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Téma čísla: Křesťanství v otevřené společnosti 
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Co po maturitě? 
Změna, nová orientace, …

Minulý rok jsem složila maturitní 
zkoušku a tak jsem stejně jako tisíce 
dalších středoškoláků už nějakou 
dobu přemýšlela, co bude dál. Chtěla 
jsem „přestávku“, vzpamatovat se, 
vydechnout a mít čas na jiné věci, než 
zase „skočím“ do dalšího studia na 
univerzitě. Navíc jsem si nebyla jistá, 
kterým směrem se mám vydat. Přála 
jsem si změnit prostředí, abych si rozší-
řila obzor, poznala nové věci, sama sebe 
a hlavně Boží vůli pro můj další život. 
Zároveň jsem si přála, aby tento čas ne-
sloužil jenom mě, ale abych mohla být 
užitečná i pro ostatní a dělat něco pro 
Boha. Tak mě napadlo spojit to prostě 
všechno dohromady. 

Bůh potřebuje lidi 
i ke krátkodobé misii

Od německé misijní společnosti DMG 
jsem dostala informace o programu 
„krátkodobé misie“. Díky tomuto úžas-
nému programu jsou mladí lidé posíláni 
do všech zemí světa, aby dělali všechny 
možné (i nemožné) práce a služby pro 
Boha. Je to příležitost pro všechny, pod-
le toho, jaká pomoc je potřebná, na jak 
dlouhou dobu by chtěli jít, jaké jazyky 
umí nebo chtějí umět, čím by chtěli 
přispět nebo co by rádi dělali. Možností 
je nepředstavitelně mnoho. Nikdy bych 
nevěřila, kolik pomoci je potřeba a čím 
vším se dá sloužit. 

Misie je skvělá věc, 
ale ne pro mne nebo …?!

I když jsem o tom dříve moc ne-
přemýšlela a říkala si, že misie je 
sice „skvělá věc“, ale nic pro mě, tak 
musím vyznat, že Bůh je všemohoucí 
a dokáže změnit postoje i takových lidí, 
jako jsem já! Spojila jsem se s misijní 
společností a protože jsem chtěla jet 
do Afriky a mám ráda děti, dali mi pět 
různých zemí na výběr. Po nějaké době 
přemýšlení a vyřizování bylo jasné, že 
příštích sedm měsíců strávím v Burkina 
Fasu v západní Africe! Je to francouzsky 
mluvící země, a tak se splnil můj „tajný 
sen“, abych si mohla procvičit nejen 
angličtinu, ale i francouzštinu. Tím mi 
Bůh ještě jednou potvrdil, že je to Jeho 
vedení. A pak začaly přípravy!

Nevíte přesně kam, 
za to však víte s kým!

Cestovala jsem sice už dříve hodně, ale 
nikdy předtím jsem nebyla v Africe. Od 
misijní společnosti jsem dostala spoustu 
důležitých informací a taky jsem absol-
vovala několikadenní trénink, který mě 
velmi dobře připravil na pobyt v jiné 
kultuře a na službu v misii. Společně 
se mnou tam bylo dalších 40 mladých 
lidí, kteří odcestovali ve stejný čas jako 
já do mnoha různých zemí v Severní 
a Jižní Americe, Asii, Evropě i Africe. 
Bylo velmi povzbuzující vidět, že nejsem 
sama, ale že Bůh oslovuje a posílá hodně 
lidí. Také bylo úžasné povídat si s nimi 

a zjišťovat, že jsme na tom všichni stejně 
– nikdo z nás nevěděl přesně, do čeho 
jde, každý prožíval jak nadšení, tak 
i nějaké obavy a všichni jsme doufali 
a důvěřovali, že Bůh půjde s námi! 

13 očkování a letím!
Po zařízení všech nezbytných opatře-

ní (např. informování známých a přátel 
a získání potřebných finančních pro-
středků díky její podpoře, absolvování 
návštěv u lékaře a „přežití“ třinácti 
různých očkování atd.) jsem mohla 
1. září 2005 odletět do Ouagadougou 
– hlavního města Burkiny Fasa, kde se 
nachází misijní stanice SIM.

Díky Bohu vítězila 
nad strachem radost 

Měla jsem nějaké informace o tam-
ním životě, ale v podstatě jsem si ne-
dokázala moc představit, co mě čeká. 
Musím přiznat, že při přemýšlení nad 
tím, že vlastně neznám svou spolubydlí-
cí, nevím, s kým budu pracovat, nejsem 
zvyklá na horko, neznám africkou kul-
turu, francouzsky umím jen málo a ani 
slovo žádného ze 70 kmenových jazyků 
Burkiny Fasa… atd., atd., jsem věděla, 
že to sama nikdy nezvládnu. Všechno 
to byl pro mě jeden velký otazník a já si 
uvědomovala, že jdu do spousty nejistot 
a neznámých věcí. Ale díky Bohu jsem 
se nemusela ničeho bát a naopak jsem 
se mohla těšit na to, co s Ním zažiji, 
jak mě snad bude moct používat, co 
všechno poznám a co se naučím. A to 
mě provázelo celou dobu, kterou jsem 
tam byla. 

Začala jsem v podstatě od nuly!
Po příjezdu na místo jsem poznala, 

že všechno (a to doslova!!) je pro mě 

Katrin Mellwigová při práci s africkými dětmi
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KATHRIN MELLWIGOVÁ

Téma příštího čísla: 
Umění a moc povzbuzení 
Články k tématu příštího čísla, jakož i další příspěvky 
zasílejte do konce srpna 2006 na adresu odpovědného 
redaktora.      Děkujeme. Redakce.

nové. Často jsem si připadala jako dítě, které přišlo na svět a musí 
se nejdřív všechno naučit. Byl tam jiný vzduch, jiné vůně, jiné zvuky, 
jiné chutě, jiní lidé, mentalita, kultura, hodnoty, způsob života, jazy-
ky, prostředky, jiná pravidla… Plno odlišností, plno věcí, které bych 
mohla pokazit, plno nejistot. 

Jistá jsem si mohla být jen Bohem!
Ale uvědomila jsem si jednu důležitou věc: ve všech těch nejisto-

tách byl Bůh mou jistotou! I když jsem si v Africe ze začátku nemohla 
být ničím jistá, protože jsem nic neznala – Bohem jsem si mohla být 
jistá pořád, Jeho jsem znala! Uvědomila jsem si, že všechno může 
být jiné, všechno může být nejisté, ale Bůh je stejný pořád a všude. 
S Ním můžeme počítat vždycky, On nás nezklame a proto se vyplatí 
Jemu důvěřovat.

Prohloubený vztah a překvapivé zjištění
Proto se během mého pobytu v Africe můj vztah s Bohem prohlou-

bil a upevnil. Naučila jsem se Mu více důvěřovat a stala jsem se mno-
hem více závislou na Něm. Spoustu věcí, na které jsem byla zvyklá 
z domu a ze života v Evropě, jsem v Africe neměla. Ale víte, co bylo 
nejlepším zjištěním? Že mi nic nechybělo! Měla jsem Boha a to mi bo-
hatě stačilo! Pochopila jsem, co skutečně znamená verš (Žalm 37,4): 
„Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.“ 

Práce v mezinárodním týmu byla velkým požehnáním
První měsíc, kdy se ještě nerozjely programy pro děti ani vyu-

čování, jsem využila k seznamování s prostředím a procvičování 
francouzštiny. Charity, moje spolubydlící z Kanady, se mi stala úžas-
nou přítelkyní. Také s ostatními misionáři, kteří přijeli do Burkiny 
na krátkodobou misii (tři měsíce až dva roky) a pocházeli z USA, 
Kanady, Velké Británie, Německa, Francie a Itálie, jsme si skvěle ro-
zuměly, i když jsme se předtím neznali. Znovu a znovu jsem viděla, 
jak se Bůh o všechno staral a požehnal. Připravil pro mě místa, kde 
jsem mohla pomáhat a sloužit a zároveň se sama mnohému přiučit. 
Vyučovala jsem šest měsíců na nigerijské základní škole čtyři různé 
předměty a to pro mě bylo úžasnou zkušeností. Dříve bych nikdy 
neřekla, že bych mohla něco takového dělat, ale bylo to velkým 
požehnáním. Mimo to jsem směla společně s Charity pomáhat jiné 
misionářce s dvěmi kluby pro děti z chudých čtvrtí města. Vyprávěly 
jsme jim příběhy z Bible, zpívaly s nimi písničky a hrály hry. 

Boží logika je jiná než naše
Občas mě Bůh během té doby postavil do situací, v kterých jsem 

si nevěděla rady a kdy jsem nemohla vůbec spoléhat na sebe. Celou 
dobu mě provázel verš (2K 9): „Stačí, když máš mou milost, neboť v slabos-
ti se projeví má síla.“ A já byla slabá a nejistá! Proto mi nezbývalo, než 
spoléhat na Boží sílu. Pak bylo úžasné vidět, jak v těch konkrétních 
situacích dodržuje své sliby! Často jsem musela myslet na učedníka 
Petra, který šel za Ježíšem po moři. Stal se mi v tom příkladem. Když 
v některých situacích začneme logicky uvažovat svým rozumem, 
může spousta věcí vypadat nemožně. Ale u Boha platí jiná logika! 

Misie je pro každého, nestojí na člověku, nýbrž na Boží moci
To vše je jen malý zlomek toho, co jsem mohla prožít a pochopit. 

Chtěla bych Vás všechny povzbudit k tomu, abyste se odvážili jít 
s Bohem do nejistot, do „nelogiky“ a nechali Jej jednat. Stojí to za to! 
Změnil se můj pohled na misii. Už bych nikdy neřekla, že to není nic 
pro mě. Naopak bych řekla, že je to něco pro každého! Každý jednot-
livý člověk může Bohu sloužit, protože On si dokáže použít úplně 
každého. Nepotřebuje na to žádné umělce, velké řečníky nebo jiné 
skvělé lidi. Pak by to už nebylo o Něm, ale o nich. To, co Bůh potřebu-
je je naše ochota a naše důvěra. Každý může pomoct, práce je dost. 
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tiráž

JAREK ANDRÝSEK

Milí čtenáři,
je to už pěkná řádka 

let, co se naše národy roz-
hodly vydat cestou jiného 
společenského vývoje. 
Z autoritářského režimu 
jsme vykročili ke svobod-
né občanské společnosti. 
Odmítli jsme totalitu, která 
se podepisovala na našich 
osudech coby jednotlivců, 
křesťanského i občanské-
ho společenství a rozhodli 
se pro život v otevřené společnosti, 
ve které je však svoboda nerozlučně 
spojena s velkou mírou angažovanosti 
ve veřejném životě. Jinak se občanská 
společnost ani rozvíjet nemůže. Vedle 
demokratických principů, veřejné sprá-
vy, spravedlivého právního řádu a plu-
ralitní politické kultury rozhoduje o ob-
razu země především náš každodenní 
příběh. Vše ostatní je jen rámec, obsah 
píšeme my sami. Získat svobodu je jed-
na věc, ale skutečně ji žít věc druhá.

Ostatně náš křesťanský život se od-
víjí podobně. Pán Ježíš nám na kříži 
vydobyl svobodu, vírou v Něj jsme 
získali práva nazývat se Božími dětmi. 
Bůh chce, abychom se projevovali jako 
vyvolený rod, královské kněžstvo, ná-
rod svatý, lid náležející Bohu. Vstup 
do svobody není vstupem do vakua 
bez autorit. Naopak, svoboda je dob-
rovolné přijetí Boží vlády, Kristova jha, 
radostný vstup do armády služebníků, 
kteří z vděčnosti vše odevzdali svému 
Spasiteli, aby získali Krista. Jako křesťa-
né naplňujeme svobodu službou Bohu, 
jako občané službou společnosti, jejíž 
autorita má svůj původ také v Bohu. 
Vždyť není vlády leč od Boha.

Jak se tedy mám jako křesťan ve spo-
lečnosti chovat? Přijala církev od svého 
Pána nějaký závazek vůči společnosti, 
ve které žije? Když ano, tak jaký? Jak jej 
naplňovat, jak působit v novém prostře-
dí? Jak se vyrovnat s faktem, že česká 
společnost nikdy nedala církvi tolik 
svobody a takovou podporu, jaké se 
těší dnes? To všechno jsou velmi vážné 
otázky a my bychom na ně měli poctivě 
hledat odpovědi. 

Ne vždy a ne ve všech 
oblastech se nám to daří. 
V církvi už tradičně veškeré 
změny narážejí na určitou 
setrvačnost a konzervativní 
postoje, protože jsme spole-
čenstvím nadčasovým, je-
hož hodnoty mají hluboké 
kořeny v minulosti a jehož 
naděje se upíná do budouc-
nosti, za horizont všedních 
starostí. To by však nemělo 
být použito jako výmluva, 

když nezvládáme žít svou přítomnost. 
Naopak, křesťanské společenství po-
skytuje našemu každodennímu životu 
potřebné ukotvení i výhled dopředu.

Přesto bychom jako křesťané neměli 
být zahleděni jen do tradic otců a escha-
tologických vizí budoucnosti, protože ce-
lými dějinami spásy se nese výzva k ak-
tivnímu prožívání přítomnosti. „Dnes je 
den spasení,“ zvěstují proroci. Jde o to, 
abychom svůj příběh uchopili vírou a žili 
jej uprostřed společnosti, do níž nás Bůh 
zasadil, jako světla na tmavou prázdnotu 
oblohy.

Vedle této osobní roviny, která je nám 
mnohem bližší a které dobře rozumíme, 
je zde však i už zmíněná role společen-
ská. Z té jsme byli celá desetiletí syste-
maticky vytlačováni. Křesťané nesměli 
studovat humanitní obory, nesměli za-
stávat vedoucí posty a byli úzkostlivě 
střeženi, aby jejich vliv na společnost byl 
co nejmenší. Po něžné revoluci se však 
karta obrátila. Společnost se z nepřítele 
stala partnerem, který od nás očekává, 
že s ním budeme tvořivě spolupracovat. 
Dostali jsme zvláštní práva i podporu, 
jakou v jiných zemích církve nemají. Co 
s ní uděláme?

Bázlivě ji ukryjeme, abychom ji pak při 
setkání s Pánem dějin mohli zase spoleh-
livě vyhrabat a říct: Zde máš, co ti patří! 
Nebo ji přijmeme jako příležitost a za-
čneme s ní odvážně podnikat, abychom 
získali více hřiven než jsme přijali? Toto 
číslo Živého Slova vás chce povzbudit 
k cestě, na jejímž konci zazní: „Správně, 
služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi 
byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; 
vejdi a raduj se u svého Pána.“

Svobodný jako křesťan
i jako občan 
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úvaha

JÁN KUČERA

Pri téme s názvom „Kresťan a otvo-
rená spoločnosť“ mi hneď zišla na um 
prvá myšlienka: „Aký kresťan? Katolík, 
evanjelik, metodista, baptista, brat 
z Kresťanských zborov?“ Nuž, vychá-
dzajme z toho, že ide o kresťana, ktorý 
prežil nové narodenie z Božieho Ducha 
a z vody – z Božieho slova, je obrátený 
k Pánu Ježišovi Kristovi, ako k svojmu 
osobnému Spasiteľovi a Pánovi, je 
pokrstený ponorením do vody a na-
vštevuje pravidelne biblické kresťanské 
spoločenstvo, ktoré sa riadi vzorom 
podľa Skutkov 2,42: „Zotrvávali v učení 
apoštolov a v spoločenstve, pri lámaní 
chleba a v modlitbách.“ (Slovenský 
ekumenický preklad NZ).

V súčasnej „otvorenej spoločnosti“ vy-
stupuje kresťan v rôznych vzťahoch:
• k ateistickému svetu
• k rôznym iným náboženstvám (Islam, 

Budhizmus, Židia... )
• ku kresťanom z tzv. veľkých cirkví 

(katolíci, luteráni...)
• k tzv. malým evanjelikálnym cirkvám 

(baptisti, metodisti, „bratia“...)
• vzťah k vlastnému zboru a zborom 

s podobným učením
• vzťah k ľuďom, ktorých považujeme 

za sektárov (Svedkovia ...).

Verím, že kresťan vedený Svätým Du-
chom je vo všetkých vzťahoch správne 
orientovaný. Tu uvádzam aspoň zopár 
poznámok:

Pokiaľ ide o ateistický svet a iné nábo-
ženstvá, sme povinní niesť im čisté evan-
jelium – životom i slovom. Nebudeme 
s nimi bojovať a nasilu ich presviedčať 
o našej pravde. Iba im vyznáme, v čo 
veríme a pozveme ich do evanjelizač-
ného zhromaždenia, ak o to prejavia čo 
i len minimálny záujem. Inak musíme 
byť pre svet najmä ateizmu „mŕtvi“, 
spolu ukrižovaní s Kristom.

Pokiaľ ide o vzťah k tzv. veľkým cirk-
vám, sám to robím tak, že sa s nimi 
nehádam o pravdách Písma, uznávam 
ich hlásanie morálky a čistoty, tu a tam 
sa s nimi stretnem (keď treba aj v kos-
toloch) a tak isto im zvestujem jasné 
evanjelium. Už čo s tým urobia, to je už 
iná otázka.

Vo vzťahu k tzv. malým cirkvám – dr-
žím sa zásady, že sú to mne veľmi blízki 
bratia a sestry v Pánovi. Môžeme sa 
navštevovať, slúžiť si slovom i spevom, 
modliť sa, zvestovať evanjelium. Ne-
budem však zasahovať do vnútorných 
pravidiel ich cirkví, nebudem sa s nimi 
hádať o pravdách Písma.

Vo vzťahu k bratom a sestrám z vlast-
ných radov – budem si každého vážiť 
a mať ho rád Kristovou láskou, navšte-
vovať, spolupracovať ako sa len dá. 
Veď máme jeden a ten istý cieľ: Osláviť 
Pána na zemi a byť spolu v nebi po celú 
večnosť.

Vzťah k tým, čo majú všetky znaky 
sekty a bludu: nebudem sa ani s nimi 
hádať, radšej sa im vyhnem, podáme 
si ruku a poviem: „Prepáčte, nemám 
záujem ísť s vami do konfliktu.“ Ak 
sa ukáže sektár v našej priamej blíz-
kosti a nedá si za žiadnu cenu poslúžiť 
rozumným slovom a je potrebné, aby 
bol káznený, aspoň sa budem zaňho 
modliť. Ale priamo s ním „vysedávať“ 
nebudem.

 Ako som to už v úvode naznačil, sú 
to iba moje skromné a stručné myš-
lienky na tému kresťan a otvorená spo-
ločnosť. Fundovaný pohľad by možno 
vyzeral celkom inak, ale to už nechám 
na bratov odborníkov. V každom prípa-
de prosím Pána, aby nám dal múdrosť 
byť v týchto veciach zásadovými, ale 
aj plnými lásky k ľuďom, za ktorých 
Kristus zomrel.

Kresťan – sám?
JÁN KUČERA

Či môže kresťan celkom sám
vzdorovať noci, pekla tmám?
Bez Boha, Krista, bratov žiť,
nedá sa v bojoch víťaziť!

Iba keď s Bohom kráčam vpred,
ku nebu môžem s vierou spieť.
Aj brata držiac za ruku,
požehnania mám záruku.

Keď prídem k neba výšinám
a novú pieseň zaspievam,
naveky budem vďačiť tam,
že nebol som tu iba sám…

a otvorená spoločnosť“
„Kresťan
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Sme tolerantní?
(A máme vôbec byť?)

Intolerancia je posledný hriech, čo 
nám ešte zostal. Dokonca aj pre vraždu 
sa niekedy nájdu poľahčujúce okolnosti, 
ale nie pre intoleranciu. Je to hriech, 
ktorí z vás v dnešnej spoločnosti spoľah-
livo a bez nutnosti čokoľvek vysvetľovať 
urobí vydedenca. Je to hriech, z ktorého 
sú dnes najviac obviňovaní evanjelikálni 
a fundamentalistickí kresťania. Amerika 
už má plné zuby intolerantných ľudí a nemi-
eni ich ďalej tolerovať!

Ako je to možné, že z pravoverného 
kresťanstva, ktoré sa rozšírilo do celého 
sveta vďaka svojej otvorenosti („Poďte ku 
mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťaže-
ní“) sa stal symbol uzavretosti a intole-
rancie? Odpoveď sa zdá byť jednoduchá: 
kresťania zostali verní 4000 rokov staré-
mu zjaveniu morálnej pravdy, zakore-
nenej vo večnej Božej prirodzenosti. To 
prirodzene uráža citlivosť moderátorov 
televíznych talk-show, hollywoodskych 
filmárov a politických imidžmejkrov, 
ktorých krédom je: „Rob, ako sa ti páči.“

Druhé a menej priaznivé vysvetlenie 
je, že tolerancia bola vynájdená ako 
odpoveď na hrôzy náboženských vojen 
v 16. a 17. storočí, keď sa v Európe vzá-
jomne zabíjali kresťania „v mene Krista“. 
To viedlo k stále viac rozšírenému pre-
svedčeniu, že musí byť aj lepšie riešenie 
pre naše rozpory, ako meč. Odpoveďou 
bola tolerancia – v podstate rozhodnutie 
nerozhodovať, respektíve presunúť roz-
hodovanie z verejnej sféry do súkromia. 
Z historického pohľadu teda je tolerancia 
liberálnou a sekulárnou odpoveďou na 
neschopnosť konzervatívnych nábož-
ných ľudí nájsť kompromis nutný pre 
spolužitie s tými, čo s nimi nesúhlasia.

Tolerancia v tomto zmysle je pomerne 
mladá, v dávnejšej histórii ľudstva niečo 
také nebolo ani prítomné ani žiaduce. 
Veď ozaj, prečo tolerovať blud? Presne 
toto však tolerancia (na rozdiel od jej 
rozšírených falzifikátov) od nás požadu-
je: aby sme ľuďom, ktorí vyznávajú alebo 
šíria myšlienky alebo praktiky, ktoré 
považujeme za nesprávne alebo dokonca 
škodlivé, umožnili tieto veci robiť, ba zís-
kavať pre ne i ďalších. Niektoré dôležité 
skutočnosti sa však často prehliadajú, 
keď sa vŕšia na druhých obvinenia z in-
tolerancie.

Čo je tolerancia

Po prvé, tolerantní môžete byť iba keď 
vám niečo vadí. Nemôžem povedať, že 
nejakú vec tolerujem, ak mi vyhovuje ale-
bo mi je ľahostajná, lebo to ma nič nesto-
jí. Napríklad väčšina sociálnych liberálov 
nemôže oprávnene povedať, že tolerujú 
homosexualitu, lebo v skutočnosti proti 
nej vonkoncom nič nemajú. Ak chcete 
vedieť, či sú naozaj tolerantní, spýtajte sa 
ich, aký majú názor na Pata Robertsona 
(konzervatívny autor, evanjelista a pub-
licista, v roku 1988 sa uchádzal o pre-
zidentský úrad) alebo Kennetha Starra 
(sudca známy najmä z vyšetrovania Billa 
Clintona v afére s Monikou Lewinskou). 
Keďže tolerancia predpokladá počiatoč-
nú výhradu, konzervatívci (a v tom je iró-
nia) môžu byť omnoho tolerantnejší než 
liberáli, lebo je tak veľa vecí, voči ktorým 
majú výhrady. Ten, komu je všetko fuk, 
vlastne nemá ako byť tolerantný.

Výzvou pre tých, čo si cenia toleranciu 
ako najvyššiu cnosť, je ako rozlíšiť medzi 
zdravou toleranciou a chorou morálnou pasi-
vitou či ľahostajnosťou. Ak sa budeme dr-
žať kréda „do toho ma nič nie je“, asi sa 
nestaneme národom prudérnych špicľov 
– ale v histórii tento postoj viedol niekto-
ré národy ku kolaborácii s veľkým zlom.

Po druhé, tolerantní môžete byť vtedy, 
keď držíte na uzde svoju moc. Ak by som 
niečo zastavil, keby som len mohol, ale 
nie je to v mojich silách, nie som tolerant-
ný ale iba bezmocný. Skutočná tolerancia 
znamená, že sa dobrovoľne zrieknem 
svojej moci, ktorú mám, a nebudem nie-
komu vnucovať, čo má veriť alebo robiť.

V otvorenej spoločnosti, ako je naša, 
kde zákony a zvyklosti ochraňujú širo-
kú škálu myšlienok a prejavov, treba 
prejavovať rôznu úroveň tolerancie. 
Napríklad pri boji proti interrupciám 
niektorí hľadajú zákonné riešenie, iní 
spoliehajú na morálne presviedčanie 
alebo občiansku neposlušnosť a ďalší 
hľadajú pragmatický kompromis a len 
pár radikálov je schopných zastreliť dok-
tora, čo robí potraty. Všetci s výnimkou 
posledne uvedených prejavujú istú mie-
ru tolerancie – snažia sa skôr presvedčiť 
než prinútiť.

Hranice tolerancie
Vidno tu zaujímavý paradox: ak mám 

nejaký prejav tolerovať, musím najprv 
skonštatovať, že mám proti nemu istú 
výhradu. S tým sa spokojne vyrovnajú 
tí, čo majú výhrady voči mnohým veciam 
vo svete, ale pre niektorých nekonečne 
otvorených relativistov je to znepokoji-
vá predstava. Sú presvedčení, ako som 
čítal v synovej stredoškolskej učebnici 
sociológie v časti pojednávajúcej o homo-
sexuálnom správaní, že „všetko je niekde 
správne a nič nie je správne všade“.

Avšak takýto relativizmus absolutizuje 
pluralizmus. Vníma jasne pozorovateľný 
fakt, že vo svete je množstvo názoro-
v, hodnôt a praktík (pluralita) a robí z to-
ho logicky nesprávny záver, že nejestvuje 
odôvodniteľný spôsob, ako medzi nimi 
rozhodovať, čo je správne a čo nie. Prav-
da a dobro sa tým degradujú na voľbu, na 
názor väčšiny. Takýto relativizmus nie je 
doménou akademických učebníc, je to 
duch našej doby a ľudia ho majú hlboko 
v kostiach. Niet divu, že intolerancia je 
považovaná za najväčší hriech a netole-
rantných ľudí nemožno tolerovať, treba 
ich umlčať.

Na druhej strane však treba povedať, 
že žiadny morálny človek nemôže tolero-
vať úplne všetko. Pre niekoho tou hrani-
cou sú otázky spravodlivosti a férovosti: 
rasizmus, sexizmus, homofóbia, ekono-
mická nerovnosť. Aj týchto ľudí však 
rozdeľujú problémy ako pornografia, kde 
kolidujú hodnoty, ktoré vášnivo vyznáva-
jú: sloboda prejavu versus vykorisťovanie 
žien. Keď sa teda zhodneme na tom, že 
niektoré veci by nemali byť tolerované, 
skutočnou otázkou nie je, či je niekto 
tolerantný alebo nie, ale čo má na svojom 
zozname.

Obžaloba
Keď je niekto považovaný za netole-

rantného, spravidla sa to spája s obvine-
ním z dvoch vzájomne prepojených hrie-
chov: nevedomosti a bezcitnosti. Jeden 
novinový článok pochvalne recenzoval 
dokumentárny film o homosexuálnom 
aktivizme na vysokoškolských interná-
toch, no povšimol si, že pred kamerou 
sa nevyjadril nikto, kto by homosexuálny 
životný štýl označil ako hriešny. Potom 
však uzavrel: „Každý, kto by niečo také 
tvrdil po dojímavých príbehoch Garyho 
a ďalších, by vyzeral ako hlúpy alebo 
bezcitný.“

Dnes vás omnoho ľahšie obvinia 
z intolerancie než v minulosti. Kedysi 
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ste museli „chrliť oheň a síru“ alebo as-
poň hovoriť nevhodné vtipy, dnes stačí 
prejaviť nesúhlasný názor, zvlášť pri 
niektorých pálčivých témach. Medzi ne 
patrí aj vzťah náboženstiev. Viem o po-
stojoch, ktoré v minulom storočí viedli 
k holokaustu. Urobil by som takmer ho-
cičo v mojich silách, aby som takej hrôze 
zabránil, môj život i moje vyučovanie lite-
ratúry o tom jasne svedčia. Ale jednu vec 
by som neurobil, a to stačí, aby som bol 
považovaný za netolerantného: nestal by 
som sa relativistom alebo univerzalistom. 
Nemôžem súhlasiť s názorom, že všetky 
veľké náboženstvá sú rovnako hodnotnými 
cestami k Bohu. Som ochotný rešpektovať 
každého človeka, hľadajúceho pravdu 
v živote, ale nemôžem súhlasiť s tým, že 
každé hľadanie je rovnako úspešné, ale-
bo že pre úspech stačí úprimnosť a byť 
„dobrým človekom“.

Kristus nám zanechal veľké poverenie 
ísť do sveta, kázať evanjelium a získavať 
učeníkov. Je azda intolerantné už len 
ponúknuť dobrú zvesť, bez uplácania 
alebo nátlaku? Môže sa tento príbeh roz-
právať len tým, čo mu už veria? Nikto sa 
nesmie pokúšať presvedčiť druhého stať 
sa inakším, aký sa narodil? Prehrešujú 
sa feministi a ekologickí aktivisti rov-
nako pri svojej „evanjelizácii“? Či nie je 
ponúkanie pravdy, ako ju ja vidím, dru-
hým ľuďom, znamením úcty a citlivosti? 
Ak vlastním liek, ktorý zachraňuje život 
a nepodelím sa oň, som sebec a zaslúžim si 
odsúdenie. Čo mám teda robiť, ak mám zvesť, 
o ktorej verím, že zachraňuje životy?

Kresťania a intolerancia

Malo by nás kresťanov znepokojovať, 
keď nás vyhlásia za netolerantných? Ako 
ďaleko máme zájsť v bránení tomu, čo 
považujeme za nesprávne? Máme presa-
dzovať zákony proti zlej morálke? Alebo 
bojovať proti diskriminácii homosexuálov 
pri prijímaní do zamestnania ale zároveň 
brániť homosexuálnym „manželstvám“? 
Alebo ešte niečo iné?

Rád by som veril, že obvinenie z in-
tolerancie je neoprávnené, ale žiaľ 
nemôžem pri tom všetkom, čo vidím, 
čítam a počúvam zo strany kresťanov, 
jednotlivcov i organizácií. Je chvályhod-
né, keď je niekto pripravený zomrieť za 
pravdu. Omnoho horšie je, keď je niekto 
pripravený zabíjať kvôli pravde. Žiaľ, že 
v minulom storočí mala cirkev bližšie 
k tomu druhému. Uvádzať dlhý zoznam 
príkladov nie je ani povznášajúce ani 
potrebné.

Ďalší problém, prečo sa tak ľahko ne-
zbavíme obvinenia, je selektívna povaha 
nášho morálneho rozhorčenia. Vytrvalo 
sa ozývame proti hriechom zo sexuálnej 
oblasti, ako je pornografia, homosexuali-
ta, potraty, prostitúcia, sexuálna výchova 
v školách, ale sme udivujúco zhovievaví, 
až letargickí, pri hriechoch rasizmu 
a sexizmu. Neraz práve liberáli majú 
morálne navrch, lebo bojujú proti hladu, 
nespravodlivosti a vykorisťovaniu, kým 
náboženskí konzervatívci len pchajú svoj 
všetečný nos ľuďom do spálne. Médiá 
nás zobrazujú ako pitbulov: malý mozog, 
veľké zuby, silné čeľuste a žiadny záujem 
o kompromis. Je to obvinenie férové? Sot-
va. Je pochopiteľné? Určite áno.

Je Boh tolerantný?
Pri konfrontácii s hocijakým problé-

mom sa tradične pozeráme do Biblie. Čo 
nám ona povie o tolerancii? Moja odpo-
veď je stručná a len v náznakoch.

Je Boh tolerantný? Áno a nie. Biblia 
jasne ukazuje, že Boh nenávidí hriech. 
Je nekompromisný v morálnych záleži-
tostiach, spravodlivo sa hnevá na zlo, je 
svätý. Ale je tiež trpezlivý, zhovievavý, 
odpúšťajúci a pomalý do hnevu – to sú 
vlastnosti blízke tolerancii. Tak sa zdá, 
že v istom zmysle toleruje hriech – aspoň 
dočasne. Ak tolerancia znamená zriek-
nutie sa možnosti použiť svoju moc, aby 
som prinútil niekoho prispôsobiť sa mi, 
tak Boh je príkladne tolerantný. Veď my 
robíme toľko toho, čo sa jemu nepáči 
a protiví sa jeho charakteru i jeho úmys-
lom so stvorením.

Niekoľko biblických príbehov sa dotý-
ka tejto témy. Keď Dávid uteká z Jeruza-
lema pred Absalomom, Šimei mu zlorečí 
a vrhá kamene. Dávid zabráni tým, čo by 
ho chceli potrestať a vraví, že Šimeiho 
možno poslal Hospodin. To je zaujíma-
vý príklad tolerancie (hoci negovaný 
Dávidovou žiadosťou o pomstu na smr-
teľnej posteli). Je aspoň trocha možné, 
že niektoré kamene vrhané na kresťanov 
za ich postoje sú zaslúžené – dokonca od 
Boha? Nebolo by to prvýkrát, čo Boh po-
užil divné nástroje.

A lekcia o tolerancii je aj v podoben-
stve o milosrdnom Samaritánovi. Postoj 
kňaza a Levitu nie je ešte doslovná 
intolerancia, ale ich náboženstvo ich 
nevedie k robeniu dobra. Cítia odstup od 
zraneného, necítia sa byť zodpovední za 
pomoc. Pán Ježiš hovorí toto podoben-
stvo, aby vysvetlil prikázanie „milovať 
svojho blížneho ako seba samého“. My 

sa musíme pýtať, čo to znamená dnes byť 
dobrými blížnymi.

Azda najvýstižnejším príkladom je 
príbeh o žene, pristihnutej pri skutku 
cudzoložstva. Máme tu ženu obvinenú 
zo sexuálneho hriechu (jej spoluhriešnik 
sa nespomína), náboženských vodcov ná-
stojacich na prísnej aplikácii tradičného 
morálneho zákona, a dav predstavujúci 
spoločnosť ako celok. Náboženským 
vodcom nejde ani tak o naplnenie záko-
na, ako o porazenie nepriateľa (je vám to 
povedomé?). Priviedli túto ženu, aby Ježi-
ša nachytali. Buď zaprie Mojžišov zákon 
a tým stratí svoju autoritu morálneho uči-
teľa, alebo odsúdi ženu a stratí sympatie 
ľudí, ktorých ťaží arogantné zákonníctvo 
náboženských vodcov.

Čo by urobili dnešní apoštoli toleran-
cie? Najprv by poukázali na to, že žena 
s jej partnerom sú dospelí a svojprávni 
ľudia. Kto sa opováži nazvať cudzoložstvo 
hriechom? Čo je koho do toho? Možno sa 
to týka ich manželských partnerov, ale 
iste nikoho iného. Ženu treba prepustiť 
bez obvinenia a možno aj pochváliť za 
hrdý odpor proti archaickým sexuálnym 
normám. Najbližší právnik jej ochotne 
poradí, či sa oplatí viesť spor na ochranu 
osobnosti proti jej žalobcom.

Čo by urobili dnešní obrancovia morál-
ky? To, čo vtedajší náboženskí vodcovia. 
Použili by ju ako verejný príklad hriechu, 
prejavili by malý alebo žiadny ohľad na 
ňu ako osobu, žiadali by jej verejné za-
hanbenie a využili by situáciu na podpo-
ru svojej kampane za návrat k tradičnej 
morálke. Jej fotka by bola na ich ďalšom 
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liste žiadajúcom finančnú podporu, sťa-
žujúcom sa na úpadok náboženských 
hodnôt a vyzývajúcom na štedrú podpo-
ru Božieho boja proti zlu.

Čo robí Pán Ježiš? Robí zdanlivo 
nemožné – potvrdzuje morálny zákon 
a súčasne odmieta pokoriť hriešnika. 
Ten nábožný, čo je bez hriechu, má 
hodiť kameň ako prvý. (Vzadu počuť po-
chvalný pokrik od zástancov tolerancie.) 
Hovorí žene, že ani on ju neodsudzuje. 
(Dvojnásobný pokrik.) A potom povie, 
čo by nepovedal žiadny dnešný šampión 
tolerancie: „Choď a už nehreš.“ (Po-
vzdych sklamania.)

Je Boh tolerantný? Áno, viac než my. Ale 
zároveň menej. Božia zhovievavosť nikdy 
nie je kompromis s jeho svätosťou alebo 
spravodlivosťou. On odpúšťa a čaká, kde 
my útočíme a ničíme. Smúti a súdi, kde 
my sme ľahostajní. Naším cieľom je byť 
takí tolerantní ako Boh – nie viac ani 
menej. Musíme sa modliť o múdrosť, 
aby sme vedeli rozlišovať.

V konečnom dôsledku tolerancia je prí-
liš slabý pojem pre Boha. Boh je omnoho 
viac než tolerantný a preto kresťania 
môžu právom ignorovať toleranciu ako 
konečný cieľ pre svoje životy – ale iba ak 
sú ochotní žiť podľa vyššieho štandardu. 
Boh od nás nečaká, že budeme tolero-
vať svojich blížnych, ale že ich budeme 
milovať tak ako milujeme seba. Prv než 
všetci prikývneme na súhlas, by sme sa 
mali zamyslieť, čo to bude znamenať.

Biblická láska je vždy obetavá láska. 
Nehovor, že niekoho miluješ, kým nie 
si pripravený niečo pre neho vytrpieť. 
Obetavá láska nehovorí: „Rob ako ja ale-
bo zmizni do pekla.“ Hovorí: „Radšej by 
som sa dal ukrižovať než aby si ty utrpel 
škodu.“ Toto je bod, v ktorom známe 
slová „nenávidieť hriech a milovať hrieš-
nika“ najviac získavajú na aktuálnosti. 
Ale otázne je, ako je to s ich presved-
čivosťou. Vyslovíme ich s takou istou 
ľahkosťou, ako zástancovia tolerancie 
hlásajú svoje slogany. Úplná pravda 
– a predsa tie slová nemajú moc.

Ak si milovaný, spravidla o tom vieš. 
A väčšinou to dokážeš posúdiť podľa 
toho, ako niekto s tebou jedná. Je prostý 
fakt, že ľudia, ktorých správanie pova-
žujeme za hriešne, sa necítia byť nami 
milovaní – ani zďaleka. Necítia sa ako tá 
ženy prichytená pri cudzoložstve, alebo 
ako Samaritánka, keď sa Pán Ježiš do-
tkol jej hriechu.

Dôkazy nedostatku lásky u kresťanov 
sa nehľadajú ťažko. Stačí, aby som si 
otvoril poštu, v ktorej rôzne organizácie 
žiadajú o podporu a vidím, že v boji 
proti nepriateľskej kultúre sme si osvo-
jili jej taktiky. Na ošklivosť odpovedáme 
ošklivosťou, na skreslenie skreslením, na 
sarkazmus sarkazmom. A táto taktika 
podkopáva naše kresťanské svedectvo. 
Naše spôsoby prezrádzajú, že v skutoč-
nosti nedôverujeme evanjeliu. Nastav 
druhé líce, prví budú poslední, strať svoju 
dušu, aby si ju našiel, miluj svojich nepri-
ateľov. O týchto odvážnych Ježišových 
princípoch dokážeme krásne kázať, ale 
nezdajú sa nám použiteľné pre každo-
denný život v nepriateľsky naladenej 
spoločnosti. Zrejme veríme, že ak nebu-
deme takí agresívni a priebojní ako naši 
domnelí protivníci, tak Boh (a naša orga-
nizácia) utrpí porážku a dobro vymizne 
zo zeme.

Východisko

Ako sa môžeme postaviť za kresťanskú 
morálku, ktorá nijako neskrýva svoje bib-
lické korene, bez toho, že by sme začali 
vrhať rétorické bomby?

Po prvé, musíme sa vzoprieť podnetom, 
ktoré v nás vyvolávajú hnev alebo strach. 
Hnev a strach sú naše najprimitívnejšie 
a najinštinktívnejšie emócie (spolu so 
sentimentalitou), ani jedno z toho nás 
však nepovedie k láske voči blížnym či 
Bohu. Pohotovo zacitujeme, ako Ježiš so 
spravodlivým hnevom vyčistil chrám, 
ale u nás je kombinácia spravodlivosti 
a hnevu omnoho problematickejšia než 
u neho. Mali by sme si na čelo nalepiť Ja-
kubove slová: „Nech je každý človek rýchly, 
keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, 
a pomalý k hnevu, lebo hnev muža nepôsobí 
spravodlivosť pred Bohom.“ (Jk 1,19n)

Po druhé, mali by sme počúvať príbehy 
ľudí, ktorí stoja oproti nám. Každý má svoj 
príbeh a v odmietnutí vypočuť si ich je 
najistejšia cesta ku konfliktu. Pre konzer-
vatívnych kresťanov je zdrojom frustrá-
cie, že ich príbeh je na verejnosti umlča-
ný. Ak chceme mať právo rozprávať svoj 
príbeh, musíme byť pripravení vypočuť si 
príbehy tých druhých. A počúvať by sme 
mali súcitne, so sklonom k hľadaniu spo-
ločnej pôdy skôr než k hľadaniu zámien-
ky na útok. Tou spoločnou pôdou nie 
povrchný relativizmus, tupo hlásajúci, 
že „každý má svoju pravdu“. Cieľom nie je 
politická korektnosť alebo pseudojedno-
ta, ale základný balíček hodnôt a práv, na 
ktorých sa môžeme spolu zhodnúť, hoci 

pritom nedosiahneme zhodu v niekto-
rých iných základných veciach.

Musia byť kresťania tolerantní? Vlastne 
ani nie – aspoň nie v tom zmysle, ako 
tento pojem definuje naša spoločnosť. 
Ale musíme milovať a to je omnoho väčšia 
výzva s väčším rizikom i odmenou. Mu-
síme nájsť lepšie spôsoby, ako ukázať, že 
naozaj milujeme hriešnika, aj keď nezná-
šame hriech.

Poučný je náš postoj k potratom. V ro-
koch bezprostredne po ich legalizácii boli 
kresťania často obviňovaní, že im viac 
záleží na ľudskom zárodku, než na žene 
alebo dokonca na narodenom dieťati. 
Bolo ľahšie povedať, že umelé ukončenie 
tehotenstva je hriech, než poskytnúť 
praktickú pomoc hriešnikom. Od tej 
doby však vzniklo množstvo programov, 
medzi nimi mnoho dobrovoľníckych, 
ktoré odpovedajú na všetky potreby 
– duchovné i telesné – tehotných žien 
v ťažkom položení. Hmatateľná láska 
vystriedala neplodné odsúdenie.

Doteraz sme nedokázali podobne 
odpovedať na homosexualitu. Neboli 
sme v prvých líniách boja proti AIDS, 
podobne ako sme neboli v boji proti ra-
sizmu. O čo lepšie by dnes bolo vnímané 
konzervatívne kresťanstvo, keby sme 
ako prví a najsúcitnejší poskytovali prak-
tickú pomoc trpiacim na AIDS? Väčšina 
našich doterajších odpovedí – verbálnych 
i neverbálnych, doslovných i symbolic-
kých – naznačuje, že nenávidíme hrieš-
nika tak isto ako hriech. Toto je príbeh, 
ktorý počúvame od gayov – od tých, čo 
zablúdia do našich kostolov, i od tých, čo 
sa predvádzajú na námestiach. Môžeme 
povedať, že to tak nie je, ale slová sú 
lacné. Nemusíme schvaľovať homosexu-
alitu, ako by si priala naša spoločnosť, ale 
musíme milovať homosexuálov – a dote-
raz sme ešte neprišli na to, ako.

Ako ľudské bytosti stále zápasíme 
o porozumenie a praktické uplatnenie 
biblických prikázaní i blahoslavenstiev. Je 
jasné, že sú veci, ktoré by sme mali robiť, 
a aj tie, čo by sme robiť nemali. Nemusí-
me sa ospravedlňovať, keď sa usilujeme 
hovoriť o tom nahluchlému svetu. Ale 
jasné je i to, že základom všetkej biblickej 
morálky je Božia láska. Tá láska pripúšťa 
rozsudzovanie („choď a už nehreš“) ale 
nestrpí znevažovanie všetkého, čo Boh 
stvoril – vrátane tých, čo nám ubližujú.

Pozn.: Daniel Taylor je profesor literatúry 
na Bethel College v St. Paul, Minnesota, 
USA. DANIEL TAYLOR

PREKLAD PETER KOZÁR
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Změna od autoritářské 
k autoritativní moci

Patřím ke střední generaci, které 
bylo dáno, aby větší část svého života 
prožila v autoritářském režimu. Změna 
ke svobodné otevřené společnosti byla 
sice vítaná, ale zastihla nás z velké části 
nepřipravené. Naivní spoléhání na ma-
gickou sílu trhu a začlenění do spole-
čenství vyspělejších států EU začíná být 
postupně nahrazováno reálným a trpě-
livým budováním občanské společnosti, 
kde každý svou měrou přispívá k dobru 
celku. Jestliže jsme v totalitě vnímali au-
toritu jako něco nepřátelského, o to více 
bychom měli nyní v otevřené společ-
nosti vnímat autoritu pozitivně. Proč? 
Protože jsme za vládu, kterou jsme si 
svobodně zvolili spoluodpovědní. 

Už nejsme vlečeni režimem, ale 
utváříme společnost

Můžeme se svobodně projevit na 
všech úrovních vládní moci a sami tak 
utvářet atmosféru občanské společnosti. 
Křesťané mají přístup do rodičovských 
výborů na školách, vystupují v roli za-
městnavatelů, učitelů, členů bytových 
družstev, sportovních klubů, v roli 
starostů obcí a členů městských zastu-
pitelstev o vyšších postech ani nemlu-
vě. Když byl v roce 1999 v sousedním 
Německu zvolen na prezidentské křeslo 
Johannes Rau, kterého přezdívali „bratr 
Johanes“, zjistil jsem, že navštěvoval 
nedělní besídku v jednom z německých 
bratrských nebo chcete-li křesťanských 
sborů. 

Účast maminek a tetiček 
z besídek na utváření dějin 

Na utváření politiky může mít tedy 
vliv i každá maminka, která se jako 
v případě rodiny Rauových, stará o vý-
chovu pěti dětí. Nikdy nevíte, kdy se 
vaše ratolest posadí do křesla soudce 
okresního soudu, starosty obecního 
úřadu nebo některého z oddělení ma-
gistrátu. Pak se jaksi automaticky stane 
modlitba součástí vládnutí, protože 
ji tam s sebou přinese Lucinka nebo 
Filípek z naší besídky, kteří si svou 
poctivou prací a vystupováním získají 
důvěru společnosti. Budou ji na nejrůz-
nějších úrovních reprezentovat s vědo-

mím, že tou nejvyšší autoritou je Bůh. 
On je všemohoucí!

Původ autority a moci
Všechny síly světa mají svůj původ 

v Boží síle. I ďábel má jen tu moc, kterou 
kdysi obdržel od Boha. Bůh stvořil ves-
mír, utváří dějiny, stanovuje časy a vstu-
puje do lidských dějin svými spásnými 
činy. Ta největší záchranná akce se stala 
prostřednictvím jeho jediného Syna, 
Ježíše Krista. On zbavil ďábla moci, od-
pouští hříchy a osvobozuje člověka. Díky 
Golgotě dal Bůh Otec Pánu Ježíši Kristu 
jméno nad každé jméno a vírou v Ježíše 
Nazaretského dostáváme právo stát se 
Božími dětmi. Bůh je tedy tím jediným 
zdrojem autority a my bychom si toho 
měli být stále vědomi. Přestože zdroj 
moci je jediný, forem moci je mnoho.

kompetentnost vydali do služby národu 
a uvedli ji do praxe díky autoritě svého 
úřadu. S určitou formou úřadu se setká-
váme i v církvi při ustanovení starších 
a diakonů, kteří jsou od Boha povoláni, 
vystrojeni ke službě a církev jim proje-
vuje dvojnásobnou úctu pro jejich ná-
ročnou službu. Někdy se však setkáme 
i se zdánlivou autoritou, například tou 
mediální mocí celebrit, jež pohasínají 
v okamžiku nezájmu médií. Zdánlivá 
autorita v našem okolí se však projevuje 
tam, kde je uplatňována moc bez nále-
žitých schopností. K tomu samozřejmě 
dochází i v církvi.

Zdroj autority 
K lidské autoritě patří vedle věcných 

znalostí také charakterové vlastnosti, 
proto je také Bůh očekává od diako-
nů a starších při uplatňování autority 
v církvi. Abychom nekázali vodu a sami 
pili víno. Naše dospívající děti přesně 
poznají, kdy se naše řeč kryje se skuteč-
ností. Autoritu si nelze osvojit nějakou 
technikou nebo chtěním, autoritou se 
člověk stává, když disponuje znalostí 
věci a projde příznivým charaktero-
vým a osobnostním růstem. A právě 
tady jsme jako křesťané vůči sekulární 
společnosti ve výhodě, kterou málo 
využíváme. Máme od Boha ty nejlepší 
podmínky k osobnostnímu růstu ve 
společenství, které je každý den obno-
vováno Bohem.

Bůh hledá ty, kdo se podrobují 
jeho vládě

Bůh si nás chce použít a hledá lidi, 
kteří se podrobují jeho autoritě. To platí 
pro život ve společenství církve stejně, 
jako pro život v otevřené demokratické 
společnosti. Při uplatňování autority, by 
nám mělo vždy jít o ty druhé a ne jen 
o naše sebepotvrzení či sebeuplatnění. 
Boží autorita se při obnově izraelské 
společnosti projevovala například 
u Nehemjáše. Byl zapálen pro věc, 
nešetřil námahou a šel přes překážky, 
aby pomohl obnovit Boží lid. A lidé jej 
respektovali. Také lidi potřebuje naše 
společenství víry i naše nově se utvářejí-
cí otevřená společnost, do níž jsme byli 
zasazeni.

Křesťan, autorita a společnost

Formy autority
Ve svém běžném občanském životě se 

setkáváme s různými formami autority. 
Jednou z nich je věcná autorita, kterou 
disponují ti, kdo ovládají svůj obor 
a mají v něm přehled. Spoléháme se 
na ně víc, než si to vůbec připouštíme. 
Slovo a rada odborníka má svou moc, 
jež se neprojevuje jen v zaměstnání, 
ale i v rodině či ve sboru. Této autority 
je užíváno k prospěchu druhých. Věcná 
autorita může vést ve svém důsledku 
k autoritě úřadu. V našich dějinách se 
tu a tam vyskytovali vládci, kteří svou 

ČLOVĚK POD AUTORITOU
BOŽÍ I LIDSKOU:

Bůh

Já

rodiče vrchnost

učitelé

zaměstnavatelé

starší

jsem odpovědný jim i Bohu

jsou odpovědní Bohu

9



10 ŽIVÉ SLOVO

tématický článek

Nejsem historik, proto nemohu 
nabídnout ani chronologický popis, 
jak se teologie angažovanosti rozvíjela 
v minulosti (včera), ani panoramatický 
výklad, jak je toto téma zpracováno 
v různých konfesích v současné době. 
Jde o politickou teologii, jíž se chce setká-
ní zájemců o bohosloví zabývat. Tak je 
to také uvedeno v programu. 

Soustředím se proto na několik 
poznámek v pohledu systematického 
bohoslovce a učitele sociální etiky na 
Evangelické teologické fakultě, jež se 
vztahují k tématu. 

Název „Teologie křesťanské angažo-
vanosti“ dává tušit, že půjde o reflexi 
takového postoje křesťanské víry, která 
se orientuje i na oblast, již spojujeme 
s životem obce. Mám na mysli obec 
civilní, nikoliv nějakou duchovní komu-
nitu. Teolog angažovanosti je si vědom, 
že má z pokladnice Písma i tradice 
vynášet ty důrazy, které vedou vyzna-
vače evangelia k starosti o život obce, 
o veřejné otázky. 

Nejde při tom o dualismus, v němž by 
na jednom pólu stál výlučně vnitřní ži-

vot víry, na druhém pak výlučně orien-
tace na vnější úkoly a povinnosti. Život 
víry má být charakterizován spjatostí 
obou pólů. Jde o jednotu zaměření do-
vnitř, k duchovním zdrojům a kořenům 
naší existence, i orientovanosti na to, co 
je spojeno se zaměřením navenek, na 
vnější lidské pořádky a instituce. 

Řekli jsme, že bohosloví spojuje 
angažovanost v naznačeném smyslu 
jednak se zvěstí Písma, jednak s tradicí, 
to jest s tím, jak byly ve světle Písma 
v dějinách křesťanských církví pocho-
peny sociálně politické dopady Bible. 
Co můžeme ve zkratce označit za silné 
podněty biblické zvěsti k teologii anga-
žovanosti? 

Jde na prvním místě o dvojí charak-
ter starozákonní látky: jednak o to, co 
je spojeno s příběhem Exodu, jednak 
o rozsáhlé texty prorocké tradice. V obou 
je zřetelně vyjádřen boží záměr přinést 
svému lidu vysvobození. To je pochope-
no jako nastolení pravých vztahů uvnitř 
izraelské pospolitosti. Pro tyto vztahy 
jsou charakteristické pojmy jako je spra-
vedlnost, právo, milosrdenství v jejich 

sociálním rozměru (Mi 
6,8). Víra starozákonních 
svědků se nikdy nestala 
soukromou záležitostí. 

To v žádném případě 
neznamená, že je vy-
těsněn duchovní rozměr 
jednotlivého lidského 
života. Není to konec 
osobní spirituality. Mi-
cheáš ve zmíněném verši 
připomíná, že ten, kdo 
zachovává právo, miluje 
milosrdenství, a tím při-
spívá k prosperitě obce, 
má zároveň chodit se 
svým Bohem. Nejde tedy 
na jedné straně o čistě 
navenek obrácený akti-
vismus, jemuž chybí ko-
řeny a duchovní ponor. 
Chodit pokorně s Bohem 
jistě v sobě zahrnuje 
onen vnitřní rozměr 
duchovního růstu a ko-
munikace, která může 
nabýt i bohaté liturgické 

podoby. (Vzpomeňme, že Abram poté, 
co uvěřil a poslechl Boží hlas zaslíbení, 
postavil kamenný oltář na znamení 
smlouvy). 

Jde o to unést tvořivě toto napětí 
mezi oběma póly víry, mezi oběma 
druhy duchovního povolání. Duchovní 
komunikace, do níž je vtažen každý 
křesťan, není zrušena novozákonním 
poselstvím. V novozákonním podání 
je přítomen opět tento dvojí zřetel, 
dvojí duchovní orientace, kterou si má 
osvojit poslušný svědek. Ježíšův zápas 
o pravé svěcení soboty je příkladem 
angažovanosti za pravé pochopení 
veřejného institutu, jakým sobota 
byla. S jejím svěcením byla spojena 
řada zákonných pravidel, měla své 
kulticko-náboženské zařazení v životě 
Izraele od nepaměti. Byla předmětem 
zvláštní pozornosti samosprávných 
židovských kruhů i kněží. Ježíšovo 
slovo o svobodě člověka od sabatu je 
slovem, které míří k veřejné instituci; 
stejně tak jeho praktický postoj k ní 
přesahuje čistě osobní rovinu. Stejně je 
tomu i s jeho vztahem k římské moci. 
Apoštolovo slovo o tom, že každá duše 
má být poddána vrchnosti – tak mno-
hokrát v dějinách křesťanských církví 
nepochopené – je pokusem vyslovit 
pastýřskou radu, jak se chovat vůči 
vrchnosti. Není zdaleka tak pasivní, 
jak se na první poslech zdá. Nejde 
o pasivní vztah k veřejné moci. Samo 
sloveso hypotásesthai (Ř 13,1) je možno 
přeložit daleko aktivněji: odpovědně 
se začlenit. I celý kontext tohoto oddílu 
ukazuje na to, že prvokřesťanská obec 
není jen narcistně zahleděna do sebe; 
chce chodit s Bohem (parafráze Miche-
áše) tak, že si všímá i společenských 
problémů, vyjadřuje se k nim a usiluje 
zachováváním práva a konáním milo-
srdenství o jejich zlidštění. (Viz vztah 
k otroku Onezimovi v rozhovoru s jeho 
majitelem Filemonem). A samozřejmě 
univerzální rozměr evangelia, který 
v sobě zahrnuje jak rovinu osobního 
života, tak i svět sociálních vztahů 
i ekologickou problematiku (Ř 8 kap.) 
jen podtrhuje skutečnost, že teologie 
angažovanosti nachází v biblickém 
svědectví své zdůvodnění a zdroje. 

Teologie křesťanské angažovanosti 
včera a dnes
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tématický článek a informace

Nejinak je tomu i v dlouhé dějinné tra-
dici. Augustinova Civitas Dei hovoří jasně 
ve prospěch starosti o obec pozemskou ve 
světle obce nebeské. Tento klasik křesťan-
ské teologie vyčítá mnichům a mniškám, 
že se více než o římskou obec v době 
její krize starali o vlastní bezúhonnost 
a čistotu. Dali přednost starosti o vlastní 
duši. Rozpojili nerozpojitelné. Vychýlili 
nesprávně kyvadlo odpovědnosti na jed-
nu stranu. A to je vina. 

V české reformaci Husově – po-
mysleme jen na čtyři pražské artikuly 
–, v obou větvích světové reformace, 
v mystické tradici klasické linie křesťan-
ské: všude tam nacházíme důrazy na to, 
že jde o Boží obec, Boží království, v ně-
mž spása duše (vyjádřená např. para-
digmatem ospravedlnění) má své místo, 
ale není jediným duchovním statkem, 
o který jde. Osobní je v těchto tradicích 
spojeno s veřejným. Angažovaný akti-
vismus cílící na změnu poměrů v církvi 
i ve společnosti roste z duchovních 
kořenů, ale nezůstává jejich zajatcem. 
Chápe je jako impulsy k práci, která má 
své vnitřní i vnější zaměření. Jde opět 
o jednolitost křesťanské existence, kte-
rá se nezastaví jen u vnitřních zdrojů, 
ale – po způsobu zrna hořčičného – tlačí 
k zvnějšnění. 

O paradigma království Božího se opí-
raly křesťansky orientované disidentské 
kruhy v době komunistické diktatury. 
Jím zdůvodňovaly svou občanskou 
angažovanost. Vycházely z toho, že le-
gitimita křesťanského aktivismu je zalo-
žena v biblické zvěsti, která se nezasta-
vuje výlučně u osobně pojatého Božího 
odpuštění – vyjádřeném právě klasic-
kým učením o ospravedlnění z pouhé 
milosti a skrze osobní víru. V Božím 
spektru se ocitá celá společnost. Pra-
vidla Božího království se vztahují i na 
její řády, instituce, struktury. Nejde jen 
o naši individuální zbožnost. Ve hře je 
odpovědnost za veřejné věci. Řečeno 
s Augustinem civitas terrena spatřujeme 
ve světle civitas Dei; to dodávalo Nové 
orientaci i dalším nonkonformním sku-
pinám a jednotlivcům z řad křesťanů 
inspiraci i odvahu v zápase o naplnění 
občanské odpovědnosti. 

Církve v našem prostoru musejí nej-
prve překonat umělou ghettoizaci, do 
které byly zatlačeny minulým režimem. 
Opět jde o to, aby ve svém prostředí, 
ve svobodě, která je jim i ostatním 
spoluobčanům darována, ztělesnily 
obě životní cesty: K zvnitřnění, to jest JAKUB S. TROJAN 

k duchovní kultivaci biblického posel-
ství i bohaté tradice, kterou nám zane-
chala minulost. A zároveň k překonání 
omezení, jež poznamenala v mnohém 
ohledu jejich myšlení i chování. 

Musí se otevřít postmodernímu 
člověku a vést s ním dialog na všech 
rovinách: osobní i veřejné. K tomu je 
třeba překonat mentorskou až záko-
nickou mentalitu, typickou právě pro 
společenství, která byla po dlouhou 
dobu odříznuta od problematiky civilní 
společnosti. Vyžaduje to od nás osvojit 
si znalosti a vědomosti, které by nás 
učinily zajímavými partnery v dialogu 
s lidmi stojícími mimo církevní spole-
čenství. Nelze čekat, že se postmoderní, 
agnostický občan dá oslovit tradičně 
prezentovanou podobou křesťanské 
zvěsti. Příkop mezi křesťanstvím a jeho 
světem je hluboký. Odcizení způsobené 
otřesy dvou válek a dvěma totalitními 
režimy se dá překonat jen postupně 
v dialogu, v němž se také křesťané nau-
čí rozpoznávat potřeby těch, kteří prošli 
osobními i společenskými traumaty. Je 
třeba stát solidárně na straně otřese-
ných. Tento kříž na sebe musí umět vzít 
angažovaná teologie dneška. 

Vedle diakonie sociální, k níž se po 
revoluci dopracovali celkem úspěšně 
takřka všechny církve u nás, je třeba 
usilovat také o diakonii politickou, kul-
turní, ekologickou. Je třeba položit velký 
důraz na vzdělání laiků i bohoslovců 
ve všech těchto oborech. Bez něho se 
stáváme jen zbožnými amatéry, kteří 
spíše odpuzují než přitahují pozornost 
ostatních občanů k té zvěsti, na které 
nám tak bytostně záleží. Hrozí nám 
všem nebezpečí toho, co se v staré Jed-
notě nazývalo malou stránkou. Duchovní 
kompetence křesťanů a církví se může 
prokázat jen v komunikaci s těmi, 
kdo usilují o proměnu společenských 
poměrů do lidštější podoby. Jde o to, 
aby postoje české křesťanské ekumény 
– a jen ta má vyhlídky na to, že obstojí 
– byly zároveň zbožné, věcné i moudré. 
Anebo jak to vyjádřil známý švýcarský 
bohoslovec Artur Rich: aby koncepty 
a návrhy angažovaných křesťanů byly 
zároveň lidsky i věcně přiměřené. Jen 
tak se může prokázat jejich nabídka 
jako přitažlivá alternativa v rozhovoru 
idejí a směrů v dnešním světě. 

THDR. ING. JAKUB S. TROJAN JE PROFE-
SOREM ETIKY NA ETF UK A ČLEN ČCE. 
ČLÁNEK VZNIKL V ROCE 2000. PETR VAĎURA

Devátý den
Při sledování některých filmů mě 

napadá, že by na ně do kina měli 
chodit křesťané povinně. Stalo se 
mi to u Hotelu Rwanda, u Vtipu 
(Wit) Mike Nicholse s Emmou 
Thompson v hlavní roli, u Pádu 
Třetí říše a teď naposled u nového 
filmu Volkera Schlöndorffa Devátý 
den. Jakoby tvůrci těchto děl cítili, 
že musí nastavit divákovi zrcadlo, ať 
to stojí, co to stojí.

Film Davátý den se odehrává v ro-
ce 1942 v Dachau a Luxembuku. 
Jeho tématem ale nejsou koncent-
rační tábory samotné, nýbrž spíše 
otázka vztahu církve k nacistické-
mu režimu (včetně kolaborace). 
Schlöndorff pojednal problematiku 
citlivě a na poli jednoduchého vy-
právění dokázal představit několi-
kero různých postojů: jidášovskou 
zradu důstojníka SS, tichý protest 
biskupa, strachem vedenou, nejed-
noznačnou kolaboraci jeho tajem-
níka a též papežův pragmatismus 
snad motivovaný snahou neuvést 
katolíky v otevřené nebezpečí. 

Hrdina filmu abbé Kremer je po-
staven před volbu, v níž by věrnost 
pravdě ohrozila jeho rodinu i ostatní 
kněze v koncentračním táboře. Film 
samotný je především zachycením 
těžké cesty k těžkému rozhodnutí. 
Snímek je prodchnut křesťanskou 
symbolikou (tak tichou jako je sama 
hlavní postava). To je dnes, kdy 
je pozitivní zobrazení křesťanství 
v kinematografii téměř tabu, přímo 
originální počin. Režisér však samo-
zřejmě riskuje, že film, v němž kněz 
není tlustým zhýralým pedofilem, 
nýbrž charakterním hrdinou, zůsta-
ne prostě nepovšimnut.

O to smutnější je, že zůstává 
nepovšimnut věřícími. Vždyť kde 
máme záruku, že nebudeme jedno-
ho dne stát před stejnými otázkami, 
před jakými stojí abbé Kremer? Pak 
nám možná jasný postoj filmového 
hrdiny, byť zápasícího o víru a kolí-
sajícího ve svých myšlenkách, bude 
chybět.
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Jaké mohou být příčiny strachu 
vstoupit do svého příběhu?

Dříve, milí bratři a sestry, než se pus-
tíme do přemýšlení o příčinách strachu, 
které nám brání vstupovat do našeho 
příběhu, krátce zopakuji úvodní myš-
lenku prvního dílu. Zmínil jsem v něm, 
jak je důležitý náš statečný postoj (a čin) 
nacházet sebe sama ve svém jedineč-
ném příběhu, který nám byl dán jako 
dar od našeho milujícího Otce. Proto je 
cele v Jeho rukou. Vstoupit a vstupovat 
do tohoto příběhu však může mít řadu 
překážek. Jakých? To je tématem tohoto 
pokračování.

Strach je opakem důvěry

Co je to vlastně strach? Jen negativní 
emoce nebo i absence důvěry? Pokud to 
první, pak je to přirozené a námi často 
neovlivnitelné. Pokud je to nedostatek 
důvěry, pak by to pro nás mělo být 
signálem k vážnému zamyšlení. Proč? 
Protože „vstupovat do svého příběhu“ 
ve skutečnosti znamená žít v důvěrném 
vztahu s Hospodinem, On je přece 
původcem a průvodcem mého příběhu 
a strach je potom vlastně opakem důvě-
ry. Strach je tou nejnebezpečnější brz-
dou – překážkou – špuntem, který nám 
brání v radostném přijetí a prožívání 
našeho vlastního příběhu. Možná nás 
ihned napadne, jestli je z tohoto stra-
chu, který nám není neznámý, nějaká 
cesta ven? Je a ohromná!

Nový Člověk v našem příběhu

Tou cestou je pro nás a pro náš příběh 
Nový Člověk a v Něm náš nový život 
s novou identitou, novou tváří, novým 
postavením před nebeským Otcem. 
Jsme Jeho milované a přijímané děti. 
Jinými slovy náš příběh se ve své nej-
hlubší rovině už rozběhl v tomto Novém 
Člověku, nezávisle na tom, zda to proží-
váme či nikoliv. Dokonce bychom mohli 
dodat, zda tomu věříme, či nikoliv. Po-
kud tomu věříme, otevře se nám prostor 
pro naši radost a naději, která z nového 
příběhu vyvěrá jako jeho důsledek. Jak 
to ovšem souvisí s vytlačením strachu?

Popraviště - místo vítězství nad 
strachem 

Jednoduše. Strach v jeho podstatě ne-
odstraňuje sama o sobě naše víra. Pra-
příčina strachu s jeho hlubokými koře-
ny byla totiž dávno přemožena na místě 
střetu všech duchovních sil, na golgot-
ském popravišti. Tam se slavilo veškeré 
vítězství i nad strachem ve všech jeho 
podobách. Díky tomuto vítězství může-
me být vytrženi ze života beze-smyslu, 
ze smrti a přejít do nové dimenze Boží 
slávy. Proto můžeme říct, že se náš 
příběh ve skutečnosti začal odehrávat 
dříve, než jsme tu byli my sami, tedy 
nezávisle na našem cítění a prožívání, 
zkrátka na nás. Náš příběh začal v ji-
né, vyšší dimenzi s Novým Člověkem, 
Ježíšem Kristem, a pro nás osobně 
v okamžiku, když jsme se Ním ztotož-

nili. Jakou roli v tom potom hraje naše 
důvěra v Boha? Určitě velikou, i když 
ne tu bytostnou. Díky důvěře a vztahu 
k našemu nebeskému Otci nemusíme 
svůj příběh jen pozorovat, vnímat a za-
koušet. Můžeme jej dokonce tvarovat, 
usměrňovat, spoluvytvářet a především 
si jej s radostí a vděčně užívat. Pojďme 
ovšem dál od obecného pojetí strachu 
k jeho konkrétním projevům:

Strach ze sebe
Tento druh strachu nejspíš známe 

všichni. Čím dnes sami sebe zase 
nepříjemně překvapíme? Jde při tom 
jen o emoci, která mi může být ve své 
podstatě dobrým červeným světélkem, 
abych na sebe moc nespoléhal, nebo 
spíše o zoufalé očekávání zda to skuteč-
ně všechno zvládnu? To první se zdá být 
pozitivní, to druhé spíše ne. Pokud však 
můj příběh není bytostně postaven jen 
na mých schopnostech, nýbrž na Kristo-
vých kvalitách, pak není důvod se tolik 
znepokojovat sebou samým? Vždyť má 
upřímně přiznaná neschopnost a cel-
ková slabost mě ve skutečnosti v mém 
příběhu osvobozuje ode mě samotného, 
ale také svým způsobem uschopňuje. 
Náš příběh, jakožto křesťanů, je přece 
o moci a zmocnění z jiného než našeho 
zdroje.

Strach z lidí
Co na to řeknou druzí? Rodina, spo-

lečenství věřících, přátelé? Budou mě 
přemlouvat, nebo mi dokonce bránit? 
Ztratím jejich dobré mínění o mé oso-
bě nebo dokonce jejich důvěru? To 
všechno jsou otázky nejen vážné, ale 
především reálné a ze života. Samozřej-
mě, že naše obavy z okolí mají co dělat 
jednak s mírou zralosti lidí kolem nás, 
ale také s mírou naší důvěry k těmto 
lidem, platí–li ovšem, že důvěra je 
opakem strachu. To podstatné ovšem 
vidím v našem vztahu k Hospodinu. 
On je původcem lidských dějin, my 
lidé jen jeho případnými nástroji. On je 
zdrojem toho života, který nás v našich 
příbězích neustále překvapuje. Zdrojem 
nejsou naše zkušenosti s Ním a poznání 
o Něm. Ty jsou ve své podstatě jen ome-
zeným, částečným odleskem Jeho slávy 
a suverénního jednání.

vstoupit do svého příběhu
Odvaha (pokračování)

12



13ŽIVÉ SLOVO

úvahy

JAREK ANDRÝSEK

Sdílení může budovat
nebo i ničit

Asi bychom těžko hledali nějaký spo-
lečenský jev, který se přímo či nepřímo 
neprojeví v životě církve. Proto nás jistě 
ani nepřekvapí, když na světské praktiky 
„utužování přátelství“ narazíme ve spole-
čenství církve. Tady je to ovšem o to horší, 
že Bůh něco takového zapovídá. Zatímco 
se negativní vymezování na úkor druhých 
zdá být na první pohled atraktivní, má ta-
kovéto jednání na celé společenství Církve 
ničivý dopad.

Drby předmětem vědeckého 
zkoumání

Jedna vědecká studie zveřejněná v červ-
novém čísle časopisu Personal Relation-
ships dospěla k závěru, že sdílení negativ-
ních drbů a pomluv o třetí osobě upevňuje 
přátelství. Podle vědců jsou drby pozitivní 
v tom, že zvyšují intimitu mezi dvěma 
lidmi. Ve své studii prokázali, že přátelé si 
mezi sebou často sdílejí negativní informa-
ce o třetí osobě. Ty mohou často upevnit 
vztah i mezi neznámými lidmi. 

Co je na drbech pozitivního?
Skupiny lidí, které byly předmětem 

uvedené studie, přiznaly, že o ostatních 
lidech sdílejí spíše negativní než pozitivní 
informace. Podle autorů celoevropské 
studie zůstává jediným pozitivem zlých 
pomluv utužení přátelství nebo milostné 
romance pomlouvajících osob. Drby jsou 
podle vědců lákavé z mnoha důvodů. 
Prolamují hranice mezi lidmi, zvyšují se-
bejistotu a obsahují informace o třetím člo-
věku, jež jsou plné napětí. „Nepopíráme, 
že pomlouvání má především negativní 
stránky,“ upozorňují vědci, „zaměřili jsme 
se ale především na možná pozitiva, která 
se nám skutečně podařilo prokázat. Sdílení 
drbů jednoduše prospívá vzájemnému sou-
žití přátel a partnerů.“

Co jedny sbližuje, 
to může druhé ničit!

Zatímco se dvojice či skupinka pomlou-
vajících vzájemně sbližuje, jsou pomlou-
vané osoby vytěsňovány na okraj jako 
nežádoucí. To je samozřejmě pro společen-
ství církve nesmírně destruktivní prvek, 
protože to narušuje důvěru a tím i možnost 
spolupráce. Pomluva je smrtonosným 
jedem a je křesťanům zapovězena (Kol 
3,8). Je to skutek starého člověka, který 

máme odkládat (1Pt 2,1). Vždyť lidé šířící 
rozbroje, hádky, žárlivost, podlost, rozpory 
a rozkoly nebudou mít podíl na Božím krá-
lovství (Gal 5,20-21).

Př 10,18 Kdo skrývá 
nenávist za zrádné rty, 
i ten, kdo šíří pomluvy, 

je hlupák.

Hra s ohněm
Jsou to jistě velmi silné výroky, nicméně 

patří ke křesťanskému vyučování a mají 
formovat charakter nového člověka v nás. 
Lidem, kteří se tváří jako zbožní, ale svými 
pomluvami to odmítají (2Tm 3,3), se máme 
stranit a ne jim naslouchat. Zpočátku se 
to zdá být zajímavé a napínavé, ale když 
se člověk zaplete do svých vlastních sítí, 
začne to být nepříjemné, zvláště když 
jej jeho vlastní výroky usvědčí. Příjemný 
plamínek, který ohříval dušičku starého 
člověka, se změní v oheň, který ohrožuje 
na životě toho, kdo jej podpálil.

Vzácnější cesta
Pavel chválil společenství křesťanů za to, 

že jejich vzájemná láska roste (2Te 1,3) a že 
je namířena směrem ke všem svatým (Kol 
1,4). Když budeme milovat jen své kamará-
dy, pak se ničím nelišíme od pohanů. My 
máme milovat všechny křesťany, dokonce 
i své nepřátele. Tím, že odhodíme všechnu 
zlobu, hněv, špatnost a pomluvy, že ze sebe 
svlékneme starého a oblečeme nového 
člověka, který se obnovuje podle obrazu 
svého Stvořitele, tím dojdeme pravého 
poznání Boha (Ko 3,10).

Sdílení, které buduje
Ano, otevřenost vůči všem, kdo vyznáva-

jí Pána, je tím pravým postojem, který bu-
duje církev. Bůh nám dal dary, aby nás při-
pravil k dílu služby – k budování Kristova 
těla (Ef 4,12). Vzájemná láska je příkazem 
Pána Ježíše, který od něj společenství učed-
níků obdrželo (J 15,17): „To vám přikazuji, 
abyste jeden druhého milovali.“ Takovéto 
sdílení je svědectvím světu, že i nesmiřitel-
né může být spojeno Boží láskou. Buduje 
to učedníky i všechny ty, kdo jsou kolem, 
protože vidí Boží lásku v akci. 

JIŘÍ KANTOR

Strach z Bible
Dostáváme se ke strachu možná pro 

někoho z nás nejvážnějšímu. Dal by se 
pro zjednodušení blíže formulovat asi 
takto: „Na kolik se může můj příběh 
lišit od příběhů lidí z Písma, od Abraha-
ma, Davida, nebo i Timotea či od samot-
ného Ježíše? Co když se nám náš příběh 
zdá příliš odlišný od všech těch biblic-
kých vzorů?“ Tyto vážné otázky však 
mohou někdy vycházet z  nepochopení, 
proč nám milostivý Bůh zachoval psané 
svědectví o sobě samém. Důvodem bylo 
odhalení Božího charakteru v konkrétní 
situaci nějakého lidského příběhu. Je 
ohromným dobrodružstvím číst Písma 
pod taktovkou Božího Ducha, který 
nám své poselství aktualizuje. Počítá při 
tom samozřejmě s mírou našeho vzdě-
lání, vnímání, chtění, intelektu a spous-
tou jiných, jistě pozitivních věcí. V prvé 
řadě je to však Jeho práce, že můžeme 
alespoň částečně rozumět Božímu srdci 
a následně i tomu svému.

Osvobození
Je–li tedy velmi zjednodušeně vyjád-

řeno Hospodinovým úmyslem zjevovat 
sebe sama, pak mě to osvobozuje od 
snahy napodobovat příběhy z Bible. Ne-
vnímám ji jako jakýsi dozor nad mým 
vlastním příběhem, a nežiji v úzkosti, 
zda jsem v něčem nevybočil. Bible je 
mi spíše bohatou inspirací k vlastnímu 
prožívání mého příběhu. Nežiji v křeči, 
jako bych chtěl žít ze svých vlastních 
sil a vracet se tak zpět k této již dávno 
umrtvené tendenci. Vždyť můj příběh 
je o Boží síle, která se naplno ukázala 
na golgotském popravišti. Je však také 
o mně jako novém stvoření v Novém 
Člověku. Příběhy Písmu mi často dávají 
povzbuzení, když nacházím jisté para-
lely k mému vlastnímu příběhu. Je to 
však otázka spíše vnitřní než vnější, než 
otázka formy.

Můj bezpečný příběh 
Můj příběh je bezpečný, protože je 

ukotven v Bohu, v Novém Člověku, 
Ježíši Kristu, protože už dávno začal 
nezávisle na mých lidských měřítcích, 
na mém prožívání. Pokud tomu věří-
me, pak je to jako otevřená dlaň, která 
nezůstává prázdná. Naopak, neustále 
se naplňuje Jeho štědrostí a láskou. To 
ovšem ještě neznamená, že náš příběh 
není zranitelný. Je a velmi. A tak pokud 
nám Pán našich příběhů dovolí, příště si 
na ona slabá místa pěkně posvítíme.
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Věci podstatné, služebné a případné
– základní učení a odkaz Jednoty bratrské

Od exklusivity k otevřenosti
Příští rok si budeme připomínat 540 let 

od vzniku Jednoty bratrské. Tato česká 
reformační církev se roku 1467 osamo-
statnila od utrakvistů a volbou vlastních 
kněží se vydala svou vlastní cestou. 
Život církve byl zpočátku zaměřen do-
vnitř. Jednota se stranila společnosti, 
odmítala vyšší vzdělání, nepřijímá mezi 
sebe šlechtu. Toto „sektářské“ období je 
v 15.-.16. století pod vlivem bratra Luká-
še Pražského opuštěno, Jednota přestává 
být exkluzivním spolkem a otvírá se 
všem, kteří chtějí žít dle Kristova vzoru. 
Její další postoj k okolnímu světu vy-
jadřuje zásada, že věřící křesťan může 
setrvat na cestě spasení i při účasti na ži-
votě společnosti a správě veřejných věcí, 
bude-li pozorně dbát, aby se všemožně 
držel zákona Božího. 

Zásadní postoj 
k biblickému učení 

Kulturní vývoj v naších zemích nej-
více ovlivnila humanistická epocha 
reprezentovaná významným teologem 
a pedagogem Janem Blahoslavem (autor 
Filipiky proti nepřátelům vyššího vzdělá-
ní v Jednotě bratrské a Gramatiky české), 
který do soudobé češtiny přeložil Nový 
zákon. Tento překlad se stal součástí 
bible kralické a později i normou spi-
sovné češtiny. K charakteristice Jednoty 
bratrské však patří nejen její překlad 
Písma, ale také učení, které sama Jednota 
považovala za naprosto zásadní. A tím je 
učení o věcech podstatných, služebných 
a případných, které je projevem hlubo-
kého přemýšlení nad Písmem, církví 
a křesťanskou vírou obecně a v posledu 
i podstatou veškeré bratrské teologie. 
Jednota sama jej považovala za zvláštní 
projev Boží milosti jí dané. 

Smysl pro celek i pro detail
A nad tímto odkazem Jednoty bratrské 

se trochu zamyslíme. Kde vůbec přišli 
bratři z Jednoty na myšlenku, rozlišovat 
v životě křesťana a církve věci podstatné 
a další? Jejich odpověď zní, Písmo samo 
nás to učí. Z celkového svědectví Písma 
poznáváme, že v životě křesťana, církve 
jsou věci naprosto zásadní, podstatné 
a neměnné a pak věci, které tak zásadní 
a nezbytné nejsou. Terminologicky pak 

navázala Jednota na scholastické učení 
o substanci (věci podstatné) a akcidentech 
(věcech případných) při Večeři Páně. 

Věci podstatné
První v tomto učení jsou věci podstat-

né. Těmi se myslí věci nezbytné pro spa-
sení člověka. Dle bratra Řehoře (zakla-
datele Jednoty bratrské ) je tvoří známá 
trojice z 1. listu Korintským, víra, láska, 
naděje. Podrobněji pak věci podstatné 
(a vůbec celé toto učení) rozvedl jeden 
z nejvýznamnějších teologů Jednoty bra-
trské, bratr Lukáš Pražský (r. 1500 zvolen 
za biskupa). Ten učil, že věci podstatné 
jsou dvojí, a to ze strany Boží a ze strany 
člověka. Z lidské strany to je uvedená 
trojice víra, láska, naděje. Ze strany Boha 
to je milost Boží, spásné dílo Ježíše Kris-
ta a dary Ducha svatého. Toto doplnění 
vysvětluje Lukáš Pražský tím, že bez Boží 
milosti je i víra mrtvá, láska omylná 
a naděje prázdná. Smyslem Lukášova 
rozdělení tedy je ukázat, že Bůh a jeho 
milost vždy předchází jakoukoli aktivitu 
člověka. Při spáse člověka je Boží milost 
při díle vždy jako první. Lidská reakce, 
přivlastnění si této milosti, je vždy aktem 
následujícím.

žebností nejpotřebnější“, ale ani ona není 
– přesně vzato – podstatným a proto ne-
zbytným slovem Božím. Tím je samo dílo 
Boží v Kristu . Slovo Boží, to je hlavně 
a prvně Kristus sám, jeho dílo, jeho život. 
Kristus je Boží slovo primární, Písmo sva-
té jako kniha je Boží slovo sekundární. 
Neboť jak psal Lukáš Pražský „Ježíš nena-
psal žádného zákona, ale „dal jej v přisluho-
vání svém“. Teprve apoštolé „z toho zákona 
přisluhovaného přijatého kázanie učenie 
učinili...a sebravše ta písma...vzali jsú je za 
základ zvěstovanie...i za pomoc k vykládání 
Písem starých“. 

Biblické slovo lidské je tedy svědec-
tvím o zjevení Slova Božího, které se 
v Kristu stalo tělem. Písmo svaté je tedy 
(z hlediska spasení člověka) věcí služeb-
nou, kterou si užívá Duch svatý k tomu, 
aby skrze něj sděloval věci podstatné, 
víru, lásku a naději.

Zařazení Písma svatého do věcí služeb-
ných není tedy nějaké umenšování jeho 
vážnosti či důležitosti, ale je promyš-
leným vystižením jeho účelu a smyslu 
v křesťanském životě. A navíc, Písmo 
svaté je jedinou služebností, která je pro 
život křesťana a církve naprosto nutná, 
neboť „Bez kázanie čtenie svatého žádný 
zřiezeného spasenie nepozná ani jeho z viery 
duojde.“ Jenom „skrze známost čtenie sva-
tého pochází známost všech pravd pravého 
náboženství“. Tedy jen skrze služebnou 
roli Písma svatého se můžeme dozvědět 
o věcech podstatných, a proto je Písmo 
služebností nejpotřebnější, protože není 
ničím nahraditelné. Mezi věcmi služeb-
nými „nejprvnější a nejpřednější na svém 
místě jest slovo čtenie svatého, kteréhož Pán 
Kristus púvod nejprvotnější“.

Další věcí služebnou je církev, která je 
„souborem všech, které Bůh v Kristu vyvo-
lil, aby měli účast na věcech podstatných“. 
Stojí v Boží službě tím, že zvěstuje spás-
né Boží dílo. Kázání je služebnost, kte-
rou se především zprostředkovává zvěst 
Písma. Křest a Večeře Páně jsou služeb-
nosti, které potvrzují kázané slovo. Dle 
bratra Lukáše jsou křest a Večeře Páně 
„viditelná znamení neviditelné milosti 
a pravdy v Kristu založené a jím darované“. 
U těchto služebností bratr Lukáš však 
podotýká, že se o nich musí „střízlivě 
mysliti“ a odmítá jakoukoli myšlenku 

Věci služebné
Jsou ty, kterých si jako nástroj užívá 

Duch svatý ke sdělení věcí podstatných. 
Patří mezi ně Písmo svaté, kázání, církev, 
církevní služebníci , křest a Večeře Páně.

Možná nás trochu překvapí, že bible 
nepatří mezi věci podstatné, ale mezi 
služebné. V tom se odráží celkové pojetí 
Písma v Jednotě bratrské. Bible je „slu-
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o automatické účinnosti. Křest tedy 
nemá žádný magický účinek. Musí 
mu vždy předcházet ospravedlnění 
a znovuzrození, působené Bohem a víra 
a vyznání víry ze strany člověka. Křest 
tak spasení nepůsobí, ale dosvědčuje 
ospravedlnění z víry a jistotu spasení. 

Věci případné
Těch bylo dle mínění bratří asi tolik, 

že je nikde jednotlivě nevypočítávají, 
ale jsou to ty zvyky a obřady, které „sú 
časem i miestem a mohú býti i nebýti“. 
Jsou to tedy ty prvky vnějších projevů, 
které jsou a mohou být v různých sbo-
rech a církvích dle doby a místa různé. 
A podle toho se nimi může i zacházet. 
Mohou se upravovat podle dobové 
vhodnosti, mohou se ustanovovat a za-
se rušit a to „bez umenšení pravdy spasi-
telné“. Tedy jestli bude forma církevního 
života taková nebo jiná, nemá to žádný 
vliv na spasení člověka.

Věci případné jsou tedy všechny prv-
ky našeho křesťanského a církevního 
života , které jsou svázány s určitou 
dobou a kulturou. Patří zde formy na-
šich shromáždění, našich bohoslužeb. 
Tedy to, kdy stojíme, kdy sedíme, jaké 
písně zpíváme, zda při tom hrajeme na 
varhany, kytaru nebo na buben, jestli 
jsou biblické hodiny monologem jednot-
livce nebo dialogem skupiny, jestli máme 
nebo nemáme nějaké sborové a mezisbo-
rové struktury, jestli máme Večeři Páně 
každý den, jednou týdně, nebo jednou za 
měsíc, jestli ji máme zcela jednoduchou, 
nebo slavnostnější. Patří sem všechny 
formy vnějšího života církve, zvěstování 
evangelia, misie. Jestli někdo „zuby neh-
ty“ brání určitou formu s tím, že jen tak 
je to správné, protože to tak dělali „naši 
otcové“, tak se dle bratra Lukáše Pražské-
ho jen drží věci, která není nadčasovou 
formou, ale opět odpovídá určitému 
„miestu a času a muože býti či nebýti“ a není 
v životě církve ničím podstatným.

Souhrnem se dá říct, že mezi věci pří-
padné, a tedy proměnlivé, patří všech-
no to, co není věcí podstatnou nebo 
služebnou. A takových věcí by se jistě 
našlo hodně. 

Závěr
Jak jsme už uvedli, poznání věcí 

podstatných, služebných a případných 
považovala Jednota bratrská za zvláštní 
Boží milost jí danou. Nepoznání a ne-
pochopení tohoto rozdělování pak dle 
bratří vedlo (a vede asi i dodnes) v křes-
ťanstvu k velkým škodám a nedorozu-

měním. A to zejména tehdy, když se lid-
ské výmysly postavily na místo věcí pod-
statných. „Podle Lukáše Pražského plynou 
všecky bludy z neporozumění rozdílu mezi 
věcmi podstatnými, služebnými a případný-
mi anebo z mylného určování jejich obsahu 
a vzájemného poměru.“ Jako hlavní úkol 
teologie pak vidí znovu jasně ukázat na 
důležitost věcí podstatných .

A to je motiv, který (pokud jsme ochot-
ni si připustit, že se od těchto předchůd-
ců ve víře můžeme něčemu naučit) je 
i pro nás vážnou výzvou k zamyšlení se 
nad naším křesťanstvím, nad naší církví 
a dokonce nad sebou samými.

Jsme schopni se ve sboru a v církvi 
vůbec shodnout na tom, co považu-
jeme v křesťanství za podstatné, za 
skutečně nezbytné? Nejsou nám nějaké 
věci v církvi účelem samým pro sebe? 
Uvědomujeme si i my, bratři a sestry 
ve sborech, svou služebnou úlohu? 
(Bratři starší, odoláváte statečně poku-
šení postavit se do role „bratra naprosto 
nezbytného, nenahraditelného“? )

Uvědomujeme si, že tak jako v církvi 
v minulosti, tak i v našem křesťanství, 
v našich sborech, je spousta věcí pří-
padných, spousta věcí, které jsou takové 
jaké jsou, protože žijeme v určité době, 
v určitě kultuře, a které byly v minulosti 
jiné a za pár let se třeba také změní? 

Nelpíme někdy na věcech případných, 
tedy časem i místem proměnlivých, jako 
na něčem naprosto podstatném? To jsou 
otázky, které bratr Lukáš Pražský, bis-
kup Jednoty bratrské z 16. století, klade 
i nám, věřícím z církve Křesťanské sbo-
ry v Evropě na počátku 21.století. Uměli 
bychom mu odpovědět?

A ještě jedna poznámka závěrem. Toto 
učení Jednoty bratrské plnilo dle mého 
soudu rovněž funkci i určitého obranné-
ho mechanismu. Co to znamená? My lidé 
máme někdy sklony horlivě bránit po-
znanou pravdu… tedy tu naši pravdu, to 
jak jsme my něco poznali. A taková prav-
da se může od Pravdy dost lišit. Prostě 
nejsme dokonalí (jaké překvapení, že?). 
A co se týče našeho biblického, duchov-
ního, teologického (každý, ať si vybere 
svůj oblíbený pojem) poznání a dokona-
losti našich doktrín, tak stejně jako apo-
štol Pavel, vidíme jen jak v zrcadle (viz 
1Kor 13,12), tedy nedokonale. Ale máme 
sklony se o tu svou nedokonalou pravdu 
hádat, bojovat za ni proti druhým, kteří 
věci vidí třeba trochu jinak. A tím může-
me napáchat zbytečné škody.

A toto učení Jednoty bratrské v pod-
statě odpovídá na otázku, co je natolik 
důležité, že to mám jako křesťan dů-
sledně a rozhodně zastávat a nesmím 
se toho vzdát? Tedy, co by mi mělo stát 
za to, abych se kvůli tomu s někým přel, 
a co za to rozhodně nestojí? Kvůli čemu 
by neměly vznikat velké spory a emoce? 
Podívejme se na církevní dějiny. Nejsou 
to také někdy dějiny hádek a sporů o vě-
ci případné, nepodstatné? Podívejme se 
na evangelikální křesťanstvo, na občas 
se vyskytující mezidenominační nevra-
živost a pocit nadřazenosti. Podívejme 
se na to, kvůli čemu se rozpadaly sbory 
a církve. Bylo to vždy nutné? Nehrály 
v tom roli věci naprosto nepodstatné, 
ba dokonce osobní a malicherné? 

Pokud se shodnu s druhými v církvi 
na tom, co je pro nás skutečně podstat-
né, tak ve všem ostatním si můžeme 
nechat svobodu. Svobodu pro odlišný 
způsob práce ve sborech, pro odlišné 
formy evangelizace, odlišné výklady na 
různá místa v Písmu, odlišné názory na 
chod společnosti, politiku atd. Nebudu 
cítit nutkání přesvědčovat druhé, že jen 
já a pouze já (nebo my) mám pravdu, 
že jen můj (náš) způsob práce je ten 
správný, protože budu vědět, že zde jde 
o věci případné, tedy dobou a místem 
proměnlivé. A už vůbec mě nenapadne 
se kvůli těmto věcem rozhádat natolik, 
že to povede k rozpadu sboru či celé 
církve. Budu schopen být otevřen vůči 
všem bratrům a sestrám, sborům a círk-
vím, kteří jsou jiní než já, než můj sbor, 
má církev. Pestrost ve věcech případ-
ných ve mně nepovede k pocitu ohro-
žení vlastní identity, ale bude možným 
zdrojem obohacení. A hlavně, nebude 
to se skřípěním zubů, ale s láskou.

Opět dle hesla staré Jednoty bratrské. 
V podstatném jednota, v nepodstatném 
svoboda, ale ve všem láska. Toto učení 
tedy také chrání člověka před ním 
samotným, před jeho nedokonalostí 
a dohlíží na to, aby se církev netříštila 
na malicherných sporech a vášních. 
Chápeme nyní, proč si bratři z Jednoty 
tolik vážili tohoto učení a byli přesvěd-
čeni, že není pouze lidským vynálezem, 
ale projevem zvláštní Boží milosti?

Použitá literatura
Říčan Rudolf, Dějiny Jednoty bratrské, 

Praha, Kalich, 1957
Molnár Amedeo, Bratr Lukáš, bohoslovec 

Jednoty, Praha, 1948
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misia

Načo táto strata?

Taká bola otázka učeníkov, keď Má-
ria v Betánii vyliala drahocenný olej na 
hlavu Pána Ježiša pred Jeho ukrižova-
ním. A podobne sa pýtali mnohí ľudia, 
neveriaci aj veriaci, keď po 8. januári 
1956 obletela svet správa o smrti pia-
tich mladých misionárov, ktorí chceli 
priniesť evanjelium divokému indián-
skemu kmeňu Waoranov či Aukov v ek-
vádorskej džungli. To, čo je obetované 
Bohu, však nikdy nie je stratou. S akou 
túžbou a odhodlaním im ju chceli 
priniesť, o tom svedčí denník jedného 
z nich, Petra Fleminga, ktorý sa zacho-
val. V ňom možno čítať: „Cítim hlbokú 
túžbu po Aukoch. Chcem sa zasvätiť tomuto 
dielu ... položiť svoj život pre ich vieru.“ 
Keď plán na ich oslovenie evanjeliom 
bol hotový, Pete si do denníka napísal: 
„Som rád, že ideme.“ 

Obeť zasvätenia

V onú pamätnú nedeľu nečakane pri-
šiel útok. Pete bol s Jimom Elliotom na 
konci pieskového nánosu rieky. Brodili 
sa cez ňu preč od útočníkov. Tí najprv 
zasiahli oštepom Jima. Pete pozoroval 
z násypu ako oštepmi prebodli a zabili 
Nata, Eda a Rogera. On stále volal na 
Indiánov: „Sme vaši priatelia, prečo nás 
zabíjate?“ Mohol utekať preč, ale na-
miesto toho kráčal k nim. Zastal si na 
brvno na okraji rieky a opakoval: „Sme 
vaši priatelia!“ Jeho hlas bol umlčaný, 
keď mladý Wao menom Kim prebodol 
oštepom jeho srdce. V tej chvíli bol 
u Pána pri svojich druhoch. Päť životov 
bolo vyliatych tak, ako Máriin drahý 
olej. Boli odovzdané ako vzácna obeť 

Bohu. Všetci boli ženatí, Nate mal dcéru 
a dvoch synov, Jim malú dcérku. Boli 
z rôznych kresťanských spoločenstiev. 
Peter, Jim a Ed boli z bratských zborov 
a pôsobili v ich misii (CMML). Nate bol 
pôvodne z presbyteriánskej cirkvi a po-
tom žil v baptistickom zbore. Roger pô-
sobil v rámci Evanjelijnej misionárskej 
jednoty. Ale v ich zasvätení sa Pánovi 
a Jeho dielu, v úsilí priniesť evanjelium 
Waoranom, i vo svojej obeti, boli jedno. 
Vykúpení aj sluhovia Pána Ježiša a Boží 
synovia.

Spomienka na nich 
a účinky ich smrti 

Aj v tejto spomienke sú podobní Má-
rii. Kdekoľvek sa za uplynulých 50 rokov 
priekopnícky zvestovalo evanjelium, 
pripomínala sa aj ich obeť. Tá mala život 
meniaci účinok na desaťtisíce a silný 
vplyv na milióny ďalších veriacich ľudí. 
Spomeniem niektorých z nich. 

1.  Najprv na mňa s mojou 
manželkou.

 Správa o Petrovej smrti nás zastihla 
ako misionárov v Afrike. Plakal som. 
Ako pokrvní aj duchovní bratia boli 
sme si veľmi blízki a vyrastali sme spolu 
v úzkom spojení. Od detskej besiedky 
cez základnú a strednú školu až po uni-
verzitu sme išli, študovali a duchovne 
pracovali spolu. Obaja sme boli Pánom 
povolaní a zborom vyslaní do misijnej 
práce. Peter bol hlbší mysliteľ, lepší štu-
dent i účinnejší evanjelista ako ja. Bol to 
vzorný učeník Pána Ježiša. Jeho smrť 
zostrila moju túžbu nasledovať jeho 
príklad. Podnietila ma v túžbe byť po-
dobnejším Kristovi a slúžiť mu z celého 

srdca. V džungli pri Arajune som stretol 
ženu menom Carmela, ktorú priviedli 
ku Kristu, pokrstili a vyučovali Pete 
a Jim. Bola jednou z prvých kresťaniek 
vo svojom kmeni a dodnes je skvelým 
svedectvom o ich službe. 

2.  Druhý účinok smrti misionárov 
bol na indiánsky kmeň 
Waorani, ktorého muži ich 
zabili. 

Mladá žena z tohto kmeňa, Dayuma, 
ušla pred zúrivým násilím z neho a pra-
covala u ekvádorského farmára. Tu ju 
stretol pilot Misionárskeho leteckého 
spoločenstva (MAF) Nate Saint. Toho 
prišla navštíviť jeho mladá sestra, členka 
Wycliffových biblických prekladateľov 
(WBT). Od neho počula o indiánskom 
kmeni, ktorý susedné kmene nazývali 
Auka (Divokí). Hneď pocítila Božie po-
volanie zamerať svoju prekladateľskú 
službu na nich. Počula o Dayume a od 
roku 1955 žila s ňou na farme. Dayuma 
jej rozprávala o jej kmeni a pomáhala 
jej učiť sa jeho reč. Misionári počas 13 
letov zhadzovali Waoranom z lietadla 
darčeky, aby si získali ich priateľstvo. 6. 
januára ich na Palmovej pláži navštívili 
dve Waoranky, dievča Mintaka a žena 
Gimari a mladý Wao menom Nankiwi. 
Keď piatich misionárov o dva dni na 
to muži z ich kmeňa zabili, Mintaka 
bola hlboko otrasená. V roku 1957 sa 
rozhodla stretnúť sa znova s cudzin-
cami. Stretla sa s Elisabeth Elliotovou, 
manželkou zabitého Jima Elliota. Na 
jej pozvanie zostala i s priateľkou Man-
kamu u nej na misijnej stanici niekoľko 
mesiacov. Medzitým Dayuma navštívila 

Obeť, ktorá zmenila mnohých
50 rokov od násilnej smrti piatich misionárov v Ekvádore
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s Ráchel Saintovou USA a tam sa odo-
vzdala Pánovi Ježišovi. Obe sa vrátili 
do Ekvádoru, stretli sa s Elisabeth, 
Mintakou a Mankamou. Tri indiánske 
ženy sa potom rozhodli vrátiť k svojmu 
kmeňu. Ale o tri týždne prišli späť s po-
zvaním od starších kmeňa Waorani, aby 
biele ženy prišli bývať k nim do osady, 
kde im postavili domčeky. Ráchel aj 
Elisabeth s malou dcérkou Valériou tak 
prišli do osady Waoranov. Od tohto 
dňa začal Pán Boh svoje predivné dielo 
v tomto dovtedy divokom kmeni. Prvá 
sa obrátila Dawa a za ňou jej muž Kimo, 
jeden z vrahov. Potom sa obrátili ďalší 
traja z vrahov. V Kimovom dome začalo 
pravidelné kresťanské zhromaždenie. 
Neskôr, keď ich už bolo veľa, vybudo-
vali si „dom, v ktorom hovorí Boh“. Do 
roku 1963 Ráchel preložila do ich reči 
evanjelium Marka. Kresťanskí Waorani 
z osady začali evanjelizovať ďalších ľudí 
zo svojho kmeňa, žijúcich nižšie pri 
rieke Curaray. Ďalší a ďalší prichádzali 
ku Kristu cez svedectvo a zmenený život 
svojich súkmeňovcov. V roku 1965 pri-
šiel misionárski pár Lloyd a Linda Ro-
gersovci a začali misijne pracovať medzi 
okolitými kmeňmi, aj medzi Waoranmi. 
Pomohli tu vybudovať pristávaciu dráhu 
pre lietadlá MAF a školy a prevádzko-
vali kliniku. Dve ďalšie ženy, Catherine 
Peeke a Rosi Jung, sa na plný čas vložili 
do prekladu Biblie. Bolo vybudované 
stredisko pre letné pobyty indiánskych 
detí, kde sa mnohé odovzdali Pánovi 
Ježišovi. Boli vybudované nové osady 
Waoranov a v jednej z nich modlitebňa 
pre stále sa rozširujúce waoranské zbo-
ry. V roku 1992 bol vydaný waoranský 
Nový zákon. Teraz tu žije okolo 300 
waoranských kresťanov z celkového 
počtu asi 1800 Waoranov, žijúcich v 15 
džungľových osadách. V ôsmich z nich 
sa konajú pravidelné zhromaždenia. 
V jednej z osád vybudovali malú biblic-
kú školu pre výučbu a výchovu pracov-
níkov zborov. 

3.  Účinok obete misionárov na 
svetovú misiu a evanjelizáciu 

Násilná smrť misionárov mala veľ-
kú publicitu vo svetových novinách, 
rozhlasových vysielaniach, cirkevných 
časopisoch a tlačovinách misijných 
spoločností a agentúr. Vdova Elisa-
beth Elliotová hovorila o udalosti a jej 
následkoch v rozhlasových reláciách, 
v kresťanských spoločenstvách a napí-
sala knihu Bránami slávy, aj ďalšie, čo 

sa dovedna dotklo sŕdc miliónov ľudí. 
Natov syn Steve Saint vytvoril filmový 
dokument Koniec oštepu. Skrze tieto 
i ďalšie prostriedky Pán Boh použil obeť 
piatich misionárov viac ako ktorúkoľvek 
udalosť za uplynulých 50 rokov. Počas 
svetovej konferencie o evanjelizácii a mi-
sii v Amsterdame roku 2000 Steve Saint 
a niekdajší vrah jeho otca, Minkaye, 
spýtali sa 12 000 delegátov, či niekto 
z nich urobil život meniace rozhodnutie 
ako výsledok obete týchto misionárov. 
Bolo pre nich takmer neuveriteľné, keď 
povstalo viac ako 3000 ľudí. A ako odpo-
vieme my? Môžeme sa pýtať: „Aký bol 
účel ich obete?“ Odpoveď môže byť na-
sledujúca. Tisíce Božích detí sa rozhodli 
zasvätiť svoj život Pánovi. Stovky z nich 
sa rozhodli ísť do misie medzi dosiaľ 
nezasiahnutými kmeňmi. Kristus vybu-
doval svoju Cirkev medzi Waoranmi. 
Aj my sa môžeme rozhodnúť podľa ich 
príkladu nežiť už sebe, ale tomu, ktorý 
za nás zomrel a vstal z mŕtvych. 

Palmová pláž po 50 rokoch

8. januára 1956 päť misionárov z USA 
položilo život pre Pána Ježiša Krista 
a Jeho dielo. Jim Elliot, Pete Fleming, Ed 
McCully, Nate Saint a Roger Youderian 
riskovali svoje životy, aby priniesli evan-
jelium indiánskemu kmeňu Waorani. 
Ten bol v kečuánskej reči známy pod 
menom Auka, čo znamená Divokí. Dnes 
môže človek cez ich osady v džungli 
kráčať bez strachu o život, i keď je sám 
a neozbrojený. Božie Slovo zmenilo nie-
len ich osobný život, ale i celú kultúru. 
Stredisková osada Tonanpari je vzdiale-
ná na 20 minút chôdze od rieky Cura-
ray. Tú treba prebrodiť alebo sa cez ňu 
preplaviť na kanoe, aby sa človek dostal 
na „Palmovú pláž“. Tonampari znamená 
„Tonyho prúd“ a osada bola takto pome-
novaná po waoranskom evanjelistovi, 
ktorého zabili jeho súkmeňovci, keď 
im hlásal evanjelium. V nej sa po 4 dni, 
5.-8. januára 2006, konala spomienko-
vá slávnosť k 50. výročiu mučeníckej 
smrti piatich misionárov. Jej hlavnou 
témou boli slová Jima Elliota: „Nie Nie 
je bláznom ten, kto dáva to, čo si nemôže 
udržať, aby získal to, čo nemôže stratiť.“ 
Opakovanou hymnou zhromaždení bola 
pieseň Rozhodol som sa ísť za Ježišom, 
spievaná v piatich rečiach. Účastníci 
slávnosti videli vo štvrtok večer film 
o udalosti z 8. januára 1956. V ten večer 
i v  piatok a sobotu mohli počúvať sve-
dectvá waoranských kresťanov i hostí 

o nej a jej vplyve na nich. V nedeľu 8. 
januára 2006 bol krásny slnečný deň. 
Indiánski waoranskí kresťania a ich hos-
tia sa zhromaždili už ráno o 8. hodine na 
Palmovej pláži. 10 veriacich Waoranov 
bolo pokrstených v rieke Curaray pri 
mieste, kde sa udalosť odohrala. Stojac 
v kruhu na pláži mali domáci, vrátane 
niekdajších vrahov, účasť na Pánovej 
večeri spolu s hosťami, z ktorých mnohí 
boli príbuznými alebo potomkami zabi-
tých misionárov. Strávili tam 2 hodiny. 
Práca a obeť mučeníkov nebola márna. 
Tam u Pána budú vidieť výsledok svojej 
obete v stovkách spasených Waoranov. 
Aké to bude slávne!
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Svedectvo zakladateľa zborov 
v Pakistane

Môj otec bol chudobný roľník, žijúci 
v moslimskej spoločnosti. Naša dedina 
bola ďaleko od mesta. Pre chudobu som 
nemohol študovať po 1. stupni základ-
nej školy a tak som absolvoval iba 5 
ročníkov. V mojej dedine nebol žiadny 
kresťanský zbor, preto som nemohol 
dostať biblické vyučovanie v nedeľnej 
škole. Obrátil som sa, keď som mal 8 
rokov.

Moja matka bola nesmierne chudob-
ná. Dokonca si požičiavala od susedov 
hrniec, aby nám mohla pripraviť jedlo. 
Keď som mal 10 rokov, dala mi 1 rupiu 
ako dar k Veľkej noci. Rozhodol som sa, 
že si budem sporiť peniaze, aby som si 
mohol kúpiť spevník duchovných pies-
ní a hrniec pre moju mamu.

Cez veľkonočné zhromaždenie kaza-
teľ povedal, že ak dáme naše peniaze 
Bohu, vráti nám ich dvojnásobne. A tak 
som dal svoju jedinú rupiu Bohu. Po 
zhromaždení som vyšiel von a začal 
som hľadať sľúbené 2 rupie. Vošiel 
som do pralesa. Na poli som videl malý 
stolík, na ktorom bola veľmi pekná 
vreckovka. V nej som našiel spevník, 
na ktorý som chcel sporiť. Vedel som, 
že to musel byť zázrak, lebo okolo žili 
len moslimi a nemohol tu byť nikto, kto 
by mal takýto spevník. Bol som taký 
šťastný, že som sa cítil ako v nebi.

Keď som mal okolo 13 rokov, rozho-
dol som sa, že keď budem veľký, s Bo-
žou pomocou vybudujem modlitebňu. 
V mojej dedine nebola žiadna škola, 
a to ma inšpirovalo, že som chcel vybu-
dovať i školu.

Môj otec bol najlepší vzpierač a veľký 
zápasník. Moja rodina dúfala, že i ja sa 

stanem zápasníkom. Keď som mal 17 
rokov, zúčastnil som sa majstrovstiev 
a stal som sa víťazom. Zápasil som 
s veľmi silným mužom, ale unavil som 
ho a vyhral som. 2000 ľudí sa na to dí-
valo, všetci boli moslimi. Moji príbuzní 
ma niesli na ramenách a za slávnostné-
ho zvuku bubnov sme sa vrátili do našej 
obce. Veľa ľudí mi prišlo blahopriať 
a dali mi peniaze. Keď všetko pominu-
lo, vošiel som do našej malej izby, mod-
lil som sa a plakal som. Prijal som česť 
za to, že som zvíťazil na majstrovstvách 
v zápasení, ale nedal som žiadnu česť 
Bohu. Rozhodol som sa, že v budúcnos-
ti nechcem robiť takúto činnosť, pretože 
nevzdáva česť Bohu. Zmyslom môjho 
života sa stalo zvestovať Božiu lásku 
všetkým ľuďom.

Keď som mal 18 rokov, začal som sa 
evanjelizovať. Diskutoval som o nábo-
ženstve s moslimami. Dával som im 
otázky o Bohu a každý deň som čítal 
Bibliu. V roku 1975 som bol pokrstený. 
Zúčastňoval som sa na konferenciách 
a iných zhromaždeniach, čím rástla 
moja láska k Bohu a nenávisť k hrie-
chu. Ale cítil som, že väčšina moslimov 
mnou opovrhovala pre moju kresťanskú 
vieru. Nenávideli ma i preto, že som bol 
veľmi chudobný a nevzdelaný. Myslel 
som si, že Boh možno zmýšľa o mne tak 
ako oni a možno ma nemiluje.

Tri dni som sa postil, ale Boh ku mne 
nehovoril. Tak som sa rozhodol spáchať 
samovraždu, lebo som nevidel iné 
východisko. Ak ma Boh nepotreboval, 
nemal som žiadny dôvod žiť. Zrazu som 
videl jasné svetlo a cítil som sa špinavý 
pre všetky moje hriechy. Cítil som sa, 
ako by som bol preniknutý elektrinou 
a bol som v polovedomí. Bolo to, ako 
by som bol zaspával a driemal. Počul 
som, že Boh neopovrhuje nikým. Boh 
ma povolal, aby som šíril Jeho posol-
stvo: „Použijem Ťa na mnohých miestach, 
požehnám to, čo budeš hovoriť. Hoci si ne-
vzdelaný, neboj sa vzdelaných ľudí! Neboj 
sa nikoho!“

Boh ma miloval a ja som už viac nebol 
smutný. Nikto z ľudí ma nepomazal, 
aby som zvestoval Božie posolstvo 
– žiadny pastor ani kresťanský brat, oni 
by si neboli mysleli, že som spôsobilý 

na takéto povolanie. Ani ja sám som sa 
nerozhodol pracovať pre Boha. Boh sám 
mi povedal, že mám šíriť Jeho slovo. Cí-
til som sa, akoby Boh bol povolal žobrá-
ka, aby niesol Jeho zvesť Pakistanu. 

Rozhodol som sa, že sa neožením, 
ale celý svoj život zasvätím Bohu. Som 
vďačný Bohu, že mi dal túto možnosť. 
Chcel som, aby sa môj život stal prí-
kladom k nasledovaniu pre mnohých. 
Modlil som sa, aby Boh kráčal so mnou 
všade, kam pôjdem. Začal som kázať 
na trhoviskách, na uliciach a všade. 
Chválim Pána, že On ma podopieral od 
toho dňa až dodnes a že Boh konal svoje 
dielo skrze mňa.

„Ja ťa budem ochraňovať a použijem ťa 
na mnohých miestach.“

Pán mi umožnil založiť zbory na 
deviatich rôznych miestach. Máme 
kníhkupectvo v Rawalpindi a Pešaware 
a sme zapojení do dvoch služieb, ktoré 
sú pohyblivými kresťanskými kníhku-
pectvami. Počas uplynulých 7 rokov ko-
nal som prácu kazateľa a zároveň som 
pripravoval viacerých ľudí do duchovnej 
služby, aby mohli kázať na trhoviskách 
a aby mi pomohli otvoriť teologický se-
minár s biblickými kurzami.

V našej spoločnosti je divné neoženiť 
sa. Jedine muž, ktorý vie, že je hriešni-
kom, sa neožení. A tak muž, čo sa neo-
žení, je v našej spoločnosti považovaný 
za hriešnika. Pretože ja nie som ženatý 
a neplánujem sa ženiť, niekedy mám 
ťažkosti v rozhovoroch s ľuďmi, lebo 
si myslia, že som sa dopustil nejakého 
ťažkého hriechu.

Keďže som vyrastal v chudobnej ro-
dine, nemal som možnosť naučiť sa po 
anglicky. Preto sa mi mnohí posmievali 
a mysleli, že nie som vhodnou osobou 
na službu v Cirkvi. Ale Boh sa o to 
nestaral. S jeho pomocou som mohol 
pokračovať vo vedení duchovnej služby.

Raz ma uväznili a ostatní väzni ma 
bili. Predávali sme knihy v Koite, ktorá 
je hlavným mestom provincie Balučis-
tan. Predali sme 60 Biblií, 100 evanjelií 
a mnoho ďalších kníh, keď zrazu prišla 
polícia a zatkla nás. Bili nás, vzali kľúč 
od nášho auta a ďalšie naše veci. Potom 
nás zavreli do špinavej kúpeľne. Pre 
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hnusný zápach a roj komárov sa nám 
tam ťažko dýchalo a vracali sme. To 
trvalo až do tretej hodiny popoludní. 
Potom nás vyviedli von a viezli nás na 
policajnú stanicu vzdialenú 100 km. 
Tam nás držali zavretých celý deň a po 
celý čas nám nedali nič jesť. Ale predali 
sme 100 kníh a 30 Biblií policajtom 
a ďalším ľuďom na policajnej stanici.

V roku 1982, keď som absolvoval 
biblický kurz na biblickej škole v Ra-
walpindi, dostali sme list od ľudí vo 
veľmi fundamentalisticky islamskej 
časti Pakistanu. Písali nám, že čítali 
Bibliu, majú mnoho otázok a chcú sa 
dať pokrstiť. Môj priateľ Ašraf Paul a ja 
sme im sľúbili návštevu, hoci sme boli 
varovaní ostatnými kresťanmi, že sa 
nikdy nevrátime živí. Avšak ja som si 
spomenul, že Boh sľúbil zachovať nás, 
a tak sme išli. Najprv úctivo počúvali, 
čo sme hovorili a mohli sme im dať lite-
ratúru. Napriek tomu nás potom začali 
biť a žiadali nás zaprieť Krista, lebo inak 
nám spália jazyky žeravým železom. 
Vytrhli nám batohy a literatúru, ale 
vedeli sme, že Boh nás nikdy neopustí. 
Bolo tu 200 moslimov. Ochránil nás 
primátorov syn, ktorý bol v minulosti 
v styku s kresťanmi a dokonca vyučoval 
na kresťanskej škole. Povedal davu, že 
musia najprv zabiť jeho než by im dovo-
lil zabiť nás. Nasadil nás do auta a ľahol 
si na nás, aby nás ochránil a tak sme 
mohli uniknúť.

V roku 1987 sme išli na cestu do 
Azadu v Kašmíre s dodávkovým autom, 
naplneným kresťanskými knihami. Pre-
dávali sme ich na rôznych miestach. Raz 
prišli policajti a pýtali sa nás, či máme 
povolenie. Začali biť miestneho brata, 
ktorý nám pomáhal. Vyrazili mu pred-
né zuby a tvár mu krvácala. Veľmi sme 
sa o neho báli. Vtom išiel okolo starší 
policajný úradník. Zastavil policajtov 
v ich surovosti a vzal nás do svojej kan-
celárie. Tam nám povedal, že on uveril 
v Krista pred dvoma rokmi a chce nám 
pomôcť, ale nemôže otvorene povedať, 
že je kresťanom. Pozval nás do svojho 
domu a dal sa nám najesť. Jeho manžel-
ka a rodina tiež potajomky čítali Bibliu. 
V nasledujúcich dňoch sme predali 
mnoho kníh a on nás chránil. Toto je 
iba jeden z príkladov toho, ako nás Boh 
zachránil v mnohých nebezpečných 
situáciách. Boh bol naozaj naším útočis-
kom a hradom.

Zvestoval som evanjelium moslimom 
po mnoho rokov. V roku 1995 mi Boh 

položil na srdce zakladať zbory v komu-
nitách formálnych kresťanov. Cítil som 
veľmi jasne, že Boh to žiada odo mňa, 
aby som to konal, i keď som nemal 
žiadnu odvahu a videl som pred sebou 
len ťažkosti.

A tak som začal pracovať v okrsku 
Doksaida na vidieku v okolí Rawalpin-
di. Žilo tu okolo 400 katolíckych rodín. 
Po šesť mesiacov som navštevoval ich 
domy. Začiatok bol veľmi ťažký, ľudia 
zatvárali dvere, keď ma videli prichá-
dzať. Po roku som sa pravidelne stretá-
val s jednou rodinou k modlitbám., aby 
tu Boh vo svojom milosrdenstve spasil 
mnohých ľudí. To bol začiatok zboru na 
tomto mieste. Ďalší veriaci z Rawalpin-
di mi pomáhali. Dnes má zbor okolo 
300 príslušníkov. Máme nedeľnú školu 
pre deti a dorast i skupiny pre biblic-
ké vyučovanie dospelých. Sobášime 
i pochovávame a stále navštevujeme 
domácnosti. Je to veľmi chudobný okrs-
ok a ľudia tu majú veľmi obmedzené 
sociálne možnosti. S pomocou misio-
nárov a veriacich zo zahraničia sme tu 
mohli vykopať studňu, takže obyvatelia 
majú čistú vodu. Mohli sme tiež posta-
viť modlitebňu a školu. Nikdy by sme 
to však neboli mohli uskutočniť sami 
a sme veľmi vďační za pomoc, ktorú 
sme prijali.

Keď moslimi uvideli naše stavby, boli 
veľmi nahnevaní, podobne katolícke 
cirkevné vrchnosti. Veľa ráz som bol 
slovne napadnutý, ale snažil som sa 
byť ako Ježiš a odpovedať láskou. Na 
začiatku sme pomáhali chudobným ro-
dinám tým, že sme za ne platili školské 
poplatky. V iných školách by sa i kres-
ťanské deti museli učiť islam a preto 
sme považovali za nutné mať vlastnú 
školu. Aj v tomto znova ďakujeme za 
pomoc zo zámoria. Teraz máme okolo 
200 žiakov a 11 učiteľov. Každý deň sa 
v škole vyučuje z Biblie a cez svoje deti 
mnohí rodičia začali chodiť do našich 
zhromaždení. To viedlo k rastu zboru.

Pán mi tiež dal víziu založiť zbor v Pe-
šaware. To bolo veľmi ťažké. Pešawar je 
veľmi fanatický moslimský okrsok, ale 
žili tu tiež formálni kresťania. Odkedy 
sme tam začali prácu, Boh nám žehnal 
a v novembri minulého roka bolo po-
krstených 25 veriacich. Niektorí z nich 
boli mnoho rokov závislí na heroíne. 
Aj tu máme nedeľnú školu pre deti 
a dorast a skupiny, v ktorých prebieha 
biblické vyučovanie dospelých. Avšak 
mali sme tu veľký problém s výstavbou 

modlitebne. Miestni obyvatelia zatarasi-
li cestu na stavebný pozemok a odmietli 
ju otvoriť, kým im nezaplatíme. Bol som 
z toho sklamaný, lebo to boli Božie pe-
niaze na jeho dielo, ale nemali sme inú 
voľbu. Murári boli počas stavby veľa ráz 
ohrozovaní, keď ľudia hádzali na nich 
kamene. Zlí ľudia zastavili našu prácu 
na streche, následkom čoho nebola 
dokončená najlepším spôsobom. Ale 
v komunite boli aj počestní muži, ktorí 
hovorili, že nám má byť dovolené po-
staviť si modlitebňu. Nemali však moc, 
aby zastavili prenasledovanie. Polícia 
nás vôbec nechránila a bolo zbytočné 
sťažovať sa u nej. Avšak mohli sme sa 
modliť a modliť a modliť. Stále sme si 
pripomínali zasľúbenie u Matúša 28,20: 
„Ja som s vami po všetky dni až do sko-
nania sveta!“

Práca v mojom domácom zbore v Sir 
Syed Chowk pokračujúco rastie. Je tam 
veľa obdarovaných a schopných bratov. 
Pre mňa je veľkou prioritou pripraviť 
mladých ľudí na úlohu vodcov. Hovorím 
im, že bude veľa ťažkostí, ale Boh ich 
učiní schopnými napredovať a dá im 
víťazstvo. Pripravujem týchto mladých 
mužov, aby išli na nové, ťažké miesta. 
V priebehu rokov sme videli 25 mužov, 
pripravených na plnočasovú službu 
a najmenej 20 je zapojených do duchov-
nej služby čiastočne.

Naša práca s kresťanskou literatúrou 
bola veľmi postihnutá medzinárodnými 
udalosťami. Od americkej invázie do 
Afganistanu bolo veľmi ťažké predávať 
knihy na trhoviskách. Niekedy boli 
moslimi na nás veľmi nahnevaní. Na-
priek tomu sme boli radi, že sme mohli 
kúpiť motorku, aby sme mohli ľahšie 
zasiahnuť územie v okruhu asi 100 
kilometrov okolo Rawalpindi. Prosím, 
modlite sa, aby táto nová práca bola 
možná.

Strašné zemetrasenie 8. októbra 2005 
nám otvorilo mnoho príležitostí pomôcť 
postihnutým ľuďom. Naše zbory dávali 
obetavo. Nakúpili sme potraviny a tiež 
oceľové prvky na výstavbu. Prijal som 
tiež mnoho peňazí zo zahraničia. Chce-
me sa vám poďakovať za vašu štedrosť. 
Prostriedky sme použili v okrskoch 
Kašmíru, ktoré som mohol po roky 
navštevovať. Prosím, modlite sa, aby 
Svetlo svietilo v tomto temnom mieste 
na slávu Bohu. 

misia
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stránka mladých

ANTJE A MARKUS SCHÄLLEROVI
PŘELOŽIL JAREK ANDRÝSEK

Musí mít děvče
všechno zapnuto až ke krku?

Otázka:
Musí se děvče vždy tak přísně ob-

lékat a zapínat vše na knoflíky až ke 
krku, aby chlapcům nedalo žádný pod-
nět k nakukování? 

Milá …
dobře, že se na to ptáš. Tato otázka 

je totiž mnohem důležitější, než by se 
na první pohled mohlo zdát. V oblasti 
oblékání totiž mnozí padají z koně na 
tu i onu stranu. 

Napřed bychom chtěli poznamenat, 
že tvé pozorování je zcela na místě. 
Když se děvče obléká vyzývavě, tak se 
po něm chlapci dívají jaksi automatic-
ky. A my jsme přesvědčeni, že to tak 
dělá úmyslně. Vždyť, které děvče by 
nechtělo vypadat pěkně? To samo o so-
bě není nic špatného. Krása pochází od 
Stvořitele. Problém však spočívá v síle 
sexuality. 

Hodně dívek používá své 
sexuální kouzlo jako nástroj.

Hodně dívek používá své sexuální 
kouzlo jako nástroj. Přesně vědí: „Když 
rozepnu ještě dva knoflíčky a ukážu 
podprsenku, pak budou kluci jako elek-

trizovaní.“ A tady právě začíná zneužití 
sexuálních podnětů. Kluci to zase dě-
lají jinak. Vyprávějí holkám například 
perverzní vtipy, které však holky spíše 
odrazují.

K tomu musíme brát ještě v úvahu, 
že kluci nezůstanou jen u nakukování. 
Jsou erotickými obrázky stimulováni. 
Mužská sexualita je jaksi „sdrátována“ 
s očima. Startuje se tím jejich fantazie. 
Motor se rozbíhá. Potenciál se začíná 
nabíjet a nějak se musí i vybít, napří-
klad sebeuspokojením.

Některá z dívek by však mohla říct: 
„Ti vidí i tak dost erotických obrázků. 
Na mém knoflíčku snad už ani nezá-
leží.“ Tento argument ale nemůžeme 
přijmout, to bychom pak také mohli 
říct: „Protože lžou všichni, nemá smysl, 
abych byl poctivý.“ Tak tomu jistě není, 
tak bychom k problému přistupovat ne-
mohli. Pokud přesně vím, že můj outfit, 
můj zevnějšek, dělá druhým problémy, 
tak bych jej měl změnit. Protože jsme 
vyzýváni k milování bližních, nemů-
žeme jen odvětit: „To je jeho problém 
a ne můj.“

Teď se ale dostáváme k velké otázce: 
„Kde začíná dráždění?“ Mohli bychom 
to tady začít diskutovat a kdybys tu 

byla s námi, tak bychom se možná přeli 
o každý detail, ale to vůbec nechceme. 
Pro tebe je důležité, aby jsi, když se ráno 
postavíš před svou skříň nebo když si 
budeš pořizovat nové šaty, uplatnila při 
malých i středně těžkých rozhodnutích 
výběru oblečení kritérium: „Nechci 
svým zevnějškem navozovat žádnému 
chlapci sexuální problémy.“ 

„Nechci aby můj outfit 
dělal mužům problémy.“

Pak o určitých věcech vůbec nebudeš 
uvažovat: extrémně upnuté a napůl 
průsvitné kalhoty, šetření materiálem 
na plavkách, nošení triček nahoře bez 
a jiné praktiky, které dělají zasvěcený 
výklad učitele biologie o ženských sexu-
álních orgánech zcela zbytečným.

Tebou pronesená slova „zapínat vše 
na knoflíky až ke krku“ ukazují na jiný 
extrém. Tělu nepřátelské myšlení, jež 
částečně ovlivňuje i křesťanství, způso-
buje, že se za hříšné považují věci, které 
jsou prostě jen krásné. Samozřejmě že 
oblečení a ozdoba smějí podtrhnout 
ženskou krásu. Někteří křesťané se dí-
vají na biblické místo z 1Pt 3,3n jako na 
zákaz nošení ozdob: „Pro vás se nehodí 
vnější ozdoba - splétat si vlasy, ověšovat se 
zlatem, střídat oděvy - nýbrž to, co je skryto 
v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokoj-
ný duch; to je před Bohem převzácné.“ Ale 
o to zde přece nejde. Ten, kdo tímto ver-
šem zakazuje ženám a děvčatům, aby 
používaly rtěnku nebo nosily bižuterii, 
ten by jim měl také zakázat nosit šaty.
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PAVEL ŠÍMA

Hledání Boží vůle
Bruce K. Waltke

recenze

K asi nejčastějším otázkám, které si 
jako křesťané klademe (nebo bychom 
si alespoň měli klást), patří otázka po 
Boží vůli v našem životě. A je to tázání 
naprosto pochopitelné. Ten kdo skrze Je-
žíše Krista poznal nebeského Otce jako 
všemohoucího a milujícího Boha, jemuž 
záleží na našem životě, ten se nemůže 
nezeptat, jak se Bůh dívá na jeho život. 
Je to projev touhy směřovat svůj život 
podle toho, kdo je mým Stvořitelem, 
Spasitelem a Pánem. 

Ale jak vlastně poznat, co je Boží 
vůle a co ne? A jak ji vůbec hledat? Na 
tuto otázku se pokouší odpovědět autor 
této knihy, profesor Starého zákona na 
Reformovaném teologickém semináři 
v Organdu, USA. Kniha je rozdělena do 
dvou částí. První nese název „Boží vůle: 
pohanské pojetí“ a autor se v ní zabývá 
třemi hlavními otázkami, a sice, jestli je 
Boží vůle vůbec biblickou myšlenkou, 
jak věští boží vůli pohané a jak je to s bo-
ží vůli ve Starém zákoně. 

Autor jako znalec Starého zákona 
nám ukazuje, jak to bylo s hledáním 
boží vůle v pohanském okolí Izraele 
a jak tyto v podstatě pohanské prakti-
ky jsou přítomné i v dnešní době, a to 
i u křesťanů. „Křesťanům nebyla nabíd-
nuta kouzelná formule, která otevírá mys-
tické dveře zázraků a která by nám dovolila 
zahlédnout záblesk mysli Všemohoucího. 
Šimonu Mágovi…bylo přísně vytýkáno, 
že toužil po nadpřirozené moci, a Kristus 
kritizoval zvrácené pokolení, které vždy 
žádá znamení od Boha. Bůh není kouzelný 
džin. Používání slibů, náhodné otevírání 
Bible, kde ukazováček určí správný verš, 
či spoléhání se na první myšlenku, která 
vám přijde na mysl, když se pomodlíte, to 
vše jsou nedovolené způsoby křesťanského 
věštění. Spoléhání se na zvláštní znamení 
od Boha je známkou nezralé osobnosti – ně-
koho, kdo prostě nedokáže věřit pravdě, jak 
je mu předkládána, ale musí se mu dostat 
zvláštního zázračného znamení jako sym-
bolu Boží autority“ (str. 9).

Jestliže nám autor v první části knihy 
ukáže, jak Boží vůli určitě nehledat, 
pokusí se v druhé části odpovědět na 
otázku po Boží vůli už pozitivně. A první 
z odpovědí je „moudrý křesťan čte Pís-
mo, medituje o něm a uvádí jej do praxe“ 

(str. 36). Je potěšitelné, že autor skutečně 
vede čtenáře k Písmu. K tomu, aby jej 
četl, ale aby nad ním hlavně i přemýšlel 
a učil se jej kompetentně vykládat. „K 
četbě Bible patří i to, že budeme vědět, jak ji 
vykládat. Každý křesťan, který chce růst, by 
se měl učit přesvědčivě nakládat s Písmem. 
Musíme se snažit o přesné výklady, aby-
chom věděli nejen to, co slova říkají, ale také 
znali jejich význam…Církev je bohužel plná 
lidí, kteří zneužívají Písmo, zvláště v oblasti 
Božího vedení“. (str. 40).

Učit se rozumět Písmu svatému, to 
je jeden z hlavních důrazů této knížky 
a autor k němu vyzývá všechny, kdo 
se chtějí otázkou po hledání Boží vůle 
vážně zabývat. Autor sám má totiž 
zkušenosti s tím, že s přemýšlením nad 
Písmem a porozuměním Písmu to v círk-
vi nebývá vždy moc slavné, když píše 
„my evangelikálové se vždy chopíme zbraní, 
když nějaká sekta prohlašuje, že jsou pro ni 
nepřijatelné krevní transfúze, protože Starý 
zákon varuje před pojídáním krve…ale ne-
hneme ani brvou, když se v našem vlastním 
táboře mluví způsobem, který upřednostňuje 
osobní zážitky před Božím zjeveným slo-
vem“ (str. 41).

Dalšími kroky v hledání Boží vůle pak 
je tzv. získání Božího srdce, tedy aby 
naše touhy, přání, myšlenky směřovaly 
k tomu, co je Boží a nejen lidské. 

Pak je to hledání moudrých rad a po-
naučení v církvi, u lidí, kteří žijí s Bo-
hem, mají svá obdarování, životní zku-
šenosti, jsou v určité oblasti vzdělaní. 
Důležité je si uvědomit, že lidé v církvi 
mi mohou někdy skutečně poradit, uká-
zat cestu, poučit mě. Obzvláště starší 
sborů by měli být takovými osobnostmi 
s přirozenou autoritou. Autor všem hle-
dajícím vysloveně radí „poslouchejte svou 
církev; Bůh vás tam poslal z nějakého důvo-
du. Nad vámi je autorita pastora a církev-
ních vedoucích a vy máte dbát jejich rad. 
Před několika lety jsem měl studenta, který 
stále střídal církve – snad každý měsíc mi 
vyprávěl o problémech v jeho nové církvi. 
„Proč už prostě někde nezůstaneš?“ zeptal 
jsem se ho jednoho dne. Znovu mi vyprávěl 
o problémech s hříchem v každé z církví, ve 
které byl, a že nehodlá být „členem církve 
odpadlíků“. Skutečným důvodem, proč 
tento mladík nezůstal v jedné církvi, bylo 

bohužel to, že nechtěl podléhat autoritě… 
Každý křesťan musí podléhat autoritě…Spo-
lečným znakem všech známých kazatelů, 
kteří v uplynulých letech zhřešili, je to, že 
neměli nikoho, koho by poslouchali, nebo 
alespoň někoho, za kým by měli či mohli 
jít“ (str. 67).

Poslední radou autora je (poté, co si 
budeme číst Bibli, přemýšlet nad ním, 
modlit se, budeme hledat radu u zkuše-
ných lidí v církvi, a stále nebudeme Boží 
vůli nacházet) spolehnout se na zdravý 
úsudek: „Bůh dal každému z nás mozek 
a očekává, že ho budeme používat“ (str. 85)

Na závěr pak autor přidá ještě jakési 
varování, které se týká Božího zásahu 
do našeho života. Jako křesťané věříme, 
že Bůh může učinit vše, ale nesmíme 
zapomenout, že může, ale nemusí. Bůh 
„má moc vstoupit přímo do našich životů, 
pokud se tak rozhodne, a křesťané musí být 
připraveni na to, že se tak může kdykoli stát. 
Ale Bůh takhle normálně nejedná a zřejmě 
tak ani nezasahuje…“ (str. 95). A s tím mu-
síme při našem hledání Boží vůle rovněž 
vážně počítat. 

Osobně bych tuto knihu zhodnotil tak, 
že nechce a ani nemůže sloužit jako pří-
ručka typu „jak nalézt Boží vůli snadno 
a rychle“, ale může být dobrým porad-
cem na této celoživotní pouti, jakou cesta 
s Bohem a hledání jeho vůle určitě je. 

Návrat domů, Praha 2005, 109 stran
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rozhovor

Bože můj, Bože můj, proč jsi mně opustil? 
Daleko spása má, ač o pomoc volám. Bože 
můj, volám ve dne, a neodpovídáš, nemohu 
se ztišit ani v noci. Ty jsi ten Svatý, jenž trů-
ní obklopen chválami Izraele. Otcové naši 
doufali v tebe, doufali, tys jim dal vyváz-
nout. Úpěli k tobě a unikli zmaru, doufali 
v tebe a nebyli zahanbeni. 

Já však jsem červ a ne člověk, potupa 
lidství, povrhel lidu. Všem, kdo mě vidí, 
jsem jenom pro smích. Šklebí se na mě, 
potřásají hlavou: „Svěř to Hospodinu!“ „Ať 
mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si 
ho oblíbil!“ 

Ty jsi mne vyvedl z života matky, chovals 
mě v bezpečí u jejích prsou. Na tebe jsem 
odkázán už z lůna, z života mé matky ty jsi 
můj Bůh. Nebuď mi vzdálen, blízko je souže-
ní, na pomoc nikoho nemám!

Množství býků mě kruhem svírá, bášanští 
tuři mě obstoupili. Rozevírají na mě tlamu 
jak řvoucí lev, když trhá kořist. Rozlévám 
se jako voda, všechny kosti se mi uvolňují, 
jako vosk je mé srdce, rozplynulo se v mém 
nitru. Jako střep vyschla má síla, jazyk mi 
přisedl k patru. Vrháš mně do prahu smrti! 
Smečka psů mě kruhem svírá, zlovolná tlu-
pa mně obkličuje; sápou se jako lev na mé 
ruce a nohy, mohu si spočítat všechny své 
kosti. Pasou se na mně svým zrakem. Dělí 
se o mé roucho, losují o můj oděv. Nebuď mi 
vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na 
pomoc! Vysvoboď mou duši od meče, chraň 
jediné, co mám, před psí tlapou; zachraň mě 
ze lví tlamy, před rohy jednorožců! --

Dvacátý druhý žalm zachycuje mod-
litbu trpícího člověka. Jejím obsahem 
je zápas žalmisty o víru v Hospodina, 
v jeho lásku a věrnost. To vše je zpo-
chybněno výsměchem žalmistových 
nepřátel, výsměchem velmi přesně 
a nebezpečně cíleným: „No tak ty jsi 
věřil Hospodinu? Vidíš, byl jsi takový 
věrný, čítankový věřící... A proč ti tedy 
teď ten tvůj Bůh nepomůže?“ 

Takový útok je ďábelsky promyšlený 
a způsobuje nesmírnou duševní trýzeň. 
Žalmistovo utrpení je o to bolestnější, 
že nepřáteli nastolené otázky napadají 
i jeho samotného a zpochybňují tak 
ještě víc jeho víru. Přesto v boji nerezig-
nuje. Nebojuje však přímo s nepřáteli, 
bojuje na modlitbě. 

Žalm začíná otázkou: „Bože můj, 
Bože můj, proč jsi mně opustil?“ Stej-
nou otázku vyslovil Ježíš na kříži. Tato 
záhadná, zneklidňující otázka sama vy-
volává množství otázek dalších. Začně-
me tedy naše dnešní povídání u ní. 

Hebrejština rozeznává „proč“ kau-
zální (to je madua) a „proč“ cílové, 
teleologické (to je lamá), které bychom 
měli správně překládat „k čemu“. Toto 
druhé „proč“ je i v úvodní větě žalmu. 
Ježíš (nebo žalmista) se touto otázkou 
neptá: „Z jakého důvodu?“ nýbrž: „K ja-
kému cíli?“ Čili: Jaký to má smysl? Vede 
to k něčemu, nebo to ústí do marnosti? 
To jsou závažné otázky. Dokud zůsta-
neme v zajetí pouhé kauzality, zvlášť 
chápeme-li ji mechanicky, nemáme 
naději, že překročíme horizontalizmus. 
Ocitli jsme se v začarovaném kruhu, ve 
kterém se sice někdo možná může cítit 
dobře, ale ze kterého se nedá dostat ven. 
Vykročit z něho můžeme teprve tehdy, 
když si připustíme otázku po smyslu. 
Tato otázka ale může spustit lavinu dal-
ších, jako je tomu i tady: „Bože můj, jaký 
to má smysl, že jsem se narodil, když jdu 
vstříc smrti? Jaký má smysl, že ač jsem 
se o tebe celý život zasazoval, můj život 
nakonec ústí do marnosti?“ Otázka po 
smyslu je snad nejhlubší otázkou, kte-
rou si je možno položit. A je tak důleži-
té, že se jí ani Pán Ježíš nevyhýbá a zde 
ji prožívá. 

Teď se budu ptát jakoby z lidské 
perspektivy: Jak to, že se takto ptá Boží 
Syn, který to vlastně všechno měl vědět 
dopředu?

Podle mého mínění bylo předurčeno 
právě to, aby tím vším musel projít. 
Reformovaná tradice odedávna vyklá-
dá tenhle okamžik Ježíšova života jako 
chvíli Ježíšova sestoupení na úplné 
dno. Tedy do hlubin lidského zoufal-
ství a vzdálení se od Otce. Tuto situaci 
můžeme interpretovat jako peklo (Karel 
Barth). A tohle je mi blízké, i když vím, 
že se pokoušíme vyložit něco, co nás 
přesahuje. Celý vztah Otce a Syna nás 
přesahuje. Ovšem zdá se mi, že je lépe 
vykládat nejhlubší bod Ježíšovy cesty 
jako vstup do zoufalství, do oddělení 
a do vzdálení se od Boha (tedy vykládat 
jej existenciálně), než jej vykládat fyzic-

ky, totiž jako nejkrutější tělesnou bolest 
(Mel Gibson ve svém filmu Utrpení 
Krista). Nejšťastnější není ani vykládat 
jej mýticky -- jako místně chápaný se-
stup do podsvětí, neboť to se mě vlastně 
osobně nedotýká. Velice a osobně se 
mě naproti tomu dotýká skutečnost, že 
Ježíš prošel zoufalstvím zavržených. To 
je to: „Sestoupil do pekel.“ Vzpomeňte 
si, co je napsáno nad pekelnou bránou 
vedoucí do Dantova pekla: „Vší zanech 
naděje, čí noha sem se šine.“ Jedná se 
tedy o ten nejhlubší bod. Ježíšova slova 
na kříži tak nejsou pouhou liturgickou 
recitací starého žalmu, ale tvoří součást 
toho, co udělal pro nás a za nás.

Je 22. žalm proroctvím psaným ne-
zaujatým pisatelem, nebo autentickou 
zkušeností člověka, který předjímá 
svým údělem a prožitky budoucí úzkost 
Spasitelovu?

Já bych to řekl asi jinak. Odpradávna 
se objevovala v Izraeli myšlenka (souvi-
sející snad se slavením Hodu beránka), 
že kupředu jde ten, kdo přijímá utrpení. 
Role trpícího beránka (nebo trpícího 
služebníka Hospodinova -- Iz 53) je 
znovu a znovu připomínána a stále do 
ní jakoby vstupují ti, kteří třeba částeč-
ně takové utrpení prožívají. Některým 
z nich je dáno, aby určité rysy této role 
rozvinuli a vyjádřili tak, že skutečně 
předjímají události, jež přijdou, aniž si 
toho ovšem jsou sami vědomi. Já bych 
to rozhodně nechtěl kvantifikovat, 
abychom se nedostali do problémů psy-
chologických či teologických. (Mám na 
mysli tendenci měřit Pánu Bohu staro-
zákonními proroctvími to, jak plní svůj 
dějinotvorný plán. Takoví časoměřiči 
jakoby se stopkami v ruce stojí u udá-
lostí, jimiž se podle nich naplnila stará 
proroctví a komentují: „Pane Bože, tohle 
bylo dobré!“ anebo „Tady jsi nám ještě 
něco zůstal dlužen!“) 

Je to jinak: V Písmu se stále znovu 
objevuje role beránka -- trpícího a obě-
tujícího se. Jak do ní vstupují jednotlivé 
postavy, role se prohlubuje a jakoby 
vnitřně roste. A přece zůstává nenapl-
něná a stále otevřená, a to až do chvíle, 
kdy do ní vstoupí ten, který ji vyplní 
beze zbytku -- to je Ježíš. My pak teprve 
zpětně poznáváme, že mu tato role byla 

Zápas o vztah s Bohem
Rozhovor s profesorem Janem Hellerem
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rozhovor

doslova „šita na tělo“. Pravdou ovšem 
zůstává, že ti, kteří do ní vstupovali 
před ním, k němu ukazovali, navzdory 
tomu, že se jí zhostili neúplně či s mno-
hým troskotáním.

Na otázce: „Bože můj, Bože můj, proč 
jsi mně opustil?“ je asi nejdůležitější při-
vlastňovací zájmeno „můj“. Díky němu 
zůstává mezi tazatelem a Bohem vztah. 
Ježíš svou otázku sice nezačíná oslove-
ním: „Otče!“, ovšem i v tom „Bože můj“ 
stále zní důvěra. Jakoby i v okamžiku 
bezvýchodnosti člověk Ježíš viděl ve 
svém Bohu jedinou bytost, na kterou 
se může s důvěrou obrátit. A přestože je 
v jeho slovech obrovský otazník, důvěra 
zůstává. Před Ježíšem není prázdnota, 
jeho Bůh není náhle mrtvým bohem, ný-
brž stále zůstává tím, k němuž je možno 
se i v poslední chvíli modlit.

To jste řekl zcela přesně. A právě to 
považuji v celém dění na Golgotě za 
zvlášť důležité: že se Ježíš ani v posled-
ním okamžiku neobrací k Bohu zády. 
Neříká: „Podívejte se, nevěrný Bůh mě 
opustil.“ To říká Nietzsche. A říkají to 
i mnozí lidé dnes: „Podívejte se, krutý 
Bůh nás opustil. Nejdřív nás potopil, 
pak odešel a teď se škvaříme ve vlast-
ní šťávě.“ Jenomže si neuvědomují, že 
jsou to oni sami, kdo se obracejí k Bohu 
zády. 

Ježíš Boha i ve své nejhlubší temnotě 
stále ještě oslovuje a setrvává s ním 
v obecenství. Ovšem, oslovuje jej otáz-
kou, která zní jako výčitka, ale to není 
tak zlé. Mnoho lidí se s Pánem Bohem 
hádá. Dělám to někdy i já. Myslím si 
však, že když jsem schopen i v hádce 
Bohu naslouchat a nechat se poučit, je 
to v pořádku. 

Jak je to s odpovědí na otázku po 
smyslu?

Přejeme si znát odpověď co nejdřív, 
a to proto, že máme rádi ve věcech jas-
no. Jenomže Bůh Ježíši (a skrze něho 
i nám) odpovídá nikoliv slovem, nýbrž 
skutkem - vzkříšením. Ve chvílích nej-
temnějších, kdy zaznívá ona naléhavá 
otázka, však po této odpovědi není ještě 
ani stopy. 

Ježíšova velikost je v tom, že tímto 
všelidským a hlubokým zoufalstvím 
prošel, aniž mu propadl. K tomu by 
došlo, kdyby se obrátil k Bohu zády; 
ovšem on to neudělal. Nezřekl se 

Boha, a tak se jeho obecenství s ním 
nepřervalo, navzdory tomu, čím 
procházel. Pro nás je v tom příklad 
i naděje. V okamžiku své smrti bude 
každý z nás, lidsky zcela sám. Budeme 
stát před propastí zoufalství, zmaru 
a nicoty. Ježíš tam ale v tom okamžiku 
bude s námi. „S námi Bůh!“, Imanuel. 
Kdo se Ježíše v životě nezřekl, může 
jeho přítomnost očekávat i ve chvíli 
smrti. V tom je naše naděje, že ani ve 
smrti nebudeme sami. On nás vším tím 
neznámým provede, a to právě proto, 
že tím vším prošel. Tato pevná jistota 
(nikoliv malovánky ráje) tvoří podstatu 
křesťanské naděje proti smrti.

Žalm 22,22b - 32
A tys mi odpověděl. 
O tvém jménu budu vyprávět svým brat-

řím, ve shromáždění tě budu chválit. Kdo 
se bojíte Hospodina, chvalte ho! Ctěte ho, 
všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo po-
tomstvo, žij před ním v bázni! Nepohrdl po-
nížením, v opovržení ho neměl. Když trpěl 
příkoří, neukryl před ním svou tvář, slyšel, 
když k němu o pomoc volal. Od tebe vzejde 
mi chvála ve velikém shromáždění. Své sli-
by splním před těmi, kdo se ho bojí. Pokorní 
budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina 
ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce 
bude žít navždy. Rozpomenou se a navrátí 
se k Hospodinu všechny dálavy země. Tobě 
se budou klanět všechny čeledi pronárodů. 
Vždyť Hospodinu náleží kralovat i nad pro-
národy vládnout. 

Všichni tuční v zemi, ti, kdo jedli a kdo 
se klaněli, všichni, kdo sestupují v prach, 
musí před ním padnout na kolena; a jejich 
duše si život nezachová. Potomstvo bude 
mu sloužit. O panovníku budou vyprávět 
dalšímu pokolení, to přijde a bude hlásat 
jeho spravedlnost lidu, který se zrodí: „To 
učinil on!“

Pane profesore, kdesi jste napsal, že 
když Hospodin starozákonnímu svěd-
kovi víry v nějaké tíživé situaci odpo-
věděl, bylo to bráno stejně, jako by už 
zasáhl v jeho prospěch činem. V našem 
žalmu vrcholí žalozpěv žalmisty slovy: 
„A tys mi odpověděl.“ Není zde řečeno, 
co mu odpověděl, není zde řečeno, že 
se věci daly do pořádku (naopak, smí-
me se domnívat, že se zatím vůbec nic 
nezměnilo), a přesto od té chvíle začíná 
žalmista Boha chválit a svědčit o jeho 
záchraně. Jak to?

Položil jste prst právě na ten nejcitli-
vější bod. Nejprve ale dodám něco ma-
ličko o hebrejské gramatice: hebrejské 
sloveso nezná kategorii času, lze jej tedy 
přeložit jakýmkoli časem, v závislosti na 
kontextu. Klíčová věta žalmu tedy může 
znít: „A tys mi odpověděl!“ nebo také: 
„A ty mi odpovídáš!“ nebo dokonce: „A 
ty mi odpovíš!“ Čili minulost, přítom-
nost a budoucnost se propojují v událos-
ti, která časy prolamuje. A protože jsme 
na samé hranici času, neumíme dost 
dobře popsat, co se zde vlastně děje. 
Je však celkem zřejmé, že tématem 22. 
žalmu není ve skutečnosti opuštěnost 
nebo zoufalství žalmisty, ani jeho chvály 
v závěru, ale právě tento obrat, ten zlom 
mezi zoufalstvím a novým výhledem, 
který sám o sobě není popsatelný a te-
matizovatelný, ani zachytitelný lidskými 
slovy. Není dokonce ani situovatelný do 
lidského času. Je patrný jenom z toho, 
čemu říkají filmaři ostrý střih; z toho 
prudkého přelomu, z té principiální dis-
kontinuity dění. A odtud, z tohoto zlo-
mu, se odvíjí všechno další. Tento zlom 
vzniká tím, že do našeho času nečekaně, 
jakoby bezdůvodně a pro nás leckdy ne-
viditelně, vstoupil Bůh. Důvodem tohoto 
zlomu tedy není něco, co prožil žalmista, 
i když jeho prožitek byl pro něj důležitou 
přípravou na přijetí změny. Tím nejvlast-
nějším důvodem bylo Boží rozhodnutí 
do žalmistova údělu vstoupit. Bůh sám 
se rozhodl vstoupit do našeho údělu, do 
našeho zoufalství, do naší bezmocnosti 
a beznaděje. Tento Boží vstup vyjadřuje 
poslední věta žalmu: „To učinil on!“ Ne 
žalmista, ani ti lvi, kteří ho obklopovali, 
ani posměvači a nepřátelé. To učinil on 
-- Bůh sám!

Tato událost, kdy se prolomil čas, 
předjímá všechno ostatní, co následo-
valo: vtělení (inkarnaci), vzkříšení a také 
poslední soud, který je před námi a do 
kterého nemůžeme nevstoupit. Pokud jej 
však vnímáme díky této události v per-
spektivě naděje, nelze než děkovat.

(ČLÁNEK JE UKÁZKOU Z PŘIPRAVOVANÉ 
KNIHY ROZHLASOVÝCH ROZHOVORŮ PETRA 
VAĎURY S PROF. JANEM HELLEREM NAZVANÉ 
ZNAMENÍ ODKAZUJÍCÍ K NEBI, KTERÁ VYJDE 
NA PODZIM VE VYDAVATELSTVÍ VYŠEHRAD. 
ROZHOVOR BYL ODVYSÍLÁN V POŘADU RANNÍ 
SLOVO V NEDĚLI 20. 6. 2004 V 7.35 HOD. NA 
FREKVENCÍCH ČESKÉHO ROZHLASU 3 - VLTA-
VA. PETR VAĎURA PŘIPRAVUJE RANNÍ SLOVO 
NA VLTAVĚ KAŽDOU NEDĚLI UŽ OD LISTOPADU 
2003.)

Žalm 22,2 - 32
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svědectví

Žijme tak, aby se lidé začali ptát…
Své mládí jsem prožila v totalitní spo-

lečnosti. Nebylo lehké říkat lidem něco 
o Bohu. Je to dnes v otevřené společnos-
ti snadnější? Nevím, ale Ježíš Kristus je 
tentýž včera i dnes i na věky (Židům 
13,8). Nedávno jsem hovořila s jednou 
mladou věřící ženou, která nebyla vy-
chovávaná ve věřící rodině. Řekla mi, že 
ji ani tak nezajímalo, co nebo jak křesťa-
né mluví, ale jaký život žijí a jak jednají. 
To pro ní bylo tím nejdůležitějším, aby 
se po Bohu vůbec začala ptát a Boha 
hledat. Lidé kolem nás vycítí, zda jsme 
křesťané jenom jako a nebo zda víru 
v Boha bereme vážně. V tomto směru se 
vůbec nic nezměnilo. 

Modlitba o možnost svědectví
Vzpomínám si na jednu vyslyšenou 

modlitbu, ale jinak než jak jsem si to já, 
moje sestra a kamarádka Eva, která za 
námi přijela do Kunštátu až ze Šumper-
ka, představovaly. Šly jsme na předem 
domluvenou návštěvu do nedaleké 
vesnice, abychom zazpívaly mládežnic-
ké písně pro mou kamarádku, kterou 
jsem opakovaně zvala k Bohu. Ona si ty 
písně chtěla nahrát na magnetofonovou 
pásku. Cesta nás vedla krásnou kraji-
nou. Svítilo slunce, zpívali ptáci, voněly 
květy a lesní stín nás chránil před hor-
kem. Zhruba půl kilometru před cílem 
jsme se zastavily. Modlily jsme se za 

zdar naší cesty, aby byl Pán Ježíš osla-
ven a Maňka přijala nabízené spasení. 
Za chvíli jsme se s ní setkaly, byla pěk-
ně nazlobená, nemohla se nám věnovat, 
nemohla si poslechnout ani nahrát pís-
ně. Musela totiž obsluhovat místo své 
mamky v místní hospodě. „Pojďte si dát 
aspoň sodovku nic s tím nenadělám“, 
pozvala nás nakonec. A my zklamaně 
šly. Usrkávaly jsme pomalu sodovku 
a přemýšlely, co dál. 

Bůh jedná, ale ne podle 
našich představ 

V hospůdce bylo asi 5-8 mužů popíjeli 
pivo a kouřili. Maňka k nám přistoupi-
la s tím, že si ti pánové všimli kytary 
a přáli si, abychom jim zazpívaly. Šep-
tem jsme jí řekly, ať řekne jaké písně 
zpíváme. Prý to nevadí, jen ať něco 
zahrajeme. Vybraly jsme evangelizační 
písně, naladily kytaru a pěkně ztrémo-
vané začaly zpívat. Ještě dnes cítím to 
ticho v sále, i špendlík by bylo slyšet, 
kdyby padal. Hospůdkou znělo „Můj 
život marnou byl jen honbou za štěs-
tím“, “Můj, můj, můj, můj, Ježíš je můj“ 
a podobně. Po chvíli k nám přistoupil, 
se slzami v očích, jeden pán a před kaž-
dou z nás položil čokoládu. Také Maňka 
slzela. Zazpívaly jsme ještě několik pís-
ní a rozloučily se s tím, že by ty písně 
neměli vnímat jako „lidovky“, ale jako 
podnět k přemýšlení a odešly jsme. 

Buďme vděčni 
za možnost svědectví

Děkovaly jsme Bohu za neobvyklou 
možnost k vydání svědectví o možnosti 
záchrany ztraceného člověka. Později 
jsem se dozvěděla, že ten pán měl velmi 
smutný život snad nějaký koncentrační 
tábor nebo něco podobného. Asi za mě-
síc po naší návštěvě zemřel. Nezpívaly 
jsme v hospodě náhodou kvůli němu? 

Žijme Krista a to ostatní 
nechme na Něm

V nedávné době, už v otevřené společ-
nosti, proběhla evangelizace ProChrist 
2006. Měla jsem pozvané lidi z práce. 
Někdo mi rovnou vrátil pozvánku s tím, 
že nepřijde, jiným to nevyšlo, ale chtěli 
vědět, co se tam říkalo. Modlila jsem se, 
abych jim to řekla co nejpřesněji. Mys-
lím si, že svědčit o Boží lásce a plánu 
spasení je stejně těžké dnes tak jako 
včera. Stále však platí slova apoštola 
Pavla z Listu Efezským (5,16): „Nepro-
marněte tento čas!“ Vidím v tom přímý, 
laskavý a pravdivý přístup k lidem, ze 
kterého poznají, že je mám ráda, že to 
s nimi myslím dobře. Aby poznali, že mi 
Bůh skrze svého Syna odpouští, i když 
zklamu. Aby poznali, že to, co mám 
v Bohu já, mohou mít i oni. Zkrátka žít 
a ostatní nechat na Pánu Bohu. Chtěla 
jsem se s vámi o tyto zkušenosti podělit 
s přáním: „Žijme v Kristu, když jsme ho 
přijali jako Pána“ (Kol 2,6).

MIROSLAVA PÍPALOVÁ

Otevřeni Bohu
v otevřené společnosti

Miroslava Pípalová

24



25ŽIVÉ SLOVO

IRENA ZEMANOVÁ

Variace
na brněnské nádraží

okénko sester

Ze stejného nástupiště, 
stejným směrem a přesto …

Před časem bylo brněnské nádraží 
předmětem značného mediálního zájmu. 
Být či nebýt, přesunout či nepřesunout, 
bylo dokonce otázkou referenda. Hodně 
cestuji, v poslední době zvlášť vlakem. 
Celý život žiji v Brně a moji pozornost 
naše nádraží upoutalo už dávno před 
referendem něčím jiným. Má totiž jednu 
úžasnou zajímavost: Ze stejného nástu-
piště, stejným směrem můžete odjet do 
Bratislavy i do Ostravy. Kdo se trochu 
orientuje na mapě ví, že Bratislava je od 
Brna na jih a Ostrava na severovýchod. 
To mne zaujalo. Při nejbližší příležitosti 
jsem sledovala koleje. V jednom úseku 
je výhybka a koleje se začnou od sebe 
nenápadně vzdalovat. Zpočátku nepatr-
ně. Potom velkým, ale dobře viditelným 
obloukem se jedna trať obrací k severu. 
Kdo nastoupil špatně, má možnost 
z rychlíku vystoupit až za půl hodiny.

Výhybky, jež mění směr
V životě děláme různá důležitá roz-

hodnutí. Je moc dobré si řádně ověřit, 
kam nás dovedou. Mohou zpočátku 
vypadat velmi slibně, sedíme v dobře 
vybaveném vlaku, ale někdo nebo něco 
nám může přehodit nenápadnou výhyb-
ku a už jedeme jinam, něž jsme původně 
zamýšleli. A zpočátku si to ani nemusí-
me uvědomovat. Nejčastěji to mohou být 
nové kontakty s lidmi na pracovišti nebo 
ve škole, to co čteme nebo co sledujeme 
v TV. Šťastné manželství naruší neshody, 
třetí osoba, z dobrého studenta se stane 
žák, na kterého není spolehnutí.

Ve vlaku se spoleháme na 
strojvůdce a v životě?

A cestující nemá vyhráno ani několik 
kilometrů za Brnem. Projíždí Křenovi-
cemi - ale pozor! Tato obec má horní 
a dolní nádraží. Klidně projíždíte urče-
nou stanicí a nemusíte vůbec dojet do 
Ostravy, ale třeba do Kyjova. Takových 
výhybek je cestou ještě několik, ale žád-
ná není tak nenápadná, jako ty v Brně. 
Cestující vlakem to mají nakonec snad-
né. Koupí si jízdenku a pokud nastoupí 
do správného vlaku, mohou důvěřovat 
Českým drahám, protože vlak sledují 
výpravčí a další zaměstnanci. Jak to však 

dělat v životě? Je možno určit si cílovou 
stanici. Ale je možno si koupit nějakou 
jízdenku? Kdo se postará o bezpečnost 
mé cesty a sleduje nastavení výhybky? 

Bůh zná cestu kolejištěm 
a dovede nás k cíli

Důležitým informátorem pro každého 
cestujícího životem je Bible. Je to vlast-
ně takový dopis od Boha lidem, ze kte-
rého se člověk dozví, co je správné, co 
Bůh jako Stvořitel svému stvoření radí 
a před čím ho varuje. Dozví se, že Bůh 
je ten, kdo dává všemu živému život. 
Na každém člověku Mu záleží, má ho 
rád, nabízí mu svou ochranu. A nejen 
to. V osobě Pána Ježíše chce být na 
místě strojvůdce, který dobře zná cestu 
všemi kolejišti a může každého dovést 
do cílové stanice - věčný život v nebi, 
v blízkosti Boha. Ježíš o sobě říká: „Já 
jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází 
k Otci než skrze mne.“

Bezpečnostní předpisy
Jsou různé cesty k různým cílům. Je 

na každém člověku, co si vybere. Koho 
nechá na místě strojvůdce, jestli Mu dů-
věřuje, nebo Mu opakovaně cestou radí. 
Tou cestou ale může dojít i k různým 
úrazům. Je třeba dodržovat „bezpečnost-
ní předpisy“ = něco dělat nebo taky něco 
nedělat.

Jiný vlak, jiná krajina
Když byste na tom nástupišti nastou-

pili do vlaku opačným směrem, můžete 

dojet do Kolína, do Prahy a třeba ještě 
dál. Mě zajímá ten Kolín - Praha. Mezi 
Brnem a Kolínem je víc zastávek, podle 
toho, jestli použijete vlak osobní, rych-
lík, rychlík EC nebo IC. Ale můžete jet 
buď přes Vysočinu (Havlíčkův Brod) 
nebo přímější nyní opravenou tratí 
přes Českou Třebovou. A to už je do-
cela rozdíl. Projíždíte jinou krajinou, 
jinými městy. Při tom mě napadají 
verše jako: „Každý, kdo věří, že Ježíš je 
Kristus, je zrozen z Boha...“ „Kdo má Syna, 
má život....“ „...Zemřeli jste a váš život je 
ukryt s Kristem v Bohu.“ „Avšak nyní, 
když jste byli osvobozeni od hříchu a stali 
jste se otroky Božími, máte svůj užitek ku 
posvěcení a vaším cílem je život věčný.“ 
(Podle Nové smlouvy: 1J 5,1.12; Kol 3,3; 
Ř 6,22)

Vybrat, nastoupit, nekritizovat
Je důležité, že „jedu do Kolína - mám 

platnou jízdenku a daný cíl“. Mám 
možnost si vybrat druh vlaku a trať, 
jsou různé církve a skupiny věřících, 
někdy se říká: Jiný způsob zbožnosti. 
Měla bych se však chovat podle toho, 
do jakého vlaku jsem nastoupila, a včas 
se rozhodnout, kudy pojedu. V průběhu 
cesty se nic moc reklamovat nedá. Snad 
srovnávat. Ale kritizovat ty, kdo používa-
jí jiný spoj? Proč?!

Šťastnou a bezpečnou cestu vhod-
ným spojem ke správnému cíli všem 
přeje
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úvaha

Hľa, človek!
„Vtedy vzal Pilát Ježiša a zbičoval. 

A vojaci upletúc korunu z tŕnia položili 
mu ju na hlavu a odiali ho šarlátovým 
plášťom... Vtedy vyšiel Ježiš von ne-
súc tŕňovú korunu a šarlátový plášť. 
A Pilát im povedal: HĽA, ČLOVEK!“ (J 
19,1-5) 

Nevedel Pilát, akú významnú pravdu 
vyslovil, keď Jeruzalemčanom predvie-
dol ukrutne zbičovaného a pohaneného 
Pána Ježiša. Chcel azda vzbudiť súcit 
s Ním? Je to možné. Ale my v Ňom 
v tejto situácii vidíme zástupcu nás 
ľudí, zástupcu každého človeka pred 
Bohom. Prečo?

Pôvodný človek ako Božie 
stvorenie

Pán Boh stvoril človeka na svoj ob-
raz a osadil ho do rajskej záhrady. „A 
Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho 
v záhrade Édena, aby ju obrábal a mal na 
ňu pozor.“ (1M 2,15) Dávid pri pohľade 
na vesmír a viditeľné Božie stvorenie 
premýšľa: „Čo je smrteľný človek, že pa-
mätáš na neho…! Učinil si ho málo menším 
než je Boh; korunoval si ho slávou a cťou. 
Učinil si ho vládcom nad dielami svojich 
rúk; všetko si poddal pod jeho nohy: ovce, 
voly, to všetko, áno, i divú zver poľnú, ne-
beské vtáctvo a morské ryby…“ (Ž 8) Člo-
vek v raji dostal úlohu múdro panovať 
nad časťou jemu zverenej prírody a byť 
vďačný svojmu Stvoriteľovi za život 
a svoje postavenie. Mal zodpovednosť aj 
za svoje životné prostredie, čo je úloha 
aj dnešného ľudstva. Ale žiaľ – človek 
zhrešil. Narušený vzťah k Bohu – Stvo-
riteľovi prináša mravný úpadok a celko-
vé zlyhanie v jeho pôvodnom určení.

Človek po páde v raji 
Najlepšie je padlý človek charakte-

rizovaný slovami Písma (1M 6,5): „A 
Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka 
na zemi a že všetko, čo vytvoria myšlienky 
jeho srdca, je len zlé po všetky dni.“ Takéto 
ľudstvo bolo zrelé pre potopu. Aj dnes 
ľudia nesú tento istý charakter – nie sú 
schopní dobra sami zo seba. To je náš 
obraz, všetci sme od narodenia takí 

a je to dôsledok pochybenia prvých 
ľudí v raji. Pán Ježiš ako najlepší znalec 
ľudského srdca to potvrdzuje: „Lebo zo 
srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, 
cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné 
svedectvá, rúhania; to je to, čo poškvrňuje 
človeka.“ (Mt 15,19-20) Pán Boh s ľútos-
ťou hľadí na človeka, ktorého stvoril na 
svoj obraz, ale človek ten obraz porušil 
v tom podstatnom – Boh je dobrý, člo-
vek sa stal zlým. Dnešný svet a pred-
potopný svet ľudí je rovnaký. Technika 
sa rozvinula a azda aj životná úroveň 
o niečo stúpla, ale charakter človeka ani 
o máčny mak.

Bohom vyvolený ľud
Pán Boh si vyvolil pre svoje potešenie 

Abraháma – otca všetkých veriacich 
a z neho pochádzajúci ľud Izraela. Mal 
s týmto ľudom obzvlášť vysoké zámery, 
aby to bol ľud oddelený pre Neho, ľud 
zvláštny, aby to bolo kráľovstvo kňa-
zov. Ako dopadol tento ľud v Božom 
hodnotení? Prorok Izaiáš o tomto ľude, 
o Júdovi a Jeruzaleme píše: „Synov som 
vychoval a vyvýšil, ale oni zradne odpadli 
odo mňa. Vôl zná svojho hospodára a osol 
jasle svojho pána; Izrael nezná, môj ľud 
nezrozumieva.“ A ako tento ľud vyzerá 
v Božích očiach – teda aký v skutočnosti 
je? „Celá hlava je nemocná a celé srdce ne-
duživé. Od spodku nohy až po vrch hlavy 
niet na ňom celého miesta zdravého; všetko 
je samá rana, modrina a hnisavá rana ot-
vorená…“ (Iz 1,1-6) Toto už vôbec nie je 
Boží obraz. To vtedy, keď sa nečistota 
dostane do vnútra tela, pôsobí hnisa-
júce zápaly a odporný zápach. To nie je 
nič pre Božie potešenie. Taký bol Izrael 
– v Božom zámere výkvet ľudstva. 

V 8. Žalme je človek postavený za 
nadradeného volom, dobytku, divej zve-
ri. V tomto texte vôl a osol sú múdrejší 
než padlý človek, čo i z vyvoleného ná-
roda. Tým je vyjadrený hlboký stupeň 
úpadku hriešneho človeka.

Jediný pravý človek 
Pán Boh nemohol mať úplnú záľubu 

v žiadnom žijúcom človeku. Nik nebol 

pred Jeho tvárou dokonalý a každý bol 
na Boží zármutok. Aj tí najlepší Boží 
ľudia mali nedostatky. To bol jeden 
z dôvodov, prečo sa Pán Ježiš rozhodol 
prísť na zem – sledoval tým vypôsobiť 
Božie uspokojenie z Jeho stvorenia. Stal 
sa tým človekom, v ktorom mal Boh za-
ľúbenie. Božie dvojnásobné vyhlásenie: 
„Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom 
sa mi zaľúbilo“ je dostatočným svedec-
tvom o Božej radosti z jednorodeného 
Syna, ktorý sa stal človekom. A znelo 
to radostne v ušiach Pána Ježiša – veď 
sa naplnila Jeho túžba potešiť Otca. 

Pán Ježiš bol dokonalý vo svojich 
myšlienkach, slovách i skutkoch. Jeho 
myšlienky bol priamo schopný vnímať 
iba Jeho Otec. My sme schopní vidieť 
a posudzovať Jeho slová a činy. O Jeho 
rečiach svedčili Jeho poslucháči: „Nikdy 
tak nehovoril človek, ako tento človek.“ (J 
7,46) Jeho reči boli stopercentne prav-
divé a tým aj mocné. A Jeho skutky? 
V 5. kapitole Ev. Jána Ho pozorujeme, 
ako pravého činorodého človeka, keď 
38 rokov chorý muž opustený ľuďmi 
si musel sťažovať slovami: „Nemám člo-
veka.“ V tej chvíli sa mu Pán Ježiš stal 
človekom a zázračne ho uzdravil.

Uvedomme si, že On potešil Otcovo 
božské srdce aj za nás, aj na našom 
mieste. Ak my chceme potešiť nášho 
Stvoriteľa, je to možné len prostred-
níctvom Božieho Syna. Len keď sme 
v Ňom, môžeme napodobňovať Jeho 
charakter a uspokojiť nášho Stvoriteľa.

Pán Ježiš – zástupca hriešnikov 
na súde

Pri čítaní vyššie citovanej 1. kapitoly 
proroka Izaiáša nemôže Božie dieťa inak 
ako myslieť na Pána Ježiša. To práve 
Jeho vidíme raneného a strápeného pre 
naše prestúpenia, zdrveného pre naše 
neprávosti. On niesol trest za náš pokoj 
– za naše zmierenie s Bohom. On vzal 
na seba náš hriech aj s dôsledkami – 
a odplata za hriech je smrť. Stal sa navo-
nok obrazom padlého človeka, a podľa 
slov proroka, aj Izraela. To sme boli my 
– tí s tou chorou hlavou a neduživým 
srdcom, ranení a zapáchajúci hnisom 
hriechu, ale On sa takým stal, aby nám 
tento stav odobral. Takého Ho predsta-
vuje Pilát jeruzalemskému ľudu, ale oni 
nevidia v Ňom svoj vlastný obraz.
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PETR VAĎURA

s neznámým
Tazatel: Dnešní rozhovor by nám měl 

přinést trochu světla do sporu, který se 
rozhořel mezi jednotlivými představiteli jis-
tého křesťanského společenství. Vy patříte 
k předním reprezentantům jedné ze dvou 
frakcí sboru...

(Ne)známý: Asi bych vás měl po-
někud opravit. Sbor je jednotný po 
vyloučení několika neposlušných 
a vzpurných lidí, kteří se nechali strh-
nout oním lžiapoštolem Janem a jeho 
místními obdivovateli, jako jsou Gaius. 
Lucius a další.

T: Jak vlastně vznikl ten spor?

N: Náš sbor patří mezi velmi kulti-
vovaná společenství. Z milosti našeho 
Pána se do k našemu společenství při-
dalo mnoho vzdělaných a zámožných 
rodin, jsou mezi námi filosofové, máme 
dokonce i jednoho básníka. Ti lidé jsou 
opravdu velmi jemní a citliví. Víte, cesta 
následování Mistra a Pána je cestou ná-
ročnou. Řada nevzdělanců a prosťáčků 
si myslí, že stačí věřit, že Ježíš je Pán, 
a už mají všechno Pána Boha na své 
straně. Jsou to lidé nevzdělaní a bohu-
žel, často se zaštiťují autoritou Kristo-
vých apoštolů.

T: Máte na mysli Jana?

N: Ano, třeba zrovna toho. Ale co je 
to za apoštola! Je to rybář, který měl to 
štěstí, že jako mladý kluk pár měsíců 
žil blízko Mistra. Ale to neznamená, že 
má poznání, víte? Poznání je víc než jen 
opakovat pár jednoduchých formulek.

T: Takže spor ve vašem sboru se rozhořel 
kolem toho, zda uznávat Jana za apoštola 
nebo ne...

N: Začalo to tím, že k nám chodili 
„učitelé“, „moudří“! To byli takoví 
blázni, kteří chodili od města k městu 
a hlásali své náboženské nauky. A prý 
se o ně máme ještě starat. My jsme to 
dlouho tolerovali, přijít mohou, ode-
jít musí. Ale pak se tu objevil jakýsi 
Demétrius. A to už pohár trpělivosti 
přetekl. Ten nás tu začal rovnat. Začal 
nám tu kázat a vykládat, co je vlastně 
křesťanství. Vrcholem bylo to, že začal 
útočit na filosofii a na hlubší poznání 
pravdy. Jako starší jsem tenkrát veřejně 
vystoupil a vyzval jsem ho, aby zml-
kl. Víte, co by si o nás pomysleli naši 

významní hosté a noví členové, kdyby 
slyšeli takové věci?

T: Ale část starších se za Demétria po-
stavila?

N: Část starších, to oni si říkají starší. 
Já jsem jasně prohlásil, že kdo toho he-
retika bude podporovat, nemá v církvi 
místo. Právě Lucius neposlechl, dokon-
ce ho u sebe ubytoval, a proto byl vylou-
čen z církve. Proti byl jen Gaius a pár 
nevýznamných a nevzdělaných členů.

T: Jak teď probíhají vaše pobožnosti?
N: My máme naše shromáždění dál 

v domě paní Priscily a ta skupinka od-
padlíků se schází u Lucia samostatně.

T: A Gaius?
N: Gaius chodí jak na naše bohosluž-

by tak do toho heretického kroužku. 
No, nechci to komentovat, ale když 
někdo nepozná jasnou úchylku od pra-
vého učení, tak mám o jeho duchovním 
stavu, že, určité pochybnosti.

T: Jak se k situaci u vás staví okolní 
církve?

N: Nijak. Já myslím, že se tady zase 
tak moc neděje. A že Jan píše nějaké 
dopisy, to už je zase věc těch místních 
starších, aby si v tom udělali jasno, kde 
je pravda.

T: Děkuji vám za rozhovor.

Otázka: S kým byl rozhovor a kde 
o tomto člověku v Bibli čteme?

Výsledek biblického kvízu

01/2006
Odpověď na otázku zní: Petr

biblický kvíz

Tŕnie v korune, čo Mu pripravili hrieš-
ni ľudia a vtisli Mu je na hlavu, je tým 
jediným ovocím, čo Mu človek mohol 
dať. Je to ovocie z raja pre človeka po 
páde: „Zlorečená bude zem pre teba... Tŕnie 
a bodľač ti bude rodiť.“ (1M 3,17-18) A čo 
pre hriech Izraela, vyvoleného Božieho 
ľudu, prinášala jeho vinica? „Vzrastie 
na nej tŕnie a bodľač.“ (Iz 5,6) Teda ani 
dary ľudstva ani prvotiny úrody Izraela 
nemohli byť ničím iným ako že „… uple-
túc korunu z tŕnia položili mu ju na hlavu.“ 
(J 19,2) To je ozdoba božskej kráľovskej 
hlavy, ktorú sme my boli schopní pri-
praviť Božiemu Synovi. Takýto bol pred-
vedený ľuďom slovami „HĽA, ČLOVEK!“

Pán Ježiš 
– zástupca hriešnikov na tróne

Tak, ako Pán Ježiš neprestal byť Bo-
hom, keď sa stal človekom, neprestal 
byť človekom, keď vstal z mŕtvych 
a vstúpil do slávy svojho Otca. Pre nás 
je to veľmi významné. Je to zvláštne, že 
na svojom oslávenom tele, ktoré opusti-
lo pohrebné povoje a zavretý zapečate-
ný hrob, ktoré sa priblížilo učeníkom 
cez zamknuté dvere a bolo možné sa ho 
dotýkať, obsahuje stopy rán po ukrižo-
vaní a má jazvu po prebodnutom boku. 
Nebesia sú dielom a príbytkom Božím, 
ale je tam niečo, čo urobili hriešni ľudia 
– sú to rany Pána Ježiša ako Baránka. 
Význam tejto skutočnosti si čítame 1Tm 
2,5-6: „Lebo je jeden Boh, jeden aj prostred-
ník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš, ktorý 
dal sám seba ako výmenné za všetkých.“ 
On sediaci po Božej pravici na tróne 
je skutočným a dokonalým človekom. 
Z celého ľudstva má Boh uspokojenie 
a radosť iba z Neho samotného, a On, 
ten dokonalý, je naším Prostredníkom. 
„Kto bude žalovať na vyvolených Božích? 
Boh je, ktorý ospravedlňuje. Kde kto odsú-
di? Kristus Ježiš je, ktorý zomrel, a viacej, 
ktorý aj vstal z mŕtvych, ktorý aj je po 
pravici Božej, ktorý sa aj prihovára za nás.“ 
(R 8,33-34)

Hľa, človek! Je to ten dokonalý a Bo-
hu vzácny Boží Syn. Človekom sa stal 
aj kvôli tebe, kvôli mne. Nehovor ako 
onen chorý v Jeruzaleme na brehu 
rybníka - „nemám človeka“. Pamätaj, 
že máš dokonalého človeka po Božej 
pravici.

ILKO KOZÁR

Rozhovor
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Tato úvaha se zaměřuje na některé 
vypjaté situace, ke kterým ve sborech 
dochází. Nenabízí vše postihující ná-
vod, jak by se sbor či jednotlivec měl 
v mezních situacích nebo ve vzájem-
ných vztazích zachovat. Boží slovo je 
nám nevyčerpatelným zdrojem inspi-
race a my přesto všechno máme s jeho 
uváděním do praxe stále problémy. Tato 
úvaha je pouze pokusem o vytvoření ja-
kési praktické pomůcky, pomocí které 
se může Písmo aplikovat do praxe .

Budeš-li chodit po mých cestách 
a budeš-li střežit, co jsem ti 

svěřil, budeš obhajovat můj dům 
a střežit má nádvoří a já ti dám 

právo přicházet mezi ty, kteří zde 
stojí. Zach 3,7

Nezapomínejme na lidskou 
přirozenost 

Předně si musíme uvědomit, že neod-
dělitelnou součástí konfliktů je tzv. „lid-
ský element“. Povahové rysy a vlastnos-
ti člověka i jeho genetické vybavení jsou 
poznamenány hříchem. Vždyť si o tom 
čteme ve všech částech Písma (v tóře, 
prorocích, spisech i v Nové smlouvě):
„myšlení lidského srdce je zlé“ Gn 8,21
„nejúskočnější ze všeho je srdce 

a nevyléčitelné“ Jer 17,9
„srdce synů lidských je plné zlého“ 

Kaz 9,3
„ze srdce vycházejí zlá myšlení“ 

Mt 15,19
Proto také platí, že si nikdo z nás 

nemá o sobě co namýšlet!

Bůh však může učinit změnu
Je to On, kdo prohlásil: „A dám jim jed-

no srdce a vložím do jejich nitra Nového du-
cha, odstraním z jejich těla srdce kamenné 
a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými 
nařízeními, zachovávali moje řády a jednali 
podle nich.“ Ez 11,19

Toto zaslíbení vyřčené v době Staré 
smlouvy se týkalo nové smlouvy, nové-
ho vztahu s Bohu, založeném na prin-
cipu znovuzrození. Bůh člověku trans-
plantuje „nový prvek“, mění myšlení 
a chování věřícího člověka. Mít čisté 
srdce bylo a je opravdovou tužbou vě-
řícího člověka už v době starozákonní. 

David se v Žalmu 51,12 modlil: „Srdce 
čisté stvoř mi ó Bože.“ O co více se může 
projevit tato touha po Bohu v člověku, 
který s Kristem získal všechno.

Pozor, nepřítel nikdy nespí!
Boží i lidský protivník, má možnost 

vstupovat do našeho života. Často vyu-
žívá přirozených rozdílů mezi lidmi, aby 
je rozdělil a oslabil jejich společenství. 
Sbor věřících tvoří seskupení lidí spo-
jené společným vyznáním Ježíše Krista 
jako Pána. To je náš nejzákladnější 
spojující prvek. Ale nezapomínejme, že 
církev sdružuje lidi
•  různého pohlaví, muže a ženy,
•  rozličného stáří, děti, mladé, 

střední i ty nejstarší,
•  rozdílných povah, introverty 

a extroverty,
•  odlišné výchovy a tužeb, atd.  

Všechny rozdíly mezi lidmi jsou 
již samy o sobě bohatým zdrojem 
konfliktů a satan toho zneužívá.

O jednotu musíme zápasit
Jako věřící v jednoho Spasitele, Pána 

Ježíše Krista, máme usilovat o jedno-
myslnost.

Vždyť cílem našeho vyučování má být 
láska z čistého srdce, z dobrého svědo-
mí a z upřímné víry (1Tm 1,5). A je to 
reálný cíl, protože k tomu Bůh vytvořil 
všechny předpoklady. On je znalec lid-
ských srdcí, dává nám Ducha Svatého 
a očišťuje naše srdce vírou (Sk 15,9).    

Požehnání jednoty nebo 
destrukce rozporů 

Dříve než přistoupíme k některým 
principům života ve společenství křes-
ťanského sboru, chtěl bych připome-
nout, že jednota a vztahy jsou něčím 
posvátným, co podmiňuje Boží požeh-
nání (Ž 133,1-3). Naopak nejednota 
a rozpory jsou destruktivní pro jednot-
livce i pro celé společenství. Jsme přece 
Božím chrámem, ve kterém přebývá 
Duch Svatý. „Kdo ničí chrám Boží, toho 
zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý a ten 
chrám jste vy“ (1K 3,16).

Šest konkrétních kroků k jednotě
Někdy jsme ve svých biblických 

úvahách a kázáních Božího slova příliš 
složití. Zapomínáme na jednoduché 
pravdy, které přednášel a zdůrazňoval 
sám Pán Ježíš, a jeho poselství se pak 
k posluchači nedostává. Ptejme se tedy 
přímo: „Jak tedy budovat, udržovat 
nebo obnovovat jednotu ve sboru?“ Ne-
přítel využívá naší různorodosti, díky 
které se naše vztahy vyostřují. Proto se 
před Pánem musíme ptát, zda vytváří-
me alespoň pasivní předpoklady pro 
zachování jednoty nebo zda ji aktivně 
budujeme a chráníme? Popíši šest kro-
ků, které směřují k zachování jednoty.

První krok: 
Začni s obnovou u Boha

Nedostatek modlitebního života 
a jeho povrchnost je hlavním důvodem 
svárů a nedostatku jednoty. Jakub to ve 
svém listě říká jasně (Jak 4,1-2): „Odkud 
jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to 
právě vášně, které vás vedou do bojů? … 
Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete 
dosáhnout. Sváříte se a bojujete - a nic 
nemáte, protože neprosíte.“

Často naší zlobu, i tu oprávněnou, 
ventilujeme nejbližším. Mnohem lepší 
by však bylo, kdybychom svůj problém 
nejprve přednesli Bohu a až potom 
nějaké důvěrné a zbožné osobě. Mož-
ná bychom si dříve uvědomili, že jde 
v podstatě o banalitu a že bude lepší 
náš „pseudoproblém“ mlčky přejít. 
Modlitba vždy a na počkání problém 
nevyřeší, ale je tou nejlepší přípravou 
na řešení konfliktu. Modlíme se za jed-
notu sboru?

Druhý krok: Buď iniciativní
K iniciativě nás pobízí přímo náš 

Mistr, Pán Ježíš, když v Matoušově 
evangeliu nechává zaznít výroku (Mt 
5,23-24): „Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář 
a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco 
proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi 
se nejprve smířit se svým bratrem; potom 
teprve přijď a přines svůj dar.“

Máme tedy sami vykročit a udělat 
první krok, taková je vůle Boží. Všim-
něme si, že tady Pán Ježíš nepolemizuje 
s tím, kde je pravda. V této rozhodující 
chvíli tady vůbec nezáleží na tom, zda 
jsi pravdu měl ty nebo ten druhý. Ne-
čekej a jdi zachránit vztah, pak teprve 

Život v církvi
principy a zásady
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obětuj! Vyřešení vztahu má přednost 
před uctíváním Boha ve společenství. 
Víte-li o nepřátelství či zášti, nečekejme 
na druhé, začněme sami.

Kdybychom tento elementární prin-
cip, hlásaný Pánem Ježíšem, zachová-
vali, pak bychom se často měli nejprve 
vzdát uctívání Boha ve shromáždění 
nebo i slavení Památky Páně, dát věci 
do pořádku a pak se teprve účastnit 
shromáždění. Vedlo by to k nápravě 
a obnovení jednoty.

Třetí krok: Měj pochopení pro 
pocity druhých 

Jednání lidí dokážeme často pocho-
pit teprve, když se do nich pokusíme 
vcítit. Apoštol Pavel nás přímo vyzývá, 
abychom se v ničem nedali ovládat 
ctižádostí a ješitností, nýbrž v pokoře 
pokládali jeden druhého za přednější-
ho než sebe. Máme „mít na mysli to, 
co slouží druhým, ne jen nám samým“ 
(Fp 2,3-4). Vazbou „mít na mysli“ je 
přeloženo řecké sloveso skopeó = dávat 
pozor, zaměřit se. Odtud slovo jako mi-
kroskop nebo teleskop, zařízení k sou-
středěnému pozorování. Totiž teprve při 
takovémto pozorování pochopíme, proč 
někdo jednal tak, jak jednal a budeme 
schopni zachránit vztah. I z tohoto dů-
vodu máme více používat uši než ústa. 
Nepřerušujme a neopravujme druhou 
stranu, snažme se ji pochopit, i když 
s ní nesouhlasíme. Vždyť nejde jen 
o vyřešení problému, ale o záchranu 
vztahu. Problém se může řešit později. 
My silní jsme povinni snášet slabosti 
slabých a nemít zalíbení sami v sobě: 
„Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, 
aby to bylo k dobru společného růstu.“ 
(Ř 15,1-2) 

Čtvrtý krok: Vyznejte svůj podíl 
viny na konfliktu

V každé konfliktní situaci musím 
napřed zjistit, kde vlastně stojím já 
sám. Zda se nepohybuji v kruhu, zda se 
vůbec v celé situaci dokáži orientovat. 
Víme, že máme nejprve vyjmout trám 
z vlastního oka, než se rozhodneme 
vytahovat třísku z oka svého bratra (Mt 
7,5). Říkáme-li, že jsme bez hříchu, kla-
meme sami sebe a pravdy v nás není (1J 
1,8). Nesuďme, abychom nebyli souzeni. 
Na soudy nemáme právo, za to máme 
povinnost posuzovat sami sebe. K sobě 
máme být přísní a k druhým milosrdní.

Můžeme prosit Boha, aby nám ukázal, 
co jsme v daném případě dělali špatně, 
aby nám ukázal, co je naším hříchem. 

Někdy je třeba požádat o ta-
kovou pomoc osobu nám 
velmi blízkou, aby mi uká-
zala v čem jsme pochybili. Je 
třeba se ptát sami sebe, zda 
jsme neměli nereálná očeká-
vání, zda nejednáme necitli-
vě nebo naopak přecitlivěle. 
Vyznání hříchu je nesmírně 
mocným nástrojem usmí-
ření. Pokud chceš usilovat 
o jednotu, musíš přijmout 
odpovědnost za své selhání 
a prosit o odpuštění. Vyzná-
ní hříchu a odpuštění sebou 
nese zahojení zranění.

Pátý krok: 
Útoč na problém, ne na 
osobu

Kniha Přísloví říká (15,1): 
„Vlídná odpověď odvrací roz-
hořčení, kdežto slovo, které 
ubližuje, popouzí k hněvu.“ 
Chtějme věcně odpovídat 
a řešit příčiny problému a nenapadejme 
osoby. Chceme přece budovat a zachra-
ňovat vztahy. Napadáním a obviňová-
ním druhých si nepomůžeme, jen tím 
spolehlivě blokujeme rozvíjení vztahu. 
Na osobu je možné útočit přímo nebo 
také, což je častým jevem, za jejími 
zády. Pomluvy jsou velmi nebezpečnou 
zbraní, ale i tady platí: „Kdo seje vítr, 
sklidí bouři.“ Snažme se proto oddělo-
vat problém od osoby a konstruktivně 
tento problém řešit. Zkusme si sami 
pro sebe navrhnout řešení a dívat se na 
problém z obou stran. Díky modlitbě 
získáme i potřebný odstup.

Šestý krok: 
Zdůrazňuj smíření a ne řešení

V Listu Římanům (12,18) zaznívá vý-
zva apoštola Pavla: „Je-li možno, pokud 
záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.“ Je 
naprosto nereálné, aby ve sboru měli 
všichni úplně stejný názor! Ale není 
nereálné žít smířený s lidmi kolem. 
I když to vypadá nelogicky, máme se 
nejprve usmířit a pak teprve problém 
řešit. Na prvním místě bychom měli 
usilovat o zachování vztahu. Často 
se totiž stává, že příčinou konfliktu 
nebyl vlastně nějaký problém, nýbrž 
nesmířlivý postoj. Tento nezdravý a ne-
křesťanský postoj, vycházející ze staré 
lidské přirozenosti, je pak kamuflován 
vytvářením problémů tam, kde žádné 
problémy nejsou. Chybí jen vůle spo-
lupracovat.

Nejlépe se řeší problémy tam, kde 
jsou dobré vztahy.

Vystříhejme se šíření polopravd 
„tichou poštou“

Než jen po někom papouškovat: „sly-
šel jsem, že…“, je mnohem lepší cesta, 
i když je náročnější - jednat osobně 
a věci si vysvětlovat přímo. Ne za zády. 
Zastavujme šíření pomluv, nepravd 
a polopravd. To platí i pro život v ro-
dině i ve společenství církve. Apoštol 
Pavel nás nabádá, abychom se vyhýbali 
hloupým sporům, rozbrojům a hádkám 
(Tt 3,9), jsou zbytečné a k ničemu. „Bez-
božným a planým řečem se vyhýbej. Neboť 
takoví lidé půjdou stále dál ve své bezbož-
nosti“ 2Tm 2,16.

Církev není zájmové sdružení, 
ale Boží organismus

Jsme živým tělem Pána Ježíše, spojuje 
nás oběť, kterou za nás na kříži přinesl.

„Dej si pozor na každý krok, když jdeš do 
domu Božího, pohotovější buď ke slyšení 
než k přinášení oběti jako hlupáci, ti ani 
nevědí, že činí něco zlého“ ( Kaz 4,17).

Do shromáždění přicházíme, aby-
chom dali průchod Božímu slovu, a ne 
svým názorům a všemu, co jsme se kde 
doslechli a rozsévali tak nepohodu. Při-
cházíme na svatou půdu a očekáváme 
posilu, zmocnění a pomoc.

biblické vyučování
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Když se Pán Ježíš před učedníky 
zmínil o moci, kterou církvi propůjčuje, 
položil mu Petr důležitou otázku (Mt 
18,21-22): „Kolikrát mám odpustit?“ Petr 
přitom nasadil laťku, jak se mu zdá-
lo, dost vysoko: „Až sedmkrát?“ Vždyť 
podle rabínů nebylo možné prosit za 
odpuštění v jedné záležitosti více než 
třikrát. Proč? Vysvětlovali to slovy pro-
roka Ámose (1,3.6.9.11.13), kde prorok 
refrénovitě opakuje stejný výrok Hos-
podinova soudu nad Izraelským králov-
stvím: „Pro trojí zločin, ba pro čtverý, toto 
neodvolám.“ Tradice, opírající se o tento 
biblický citát, se ujala a formovala ge-
neraci za generací. I proto se Petrovi 
jeho vlastní návrh zdál být velkorysý. 
Podobně jako jeho Mistr v kázání Na 
hoře se i Petr pokusil přiostřit stávající 
normu rabínů. Trojí odpuštění zdvojná-
sobil a ještě jedno přidal. Pán Ježíš však 
neodvozuje svou výzvu k odpouštění 
z formy (literární skladby) prorockého 
slova, nýbrž z osobního poznání Otcova 
odpouštějícího srdce: 77 krát znamená 
nekončící odpouštění. 

Biblický význam odpuštění 
Mnoho míst v Božím slově je věnová-

no tématu odpuštění, a to jak ve Starém 
tak i v Novém zákoně. Za všechny uvá-
dím slova Pána Ježíše, kterými učil své 
apoštoly těm nejzákladnějším princi-
pům duchovního života (Mt 6,12.14):

 „A odpusť nám naše viny, jako 
i my jsme odpustili těm, kdo 

se provinili proti nám… Neboť 
jestliže odpustíte lidem jejich 

přestoupení, i vám odpustí váš 
nebeský Otec.“

Prosit o odpuštění znamená pokořit 
se a činit pokání, opustit svou cestu, 
svoje úmysly a vrátit se k Hospodinu 
a on se nad ním slituje, vždyť odpouš-
tí mnoho (Iz 55,7). Když tedy víme 
o Hospodinově připravenosti odpouštět 
a známe vyprávění Pána Ježíše o Otci, 
který přijímá marnotratného syna, 
neměli bychom i my být připraveni 
odpouštět?

Etapy odpuštění

1. Jsem povinen odpustit, když jsem 
o to požádán! Uvolňuje mě to od hří-
chu, napětí, a to bez ohledu na reakci 
druhé strany.

2. Odpuštění je provázeno lítostí, 
i když někdy není veřejně projevová-
na. Výrazným modelem ukazujícím 
opravdové odpuštění a usmíření je 
setkání dvou znepřátelených bratří, 
Jákoba a Ezaua (1Mo 33,3). V tomto 
příběhu je vidět pokoru a úctu (sed-
merá poklona až k zemi), Ezau se 
k bratrovi rozběhl a v tom napětí, co 
se bude dít, Jákoba objal. Padl mu 
kolem krku, políbil ho a oba společně 
zaplakali. Takové jsou prvky oprav-
dového odpuštění!

3. Nezůstávejme druhým dlužni sdě-
lení: „Odpouštím ti!“ A pak už to 
nesmíme připomínat. 

Odpouštějte si navzájem!

Písmo nás vede k odpouštění (Ef 4,32): 
„Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, 
odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu 
odpustil vám.“ Vedle této pozitivní výzvy 
je součástí křesťanského vyučování i ne-
gativní výstraha (Mt 6,15):

„Jestliže však neodpustíte lidem, 
ani váš Otec vám neodpustí vaše 

přestoupení.“

Pozor: Satan nám nastavuje lupu, aby 
před námi co nejvíce zvětšoval hříchy 
druhých, a před naše vlastní hříchy pro 
změnu nastavuje zmenšovací sklíčko, 
abychom se nemuseli omlouvat.

Potřebujeme se naučit uplatňovat od-
puštění v rodině, v manželství, v zaměst-
nání, v sousedském vztahu, ve vztahu 
k bratřím a sestrám. Pocity nadřazenosti 
jít stranou.

Největší gesto odpuštění nám 
dokázal bůh obětí Ježíše Krista

Hořkost
Stává se, že prožíváme rozpaky, když 

slyšíme: „Já se mám jít omluvit? Čekám 
omluvu! To mu nikdy neodpustím! Od-
pustil jsem, ale už s ním nechci mít nic 
společného. To se už nesmí opakovat!“ 
Jsou to v podstatě nepatřičná vyjádření 
nebo otázky, svědčící o tom, že proces 
uzdravení vztahu ještě ani nezačal!

Povrchní odpuštění se vyznačuje ho-
ledbáním: „Už jsem dávno odpustil!“, 
ale ruka zůstává schována někde pod 
kabátem se slovy: „Víš, já to tady někde 
cítím pořád jako křivdu.“ Jeden pastor 
to vyjádřil slovy: „To, co tě tam někde 
ještě tlačí, to není jiného než tvoje vlast-
ní pýcha!“

Zůstává-li po vzájemném 
odpuštění hořkost, ta hnusná 

pachuť hříchu, pak zůstala 
skutečně zraněna tvoje vlastní 

pýcha.

Křesťanský rozměr odpuštění je tvo-
řen ochotou a připraveností odpouštět 
(Žid12,15): „Dbejte na to, ať nikdo nepro-
mešká Boží milost, ať se nerozbují nějaký 
jedovatý kořen, který by nakazil mnohé.“ 
Ta je zakotvena již ve Staré smlouvě (5 
Mo 29,18): „Ať nebývá mezi vámi kořene 
plodícího jed a hořkost…“. Buďme tedy 
připraveni k novým rozhodnutím na-
pravovat pochroumané vztahy a k ne-
zištnému odpuštění.

OTA ZABYSTRZAN

Odpuštění a hořkost
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Z KNIHY THE BEST OF A.W.TOZER
PREKLAD MATÚŠ KOŠA

Veľký boh zábavy
The Great God Entertainment

názor

Istý nemecký filozof pred mnohými 
rokmi povedal čosi v tom zmysle, že 
čím má človek viac vo svojom srdci, tým 
menej bude požadovať od svojho okolia. 
Nadmerná potreba zvonka je dôkazom 
bankrotu vnútorného života.

Ak je toto pravdou (a ja verím, že je), 
potom súčasná obľuba rôznych druhov 
zábavy je dôkazom, že vnútorný život 
moderného človeka je v stave vážneho 
úpadku. Priemerný človek nemá ústred-
né jadro mravného uistenia, nemá zdro-
ja vo vlastnom srdci, nemá vnútornej 
sily, ktorá by ho povýšila nad potrebu 
opakovaných psychologických šokov, 
aby mal odvahu žiť. Stal sa príživníkom, 
ktorý čerpá svoj život z okolia, neschop-
ným prežiť bez stimulov, ktoré mu spo-
ločnosť poskytuje.

Schleiermacher tvrdil, že v jadre 
všetkých náboženských pohnútok člo-
veka je pocit závislosti a že akokoľvek 
vysoko sa môže duchovný život po-
zdvihnúť, musí vždy začínať v hlbokom 
pocite potreby, ktorú môže nasýtiť iba 
Boh. Ak sa toto vedomie potreby a pocit 
závislosti nachádza pri koreni prirodze-
ného náboženstva, potom nie je ťažké 
zistiť, prečo veľký boh-zabávač je tak 
mnohými nadšene uctievaný. Lebo sú 
milióny tých, čo nemôžu žiť bez zábavy. 
Život bez istej formy zábavy je pre nich 
jednoducho neznesiteľný. Vyhľadávajú 
blažené uvoľnenie, ktoré poskytujú 
profesionálni zabávači a iné druhy psy-
chologických narkotík, rovnako ako sa 
drogovo závislý utieka k svojej dennej 
dávke heroínu. Bez nich nie sú schopní 
pozbierať odvahu na zvládnutie svojej 
existencie. 

Nikto s prirodzeným ľudským cíte-
ním nebude namietať proti prostým 
potešeniam života, ani proti takým ne-
škodným formám zábavy, ktorá prináša 
uvoľnenie nervom a obživí myseľ vyčer-
panú únavnou prácou. Také veci, ak sa 
používajú rozumne, môžu byť požehna-
ním na ceste životom. To je jedna strana 
mince. Ale úplná odovzdanosť zábave 
ako hlavnej činnosti, pre ktorú a ktorou 
človek žije, je zase niečo celkom iné.

Zneužívanie neškodnej veci je pod-
statou hriechu. Rast prvku zábavy 
v ľudskom živote do takých obludných 

rozmerov je hrozbou pre dušu mo-
derného človeka. A býva sprevádzaný 
kolotočom, v ktorom sa krútia milióny 
a milióny dolárov, s väčšou silou nad 
ľudskou mysľou a ľudským charakte-
rom, než aký má každý iný výchovný 
vplyv na zemi. A tou hrozivou vecou je 
to, že jeho moc je takmer výlučne zlá, 
hlodajúca pri koreňoch ľudského života, 
vytesňujúca večné myšlienky, ktoré by 
inak naplnili duše, keby len boli hodné, 
aby sa nimi zaoberali. A celá vec sa 
rozrástla do skutočného náboženstva, 
ktoré drží svojich vyznávačov ako oča-
rených – a náboženstva, proti ktorému 
dnes hovoriť je nebezpečné.

Po stáročia cirkev pevne odolávala 
každej forme svetskej zábavy, ktorú 
hodnotila podľa jej ceny – ako nástroja 
na marenie času, úniku pred rušivým 
hlasom svedomia, zariadenia na odvá-
dzanie pozornosti od mravnej zodpo-
vednosti. Za to sa jej od synov tohto 
sveta dostávalo posmeškov nadostač. 
Ale v nedávnej dobe sa z týchto útokov 
unavila a vzdala sa zápasu. Zdá sa, že sa 
rozhodla, že ak už nemôže premôcť veľ-
kého boha-zabávača, môže teda spojiť 
s ním svoje sily a využiť jeho moci tam, 
kde sa jej to hodí. A tak tu máme dnes 
nezvyklé divadlo, v ktorom sa nemalé 
prostriedky vlievajú do nesvätej úlohy 
poskytovať pozemskú zábavu takzva-
ným synom nebies. Náboženská zábava 
na mnohých miestach rýchlo vytláča 
vážne Božie veci. Mnohé cirkvi dnešnej 
doby sa stali máločo viac než úbohým 
divadlom, v ktorom podradní „produ-
centi“ ponúkajú svoj tovar s plným sú-

hlasom evanjelikálnych vodcov, ktorí sú 
dokonca schopní citovať svätý text na 
obranu svojho konania. A sotvakto sa 
odváži proti tomu pozdvihnúť svoj hlas.

Veľký boh-zabávač baví svojich zá-
stancov hlavne tým, že im vypráva his-
torky. Mať v obľube rozprávky, čo je cha-
rakteristické pre detský vek, sa pevne 
usadilo v mysliach nevyzretých svätých 
nášho veku, a to až do takej miery, že si 
niektorí jedinci zaistili pohodlný život 
z toho, že ich vymýšľajú a predkladajú 
v rôznom prezlečení ľuďom v cirkvi. Čo 
je prirodzené a krásne v dieťati, môže 
budiť nemilé prekvapenie, ak pretrvá 
do veku dospelosti, tým viac, keď sa 
to zjaví vo svätyni a predkladá sa ako 
pravé náboženstvo. 

Nie je to čudné, že v tieni atómovej 
záhuby, ktorá leží nad svetom a s blíz-
kym príchodom Kristovým, vyznávajúci 
nasledovníci Pána by sa mali utiekať 
k náboženskej zábave? Že v hodine, 
keď je tak veľmi treba zrelých svätých, 
veľké počty veriacich mali by sa vracať 
do duchovného detstva a pýtať si nábo-
ženské hračky?

Poznámka prekladateľa: Autor svoj člá-
nok napísal v inej dobe a v inom prostre-
dí. Mohlo by sa zdať, že „nás sa netýka.“ 
Jeho postreh však môže byť aj pre nás 
istým varovaním, keď vezmeme do úvahy 
prostriedky, akými duch svetáctva dnes 
disponuje. A že kázanie iba z príbehov na 
ilustráciu nemôže nahradiť solídny výklad, 
zdôrazňoval aj sám veľký majster ilustrácií 
Spurgeon.
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Malé ohlédnutí za desítiletím práce na zpěvníku

Píseň nového života
Loni uběhlo 25 let od jeho vydání a le-

tos, v roce 2006, 26 let, co jsme jej popr-
vé otvírali v našich shromážděních.

Zpěvník má netypický formát, desky 
jsou příjemné zelené barvy, jen na před-
ní straně a hřbetu červeně svítí název. 
Grafická úprava a ilustrace jsou dílem 
akademického malíře Jaroslava Kapce. 
Svou krásou vhodně doplňují texty 
písní a celému dílu dávají punc výji-
mečnosti. Nelze přehlédnout, jak do-
konale dovedl bratr Jaroslav nakreslit, 
vlastně vystihnout lidskou ruku. Doma 
mám zpěvník stále po ruce. Ani ne tak 
ke zpěvu, na to mi stačí paměť, ale moc 
ráda se do něj začtu, často až do pozdní 
večerní hodiny.

Všechno začalo velkou touhou dvou 
bratří dát dohromady a vydat nový 
zpěvník, opatřený notami, pro potřebu 
Křesťanských sborů v Čechách a na 
Moravě. Mirek Venc a Ing. Milan Mi-
chalko se nějaký čas modlili, než se 
dohodli, že do toho půjdou. Nechyběla 
jim pokora, aby si uvědomili, co je čeká. 
Prostudovat spoustu materiálů, poradit 
se s odborníky, získat kontakty hlavně 
s těmi, kteří už s tvorbou zpěvníku měli 
zkušenosti. Šlo jim především o to, aby 
byl písněmi chválen náš Pán, proto 
chtěli pracovat, jak nejlíp uměli. Vel-
kou péči věnovali výběru písní, úpravě 
textů, harmonizaci, biblické správnosti 
a ještě řadě dalších aspektů. Z té doby 
jsem si uchovala v paměti myšlenku, 
která se mi velmi zalíbila: Dobrá píseň 
je jako manželství, ve dvojici jeden 
doplňuje druhého. Tak i text písně má 
být opatřen melodií, která s ním tvoří 
harmonický celek.

Dobrá píseň je jako manželství, 
text a melodie se doplňují 

v harmonickém celku.

Bez pomocníků by však zpěvník ne-
vznikl. Našlo se mnoho ochotných srdcí 
a rukou, nezištných pracovníků, kteří 
zpěvníku věnovali hodiny svého času, 
dovolenou, často i finanční oběti. Pán 
ať jim za to požehná. Cítím k nim obdiv 
a vděčnost, ale není možné, abych je 
všechny vyjmenovala, aniž bych ně-
koho, i nechtíc, vynechala. Někteří již 

mezi námi nejsou a z jejich zpěvníku 
zpívá někdo jiný. Oni nejspíš chválí 
Pána zpaměti a dokonaleji, než my.

Ale teď k samotným písním. Vybráno 
jich bylo 550. Do počtu jsou zahrnuty 
dva celky, které mají samostatný abe-
cední seznam. Jeden je věnován písním 
pro děti, druhý hudebníkům a zpěvá-
kům. Ten je vhodný pro pěvecké sbory 
či sólisty. Ostatní písně jsou určeny 
celému shromáždění. Podle seznamu 
a rejstříků lze snadno najít vhodnou 
píseň k textu kázání, Památce Páně, 
evangelizaci a k různým příležitostem, 
jako je křest, svatba nebo pohřeb. Hod-
ně písní bylo přeloženo z angličtiny, 
u většiny z nich už nelze zjistit autora. 
Také původ mnoha písní už není možno 
vysledovat. Důležité je, že duchovní pís-
ně jsou poklady Církve Pána Ježíše, bez 
rozdílu času a denominací. Jsem ráda, 
že do rodinného stříbra velké Boží ro-
diny patří i náš zpěvník. Pro zajímavost 
bych se chtěla zmínit aspoň o vzorku 
zařazených písní, od dob dávných až po 
současnost. K některým se pojí i krátký 
příběh nebo prožitek autora.

Začnu u Šamotulského kancionálu, 
který byl vydán ještě před Bílou horou. 
Z něj pochází píseň Lásku Syna Božího, 
Pána Jezukrista. Po Bílé hoře se vydávaly 
jen kancionály katolické.

Slavný muž našeho národa a vzácný 
služebník Boží Jan Amos Komenský 
(1592-1670) kromě obsáhlého literární-
ho díla věnoval svůj čas i nadání sklá-
dání písní většinou i s melodií. Jednu 
z jeho dětských písní si mohou zazpívat 
i naše děti: Vstávaje, lehaje, večer i raníč-
ko, za vás se modlívám, otče a matičko.

Hrabě Nikolaus Ludwig Zinzendorf 
(1700-1760), ač narozen do vladařské 
rodiny, vlivem výchovy se mohl postavit 
do čela nového duchovního hnutí jako 
duchovní otec Moravské církve, Obno-
vené Jednoty bratrské. Jako student byl 
velmi nadaný, plynně četl řecký Nový 
zákon i klasiky. V latině dovedl impro-
vizovat na jakékoliv téma, francouzšti-
nu ovládal stejně jako svůj mateřský 
jazyk, němčinu. Měl velké nadání pro 
psaní poezie. Tento dar jej provázel 
celým životem a hojně jej pak používal 
ke skládání duchovních písní. Od něj 

máme krásnou a často zpívanou píseň 
K Pánu spolu přicházíme.

Elliotová Charlotte (1789-1871), 
anglická básnířka, po těžké chorobě 
ochrnula. Setkání s ženevským kaza-
telem Malanem ji přivedlo k obrácení, 
po němž celé své nadání zasvětila du-
chovní tvorbě. Píseň Tak, jakýž jsem, ač 
nemám nic vytryskla z její vlastní bolesti 
a rozšířila se po celém světě.

Hausmannová Julie (1826-1901). 
Estonská básnířka, dcera německého 
evangelického pastora v Rize, učitelka 
a vychovatelka v Petrohradě. Píseň Ó 
ujmi ruku moji složila, když byla okol-
nostmi přinucena odejít z domu a pro 
Pána snášet protivenství.

Josef Václav Sládek (1845-1912), au-
tor krásných básniček pro děti, které se 
dostaly do školních čítanek a přispívaly 
k zušlechtění dětských duší. Měl co 
dát i dospělým. Hodně překládal z an-
gličtiny, vydal četné básnické sbírky, 
přeložil a přebásnil 33 dramat Shake-
spearových, redigoval časopis Lumír. Za 
svůj nepříliš dlouhý život toho stihl až 
k nevíře. Jeho báseň, doplněna melodií 
od Emanuela Bacha, se dostala i do 
našeho zpěvníku. Je to píseň Kdo Boha 
má za pevný hrad. V Sládkově básnické 
sbírce „Za soumraku“ mne zaujala jed-
na báseň, která asi inspirovala Kristínu 
Royovou ke složení písně. Nedá mi, 
abych ji zde neuvedla.

V náruči Boží
V náruči Boží, odkud jsme vyšli,
večer se všichni sejdeme zas,
kdo by se děsil, kdo by se třás?

Z oteckých dlaní, z Otcova domu
byli jsme na mžik posláni v svět;
kdo by se obával vrátit se zpět?

Po trapné pouti navždy zas domů,
nikdy, už nikdy v tu chladnou dál!
V náruči Boží kdo by se bál?

Crosbyová Fanny (1820-1915), brzy 
po narození oslepla, vdala se za slepého 
hudebního skladatele Alexandra von 
Alstyna. Byla spolupracovnicí Moodyho 
a Sankeye. Napsala kolem 8 000 písní, 
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mnohé z nich se staly součástí celé řady 
zpěvníků, včetně našeho: Jistota blahá 
- Drž ruku mou. Sankey byl výborný 
zpěvák a také skládal písně. Složil na-
příklad námi zpívanou píseň I tobě zní 
zvěst Božích slov.

Gabriel Charles Homer (1856-1932), 
metodistický kazatel, básník a sklada-
tel. Jeho písně byly přeloženy do více 
než 20 jazyků. Známe píseň Svíce no-
hám mým.

Morrisová-Naylorová Lelia (1862-
1929), americká metodistická skladatel-
ka, od dětství slepá. Je autorkou kolem 
1300 písní, a to textů i hudby. Byla 
manželkou kazatele. Z její tvorby jsou 
písně: Pán Ježíš přijde pro Církev svou 
- Velice žádám si, ó Pane můj - Blíž a blíž 
Jezu, sám táhni mne - O Ježíšově lásce vždy 
budu zpívati.

Sestry Royovy, krásné duše, které 
celý svůj život zasvětily Pánu, Mária 
(1858-1924) a Kristína (1860-1936). Vy-
daly zpěvník „Piesne sionské“, první 
notovaný zpěvník vyšel v roce 1906 ve 
Staré Turé, kde obě sestry žily od naro-
zení až do své smrti. Mária byla hudeb-
ně velmi nadaná a spolupracovala se 
svou sestrou Kristínou. Složila mnoho 
písní i s nápěvy. Psala také povídky 
a jinou prózu, ale k vydání jejích spisů 
nikdy nedošlo. Kristína byla hlavně spi-
sovatelka. Myslím, že o jejích knihách 
psát nemusím, všichni je známe, byly 
překládány do mnoha jazyků, zvlášť 
její povídky a pohádky pro děti. Ty 
oběhly celou zeměkouli. Byla také mezi 
zakladateli spolku Modrý kříž, původně 
zaměřeného na boj proti alkoholismu, 
později se věnoval evangelizaci. Zalo-
žila také sociální ústav Domov bielych 
hláv. V malém městě Stará Turá to byl 
odvážný čin a jistě to byl výsledek 
mnohých modliteb za jeho realizaci 
a finanční podporu. Na skládání písní 
se také podílela, jak spoluprací s Marií, 
tak i samostatně, a to veršem i melodií. 
Od Marie máme písně Bůh náš je láska 
od věčnosti - Dnes, slyš to dnes - Tebe, 
Boha, Otce věků (přebásněná píseň od 
F. Th. Bastela). Kromě vlastní tvorby 
Kristína písně také překládala.

Marie Rafajová (1896-1978). V prů-
běhu prací na našem zpěvníku jsme 
ji ve Staré Turé navštívili. Přijala také 
pozvání na Nivy, kde právě zasedala 
zpěvníková komise. Její přítomnost vel-
mi oživila naše obecenství. Vyprávěla 
nám pár příhod ze svého života, plného 

práce pro Pána i pro své bližní. Evange-
lizovala, psala povídky a pohádky pro 
děti. Její pohádku Princeznička jsem 
jako dítě znala skoro nazpaměť, začína-
la slovy: „Byla tak chudá, že ani jméno 
neměla, říkali jí Princeznička“. To, co 
z její tvorby nejvíc obdivuji, je její tvor-
ba básnická. Z korespondence s českým 
hudebním skladatelem Josefem Václa-
vem Foerstrem je patrné, že se o verše 
Marie Rafajové zajímal a snad i některé 
zhudebnil. V posledních letech kvůli 
nepřízni stávajícího režimu už psala jen 
tak zvaně do šuplíku. Moji dceru obda-
rovala dvěma sbírkami ručně psaných 
pohádek. Nikdy se nevdala. Nad svým 
lůžkem měla vlastní portrét od nějaké 
akademické malířky, jejíž jméno jsem 
si nezapamatovala. Jen mi utkvěla její 
humorná poznámka, že spává s pan-
nou Marií nad hlavou. Jednou krásnou 
písní se může pochlubit i náš zpěvník. 
K nádherné básni Marie Rafajové Když 
na rozcestí stojíš složil líbeznou melodii 
Petr Suchomel. Věřím, že tato píseň 
dovede oslovit každého. Sestra Rafajová 
byla Češka, narodila se v Moravských 
Zádveřicích, ale už v mládí se odstěho-
vala do Staré Turé, kde spolupracovala 
se sestrami Royovými a později v jejich 
díle pokračovala. Její nadání umožňova-
lo, že psala stejně krásně v češtině, tak 
i v jazyce slovenském.

Ludvík Bohumil Kašpar (1837-1901), 
evangelický farář, básník, redaktor 
mnoha časopisů, autor i překladatel 
písní, ke kterým skládal také melodie, 
včetně harmonizace. Dostaly své místo 
i mezi písněmi v našem zpěvníku: Jen 
jeden den v Tvém stánku, Pane - Jezu, jako 
pastýř voď nás - Když Pán Ježíš zdávna 
chodil světem.

Alois Adlof (1861-1927), kazatel 
Svobodné reformované církve, později 
Jednoty českobratrské. Složil a přeložil 
mnoho duchovních písní, které můžeme 
objevit ve většině zpěvníků evangelikál-
ního zaměření, včetně našeho: U nohou 

když svého Pána tiše sedávám - Beránku 
neposkvrněný - Slyš, Pán Ježíš tebe volá 
- Tys na kříži, Jezu tichý. Dál už nebudu 
pokračovat, výčet by byl velmi dlouhý.

Čapek Norbert (1870-1942), kazatel 
a zakladatel baptistického sboru v Brně. 
Vydal první baptistický zpěvník „Du-
chovní písně“, pro který vydal a přeložil 
mnoho písní. Většina z nich oslavuje 
osobu Pána Ježíše, pár velmi krásných 
zpíváme také: Bloudil jsem po horách 
- Já klaním se té lásce svaté - Pán Bůh se 
každému do srdce dívá. Za druhé světo-
vé války byl vězněn v koncentračním 
táboře v Dachau. Odtud byl 12.10.1942 
odeslán s invalidním transportem, ve 
kterém pravděpodobně zahynul. 

Od bratří Karafiátů máme také po 
jedné písni. Od Jana, spisovatele Brouč-
ků a dalších knih, je v oddílu pro děti 
písnička Podvečer Tvá čeládka. Od jeho 
o dva roky mladšího bratra Josefa Pod 
ochranou Nejvyššího rozvesel se, duše má. 
Píseň Jako když slunéčko pohladí paprsky 
chladem schoulený květ složil a zhudebnil 
Petr Suchomel. Dětskou píseň Chci jako 
malý Samuel a z oddílu Hudebníkům 
a zpěvákům Kde koná dílo Boží sám svatý 
Duch složil Mirek Venc. K písni V ten 
den, kdy měl náš milý Pán do chrámu slav-
ný vjezd složil melodii. Píseň Můj Jezu, 
Ty jak chceš má melodii od Karla Marii 
Webra. Je to sólo lesních rohů z opery 
Čarostřelec. Od Johanna Michaela 
Haydna, bratra Franze Josepha, který 
je známější, máme melodii k písni Tvá, 
Pane Kriste, věc to jest. Melodie písně 
Uprostřed svícnů procházíš se, Pane je 
od významného hudebního skladatele 
Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Mo-
zartovy melodie mají písně Plesej, Boží 
rodino a Vezmi, Pane, život můj.

Mé ohlédnutí za minulostí končí. 
Doufám, že si mnozí bratři a sestry, 
hlavně z té generace dříve narozených, 
zavzpomínali se mnou. Bez minulosti 
není přítomnost ani budoucnost. Až se 
zase někdy, pokud Pán nepřijde, zrodí 
touha po zpěvníku novém, bude na čem 
stavět. Čas oddělí zrno od plev, pokud 
jde o tvorbu nové generace, a vznikne 
nový poklad Církve. Rodinné stříbro se 
však nezahazuje, pokud je pravé, časem 
získává na ceně.

K doplnění údajů o skladatelích a pís-
ních jsem použila rejstříky ze zpěvníku 
BJB Bratrské písně, vydaného roku 1971 
a z Evangelického zpěvníku z roku 1979.
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zprávy ze sborů

Dne 29. června 2006 zemřel v ran-
ních hodinách po vážné nemoci Milan 
Petrák. 

Vzpomínám na své první setkání 
s ním. Proběhlo někdy v roce 1987, 
kdy jsem se přestěhoval z Prostějova do 
Prahy. Bylo mi 25 let, křesťanem jsem 
byl necelý rok a za sebou jsem už měl 
vyhazov ze zaměstnání kvůli odmít-
nutí podepsat učitelský slib, kterým si 
mě chtěli mocipáni zavázat k hlásání 
marxisticko-leninské ideologie. Někte-
ří křesťané mi tehdy dávali najevo, že 
jsem to přehnal, že jsem si kvůli takové 
formalitě neměl zničit život. S Milanem 
jsem se sešel v Kalininově ulici v Praze 
na Žižkově na pondělní mládeži Křes-
ťanského sboru. Jeho stanovisko k mé-
mu nepodepsání učitelského slibu bylo 
jednoznačné, zásadové a souhlasné: 
křesťan má být přeci pravdivý. Tehdy 
mě Milan poprvé opravdu pomohl. 

Přestože Petrákovi bydleli v Kladně, 
kde chodili v neděli do sboru Církve 
bratrské, Milan se považoval za člena 
pražského Křesťanského sboru. Vedl 
zde mládež, po které pak vždy přespá-
val ve sborové místnosti. S mladými 
lidmi pracoval s láskou a odpovědností. 
O prázdninách řadu let organizoval 
s Pavlem Davidem pobyty, na které jez-
dili mladí lidé z Prahy, Vsetína, Olomou-
ce i dalších míst. Nebyl člověkem mno-
ha slov, zato byl mužem činu. Vštěpoval 
nám mladším, že křesťanství je životní 
postoj, ne nauka. Všichni ve sboru také 
věděli, že se na něj mohou obrátit o po-
moc s různými problémy v domácnosti. 
Jemu bylo svěřováno např. zprovoznění 
kamen na zimu, on uměl spravit i to, co 
bylo zdánlivě nespravitelné. Jako zubní 
technik měl k jemné práci vztah. Spolu 
s manželkou Mirkou se věnovali také 
snoubencům a novomanželům, což byla 
služba opravdu cenná.

Když jsme začali v Praze připravovat 
založení nového sboru, byl Milan jed-
ním z těch, kteří se v této práci angažo-
vali. Jako starší také potom do nového 
sboru v Praze - Stodůlkách přešel a v je-
ho vedení zůstal až do svého odchodu 
z Prahy v roce 2004. 

Jako spolustarší byl Milan neobyčej-
ně vstřícným a moudrým partnerem. 

Nepamatuji si, že by mezi námi bylo 
napětí. Každé rozhodnutí zvažoval 
odpovědně a na modlitbě. Na srdci 
mu leželi jednotliví členové sboru, ale 
i celkové působení sboru navenek. Stále 
nám připomínal, s jakými cíli jsme sbor 
zakládali. Toužil po tom, abychom zů-
stávali misijně činní i tehdy, když noví 
lidé v druhé polovině 90. let přestali 
do sboru přicházet. Milan těžce nesl 
pomluvy a rozbroje v místních sborech, 
ovšem nikdy nic negativního nevynášel 
mezi věřící. Nekázal často, ale jeho 
poznámky k probíranému tématu byly 
vždy praktické a věcné. 

Milan vyrostl v rodině věřících rodi-
čů, ale v mládí od Boha odešel. Na své 
bezvěrecké životní období nevzpomínal 
často a velmi ho to mrzelo, že žil nějaký 
čas bez Boha. Vždy zdůrazňoval, že bez 
opravdového obrácení věřícího člověka 
k Pánu Ježíši Kristu není křesťanský ži-
vot pravdivý. On sám se obrátil k Pánu 
Ježíši teprve ve 33 letech, proto vnímal 
velmi citlivě víru dětí z věřících rodin, 
zvláště pokud měl pocit, že jejich ob-
rácení bylo povrchní a nevydali Pánu 
Ježíši cele svůj život. V důsledku mnoha 
životních bojů i pádů, ale také poznání 
veliké Boží zachraňující milosti, se sna-
žil vést druhé ke křesťanské opravdo-
vosti a svatosti. 

V roce 1997 vyslal sbor Praha - Stodůl-
ky skupinu věřících jako misijní jednot-
ku do Tachova. Měli jsme misijně pra-
covat v západočeském pohraničí. Nikdy 
nezapomenu na to, jak se za nás Milan 
modlil a jak nás do Tachova doprovázel. 
Pak už jsme se vídali méně - na slav-
nostních shromážděních, v mezisboro-
vé radě a na shromáždění starších. Tam 
všude Milan dával svou přítomností 
najevo, že je tu člověk charakterní, pev-
ný, který nezrazuje přátele a nepodléhá 
lstivým řečem a pomluvám. Zkrátka 
chlap. Byl mi oporou tím, že stál pev-
ně na místě, na které ho postavil Bůh, 
navzdory nepříjemnostem, které z toho 
často on sám měl.

Před dvěma roky se Petrákovi od-
stěhovali z Prahy na rodinný statek do 
Čížkovic u Lovosic, kde chtěli prožít 
klidné stáří. Ve sboru Praha - Stodůlky 
se s ním neradi loučili, ale nebylo zbytí. 
Letos na jaře jsem se s Milanem setkal 
naposled. Svěřil se mi, že je velmi 
vážně nemocný, ale že ví, kdo má jeho 
život pevně v rukou. Několik týdnů na 
to zemřel. 

Přestože vím, že Milan je konečně 
doma u svého Spasitele Pána Ježíše 
Krista, jeho odchod je odchodem 
přítele, křesťanského spolubojovníka 
a bratra v Kristu a velmi mě bolí. Ode-
šel v něm totiž opravdový a férový chlap 
- a těch je vždycky škoda.

PETR VAĎURA

chlapZemřel opravdový

Sťahovanie
JÁN KUČERA

Videl som tam na pomedzí
kŕdle čiernych vrán,
ako mali sťahovať sa
za mrazivých rán.

Videl som, jak statný človek
náhle odchádzal.
Nemal času, aby svojim
aspoň zamával.

Videl som, jak vracali sa
mnohí k domovu.
Uvideli otvorenú
náruč Otcovu.

Nám tiež príde sťahovania
z tejto zeme čas.
Kam tak asi...?
Do tmy skazy -
či do neba krás?
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informace

Při rozhovorech v křesťanských 
kruzích se začínají objevovat 
pojmy „Exit 316“ a případně 
„Turbo 316“. Je to obvykle 
v souvislosti s tvou osobou. Mohl 
bys naším čtenářům povědět, oč 
vlastně jde?

Exit 316 je nový křesťanský pořad pro 
mladou generaci, který bude pravděpo-
dobně promítán ještě letos na obrazov-
kách ČT. Pořad připravuje Křesťanská 
akademie mladých (KAM). Asi před dvě-
ma lety se setkal Dave Patty a křesťanský 
skladatel, zpěvák a režisér Luboš Hlavsa. 
Luboš měl již několik let touhu vytvořit 
program pro mladé lidi a Dave přemýšlel, 
jak mnohem hlouběji oslovit mladou ge-
neraci u nás v ČR. Modlili se společně za 
tuto věc. Asi po 3 měsících se ozval Petr 
Raus, dramaturg ČT, že Česká televize 
by měla zájem o vytvoření nového křes-
ťanského pořadu. A tak asi před rokem 
natočila KAM pilotní díl, který předložila 
ČT, a počátkem února letošního roku 
jsme mohli podepsat licenční smlouvu 
o odvysílání tohoto pořadu. 

Každý ze sedmnácti dílů je věnován 
nějakému aktuálnímu tématu ze života. 
Součástí každého dílu bude anketa, která 
toto téma mapuje, dále videoklip a svě-
dectví křesťana, což je úžasná příležitost 
sdělit lidem, jak křesťané prožívají svůj 
život s Ježíšem. V závěru každého dílu 
vystoupí tzv. „mentor“ (v dobrém slova 
smyslu) se stručným biblickým posel-
stvím. 

Název Exit 316 je odvozen z pohledu 
na dálnici. Mladí lidé ve svém životě po 
ní obrazně „frčí“ plnou rychlostí někam 
dopředu a možná ani nevědí o existenci 
jiné, „úzké“ cesty s jinými hodnotami 
a jiným životním směrem. A sjezdem, 
vedoucím k této cestě, tímto „Exitem“, 
jak jsou na dálnici označeny, by mělo být 
poselství Janova evangelia 3,16. Poselství 
obětující se Boží lásky, která se pro zá-
chranu lidí vzdává svého vlastního Syna. 
To je skutečný cíl tohoto pořadu. 

Celým pořadem nás provedou dva 
moderátoři, Aleš Juchelka a Johanka 

Veselá. Hrají tam anděly, kteří zde na 
zemi nahrávají reportáž pro „nebeskou 
televizi“ - pořad o lidech a jejich problé-
mech. Nepřináší lidem zprávy o Bohu, 
ale naopak Bohu o lidech. To může u li-
dí vyvolat mnohem větší zájem. Cílem 
pořadu je kultivovat duchovní klima, 
připravit půdu pro misii - přinášet lidem 
pravdivé a nezkreslené informace o Bo-
hu, o Bibli a o křesťanství, jež je lidem 
srozumitelné. 

EXIT 316
Rozhovor s bratrem Petrem Húštěm 
o připravovaném televizním křesťanském pořadu.

 TURBO 316
konce „zabít“. Takže ve mně bylo spíše 
„NE“. Ale Pán Bůh mne vedl zvláštním 
způsobem. Byl jsem na jedné konferenci 
starších sborů a mluvil jsem tam o tom, 
jak děláme práci s mládeží v našem 
sboru. Vnímal jsem, že Pán Bůh si to 
svým způsobem použil. Brzy na to jsem 
dostal pozvání od šéfredaktorky Radia 7 
do vysílání na Proglasu (pro mne to byl 
velmi silný zážitek) a po odvysílání mně 
nabídla, zda bych nechtěl studovat Úvod 
do mediálních studií. Pustil jsem se do 
toho, ne proto, že bych chtěl pracovat 
v médiích, ale kvůli prezentaci křesťan-
ských hodnot v naší společnosti. Komu-
nikovat evangelium v novinách nebo na 
zastupitelstvu města či na veřejných ak-
cích je daleko těžší. To mě lákalo. Když 
jsem toto studium dokončil, viděl jsem, 
jak mne na to Pán pomalu připravoval, 
i když v mém nitru bylo stále „NE“. 
Když pak KAM vyhlásil konkurs na 
toto místo a já byl dotazován, koho bych 
doporučil, uváděl jsem spoustu kritérií 
přesvědčený, že já to nejsem, až mi moje 
žena řekla: „Nevím, jestli se nevyhýbáš 
Pánu Bohu! Pán Bůh tě na něco připra-
vuje, k něčemu tě vede a mám dojem, že 
od toho utíkáš!“ O vánocích jsem cítil, 
že Pán Bůh moje myšlenky opakovaně 
zaměřuje tímto směrem a že mi v této 
oblasti dává pokoj. Když jsem se pak 
opět dostal na vedení KAMu a oni otáz-
ku otevřeli znovu, uvědomil jsem si, že 
bych mohl rok 2006 věnovat této službě. 
Viděl jsem, že to přesně odpovídá tomu, 
jak mne Pán Bůh stvořil. Baví mne cesto-
vat, baví mne poznávat nové věci a nové 
lidi, nové vztahy, a Pán Bůh mi také dává 
schopnost zajistit věci, které jsou nutné. 
Takže se v tomto projektu cítím jako 
ryba ve vodě. 

Co se dá a co se nedá od veřejno-
právní televize očekávat? 
Nebudou někteří křesťané zkla-
maní, že tam třeba neuslyší „jasné 
evangelium“, jak jsou zvyklí?

Křesťany tento pořad může zklamat 
ve dvou věcech. Když se křesťané dozví 
o existenci podobného pořadu, jsou 
obvykle velmi nadšení. Během celé 
existence Československé televize nebyl 
nikdy prostor pro křesťanský pořad pro 
mladé nevěřící lidi. Je to unikátní projekt 

A tím se dostávám i k doprovodnému 
programu „Turbo 316“. Zákon veřejno-
právní televizi ukládá, aby mapovala 
menšinové skupiny (což jsou bohužel 
i křesťané, ale bohudík, že to má ma-
povat!!). „Exit 316“ může vyvolat silné 
podněty a otevřít životně důležité otázky, 
ale to je jen polovina toho, co je odpověd-
ností křesťanů. Teď záleží na nás, zda na 
tyto otevřené otázky a podněty dokáže-
me navázat, chceme-li to a jsme-li na to 
připraveni. Proto vznikl paralelně druhý 
projekt s názvem „Turbo 316“. „Turbo“ 
je spojeno s akcelerací, se zrychlením. 
Cílem „Turba 316“ je maximálně využít 
přínosu „Exitu 316“. Proto chceme církve 
seznámit s projektem Exit 316, pomůže-
me církvi zapojit se a podpoříme ji. 

Jde tedy o vysílání státní televize 
a doprovodný program. Jak s tím 
souvisí tvoje osoba? Jak ses k této 
akci dostal?

Mojí odpovědností je vést paralelní 
kampaň. Jsem pracovníkem Křesťanské 
akademie mladých. Když mi asi před ro-
kem výbor KAMu nabídl tuto možnost, 
cítil jsem spíše potřebu si odpočinout, 
než se pustit do něčeho, co by mne moh-
lo z mého pohledu ještě více zatížit či do-
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a jsou to opravdu dveře, otevřené Pánem 
Bohem. Přestože se u křesťanů setkávám 
s nadšením, obávám se, že po odvysílání 
jejich nadšení už nebude tak velké. Není 
to totiž pořad misijní, je to pořad publi-
cistický, který má za úkol téma pouze 
ukázat a otevřít. A je na nás křesťanech, 
zda a jak budeme pokračovat dál. 

V pořadu jde o podstatu, o principy. 
Mělo by tam vždy zaznít jasné poselství. 
Určitě se tam bude mluvit o Bibli, o Ježíši 
a potřebě pokání. Ale nebude to tam znít 
celou dobu a nemůže to být cílem. Bude 
to směřovat spíš do podstaty věci. I mně 
se některé díly, které jsem viděl, zdály 
být na první pohled slabé. Ale cílem 
není odpovědět na otázky, nýbrž vyvolat 
diskusi a přemýšlení. Otevřít živá témata 
a vést lidi k řešení problémů.

To, co může přinést křesťanům zkla-
mání, je možná forma. Pořad by totiž měl 
být pro současného mladého diváka, aby 
byl pro něho srozumitelný, možná i mo-
tivující a zajímavý. Proto použité věci 
a formy mohou být pro některé křesťany 
zdánlivě nepřiměřené. 

Co pro tuto akci můžeme udělat 
my obyčejní lidé, kteří nejsou do 
projektu přímo zapojeni?

Myslím, že jsme stvořeni Pánem Bo-
hem a nikdo tedy není obyčejný. V Bibli 
je napsáno, že ty nejméně viditelné dary 
jsou nejvzácnější. Celý projekt přinese 
ovoce optimálně tehdy, když se do něho 
křesťané zapojí. Jsou dvě fáze tohoto 
zapojení. Nejprve do samotné výroby 
programu a dále do jeho využití. Stále 
ještě hledáme lidi se zajímavým svědec-
tvím, vhodné mentory a také videoklipy 
k jednotlivým tématům. 

Nejvíce ze všeho potřebujeme, aby 
se za tuto věc postavila Církev. Pokud 
zůstaneme totiž s evangeliem skryti, 
bude to v pohodě. Nebudeme prožívat 
žádné zvláštní problémy. Pokud půjde-
me veřejně do společnosti, což Exit 316 
nabízí, budeme prožívat duchovní útoky. 
A my už je také občas prožíváme. Proto 
potřebujeme podporu Církve, přede-
vším tu modlitební, aby program měl 
skutečně duchovně vypovídací hodnotu. 
Reklamou může být každý křesťan tím, 
že o tomto pořadu řekneme svým přáte-
lům, kamarádům, spolužákům, kolegům 
v práci. Můžeme také napsat na e-mailo-
vou adresu turbo316@kam.cz a objednat 
si pravidelné informace o tom, jak se 
projekt vyvíjí. 

V druhé fázi se můžeme zapojit tak, že 
budeme mít osobní rozhovory ohledně 
tohoto pořadu. Můžeme pozvat své přá-
tele domů a sledovat pořad spolu s nimi 
anebo ho sledovat na návštěvě u nich, 
uspořádat např. společnou večeři a poví-
dat si o tom. Připravujeme také materiály 
pro osobní rozhovory a pro evangelizační 
skupinky, kdy každá lekce navazuje pří-
mo na odvysílaný díl, na téma, o kterém 
pořad byl. 

Vedle dvou webových stránek 
(www.exit316.cz a www.turbo316.cz) 
s množstvím potřebných informací při-
pravujeme také dvě víkendová školení 
(tj. 2. a 3. září na Moravě) a (9. a 10.září 
v Čechách) pro všechny vedoucí sku-
pinek, vedoucí mládeží a pro všechny, 
kdo chtějí Exit 316 misijně využít. 
O tom vás ještě budeme informovat. 
Také jsme vyškolili 90 tzv. „ambasado-
rů“, což jsou lidé, kteří během května, 

června a prázdnin budou tuto akci 
představovat ve všech sborech v ČR, 
které o to budou mít zájem (informace 
na turbo316@kam.cz).

Kdy asi můžeme počítat 
s prvním vysíláním?

Mělo by začít počátkem září a mělo by 
pokračovat do prosince. Říkám to v kon-
dicionálu, pokud se něco mimořádného 
nestane, protože v televizi není nic 100% 
jistého, dokud to není odvysíláno. Mohli 
bychom říci to biblické „bude-li Pán 
chtít…“ Mohu také „nakousnout“ takové 
malé tajemství - ČT byla předloženým 
materiálem nadšena, takže není vylouče-
na ani možnost pokračování dalšími díly 
po prosinci. Ale může to být také i jinak! 

Jak tento projekt zasáhl tvůj 
život? Šel bys do toho znovu?

To je těžká otázka. Někdy bych do věci 
nešel, ale vím, že mne tam vede Pán Bůh. 
Ne násilím, že by mne tam tlačil. Vím, že 
když vstoupím do věcí, do kterých mne 
Pán vede, je to dobré pro věc samotnou 
a konečně i pro mne. Takže je to pro 
mne přínosem: nejen že já mohu něco 
udělat, ale sám z toho hodně čerpám. 
Nové vztahy, nová přátelství, nové zku-
šenosti s prací celonárodního formátu 
a propojení se všemi denominacemi. Je 
to pro mne obrovská škola. Pán Bůh mi 
odkrývá spoustu mých slabostí, některé 
znovu, některé nové, je to pro mne velká 
příležitost k růstu.

Co bys rád vzkázal čtenářům?
Jsem přesvědčen, že tento projekt je 

opravdu unikátní, protože se netýká pou-
ze jedné skupiny křesťanů, ale může se 
dotknout všech věřících, každého sboru 
či společenství v naší zemi. Přál bych si, 
abychom této příležitosti od Pána Boha 
využili. Abychom o tom řekli svým přáte-
lům, abychom se za ně modlili a uměli na 
tyto pořady navázat. Je to výzva ke kroku 
víry. Není to jen odpověď na otázky lidí, 
ale také prostředek k navázání vztahů. 
Byl bych rád, aby to v našem okolí mohlo 
přinést ovoce misie, aby lidé poznali Je-
žíše a život v něm. Moc bych si přál, aby 
to nebyl jen nový projekt, který je časově 
a finančně náročný, který zabírá naši ka-
pacitu, ale přál bych si, aby vstoupil do 
vašich misijních cílů a posloužil vašim 
potřebám. 

Mockrát děkujeme a přejeme 
hodně Boží milosti, aby se tento 
projekt mohl uskutečnit a přinést 
skutečné ovoce, o kterém jsi 
mluvil.
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