. Pán otevřel její srdce a ona 
Ho přijala za svého Pána a Spasitele. 
Dalších 7 děvčat následně vyznalo Pána 
Ježíše za Spasitele a bylo pokřtěno. 
V roce 1994-1995 jsem je společně se 
svým švagrem Pavlem Mikušcem začal 
vyučoval v ročním  biblickém kurzu: 
„Zvěstování evangelia a učednictví“. 

Ovoce vyučování 
v mezinárodní skupince

Na této skupince bylo 6 studentů. 
Zajímavé bylo to, že byla mezinárodní. 
Tři muži ze Zlína a tři ženy ze zahraničí 
- Kanada, Ukrajina, Mongolsko. Z Ukra-
jiny to byla Oxana, o které jsme se po 
několika letech dozvěděli, že s misijní 
organizací Operace Mobilizace sloužila 
na Sibiři. Mogi byla z mongolského 
Ulaanbaataru. Mogi se stala velmi aktiv-
ní v evangelizaci. Všude mluvila o Pánu 
Ježíši. Přeložila leták „Nikdo není jako 
ON“. Z Anglie jsme pro ni objednali 
mongolské Nové zákony a film Ježíš, 
které rozdávala svým spolubydlícím 
a promítala film. V té době jsme hodně 
dělali misijní víkendové akce na chatě 
na Nivách, letní týdenní kempy pro 
mládež, kde postupně slyšelo evangeli-
um asi 30 mongolských žen. Než odjela 
zpět do Mongolska, měl jsem možnost 
ji vzít na týdenní seminář: „Pastorální 
poradenství“ do rakouského Mittersillu. 
Poprvé byla na „západě“. 

Do Mongolska se zlínská 
obuvnice vrátila s novou vizí

Nebylo to pro ni lehké, ale  roce 1997 
odjíždí domů do Mongolska. Tam si 
našla sbor a začala misijně pracovat 
mezi dětmi. Po několika týdnech měla 
v nedělní škole asi 25 dětí z ulice. Vy-
učovala „Podobenství“, které jsme pro 

Společně se studenty kurzu „Zvěstování evangelia a učednictví“ 

Mogi vyučuje mongolské děti Ježíšovým podobenstvím
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ni objednali z CEF (Child Evangelism Fellowship). Tuto práci dělala 
s láskou k Pánu Ježíši. Pro těžké rodinné podmínky (9 lidí v jedné 
místnosti) i  složité podmínky k zajištění života, musela brzy této 
práce zanechat. Živila se obchodováním. Mnohým řekla o Pánu, pro-
mítala i videofilm Ježíš. Po několika letech její maminka přijala Pána 
Ježíše jako svého Spasitele. Chvála Jemu za to! Její maminka chodí 
do sboru, kde pracují němečtí misionáři, se kterými chodí do věznic 
nést evangelium.

Mogi se vrací s celou rodinou, 
aby načerpala

V prosinci 2005 nás Mogi překvapila. Poslala mobilem SMS ze 
správou: „Ahoj Same, to jsem já, Mogi. Přijíždím do České republiky. 
Právě jedu vlakem s rodinou přes Rusko. Je mnoho nových věcí... 
díky Bohu, dal mi syna...“ Hned na druhý den po příjezdu přišla do 
sboru na silvestrovské shromáždění i s celou svou rodinou. S man-
želem Ganá, šestiletou dcerou Ene, pětiletým synem Itgé a tři a půl 
letou dcerou Enku. Ujali 
jsme se ji. Pomohli se zaří-
zením bytu... Ještě toho od 
ní mnoho nevíme, ale je 
úžasné vidět, co Bůh dělá 
v jejím životě -    její živou 
víru, jak se s dětmi modlí, 
jak je vede k důvěře Pánu 
Ježíši, s ohromnou touhu 
získat je pro Krista. Je to 
pro mne velkým povzbu-
zením. Řekla mi, že její 
manžel Ganá přijal Pána 
Ježíše do svého srdce těs-
ně před odjezdem v pro-
sinci. Ona sama neměla moc dobré zázemí doma pro výchovu svých 
dětí i pro svůj duchovní růst, proto se rozhodla odjet zpět do České 
republiky, aby mohla lépe vychovávat své děti i duchovně růst. Je to 
pro ni velký krok víry. Uvědomil jsem si znovu velmi silně, jaký vliv 
má učednictví 1:1. 

Příležitost k přípravě
Také pro mne je to velká výzva. Prosím Vás o modlitby za moud-

rost o to, jak této rodině sloužit k duchovnímu růstu, zakořenění do 
Krista. Modlete se za vyřízení povolení k trvalému pobytu pro její 
děti. Bylo by to úžasné, vidět je všechny za nějaký čas vystrojené 
a povzbuzené odjíždět zpět s touhou nést evangelium mongolskému 
lidu a tak budovat Jeho království v Asii. Pro Jeho slávu!

Studium „Život Pána Ježíše“ u nás doma

Práce s dětmi
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JÁN KUČERA

Moja cesta
s kresťanskou piesňou

Mal som tak asi 13-14 rokov, keď som 
začal písať poéziu. Najprv to neboli 
kresťanské básne. Bola v tom príroda, 
city a tak. Keď som mal tých 17-18 ro-
kov, začul som vážny Pánov hlas: „Odte-
raz budeš písať iba kresťanskú poéziu!“ 
Tomuto hlasu som zostal verný doteraz.

Pretože vždy som rád spieval, nebolo 
ďaleko aj k tvorbe kresťanských piesní. 
Keď už som po skončení vysokej školy 
býval v Bratislave, koncom šesťdesia-
tych rokov minulého storočia, oslovili 
ma bratia z rôznych kresťanských 
spoločenstiev, či by som chcel s nimi 
spolupracovať na novom Kresťanskom 
spevníku. Bola to pre mňa výzva i prí-
ležitosť. Súhlasil som s pokorou pred 
takými menami, ako bola Mária Rafa-
jová, Ján Rosa, Juraj Potúček, Ján Siracký, 
Vladimír Betina a iní. Stretávali sme sa 
takmer raz za mesiac po dobu viac ako 
15 rokov a Kresťanský spevník s vyše 600 
piesňami pre Církev bratskú a Kres-
ťanské zbory bol na svete. Hneď na to 
prišiel záujem o Dodatok – Piesne pre deti 
a robil som piesne aj preň. Asi 20-30. 
Hlavne texty a preklady z češtiny, ang-
ličtiny a nemčiny.

Koncom sedemdesiatych rokov prišli 
za mnou bratia Ján Hudec a Ilko Kozár, 
či by som chcel s nimi robiť na novom 
spevníku pre Kresťanské zbory na Slo-
vensku – Duchovné piesne. Aj v tomto 
prípade som súhlasil a tak sa začala nie-
koľkoročná púť s týmito piesňami. Tex-
ty, preklady a postupne prišli aj návrhy 
hudby. Koncom osemdesiatych rokov 
bol aj tento spevník hotový a dodnes 
slúži mnohým zborom i rodinám.

Pred rokom 1982 som opäť počul 
akýsi vnútorný Pánov hlas: „V roku 
1982 napíšeš 100 piesňových textov“. 
A tak som písal, písal, až v novembri 
1982 to bolo vyše 100 textov. Všetky 
boli uverejnené v knihe TEXTY 82, 
ktorá vyšla vo vydavateľstve A-Alef. Pri 
technickom dopracovávaní tejto zbierky 
ma pristihla vtedajšia ŠTB, stratil som 
dobré zamestnanie a mnohé roky som 
bol iba v kategórii robotníka. Neľutoval 
som však. Pán sa o mňa i o moju rodinu 
predivne staral a všetky straty mi mno-
honásobne vynahradil.

Každý z piesňových textov má svo-
ju osobitnú históriu. Práve tak je to 
i s hudbou. O niektorých piesňach mô-
žem povedať aj čosi „zo zákulisia“.

Raz som čakal v aute na spojazdnenie 
po havárii na okraji Bratislavy. Pršalo 
a kolóna áut sa nehýbala a nehýbala. 
Vtedy som akosi dosť intenzívne uvažo-
val o Božej láske. Naraz tu bol text i me-
lódia piesne – Lásku Božiu ospevujem, 
ktorá sa mimoriadne „ujala“ a pomerne 
často sa spieva v kresťanských zboroch. 
Asi ju mnohí poznáte:

Lásku Božiu ospevujem,
nenachádzam pre ňu slov.
Spasiteľa zvelebujem,
vyrval dušu spod okov.
Láska Božia nezmerná
zachránila z bied aj mňa.
Prišiel som za profesorom Rosom, čo 

povie na tento text i melódiu. Okamžite 
sa toho ujal, no melódiu napísal takú 
typickú – „rosovskú“. Dosť ťažkú a „sa-
mý mól“. Pretože som si „ujčeka“ Rosu 
veľmi vážil a mal som ho rád, spočiatku 
som tuto verziu prijal. No nedalo mi to 
a zrejme ani jemu a o niekoľko týždňov 
sme pri klavíri zapísali môj návrh meló-
die. Ujala sa a dnes ju radi spievame.

Alebo iná pieseň: Cestou domov. Raz 
som išiel z akéhosi rokovania po polno-
ci z centra mesta do Petržalky, asi 7-8 
kilometrov. Niekde v polovici cesty som 
zrazu v duši počul text i melódiu:

Cesta domov, temnou nocou
v srdci znel mi piesne tón,
že je so mnou Spasiteľ môj,
zaštíti pred mrakom On.
Keď mám ruku v Jeho dlani
prízrakov sa neľakám 
– a tak smelo napred kráčam
ku nebeským výšinám.
Takýchto piesni vzniklo niekoľko. 

Chcem ich dať z Božej milosti dokopy 
na samostatnom CD alebo audiokazete. 
Ak Pán dá, bude to už v tomto roku.

Kresťanské piesne – texty a melódie 
sa netvoria ľahko. Treba k tomu neustá-
ly kontakt s Pánom, s Bibliou, so služ-
bou v zbore. A treba k tomu aj talent od 
Pána a odborné vzdelanie. Pán mi dal 
jedno i druhé k Jeho sláve.
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úvodník

JAREK ANDRÝSEK

Milí čtenáři,
duchovní hudba je darem, kterým 

oslavujeme Boha. Písně, chvalozpěvy 
a hudba jsou jednou z cest, jak být napl-
ňován Duchem svatým (Ef 5,19). A pře-
sto, že nás Písmo jasně vyzývá: „Zpívejte 
Pánu!“, klademe si někdy otázku: „Jaká 
píseň Boha skutečně oslaví?“ 

Stvořeni k Boží oslavě
Přestože současná společnost buduje 

„rozvinutý individualismus“, který do 
středu svého zájmu staví člověka, stále 
jsme a zůstáváme součástí Božího stvo-
ření. Lidský život směřuje k „něčemu 
vyššímu.“ Ať si to připouštíme nebo 
nikoliv, jsme orientováni na Boha, ale 
my lidé se to snažíme ze svého života 
vytěsnit. Nepomáhá to, neboť zůstává-
me stvořením se vším, co k tomu patří. 
Byli jsme stvořeni k Božímu obrazu 
a k Boží oslavě. Ze svého původního 
určení se nemůžeme vymanit. Když 
nechceme nést obraz Boha, chytáme se 
bůžků, různých idolů, a napodobujeme 
je. Ano, když neoslavujeme Stvořitele, 
věnujeme svůj obdiv věcem a bytostem 
stvořeným.

Oslava Boha jako životní postoj 
Oslavování Stvořitele mělo být nedíl-

nou součástí našeho života, něčím sku-
tečně podstatným, co bychom ze života 
vytěsňovat neměli. Vždyť Bohu na nás 
záleží, On se nám přibližuje a zjevuje 
se ve svém stvoření, odhaluje svůj tvo-
řivý charakter, svůj nekonečný majestát 
a svou vše překonávající slávu. Chce, 
abychom jej poznávali a měli s ním spo-

lečenství, byli šťastni a bezpečni v blíz-
kosti bytosti, která nás miluje, záleží jí 
na nás, dává nám život, a to hojný. Bez 
vztahu a respektu k Dárci života, bez 
této přirozené vazby na původce života 
je náš život neúplný. A co teprve, když 
se Bůh zjeví člověku přímo. Můžeme 
snad zůstat bez reakce? Určitě ne!

Oslava Boha jako spontánní 
odpověď na záchranu

Pozorujeme to u lidí, jejichž příběhy 
jsou zahrnuty do dějin spásy, Bible, 
když Bůh sestupoval přímo do lidského 
dění a vysvobozoval člověka z jeho nou-
ze. V těch slavných vítězstvích se lidem 
otevíraly oči i ústa a oni začali zpívat 
své oslavné písně. Za všechny připome-
nu Mirjam, když v úžasu hleděla na to, 
jak se rozestupuje Rákosové moře a její 
lid kráčí suchou nohou prostředkem 
moře. Ve stejnou dobu Hospodin obrátil 
mořské vody na nepřátelskou faraónovu 
jízdu. Najednou se Mirjam neudržela, 
zcela spontánně vzala do ruky bubínek 
a s ní v tanečním reji i ostatní ženy 
a začala zpívat: „Zpívejte Hospodinu, ne-
boť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně 
i s jezdcem.“

Oslava Boha jako reakce 
na zjevení Boží slávy

Nebyla to oslava pro oslavu. Byla to 
píseň, která vytryskla z nitra, zasažené-
ho Boží slávou. Byl to proud slov, který 
nešlo udržet, odpověď na Boží zásah 
do bezvýchodné situace smrtelného 
nebezpečí. Bůh vysvobozuje ze smrti 
a vede do života. Kdo by nezpíval? Zpí-

vali všichni, Mojžíš i celý 
národ! Nádherná píseň! To 
byly chvály! Všichni hráli 
a zpívali, uneseni slavným 
Božím zásahem. A zatímco 
faraónovo vojsko strhávaly 
vlny moře, izraelský lid byl 
stržen vlnou úžasu a vděč-
nosti. Píseň je reakcí na 
Boží slávu.

Oslava Boha 
jako přirozený projev

V tomto ohledu se zdá 
být debata o způsobu 
a stylu hudby při uctívání 
Boha, zcela bezpředmětná. 

Jakou píseň 
miluje Bůh?

Vzali to, co bylo po ruce, co měli zrovna 
s sebou, a zpívali to, co zrovna prožívali, 
stylem na jaký byli zvyklí. A Bohu se to 
líbilo. On miluje, když ho stvoření osla-
vuje. Oslava Boha je tou nejpřirozenější 
reakcí na Boží sebeodhalení! A když 
proroci vedeni Duchem svatým povzbu-
zují ke zpěvu celou přírodu (Iz 44,23): 
„Plesejte, nebesa, vždyť Hospodin to 
vykoná, hlaholte, nejhlubší útroby země, 
ať zvučně plesají hory, les a všechny jeho 
stromy, neboť Hospodin vykoupí Jákoba 
a proslaví se v Izraeli“, jak bychom my, 
živí, mohli mlčet?

Oslava jako naplnění záměru 
s lidským životem

My lidé jsme ztratili původní Boží 
slávu. Nyní jsme však voláni k tomu, 
abychom Boha ctili tak, jak si to On 
přeje, v Duchu a v pravdě. Ano jsme 
tu, abychom ho uctívali. Oslava Boha 
začíná v srdci plném vděčnosti a dů-
věry. K Bohu máme přistupovat jako 
malé děti, bezelstně, plni očekávání, 
víry a důvěry. Do Božího království, 
pod Boží vládu vstupujeme jako Boží 
děti, které oslavují svého Otce. V tom 
se naplňuje Boží záměr s naším životem 
a v tom je jistě i část odpovědi na výše 
postavenou otázku: „Jaká píseň Boha 
skutečně oslaví?“ 

Číslo Živého Slova, které máte v ruce, 
se na to pokouší odpovědět. Jak se nám 
to podařilo, můžete posoudit sami, když 
se necháte pozvat k jeho přečtení. Za re-
dakci Vám příjemné čtení přeje

Jarek Andrýsek
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OTA ZABYSTRZAN

Hudba a zpěv
ve shromáždění

„Ale plni Ducha zpívejte společně 
žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. 
Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srd-
ce a vždycky za všecko vzdávejte díky 
Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježí-
še Krista.“ Ef 5,19-20

„…se vší moudrostí se navzájem učte 
a napomínejte a s vděčností v srdci 
oslavujte Boha žalmy, chválami a zpě-
vem, jak vám dává Duch.“ Kol 3,16

Oslavování je Bohu milé a vítané 
Z výše uvedených citátů a jiných bib-

lických míst poznáváme, že oslava Boha 
je, byla a bude činností Bohu milou 
a Bohem vítanou. Izraelský národ měl 
pro oslavování Boha i patřičná ustano-
vení, z nichž bylo jasné kdy, kdo a jak 
má Boha oslavovat. Čtěme například 
1Pa 9,33: „Toto jsou zpěváci, náčelníci 
lévijských rodů; dleli v komorách, uvolněni 
od jiných prací. Ve dne i v noci byli totiž 
v pohotovosti ke svému dílu.“ 

Tak jsem si už vícekrát říkal, že by mě 
tato služba určitě bavila. I když i v noci 
… zpívat? Nicméně toto místo Božího 
slova nám chce říci, že oslava Boha 
byla vždy velmi důležitým úkolem lidí 
na této zemi. Zpěváci sehrávali v izrael-
ském společenství důležitou roli. Spolu 
s vrátnými v chrámu tvořili pevné orga-
nizační řády. Z Písma víme o písních 
radostných velebících, chvalořečících, 
ale také smutečních nebo o písních 
pro vinobraní, žně a výjimečné svátky 
apod. Když při stvoření světa plesaly 
hvězdy a Boží synové propukli v hlahol 
(Job 38,4-7), pak můžeme s jistotou říci, 
že píseň je původu nebeského. 

Stručná charakteristika 
duchovní tvorby

Má-li píseň splňovat všechno to, co je 
k oslavě Boží a lidem k užitku, pak by 
měla obsahovat tři podstatné složky: 
1. Obsah textu (dějiny spásy - úryvky 

z Písma nebo životní zkušenost vyja-
dřující stav duše). 

2. Skladba textu a použití uměleckých 
prostředků (rým, rytmus, metrum, 
obraznost nebo symbolika).

3. Melodii a rytmus. 
U duchovních písní je důležité, aby 

obsahová složka byla správně zasazena 

do biblického kontextu, nebo aby vy-
jadřovala určité duchovní pravdy, tedy 
odpovídala jejich myšlenkovým pocho-
dům (např. dětskému myšlení), vyja-
dřovala stavy člověka, jeho problémy 
a současně nabízela řešení problémů. 
Poetická složka písně má být lahodná, 
postavená tak, aby bylo možné se ji 
snadno naučit, případně text použít 
k recitaci apod. Melodie a rytmus by 
měly odpovídat obsahu písně. Rytmus 
může být svěží, svižný, nikdy by neměl 
být dominantní ve srovnání s textem 
písně. Neměl by v žádném případě 
pohoršovat nebo pobuřovat posluchače 
nebo zpěváky. Z této velmi stručné cha-
rakteristiky duchovní písně lze odvodit, 
jak důležitou roli píseň sehrává v životě 
věřícího člověka, nebo jak by mohla 
oslovit člověka, který hledá Boha. Pí-
seň potěšuje, povzbuzuje, napomíná, 
oslavuje Boha, stmeluje a sjednocuje 
obecenství lidí. Toto je duchovní píseň. 
Troufám si říct, že píseň duchovní je 
darem nebes.

Postoj k novým hudebním trendům 
Toto platí pro hudební tvorbu všeo-

becně. Televize a rozhlas přicházejí s ta-
kovými hudebními prvky, se kterými 
se jako věřící jen těžko identifikujeme, 
protože zde převažuje rytmus, slova 
postrádají smysl anebo musíte dlouho 
pátrat, co chtěl autor vlastně sdělit. 
Napodobování tohoto stylu hudební 
produkce některými mládežnickými 
skupinami je nešikovné, protože to 
světského člověka neosloví. Po jednom 
„večeru zpěvu“ na konferenci v Ostravě 
jsem slyšel vyjádření jedné pozvané, 
hudebně vzdělané ženy, která na otáz-
ku: „Jak se vám to líbilo?“, odpověděla: 
„Těšila jsem se, že uslyším duchovní 
produkci náboženských písní, ale jsem 
zklamaná napodobeninami světského 
stylu“. Zkrátka, „neumíme to“. Měl 
jsem tehdy totiž dojem, že ten program 
byl dobrý. Možná, že si mladý čtenář to-
hoto článku povzdechne, že autor není 
„in“ nebo „up to date.“ Odpovězme si 
však sami na otázku: „Co je smyslem 
zpěvu a vystoupení hudebních skupin 
zejména na větších shromážděních?“ 
Nechci preferovat písně v klasické 
čtyřhlasé úpravě nebo písně v jednodu-

chých úpravách, vůbec ne! Chci tím jen 
říct: „Dávej si pozor na každý krok ,když 
jdeš do domu Božího, pohotovější buď k sly-
šení než k přinášení obětí jak hlupáci; ti ani 
nevědí, že činí něco zlého“ (Kaz 4,17). 

Ještě několik málo poznámek ke zpě-
vu v křesťanských shromážděních:
 1. Zpěv písní ve shromáždění není 

ztráta času, jak by se někomu mohlo 
zdát. Zpěvem se zapojují do boho-
služby všichni přítomní, píseň k nám 
může promluvit někdy více než dů-
kladně propracované kázání.

2. Píseň podaná před začátkem shro-
máždění by se neměla používat jako 
„prostředek k utišení“ přítomných.

3. Zpívejme v rodinách! Je to dobrá 
příprava pro shromáždění.

4. Důležitost zpěvu: „Písní budu chválit 
jméno Boží,velebit Jej budu díkuvzdá-
ním. Hospodin to přijme raději, než býka 
s paznehty a rohy“ (Žalm 69,31).

5. Svatý zpěv se má konat důstojně 
a celým srdcem (Žalm 96,6; 138,1).
Bible je plná výroků týkajících se 

zpěvu, chvály, plesání apod., výčet míst, 
poukazujících na důležitost zpěvu je 
velmi široký. Chválení Boha zpěvem 
je křesťanskou povinností a současně 
radostí.

Chvály a jejich místo v bohoslužbě
V poslední době se v souvislosti se 

zpěvem dost často objevuje pojem 
„chvály“. Myslí se tím společné uctívání 
Boha zpěvem, vedené skupinou před-
zpěváků. V úvodu bohoslužby se tím 
vytváří radostnější a pohodovější atmo-
sféra s cílem zapojit do chválení Pána 
všechny její účastníky. Je to sice nový 
prvek, ale nelze proti němu nic namítat, 
pokud se to děje vroucně, spořádaně 
byť radostněji než jak běžně zpíváme ze 
zpěvníku. Na toto téma je velmi dobře 
zpracovaný článek s názvem „Co je 
opravdové uctívání“ od br. Stefana Wal-
sera v 1. čísle Ethosu 2006, který nechci 
zde přepisovat, ale doporučuji všem 
čtenářům „Živého Slova“ přečíst.

Na závěr chci ještě zacitovat úryvek 
z díla J. A. Komenského, týkající se také 
duchovní hudby:

„Nechceme, aby bezduché nástroje 
vzdávaly Bohu poctu na místě naších 
úst a srdcí, aby jen zvučely a břinkaly, 
ale aby náš duch byl rozněcován hud-
bou s připojením naších živých hlasů, 
aby tak všechno napomáhalo chválit 
Boha.“
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JÁN ČÍŽ

Môj, môj, môj, môj,
Ježiš je môj...

svedectvo

Tento príbeh som prežil v zime roku 
1973. Bol som vojakom základnej 
vojenskej služby v Trenčíne. Bola to 
doba, keď v socialistickej armáde bolo 
zakázané hovoriť o Bohu a Biblie boli 
mnohokrát vojakom zabavené. Všade 
sa vyučoval ateistický svetonázor. Mož-
no si to mnohí ešte dobre pamätáme.

Spolu s ostatnými absolventmi (vtedy 
vysokoškoláci si 1 rok z dvojročnej „vo-
jenčiny odslúžili“ počas štúdia a druhý 
v armáde) som bol na týždeň odvelený 
na dôstojnícke skúšky do Popradu. Na 
jednej strane to bol dobrý výlet z nie 
príjemného života na útvare, no na 
druhej to bola určitá depresia a stres 
z nového prostredia, iných veliteľov.

Pieseň informátor 
Stalo sa to hneď v prvý večer. Cestou 

z jedálne, prechádzajúc okolo jednej 
kasárenskej budovy, som spozornel, 
keď som počul melódiu piesne, ktorú 
sme často v mládeži spievali: „Môj, môj, 
môj, môj Ježiš je môj ...“. Hoci nemám 
hudobný sluch, predsa som si bol istý, 
že to je táto pieseň. Zastavil som sa 

a vstúpil do budovy. Dozorného roty 
som sa spýtal, kde to tak pekne hrajú. 
Dostal som dovolenie na vstup a in-
formáciu, že v kancelárii veliteľa roty 
skúša kapela na ASUT (Armádnu súťaž 
umeleckej tvorivosti). Vyšiel som na po-
schodie a vstúpil do miestnosti. Našiel 
som tam skupinku vojakov s gitarami 
a rozloženou aparatúrou. Jeden z nich 
mi začal podávať hlásenie, to ma vrátilo 
do reality v akom prostredí sa nachá-
dzam. Samozrejme, že som to odmietol 
s tým, že som veriaci človek a priviedla 
ma k nim melódia kresťanskej piesne. 
Takéto spontánne konanie mi otvorilo 
cestu k zoznámeniu. Poznamenávam, 
že dovtedy sme sa vôbec nepoznali. 
Ako som sa po chvíli dozvedel, bola 

to skupinka znovuzrodených vojakov 
z rôznych evanjelikálnych denominá-
cii, ktorých okrem viery v Pána Ježiša 
spájala i láska k hudbe. A skutočne, 
na moje prekvapenie, mali vyhradený 
priestor i čas na nácvik pre súťaž ASUT. 
Takýmto spôsobom si mohli spolu hrať 
aj duchovné piesne. 

Čo nasledovalo
Na záver tohoto krásneho večera 

som vybral z vrecka uniformy Nový 
zákon, prečítali sme si niekoľko veršov 
na povzbudenie a spoločne sa modlili. 
Niečo neuveriteľné v komunistických 
kasárňach! A čo viac, s niektorými som 
sa dohodol aj na spoločnej vychádzke 
na jeden z nasledujúcich dní, keď sme 
navštívili mládež v Poprade a na záver 
strávili nezabudnuteľný večer vo veria-
cej rodine. Na tú dobu sa mi to zdalo len 
ako sen. Nemôžem ani po viac ako 30 
rokoch zabudnúť na vzácnu úlohu du-
chovnej piesne podávajúcej informáciu 
o kresťanoch. 

Spoznal som tam tiež jedného vojaka, 
ktorý neskôr prišiel do útvaru v Trenčí-
ne, kde sme spolu strávili zvyšok mojej 
služby v armáde. Mohli sme sa vzá-
jomne stretávať a podporovať vo viere 
v Pána Ježiša. 

Môj, môj, môj, môj, Ježiš je môj.

keď som strápený aj keď veselý.

Môj, môj, môj, môj, Ježiš je môj.

Ježiš je vždycky môj.

Mám, mám, mám, mám, Ježiša mám.

S Ním som blažený a v Ňom spasený.

Mám, mám, mám, mám, Ježiša mám.

Ježiša vždycky mám.

Chcem, chcem, chcem, chcem, 

 Ježiša chcem.

S Ním chcem vždy chodiť, 

 Jeho velebiť.

Chcem, chcem, chcem, chcem, 

 Ježiša chcem.

Ježiša vždycky chcem.

Sám, sám, sám, sám, s Ježišom sám.

Tak často bývam, keď sa modlievam.

Sám, sám, sám, sám, s Ježišom sám.

S Ježišom vždycky sám.

Tvoj, tvoj, tvoj, tvoj, chce byť aj tvoj.

Ježiš Spasiteľ, tvoj Vykupiteľ.

Tvoj, tvoj, tvoj, tvoj, chce byť aj tvoj.

Naveky chce byť tvoj.

Ján Číž

Ján Číž vojakom základnej vojenskej 
služby v Trenčíne
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Dar od Boha všetkým ľuďom

Hudba je dar od Boha všetkým ľuďom 
– kresťanom i nekresťanom. Všetci 
máme možnosť tvoriť. Keď svoj talent 
dobre využívame, prinášame tým Bohu 
slávu. Už samotný tento účel je dobrým 
dôvodom pre tvorenie alebo používanie 
hudby. Keď však uvažujeme o hudbe, 
ktorá sa má používať v cirkvi, zistíme, 
že tvoriť hudbu kvôli samému umeniu 
nie je dostatočným dôvodom. Hudba 
v cirkvi má okrem estetického zážitku 
aj iné poslanie. Cirkevná hudba je funk-
cionálne umenie. Kým posudzovanie 
kvality „čistého“ (nefunkcionálneho) 
umenia je záležitosťou estetiky, funkcio-
nálne umenie sa musí posudzovať podľa 
toho, ako dobre spĺňa svoju funkciu.

Tým však nie je povedané, že cirkevná 
hudba je dobrá, ak „funguje“ – teda ak 
ľudia majú z nej pôžitok a chvália si ju, 
prípadne jej tlieskajú, alebo ak zvýši 
návštevnosť bohoslužieb. Aká je teda 
dobrá cirkevná hudba? Je to hudba, ktorá 
slúži Božím účelom v cirkvi, zvlášť pri svä-
toslužbe Bohu, zvestovaní Božieho Slova, 
duchovnej výchove, pastierskej službe 
a budovaní spoločenstva veriacich. Tieto 
úlohy určujú meradlo, podľa ktorého 
posudzujeme, či je určitá hudba zodpo-
vedajúca pre použitie v cirkvi alebo nie. 
Pozrime sa na funkcie hudby v týchto 
piatich oblastiach života zboru.

V svätoslužbe (čiže liturgii) je hudba 
veľmi efektívny spôsob komunikácie 
medzi Bohom a ľuďmi. Vyjadruje Božiu 
prítomnosť a milosť a umožňuje pozi-
tívnu odpoveď ľudí cestou chválenia, 
ďakovania, pokánia, zasvätenia sa a pro-
sieb. Hudba je tiež „obeťou“, ktorú celé 
zhromaždenie prináša Bohu z vďačnosti 
za Jeho nekonečnú lásku.

Hudobné zvestovanie (po grécky 
kérygma) zahŕňa vyprávanie Božích 
mocných, láskyplných skutkov pre ľudí 
(zvlášť skrze Ježiša Krista) a tiež Božieho 
pozvania jednotlivcom, aby na to odpo-
vedali vo viere a stali sa opravdivými 
nasledovníkmi.

Kresťanské vzdelávanie (po grécky 
didaché) cestou hudby zahŕňa informáciu 
o Bohu (čiže teológiu) a Jeho spasiteľ-
skom diele (čiže soteriológiu). Jedným 

účelom tohto vzdelávania je aj priviesť 
ľudí k tomu, aby svedomite zaobchádzali 
so svojimi zverenými schopnosťami.

Hudba sa v pastierskej službe (ktorú 
nazývame aj diakonia) uplatňuje vo vzá-
jomných vzťahoch medzi spevákmi a ich 
vedúcimi, a tiež v samom predvedení 
hudby, lebo je známe, že hudba lieči 
ľudské duše psychicky.

Napokon, keď texty kresťanskej hud-
by zdôrazňujú jednotu cirkvi, sú dôleži-
tými prvkami v budovaní spoločenstva 
(koinónia). Hudba, jej spoločné nacvi-
čovanie a uplatnenie, zosilňuje väzby 
medzi členmi v miestnej cirkvi.

Funkcia hudby v cirkvi sa môže hod-
notiť podľa toho, nakoľko úplne a prav-
divo je Boh v nej zjavený a nakoľko je 
kompletná a zrelá jej pozitívna ľudská 
odozva. Text musí byť absolútne pravdi-
vý a predstaviť Boha v biblickom svetle, 
teda Boha, ktorý je svätý, spravodlivý, ale 
aj milostivý a láskyplný. Hudba musí dať 
možnosť ku kompletnej ozvene u ľudí, 
zahrňujúc vyznávanie, chválenie, po-
svätenie, ďakovanie a prosby. Aby sa to 
dosiahlo, mnohé cirkvi majú dané určité 
poradie a obsah zhromaždení, ktoré pra-
videlne sledujú – nazývame to liturgiou. 
Kronika židovských a kresťanských de-
jín svedčí, že takáto liturgická prax bola 
normou skoro 3000 rokov. Žiaľ, mnohé 
zbory a hnutia, hoci sa bránia „liturgi-
ám“, čiže napísaným poriadkom, predsa 
len nejaké majú. Otázne je však, či sa 
starajú o ich pravdivý obsah.

Základom výberu dobrej hudby v zbo-
re je teda rovnováha. Mala by podporo-
vať zdravú teológiu, zahrňujúc všetky 
prvky vierovyznania rovnomerne. To 
znamená, že v nej má byť zahrnuté aj 
Božie stvoriteľské dielo, Jeho jednanie 
s ľudstvom, Jeho spasiteľské dielo, život 
Pána Ježiša, život kresťana a cirkvi, zves-
tovanie evanjelia, očakávanie príchodu 
Pána a podobne. Treba dbať na to, aby 
sa napríklad nestalo, že by sa príliš často 
spievali piesne s evanjelizačným obsa-
hom a zanedbali tie, ktoré prispievajú 
k duchovnej výchove alebo uctievaniu 
Boha.

Pozrime sa znovu na hudbu v na-
šich zboroch a preverme, či spĺňa tieto 

funkcie. Zahŕňa všetky oblasti služieb 
zboru? Dáva možnosť na úplné, pravdivé 
a vyvážené Božie zjavenie a kompletnú 
a zrelú ľudskú odozvu? Toto je základné 
meradlo: dobrá cirkevná hudba oslavuje 
Boha a vyučuje ľudí v kontexte služieb 
zboru. Spĺňa to naša hudba?

Hudobný jazyk a obeť chvály

Cirkevná hudba by mala obsahovať 
najlepšie ľudské vyjadrenie toho, čo 
dotyčná kultúra či spoločnosť chápe pod 
Božím zjavením. Neexistuje len jeden 
„biblický“ hudobný štýl, ktorý by bol 
absolútne platný v každom období a pre 
všetkých kresťanov na svete. Taktiež 
neexistuje jeden „spevník“ alebo výber 
piesní, ktoré by boli tie „pravé“. Keby 
tomu bolo tak, Boh by nám to dal zapísať 
v Biblii. V živote a jestvovaní cirkvi sú 
veci, pre ktoré existujú priame nariade-
nia, na ktorých sa nedá nič zmeniť ani 
vydiskutovať (napríklad to, že zbor má 
mať staršovstvo, ktoré zaň zodpovedá, 
že má mať diakonov, ktorí sa majú starať 
o členov zboru, že krst a zachovávanie 
Pánovej pamiatky sú dôležitými prvkami 
života zboru). Na druhej strane je mnoho 
vecí, o ktorých takéto priame nariadenia 
nemáme, ale vedenie zboru pod vedením 
Svätého Ducha má určiť na základe bib-
lických princípov, čo je správne v danom 
čase a mieste. Sem patrí napríklad ob-
sah a počet stretnutí, pomocné funkcie 
v zbore, spôsob rozvrhu služieb a výber 
hudby.

Tu treba povedať, že žiadna kultúra 
a jej hudba nie je nadradená. Pretože 
sa ľudia po celom svete líšia, cirkevná 
hudba by mala vyjadrovať a komuni-
kovať evanjelium slovami a hudobným 
jazykom, ktorý je zrozumiteľný tým, 
ktorí ju používajú alebo počúvajú. Z to-
ho vyplýva, že hudobný štýl, čiže jazyk 
sa môže a bude líšiť v rôznych štátoch, 
národoch, dedinách, mestách. Bude sa 
líšiť nielen geograficky, ale aj časovo. 
Hudba sa mení a to je dobre. Keby sme 
produkovali stále rovnakú hudbu, ťažko 
by sme splnili Boží rozkaz byť kreatívny-
mi s tým, čo nám dal.

No v každej kultúre alebo skupine 
kresťanov, bez ohľadu na hudobný ja-
zyk, platí jeden biblický princíp, ktorého 
sa musíme pridŕžať. Na základe textu 
z listu Židom 13,15 kresťanská hudba by 
mala prinášať hodnú „obeť chvály“. Mali 
by sme priniesť to svoje najlepšie Bohu, 
bez ohľadu na to, ako sa to naše najlepšie 
odlišuje od iných. To je dobré spravova-

Hudbav Cirkvi
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nie talentov, ktoré nám Boh dal. Celý náš 
život má byť obeťou Bohu (Rim 12,1), má 
byť príjemnou, ľúbou, rozumnou sväto-
službou. V Starom Zákone obetné dary 
museli byť najlepšie, bez choroby alebo 
vady. Naša svätoslužba a hudba má byť 
to najlepšie, čo máme a vieme.

Nový Zákon nepožaduje materiálne 
obete, ale slová chvály (s hudbou či bez 
nej) sú uznané ako jedna z obetí, ktoré 
kresťania majú prinášať Bohu skrze 
Krista. Obeť by nebola obeťou, keby 
nás niečo nestála. Otázkou by nemalo 
byť: „Čo dostanem zo zhromaždenia?“ 
ale „Čím som ochotný prispieť, čo dať, 
obetovať?“ Prakticky to možno zname-
ná, že venujem čas na prípravu piesní, že 
pomôžem hudobníkom, možno venujem 
aj materiálne prostriedky, s pomocou 
ktorých sa zveľadí naša hudba v zbore. 
Tento zoznam by mohol byť veľmi dlhý. 
Keď človek chce obetovať, ľahko nájde 
spôsob.

Táto hodná „obeť chvály má byť pri-
nesená v láske a pokore, s vďačnosťou 
a milosťou, bez arogancie alebo hanby 
v porovnaní s obeťou iných kresťanov 
v tej istej kultúre alebo iných kultú-
rach. Každý zbor sa musí rozhodnúť 
(a stále hodnotiť), aký druh hudby je 
preň najlepší: t.j. hudba, ktorá bude 
najzrozumiteľnejšia a ktorá bude naj-
lepšia obeť toho určitého zboru. Potom 
treba vybrať najlepšie z tých kategórií 
a prezentovať ich najlepším spôsobom 
v ich možnostiach a s úprimnosťou. 
Rôzne prostredia, oblasti či kultúry 
inak chápu estetiku hudby a inak jej 
rozumejú. Niekedy je rozdiel viditeľný 
aj medzi dedinou a mestom v tom istom 
okolí. Tradícia zboru alebo denominácie 
hrá tiež dôležitú úlohu, ibaže netreba 
predpokladať, že všetko, čo je tradíciou 
a bolo užitočné v minulosti, zodpovedá 
aj dnešným požiadavkám. Preto treba 
všetko prehodnocovať.

Rozmýšľajme o tom, či je hudba 
v našich zboroch to najlepšie, čo sme 
schopní dať Bohu. Dávame zo seba to 
najlepšie, alebo je tu veľký priestor pre 
zdokonalenie? A nezabúdajme, že to, čo 
bolo „naše najlepšie“ pred pár rokmi, 
dnes už môže byť prekonané. Dajme 
Bohu „hodnú“ obeť chvály!

Výber a kvalita zborovej hudby
Každý zbor by mal mať ľudí, ktorí sú 

zodpovední za hudobnú činnosť. O tom 
sa musí vedenie zboru dohodnúť. Naj-
častejšie je to skupina vedúcich hudob-

níkov, ktorí pracujú na tomto poli spolu 
s niekým zo staršovstva. Títo ľudia by 
mali dobre poznať Bibliu, mať vyvinuté 
hudobné cítenie, poznať tradíciu zboru 
a prax v iných spoločenstvách. Najdôle-
žitejšie je však, aby milovali Pána, brali 
svoju službu vážne a mali za cieľ viesť 
zbor v jednote k Božej oslave.

Každý zbor by sa mal zhodnúť 
o všeobecnom spektre hudby a štýle 
svätoslužby Bohu. Zodpovední hudob-
níci potom vyberajú piesne v rámci 
týchto ohraničení. Z času na čas však 
môžu zájsť na jeden alebo druhý okraj 
dohovoreného spektra, aby buď uspo-
kojili rozdiel hudobného vkusu, zvýšili 
hudobnú gramotnosť zboru alebo dali 
zhromaždeniu a jednotlivcom šancu 
„rásť v milosti“. Rozširovanie kultúrne-
ho porozumenia je pozitívnou kvalitou. 
Keď sa zoznámime s praxou svätoslužby 
v iných kultúrach a skupinách, naše po-
znanie Boha a jeho ľudu po celom svete 
sa môže len zväčšiť. Toto môže zahŕňať 
jednoduchšiu alebo komplikovanejšiu 
hudbu od našej vlastnej.

Kresťania by mali preukazovať milosť 
voči tým, ktorých vkus a prax sú roz-
dielne od ich vlastných. Ak nepoznáme 
dotyčnú kultúru, ťažko je posúdiť, či je 
to ich najlepšia funkčná hudba, či je ľúba 
Bohu (ako obeť) a či vzdeláva ľudské 
bytosti (ako komunikácia alebo vyjad-
renie). Preukazujme milosť, lebo aj Boh 
nás prijíma napriek tomu, že nezodpove-
dáme Jeho očakávaniam. Takže nemali 
by sme súdiť hudobnú prax iných, aj keď 
to možno uráža náš estetický vkus.

K tejto téme patrí aj problém medzi 
tradičnou praxou v zboroch a vplyvom 
nových hudobných tvarov a štýlov, 
ktoré k nám prichádzajú so súčasnou 
komerčnou kresťanskou hudbou, ktorú 
zvlášť mladšia generácia rýchlo prijíma. 
V určitom zmysle je to nová kultúra a do-
náša rozpory medzi generácie. Riešenie 
je v preukazovaní si milosti navzájom 
(v obidvoch smeroch) a výbere dobrých 
skladieb z jedného i druhého odboru. 
Nie všetko staré je dobré a všetko nové 
zlé! Preto treba každú našu „obeť chvály“ 
posudzovať, už či je to nová alebo stará 
hudba. Musíme hodnotiť, či je naša obeť 
úplná a či dávame Bohu svoje najlepšie. 
Zamyslime sa, či nie sme vinní z niekto-
rých prehreškov v našej zborovej hudbe.

Prvý možný hriech je pýcha. Vyhýbaj-
me sa pokušeniu myslieť si, že naša prax 
je viac prijateľná Bohu ako prax iných 

kresťanov. Hoci sa máme snažiť o výbor-
nú kvalitu ako dobrí správcovia talentov, 
dosiahnutie tej kvality nemá viesť k aro-
gancii alebo pýche.

Druhým prehreškom je hedonizmus. 
Vyhýbajme sa chodeniu na bohoslužby 
a spievaniu piesní len preto, že z toho 
máme pôžitok. Starajme sa viac o to, aby 
mali pre nás duchovný úžitok. A nekopí-
rujme niečiu prax len preto, že to vyzerá 
pekne.

Divácka mentalita je ďalší možný prob-
lém. Objaví sa tam, kde ľudia chcú len 
prísť a pozorovať, teda byť obecenstvom. 
Niekedy je dobré len tak počúvať hudbu, 
ale dôležité je, aby zhromaždenie malo 
dosť možnosti zapojiť sa osobne do toho, 
čo sa deje.

Mali by sme sa tiež vyhýbať sentimen-
talite. Je to prejavovanie emócií, ktoré 
nie sú založené na plnej realite, je to 
asociácia bez pravej komunikácie. Na-
príklad radi spievame piesne z detstva 
iba pre pekné spomienky, alebo nás 
rozruší zvuk známeho nástroja. Spieva-
me iba preto, že to v nás vyvoláva emó-
cie, ale slová sú nepodstatné. Znakom 
sentimentality je pričasté používanie 
určitých piesní iba preto, že sú obľúbené, 
nedostatok previazanosti medzi hudbou 
a ostatnými časťami služieb, piesne, kto-
ré majú veľmi povrchné slová a neobsa-
hujú našu plnú teológiu, alebo aj odpor 
voči novým piesňam a druhu hudby. Nie 
je chybou z času na čas použiť obľúbené 
piesne, ale spravidla majú byť piesne vy-
brané z oveľa dôležitejších dôvodov: pre 
ich text, hudobnú kvalitu a vhodnosť pre 
toto miesto v bohoslužbe.

Kresťanská hudba má byť opravdivo 
kreatívna a má sa vyhýbať z jednej 
strany tomu veľmi jednoduchému a na 
druhej strane veľmi komplikovanému, 
ktorému by rozumeli iba niektorí. Boh 
nás stvoril ako kreatívne bytosti a my 
máme povinnosť túto schopnosť vyu-
žívať v rámci našich možností. Mali by 
sme preto skúšať rôzne štýly, aranžmá-
ny, staré aj nové piesne, a nadovšetko 
tvoriť novú hudbu. Kresťania veria, že 
svojím znovuzrodením sa stali „novým 
stvorením“. Pavol nám v 2K 5,17 pripo-
mína, že „všetko je nové,“ t.j. stále sa 
bude obnovovať, zlepšovať, rásť. Chceme 
byť dobrými a vernými správcami nášho 
Pána? Uplatňujme tieto princípy aj v na-
šej zborovej hudbe. „Spievajte Hospodino-
vi novú pieseň!“ (Žalm 96,1)

tématický článek
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„Plni Ducha zpívejte společně žalmy, 
chvalozpěvy a duchovní písně. Zpí-
vejte Pánu, chvalte ho z celého srdce.“ 
 Ef 5,19

Pevná součást hebrejské kultury
Hudba představovala důležitou sou-

část starověkých kultur, hebrejskou 
nevyjímaje. Uplatňovala se ve chvílích 
radosti, kdy se spojovala s tancem (Ex 
15,20; 2Pa 20,28), běžně se provozovala 
při slavnostech (Iz 5,12; Am 6,5), krá-
lové měli své zpěváky a hudebníky (2S 
19,35; Kaz 2,8), pastýři hrávali na lyry 
(1S 16,18), král David vytvořil chrámový 
sbor a orchestr z řad Lévijců (1Pa 15,16-
24). Hebrejci využívali k doprovodu 
rozličné hudební nástroje – strunné, de-
chové a bicí. „Zpívejme duchovní písně, 
přinášejme duchovní hudbu.“ Ale co se 
za slovním spojením duchovní hudba 
vlastně skrývá?

Termín duchovní hudba
V hudební vědě je duchovní hudba 

vysvětlována jako hudba, která se in-
spiruje duchovní látkou, duchovními 
konstantami, kodexem křesťanské 
morálky. Motivuje k různým činnostem 
(relaxace po stresových situacích, medi-
tace, vydělování z hlučného prostředí). 
Vzbuzuje umělecké a estetické zážitky. 
Vyděluje dvě větve – hudbu liturgickou 
(určenou pro provozování v kostele 
– chrámu, při bohoslužbách) a hudbu 
náboženskou (určenou pro provozování 
mimo kostel).

Duchovní hudba jako modlitba
Duchovní hudba tak, jak ji chápeme 

my, ve spojení text a melodie, tzn. zpěv, 
je modlitbou. Stejně jako v modlitbě 
i v duchovní písni našeho Boha oslavu-
jeme, chválíme, prosíme nebo mu děku-
jeme. Jedná se o písně, které odpovídají 
duchu Bible a slouží k budování církve. 
Přinášejí poselství, které uctívá Boha 
a potěšuje lidi, povzbuzuje a buduje. 
Středem duchovních písní je Pán Ježíš. 

Hudba a její podoby
Hudba je určitě něco zvláštního, co 

by člověka a jeho duši mělo obohacovat, 
naplňovat něčím krásným, nevšedním. 
Ovšem onen prožitek, který hudba 
člověku přináší, je zcela individuální, 
neuchopitelný a asi nepopsatelný. Ten-
to pocit je zcela subjektivní a individu-
ální. Hudba, jež osloví jednoho, nemusí 
druhého vůbec oslovit. A proto také 
v hudbě existuje nepřeberné množství 
různých žánrů. 

Dva nejčastější žánry
Jako jedna z podob duchovní písně se 

uplatňuje tzv. křesťanský folk, rytmické 
písně. Tíhne k ní jednoznačně větší část 
křesťanské mládeže, považují ji za svou 
řeč. Rytmická hudba s doprovodem ky-
tar, elektroakustických, bicích a jiných 
nástrojů. Pouze malá část mládeže se 
zajímá o vážnou hudbu, velká většina 
je zaujata různými žánry populární 
a folkové hudby. Tedy i v oblasti hudby 
s náboženským obsahem musí vedle 

sebe existovat oba tyto druhy. Zde se 
však objevuje velmi mnoho plytké 
a povrchní hudby, jež doposud neprošla 
sítem času. 

Dvě hodnotící kritéria
Při hodnocení duchovních písní se 

uplatňují dvě kritéria: 
1. pastorační vhodnost projevu – tzn. 

jeho přiměřenost pro společenství, kte-
ré ho poslouchá, a 

2. kvalita hudby a textu – být ote-
vřený pro nové, ale přitom nepřipustit 
nevhodné, úpadkové projevy. O du-
chovním obsahu by měla přesvědčit 
i melodie samotná. Na textu písně si 
všímáme především biblické správnos-
ti, myšlenkového bohatství a básnické 
hodnoty, ale i rytmické, jazykové a pra-
vopisné správnosti.

Setkání veřejnosti 
s naší duchovní hudbou 

Nekřesťanská veřejnost právem oče-
kává od nás něco jiného, než s čím se 
běžně setkává. Nestojí o to, aby byla 
krmena hudbou, na jakou je dnes 
a denně zvyklá z rozhlasu a televize, 
cítí se tím být zklamána, ošizena. 
Častou otázkou zůstává: „Čím to je, 
že křesťanské skupiny se většinou 
nemohou kvalitativně vyrovnat těm 
světským?“ Jako člověk, který se hud-
bou živí a věnuje se jí profesně, tedy 
nejen ve službě Bohu, mohu srovnat 
a snad i posoudit alespoň několik zá-
kladních nedostatků, které mnohdy 
cítím, že se objevují mezi křesťanskými 
hudebníky. Je to především nedostatek 
tvrdé práce, sebevzdělávání, odříkání, 
disciplíny a řádu, v neposlední řadě 
pak nedostatek pokory. 

Poslání křesťanské hudby
Duchovní hudba má své určité poslá-

ní jak pro interpreta, tak pro poslucha-
če. Interpret se jí modlí k Bohu a záro-
veň hovoří k lidem. Pro posluchače pak 
může být formou zvěstování evangelia, 
čerpá z ní povzbuzení podobně jako 
z kázání. Hudba má v životě věřícího 
člověka své důležité místo. A tak dě-
kujme Bohu, že nám tento vzácný dar 
dává. 

„Chvalte Boha zvukem polnice, chvalte 
ho harfou a citarou, chvalte ho bubnem 
a tancem, chvalte ho strunami a flétnou, 
chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho 
cymbály dunivými! Všechno, co má dech, 
ať chválí Hospodina!“ Žalm 150

Duchovní
hudba
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Odvaha
Kde začít?

Dříve než začnu vysvětlovat hlavní 
a dílčí myšlenky zvoleného tématu, 
zmínil bych se rád o jednom důležitém 
projevu Kristovy lásky, který mě můj 
nebeský Otec trpělivě učí a který je 
důležitým předpokladem pro rozvíjení 
našeho vztahu k druhým lidem. Jen tak 
můžeme mít z našeho přemýšlení větší 
užitek. 

V napětí mezi úctou k druhému 
a k sobě samému

Jde o výraz hluboké úcty ke každému 
člověku, ale také ke každé jeho myš-
lence či názoru. Ta se projevuje tak, 
že zůstanu v tom zvláštním nelehkém, 
ale přesto moudrém napětí mezi slovy 
„chci rozumět“ a „mohu mít odlišný 
názor“. Zůstávat v tomto napětí v praxi 
znamená, že se na jedné straně snažím 
porozumět argumentům, proč si druhý 
myslí a říká to, co si myslí a říká (je to 
ve skutečnosti vyjádření Božího zájmu 
a náklonností druhé straně ve všech 
podobách). Zároveň se na druhé stra-
ně necítím ohrožen, že mi ten druhý 
svým odlišným pohledem sahá na mou 
pravdu, protože ta může, ale zároveň 
nemusí být stejná (tady jde velmi často 
o míru našeho poznání a přesvědčení, 
jak věříme, spojená s porozuměním co 
je a co není Boží pravda – tedy co má 
jaký zdroj).

Zůstat v dialogu nestržen davem, 
neizolován 

Proč se o této věci zmiňuji? Protože, 
jak již jsem zmínil, mě to můj Bůh trpě-
livě učí. Velmi snadno z tohoto napětí 
vypadávám, když na jedné straně chci 

porozumět druhému, ale nedržím se 
svého přesvědčení. Výsledkem bývá, 
že se stávám součásti davu nebo na-
podobeninou někoho, kdo má vlastní 
názor. Pomalu, ale jistě ztrácím sebe 
sama. Anebo umím být sám sebou, 
ale zůstávám uzavřeným vůči druhým. 
Potom jsem ale izolován, osamocen, 
velmi často nad těmi vedle mě, zbaven 
kontaktů a možností dialogu, naplněn 
stále více tendenci soudit a odsuzovat 
a tak vlastně vzdalován svému okolí, 
ale zároveň sobě a svému Bohu. Obojí 
dobře znám a s obojím neustále ve svém 
životě víry bojuji.

Význam slova „Odvaha“ 
a „vstoupit“

Pod těmito slovy je možné si před-
stavit rozhodnutí něco změnit ve svém 
přesvědčení a následně ve svém prak-
tickém konání, co je ovšem kolikrát 
nesmírně těžké, protože se dostávám 
do naprosto nové a nezvyklé situace, ve 
které jsem poprvé, často bez podpory 
svého okolí. K tomuto rozhodnutí je dů-
ležitá odvaha, která je projevem vztahu 
vůči svému Spasiteli Pánu Ježíši Kristu. 

On je její podstatou, ale já ji uvádím ve 
skutek.

Význam slov „můj příběh“
Není můj sobecký, soběstředný, na 

Hospodinu nezávislý, nebo dokonce 
svévolný život. Naopak, je to život, který 
mi Pán Bůh připravil, kterým mě obda-
roval a kterým mě neustále obdarovává. 
Je to příběh od něj, ale zároveň příběh 
můj. Je to příběh, který je neopakova-
telný, ale zároveň plný požehnání pro 
všechny kolem mě. Zároveň je to ovšem 
život, který je životem naplněným, ra-
dostným, i když také plný zápasů, bojů, 
ale i dobrodružství. Je to můj příběh, 
který nepatří nikomu jinému kromě 
mého Pána a Přítele.

Odvaha vstoupit do svého 
příběhu

Sami už tedy rozumíme, co tato věta 
znamená, ale také co stoprocentně ne-
znamená. Jde o nejtěžší, ale zároveň nej-
důležitější rozhodnutí v našem životě 
– najít sebe sama a nacházet sebe sama 
ve svém jedinečném příběhu, který má 
ve svých rukou náš Bůh. S poznáváním 
sebe poznávám zároveň Jeho jako své-
ho Původce a naopak s poznáváním 
Jeho charakteru, poznávám sebe jako 
milovanou bytost. Slovy to nelze plně 
obsáhnout a vlastně neexistuje ani ná-
vod, jak toho docílit. Pro každého z nás 
je totiž jiný, i když je má v rukou náš 
jediný a společný Bůh. Ten nám snad 
dá v příští kapitole alespoň trochu po-
rozumět příčinám našeho strachu, proč 
se bojíme do svého příběhu vstupovat. 
Zatím příjemné pokračování ve čtení 
tohoto časopisu…

vstoupit do svého příběhu

úvahy
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úvahy

PETER KOZÁR

TVOR
Najprv bolo ticho a tma. Vtom Boh po-

vedal: „∇⋅D = ρ; ∇⋅B = 0; ∇×E = - ∂B/∂t; 
∇×H = J + ∂D/∂t “ a bolo svetlo. Hovoril 
ďalej a diali sa veci. S každým Božím vý-
rokom sa objavilo niečo nové. Niečo také, 
čo tu ešte nebolo. Niečo také, čo nemuse-
lo byť, ale On sa slobodne rozhodol – bez 
nátlaku, bez nutnosti, bez náhlivosti, bez 
odporu – a keď povedal, stalo sa.

A znela hudba. Keď Boh kládol zemi 
uholný kameň, spolu plesali ranné 
hviezdy a jasali všetci synovia Boží.

7 dní
Spočiatku bola zem beztvárna a pus-

tá. Ale nemalo to tak zostať. S každým 
tvorivým „Fiat!“ (to je po latinsky „Buď!“ 
– alebo On hovoril po hebrejsky?) vznikal 
poriadok, oddelenie, systém, kde všetko 
bude mať svoje miesto. V prvý deň odde-
lil svetlo od tmy. A bol večer – ten najlepší 
čas obzrieť sa za vykonaným dielom a po-
vedať: „Je to dobré!“ Na druhý deň vytvoril 
rozpätie (my tomu hovoríme obloha) 
a oddelil vody dolu od vôd hore. Na tretí 
deň zhrnul vody (tie dolu) na jedno miesto 
a oddelil suchú zem. Tam bude rásť tráva, 
stromy, kvety. A bolo to dobré!

Bola by to škoda, keby také úžasné 
priestory zostali neobývané. Tak hor sa 
do práce! Na štvrtý deň tu boli svetlá 
– slnko, mesiac, hviezdy – a hneď dostali 
aj robotu: budú svietiť a oddeľovať deň 
a noc. (Keby to boli vedeli starí Sumeri 
a Babylonci, ani vo sne by im nenapadlo 
klaňať sa týmto nebeským sluhom.) Na 
piaty deň sa zahemžili vody množstvom 
živých tvorov a obloha ožila spevom vtá-
kov. Napokon na šiesty deň dostala svo-
jich obyvateľov suchá zem. A Boh videl, 
že to bolo dobré.

Bytosť z hliny
Zem už nebola ani beztvárna ani pustá, 

ale dielo ešte nebolo hotové. Boh si vyhr-
nul rukávy a diváci zatajili dych. Najprv 
vzal hlinu – obyčajný prach zo zeme. 
Riadne ju zamiesil a vymodeloval z nej 
postavu. Potom sa sklonil k nej – celkom 
blízučko nad ňu – a vdýchol do jej nozdier 
dych života. Bude sa volať človek. Prečo 
zrazu taký nezvyčajný pracovný postup, 
keď doteraz stačilo slovo…? 

A kým Boh naposledy povie, že je to 
veľmi, veľmi dobré, vykoná anestéziu, chi-

rurgický zákrok a vytvorí ďalšie umelec-
ké modelárske dielo. Také, že keď človek 
príde k sebe a prvýkrát ju uvidí, od úžasu 
zalapá po dychu a povie: „To je kosť!“ Zaraz 
pocíti, že už nemusí byť sám… a že ani ju 
nenechá samú.

Obraz
Spolu budú teraz niesť Boží obraz – ima-

go dei. Žiadny iný tvor, žiadna iná bytosť 
to nemôže. Len oni – a ich deti. Boh nie je 
niečo, ale Niekto. Je osobný, ba viac než 
osobný. Aj oni sú niekto, sú osoby schop-
né sebauvedomenia, seba-vyjadrenia 
a vzťahu. Nenájdu uspokojenie vo vlast-
není vecí, ktoré sú to, stále budú hľadať 
bytosť, ktorej budú môcť povedať Ty.

Boh sa vo svojom diele stvorenia uká-
zal ako nesmierne múdry. Taký vesmír 
hocikto nevytvorí! Keby stvoril hmoty 
„o chlp“ viac (alebo menej), keby urobil 
elektrón o zlomok ťažší (alebo ľahší), keby 
mu dal o promile iný náboj, nebol by ten-
to vesmír obývateľným miestom pre nás 
ani pre nič živé. Nám sa zdajú byť pohoria 
veľké, ale On ich odvážil na lekárnických 
vážkach. My by sme sa nedopočítali ani 
voľným okom viditeľných hviezd, On ich 
pozná všetky a žiadna Mu nechýba. Čím 
viac človek toho vie o vesmíre, tým viac sa 
musí čudovať. Boh je múdry – a človeku 
dal tiež rozum, aby poznával, skúmal, 
zaraďoval.

Ale Boh nie je len inžinier, je umelec. 
Či zdvihneme pohľad k horám, alebo ešte 
vyššie k hviezdam, alebo sa pozrieme pod 
nohy a uvidíme nezábudku alebo snehovú 
vločku, tají sa nám dych. (Ateista ani ne-
vie, o čo prichádza, keď pozoruje nádher-
ný západ slnka, a nemá komu ďakovať, 
koho chváliť.) A tie zvuky: zurčanie po-
tôčka, trúbenie slona alebo trilok drozda! 
Boh je umelec – a človeku dal tiež cit pre 
krásu. Boh je tvorivý – a človek bude tiež 
tvoriť, čo nebolo. Bude kresliť, modelovať, 
pliesť čipky, vyrezávať píšťalky, písať 
sonety a skladať symfónie. Boh hovoril: 
„Je to dobré!“ Aj človeku dopraje ten pocit 
uspokojenia pri pohľade na hotové dielo.

Boh je vládca, všetko patrí Jemu. Ale 
tu na zemi zveril vládu ľuďom. Nie aby si 
robili, čo sa im zachce – veď nesú Jeho ob-
raz. Neskôr budú panovníci stavať svoje 
sochy-obrazy na dobyté územia, aby bolo 
každému jasné, kto je tu pánom. Neskôr 
dá cisár vyraziť svoj obraz na mince, aby 
pospolitý ľud pamätal, čo má dať cisárovi. 
Boh však „vyrazil“ svoj obraz na človeka, 
aby tu vládol v Jeho mene a sledoval záuj-
my Jeho Veličenstva.

Boh je morálny – rozlišuje dobro a zlo 
(tak ako v prvý deň oddelil svetlo od tmy). 
A človeka urobil na svoj obraz – tak, aby 
bol schopný rozlišovať, čo sa má a čo nie. 
O strome poznania dobra a zla uprostred 
záhrady človeku povedal: „Z toho nesmieš 
jesť, lebo… zomrieš.“ Tak aj človek bol mo-
rálny, poznal hranicu, ktorú neslobodno 
prekročiť, a bol slobodný, s možnosťou 
voľby a s vedomím následkov. Tá sloboda 
mu dala šancu milovať – dobrovoľne, lebo 
ináč sa nedá.

Pád a vykúpenie
Prv než bol človek v záhrade, Boh vedel, 

ako to dopadne. Vedel, že sloboda človeka 
bude zneužitá (bez toho rizika by nebol člo-
vekom). Boh vedel, že Jeho obraz v človeku 
sa hrozným spôsobom poruší – nie, nezničí 
sa, stále v ňom niečo zostane, ale tú škodu 
docení len ten, čo videl originál. Boh vedel, 
že náprava bude možná i keď veľmi drahá 
– On sám bude musieť prijať podobu otro-
ka a stať sa podobný ľuďom a ponížiť sa až 
po smrť na kríži, aby mohol znovu dať tým 
padlým tvorom podiel na svojej prirodze-
nosti. Svoj život obetuje a vloží do nich, aby 
mohol zreštaurovať svoj obraz do pôvodnej 
podoby – od slávy v slávu.

Sloboda tvoriť
Anglický spisovateľ C. S. Lewis nazval 

človeka glorious ruin – nádherná zrúcanina. 
My niekedy vidíme slávu, ľudí budiacich 
obdiv svojím vzhľadom alebo schopnos-
ťami. A niekedy zase (možno častejšie) 
vidíme len trosky – chamtivosť, pýchu, 
zbabelosť, lenivosť... ten zoznam by mo-
hol byť oveľa dlhší. Za každý záblesk slávy 
patrí chvála Bohu. Aj po tisícročiach skazy 
na povrch prenikajú iskričky svetla: keď 
Michelangelo vezme do ruky dláto, Gaudí 
rysovacie pero alebo Chopin sadne ku klá-
vesom. Alebo keď Dunant založí Červený 
kríž a Fleming namieša penicilín.

Tým viac môžeme chváliť Boha, keď 
vidíme Jeho dielo pri tých, čo Mu uverili. 
V nich býva Jeho Duch, premieňa ich, učí, 
vedie. Zbavuje ich pýchy, lebo už vedia, že 
za všetko, čo sa podarí, patrí vďaka Jemu. 
A preto sú slobodní. Preto môžu vyjadriť, 
čo je v nich – preto píšu knihy, kreslia, 
modelujú, stavajú katedrály, spievajú, 
hrajú, programujú, skladajú básne, pečú 
buchty, šľachtia ruže.

Čo dal Boh tebe, brat, sestra? Za čo ho 
budú chváliť tí, čo uvidia tvoje dielo? Za 
čo ti On raz povie: „Dobre, služobník dob-
rý a verný! Poď, mám tu nejakú prácu pre 
teba.“?
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Z KNIHY THE BEST OF A. W. TOZER
PREKLAD MATÚŠ KOŠA

Svet Biblie
Pri čítaní Písma vnímavý človek si isto 

všimne viditeľný rozdiel medzi svetom 
ako ho zjavuje Biblia, a svetom, ako je 
ponímaný náboženskými ľuďmi dneš-
ka. A porovnanie nevychádza v náš 
prospech.

Svet, ako ho videli muži a ženy Biblie, 
bol svet osobný, preteplený, dôverný, 
zaľudnený. Ich svet bol predovšetkým 
svetom Boha, ktorý ho stvoril, ktorý 
v ňom stále prebýva ako vo svätyni, 
a ktorý možno objaviť pri kráčaní 
medzi stromami v záhrade, ak je ľud-
ské oko dosť jasné, aby videlo. A bolo 
prítomných tiež mnoho bytostí, posla-
ných Bohom, aby vykonávali službu 
tým, ktorí mali byť dedičmi spasenia. 

Slova útěchy 
do podzimu života

Na podzim roku 2004 jsem byl 
postižen těžkou oční chorobou. 
Tehdy mě silně oslovily pozdní 
básně Michelangela Buonarrotiho 
(1475-1564). Věřím, že tento geniální 
malíř, sochař, architekt a básník byl 
opravdovým křesťanem. I on vzpínal 
své ruce k LÁSCE zjevené na kříži, 
k Pánu Ježíši Kristu, který o sobě 
prohlásil: „Já jsem vzkříšení i život… 
a každý, kdo žije a věří ve mne, neumře 
navěky.“ On dává naději lidem všech 
pokolení. Věřme tedy, že „doplujeme 
na křehké loďce bouřným oceánem 
do přístavu, kde všichni jednou 
stanem.“ Tam se sejdeme s naším 
Pánem a se všemi, kdo jej přijali 
a Jemu sloužili.

Michelangelo
Buonarroti

342. BOHU
Den co den, Pane, ode dávných dob
byl‘s oporou a pilotem mé přídě:
proto teď duše doufá dvojnásob
ve Tvoji pomoc v dvojnásobné bídě.

346. BOHU
Shodil jsem těžké, nepotřebné břímě,
můj drahý Pane, zanechal jsem svět
a jako křehký člun se vracím zpět
z bouřlivých vod k Tvé tiché zátočině.

Trní a hřeby, vbité do Tvých dlaní,
s Tvou tváří, jež se dobrotivě skví,
slibují duši, rvané lítostí,
že přec jen dojde spásy při pokání.

Až pohlédneš svým svatým 
zrakem na mně,

nesuď mě přísně, nezvedni své rámě,
abys mne ztrestal za mou minulost.

Svou krví jen ty viny se mne sejmi
a čím jsem starší, tím 

víc odpouštěj mi
a tím mě dříve vezmi na milost.

JAROSLAV KRMÁŠEK

Aký slávny je svet, ako ho poznali 
muži Biblie! Jákob videl rebrík, postave-
ný na zemi, s Bohom stojacim nad ním 
a anjelmi vystupujúcimi a zostupujúcimi 
po ňom. Abrahám a Balám a Manoah, 
a koľkí iní, sa stretávali s anjelmi Božími 
a hovorili s nimi. Mojžiš videl Boha v kri-
aku, Izaiáš Ho videl vyvýšeného a počul 
antifonický chór plniaci chrám.

Ezechiel videl veľký oblak a oheň, 
sprostred ktorého vychádzala podoba 
štyroch životvorov. Anjeli boli prítomní, 
keď mali zvestovať Ježišovo narode-
nie, ktoré sa malo udiať v Betleheme. 
Anjeli povzbudzovali nášho Pána, keď 
sa modlil v Getsemane. Anjeli sa spo-
mínajú v niektorých epištolách a kniha 

Zjavenia je prežiarená 
prítomnosťou čudných 
a nádherných bytostí, 
sledujúcich záležitosti 
zeme i neba.

Áno, skutočný svet je 
svet zaľudnený. Slepé 
oči moderných kresťa-
nov nemôžu vidieť ne-
viditeľné, ale to realitu 
duchovného tvorstva 
neruší. Nevera nám 
vzala potechu osobného 
sveta. Prijali sme prázd-
ny a bezvýznamný svet 

vedy ako ten pravý, pravdivý, zabúdajúc, 
že veda je platná len potiaľ, kde pojed-
náva o hmotných veciach a že nemôže 
vedieť nič o Bohu a o svete duchovnom.

Musíme mať vieru. A nevyhovára-
jme sa! – lebo viera je orgán poznania 
a môže nám povedať o konečnej realite 
viac než všetky vynálezy vedy. Nie sme 
proti vede, ale uznávame jej legitímne 
hranice a odmietame zastaviť sa tam, 
kde je prinútená zastaviť sa ona. Bib-
lia hovorí o inom svete, svete, ktorý je 
príliš jemný pre nástroje vedy, aby ho 
mohla objaviť. Vierou sa angažujeme 
vo svete a privlastňujeme si ho. Je nám 
prístupný skrze krv večnej zmluvy. Ak 
budeme veriť, môžeme už teraz užívať 
prítomnosť Boha a službu Jeho nebes-
kých poslov. Iba nevera nás môže o túto 
kráľovskú výsadu olúpiť.

je svet reálny

úvahy

Rozoznávali aj prítomnosť temných síl, 
ktorým klásť odpor bolo ich povinnos-
ťou a ktoré mohli ľahko premôcť, ak sa 
budú na to u Boha uchádzať o pomoc 
na modlitbe.

Dnešní kresťania zmýšľajú o svete 
v úplne iných kategóriách. Veda, ktorá 
nám priniesla mnoho výdobytkov, nám 
priniesla aj svet, ktorý je úplne iný ako 
svet Písiem. Svet dnešnej doby – to sú 
rozľahlé, bezhraničné priestory, v kto-
rých sa tu a tam nachádzajú v nesmier-
nej vzdialenosti od seba slepé a nevý-
znamné telesá, ovládané iba prírodnými 
zákonmi, spod vlády ktorých nikdy ne-
uniknú. Tento svet je chladný, neosobný 
a naskrze postráda obyvateľov s výnim-
kou človeka, malého podenkového člo-
viečika, ktorý „ľpie na pôde, ako jazdí 
po svojich zabehaných dráhach medzi 
kamením, skalami a stromami.“ (Pozn. 
autor cituje z cudzieho prameňa.)
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historie

„Když má ten malý národ (rozuměj 
český) Bibli ve svém jazyce, tak proč jej 
nemá Anglie?” 

Když na celosvětové konferenci misij-
ní společnosti Wycliffových překladatelů 
Bible roce 1999 tehdejší ředitel SIL - Steve 
Sheldon zacitoval tento Wycliffův výrok, 
kterým se učenec snažil obhájit právo na 
překlad Bible do angličtiny, začal jsem se 
zajímat o jednu ne příliš známou posta-
vu, která byla s tou dobou spojena.

Co má Anna společného 
s Viklefem? 

Při překládání Bible do angličtiny 
z latinské Vulgáty narážel Jan Viklef 
na spoustu překážek ze strany tehdej-
šího kléru, který všeobecně považoval 
překlad Božího Slova do jazyka jeho 
lidu dokonce za házení perel sviním. 
Viklef dokončoval překlad v době, kdy 
na anglický dvůr přišla teprve patnác-
tiletá česká kněžna Anna, aby se vdala 
za krále Anglie Richarda II. Do Anglie si 
s sebou vzala Boží Slovo ve třech jazy-
cích: latinsky, německy a česky. Viklef, 
obviňovaný z profanace Bible, si toho 
nemohl nevšimnout. Proto také bránil 
svou práci konstatováním: „Když má 
Bibli ve svém jazyce ten malý národ, 
tak proč ne Anglie?“ Hle ta nenápadná 
kněžna z daleké slovanské země má 
Boží slovo ve svém jazyce, ale král An-
glie ne. Viklef tohoto faktu použil jako 
argumentu v zájmu překladu Bible do 
jazyka, kterému král rozuměl. A tak 
už jen samotný příjezd Anny posloužil 
překladu Bible do angličtiny. 

Kým Anna vlastně byla? 
Byla dcerou císaře Karla IV. Její bratr 

Václav se stal českým králem. Narodila 
se 11. července roku 1366 a do Anglie 
přijela 18. prosince 1381. Svatba s krá-
lem Anglie Richardem II. se uskutečnila 
už 14.ledna 1382. To znamená, že se 
vdávala jako patnáctiletá a byla o půl 
roku starší než její manžel. Její vláda 
však byla krátká, zemřela v roce 1394, 
ve věku 27 let během morové epidemie. 
Její muž, Richard, se narodil 6. ledna 
roku 1367; korunován byl 16. června 
1377, ve svých deseti letech, po smrti 
svého dědečka, krále Edwarda III. Jeho 
otec Edward, zvaný „černý kníže“, 

zemřel o několik měsíců dříve. Roli 
Richardova vychovatele, již jako krále, 
plnil sir Simon Burley (parlamentem 
odsouzený k smrti v roce 1388). 

Romantické manželství
Na princeznu, která se měla vdát za 

anglického krále, byla Anna poměrně 
chudá. Její věno představovalo jen 
15.000 liber, což se mnoha lidem v An-
glii nelíbilo. Ale Richardovo manželství 
s Annou mělo diplomatický charakter 
velkého významu, když tímto způsobem 
Annin bratr, Václav IV., zřetelně dekla-
roval přerušení tradičního svazku Čech 
s Francií. Manželství se neobyčejně 
povedlo. Anna i Richard jsou předsta-
vováni jako jedno z nejromantičtějších 
manželství v dějinách Anglie. Ke štěstí 
jim scházely jen děti. Milovali se a byli 

jako o královně Trácie - Alcesce, jež 
byla vzorem dobroty a věrnosti. Anna 
neoplývala krásou, jaká se od princezen 
očekává. Na obrazech je představována 
jako žena průměrného půvabu a trochu 
otylá. A přece si svým charakterem 
získala srdce krále i anglického lidu. 
Co zformovalo její charakter? Vždyť 
své blízké, svou matku, opustila ještě 
jako patnáctiletá, aby odešla do cizí 
země, kde politikou vládly intriky a lidé 
hovořili jiným jazykem? Co mohla do 
takovéto společnosti přinést? Mohla mít 
na ni nějaký vliv? 

Láska k Božímu Slovu 
a milosrdenství

Anna milovala Boží Slovo, které 
formovalo její povahu. Byla osobou 
milosrdnou a soucitnou. Zřejmým se 
to stalo již v den korunovace, kdy po-
prosila krále, aby dal milost rebelům 
ze selského povstání. Došlo k němu 
o rok dříve a vedl jej tehdy Wat Tyler. 
Rolníci povstali proti velkým daním. 
Když vojsko povstání potlačilo, byli 
jeho účastníci mučeni a odsuzováni 
k smrti. „Utiskovaný lid potřeboval 
vydechnout, když exekuce od dob Tyle-
rova povstání byly nad poměry krvavé 
a barbarské. Země byla potřísněna krví 
utiskovaných rolníků a přítrž exekucím 
učinila až lidská přímluva Anny čes-
ké” – tak představuje tehdejší situaci 
D. W. Cloud. 

„Drobeček lidství“
Historici popisují několik situací, kdy 

s velkou pokorou prosila o milost pro 
lidi odsouzené na smrt. V roce 1388 
úpěnlivě na kolenou prosila královy 
protivníky v parlamentu, aby omilost-
nili Burleyho, zmíněného Richardova 
vychovatele. Její prosba však nebyla 
vyslyšena. Pak v roce 1392 padla na tvář 
před králem, aby upustil od sankcí vůči 
obyvatelům Londýna, kteří ho znevážili. 
Bylo to v dobách, kdy se od lidu očeká-
valo bezpodmínečné podřízení se vlád-
ním ustanovením a vzpoura se trestala 
smrtí. Anna měla odvahu postavit se za 
lidi, kterým hrozily represe. Svými mi-
losrdnými postoji si získala přízeň lidu 
a přívlastek „Dobré“ královny Anny, 
i když se na začátku po příjezdu do 

královna AnnaDobrá

si věrni; nedochovaly se žádné zmínky 
o tom, že by měl Richard románky s ji-
nými ženami anebo, že by se chtěl své 
ženy zbavit, k čemuž se monarchové 
uchylovali v případě, že jim královna 
nemohla porodit nástupce trůnu. Když 
zemřela, Richard více než rok nevcházel 
do místností, které dříve obývala. Přiká-
zal dokonce zcela zničit rezidenci, ve 
které spolu nejčastěji pobývali. 

Ušlechtilý charakter
Velmi dobré svědectví vydal o Anně 

dvorní básník Geoffrey Chaucer, když 
se o ní v předmluvě k „Legendám 
o dobrých ženách“ alegoricky vyjádřil 
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Anglie setkala s pohrdavým pojmeno-
váním ‘drobeček lidství’. 

Jaký překlad měla Anna sebou? 
V době královny Anny existovaly 

soudobé překlady do češtiny pořízené 
z latinské Vulgáty. Nejstarší známá celá 
česká Bible je leskovecko-drážďanská 
z let 60. až 80. XIV. století (poslední ko-
pie shořela v roce 1914 a zůstalo z ní jen 
několik fotografií a opisů). Je možné, že 
právě tento překlad měla s sebou Anna. 
Znamenalo by to, že český překlad pře-
dešel Viklefovu práci.

Svědectví druhých o Anně
Anna byla netypickou princeznou. 

Když pomyslíme na lidi vychované 
u dvora, vybaví se nám obrazy pěkných 
zhýčkaných dvorních dam, nádherných 
šatů, bouřlivé zábavy, hodů a intrik. 
Anna byla jiná. D. W. Cloud zmiňuje 
fragment výroku arcibiskupa Yorku - 
Arundela, který na pohřbu Anny vydal 
o ní takovéto svědectví: 

„Tato dáma, která uměla tři jazyky: 
češtinu, němčinu a latinu, se rychle na-
učila jazyk této země (Anglie) a celá léta 
vynikala pracovitostí v poznávání Písem 
svatých v angličtině. I když byla cizin-
kou, přesto bez ustání studovala čtyři 
evangelia v angličtině. V jejich studiu 
a také ve čtení náboženských knih byla 
o hodně pilnější než preláti, jejichž úřad 
a služba to od nich vyžaduje.”

Význam tohoto svě-
dectví je o to větší, že 
Arundel byl iniciátorem 
pronásledování Bible 
přeložené Viklefem a je-
jich vyznavačů. 

Vztah duchovenstva 
k překladu Bible

Kronikář Knighton 
popisuje asi 20 let po 
Viklefově smrti vztah 
tehdejších duchovních 
k Viklefově Bibli. Podle 
nich došlo překladem 
k zesvětštění, které je 
možné přirovnat k háze-
ní perel sviním: 

„Evangelium, které 
Kristus svěřil duchovním 
a doktorům církve, aby 
jím mohli sloužit laikům 
a lidem slabé přirozenos-
ti, ve shodě s povahou 
doby a potřebami lidí 
– tento mistr Jan Viklef 
přeložil z latiny do ang-
ličtiny a ne andělštiny. Teď se evange-
lium stalo běžným – vulgare – a je více 
otevřeno laikům, a dokonce i ženám, 
které umí číst, zatímco dříve bylo pro 
nejučenější duchovenstvo [...] Tímto 
způsobem je perla evangelia hozena do 
bláta a je pošlapávána sviněmi, [...] a to, 
co bylo před tím božským darem pro 

duchovenstvo a doktory 
církve, je nyní všeobecně 
přístupné pro každého 
běžného laika.”

Anna jako příklad 
současníkům

Když se díváme z per-
spektivy času můžeme 
spatřit, že mladičká Anna 
měla dobrý křesťanský 
vliv na krále a hodně zá-
ležitostí země. Její vztah 
k Božímu Slovu je hoden 
následování. Nestyděla 
se za ně a její píle v jeho 
poznávání si všimli i pro-
tivníci překladu Božího 
Slova. Poznávala je ve 
čtyřech jazycích a uvádě-
la je do praxe, což od ní 
vyžadovalo velkou poko-
ru, když se jako královna 
na kolenou přimlouvala 
za lidi, kterým hrozily 
represe a dokonce i smrt, 

a to i kvůli povstáním proti neúměrným 
daním a nespravedlnosti ze strany vlád-
ců. Stavěla se na stranu utiskovaných 
a tento postoj ji přinesl popularitu mezi 
lidem. Když dorazila do Anglie, dostala 
přídomek ‘drobeček lidství’, ale Pán 
Bůh si tuto odrobinku použil, aby uhájil 
otázku překladu Bible do angličtiny, aby 
zachránil odsouzené na smrt a nakonec, 
aby se skrze kontakty anglického dvora 
s českým světlo evangelia, odhalené Vi-
klefem, přeneslo do Čech. Zde bylo šíře-
no skrze Jeronýma a Husa, kteří v roce 
1415 vzpláli na hranici zapálené konci-
lem v Kostnici. A když ta ‘odrobinka 
lidství’ tak pilně studovala Boží Slovo 
a uváděla je do praxe, tak proč bych JÁ 
a TY nemohl udělat stejnou věc? 

Závěr
V její době bylo Boží Slovo a jeho zná-

most vzácností, podobně jako v dobách 
Anny – matky Samuele. Dnes k němu 
máme lehký přístup. Tehdy se opisovalo 
ručně, což opisovačům trvalo přibližně 
jeden rok. Vlastnit Bibli si mohl dovolit 
jen málokdo, a i kdyby měli jen její čás-
ti, hrozily jim za to represe. Dnes máme 
ke Slovu, jež dává život, volný přístup. 
Kéž by Pán učinil naše srdce podobná 
srdci Anny. 

historie

Král Richard II. v dobovém vyobrazení
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tématiký článok

Pána Ježiša môžeme vidieť v evanje-
liách pri všetkých prejavoch jeho zbož-
ného života. Čítame si napríklad o jeho 
pôste, modlitbách, konaní milosrden-
stva a raz dokonca, ako nám to zachytili 
evanjelisti Matúš a Marek, i o jeho spe-
ve v súvislosti s jeho poslednou večerou 
s učeníkmi: „A zaspievajúc pieseň vyšli 
na Olivový vrch“ (Mt 26,30; tak aj Mk 
14,26). Táto ojedinelá zmienka o speve 
Pána Ježiša a učeníkov pravdaže ne-
znamená, žeby inokedy nespieval. Tak 
ako vzácna zmienka o jeho zaplesaní 
v Duchu (L 10,21) neznamená, žeby sa 
nikdy neusmieval a neradoval. Vieme si 
predstaviť nášho Pána ako spievajúceho 
Krista? Verím, že áno. Veď nebo, odkiaľ 
prišiel, bolo plné spevu na Božiu slávu 

(L 2,12-14; Zj 5,9; 14,3; 15,3). Aj história 
Božieho národa sa po „krste“ v Čer-
venom mori začala spevom (Ex 15,1; 
20-21) a spevom bola aj sprevádzaná, 
až kým trest za hriech a smútok neu-
dusili radostnú pieseň Hospodinovu 
(Ž 137,1-4). A tak je prirodzené, že aj 
Boží Mesiáš spieva. A spieva nielen On, 
ale aj zradou naštrbený zbor učeníkov. 
Spievajú nielen preto, že Hod veľkonoč-
ného baránka sa v ich čase bez spevu 
nezaobišiel, ale aj preto, že zbožnosť od 
piesne nemožno oddeliť.

Akú pieseň tu spieva Pán Ježiš ? Je to 
pieseň z Jeho spevníka. On, ako zbožný 
muž, si nosil svoju Bibliu so spevníkom 
vždy so sebou. Pravda, nebol taký boha-
tý aby si mohol na cesty brávať vlastné 

zvitky Tóry, ale jeho Biblia bola uložená 
hlboko v Jeho srdci a všetky jej písmená 
vyryté v Jeho mysli: „Činiť tvoju vôľu, 
môj Bože, si želám, a tvoj zákon je v mojich 
vnútornostiach“ (Ž 40,9). A tam, v Jeho 
zbožnom vnútri, bol uložený aj Jeho 
starý a storočiami osvedčený spevník 
Knihy žalmov. 

Je zaujímavé aj to, ako prekladatelia 
interpretujú grécke sloveso hymneó, 
ktorého prechodník použili evanjelisti 
v spomínaných textoch: „A zaspievajúc 
pieseň ...“ (R); „Potom zaspievali chvá-
lospev a vyšli na Olivovú horu.“ (KaP); 
„A zaspívavše písničku, vyšli na horu 
Olivetskou“ (Kr). Slovo hymneó znamená 
doslovne „hymnovať“, spievať hymny 
a zodpovedá hebrejskému slovu hálal, 
čo znamená chváliť, spievať chvály. 
Z čítaní žalmov je nám dôverne známy 
jeho tvar hallelujah, chváľte Pána. Aká to 
teda bola pesnička či chválospev, ktorý 
spieval Pán Ježiš? Podľa ustáleného ritu-
álu Hodu baránka to mohla byť druhá 
časť tzv. Hallelu (spevu), čo znamená, 
že to boli pravdepodobne žalmy 115 až 
118. Nevieme, či Pán Ježiš spieval jeden 
celý žalm, a či všetky, alebo len úryvky 
z nich. Ani zo samotného slovesa „hym-
novať“, chváliť, nám nevyplýva, či šlo 
o jednu, či o viac piesní. A nevieme ani 
to, či svoj chválospev dospievali v Hor-
nej miestnosti alebo v speve pokračovali 
počas cesty na Olivový vrch.

Vieme však naisto, že náš Pán Ježiš 
spieval. A celkom iste si spieval žalmy, 
nielen počas bežného života, ale hlavne 
pred rozhodujúcim zápasom na kríži. Ba 
môžeme povedať, že s piesňou na perách 
vyhasínal na kríži aj Jeho svätý život, obe-
tovaný za nás. Veď tri z jeho posledných 
slov na kríži (Mt 27,46; J 19,28; L 23,46) 
boli modlitby z Knihy žalmov (por. Ž 
22,2; 22,16; 31,6). Aj pre nás je tento 
Ježišov spevník veľmi vzácny, preto sa 
aj tlačí spolu s Novým Zákonom. Nepo-
známe síce pôvodné nápevy žalmov, lebo 
sa z onej doby nezachoval žiaden notový 
záznam, ale aj tak si ich môžeme citovať 
v radostných i smutných úsekoch nášho 
osobného i zborového života. A môžeme 
byť ním inšpirovaní aj pri skladaní no-
vých chválospevov nášmu Bohu.

Ako tento spev pred zajatím prežíval 
Pán Ježiš? Zbožný Augustín raz napísal, 
že Kristus je spevákom Žalmov, teda že 
v nich počujeme jeho hlas. A tak môže-
me vložiť niektoré verše uvedených žal-
mov (115-118) do úst Pána Ježiša a pýtať 
sa, čo pre Neho tento spev znamenal. 

Spievajúci
Ježiš
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Žalm 115 začína nádherným vyhlá-
sením: „Nie nám, Hospodine, nie nám, 
ale svojmu menu daj česť pre svoju milosť, 
pre svoju pravdu.“ Kristus stojí pred roz-
hodujúcim zápasom s mocou temnoty 
(L 22,53; J 14,30) a ako náš zástupca 
nežiada naše víťazstvo, ale česť Božieho 
mena. Vieme aj my takto spievať pred 
skúškami a bolesťou spolu s Pánom Je-
žišom i apoštolom Pavlom (Fp 1,20)?

116. žalm je zase chválospev Božieho 
bedára, ktorý sa priblížil k smrti: „Ob-
kľúčili ma bolesti smrti, a zastihli ma úz-
kosti hrobu; našiel som súženie a trápenie 
duše. Ale som vzýval meno Hospodinovo 
a vravel som: Prosím, ó, Hospodine, vyslo-
boď moju dušu!“ (v. 3-4). Pred Pánom je 
síce kalich utrpenia, ktorý bude musieť 
vypiť za nás (L 22,42), ale vo svojom 
speve už berie z Otcových rúk kalich 
pretekajúceho spasenia, ktorý nám túži 
podať: „Vezmem kalich mnohonásobného 
spasenia a budem vzývať meno Hospodi-
novo“ (v 13).

Nasledujúci spev, Žalm 117, je už 
slávnostnou výzvou ku všetkým náro-
dom aby oslavovali Boha za Jeho milosť 
a pravdu. Pán Ježiš kráča v ústrety krí-
žu, kde sa naplní v Jeho obeti pravda 
o Bohu i o nás a uvedie sa do pohybu 
spásonosná milosť pre všetkých ľudí. 
Už teraz, na ceste do záhrady, vidí ple-
mená a národy celého sveta, ktoré očistí 
a posvätí Jeho krv natoľko, že budú 
môcť spievať spolu s Ním mohutné 
hallelujah.

„Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo 
jeho milosť trvá na veky“, spieva Pán Ježiš 
v 118. žalme, na ceste z Večeradla na 
Olivovú horu. On vie, že Jeho trest za 
nás bude prejavom Božej dobroty voči 
nám. Pred Ním sa rozprestiera temná 
záhrada, kde zanedlho vstúpi aj knie-
ža temnoty so zradcom a vojakmi, no 
pritom si spieva: „Hospodin je so mnou; 
nebudem sa báť. Čo mi urobí človek?!“ 
(v. 6) Áno, už po večeri uistil svojich 
učeníkov, že Jeho Otec je stále s Ním 
(J16,32). On nikdy neprestal veriť v Bo-
žie láskavé srdce, napriek tomu, že 
o chvíľu mala dopadnúť na Neho prísna 
ruka Sudcu. 

Verš 24 je už oslavou dňa veľkého ví-
ťazstva, keď sa zavrhnutý Mesiáš stane 
uhoľným kameňom Božej stavby: „Toto 
je deň, ktorý učinil Hospodin; plesajme 
a radujme sa v ňom!“ 

Aké sú teda piesne Pána Ježiša na 
ceste ku krížu? Sú plné dôvery a istoty 

víťazstva Božej moci a lásky! Najväčšie 
utrpenie a stretnutie so smrťou bolo 
ešte len pred Ním, ale vo svojej piesni 
už vyznával jeho výsledok. Takto spieva 
náš Pán Ježiš a takto učí spievať nielen 
svojich učeníkov, ale aj nás všetkých. Ba 
priamo nás svojim spevom do takejto 
chvály pozýva: „Zvestovať budem tvoje 
meno svojim bratom, uprostred zhromažde-
nia ti budem spievať chvály“ (Žid 2,12). 

A ako spievajú milí učeníci? Spievajú 
spolu so svojím Majstrom. Spievajú 
možno antifonicky: Pán Ježiš predspe-
vuje a oni mu spevom odpovedajú, čo 
bolo zvykom pri veľkonočnej večeri 
a tak by nám to naznačovala aj štruktú-

ra 118. žalmu. Ako však mohli prežívať 
tento spev oni? K Bohu i k svojmu Pá-
novi určite pociťovali lásku a s láskou aj 
spievali. Veď už predtým svojimi život-
mi dokázali, že kvôli Nemu boli ochotní 
opustiť všetko a vyjsť do neistoty. Ich 
spev bol určite aj úprimný. Verili úprim-
ne, že Boh nejakým spôsobom zvráti 
nepriaznivé okolnosti a uchráni Mesiá-
ša pred najhorším, veď „drahá je v oči-
ach Hospodinových smrť jeho svätých“ 
(Ž 116,15). Napriek ich úprimnosti 
a láske k Pánovi Ježišovi, musíme po-
vedať, že učeníci, podobne ako často aj 
my, ešte nerozumeli tomu, čo spievali. 
Veď aj predtým im Jeho slová o utrpení, 
smrti a vzkriesení pripadali ako hlavo-
lam (Mk 9,32; L 18,34). A tak ani teraz 
nevedia, že víťaznému plesaniu bude 
predchádzať ťažký boj so smrťou, a že 
prv ako oni dostanú kalich mnohoná-
sobného spasenia, Mesiáš bude musieť 
do dna vypiť kalich horkosti (Ž 75,9; 
Mt 26,39). Spev učeníkov na ceste do 
záhrady je zatiaľ spevom nezlomených 
sŕdc. Veď len čo dospievajú, a keď ich 
Pán upozorní na neľahký čas, ktorý na-
stane pri Jeho súžení aj pre nich, dušujú 
sa, že Mu zostanú verní až po hrob (Mt 
26,31-36). Ale keď príde čas temnoty, 
rozutekajú sa ako splašené ovce zo Za-
chariášovho proroctva. Piesne Hallelu, 
ktoré učeníci spievajú s Pánom Ježišom 
majú veľmi silné slová o Božom víťaz-
stve: „Mojou silou a piesňou je Hospodin 
a stal sa mi spasením. Hlas plesania a spa-
senia je v stánoch spravodlivých. Pravica 
Hospodinova dokazuje silu“ (11,15). Ale 
v ich ústach to ešte nie je víťazná pie-
seň. A ani nemôže byť, lebo ešte prv 
musí prísť Golgota a s ňou musí prísť aj 
poznanie vlastného srdca. A ešte musí 
prísť slávne nedeľné ráno vzkriesenia. 
Potom aj oni budú spievať víťazné pies-
ne a to aj zoči-voči vlastnému utrpeniu 
(Sk 16,25) a chválospev, ktorý sa ne-
môže naučiť nikto, len ten, čo Baránka 
miluje a slúži mu (Zj 14,3).

A aký je náš spev? Je to spev srdca, 
ktoré rozumie Božím cestám a pozná 
zradu vlastného „ja“? Vieme spievať 
o pretekajúcom kalichu s pretekajúcou 
radosťou? Poznáme a vážime si cenu, 
ktorú zaplatil náš Pán za to, aby sme 
sa k Jeho spevu mohli pripojiť spolu 
s ľuďmi zo všetkých plemien, národov 
a kultúr? Ak áno, potom je náš spev prí-
jemný Božiemu sluchu, keď by aj neznel 
celkom ľubozvučne.

tématiký článok

Žalm 118 
(básnická úprava Milana Rúfusa)

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý 
a Jeho láska trvá od vekov!
Zavolaj teda, Izrael:
Naveky trvá Jeho láska! 
Ty zavolaj, dom Áronov:
Naveky trvá Jeho láska!
Volajte všetci, ktorí sa Ho bojíte:
Naveky trvá Jeho láska!
 ...
Ďakujem Ti, že si ma vypočul 
a bol si mojou záchranou.
Že kameň, ktorý iní zavrhli, 
kameňom uhlovým sa stal. 
Lebo čo z Pánových rúk prichádza, 
to naše oči vidia ako div.

Tento deň slávy poslal nám Pán, 
radujme sa a potešme sa v ňom!
Ó, Hospodine, pomáhaj! 
Ó, Pane, popraj zdaru!
...
Ty si môj Boh a Tebe ďakujem. 
Bože môj, Teba budem chváliť.
Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý 
a Jeho láska trvá od vekov!
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Jaká matka takový syn?!

Pokud jde o patriarchu Jákoba, je 
o něm všeobecně rozšířen názor, že se 
v okamžiku Izákova otcovského požeh-
nání jednal jako podvodník. Jeho matka 
Rebeka přitom jednala neduchovně, 
protože neuměla čekat, ačkoliv měla 
Boží příslib. Potvrzuje to přece i Ezau, 
který prohlásil: „Právem dostal jméno 
Jákob (to je Úskočný). Už dvakrát se mnou 
jednal úskočně“ (1M 27,36). Ve svém dal-
ším životě pak byl Jákob trestán Bohem. 
Musel utéct od svého bratra Ezaua k Lá-
banovi, který ho mnohokrát oklamal. 
Svou matku Rebeku již více neviděl. Ale 
když zestárl, stal se duchovním, novým 
člověkem – Izraelem. Tímto způsobem 
je celý Jákobův příběh představován 
jako projevené Boží milosrdenství pod-
vodníkovi, který se nakonec stal Božím 
člověkem.

Ale jak se na to vlastně dívá Bůh? 

Co k tomu říká Písmo? Kdy se změnil 
Jákobův charakter a kdy vlastně litoval 
svých činů? Jak by mohl Bůh Jákobovi 
říct: „Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je 
Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh), 
neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lid-
mi a obstál‘s“ (1M 32,29), kdyby nezá-
pasil čestně? Vždyť je napsáno: „A kdo 
závodí, nedostane cenu, nezávodí-li podle 
pravidel“ (2Tm 2,5). Viděl Bůh Jákobovy 
činy skutečně jako tělesné podvody, 
které musí být potrestány? Co vlastně 
chtěl Bůh tímto případem ukázat? Jak 
je to napsáno: „Čistým se ukazuješ čistý, 
ale s převráceným převráceně zacházíš“ 
(2S 22,27). Co řekl Bůh hebrejským po-
rodním bábám, když takzvaně „lhaly“ 
faraónovi ohledně hebrejských synů? 

„Bůh pak těm porodním bábám prokazoval 
dobrodiní a lid se množil...“ (2M 1,20). 
A co řekl Bůh k činům Rachab? (čti 
Jozue 2)

Od mládí jsem si nesl odpor 
k podvodům

Už jako neobrácený člověk jsem ne-
náviděl podvod. Když jsem si po svém 
obrácení k Pánu Ježíši četl „Jákobův 
příběh“, nemohl jsem Jákobovo jednání 
přijmout jen jako podvod. Nyní vím, 
že tento můj postoj mi byl dán Pánem 
Ježíšem. Vím také o tom, že tento „vše-
obecný pohled“ na Jákoba a jeho matku 
Rebeku se rozšířil díky Mackintoshově 
výkladu. Selhání bychom však měli vi-
dět spíše na straně Izáka, který zestárl 
a stal se tělesným. Chtěl tehdy požeh-
nat staršímu synovi Ezauovi, přestože 
věděl o tom, že Ezau Božími věcmi po-
hrdá. Podpořil by tak jen nepravost ve 
vlastní rodině.

Prozíravost ženy zachraňuje dům
Rebeka tomu chtěla zabránit. Bylo to 

snad z její strany neduchovní? Určitě 
ne! Bůh přece neušetřil ani kněze Élího, 
když nezakročil proti svým nezdárným 
synům. Odsoudil Elího dům navěky pro 
nepravost, o které věděl a nic nepodnikl 
(1S 3,13). V Boží rodině je důležité, aby 
byl na stráži alespoň jeden. Rebeka 
milovala oba své syny a projevila se 
duchovně, když upřednostnila Jákobův 
životní styl před Ezauovým. Řekla: „Proč 
mám být zbavena vás obou v jednom dni?“ 
(1M 27,45) Jsou okamžiky, kdy máme 
čekat na Boha, ale i momenty, kdy Bůh 
čeká na naše jednání. Bůh dal Rebece 
svůj slib, protože dobře znal postoje 
obou jejích synů.

Jákob znamená 
„zachycující patu“

Podle Bible jméno Jákob znamená 
toho, „kdo se drží paty (Ezaua)“ (1M 
25,26). Druhý význam je „ten, kdo okla-
mává“ nebo je „úskočný“. Toto druhé 
jméno dal Jákobovi Ezau (1M 27,36) 
a od toho času i mnozí jiní. Jákob 
stál o požehnání, ale Ezau je odmítl. 
Z hlediska těla byl druhorozený Jákob 
v nevýhodě, ale Bůh skrze něho ukázal, 
že požehnání nepřichází automaticky. 
Když Izák zjistil, že byl „oklamán“, 
své požehnání neodvolal, ale řekl: 
„Požehnaný také zůstane“ (1M 27,33). 
Jákob koupil své právo prvorozeného 
od svého bratra Ezaua a Jákob podle to-
hoto práva jednal. Boží požehnání pro 
upřímné lidi je střeženo Bohem. Vím, 
jak obtížná je představa, že by Bůh měl 
stranit takovému „podvodu“.

Bůh dal svůj postoj 
jasně najevo

Pravý Boží postoj k Jákobovi můžeme 
vyčíst z 1.Mojžíšovy 28. Když musel Já-
kob utéct od svého bratra Ezaua, s čímž 
souhlasila jeho matka i otec, který mu 
dokonce zvlášť požehnal, dal mu Bůh 
bezprostředně na cestě veliké požehná-
ní. Kromě jiného mu řekl: „Hle, já jsem 
s tebou...“ (1M 28,15). Když v době hladu 
odešel Abraham bez Božího souhlasu 
do Egypta, Bůh mu nedal žádné po-
žehnání a Abraham se musel z Egypta 
vrátit. Proto spekulace o důvodu Božího 
požehnání, daného Jákobovi, nemohou 
obstát, snažíme-li se porozumět duchu 
Písma.

Jak to bylo s Jákobem, 
když byl u Lábana? 

Mnozí opět říkají, že Jákob jednal 
podle svého jména – to znamená, jako 
podvodník. Ale co o tom říká Písmo? 
„V době, kdy se ovce a kozy běhaly, roz-
hlédl jsem se a ve snu jsem náhle spatřil, 
že samci, skákající na ovce a kozy, byli 
pruhovaní, skvrnití a stříkaní. Ve snu mi 
tehdy Boží posel řekl: »Jákobe!« Odvětil 
jsem: »Tu jsem.« I řekl mi: »Rozhlédni se 
a viz: Všichni samci, skákající na ovce 
a kozy, jsou pruhovaní, skvrnití a stříkaní. 
Viděl jsem totiž všechno, co ti Lában dělá. 
Já jsem Bůh z Bét-elu, kde jsi olejem poma-
zal posvátný sloup a kde ses mi zavázal sli-
bem. Vyjdi teď hned z této země a navrať 
se do své rodné země.«“(1M 31,10-13) 
Řekli byste, že Bůh pomáhá „podvodní-
kovi“ v jeho podvodech?

Rebekaa Jákob
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Boží tvář (Peníel) 
a Jákobova proměna

Mnozí říkají, že změna v charakteru 
Jákoba nastala v Peníelu. Vím, že tam 
Bůh řešil Jákobův strach a jeho strach 
byl velký, větší než jeho představa o Bo-
hu. Ale Jákob bojoval, překonal strach 
a přijal Boží požehnání. Ve 33. kapitole 
čteme, že Jákob měl stále strach, ale 
o svou rodinu, a ne o sebe: „Sám se ubí-
ral před nimi...“ (1M 33,3).

Příběh Jákobova 
syna Judy a Támary

Něco podobně velkého je napsáno 
i v kapitole 38. První knihy Mojžíšovy. 
Týká se to poměru Judy a jeho snachy 
Támar. Mnozí znovu říkají, že měla 
čekat, a že to, co udělala, bylo haneb-
né. Dr. McGee se vyjádřil, že tato 38. 
kapitola neměla být dána do Bible. Ale 
pro mne je to veliká kapitola o nepra-
vosti v Judově rodině. Támar však na 
ní nechtěla mít účast. Čekala mnoho 
let, ale nepravost pokračovala. Pak se 
rozhodla a podnikla konkrétní kroky 
(čtěte zmíněnou kapitolu). Žila ve víře 
a spravedlnosti před Bohem s bolestí 
v srdci. Jaké velké bylo její pokoření, 
když musela učinit takovou věc pro 
Boží spravedlnost ve své rodině! Ale 
nakonec i Juda musel prohlásit: „Je 
spravedlivější než já...“ (v. 26). Podle 
některých Bůh takové příběhy ne-
potřebuje. Duch Boží však Támařino 
jméno začlenil do Ježíšova rodokmenu 
(Mt 1,3). Myslím, že ani pro plachou 
Rebeku, která svého času při Bohem 
připraveném setkání s Izákem, sesedla 
z velblouda, vzala roušku a zahalila se, 
nebylo snadné vzít kůzlecí kožky a ovi-
nout Jákobovy ruce a krk, aby dala 
průchod Boží spravedlnosti.

Požehnaný žehná 
Josefovým synům

Jákob osobně prožil, co znamenají 
slova: „...a starší (větší) bude sloužit mlad-
šímu (menšímu)“ (1M 25,23) a proto jim 
také rozuměl. Když se jeho život chýlil 
ke konci a měl požehnat Josefovi, udě-
lal něco zvláštního. Josef totiž postavil 
mladšího syna Efrajima k Jákobově le-
vici a staršího Manasesa k jeho pravici: 
„I vztáhl Izrael pravici a položil ji na hlavu 
Efrajima, který byl mladší, a levici na 
hlavu Manasesovu. Zkřížil ruce úmyslně“ 
(1M 48,14). Konečné naplnění tohoto 
požehnání přišlo v osobě Pána Ježíše 
Krista.

Pro naději změnil Jákob 
jméno synovi 

Jistěže Jákob nebyl dokonalý člověk, 
jak je napsáno: „Jákob uprchl na pole 
Aramské, Izrael pro ženu sloužil...“ (Oz 
12,13). Ale když jeho žena Ráchel umí-
rala a svého syna pojmenovala Ben-óni 
(to je Syn mého zmaru), Jákob ho nazval 
Ben-jamin (to je Syn zdaru). Změnit jmé-
no narozeného syna nebylo pro Jákoba 
snadné, vždyť to byla poslední vůle 
Ráchel, kterou tak miloval. Ale byla to 
vůle Boží!

Jak o Jákobovi mluví Bible?
Přímý: „A nyní slyš, Jákobe, můj služeb-

níku, Izraeli, jehož jsem vyvolil. Toto praví 
Hospodin, který tě učinil, který tě vytvořil 
v životě matky a pomáhá ti: Neboj se, Já-
kobe, můj služebníku, Ješurúne (upřímný, 
přímý), jehož jsem vyvolil.“ (Iz 44,1-2) 
Bezúhonný: „Jákob byl muž bezúhonný 

a sídlil ve stanech.“ (1M 25,27) Bohem 
milovaný: „Což nebyl Ezau Jákobův bra-
tr? Je výrok Hospodinův. Jákoba jsem si 
zamiloval, Ezaua však nenávidím.“ (Mal 
1,2-3)

Nechtěl snad Bůh ukázat v Abraha-
movi člověka víry, v Izákovi syna zaslí-
bení a v Jákobovi člověka požehnání?

Závěr
Ve spojitosti s Jákobovou osobou nám 

může vyvstat ještě mnoho otázek. Měli 
bychom však pamatovat na to, že Izák 
při svém požehnání Jákobovi řekl: „Kdož 
by zlořečili tobě, nechť jsou zlořečení, a kdo 
by dobrořečili tobě, požehnaní“ (1M 27,29). 
Jaké štěstí, že pro požehnání můžeme 
přicházet k dokonalému Synu zaslíbe-
ní, k Synu Božímu, k našemu Spasiteli 
a Pánu, a skrze Něho k Bohu Otci!

názory čtenářů
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Zákon
o registrovaném partnerství

Už je to tu zase. Zákon o registrova-
ném partnerství osob stejného pohlaví. 
V době psaní článku ještě nebylo jasné, 
zda prezident zákon podepíše, odmítne 
nebo jej ponechá bez povšimnutí. To ale 
není v tuto chvíli důležité. Chci přemýš-
let o zákoně jako takovém.

Předně se táži, k čemu je takový zá-
kon vlastně dobrý? Jistě, pro gaye je for-
mou jisté společenské rehabilitace, ale 
- jaké vlastně? A pro ostatní veřejnost 
- jaký má význam?

Proč vlastně zákonodárci sepsali 
tento sporný zákon? Že spolu žijí dva 
lidé stejného pohlaví, to už dnes příliš 
velkou pozornost nebudí. Že se mají 
rádi, to je jejich věc. Ale že by potře-
bovali ke své náklonnosti zvláštní zá-

kon? K čemu? Ve společnosti existuje 
mnoho různých vztahů - od pracovních, 
kolegiálních, zájmových až po různé 
vztahy sousedské, vztah podnájemník 
- domácí, vztahy přátelské, kamarád-
ské, milenecké a pod. V podstatě žádný 
z nich není ošetřen zákonem. Proč? 
Není to v zájmu společnosti. Jedině 
vztahy rodinné jsou společností už po 
staletí opečovávány. Důvod je prostý: 
rodina si tuto výsadu legislativní ochra-
ny zasluhuje díky své funkci základní 
buňky společnosti. V rodině se rodí 
děti a děti jsou naše budoucnost. Přá-
telství je taky moc hezký cit, ale pro 
společnost není nijak významný. Proto 
neexistuje zákon o přátelství. Jen rodina 
potřebuje zvláštní péči státu, ochranu, 

výsady a vymoženosti, úlevy a finanční 
příspěvky. Rodina je totiž zranitelná, 
výchova dětí je činnost náročná, rodina 
se snadno může ocitnout ve finanční tís-
ni. A proto se stát o ni stará mimo jiné 
i pomocí zvláštních zákonů. Proto mají 
členové rodiny různé výhody, výsady, 
finanční úlevy.

Žádná jiná pospolitost tyto výsady 
nepotřebuje. Jestliže si teď poslanci 
a senátoři našeho parlamentu rozhodli, 
že podobné výsady mohou udělit také 
homosexuální dvojici, dali tím jasně na-
jevo, že si vůbec neuvědomují, jakou má 
zákonná ochrana rodiny vlastně funkci 
a že je tím ojedinělá. Ne že bych nepřál 
gayům výsady, které jim zákon dává, ale 
ptám se, proč je mají dostat jen gayové? 
Proč ne např. dva přátelé? Nebo pan 
domácí a podnájemník? Nebo členové 
nějaké náboženské společnosti? A tak 
dále - mohl bych pokračovat. Jistěže 
ve hře je mohutný lobbing homosexu-
álních organizací i jednotlivců, ovšem 
tomu by snad zákonodárci měli umět 
čelit, ne? 

Problém je asi jinde: většina našich 
poslanců a senátorů rozhodovala na zá-
kladě emocí. Tedy ne věcně, ale citově. 
Když se mají rádi, proč jim to partnerství 
nedopřát? Není to věru dobrá vizitka na-
šeho parlamentu. Škoda, že také křesťa-
né argumentovali pouze emotivně: říkat, 
že homosexualita je hřích, je nejen hrubě 
zjednodušující, ale také irelevantní, tedy 
tento argument nemá v legislativním 
procesu žádnou váhu. Škoda, že neza-
znělo víc argumentů, které by jasně daly 
najevo, že do soužití gayů zákonodárcům 
prostě nic není, že jim nikdo nedelegoval 
pravomoc určovat, které skupiny obyva-
tel mají mít jakési ekonomické a jiné vý-
sady a které ne. Jediné, nač mají právo, 
je, aby pomocí zákonů chránili stát a to, 
co je pro společnost konstitutivní, co ji 
tvoří. Do ostatního jim nic není. A pokud 
jde o ochranu před byrokracií jakéhokoli 
druhu (např. zákaz poskytovat informa-
ce o zdravotním stavu jiným osobám než 
přímým příbuzným), ty jde řešit pomocí 
jednoduché vyhlášky příslušného minis-
terstva. 

Jsem dalek toho, abych na někoho 
plival za to, jak žije a s kým. Mezi 
homosexuály mám přátele, kteří jsou 
současně mými bratry v Kristu. Vím, 
že jejich život není snadný. Zákon o re-
gistrovaném partnerství jim ho ale zcela 
jistě neusnadní. 
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Pastorační péče je oblast, která je 
v církvi stále potřebná a každý nový 
titul věnující se nějaké poradenské 
oblasti je zainteresovanými lidmi 
v církvi vždy vítán. Nejinak je tomu 
i u tohoto titulu, který se navíc věnuje 
oblasti v odborné literatuře jinak málo 
frekventované, pastoračnímu 
poradenství v oblasti sekt 
a sektářství. 

Autorem je PhDr. Zdeněk 
Vojtíšek, veřejnosti známý 
jako představitel Společnosti 
pro studium sekt a nových 
náboženských směrů, který 
rovněž působí jako kazatel 
Církve bratrské a pedagog na 
Evangelikálním teologickém 
semináři a Husitské teologic-
ké fakultě UK v Praze. Již více 
než deset let se autor věnuje 
problematice sektářství, a to 
jak na rovině akademické, 
tak i praktické (provozuje 
dobrovolnickou poradnu o ná-
boženských sektách). Jeho po-
střehy a závěry z této oblasti 
jsou tedy skutečně fundované 
a užitečné pro všechny, kteří 
se pastoračním poradenstvím 
v oblasti sekt a sektářství 
v církvích zabývají.

Obsah knihy je rozdělen 
do sedmi kapitol a závěru. 
V úvodní kapitole se pojed-
nává o zdrojích pastoračního 
poradenství v oblasti sekt a sektářství, 
jimiž je teologický obor pastýřská péče 
(poimenika) a sekulární obory psycholo-
gie, psychoterapie a sociologie. 

Autor hned v úvodu definuje, jak toto 
poradenství chápe. Je to „proces, při němž 
jsou s využitím možností, které poskytuje 
křesťanská víra, vytvářeny a podporovány 
ty postoje, vlastnosti a sociální dovednosti, 
které mohou redukovat obtíže, jež nastaly 
člověku nebo jeho bezprostřednímu okolí 
v důsledku jeho připojení k náboženské 
společnosti, označené jako sekta, nebo v dů-
sledku odchodu z ní“ (str. 7).

V druhé kapitole se nastiňuje historie 
poradenství v oblasti sekt a sektářství. 
Probírá se 1. tzv. deprogramování, tedy 
metoda násilného vytržení příslušníka 

nějakého náboženského hnutí vzniklá 
v 70. letech minulého století. 2. vý-
stupové poradenství, metoda z 80. let 
minulého století, která už byla založena 
na dobrovolnosti klienta a za 3. česká 
varianta poradenství v oblasti sekt 
a sektářství, „která se silně varuje působit 

Pastorační poradenství v oblasti 
sekt a sektářství Zdeněk Vojtíšek, Brno, 2005

nakl. L. Marek, 234 s.
ce a udržování závislosti, které se obje-
vují v sektách.

V páté kapitole se pojednává o typech 
klientů, cílech a metodách pastoračního 
poradenství v oblasti sekt a sektářství. 
Dva hlavní typy klientů, typ „příbuzný“ 
a typ „odpadlík“ jsou pak zvlášť rozve-

deny v kapitolách šest a sedm. 
Hlavní metodou tohoto poraden-
ství je rozhovor, a způsob jak 
ho vést, „může pastorační poradce 
nalézt v nedirektivní, na klienta za-
měřené terapeutické metodě, kterou 
vypracoval C. Rogers, a to i přesto, 
že některá Rogersova filosofická vý-
chodiska nejsou z hlediska křesťan-
ské teologie plně akceptovatelná.“ 
(str. 157)

Cílem pastoračního poraden-
ství je v případě příbuzných 
smíření v jejich vztazích, v pří-
padě „odpadlíků“ ze sektářského 
prostředí to je „překonání jejich 
potíží a zhodnocení jejich zkuše-
nosti pro další život. Oběma těmto 
dále popisovaným typům klientů 
je společným cílem nalezení smyslu 
prožívané situace v možnosti jejich 
osobnostního a duchovního růstu.“ 
(str. 157)

Šestá kapitola je, jak už bylo 
uvedeno, věnována postupu 
pastoračního poradenství u lidí, 
jejichž příbuzný se stal členem 
skupiny vykazující sektářské 
znaky. Sedmá kapitola je věnová-

na postupu v případě tzv. „odpadlíků“, 
tedy lidí, kteří byli vyloučeni nebo se 
sami rozešli se sektářskou skupinou. 
Kniha je opatřena bohatým seznamem 
české i zahraniční literatury, kterou 
může čtenář využít k dalšímu studiu.

Na závěr uveďme snad ještě slo-
va jednoho z recenzentů knihy, 
prof. PhDr. Pavla Říčana CSc., který ji 
hodnotí takto: „Text je velmi kvalitní po 
odborné i pedagogické stránce. Opírá se 
o obdivuhodně širokou a hlubokou literární 
orientaci i o vlastní bohatou zkušenost auto-
ra, a to jak v roli křesťanského duchovního, 
tak v roli zakládajícího a vedoucího pracov-
níka poradny při Společnosti pro studium 
sekt a nových náboženských směrů.“

přímo či nepřímo na kohokoli jiného, než na 
toho, kdo o poradenství požádá…Cílem…je 
pomoci klientovi zvládnout situaci, která 
v jeho životě nastala v důsledku toho, že se 
on sám nebo někdo jemu blízký připojil do 
náboženské společnosti, anebo že nábožen-
skou společnost opustil.“ (str. 30)

Ve třetí a čtvrté kapitole se pojednává 
o pojmu sekta či sektářství v kontextu 
sociologie náboženství (třetí kapitola) 
a psychologie náboženství (čtvrtá kapi-
tola). Čtenář se tu seznámí s typologií 
náboženských skupin podle jejich 
vztahu ke společnosti, s pojmy sekta, 
nové náboženské hnutí či denominalizace 
z hlediska sociologie, s vývojem du-
chovního života a religiozity z hlediska 
psychologie a s mechanismy manipula-
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rozhovor

Jarča Húšťová (rozená Jarmila Jano-
šová) je jednou z těch, kdo si ve vsetín-
ském sboru vzali na sebe odpovědnost 
za písničky během nedělního shro-
máždění. Když zpívá (například sólo), 
mnohé to oslovuje a silně prožívají Boží 
přítomnost. 

Čtenářům Živého slova dáváme 
nakouknout nejen do toho, jak vnímá 
zpěv, chvály a vůbec vztah s Bohem.

Jarčo, vím, že ráda zpíváš – jak vní-
máš zpěv ve shromáždění?

Mně se zpěv ve shromáždění často 
pojí se vzpomínkou toho stylu jako že 
„postavíme se, zazpíváme, vyvětráme…“ 
Ty písně se braly jako vsuvka, pauza, 
oživení, přestávečka, už bylo dost slo-
va, tak to musíme nějak přerušit. Ale 
ve chválách je to trochu rozdíl – chvály 
vnímám jako přímou řeč Bohu, chci mu 
něco vyjádřit – beru to jako modlitbu 
– můžu u toho říkat, co mám na srdci…

Počkej, jaký je v tom rozdíl – chvály 
a normální písně, jaké zpíváme ve shro-
máždění. 

Já jsem taky dřív chvály neznala, 
znala jsem jen klasické zpívání ve shro-
máždění z našeho zpěvníku, možná 
i některé novodobější. S chválami jsem 
se poprvé setkala myslím na kazetě, byl 
to Tretí deň. 

Tehdy jsem bydlela sama a když jsem 
je poslouchala, nadchlo mě to, prožívala 
jsem u toho Boží přítomnost, doteky 
– poprvé jsem pochopila, že to není je-
nom písnička, že to je opravdu způsob, 
jak Boha poznávat, jak si uvědomit, že 
je se mnou.

A nemusím pořád jen zpívat, ale 
přemýšlím o Něm a propojuje se mi to 
s tím, co právě sama prožívám.

Někdo třeba při chválách nezpívá, 
ale jenom o Bohu přemýšlí – zasáhne 
ho slovo, věta, přemýšlí o tom – chvály 
jsou pro všechny typy lidí.

A co písničky ze zpěvníku – to nejsou 
chvály? 

Před dvěma lety bych ti asi řekla něco 
jiného (člověk prostě zraje). Tehdy bych 
ti řekla, že to je staré, není to dnešní 
– psali to kdysi dávno, pro ně to bylo 
skvělé – ale dnes je jiná doba, zpíváme 
jinak, stejně jako nepředpokládám, 

že za sto let se bude zpívat stejně jako 
dnes. Ale dnes jsou ve sboru mladí lidé, 
kterým ten styl úplně nesedí. 

Tehdy to v mém případě byl takový 
způsob rebelství, něco člověk objevil, 
chtěl to pro druhé, viděla jsem to na-
jednou jako jediné správné, ale už jsem 
nebrala ohled na druhé, na starší lidi, na 
to, že ty písně ze zpěvníku jsou vlastně 
jejich mládí, že oni v tom můžou něco 
objevit, že pro ně je to plnohodnotná 
písnička, u které přemýšlejí, ale já jako 
mladší to odmítám, protože vidím něco 
lepšího. Dnes zpíváme obojí, protože 
jsem reagovala na přání starších lidí.

Takže staří můžou u písní ze zpěvníku 
prožívat totéž, co mladí u chval?

Ano můžou, i když si myslím že asi 
ne u všech. A navíc já můžu tu písnič-
ku upravit, dát do zpívatelných tónin, 
zrychlit, dát tomu šmrnc, vybrat jen 
některé sloky, nemusí se tam opakovat 

dlouhé refrény. Když ty písničky jsou 
příliš dlouhé, moc myšlenek, tak nako-
nec člověk neví, o čem to bylo. 

Dnes vím, že sbor má být pro všech-
ny, pro udržení vztahů mladších se 
staršími. Je to super, když tam můžou 
zaznít písničky všech generací. 

Jarčou Húšťovou
Rozhovor s

Nade vší vládou

Nade vší vládou, nad králi Král, 
Nejvyšší byl jsi a budeš dál. 
Nad vší moudrostí a lidským myšlením
byl‘s tu před veškerým stvořením.

Nad všechny trůny, nad království
nade vším zázračným, nad bohatství.
Jak jsi velký, já nikdy nezměřím.
Nemám slov, chválit tě neumím.

Smích a kříž - a pak s ním za kámen!
Sám jen sám, všemi zavržen.
Němý zůstal bolesti plný;
kvůli mě zvítězil - nade vším.



23ŽIVÉ SLOVO

JENDA VOPALECKÝ

Přesto bych čekala, že každý člověk 
by měl být schopen opouštět svoje ja-
kési spojení s mládím, nemusí na tom 
lpět, měl by reagovat na to, co chtějí 
a potřebují noví lidé, na to, co je dnešní, 
přirozené, co je dnešní přirozená řeč.

Já jsem dřív taky zpívala Želvu, Bron-
tíky – měla jsem ty písničky ráda, snaži-
la jsem se s nimi ztotožnit, ale to nejde, 
protože jako křesťan nemůžu. Brontíci 
zpívají o podvodu, o lásce, jak jim utek-
la – je to hezké, ale já jako křesťan tak-
hle žít nechci. Rozchody, schody… 

Dnes jsem nadšena, že jsem mohla 
přejít na chvály, některé sice nejsou 
hudebně nic moc, ale mají texty, které 
můžu zpívat a plně se s nimi ztotožnit. 
A směřovat je k Bohu. Už mě nebaví 
zpívat světské písničky.

Takže ráda zpíváš i sama jen tak pro 
sebe?

Když jsem poznala chvály, tak to byl 
důvod, proč jsem sama začala hrát na 
kytaru – abych si zazpívala. Ve chválách 
Bohu můžu vyjádřit své pocity, myšlen-
ky. Složil to sice někdo jiný, ale já se 
s tím můžu ztotožnit – například píseň: 
Nade vší vládou – to je něco úžasného! Já 
bych to Bohu asi neuměla takhle vyjá-
dřit. Když ji zpívám, hudba proniká do 
člověka jinak, osloví, pohltí – a během 
té krásné melodie a slov si do hloubky 
uvědomím, jaký je Bůh!

Takže něco jako modlitba?
Ne že bych nahrazovala modlitbu pís-

ničkou, to se nedá, ale docela spontán-
ně jsem doma chválila Boha i tři hodiny 
(často až od 01:00 v noci – myslela jsem 
si, že mě naši neslyší, ale slyšeli – poz-
ději mi řekli, že mě nechtějí rušit). To 
bylo v začátcích, když jsem objevila ty 
chvály. 

Po dvou třech hodinách jsem přestala 
hrát – byl to pro mě duchovní zážitek, 
položila jsem kytaru a s velkou touhou 
jsem se začala modlit nebo si číst Bibli. 
Prostě mě to přitáhlo k Bohu. 

Prožíváš to tak vždycky?
To ne, člověk u toho musí přemýšlet, 

ne pokaždé je to věc pocitu. Někdy 
prožívám, že mě Bůh srazil na kolena, 
že mám spoustu neúspěchů – a přesto 
vidím, co všechno mám z toho, že žiji 
s Bohem. 

Já jsem ho nově poznala a vím, co 
z toho mám. – A za to ho chválím!

Zpíváš ve chválící skupince. Proč 
„chválící skupinka“? 

Chvály jsou taková příprava na 
shromáždění. Myslím, že většina z nás 
v neděli ráno vyběhne z nějakého svého 
prostředí – doběhne – sedne – upachtě-
ný – a teprve v půlce se uklidní a až pak 
je schopen přijímat. 

Proto si myslím, že někdo může začít 
dřív – a nějak to táhnout, soustředit se. 
Scházíme se kvůli Pánu Ježíši a k tomu 
jsou chvály skvělé – ke zklidnění, k za-
myšlení, aby ženy přestaly přemýšlet, 
co budou vařit, chlapi, co včera viděli 
v televizi, co je čeká, někdo se pohá-
dal… A chvály jsou skvělé, aby se všich-
ni zaměřili k Bohu.

Já jsem to pojala jako službu, vnímala 
jsem, že mě k tomu Bůh volá.

Proč „služba“? Co je její náplní?
Nejde mi o to, abychom občas ve 

shromáždění „pro zpestření“ zazpívali, 
vnímám, že Bůh mě k tomu povolal. 
A když jsem to nedělala pravidelně, 
tak mě obviňoval, že neuplatňuji svůj 
dar.

Viděla jsem, že nikdo se k tomu zá-
vazně nestaví – tak jsem navrhla, že by-
chom měli pravidelně sloužit chválami 
– jako závazek, pravidelně. Nejen když 
se dobře vyspím.

Jde o to najít, sehnat novou písničku, 
naučit se ji, připravit, nachystat aranž-
má, naučit ji sbor, protože ne všechno je 
snadné zazpívat. 

To je teda opravdu služba – jaké v ní 
máš cíle?

Nechceme zpívat pořád dokola stejné 
písničky, které jsme uměli – tak jsme si 
dali za cíl naučit se za rok zpaměti 60-80 
písniček.

Pak jsme chtěli rozšířit naše řady 
– abychom byli dvě skupiny – abychom 
měli možnost načerpat nové síly a neby-
lo nutné být připravený zpívat každou 
neděli. 

A také se vzdělávat – učit se hrát na 
kytaru lépe. Nehrát to jednoduše, pořád 
opakovat několik základních akordů 
a stejný rytmus – ale kultivovat svůj 
hlas a podobně. 

Líbí se mi, že taková „obyčejná věc“ 
– zpívání ve sboru se dá brát tak vážně! 
Když tě poslouchám, zdá se mi, že v tom 
máš i nějaké své osobní touhy, nějaké 
ještě vyšší cíle…?

Do budoucna bych si přála vidět lidi, 
kteří svobodně chválí Boha. A nejen 
oni, i já. Nemůžu chtít po druhých to, 
co sama nedělám. 

Uvědomuji si, že jsme v mnoha vě-
cech svázaní, prostředím, ve kterém 
jsme vyrostli, navyklým hodnocením, 
co se sluší a co se už nesluší. A nemys-
lím si, že je to svázanost vůči Bohu, 
spíš jen my máme někdy zafixovanou 
představu, že to je nějaké zlehčování; 
jsme zablokovaní sami v sobě – máme 
to v sobě zakódované a nejsme schopni 
zpívat, chválit Boha skutečně svobodně, 
byť je to přirozené. 

V malých dětech to je. Když slyší mu-
ziku, tak si začnou dřepat, poskakovat 
– tak nás Bůh stvořil. Ale my jsme zablo-
kovaní a i když námi nějaká písnička 
pohne, nejsme schopni se postavit, za-
čít během písničky projevovat přirozeně 
– u dětí je to spontánní. Kdežto my se 
snažíme sešněrovat do nějaké podoby, 
co se hodí, co odpovídá našim předsta-
vám o tom, že jsme Boží děti – a přitom 
je to možná hloupost – protože žalmy 
mluví o chvále – spojené s hlukem, 
David, Azaf – píšou, že chválí Boha hla-
holem polnic, trubkou, tancem.

Žalmista také píše, že bude chválit 
Boha novou písní! David skládal pořád 
nové věci – o tom, co právě prožíval; 
tedy ne jen staré písně pořád dokola.

Také chválil Boha ztišením – to všech-
no jsou nové rozměry chvály – a píše to 
všechno v podstatě jeden člověk. Mohli 
bychom říct, že každý člověk je jinak 
založený – ale David chválí Boha všemi 
těmito prvky.

Když jsem zkroušený – budu jen tiše 
sedět, možná si kleknu – to neznamená, 
že mě ty chvály nezajímají, ale že něco 
prožívám hluboce uvnitř mezi sebou 
a Bohem. 

Jindy se chci postavit a jásat a zpívat 
hodně nahlas.

Prostě jako když mám radost z dárku 
– poskočím si – dělá to spousta dospě-
lých lidí – třeba se dokáže i rozbrečet 
– když dostane nějaký dojímavý dárek, 
když jeho dítě udělá první samostatný 
krok, když řekne první slovo – vede to 
k slzám. 

Bůh nás také dojímá – a my jsme 
u toho ztuhlí, nedovedeme se projevit 
svobodně, a přitom to všechno jsou 
biblické věci. Tak bych si přála víc té 
svobody.

Jarčo, moc ti děkuji za rozhovor a v té 
touze, abychom mohli žít před Bohem 
jako svobodní, se s tebou ztotožňuji. 

rozhovor
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svědectví

MARIE KUČEROVÁ

Pane,
mě to nebude nikdy dopřáno

Pán Ježíš má stále stejnou moc promě-
ňovat lidské srdce. Přesvědčila jsem se 
o tom sama na sobě. Bůh miluje hříšníka 
a dosvědčil to, když vydal svého Syna, 
Ježíše Krista, na kříž. Upřímně jsem li-
tovala svých hříchů, vyznala je a vím, že 
mi je odpuštěno. Bůh odpouští pro oběť 
Pána Ježíše. Toto poznání je pro mne 
velkou úlevou.

Moje víra v Boha

V devíti letech po přípravě na první 
svaté přijímání jsem uvěřila ve vševě-
doucího, všudypřítomného a všemo-
houcího Pána Boha a uvědomila si svou 
hříšnost. Doma mi odmalička říkali, 
že jsem sobec a vztekloun. Poslouchat 
na slovo bylo hrozně těžké. Kdybych 
si neuvědomovala, že „Ten nahoře vše 
vidí“, málo kdy bych poslechla. Ale po-
slušnost jsem vždy vnímala jako něco, 
co musím. Po tom, co jsem před třemi 
roky prožila skutečné obrácení, zjišťuji, 
že je to jinak. Dělám věci proti své staré 
přirozenosti a mám z toho radost.

Provázely mě modlitby druhých

Po znovuzrození jsem začala toužit 

hned, když jsem o něm poprvé uslyšela 
příběh ve škole v hodině náboženství. 
Zároveň jsem si však uvědomovala, že 
vzdát se všeho pro Krista je skutečně 
těžké. Přesně před 23 lety jsem přestala 
chodit do kostela. To těžce nesla manže-
lova sestra, která šla cestou následování 
Krista do kláštera. Jednou mi přinesla 
obrázek s nápisem: „Ježíši, důvěřuji ti.“ 
Tenkrát mi to ještě moc neřeklo. Ona se 
za naši rodinu hodně modlila. Svědčí 
o tom obrácení synovce, naší Hanky, 
Zdeničky, mě a Riunka na půli cesty. 
Když jsem byla mladá, modlila se za 
mne babička a samozřejmě i maminka. 
Bály se, abych nedostala nějakého zlého 
muže. Já v duchu prosila Pána Boha, 
abych dostala takového, který by mi ro-
zuměl. A Pán tu prosbu naplnil. Věřím, 
že upřímná modlitba má velkou moc.

Svědectví dcery Hanky
Naše Hana hrála v Prostějově v diva-

dle pohádky. Této činnosti se věnovala 
posléze i v Brně, kde na lidové škole 
umění poznala učitelku Růženku. Já 
jsem pro toto divadlo moc nebyla. Hana 
byla nevěřící a dokonce si dupla, že Bůh 

neexistuje. S divadlem tedy skončila, ale 
přátelství s Růženkou Mertovou trvalo 
dál. Po dvou letech naše Hana padla na 
kolena a s pláčem vyznala své hříchy 
a uvěřila v Pána Ježíše. O prázdninách, 
které jsme trávily společně na chatě mě 
překvapilo, že ráno vstala a v tichosti 
si četla Bibli, zatímco já jsem ostatním 
chystala snídani. Nevydržela jsem to 
a řekla jí, aby četla nahlas, ať z toho 
také něco mám. Pak jsme si povídaly, 
ale já ji nedovedla pochopit. Nechápala 
jsem, co mám činit, co je špatného na 
mém chápání víry?

Od víry v Boha ke znovuzrození
To, že jsem před 23 lety přestala cho-

dit do kostela, neznamenalo, že bych 
přestala věřit v Boha. Poslouchala jsem 
různé bohoslužby v rádiu. Půl roku 
před tím, než mne dcera Hanka přived-
la do shromáždění Křesťanských sborů 
jsem opět slyšela o obrácení. Stála jsem 
právě u sporáku a povzdechla si: „Pane 
Bože, mě to nebude nikdy dopřáno.“ 
Ale Pán měl vše již předem připrave-
no. A právě po čtyřech letech se to ve 
stejný den (den narozenin) a na stejném 
místě stalo. Uvěřila jsem, i když se mi 
to zdálo nemožné. Když jsem se dříve 
modlila Otčenáš, tak jsem slova „přijď 
království tvé“ vyslovovala s obavou. 
Říkala jsem si: „Ještě nechoď, protože 
jsem tě nepřijala.“ Ale v ten den jsem 
se Pánu Ježíši otevřela a přijala jej do 
svého nitra.

Od znovuzrození ke křtu
Po první návštěvě sboru v Prostě-

jově, jsem si začala uvědomovat, že 
mám nedostatek trpělivosti a pokory. 
Trvalo to celé čtyři roky chození do 
shromáždění, než jsem prožila to úpl-
né, celé odevzdání svého srdce Pánu 
Ježíši Kristu. Náš Pán si cení upřím-
nosti a nehledí na moji nedokonalost. 
Věřím, že mě bude i nadále provázet na 
té úzké cestě, která vede blíže k němu. 
Před rokem, jsem se rozhodla, že se 
dám pokřtít, abych své odevzdání se 
Pánu veřejně vyznala. Abych měla plné 
obecenství i u Památky Páně s tím, kte-
rý se projevuje v mém každodenním 
životě. Ano on se projevuje. 

Sestra Marie Kučerová při křtu
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IVANA ANDRÝSKOVÁ

Ovce nebo orel?

okénko sester

Ráda čtu texty v Bibli, které „moc 
dobře znám“, některé dokonce zpaměti. 
Pokouším se je znovu dobývat. Tak tře-
ba Žalm 23. Hned první verš mě vybízí 
k přemýšlení.

Hospodin je můj pastýř
Když Hospodin je můj pastýř, tak já 

jsem jeho ovečka. Pár ovcí jsem už v ži-
votě viděla, nemohu však říct, že by se 
mi nějak líbily. Nejsou moc chytré a taky 
pěkně smrdí. Přivítala bych raději přirov-
nání k jinému zvířeti, například nějaké-
mu majestátnému jako je orel nebo lev. 
Mám ráda dobrodružství. Ovšem taková 
ovce je odsouzena pouze k následování 
a totální závislosti. „Pane, nemohla bych 
být například ovčáckým psem? Anebo 
asistentkou pastýře? Nemyslím si totiž, že 
budu dobrou ovcí“. Vím, že mé přemýšle-
ní zní úplně hloupě, ale vždyť ovce také 
nejsou moc chytré a tím jsem si vlastně 
sama dokázala, že jsem jedna z nich.

I ovce mají, co nabídnout
Ovce však mají i dobré vlastnosti. 

Jsou například loajální. Jsou i dost 
chytré na to, aby poznaly hlas svého 
mistra a následovaly jej. Vyprodukují 
hojné zásoby vlny jednak pro sebe, ale 
dokáží se o ni podělit i s druhými. Jsou 
roztomilé. Určitě vás pobaví pohled na 
beránky, jak dovádějí na louce a učí se 
od dospělých, jak se co dělá. Ovce také 
nejsou útočné, ale spíše mírumilovné.

Nebudu mít nedostatek
Když je mým pastýřem Hospodin, 

nebudu mít nedostatek. Není tady řeč 

o tom, že budu žít v nadbytku, ale že 
budu mít, co skutečně potřebuji. To, 
co Pán Bůh pro mě zajistí, je pro mě 
dostačující. Z toho mi tak nějak vyplý-
vá, že pokud jsem stále nespokojena 
s péči pastýře, měla bych si asi ověřit, 
zda jsem skutečně ovcí toho správného 
pastýře.

O jedné naplněné potřebě
Živě si vzpomínám na jednu událost 

z dětství. Tatínek byl tehdy někde dale-
ko na služební cestě a maminka zůstala 
s mým starším bratrem a se mnou sama 
doma. Nedařilo se jí tehdy zdravotně 
nejlépe. Ležela v posteli a asi přemýš-
lela, jakou zábavu by pro nás našla, 
abychom tolik nezlobili. Pamatuji si, 
že se za to hlasitě modlila. Asi za půl 
hodiny někdo zazvonil u dveří. Ma-
minka nemohla vstát, a tak mě poslala 
otevřít. Ve dveřích stál nějaký starší pán 
a dal mi do rukou tašku. Že prý to je 
dárek od něj pro nás. Utíkám k posteli 
a podávám mamince tašku. Ona z ní 
vytahuje dvě nádherně ilustrované 
pohádkové knížky. Na ten večer nikdy 
nezapomenu. To jsme se k sobě všichni 
tři tulili, četli si a hlavně my děti jsme už 
nezlobily. Onen pán byl tatínkův bývalý 
učitel češtiny. Tehdy se pro nás děti stal 
kouzelným dědečkem. Dnes to vidím 
jinak. Pán Bůh zvláštním způsobem 
naplnil i tuto naši potřebu.

On naplňuje můj kalich 
až po okraj

Teď už mám svoji rodinu a musím říct, 
že nám Pán Bůh nesčetněkrát ukázal, 

jak „naplňuje náš kalich až po okraj“. 
Znáte to … Je těsně před výplatou. Na 
stole leží složenka, která je zítra splat-
ná, děti musí zítra odevzdat příspěvek 
do SRPŠ ve škole, lednička poloprázdná 
a auto potřebuje šťávu. Ještě nikdy jsme 
nebyli zklamaní Boží péčí.

Ano, dobrota a milosrdenství 
mě budou „pronásledovat“

A jelikož mě „milosrdenství a dobrota 
budou provázet (následovat) všemi dny 
mého žití“, pak ti, kteří mě obklopují, 
budou profitovat z Božího milosrdenství 
a dobroty, určené pro mě. Prostě to po-
cítí, stejně jako jsme to tenkrát prožily 
my děti, když Bůh prokázal své milosr-
denství a dobrotu naší věřící mamince. 
Tehdy jsme ještě nepatřily Pánu Ježíši, 
ale tato zkušenost se nám hluboce vryla 
do paměti.

Pastýřova zaslíbení ovcím
Jsem moc ráda, že mohu být ovečkou, 

která má tolik zaslíbení. Pokusím se je 
převést do dnešní řeči: 
•  jsem provázena nejlepším pastýřem, 

který zabezpečí mé potřeby;
•  umožní mi odpočívat a být přitom 

obklopena tou nejlepší stravou;
•  dovede mě na místa, kde se skutečně 

dá uhasit žízeň;
•  občerstvuje moji duši a dává jí život;
•  vede mě tak, abych žila spravedlivě;
•  bude se mnou i ve smrti a proto se 

nebudu bát;
•  napomíná mě holí a chrání berlou;
•  v boji s protivníky je na mé straně;
•  jsem v jeho očích vyvolená a On na 

mě vylévá své požehnání;
•  mám víc než dost a mohu odpočívat;
•  po celý můj život mě bude zahrnovat 

dobrotou a milosrdenstvím;
•  vždycky budu přicházet k němu a On 

za mnou.                            Haleluja!
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biblický kvíz

PETR VAĎURA

Tazatelka: Dnešní rozhovor se bude týkat 
události, k níž došlo před nějakým časem 
v Antiochii. Mohl byste nám vylíčit, jak se 
tato záležitost odehrála. 

(Ne)známý: V Antiochii vznikl poměrně 
brzy velmi silný sbor. Když byl ukameno-
ván Štěpán a v Jeruzalémě začal hon na 
učedníky, tak jich mnoho uprchlo právě 
do Antiochie. To je veliké město, takže zde 
byli v bezpečí. Navíc je zde taková směs 
národů a náboženství, že zde vůbec nebyli 
nápadní. Během krátké doby zde uvěřilo 
obrovské množství lidí, takže bylo třeba 
vyslat sem nějakého schopného učitele. 
Z apoštolů nikdo nemohl, a tak bratři na-
konec vybrali Barnabáše. Mám dojem, že 
se to tenkrát rozhodlo bez Jakuba, protože 
ten by s tím asi nesouhlasil. Podle něj Bar-
nabáš málo ctí tradici otců. 

T: Myslela jsem, že v Antiochii působí Pavel 
z Tarsu?

N: Ano, ale ne od začátku. Barnabáš 
je opravdu muž plný Ducha a víry, takže 
se ke Kristu a jeho cestě hlásilo stále více 
lidí. Když viděl, že situaci není schopen 
zvládnout, vzpomněl si na Saula z Tarsu. 
Ten pobýval doma, protože v Judsku a Je-
ruzalémě byly kolem něj samé problémy. 
Asi víte o jeho obrácení u Damašku, kdy 
se mu zjevil Pán. On byl potom ale příliš 
horlivý a naší věci spíše škodil, než pro-
spíval, proto se vrátil do Tarsu, odkud ho 
Barnabáš přivedl do Antiochie. A to víte, 

že právě zde v Antiochii byli učedníci po-
prvé nazváni Kristovci?

T: Jak dlouho Pavel v Antiochii působí? 

N: Už to bude rok. 

T: Řekněte nám teď něco o tom vašem 
sporu.

N: Vlastně se nejedná o žádný spor. Bra-
tři mě poslali před několika týdny do An-
tiochie, abych věřící povzbudil a vyprávěl 
jim všechno o našem Pánu, o jeho životě, 
smrti a vzkříšení. Byl jsem zde asi čtrnáct 
dnů a měli jsme se velmi pěkně. Zdejší 
sbor je úplný Babylón národů - Řekové, 
Parthové, Skýtové, také bratři ze Židů, ale 
těch je zde menšina. Ve shromáždění byly 
zastoupeny snad všechny národy výcho-
du. Scházeli jsme se vždy večer k hodům 
lásky. Společně jsme pojedli, pak jsme lá-
mali chléb a pili z kalicha na památku na-
šeho Pána a jeho poslední večeře s námi. 
Já jsem pak většinou do půlnoci vyprávěl 
všechno, co jsem si pamatoval z těch něko-
lika let, co jsem žil v Ježíšově blízkosti. 

T: Jak se k vám choval Pavel? 

N: Velmi pěkně. Je to nesmírně pocti-
vý a cílevědomý člověk, který bere svou 
službu Pánu velice vážně. Byl hrdý na 
to společenství z pohanů. Vždycky říkal: 
„Kde je ta zeď, co nás po staletí dělila? 
Teď jsme jedno v Kristu - Židé i pohané!“ 
A měl pravdu. V Jeruzalémě to člověku tak 
nedochází, protože tam jsou všichni bratři 
ze Židů, ale tady, v Antiochii, tady je to 
jiné. A já jsem se radoval s ním. 

T: Jenže pak dorazili poslové od Jakuba 
a došlo ke konfliktu, je to tak?

N: Ano, Jakub je velmi opravdový člo-
věk, který miluje Boha a našeho Pána. 
Neuznává však to, že Mojžíšova smlouva 
přestala po Kristově vzkříšení být pro-
středkem k Bohu. On stále trvá na potřebě 
obřezávat nové učedníky, i když jsou to 
pohané. Zavádí pro ně takové kroužky, 
kde vysvětluje Zákon, vyučuje o čistých 
a nečistých jídlech, o sobotě, svátcích 
a podobně. Věděl jsem, že ti bratři přijeli 
do Antiochie, aby zkontrolovali, zda jsou 
tam pohané vedeni správně. Víte, není to 
příjemné, když se musíte stále dohadovat 
se svými nejbližšími spolupracovníky, tak 
jsem se stáhl zpět a na společná setkání 
jsem chodil vždy až po jídle.

T: Proč až po jídle?

N: Protože Židé nejedí s pohany a navíc 
se tam jedla rituálně nečistá jídla.

T: To je ale jedno, ne?
N: Hm, no to je jedno, ale vysvětlujte 

to někomu, kdo si myslí, že to jedno není. 
Mě poučil sám Pán, když mi kdysi ukázal, 
jak mám jíst čisté i nečisté, protože on už 
vše očistil. 

T: Tak proč jste přestal s pohany jíst?
N: Protože jsem nechtěl mít nepříjem-

nosti, až se vrátím do Jeruzaléma.
T: Ale to jste nevěděl, že narazíte na Pav-

la...
N: Tam došlo totiž ještě k tomu, že si 

toho všimli i další bratři z obřízky, pře-
devším Barnabáš, a přestali se účastnit 
společného stolování taky. Asi po dvou 
dnech Pavel najednou uprostřed shro-
máždění vstal, udělal takový malý výklad 
o tom, jak Kristus je konec zákona, a pak 
se obrátil na mě a řekl (to si pamatuju 
doslova): „Jestliže jsi ty, Žid, nedodržoval 
dosud mezi námi židovský zákon, jak to, 
že teď nutíš pohany, aby ho dodržovali?“ 
Narážel totiž na to, co jsem řekl několika 
lidem, kteří se mě ptali, proč s nimi nechci 
už jíst. Byl to trapas. Pokoušel jsem se Pav-
la uklidnit, ale on se trochu rozčílil, že to 
je důležité a ať jasně řeknu, jak to je s do-
držováním rituálních předpisů nařízených 
Mojžíšem. 

T: Ti poslové od Jakuba byli u toho?
N: Samozřejmě. Seděli tam zachmuření 

a nespokojení z té pohanské směsky, v níž 
se ocitli. Viděl jsem, že se z toho nevykrou-
tím, tak jsem vstal a všem jsem se omluvil 
za to, že jsem se choval jako pokrytec. A to 
je vše. 

T: A co váš vztah s Pavlem - neochladl po 
tom výstupu?

N: Ale ne, to ne. Tedy že bychom se 
museli denně vidět, to nemusíme, ale já 
si velmi vážím jeho práce mezi pohany. To 
je velké dílo, které koná. A on o tom všem 
přemýšlí - kdybyste slyšela ta jeho kázání, 
to jsou úplné teologické traktáty! Ale je to 
asi nutné, protože pohané nevědí nic, těm 
se musí vysvětlit všechno. No a tak jsem 
rád, že já mohu pracovat mezi Židy, Pavel 
mezi pohany a navzájem si nepřekážíme.

Otázka: S kým je rozhovor? 

Rozhovor
s neznámým

Antiochie v době Nového zákona

Výsledek biblického kvízu 
04/2005

Odpověď na otázku zní: 
Jezábel, Zj 2,18-29



27ŽIVÉ SLOVO

JÁN HUDEC

John Gifford Bellet
Narodil sa v ná-

božnej anglikánskej 
rodine v írskom 
Dubline 19. 7. 1795. 
Jeho dvaja bratia boli 
farári a jediná sestra 
manželkou farára. 
Študoval na gymnáziu 
v Exeteri, kde uzavrel 
srdečné priateľstvo 
s A. N. Grovesom. 
Vynikajúco absolvo-
val klasické štúdium 
na anglikánskej 
univerzite Trinity Col-
lege v Dubline. Počas 
tohto štúdia sa v roku 
1817 odovzdal Pánovi 
Ježišovi. Potom vyštu-
doval právo na univer-
zite v Londýne, odkiaľ 
sa v roku 1921 vrátil 
do Dublinu. Stal sa tu 
advokátom pri súde, 
ale srdce ho tiahlo 
k zaoberaniu sa teo-
logickými otázkami 
a cirkevným životom.

Asi v roku 1827 sa 
zoznámil a spriatelil 
s mladým, obetavým 
anglikánskym kaplánom, J. N. Dar-
bym. Ten ho neskôr zoznámil s Fran-
cisom Hutchinsonom, v dome ktorého 
sa od roku 1829 súkromne schádzali 
kresťania z rôznych cirkví k Pánovej 
večeri, štúdiu Písem a modlitbám. 
Medzi nich patrili aj študent medicíny 
a neskôr lekár Edward Cronin a J. V. 
Parnell, neskorší Lord Congleton. Keď 
sa skupina, ktorá vznikla spojením 
troch malých krúžkov veriacich, ne-
skôr rozrástla, začali sa od mája 1830 
zhromažďovať verejne v prenajatej 
miestnosti.

Už v roku 1828 Bellet navštívil v Lon-
dýne skupinu kresťanov, v ktorej sa 
diskutovalo o dovtedy nenaplnených 
biblických proroctvách. V rokoch 
1831-33 zišli sa niekoľkokrát teoló-
govia i ďalší záujemcovia z viacerých 
cirkví v Spojenom kráľovstve na kon-
ferenciách o biblických proroctvách na 
zámku Lady Powerscourtovej v Írsku. 

Medzi nimi boli popri Darbym a Belle-
tovi tiež H. Craik a G. Müller.

Ďalší, s kým Bellet udržiaval pria-
teľstvo, bol Sir Edward Denny, známy 
duchovný básnik, ktorý sa tiež pripojil 
k bratskému hnutiu. Za jeho spolu-
účasti vznikol bratský zbor v meste 
Bath. Tam je už 133 rokov sídlo 
bratskej misijnej agentúry Echoes of 
Service (Ozveny služby) a vydáva sa 
tam časopis Echoes. Agentúra i časo-
pis sprostredkovávajú spojenie medzi 
bratskými zbormi a ich misionármi vo 
všetkých svetadieloch.

Po rozdelení bratského hnutia v roku 
1848 patril J. G. Bellet medzi tých bra-
tov, ktorí sa usilovali o dohodu medzi 
jeho dvomi prúdmi, ku ktorej, žiaľ, 
nedošlo. Napriek hrozbe straty priazne 
„uzavretých bratov“ prechádzal a roz-
prával sa na uliciach Dublinu s „otvore-
nými bratmi“.

Ako jediný z významných 
bratov zo začiatku hnutia 
v Dubline zostal tu Bellet 
až do konca života. Služ-
bou Slova i v rozhovo-
roch s bratmi a sestrami 
povzbudzoval bratských 
veriacich v Írsku, kde 
v priebehu času zostali iba 
malé zhromaždenia či sku-
piny. V rokoch 1846 a 1854 
konal občasné návštevy 
do zborov v severnom 
Londýne.

Po veľkom duchovnom 
prebudení v Spojenom 
kráľovstve v roku 1859 
dožil sa J. G. Bellet nového 
rozvoja bratského hnutia 
i v Dubline a jeho okolí. 
V meste znova vznikol 
bratský zbor, ktorý úžasne 
rástol. V roku 1962 si po-
stavil modlitebňu Merion 
Hall s 2500 sedadlami, 
najväčšiu halu pre bratské 
zhromaždenia v Spojenom 
kráľovstve.

Bellet nebol spisovate-
ľom, skôr učiteľom a lás-

kavým pastierom bratských veriacich. 
Napísal však Krátku úvahu o mravnej 
sláve Pána Ježiša Krista i štúdiu s názvom 
Evanjelisti.

John Gifford Bellet bol jedným zo 
siedmich najvýznamnejších mužov, 
ktorých si Pán Ježiš použil k vzniku 
bratského hnutia v Írsku a Anglicku. 
Pre nasledujúce pokolenia v bratských 
zboroch, i pre nás, zostáva príkladom 
skromného a láskavého Božieho muža, 
ktorý na svojom mieste verne koná 
dielo, ktoré mu jeho Pán zveril. Nasle-
dujme jeho príklad.

Pramene:
H. H. Rowdon: The Origins of the 

Brethren (Pickering & Inglis Ltd. Lon-
don 1967)

F. R. Coad: A History of the Brethren 
Movement (The Paternoster Press Exe-
ter 1968)

(1795 – 1864)

osobnosti bratského hnutia
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Kristína Royová 
- duchovní zápasy a Boží požehnání

Jako každý v Ježíše Krista věřící člověk, 
tak i Kristína Royová procházela duchov-
ními zápasy. Prožívala je však většinou 
společně se svou sestrou Marií. V tom 
byla pro ně veliká Boží milost. Mohly 
se v zápasech vzájemně podepírat, po-
vzbuzovat a posilňovat. Můžeme říci, 
že zápasy, kterými procházely, byly ve 
čtyřech oblastech. 

První oblastí bylo 
jejich vlastní nitro

Byl to zápas s vlastní starou přiroze-
ností – jak říká Kristína s vlastní pýchou. 
Podívejme se, jak tento zápas prožívala 
Kristína. Již v dětství poznávala Boží 
slovo. Jelikož žila v prostředí veliké úcty 
k Bohu, snažila se plnit Boží přikázání. 
Mnohé snahy se jí dařily. Od dětství čet-
la pravidelně Bibli, poslouchala mnohá 
kázání a měla stále větší známost Písma 
svatého. S tím narůstala i určitá spoko-
jenost se sebou a pýcha z vlastní zbož-
nosti. V zimě roku 1876 navštívily sestry 
Marie a Kristína svého strýce Pavla Roye 
v Kochanovcích, kde se seznámily s čes-
kým křesťanským časopisem „Betanie“, 
který vydával Josef Kostomlatský, s nímž 
sestry navázaly pak písemný kontakt. 
Čtení časopisu „Betanie“, který si později 
předplatily, prohloubilo ještě víc jejich 
zájem o duchovní hodnoty. Pod vlivem 
tohoto časopisu prožily sestry duchovní 
probuzení. Kristína vzpomíná: „Probu-
zený člověk už nemůže nečinně ležet – tak 
jsme i my začaly usilovat žít z vlastní síly 
Bohu a pro Něho. Ještě usilovněji než před 
tím, navštěvovaly jsme kostel i Večeři Páně, 
četly jsme pravidelně Boží slovo, o vánocích 
jsme připravily stromeček pro chudobné 
děti. S  pomocí pana Kostomlatského jsme 
zorganizovaly malou knihovnu křesťan-
ských spisů na půjčování, navštěvovaly jsme 
nemocné atd. Při tom jsme zavedly přísnou 
neděli, takže se nám tento den nakonec stál 
břemenem a nejzdlouhavějším dnem v týd-
nu. A při tom světlo Boží zářilo do dvou 
pyšných, samo-spravedlivých, nečistých 
srdcí a působilo nám muka.“

Rozhodující zápas nastal až při 
návštěvě manželů Kostomlatských 
v Písku v září 1888. Na pozvání redak-
tora Josefa Kostomlatského navštívily 
obě sestry město Písek v Čechách. Kr. 

Royová vzpomíná: „V pohostinném domě 
bratra a sestry Kostomlatských nás čekalo 
odpočinutí, tělesné i duševní…Avšak boje 
začaly až tam. Předivné jméno Ježíš, které už 
v Betanii na nás mocně působilo, se v tomto 
domě vyslovovalo s takovou láskou! Viděli 
jsme konečně lidi, kteří pro Krista mnoho 
na světě opustili. Bratr Kostomlatský mohl 
být bohatým inženýrem a mohl hrát první 
roli ve společnosti. Místo toho odešel na 
Chrischonu, připravil se na kazatele evan-
gelia a žil nyní zde, v čistě katolickém kraji, 
jako chudobný kazatel, za kterým písecké 
obyvatelstvo, obzvlášť gymnaziální mládež, 
posměšně na každém kroku vykřikovala: Be-
ran, Beran nebo Béé-béé! …Do jejich malého 
shromáždění chodila dvě chudobná děvčata, 

o samotě. „Chci pryč, pryč od těchto lidí, kte-
ří se vším svým vystupováním jakoby chlu-
bili, že je Bůh přijal a že jim odpustil hříchy. 
Co pak jen oni mají Pána Ježíše? Jen oni jsou 
jeho dětmi? Hned zítra chci jít domů!“ Avšak 
vnitřní hlas jakoby mi pravil: „I když utečeš 
na konec světa, to vnitřní neštěstí, které nyní 
naplňuje tvé srdce, půjde s tebou všude, jemu 
nikde neunikneš!“ Toto vědomí zlomilo ko-
nečně pýchu mého srdce. Vždyť jsem věděla, 
že Bůh ode mne žádá, abych mu přinesla své 
hříchy i svoji hříšnost, kterou jsem v samo-
spravedlivé pýše nechtěla připustit. Nyní 
jsem setrvala před Pánem v modlitbě o mi-
lost a odpuštění. Když jsem se pak se sestrou 
Marií ocitly samy v ložnici, svěřila jsem se 
jí konečně a ona mně, se všemi svými boji, 
které jsme dosud pečlivě jedna před druhou 
ukrývaly. Oné noci, pro nás památné, našly 
naše duše pokoj pod křížem a očištění krví 
Beránka, za nás zabitého, když jsme si Ho 
vírou přivlastnily jako svého Spasitele. Ráno 
jsme s radostí vyznaly svým hostitelům, co 
se v noci s námi stalo a že jsme teprve nyní 
jejich sestrami v Kristu.“

Pobyt v Písku byl tedy požehnaným 
zakončením zápasu s vlastní pýchou 
a také upřímným sebe-pokořením 
v pokání před Ježíšem Kristem. V Praze 
pak, při setkání s Dr. Baedeckerem, se 
sestry rozhodly zasvětit své životy cele 
do služby Ježíše Krista. Dr. Baedecker 
jim požehnal a ve jménu Božím je vy-
slal k evangelizační práci. Zde se sestry 
rozhodly, že obětují své životy do služby 
evangelia pro slovenský národ. 

Kristína píše ve svých vzpomínkách: 
„Keď v Písku zosňatá mi bola ťarcha hriechu, 
vtiahol do duše pokoj, ktorý tento svet nedá-
va, ale ani vziať nemôže. V Prahe smela som 
v práva kráľovskej dedičky vstúpiť a šlach-
tictvo Božej dcéry bolo mi udelené, s ním 
právo mať podiel na službe, na bojoch, i na 
víťazstve a sláve Ježiša Krista Kráľa.“ (Citát 
z knihy Za svetlom a so svetlom.)

Po návratu z Prahy začal nový 
zápas, a to v oblasti sociální

Sestry si začaly všímat velké bídy 
lidu i velké zaostalosti dětí. Byly vedeny 
Duchem, aby se věnovaly dětem. Začaly 
diakonickou práci s dětmi „hauzírerů“ 
- podomovních obchodníků, kteří od-
cházeli na deset měsíců do světa a své 

zapálena první láskou k Pánu Ježíši…Zpozo-
rovala jsem: ony mají pokoj s Bohem a ty ho 
nemáš, protože ony jsou skutečně vnitřně 
obmyty krví Beránkovou. Jaká to bolest pro 
pyšné srdce, muset připustit: Stojíš níže než 
ony!…Přišlo to tak daleko, že v pěkných bib-
lických hodinách, kde Boží slovo, jako meč 
na obě strany ostrý, vnikalo do srdcí, obměk-
čených krásnými zpěvy, začala se zvedat ve 
mně proti kazateli Kostomlatskému téměř 
nenávist. Nedá se popsat ani zapomenout, 
kolik trpěla ubohá duše v tom tuhém boji, 
skrývaném za úsměv… Konečně přišlo neza-
pomenutelné odpoledne. Naši hostitelé vyšli 
i se sestrou Marií na procházku ven za měs-
to. Já jsem zůstala doma sama, vždyť v tom 
široširém, nádherném světě neexistovalo nic, 
čím by se moje duše dala potěšit. „Kéž bych 
sem nikdy nebyla přišla!“ –myslela jsem si 

Kristína Royová v mládí
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děti svěřili do péče sestrám Royovým. 
Pro tyto děti sestry koupily starý dům 
a začaly v něm realizovat sociální práci. 
Dům dostal název „Útulňa“. Později se 
sestry přeorientovaly na práci se sirota-
mi. Domek byl přebudován a pak v něm 
bydlely děti i se svými vychovatelkami 
– diakonkami. V roce 1926 byla práce 
s dětmi přestěhována do domu, který 
dostal název „Chalúpka“. Zde byly lepší 
podmínky pro tuto práci. Vše se realizo-
valo ze sbírek chudých lidí, kteří ve své 
vlastní nouzi byli ochotní přispívat na ty, 
kteří byli úplně na mizině. 

Velkým ničitelem rodin i slovenského 
národa byl v této době alkohol. Sestry 
Royové viděly své poslání rovněž v za-
chraňování lidí z alkoholizmu. Z inici-
ativy Jána Chorváta byl 1. ledna 1897 
založen na Staré Turé „Modrý kríž“. Byl 
to abstinentský spolek, jehož členové 
se zavazovali, že nebudou konzumovat 
alkoholické nápoje a budou žít podle 
učení Písma svatého. Spolek byl součástí 
mezinárodní organizace pro záchranu 
alkoholiků s ústředím pro Uhersko 
v Budapešti. Zásady Modrého kříže 
byly vznešené: „Denně číst Boží Slovo 
a žít podle něho, zříci se opojných nápojů, 
přivádět lidi ke Kristu a být připraven snášet 
pro Krista i pohanění.“ Pod vlivem Božího 
slova byli mnozí alkoholici zachráněni 
a proměněni. 

Velikou touhou Kristíny bylo také 
postavení nemocnice na Staré Turé. Její 
touha se uskutečnila, když dne 12.5. 
1912 byla nemocnice otevřena. V tomtéž 
čase byla založena rovněž slovenské dia-
konie. V sedmdesátém prvém roce své-
ho života se Kristína rozhodla realizovat 
svoji dlouholetou touhu – vybudování 
domova pro seniory. Završením usilovné 
práce bylo jeho otevření dne 1.května 
1933. Tento dům dostal název „Domov 
bielych hláv“. Péče o siroty, o lidi ne-
mocné a staré byla velmi náročná. Toto 
obdivuhodné dílo v sociální oblasti bylo 
výsledkem mnohých zápasů, ale také 
viditelným Božím požehnáním. 

Současně s velkým úsilím v oblasti 
sociální vedly sestry Royové i zápas 
v oblasti duchovní. Věděly z vlastní zku-
šenosti, že jen Boží slovo má moc změnit 
člověka. Člověk proměněný Božím slo-
vem žije pak v lásce s Bohem i v lásce 
k  lidem. Sestry zjistily, že děti vůbec 
neznají Boží slovo a jsou od Boha velmi 
vzdálené. Začaly tedy shromažďovat děti 
ve svém vlastním skromném bytě, učily 
je recitovat texty z Bible a zpívat du-

chovní písně. Založily tak na Slovensku 
první nedělní školu. Když dětí přibývalo, 
pronajaly si větší místnost. Přicházelo až 
80 dětí. S dětmi přicházeli na vyučování 
i dospělí. Mnozí z nich se pak rozhodli 
pro následování Pána Ježíše. Božímu 
slovu vyučovaly sestry rovněž v domě, 
který sloužil spolkové činnosti Modrého 
kříže, kde byl velký sál, do kterého se 
vešlo 300 posluchačů. 

Duchovní zápas o záchranu národa 
vedla Kristína i svojí spisovatelskou služ-
bou. Prostřednictvím časopisů „Svetlo“ 
a „Večernica“ přinášela biblické vzdělá-
vání do mnohých vzdálených rodin a Bo-
žím slovem ovlivňovala duchovně tisíce 
lidí na Slovensku, na Moravě, v Čechách 
i na Slezsku. Rozhodující úlohu v nesení 
světla evangelia lidem sehrály však její 
knihy. Napsala celkem 77 knih, z nichž 
mnohé jsou určeny dětem a mladým li-
dem. Ve všech je jasné poselství evange-
lia a vzdělávání lidí podle Kristova učení. 
Všechny její knihy jsou napsány s veli-
kou touhou pomáhat lidem najít cestu 
smysluplného života. Každá kniha byla 
jistě mnohokrát promodlena. Kristína 
byla vedena k psaní knih velikou touhou 
získat svůj národ pro Krista. O spásu 
svého národa vedla veliký duchovní zá-
pas. Pán Bůh tento upřímný zápas boha-
tě požehnal. Její knihy se staly zdrojem 
požehnání nejen pro Slováky, ale i pro 
mnohé národy světa. 

Další oblastí zápasů sester 
Royových byla protivenství, 
nepochopení a překážky

Splnila se prorocká slova apoštola 
Pavla: „A všichni, kdo chtějí zbožně žít 
v Kristu Ježíši, zakusí pronásledován“ 2Tm 
3,12. Od srpna 1890 do září 1894 prošly 
sestry Royové ohněm protivenství. Po 
smrti otce Augusta Roye v roce 1884 
byl farářem na Staré Turé jejich švagr 
Ludovit Čulík. Jedné neděle řekl z kaza-
telny následující slova: „Pán Ježíš vyčistil 
Jeruzalémský chrám. Svázal bič z provázků 
a vyhnal ním všechny, kteří učinili z Božího 
domu peleš lotrovskou. Tak musíme učinit 
i my, musíme vyhnat všechny bludaře, 
kteří tupí naši církev.“ Když lidé vychá-
zeli z chrámu zahrnuli Kristínu, Marii 
a jejich spolupracovníky mnohými na-
dávkami. Říkali jim: „I my musíme vzít 
bič a vyhnat vás.“ Farář zasel do lidských 
srdcí velikou nenávist. 

Když Kristínu, Marii a jejich spolupra-
covníky vyhnali, začali se shromažďovat 
ve svém bytě. Kristína ve svých vzpomín-

kách píše: „Malé shromáždění navzdory 
překážkám rostlo, duše se probouzely a ne-
přítel zuřil. Ty nejhorší, nejšpinavější řeči 
byly o nás veřejně beztrestně hlásány. Čím 
víc jsme byli tupeni, tím víc nás On, Ježíš 
obohacoval.“ Dále vzpomíná: „Nepřidali 
jsme se k žádné svobodné církvi, ani jsme 
žádnou novou nevytvořili, scházeli nám 
k tomu přiměření muži. Chtěli jsme zůstat 
jen pravými evangelíky a tvořit v té naší 
tvrdě spící církvi, malou větev oné pravé 
živé církve, jejíž údové nejsou počítáni podle 
čísla v matriční knize, ale podle zápisu v kni-
ze života Beránkova.“ Na ulici se jim lidé 
vyhýbali a nechtěli s nimi komunikovat. 
V tomto těžkém období se ještě víc přivi-
nuly k Pánu a učily se spoléhat na Boží 
ochranu a vedení. Jejich víra byla přeta-
vena jako zlato v ohni. Prožité těžkosti 
se staly zdrojem inspirace pro mnohé 
články, písně i další knihy. Do jejich 
shromáždění přicházeli v tomto období 
především lidé z blízkých kopanic. Zvěst 
evangelia zasahovala stále nové poslu-
chače a proměňovala je na nesobecké 
a obětavé následovníky Krista. 

Požehnání, které z těchto duchovních 
zápasů vyrostlo, je veliké. Sedmdesát 
let po smrti Kristíny smíme vidět hojné 
ovoce služby i obětavého života obou 
sester. Velmi si vážíme jejich píle, oběta-
vosti, věrnosti i vytrvalosti. I o nich platí 
Ježíšova slova: „Kdo přijde o život pro mne 
a pro evangelium, zachrání jej“ Mk 8,35. 
„Blaze vám, když vás budou tupit a proná-
sledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé 
kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte 
hojnou odměnu v nebesích.“ Mt 5,11.

Kristína Royová
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V myslení moderného, spoľahlivosťou 
vedy formovaného človeka, sa dá kresťan-
ská viera ťažko zjednotiť so „zdravým“ ro-
zumom. Na vieru sa pozerá ako na nelogic-
kú, lebo pokladá za pravdivé tie javy, ktoré 
zdanlivo protirečia princípom prírodných 
vied. Z toho vyplýva názor, že človek, ktorý 
verí, „si musí nechať rozum v šatni“.

Príčina takéhoto myslenia spočíva 
v chybnom porozumení skutočnos-
ti. Filozof Georg Friedrich Hegel vo 
svojom diele „Základné línie filozofie 
práva“ definoval skutočnosť takto: 
„To, čo je rozumné, to je skutočné“. 
Rozhodujúci vplyv na to, ako ľudia po-
rozumeli skutočnosti, mal počas doby 
osvietenstva založený racionalizmus. 
Jeho porozumenie skutočnosti sa dá 
zhrnúť do matematickej rovnice: 

„Viditeľné = skutočné, 
neviditeľné = neskutočné.“

Keď sa postaví do rovnosti skutoč-
nosť s viditeľnosťou, vedie to človeka 
k strate reality. Zo svojho myslenia 
vylučuje časť existujúcej reality. To 
vedie k fatálnym dôsledkom, lebo časť 
reality sa jednoducho nedá vysvetliť 
tým, čo sa dá vidieť našimi očami.

Trojrozmerná skutočnosť 

Keď chceme popísať skutočnosť sveta 
v ktorom žijeme, môžeme rozlišovať tri 
nasledujúce dimenzie:

a) Prirodzený viditeľný svet

Prirodzený viditeľný svet zahŕňa všet-
ko, čo môžeme vidieť našimi očami. Do 
toho patrí príroda, ľudia a zvieratá, ale 
tiež predmety, ktoré ľudia vynašli alebo 
skonštruovali.

Keď niečo môžeme vidieť vlastnými 
očami, je ľahké považovať to za skutoč-
nosť. To, čo sa dá vidieť – odhliadnuc od 
fatamorgány a optických klamov – sa 
nedá oddiskutovať. Je to jednoducho tu 
– vedecky dokázateľné.

b) Prirodzený neviditeľný svet 

Okrem toho sú aj javy, patriace k náš-
mu životnému prostrediu, ktoré nemô-
žeme vidieť, a predsa sú reálne.

Napríklad elektrina. Nikto o nej 
nebude pochybovať, že je. Pri búrke 
vidíme, ako sa elektrická energia vybí-
ja v bleskoch. Ale samotnú elektrickú 
energiu vlastne nevidíme.

Tak isto nemôžeme vidieť magne-
tizmus. Vidíme však, že železo je pri-
ťahované magnetom a z toho môžeme 
poznať silu magnetického poľa. Čo 
ale nevidíme, je samotné magnetické 
pole.

Takže sú mnohé ďalšie javy, ktoré 
nám nenapadne spochybňovať. Naprí-
klad röntgenové žiarenie, rádiové vlny, 
zemská gravitácia, digitálne údaje ulo-
žené na CD alebo atómová energia.

c) Nadprirodzený neviditeľný svet 
Zatiaľ, čo vo všeobecnosti ľudia ne-

majú problém uznať existenciu dvoch 
predchádzajúcich skutočností, keď ide 
o tretiu skutočnosť – nadprirodzený ne-
viditeľný svet – robí im to ťažkosti.

Vlastne je to nelogické. Keď uznáme 
existenciu neviditeľného prirodzeného 
sveta bez toho, aby sme o tom po-
chybovali, prečo potom neuznávame 
existenciu nadprirodzeného neviditeľ-
ného sveta? Čo na tom, že sú javy, ktoré 
nemôže človek pochopiť prirodzenými 
zmyslami a rozumom?

Nie je žiadny logický dôvod, ktorý by 
hovoril proti existencii nadprirodzené-
ho sveta – a tým proti existencii Boha. 
Práve naopak! Kresťan a matematik 
Blaise Pascal (1623 – 1662) povedal: 
„Posledným krokom rozumu je pozna-
nie, že je nekonečnosť vecí, ktoré ho (= 
rozum) presahujú.“

Len keď všetko, t.j. viditeľné a nevi-
diteľné, prirodzené a nadprirodzené di-
menzie nášho sveta, zahrnieme do reality 
nášho života, zohľadnili sme celú skutoč-
nosť. Len tak žijeme „vo vedomí reality“.

Napodiv mnoho ľudí sa v dnešnej 
dobe prikláňa k nadprirodzenému 
svetu. Očividne má človek v sebe po-
vedomie, že existuje niečo viac než len 
prirodzený svet. Žiaľ že zakúšame skôr 
príklon k mágii, ezoterike a okultizmu, 
ako k Bohu.

Na metóde záleží …
Keď chceme zakúšať realitu, musíme 

si zvoliť správnu metódu. To platí pre 
každú z troch dimenzií skutočnosti:

a) Prirodzený viditeľný svet
Prirodzený viditeľný svet sa ľuďom 

otvára cestou piatich zmyslov. Naši-
mi zmyslami vnímame naše životné 
prostredie.

Naše vnímanie viditeľného ale nie je 
obmedzené len na videnie. Počujeme 
hlas človeka sediaceho oproti nám, 
cítime chlad snehu, čuchom vnímame 
zápach stojacej vody a ochutnávame 
voňavý ovocný čaj.

b) Prirodzený neviditeľný svet
Keď sa chceme dozvedieť o neviditeľ-

nom prirodzenom svete, spravidla nám 

Viera je celkom 
prirodzená - logika viery
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ARND BRETSCHNEIDER 
V PERSPEKTIVE 01/2006

PREKL. JÁN ČÍŽ 

biblické vyučování

už nepostačí našich päť zmyslov. Aby 
sme pochopili tento svet, používame 
iné metódy.

Dôležitú úlohu hrá náš rozum. Inteli-
gentní ľudia s použitím svojho rozumu 
zostrojili technické prístroje, ktorými 
dokážu merať javy neviditeľného sveta.

Keď chceme napríklad stanoviť veľ-
kosť napätia elektrického zdroja, po-
trebujeme voltmeter. Keď chceme čítať 
údaje z CD, potrebujeme počítač. Ak 
chceme určiť, kde je magnetický sever-
ný pól zeme, použijeme kompas.

Nikoho nenapadne merať elektrické 
napätie sluchom alebo hmatom. Na 
druhej strane, nikto nebude merať chuť 
pečienky teplomerom. Metóda zodpo-
vedá skúmanému javu.

c) Nadprirodzený 
neviditeľný svet

Aj keď chceme zakúsiť Boha, musíme 
použiť správnu metódu. Boh sa nedá 
vedecky dokázať. Filozofmi vyvinuté 
dôkazy môžu ukázať, že existencia Boha 
je logická, ale nemôžu Božiu existenciu 
preukázať.

Ani v Biblii sa Boh nepokúša dokázať 
samého seba. To On vôbec nepotrebuje. 
Namiesto toho pozýva ľudí, aby prišli 
k Nemu a skúsili Ho.

Metóda, ako poznať Boha, je viera. 
Boh sám ju stanovuje: „Lebo kto pristupu-
je k Bohu, musí veriť, že Boh je“ (Žd 11,6). 
Viera je cesta poznávania nadprirodze-
ného neviditeľného Božieho sveta: Čo je 
viera? „Viera je podstatou toho, v čo dúfa-
me, dôkazom toho, čo nevidíme“ (Žd 11,1).

Keď veríme Bohu a dôverujeme 
Mu, tak Ho spoznáme

Spočíva to v tom, že pri viere menej zá-
leží na dôkaze pravdivosti Boha, ale oveľa 
viac na vzťahu s Bohom: Len vtedy spo-
znám Boha, keď s Ním udržujem vzťah.

Je to podobne ako s nami, ľuďmi. Keď 
chceme spoznať človeka, nepostačujú 
zmysly a rozum. Zrakom spoznáme len 
jeho vzhľad, ale nie jeho samotného. To 
sa stane predovšetkým vtedy, keď ho 
milujeme – cez vzťah. Tak je to aj v po-
hľade na Boha.

Druhý dôvod, prečo môžeme Boha 
spoznať len vierou, spočíva v páde do 
hriechu. Keď sa vtedy človek odvrátil 
od Boha, venoval svoju vieru inému (sa-
tanovi). Tým prepadol nevere. Logicky 
z toho vyplýva, že Boh najskôr očakáva, 
aby sme Mu verili, skôr ako Ho a Jeho 
odpustenie zakúsime.

Boh nás volá, ponúka nám odpus-
tenie a večný život. My odpovedáme 
vierou a potom zakúsime realitu Jeho 
sľubov.

Vo vzťahu ľudí k Bohu spravidla 
predchádza viera pred skúsenosťou. To 
znamená: Najprv musíme uveriť Bohu. 
Potom Ho môžeme zakúsiť a zakúsime 
Ho. Musíme dať Bohu najskôr pred-
davok dôvery. Potom procesom viery 
dostaneme potvrdenie, že Boh reálne 
existuje.

Veriť znamená v dôvere Bohu podstú-
piť riziko. Len tak zakúsime, že sa oplatí 
Bohu dôverovať. Bez viery nemôžeme 
mať žiadne skúsenosti viery. Čím viac 
človek vo viere riskuje, tým viac zakúsi 
Boha.

Viere vďačíme za prístup ku skutoč-
nosti, o ktorej realite by sme sa žiad-
nymi inými metódami nedozvedeli. To 
neznamená, že viera a rozum si musia 
protirečiť. Práve naopak: navzájom sa 
dopĺňajú. Len použitím našich zmyslov, 

rozumu a viery môžeme pochopiť celú 
skutočnosť, v ktorej žijeme.

Kto verí Bohu, stavia na moci, ktorá 
presahuje ľudské možnosti. Má spojenie 
so zdrojom sily, ktorý sa neotvára tomu, 
kto verí len v prirodzený svet. Môže dú-
fať, aj keď sa všetko zdá byť beznádej-
né. Môže milovať, aj keď jeho láska nie 
je opätovaná. Môže čakať, že Boh splní 
svoj plán. Pretože Bohu dôveruje, počíta 
aj s Božím nadprirodzeným jednaním.

Keď prežijeme Božie konanie ako 
dôsledok našej viery, máme odvahu, 
aby sme Bohu viac dôverovali. Čím viac 
Bohu veríme, tým viac skúseností s Ním 
máme.

Viera je absolútne logická. Viera je 
akoby „vedecká“ metóda spoznávania 
Božej reality a Jeho jednania.

Chceme spoznať Boha? Potom nie je 
nič logickejšie, ako veriť Mu!
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stránka mladých

ANTJE A MARKUS SCHÄLLEROVI
PŘELOŽIL JAREK ANDRÝSEK

Jak daleko mohu před 
manželstvím se svým 
partnerem zajít? 
(anonymní otázka)

Milá(ý),

jako základní pravidlo bychom pora-
dili: Tabu je vše, co se na přední straně 
těla přikrývá bikinami nebo plavkami. 
Protože to však někteří mají za prudérní 
a jiní by možná chtěli vědět, jak jsme na 
to přišli, přicházíme se zdůvodněním. 

V prvé řadě je především důležité, 
abyste si jako pár stanovili nějaké hra-
nice, které až do manželství nechcete 
překročit. Proto je tvoje otázka velmi 
důležitá. Co byste si jinak jako manželé 
při vstupu do manželství ještě mohli 
dát, kdybyste se už před tím zbavili 
všech tajemství? Které dítě by se mohlo 
těšit na 24. prosinec, kdyby už před tím 
tajně prohledalo skříně a vyzkoušelo 
si nový bagr nebo si vyhrálo s novou 
panenkou? Vzduch by unikl!

Na hranici byste se měli dohodnout 
společně. Musíte však o tom mluvit, což 
není pro každého zrovna jednoduché. 
Když se vše ponechá v mlze, pak se 

i ty poslední ploty přelézají téměř au-
tomaticky. Ona z toho sice nebude mít 
dobrý pocit, ale nechce jej zklamat. On 
si přitom myslí totéž…

Základní pravidlo „bikin“ není určeno 
jen tak pro nic a za nic. Stejně tak není 
zbytečná ani móda pánských plavek, 
která v podstatě přikrývá stejné partie 
těla. Žádného rozumného hosta plo-
várny nenapadne, aby si místo plavek 
oblékl ponožky a kravatu. Člověk ví 
docela přesně, co je a co není intimní. 
Nazýváme to dnes moderním pojmem 
„erotogenní zóny“. Bible používá pro 
tyto intimní oblasti pojem „nahota“. 
„Neodkryješ nahotu…“ je výrazem Staré-
ho zákona pro sexuální vztah. Polovina 
kapitoly (3Mo 18,6-20) se zabývá jen 
tím, aby definovala, jaké formy „odkrý-
vání nahoty“ jsou zakázány. Tato oblast 
těla je zcela zřejmě vyhrazena pro in-
timní společenství v manželství.

Tím je zodpovězena i ona častá otázka 
na petting (erotické praktiky bez soulo-
že, mazlení). Petting před manželstvím 
zachází jednoznačně příliš daleko. 
Musíme také říct, že se toto vzájemné 
stimulování pohlavních oblastí (s orgas-

mem nebo bez něj) 
nějak výrazně neod-
lišuje od pohlavního 
styku. Fixace na 
prvního pohlavního 
partnera, kterou lze 
pozorovat u mnoha 
dívek a žen, nastu-
puje často už při 
pettingu. Tady sku-
tečně dochází k „od-
krývání nahoty.“

Ponechejte si to až 
pro manželství. Ne-
zbavuj svého part-
nera okamžiku pře-
kvapení, které má 
pro tebe připraveno! 
Netrhej a nerozbaluj 
dárkový papír už 
před vánocemi!

Bůh nás, ale přece stvořil 
s těmito pocity! Chce 
skutečně, abychom se 
trápili až do svatby, když 
přesně víme, že patříme 
k sobě?
(anonymní otázka)

Milá(ý),
na jednom se spolu shodneme: Bůh 

naši sexualitu nestvořil jen jako „roz-
množovací pud“, nýbrž i k radosti svého 
stvoření. Ale stejně tak si přál i manžel-
ství (1Mo 2,24), i ono patří ke stvoření! 
Když ve svém myšlení vycházíš z Božího 
stvoření, pak ani nemůžeš obejít Boží řád 
manželství, pro který si Bůh vyhradil 
manželský pohlavní styk.

Ještě k pojmu „pocity“. Jak jsme už 
řekli, sexuální cítění je dar od Boha, který 
jsme my lidé dostali. Ale toto cítění může 
být masivním způsobem pokřiveno. Proč 
existují sexuální úchylky jako pedofilie 
(s dětmi) nebo nekrofilie (s mrtvými), při 
kterých se zastavuje naše fantazie a brání 
se dalším představám? Proč je tolik zná-
silnění? Protože sexualita je silně postiže-
na hříchem, jakož i celé tvorstvo.

Proto jsme trochu opatrní, když jsou 
určité pocity představovány jako dar od 
Boha. Zločinec z vilnosti má při tom, co 
páchá, také „dobré pocity.“ To je i důvod, 
proč je manželství tak vysoce ceněno: 
Sexualita, silně zasažená hříchem, po-
třebuje ochranný rámec. A protože man-
želé jsou také hříšní, musí být chráněno 
i manželství. To je pozitivní smysl biblic-
kého zákazu rozvodu.

I když se sexualita křesťanských párů 
pohybuje často ve srovnatelně rozum-
ném rámci, platí principiálně totéž: Hřích 
ovlivňuje náš život a často i naše pocity. 
Nemůžeme vyloučit, že náš pocitový svět 
je poznamenán hříchem. Proto nepova-
žujeme za logické, aby se v před- nebo 
v mimomanželském vztahu pomocí pet-
tingu vytáčela sexuální touha až k „point 
of no return“ a potom se říkalo: „Bůh nás 
přece s těmito pocity stvořil.“

Kam až mohu?
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PETER KUKUČKA

Kukučkom
Učiň svojmu služobníkovi to dobrodenie, 

aby som, kým len žijem, zachovával Tvoje 
slovo.  (Ž 119,17) 

Toto bolo životné heslo nestora zboru 
v Novom Meste nad Váhom, brata Jána 
Kukučku, s ktorým sme sa naposledy 
rozlúčili dňa 26. januára 2006. Okrem 
domácich prišli aj bratia a sestry 
zo vzdialenejších zborov, ako aj 
mnohí známi a susedia, veď bol 
pravdepodobne najstarším oby-
vateľom mesta.

Na rozlúčkovom zhromaždení 
poslúžili bratia: Peter Abrman na 
slovo z Jr 6,16, ktorý brata pred-
stavil ako muža pokoja, pretože 
nielen že našiel pokoj pre seba, 
ale ho aj šíril, a tak nenápadne 
a verne slúžil; Vladko Schnierer 
sa prihovoril osobnou spomien-
kou na jeho otcovský prístup 
k nemu; vnuk Jarino porozprával, 
ako ho videli a vnímali vnúčatá; 
Danko Volár prečítal životopis.

Brat Ján Kukučka sa narodil 12. 
júna 1907 v Novom Meste nad 
Váhom ako tretie dieťa zo šiestich 
súrodencov v rodine čižmára 
Jozefa, ktorý pochádzal z drie-
tomskej vetvy Kukučkovcov. Celý 
svoj život prežil vo svojom rodis-
ku. Detstvo nemal ľahké, poznal, čo je 
hlad, aj aké je to chodiť bosý, i keď jeho 
otec bol šuster.

Po skončení základnej školskej do-
chádzky sa vyučil za pánskeho a dám-
skeho krajčíra. Po rokoch tovarišstva sa 
osamostatnil a otvoril si krajčírsku diel-
ňu. V remesle sa natoľko zdokonalil, že 
bol v meste vyhľadávaným odborníkom 
so stálymi zákazníkmi vyžadujúcimi 
kvalitné šitie na mieru.

Pravdepodobne najdôležitejším 
medzníkom v jeho živote bolo stretnu-
tie s jeho budúcou manželkou Annou 
Zátopkovou pochádzajúcou z Místku, 
ktorá prišla do Nového Mesta s rodi-
nou svojej priateľky (Gusta a Miloš 
Čierny) a pracovala u nej ako majstrová 
v dámskej krajčírskej dielni. Pri ich 
spoločných rozhovoroch spoznal, aký 
veľký význam má pre človeka osobný 
vzťah s Bohom sprostredkovaný jeho 

Synom Ježišom Kristom. Tento vzťah 
túžil získať. Keď uveril a odovzdal svoj 
život Bohu, snažil sa žiť v poslušnosti 
Božieho slova. Jeho priateľstvo s An-
nou Zátopkovou vyústilo do uzavretia 
manželstva na jar roku 1940. Mali 
tri deti, ktoré sa snažili vychovávať 
k skromnosti, viedli ich k úcte k rodi-

chodil nielen do práce, ale využíval ho 
aj na návštevy veriacich v okolí Nového 
Mesta – do Moravského Lieskového, 
Lubiny – Hrnčiarového, Čachtíc či Ze-
mianskeho Podhradia. Viacerí bratia 
si iste spomenú, ako podobne ako on 
cestovali na jeho vypožičanom bicykli 
poslúžiť Božím Slovom do niektoré-

ho z uvedených zborov. Spolu 
s manželkou otvorili svoj prí-
bytok pre stretávania veriacich. 
Zhromaždenie v ich dome býva-
lo vyše 45 rokov. Niekedy sa tu 
zišlo až 50 osôb.

Veľkou stratou bola preňho 
smrť milovanej manželky v roku 
1982. V nasledujúcom období sa 
mu stala oporou dcéra Jaroslava, 
ktorá mu robila nielen spoloč-
nosť, ale sa aj oňho všestranne 
starala – s mimoriadnou obe-
tavosťou hlavne v poslednom 
období života.

Ako dedko a pradedko miloval 
svoje vnúčatá a pravnúčatá, tešil 
sa z každej ich návštevy – typic-
ké bolo jeho jednoduché privíta-
nie „som rád, že ste prišli“.

V závere života jeho telo slablo 
– postupne sa prejavovala opot-
rebovanosť dlhé roky slúžiaceho 
organizmu. Avšak myseľ mal 

takmer dokonca výnimočne jasnú, veď 
ešte 11. decembra pri svojej poslednej 
návšteve zhromaždenia sa zrozumi-
teľne a výstižne pomodlil. Jeho srdce 
v tichosti dotĺklo v nedeľu 22. januára 
2006. Odišiel vo veku 98 rokov a 7 me-
siacov. Svoju manželku prežil o 24 ro-
kov a 2 dni. Odišiel biblicky povedané 
„sýty dní“, no nám všetkým sa zdá, že 
odišiel skoro. Odišiel nám totiž náš mi-
lovaný otec, dedko a pradedko, a preto 
jeho najbližší prežívajú jeho odchod 
s bolesťou v srdci.

Tešíme sa však z toho, že je pri 
svojom Pánovi, ktorého tak detinsky 
miloval. Vo všetkých, ktorých poznal 
a s ktorými v živote pracoval, zápasil 
o vieru, trpel, modlil sa a radoval, zane-
chal stopy Božej lásky.

Sme vďační Pánu Bohu za jeho prí-
kladný život.

Za bratom
správy zo zborov

čom, priateľstvu voči všetkým ľuďom 
a rešpektovaniu autorít. Vo všetkom 
dôverovali Bohu a k tejto dôvere viedli 
aj svoje deti.

V jeho dlhom živote sa vystriedalo 5 
spoločenských zriadení, od Rakúsko-
-Uhorska, cez prvú Československú re-
publiku, Slovenský štát, Českosloven-
sko až po dnešnú Slovenskú republiku. 
Prežil ťažké obdobia I. a II. svetovej 
vojny. V roku 1949 pri nástupe znárod-
ňovania sa dobrovoľne vzdal živnosti 
a pracoval v podnikoch zákazkového 
krajčírstva až do sedemdesiatich rokov 
svojho života.

V mladosti rád športoval – lyžoval 
a plával. Takmer každý deň chodieval 
s celou rodinou na prechádzky. Dôle-
žitosť pohybu zdôrazňoval aj svojím 
deťom a podporoval ich v športových 
snahách. Jeho obľúbeným dopravným 
prostriedkom bol bicykel, na ktorom 
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Pěvecký soubor 
„Živá Píseň“

Zve ke spolupráci bratry a sestry do 
všech hlasových skupin. Máme zájem 
i o externisty nebo sólisty do 35 let. 
Soubor chce doplnit také hudební 
doprovod o housle, klavír, flétnu a ky-
taru. Současně nabízíme nově vydané 
CD s názvem „Od Betléma ke kříži“ 
s hudebním doprovodem, cena 200 Kč. 
Informace nebo objednávku na tel. čísle 
602 825 720.

Čas na 
zamyslenie

Již název prozrazuje, že autor přijímá 
z Božích rukou roky šedin jako čas na 
zamyšlení. Úvahy Dr. Sirackého zrcadlí 
jeho bohaté životní zkušenosti. Součas-
ně jsou jistým tříděním hodnot na poza-
dí Božího Slova. 102 str. B6, 60 Kč.

zprávy zo zborov

OTA ZABYSTRZAN

JÁN KUČERA

Nitra
DUŠAN KUČERA

Dňa 29. januára 2006 by sa bol dožil 
60 rokov milý brat Dušan Kučera z Nit-
ry. K Pánovi odišiel po autohavárii 19. 
januára 1993. Spomíname si naňho ako 
na milého slúžiaceho brata, po ktorom 
zostala manželka Rút a traja synovia. 
Brat Dušan nám chýba, no nechýba 
nášmu Pánovi, ktorého bol a ktorému 
slúžil. Nech je požehnaná aj jeho pa-
miatka, kým sa s ním stretneme v ne-
beskej vlasti.

Nové Město nad 
Váhom

JÁN KUKUČKA

Bratislava 
ANNA BLAHÚTOVÁ

Koncom januára 2006 odišli do ne-
beského domova v Novom Meste nad 
Váhom milý brat Ján Kukučka v po-
žehnanom veku 98 rokov a v Bratislave 
milá sestra Anna Blahútová, taktiež 
v požehnanom veku 94 rokov.

Na pohrebných zhromaždeniach 
popri smútku presvitala aj blažená ná-
dej, že sa s našimi drahými možno už 
veľmi skoro stretneme doma u nášho 
Pána, kde už nebude ani sĺz, ani bolestí, 
ani lúčenia.

Nech Pán poteší zarmútených a nám, 
ešte putujúcim po zemi, dá milosť na-
hradiť našich spolupútnikov, ako sa 
len dá.

JÁN KUČERA
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Nejmenší církev na čtyřech kolech 
ProChristMobil 2006 

informace

Jak to začalo?

V listopadu přišla z českého koordi-
načního výboru ProChrist zpráva, že je 
možné využít nabídky německých pořada-
telů k propagaci akce pomocí několika vozů 
Smart. Vladimír Pípal, jeden ze starších 
sboru, který rád vstupuje do nových věcí, se 
nabídl, že v případě zájmu akci zorganizuje. 
Termín akce byl stanoven na 8. až 14. ledna. 
Zájem se však nedostavil. Není divu, vrcho-
lily přípravy na Vánoce a tuhá zima spíše 
odrazovala než naopak. V Křesťanském 
sboru v Opavě se k Vladimírovi přidali další 
dva bratři, Pavel Moša a Leo Harazím, a tak 
se doslova „za pět minut dvanáct“ začala ro-
dit akce, při níž se Bůh mimořádně oslavil. 
Bratr Pípal je nakonec pověřen organizací 
a teprve týden před akcí jsou známa města 
a řidiči – evangelisté.

Když se lidská vůle spojí s tou Boží
Na začátku ledna je nutné připravit 

letáky, které se při ProChristMobilu měly 
rozdávat. Do startu zbývá několik dní. Není 
to jednoduché, protože jde o šest druhů po-
zvánek pro šest lokalit: Olomouc, Ostrava, 
Havířov, Opava, Třinec, Český Těšín. Díky 
pohotovosti a ochotě bratra Římana z Čes-
kého Těšína, který provozuje tiskárnu, se 
to nakonec daří a pozvánky jsou vytištěny 
včas. Vedle pozvánek však ještě zbývá 
domluvit účast médií, tj. televize, tisku 
a rozhlasu., ale i zázemí pro řidiče autíček 
Smart a také různá povolení k parkování 
na náměstí apod. Vedle dobré vůle a zápalu 
zúčastněných je jasně cítit i Boží žehnající 
ruku, která lidi z různých církví a z různých 
měst spojuje dohromady. Všichni vnímají, 
že jde o Boží dílo, a vycházejí si vstříc. Pět 
dnů před odjezdem do rakouského Linzu 
probíhá první a poslední přípravná schůzka 
a pak se jede naostro.

Málem skončili dřív než začali

Pavel Moša dává pro cestu do Linzu k dis-
pozici svůj Ford-Tranzit pro devět osob. 
Díky tomu mohou jet všichni účastníci spo-
lečně jen jedním vozem. V neděli 8. ledna 
2006 ve čtyři ráno vyjíždějí z Chlebičova 
u Opavy první dva řidiči, další dva přistupu-
jí v Opavě, jeden (i s vytištěnými pozvánka-
mi) v Bělotíně a dva přistupují v Olomouci. 
Na rychlostní komunikaci mezi Hranicemi 
a Olomoucí došlo v husté mlze ke srážce 
Tranzitu se srnou a následkem toho k roz-
bití nárazníku a ztrátě SPZ. Ztrátu však 
zjistili až v Olomouci a už se pro značku 
nemohli vracet. Hrozilo však, že nebudou 
vpuštěni přes hranice do Rakouska a celá 
akce ztroskotá dříve než začne. K hranič-
nímu přechodu se tedy blížili s modlitbami 
a vírou. Český policista je pouští s tím, že je 

ten rakouský stejně vrátí zpět. A skutečně, 
na rakouské celnici musí vůz odstavit stra-
nou. Bratr V.Kšíkal se vše snaží několikrát 
vysvětlit a pak přichází odpověď na mod-
litby. Celník říká: „Tak si nějakou značku 
vyrobte!“ A sám jim pomáhá a půjčuje fix. 
Bůh prokázal svou velikost.

Předání v Linzu
Ve městě Linz proběhlo školení o po-

slání evangelizace ProChrist a účelu akce 
ProChristMobil, o práci se Smarty a roz-
hovorech s lidmi, o jízdě v koloně těsně za 
sebou a dalších organizačních záležitostech. 
Odpoledne se česká kolona sedmi vozů 
Smart a jednoho doprovodného vozidla 
Mercedes-Vito, se setrou Kony a bratrem 
Friedhelmem z Německa, vydala na zpá-
teční cestu. Jejich úkolem bylo upoutat po-
zornost, pro což měla kolona projíždějících 
nebo stojících oranžovo – černých Smartů 
dobré předpoklady. 

Od zájmu o miniauta 
ke svědectví o Kristu

Když se kolona s auty dostala do měst, 
neměla díky lidské zvědavosti nouzi o lidi. 
Většina z nich si myslela, že jde o reklamu na 
autíčka Smart. Než zjistili, o co jde, byli už 
zapředeni do rozhovoru. Někteří nepochopi-
li a stále si mysleli, že je to přece jen reklama 
na auta. Neuměli si auta a křesťanství jaksi 
spojit dohromady. Ptali se, kolik takové auto 
stojí, jakou to má spotřebu a jak rychle jezdí. 
Přicházeli však i lidé, kteří chtěli o Ježíši 
Kristu a o Bohu vědět více. Pro takové měli 
připravenu křesťanskou literaturu, časopisy 
a Nové zákonky, které rozdávali zdarma. Za 
příležitosti a rozhovory se modlili společně 
hned ráno, aby je Pán předcházel a posílal 
jim lidi již otevřené a připravené nechat se 
pozvat. A Bůh je posílal na ta pravá místa 
a vedl jejich kroky i slova.

A co zažili?
Prožívali nádhernou jednotu, ačkoliv byli 

různých povah, schopností, z různých měst 
a církví, jejich srdce hořela pro Krista, a to 
je spojovalo. Jeden z „řidičů-evangelistů“, 
Leo Harazim, řekl, že za ten týden prožil ta-
kové přiblížení k Bohu a takové zkušenosti 
v osobní evangelizaci a v rozhovorech s lid-
mi, které by jinak neprožil ani za celá léta. 
Prožívali je zvláště tam, kde místní církve 
vedly už dlouho předtím modlitební zápas. 
Poznali, že Bohu nejde tolik o naši dokona-
lost a schopnosti, jako spíše o naše srdce 
a naše vydání se Kristu. Bůh totiž úžasným 
způsobem narovnával jejich zmatky, chy-
by, porušení dopravních předpisů apod., 
kterých se dopouštěli i přes usilovnou 
snahu dělat vše dokonale a s maximálním 
nasazením.

Nesnáze a protivenství

Aniž by si to při zapojení do akce uvědo-
mili, vstoupili do duchovního boje. Prožívali 
útoky ze strany Božího nepřítele, který se 
snažil vše zastavit nebo alespoň paralyzovat. 
S útoky však prožívali i vítězství v Kristu, 
který přicházel s řešením a vysvobozením. 
Bůh například vyřešil nedostatek řidičů 
– znovuzrozených křesťanů, schopných 
se přiblížit lidem. Byl s nimi, když kolona 
vjela do husté mlhy s náledím (mráz -10°C) 
a bezprostředně hrozila havárie. Všichni 
se v autě intenzivně modlili, do Olomouce 
sice dorazili pozdě, ale pořádku. V časovém 
tlaku skládali do půlnoci pozvánky a pomá-
hala jim i celá rodina jejich hostitele, Pavla 
Davida. Ráno na všechny čekal v Olomouci 
pořádný mráz (-16°C), který město vylidnil. 
Nakonec však přece jen rozdali mnoho po-
zvánek a v tom mraze s nimi Česká televize 
natočila i pořad pro Křesťanský magazín, 
který byl odvysílán v neděli 29. ledna 2006 
na ČT1. V Ostravě je ochranka u supermar-
ketů vykázala kvůli rozdávání letáků pryč. 
V Havířově se ztratili ve spleti jednosměr-
ných ulic a přijeli pozdě před školu. Leo 
tehdy začal být skeptický a pomyslel si: 
„V tomto městě to bude propadák.“ Při mod-
litebním ztišení, které následovalo, je Bůh 
všechny posílil a Leo prožil nejlepší den. 
V obchodním domě Elán měl řadu rozhovo-
rů a rozdalo se při tom nejvíce pozvánek.

Z osobních zážitků Lea Harazima

„Pro mě osobně byl český ProChristMobil 
úžasným týdnem Boží milosti a naplnění 
Duchem svatým. Požehnání jsem zvlášť sil-
ně vnímal v obchodním centru Elán v Haví-
řově, kde jsem byl ještě s několika místními 
bratry celý den ve vestibulu u vozu Smart. 
Měl jsem zde nejvíce osobních rozhovorů 
a také jsme zde rozdali nejvíce pozvánek. 
Dokonce nám je vícekrát museli přivést. 
Někteří lidé si brali pozvánky s radostí 
a vděčností, jiní lhostejně, někteří se chtěli 
dozvědět více, jiní pozvánku odmítli, když 
slyšeli o křesťanství. Byli i takoví, kteří se 
stavěli do opozice, ba přímo zuřili. Zmíním 
se o dvou z nich. 

Bláznem pro Krista

Nabízel jsem pozvánky staršímu pánovi 
s manželkou, elegantně oblečenému, dů-
stojně vypadajícímu i tvářícímu se. Jakmile 
jsem se dostal k informaci, že tuto akci po-
řádají křesťané, přerušil mě a řekl: ,,Už ne-
chci nic víc slyšet! Ale povězte mi, vy tomu 
věříte?“ Odpověděl jsem mu: ,,Nejen, že vě-
řím v Boha, ale Pán Ježíš Kristus vstoupil do 
mého života, proměnil mě a zachránil a...“ 
zase mě přerušil. ,,To nemůžu poslouchat. 
To je nesmysl. Ale povězte mi, kolik vám za 
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to platí?“ Odpověděl jsem 
mu: ,,Jsem tu dobrovolně, 
bezplatně. Musel jsem si 
vzít v práci volno, opustit 
na týden rodinu a navíc 
jsem do toho dal ještě své 
peníze“. S kroutící hlavou 
popadl svou manželku 
a kvapně odcházel. Jiný 
manželský pár: Ona na-
slouchala pozorně, on 
nasoptěně. Nakonec man-
želce řekl: ,,Pojď, to není 
pro nás.“ Odešli. Po chvilce 
se manželka vrátila sama: 
,,Omlouvám se za manžela, 
ale já bych si tu pozvánku 
ráda vzala a pak i přišla.“

Povzbuzení hledajícího
Některé lidi nám Bůh přímo poslal. Jeden 

pán mi řekl: ,,No, to jsem vděčný za tuto 
akci. Víte, celý život jsem hodně pracoval 
a neměl na nic čas. Teď jsem čerstvý dů-
chodce a mám spoustu času, tak čtu a hle-
dám. Zajímám se o křesťanství. Mám k vám 
několik otázek. Když je jediný Bůh, kdo je 
potom Ježíš? Jak je to s Židy? V jakého Boha 
věří oni? A byl Ježíš Žid?...“ Dobrou půl 
hodinu jsem mu odpovídal na otázky a on 
pokládal stále nové. Byl to opravdu upřímně 
hledající člověk a březnovou evangelizaci 
vítal. A už teď se na ní těší.

Někdy místo slov 
proudily slzy 

Někteří lidé přicházeli 
s předsudky o křesťanství. 
Jedna paní, které bylo, jak 
mi sama řekla, osmdesát 
let, se mě také vyptávala na 
to či ono o křesťanství, pak 
začala vyprávět svůj životní 
příběh plný trpkostí. Mezi-
tím měla na mě dotazy, 
odpovídal jsem jí pomocí 
Bible a s modlitbou v du-
chu, aby mě slova dával 
Pán Ježíš a Duch svatý mě 
naplňoval. Pak mi řekla:
,,A ještě Vám něco povím, 
to nesmíte ale nikomu říct, 

já jsem se s tím svěřila jen faráři a nikomu 
jinému, ani rodině.“ A svěřila se mi s věcmi, 
na které jsem už neměl pro ni vysvětlení. 
Jen jsem měl oči plné slz a modlil se ať 
najde v Kristu pokoj a smíření s Bohem. 
Také slíbila, že na březnovou evangelizaci 
ProChrist přijde.

„Děvče“ z domova důchodců
Jiná paní, důchodkyně, byla vděčná, že si 

mola vzít k pozvánce i křesťanské časopisy. 
Pak přišla za několik hodin znova a prosila 
mě: ,,Když jsem to ukázala doma v Domově 
důchodců ,,děvčatům“, chtěly by také přijít 
a poslali mě zpátky k Vám pro pozvánky 

a pro nějaké ty křesťanské časopisy. Můžete 
mi ještě dát?“

Vše, na čem stavěl, bylo pryč
Když jsem zastavil jednoho pána ve střed-

ním věku a začali jsme rozmlouvat, řekl mi, 
že začal hledat duchovno. Vyprávěl mi, jak 
vystudoval vysokou školu, jak podnikal 
a najednou se mu podnikání zhroutilo. 
Všechny hodnoty byly pryč. Povídal mi, 
jak vůbec nevěřil v Boha a najednou zjistil, 
že je všechno pomíjivé. Věci, na kterých si 
zakládal najednou neměl. Vyznal, že věci, 
které dnes máme, zítra mít nemusíme. 
Všechno rychle pomíjí a my ke svému 
zklamání zjistíme, že nemáme nic pevného 
a hodnotného. Hodnotné a pevné je úplně 
někde jinde. Člověk musí spadnout na dno, 
aby to pochopil. Takové bylo jeho vyznání. 
Byl jsem rád, že ode mne přijal Nový zákon 
jako dárek. Najednou jsem pocítil vděčnost, 
že jsem nemusel jít takovou bolestnou ces-
tou. Přesto jdou tou cestou mnozí dál.

Závěr
Poznali jsme, že nejde jen tak o nějakou 

křesťanskou akci, jde o Boží dílo, ke které-
mu se Bůh přiznal, předcházel, posiloval 
a nesl nás, dával nám neuvěřitelnou sílu 
a moc. A to byla jen podpůrná akce, vlastní 
evangelizace ProChrist 2006 je teprve před 
námi. Zapojíte se?“
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