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Před několika měsíci se manželé Zuza-
na a Daniel Kaczmarczykovi vrátili z šes-
timěsíční mise do Keni, kterou podpořili 
projekty překladů Bible do dalších afric-
kých jazyků. Na místo odlétali i se svými 
dětmi, chlapci Jakubem a Adamem, a tak 
se o své autentické prožitky, kulturní 
šoky, ale i radostná setkání a lásku k do-
morodcům s námi sdílejí formou tohoto 
rozhovoru. 

Jak jste se jako rodina vlastně 
ocitli na půl roku v Keni?

Manžel je ředitelem misijní organizace 
Wycliffovi překladatelé Bible v České 
republice (WBT CZ), která se zabývá 
překládáním Bible pro národy bez Božího 
slova ve svém vlastním jazyce. Je to asi 
2600 jazykových skupin, jež nikdy nesly-
šeli o tom, že Ježíš Kristus je i jejich Spa-
sitelem. Hledáme lidi, misionáře, kteří na 

takováto místa po-
jedou a budou tuto 
službu dělat a taky 
lidi, kteří budou 
tuto práci modli-
tebně i finančně 
podporovat. In-
formujeme sbory, 
děláme prezenta-
ce, povzbuzujeme 
k zájmu o zahra-
niční misii a volá-
me k modlitbám 
a zodpovědnosti 
za národy, které 
nikdy neslyšeli 
evangelium. 

Protože jsme 
nikdy neměli zkušenost z misijního pole, 
nikdy jsme na žádné zahraniční misii 
nebyli, pociťovali jsme to jako veliký ne-
dostatek. Mluvit a propagovat něco, co 

nemáme prožité „na vlastní kůži“. Ze stra-
ny evropského ředitele WBT tak přišla na-
bídka, zda bychom nechtěli jít pomoci do 
Afriky a získat tak praxi, vidět překládání 
Bible na místě a pomáhat tam v oblasti 
počítačové techniky, protože tomu manžel 
rozumí. Byla to příležitost vžít se do role 
lidí, kteří jako misionáři pracují přímo 
na misijním poli, ve vesnicích a místech 
velice vzdálených od civilizace. Podmín-
kou bylo najít si na to finanční prostředky 
a zabezpečit všechno tak, aby chod orga-
nizace mohl pokračovat i bez nás. Půl rok 
byl pro nás nejpřijatelnější, i když jsme 
měli možnost zůstat tam i déle. Tím se 
nastartovalo velké vyřizování, informo-
vání sborů i jednotlivců a jiná duchovní 
i psychická příprava na cestu. A 19. února 
2006 jsme, díky Pánu, letěli do Keni. 

Čím musí člověk projít, než se na 
takovou cestu vydá? 

 První otázkou samozřejmě bylo: „Kde 
na to vzít peníze?“ Nazpívali jsme proto 
CD, z prodeje kterého jsme získali nějaké 
finance. Pak jsme intenzivně jezdili po 
sborech a informovali lidi, zda mají zájem 
podpořit takovýto projekt. Nazvali jsme 
ho Projekt Keňa. Oslovovali známé, firmy, 
dělali koncerty. A penízky byly... Pojiště-
ní, povinná očkování proti břišnímu tyfu 
a žluté zimnici, víza, komunikace s per-
sonálním oddělením v Keni, jaké je tam 
počasí, co si vzít a co ne, kterou leteckou 
společnost zvolit, to všechno jsme museli 
před cestou zvládnout. Balení? Kufry 
plné věcí, léků, techniky a zásob „pro 
strýčka příhodu“. Člověk neví, do čeho 
jde. Nádhernou zkušeností byly poslední 
vysílací bohoslužby v kostele na Rozvoji, 
kde se zástupci WBT, naši přátelé, bratři 

Manželé Zuzana a Daniel Kaczmarczykovi se syny Jakubem a Adamem
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Téma příštího čísla: 
Pevný základ křesťanovy identity 
Články k tématu příštího čísla, jakož i další příspěvky 
zasílejte do konce listopadu 2006 na adresu 
odpovědného redaktora.      Děkujeme. Redakce.

a sestry modlili za bezpečí, ochranu a hlavně požehnaný pobyt a šťastný 
návrat. Všichni si dělali starosti o děti, jak to tam budeme s nimi zvládat. 
A zvládli jsme. S Boží pomocí. 

S čím jste se museli poprat, když jste cestovali se dvěmi 
malými dětmi?

Jo, děti. . . Cesta letadlem byla nekonečná, hlavně pro Adama. Trvala 
asi deset hodin. Jakub se moc těšil, díval z okna a měl z toho obrovský 
zážitek. Adam běhal po letadle, sem tam i spal. Všude byl hrozný průvan 
a tak jsme si dělali starosti o oči a uši. Když jsme přistáli v Keni byly 
okamžitou reakcí na změny prostředí u kluků vysoké teploty. Na druhý 
den byly pryč. Pak jsme si to všichni odprůjmovali, někdy zvraceli, na 
rýmy a kašel předepisují okamžitě antibiotika a tak je tam Adam vybral 
hned troje. Jakub měl někdy uplakané období, plakal, ani nevěděl proč. 
A tak jsme usoudili, že se mu stýská. Neměl kamarády a neuměl s lidmi 
komunikovat anglicky. To ho frustrovalo. Když jsme ale odjížděli, jeho 
kamarádi plakali. Naučil se anglicky natolik, že nás už vůbec na překlad 
nepotřeboval. Adam byl pro všechny takovým malým sluníčkem. Na jíd-
lo jsme si honem zvykli, děti si oblíbily místní speciality a v jídle si nevy-
mýšlely. To byla velká výhoda. Moc rádi taky cestovali, hlavně do vesnic, 
pro Kubu to bylo dobrodružství a poznávání nových lidí a míst. 

Další nelehkou věcí bylo spaní pod moskytiérou. Hlídat, aby pod ní 
nebyl žádný komár a zda se na dětech objeví nějaké to štípnutí, nám 
dělalo starosti - který z těch komárů asi přenáší malárii? Několikrát jsme 
byli s Adamem i na testech a čekání na výsledky bylo velice stresující. 
Díky Pánu, pokaždé bylo negativní. Najít doktora, chodit na procházky, 
na nákupy, to všechno bylo hodně, hodně jiné, než u nás. 

Jaké byly vaše kulturní šoky?
Kulturní šoky? Téměř všechno. Počínaje životním prostředím, dopra-

vou, jídlem, navazováním vztahů s Afričany, počítáním peněz – keňských 
šilinků – pokračuje až k tomu, do které kapsy si dát peníze, když jdeme 
na nákup, a přemýšlení, jaká je vlastně reálná cena zboží, handlování 
na tržištích, ruch na ulicích a být pořád ve střehu. Je toho hrozně moc, 
o čem by člověk mohl mluvit. Všude moc špíny, prachu, Adam pořád na 
zádech, kvůli automobilům jsou procházky hodně nebezpečné. Keňané 
vůbec nejsou zvyklí chodit na procházky, všechno se točí kolem práce 
a zabezpečení základních životních potřeb. Aby měla rodina peníze na 
jídlo a placení bydlení. Dospěli jsme k názoru, že pokud chce člověk 
v Africe přežít, musí ji milovat takovou jaká je. Pokud ji nemiluje, tak se 
trápí a pořád jenom reptá. . . A to není vůbec dobrý postoj. 

V čem jsou Afričané jiní než Evropané?
Slyšeli jsme názor, že Afričané a Evropané mají k sobě blíž, než Afričané 
a Američané. A je to pravda. Jsme otevřenější, jednodušeji navazujeme 
vztahy, jsme schopni žít i v podmínkách, které se nedají nazvat zrovna 
dobré. Afričané jsou přirozeně uzavření vůči bělochům jako takovým, za 
každým bělochem vidí dolary, libry nebo eura. Nejsou zvyklí na blízké 
a nezištné přátelské vztahy. Bylo hodně namáhavé „dostat se jim pod 
kůži“ a najít si tak přátele. Ale povedlo se nám to. Afričané jsou zvyklí 
těžce pracovat a udělat cokoli, jen aby vydělali nějakou finanční hoto-
vost. Chybí tam něco jako „vychutnat si život“, jít na výlet, na zmrzlinu, 
nebo jenom tak, být s rodinou. Nejsou tak emotivní, třeba ve vztazích 
k dětem, nebo manželskému partnerovi. Nemají toho tolik, jako my 
v Evropě, děti nemají moc hraček a rodiče se jim tolik nevěnují. 

Afričané jsou ale velice pohostinní a velice šťastní, když o ně projevíte 
zájem. Taky jsou hodně nepořádní a podle toho vypadají města a vesni-
ce blízko měst. Špína a odpadky. Nezakládají si tak na svém „image“, 
co nejlíp vypadat, mít co nejhezčí auto, nebo boty. . . Jenom vysoké 
a bohatší vrstvy vidíte v drahých autech a v drahém oblečení. Většina 
Afričanů žije průměrně. Nemají tak vysoký životní standard, v bydlení 
nebo i v nakupování. 

Životní krédo? Hakuna matata, no problem. Nedochvilnost, někdy 
nezodpovědnost, neschopnost vážit si hodnot. Ale taky dar z ničeho 
udělat něco. Spravit i to, co je zdánlivě na odpis. Jsou nesmírně zruční, 
od pletení copánků až po výrobu nábytku. 

(pokračování na straně 35)
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PETER KOZÁR

Milí čitatelia,
našu pozornosť prirodzene pútajú 

výnimoční ľudia. Najgeniálnejší vedci 
dostávajú Nobelove ceny, najvýkonnejší 
športovci zlaté medaily, najlepší herci 
a herečky Oscary. Tak je to skoro v kaž-
dej oblasti života. Aj v cirkvi si všimne-
me a oceníme, keď niekto výnimočne 
dobre káže, spieva alebo slúži nejakým 
iným spôsobom. Ale nie každý môže byť 
naj...

Hrdinami tohto čísla 
časopisu sú ľudia, ktorí 
spravidla netrčia vpredu, 
nehovoria najhlasnejšie 
a nie sú nejako nápadní. 
Dobrovoľne zaujímajú 
miesto v druhom rade ale-
bo ďalej vzadu - nie preto, 
aby sa mohli „zašiť“, ale 
aby boli oporou tým vpre-
du. Túžba po moci alebo 
závisť nepatria k ich hlav-
ným pokušeniam, hoci ani 
oni nie sú celkom imúnni. 
Ich „patrónom“ je svätý Barnabáš (hoci 
si nemusia uvedomovať, že sú jeho na-
sledovníkmi). 

Keď sa v čase prenasledovania prvá 
cirkev rozpŕchla z Jeruzalema, zostali 
tam len apoštolovia. Mnohí kresťania 
bez ich vedenia, ale s vedením Svätého 
Ducha išli šírym svetom a všade rozprá-
vali o Pánu Ježišovi. Najprv len Židom, 
ale neskôr aj pohanom a Pán im žehnal. 
Tak vznikol veľký zbor kresťanov v sýr-
skom meste Antiochia. O tých novotách 
sa dopočula cirkev v Jeruzaleme a vysla-
la až do ďalekej Antiochie brata Barna-
báša, aby to vyšetril. Neviem, či na tú 
inšpekciu vyberali z viacerých kandidá-
tov, ale lepšie vybrať nemohli. (Ako by to 
dopadlo, keby namiesto Barnabáša išiel 
trebárs Jakob, si môžeme len domýšľať.)

Barnabáš bol dobrý muž a plný Sväté-
ho Ducha a viery (Sk 11,24). Keď prišiel 
a uvidel tú Božiu milosť, zaradoval sa 
a napomínal všetkých, aby v predsavzatí 
srdca zotrvali verní Pánovi (v. 23). V tom 
zbore bolo vidieť všeličo: nových ľudí, 
nové metódy, pestrosť a slobodu v Je-
ruzaleme nevídanú, snáď aj chyby. Ale 
Barnabáš videl Božiu milosť a službou 
povzbudzovania a napomínania prispel 
k zdravému rastu zboru. Práve Barnabáš 
si všimol potrebu kvalitnejšieho biblic-

kého vyučovania (ktorú sám nemohol 
naplniť) a tak z Tarzu priviedol Saula. 
Spolu potom celý rok vyučovali veľký zá-
stup. Z tejto dvojice vzniká prvý misijný 
tím. Odchádzajú ako „Barnabáš a Saul“, 
ale čoskoro je to ten druhý - teraz už Pa-
vol - ktorý vystupuje v popredí a udáva 
tón. Barnabášovi to nevadí, nepovažuje 
to za osobnú ujmu. Nezabúdajme na 
tohto nenápadného služobníka - bez 

neho by sme nemali nášho 
hrdinu Pavla.

Barnabáš sa už pred-
tým osvedčil ako človek 
so zmyslom pre slabých. 
Ešte ako Jozef z Cypru 
predal svoje pole a peniaze 
priniesol apoštolom, aby 
sa nimi mohlo poslúžiť 
chudobným (Sk 4,36n). 
Vtedy vlastne dostal to 
svoje meno: Syn poteše-
nia. A podobným spôso-
bom slúži aj neskôr: keď 
prišiel hlad na Judsko a Je-

ruzalem, spolu so Saulom nesie bratom 
podporu z Antiochie.

Napokon vidíme Barnabáša ako toho, 
ktorý dáva druhú šancu zlyhávajúcim. 
Keď sa Ján Marek neosvedčil pri prvej 
misijnej ceste, Pavol odmieta ďalšiu 
spoluprácu s ním, ale Barnabášovi na 
mladom mužovi záleží - dokonca tak 
veľmi, že sa rozíde s Pavlom (Sk 15,39). 
Výsledok vidíme až po rokoch, keď 
sám Pavol zhodnotí Marka ako veľmi 
užitočného služobníka (2Ti 4,11), a ešte 
aj dnes, keď držíme v rukách Markovo 
evanjelium. Bez starostlivého Barnabáša 
by sme ho možno nemali.

Kto bude Synom potešenia dnes? 
Písmo menuje mnohé duchovné dary, 
potrebné k budovaniu cirkvi. Nájdeme 
medzi nimi dar „napomínania a zdieľa-
nia“ (R 12,8) a „ujímania sa potrebných“ 
(1K 12,28). Kiež by sme takých videli čím 
viac! Dnes sa žiaľ v zboroch (nie v Písme) 
hojne vyskytuje aj „dar deptania“, neje-
den služobník (aj z radov tvorcov tohto 
časopisu) by o tom vedel rozprávať. Vám 
však prajem len tú najlepšiu klímu, 
v ktorej môže vyrásť niečo krásne na 
Pánovu slávu! A tiež vám prajem osobné 
povzbudenie a Boží dotyk pri čítaní vý-
kladov, úvah a svedectiev v tomto čísle 
Živého Slova.

syn potešenia
Barnabáš
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úvaha

 JÁN KUČERA

Povzbudzovať – to je naozaj umenie! 
Keď hovoríme o povzbudzovaní, mys-
líme najskôr na športové zápasy, keď 
stovky a niekedy aj tisícky divákov 
povzbudzujú tých svojich na ihrisku: 
- Poďme, poďme, do toho, do toho...! 
Tu a tam som sa dostal na futbalové 
stretnutie FC Nitra, kde som vyrastal 
a tam to vždy mocne znelo: „Pome 
Nitra, pome Nitra, pome Nitra do 
toho!“ („Pome“ je nárečový tvar slova 
poďme).

Aj v Božom diele potrebujeme 
neustále povzbudzovanie. A najmä 
v týchto ostatných časoch, pred Páno-
vým druhým príchodom, je to mimo-
riadne potrebné. Keď pri športových 
zápoleniach hovoríme, že je málo dob-
re hrajúcich a veľa povzbudzujúcich fa-
núšikov, v rámci Cirkvi je to často tak, 
že je aj málo pracujúcich a ešte menej 

tých, čo vedia a chcú povzbudzovať. 
Preto aj píšem tieto riadky, aby ich 
bolo viac! Povieme si, ja na to nemám, 
neviem to. Modlime sa, nech Pán vyšle 
robotníkov na svoju vinicu a nech vyš-
le aj tých, čo ich budú povzbudzovať. 
Len nech som nie ja! Prorok však jasne 
vyhlasuje: Tu som, Pane, pošli mňa. 
Tieto slová sa obrazne vkladajú aj do 
úst nášho Pána. Keď čo i len trochu 
otvoríme v zbore oči viery, zbadáme, 
kto práve potrebuje povzbudenie. 
Chýba nám niekto v spoločenstve a to 
už aj nejakú dobu? Zdvihnime telefón, 
vytočme mobilné číslo, navštívme bra-
ta alebo sestru, povzbuďme ich a zba-
dáme, že aj my sami budeme tým veľmi 
povzbudení v behu viery. Nečakajme 
na tých druhých, akože schopnejších, 
veď ich je žalostne málo. Pán chce od 
každého z nás aspoň raz za deň kohosi 

Umenie a moc
povzbudenia

naozaj povzbudiť, zobudiť, pochváliť, 
poďakovať sa mu za službu.

Nedávno som navštívil rodinu milé-
ho brata Milana Hrdinu z bratislavské-
ho zboru. Pre reumatizmus už dlhší čas 
nemôže chodiť do kresťanského zhro-
maždenia a spolu so svojou manželkou 
trávia celé dni, týždne a mesiace sami 
v malom dvojizbovom byte. Ako veľmi 
by potrebovali povzbudenie. Z Božej 
milosti sa mi to podarilo a sám som 
tiež bol veľmi od nich povzbudený. 
V každom zbore, v každom meste či 
obci žijú veriaci ľudia, ktorí súrne po-
trebujú povzbudenie. Rozhlas TWR či 
Rádio 7 robia veľmi dobrú prácu, keď 
takýchto ľudí vo viere svojimi reláciami 
povzbudzujú, ale osobná návšteva má 
svoj veľký význam. Nuž, povzbuďme 
kohosi ešte dnes!
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Povzbudzovanie je v Starom i Novom 
zákone veľmi častou a veľmi širokou té-
mou. V krátkej úvahe sa preto môžeme 
zamyslieť iba výberovo nad niektorými 
jeho príkladmi. Tie sú veľmi aktuálne 
i dnes pre nás. Povzbudzovateľom 
v Biblii je buď sám Boh alebo v Neho 
veriaci a Ním povzbudený človek. Po-
vzbudzovaní sú ľudia, najmä veriaci, 
ale často i neveriaci. Obsah a účel po-
vzbudenia môže byť rôzny podľa Božích 
zámerov i okolností, v ktorých sa ľudia 
nachádzajú. Pán Boh ním však vždy 
sleduje v živote ľudí svoje dobré ciele. 
Všimnime si teraz niektoré príklady 
povzbudenia slovom podľa jeho subjek-
tov (povzbudzovateľov), objektov (po-
vzbudzovaných) i okolností, v ktorých 
bolo vyslovené.

Boh Otec
Posilnite spustené ruky zomdlené a kle-

sajúce kolená zmocnite! Povedzte tým, ktorí 
sú bojazlivého srdca: Buďte silní! Nebojte 
sa! Hľa, váš Boh príde ... On príde a spasí 
vás. (Iz 35,3-4) To je povzbudenie k prá-
ci a službe i k odvahe v ťažkom polo-
žení, v akom sa judský ľud nachádzal 
v danom čase. Mal byť povzbudený spl-
nením Božích zasľúbení a poskytnutím 
Jeho záchrany v budúcnosti.

Tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadob-
údajú novej sily, vznášajú sa na perutiach 
ako orli, bežia a neumdlievajú, chodia a ne-
ustávajú. (Iz 40,31) Veľké povzbudenie 
k očakávaniu na Hospodina, ktorý dáva 
novú silu tým, čo už sami zo seba nema-
jú žiadnej sily. A zároveň zasľúbenie, že 
budú chodiť i bežať neustávajúci a ne-
umdlievajúci v Jeho službe.

„Neboj sa, lebo Ja som s tebou, neobzeraj 
sa v strachu, lebo Ja som Tvoj Boh! Posilním 
ťa, aj ti pomôžem, aj ťa podopriem pravicou 
svojej spravodlivosti.“ (Iz 41,10) Povzbude-
nie v strachu a bezmocnosti pre zostatok 
izraelského národa v Judsku, keď jeho 
väčšina zo severného kráľovstva už bola 
odvlečená do asýrskeho zajatia. A zá-
roveň Božie uistenie, že ich nepriatelia 
nielen nedosiahnu svoj cieľ zničiť ich, 
ale budú porazení Hospodinom, ktorý 
pomôže svojmu ľudu. (verše 11-14)

Aj keď tieto povzbudenia boli vyslo-
vené Hospodinom cez Jeho proroka jud-

skému ľudu, koľké požehnanie z nich 
vzali aj kresťania z pohanov v podob-
ných okolnostiach života. A vždy znova 
si ich môžeme vierou privlastňovať aj 
my, lebo ten istý, nemenný Hospodin je 
i naším Bohom.

Pán Ježiš
Ale Ježiš hneď prehovoril k nim a po-

vedal: „Dúfajte, Ja som, nebojte sa!“ (Mt 
14,27) Učeníci, plaviaci sa po mori za 
silného vetra a veľkých vĺn, videli nejas-
ne Pána, ako k nim kráča po mori. Pova-
žovali Ho za prízrak či obludu a skríkli 
od strachu. Preto k nim prehovoril 
uvedené slová. Bolo to pre nich povzbu-
denie k dôvere, že je to ich Pán, ktorý 
im prichádza na pomoc. Ten istý, ktorý 
už predtým utíšil búrku na mori a ktorý 
im môže pomôcť i v tomto a každom 
ťažkom položení.

A On jej povedal: „Dcéra, tvoja viera 
ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď zdravá 
a prostá svojej choroby.“ ... Ale Ježiš, po-
čujúc slovo, ktoré hovorili, hneď povedal 
predstavenému synagógy: „Neboj sa, len 
ver!“ (Mk 5,34.36) V prvom prípade 
ťažko chorej ženy, ktorá sa vo viere, 
že bude uzdravená, dotkla lemu plášťa 
Pána Ježiša, zazneli k nej uvedené Jeho 
slová. Bolo to povzbudenie k novému 
životu v telesnom i duchovnom zdraví. 
V druhom prípade predstaveného syna-
gógy Jaira boli Pánove slová okamžitou 
reakciou na správu Jairových domácich, 
že jeho dcérka už umrela, i na ich radu, 
aby už zbytočne neunúval rabiho Ježi-
ša. Bolo v nich pre neho povzbudenie 
k viere i tam, kde z ľudského pohľadu 
už nebola nádej. Jair ho vierou prijal 
a Pán vzkriesil jeho dcérku.

„A vy nehľadajte, čo budete jesť a piť, 
ani sa takými starosťami neznepokojujte! 
... Ale hľadajte kráľovstvo Božie, a to všet-
ko vám bude pridané!“ (L 12,29.31) Tieto 
slová Pána Ježiša obsahovali povzbude-
nie nestarať sa úzkostlivo o pozemský 
život, ale najprv hľadať Božie kráľov-
stvo v dôvere, že Pán Boh potrebné veci 
k životu takto zameranému veriacemu 
pridá.

„Ak Mne niekto slúži, nech Mňa nasledu-
je, a kde som Ja, tam bude aj môj služobník. 
A ak Mne niekto slúži, toho bude ctiť Otec!“ 

(J 12,26) Povzbudenie k nasledovaniu 
Pána so vzácnym dvojitým zasľúbením.

Viaceré z Pánových povzbudení mô-
žeme chápať i ako Jeho príkazy, ktoré 
máme plniť. Iste je však lepšie, keď ich 
berieme ako Jeho povzbudenia, ktoré 
chceme napĺňať vďačne z lásky k Nemu 
a nielen z vedomia povinnosti. 

Svätý Duch
A Duch povedal Filipovi: „Pristúp a pri-

poj sa k tomu vozu!“ (Sk 8,29) Pre Filipa 
znelo z tohto vnútorného hlasu povzbu-
denie k svedectvu, osobnej evanjelizácii 
komorníkovi etiópskej kráľovnej. Aké 
ďalekosiahle následky malo Filipovo 
poslúchnutie tohto povzbudenia Božie-
ho Ducha. Ako v jednej z mála krajín 
zachovalo sa kresťanstvo v Etiópii od 
dôb prvotnej Cirkvi dodnes.

A keď Peter rozmýšľal o videní, povedal 
mu Duch: „Hľa traja muži ťa hľadajú. Ale 
vstaň, zíď a choď s nimi a nič nepochybuj, 
lebo som ich Ja poslal!“ (Sk 10,19-20) 
Bolo to pre prvotnú Cirkev rozhodujúce 
povzbudenie k zvestovaniu evanjelia 
pohanom. A to napriek opačnej židov-
skej tradícii: nemať spoločenstvo s nimi, 
pokiaľ sa nestali prozelytmi, ktorí prijali 
Zákon a obriezku.

A keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal 
Svätý Duch: „Nože mi oddeľte Barnabáša 
a Saula k dielu, ku ktorému som ich povolal!“ 
Takýmto oslovením prorokov a učiteľov 
v antiochejskom zbore, dostalo sa im 
a osobitne Barnabášovi a neskoršiemu 
apoštolovi Pavlovi povzbudenie k misii 
medzi pohanmi. Vďaka ich poslušnosti 
tomuto povzbudeniu, dostalo sa evanje-
lium k väčšine národov, i k nám.

To bolo z mnohých iba niekoľko prí-
kladov priameho Božieho povzbudenia 
od Boha Otca, Pána Ježiša a Svätého Du-
cha. Ďalej si všimneme niektoré z mno-
hých Božích povzbudení skrze Božích 
služobníkov v Novom zákone.

Božie slovo skrze Božích ľudí
V bratskej láske buďte navzájom naproti 

sebe nežní, v úcte jedni druhých predchád-
zajúci ... Ak je možné, nakoľko to závisí 
od vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi!“ 
(R 12,10-18). Citujeme si tu len prvý 
a posledný verš z 9 uvedených. Koľko je 
v nich povzbudení, ktoré môžeme vziať 

Povzbudzovanie v Biblii
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i ako Božie príkazy pre nás! Ale lepšie 
keď ich dobrovoľne a vďačne prijme-
me ako povzbudenie k bratskej láske, 
vzájomnej úcte, usilovnosti v práci, 
vrelosti ducha, službe Pánovi, radostnej 
nádeji, trpezlivosti v súžení, vytrvalosti 
v modlitbách, zdieľaniu sa so spoluve-
riacimi, pohostinnosti, dobrorečeniu 
i zlým ľuďom, spolucíteniu s druhými 
v ich radosti aj žiali, k jednomyseľnosti 
a pokore, závislosti na Bohu, odpláca-
niu dobrým i za zlé, k dobromyseľnosti 
a pôsobeniu pokoja. 

Stíhajte lásku a snažte sa horlivo o du-
chovné dary ...! (1K 14,1) Tento verš 
sumarizuje obsah kapitol 12 a 13 tohto 
listu a vyjadruje veľké a silné povzbu-
denie k prejavovaniu lásky a využíva-
niu duchovných darov. Pritom využí-
vanie duchovných darov má tiež byť 
prejavovaním Božej lásky, ospievanej 
v Hymne lásky – kapitole 13. V týchto 
dvoch odstavcoch z dvoch listov sú po-
vzbudenia pre nás a všetkých kresťanov 
od apoštola Pavla.

Ak sa však niekomu z vás nedostáva 
múdrosť, nech si ju prosí od Boha ... (Jk 
1,5; tiež 2,1.14-20; 3,1-12) Od Jakuba 
je v uvedených veršoch povzbudenie 
k prosbe o múdrosť od Boha, k spra-
vodlivému vzťahu voči ľuďom, skutkom 
živej viery, ovládaniu jazyka, neohová-
raniu a nesúdeniu blížnych. 

...rovnako ako je Svätý ten, ktorý vás 
povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom 

počínaní! (1Pt 1,15; tiež 2,1-2.11-14; 3,9; 
4,10)

Od apoštola Petra znie nám z tohto 
listu povzbudenie k svätosti života, žia-
dostivosti po Božom slove, k mravnému 
správaniu, poddanosti vrchnostiam, 
k žehnaniu všetkým ľuďom, slúženiu si 
navzájom darmi milosti. 

Viďte, akú lásku nám dal Otec: aby sme 
sa volali deťmi Božími, a sme nimi ... Po 
tom sme poznali lásku, že On položil za nás 
svoju dušu. Aj my sme povinní klásť duše 
za bratov. (1J 3,1.16; tiež 3,23; 4,7.11.21) 
Od apoštola Jána máme vzácne povzbu-
denia k hľadeniu na Božiu lásku, z kto-
rej sme Božími deťmi, k obetovaniu sa 
pre spoluveriacich, plneniu Pánovho 
prikázania vzájomnej duchovnej lásky, 
ku ktorému nás zaväzuje Božia láska 
k nám.

Spôsoby povzbudzovania

V uvedených príkladoch z Biblie sme 
čítali a vnímali povzbudenie slovom. Do 
neho patrí aj vyslovenie vďaky, uznania, 
pochvaly. Sú však aj iné spôsoby, kto-
rými môžeme povzbudiť spoluveriacich 
a blížnych. Často viac ako slovami mô-
žeme povzbudiť skutkami lásky, spo-
lucítenia, podpory a pomoci. Úprimný 
pohľad, milý úsmev, priateľské podanie 
ruky či zamávanie na pozdrav, objatie 
a svätý bozk, takéto i ďalšie podobné 
prejavy sú i bez slov povzbudením pre 
tých, ktorým sú určené. 

Umenie a moc povzbudzovania
Uvedené príklady z Biblie nám 

ukazujú v čom spočíva umenie a moc 
povzbudzovania. V prvom rade sú to 
charakter a vlastnosti osoby, ktorá 
povzbudzuje. Sama musí vlastniť 
a prejavovať to k čomu chce povzbudiť 
druhých. Pán Boh to dokonale a vždy 
spĺňa. On má dokonalý charakter 
a vlastnosti a dokonale ich prejavuje 
vo vzťahoch k ľuďom. Preto je doko-
nalým Umelcom v povzbudzovaní 
a preto v Jeho povzbudzovaní pôsobí 
Jeho veľká božská moc. To oboje sa 
odráža i v dokonalosti Ním inšpirova-
ného povzbudzovania v Jeho slovách, 
zaznamenaných v Biblii. Narozdiel 
od Neho, charakter a vlastnosti nás 
ľudí sú nedokonalé, a preto je i naše 
povzbudzovanie nedokonalé. Musíme 
preto prosiť si od Pána Boha milosť, 
múdrosť a pomoc k povzbudzovaniu. 
A zároveň sami pracovať na zdokona-
ľovaní nášho charakteru a vlastností. 
Tak budeme môcť nadobúdať viac 
zo vzácneho umenia povzbudzovať. 
A tak bude môcť v našom povzbu-
dzovaní viac pôsobiť Božia moc pre 
dobro našich spoluveriacich i našich 
blížnych. Pán Boh nám k tomu ponú-
ka svoju milosť a svoje dary. Berme 
ich s vďakou od Neho na každý deň 
a snažme sa povzbudzovať ľudí v Ním 
nám darovanej láske a moci.
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Povzbudit druhé vůbec není samozřej-
mé a ne každý to dovede. Nedávno byl 
v televizi pořad o tom, jak naše současná 
první dáma paní Livia Klausová zvelebi-
la sídlo našich prezidentů v Lánech. Zá-
mek prohlédl, uvnitř se objevil opravený 
původní nábytek, který se předtím rozbi-
tý válel v depozitářích. Změny opravdu 
k dobrému. Na konci reportáže zazněla 
otázka: A co na to pan prezident? Paní 
Klausová odpověděla asi v tom smyslu, 
že pan prezident dobré věci nechválí, ty 
jsou samozřejmostí. Jistě, prezidentský 
pár je vždycky středem pozornosti - ale 
myslím si, že v této věci není žádnou 
výjimkou. Je to až příliš „normální“ - že 
dobré věci považujeme za samozřejmost 
a ani si jich moc nevšímáme, natož 
abychom pak za ně projevili vděčnost či 
jejich autory nějak povzbuzovali. Zato 
když se vyskytne nějaký problém, to jsme 
na nohou hned! 

Není to tak dávno, co nám Sam Húšť 
poslal do našeho sborového časopisu 
příspěvek, který mne velmi zaujal, 
třebaže už dávno mám své rodičovské 
„povinnosti“ za sebou. Ukazuje velmi 
názorně, co dovede a jaký význam má 
umění povzbudit. 

A jaký rodič jsi ty?
„Dostal jsem dvě jedničky“, vykřikl malý 

klučina. Jeho hlas byl naplněn radostí.

Jeho otec se hrubě zeptal: „A proč jsi 
nedostal tři?“

„Maminko, už jsem umyla nádobí!“ 
zavolala holčička ode dveří. Její matka 
jenom suše poznamenala: „A podlahu jsi 
vytřela?“

„Posekal jsem trávník,“ řekl vysoký 
chlapec, „a uklidil sekačku.“ Jeho otec 
se zeptal s pokrčenými rameny: „A vyčistil 
jsi ji od hlíny?“

Děti od vedlejšího domu jsou očividně 
šťastné. Tam se odehrály stejné události, 
ale průběh byl jiný.

„Dostal jsem dvě jedničky“, vykřikl malý 
klučina. Jeho hlas byl naplněn radostí. 
Otec hrdě řekl: „To je ohromné, jsem rád, 
že jsi můj syn.“

„Maminko, už jsem umyla nádobí!“, 
zavolala holčička ode dveří. Maminka se 
usmála a něžně řekla: „Mám tě ráda kaž-
dý den víc a víc.“

„Posekal jsem trávník,“ řekl vysoký 
chlapec, „a uklidil sekačku.“ Otec odpo-
věděl s neskrývanou radostí: „Díky tobě 
mám dnes šťastný den.“

Děti si zaslouží trochu chvály za 
úkoly, které od nich vyžadujeme. 

To, jestli jednou budou vést 
šťastný život, do značné míry 

záleží na nás - na rodičích.

Tento příklad je velmi výmluvný 
a nepotřebuje komentář. Škoda jen, že 
mnohdy příležitost povzbudit své rato-
lesti zanedbáváme. 

Povzbuzení však potřebuje každý člo-
věk, nejenom děti. Jen si to zkuste před-
stavit: fotbalový nebo hokejový zápas, 
který by probíhal na stadionu, kde by si 
diváci četli noviny nebo se mezi sebou 
bavili a o dění na hřišti by nejevili žád-
ný zájem. Absurdní představa, viďte? 
Jak dovede povzbuzování vybičovat hrá-
če nebo závodníky k největším výko-
nům! Dovedete si představit divadelní 
představení nebo koncert, při němž by 
diváci spali nebo zívali? 

Povzbuzení dovede vlít nové síly, do-
dává odvahu a pocit, že to, co dělám, je 
užitečné a má to smysl. Motivuje to.

Ve chvíli vyznání
Je trochu uzavřený. Přišel za mnou 

jako za starším s tím, že by se rád dal 
pokřtít. Je synem věřících rodičů. Jenže 
- nevěděl jsem, jak to s ním je. A tak 
jsem se ptal. V mládeži, kam chodil, mi 
nikdo neřekl ani ano, ani ne. Ptal jsem 
se bratří spolustarších. Řekli mi: „Víš, já 
proti němu nic nemám, ale nic o něm 
nevím...“ Ptal jsem se rodičů a ani oni se 
nedokázali vyjádřit zda ano, či ne. Jen 
děda měl připomínku. Suše řekl: „Když 
se dítě narodí, tak to ví celý dům… Když 
jsem se já obrátil, tak to na mně bylo 
poznat.“ Musel jsem mu odpovědět: 
„To určitě, jenže ty jsi žil světským 
způsobem života, chodil jsi na zábavy, 
občas ses opil, mluvil jsi sprostě… a co 
tvůj vnuk? Ten přece nic takového, co 
jsi dělal ty, nedělá. Co u něho čekáš 
za změnu? Že bude dokonalý? To nejsi 
ani ty, ani já…“ Tak jsem si ho pozval 
a hovořili jsme spolu. „Obrátil jsem se 
na pobytu…“, začal, „Počkej, co je to 

obrátil jsem se…?“, přerušil jsem ho. 
To, co se s ním stalo a čemu věří, jsem 
z něho musel doslova páčit. Nakonec 
jsem mu řekl, jak se věci mají, i to, že 
nikdo nedovede dát jasné doporučení 
k jeho křtu. Řekl jsem mu, že mu přesto 
věřím, že to beru na sebe a že mu věřím, 
že to, co vyznává, je pravda. Nevím, 
nakolik se mi podařilo ho tím povzbu-
dit, ale doufal jsem, že ano. Ke křtu šel 
a já toho ani po letech nelituji. Navíc ke 
mně získal důvěru. Důvěru, kterou si 
pro změnu nezasluhuji já.

Ve službě Pánu

Jednou z oblastí, kde je třeba povzbu-
zení jako soli, je oblast služby Pánu. Je 
třeba, aby se člověk okamžitě, když uvě-
ří v Pána Ježíše, zapojil do služby jemu. 
Tak jsem to směl zažít sám ve sboru 
v Ostravě, když jsem uvěřil. Moudří 
bratří mne povzbuzovali ke službě. Vě-
děl jsem, že se mnou počítají. Nesráželi 
mne, ale naopak povzbuzovali, i když 
jsem nepochybně dělal spoustu chyb. 
Díky Pánu Bohu za ně!

Právě zde často chybujeme. Máme 
ve sborech lidi, mladé schopné bratry, 
kteří mají na víc než jen sedět ve shro-
máždění a případně sloužit „u dveří“. 
Pokud využijeme jejich potenciál, vy-
rostou z nich kreativní lidé, kteří veš-
kerý svůj um a schopnosti dají rádi do 
služby Pánu. Je to samozřejmě spojeno 
s důvěrou. My starší v tom máme pro-
blémy a je poctivé a dobré si je přiznat. 
Zejména proto, že svět se podstatně 
změnil a my jsme si to v zápalu boje ani 
nestačili všimnout. Rád bych se maličko 
vyznal z vlastního případu: 

Měl jsem problém s tím, že mladí 
lidé začali na pobytech s novými věcmi, 
konkrétně s tzv. extrémními sporty. „Oč 
jim jde?“, ptal jsem se sám sebe (chyba 
byla v tom, že jsem se neptal jich), „o 
to, aby zvěstovali evangelium, nebo 
o to, aby si zvýšili hladinu adrenalinu 
v krvi?“ Myslel jsem, že o to druhé. 
Vůbec jsem nechápal, že lidé v dnešní 
době, kteří jsou tak daleko od Krista, se 
nedají pozvat na křesťanský pobyt. Na 
extrémní sporty ano, i když věděli, že 
se tam bude zvěstovat Kristus. To naši 
mladí lidé nikdy neskrývali a snažili se 
to svým přátelům poctivě říkat, aby se 
necítili a také nebyli podvedeni. A tak 
se setkali s Kristem lidé, kteří by se 
s ním jinak těžko setkali. Ne proto, že 
by to byli zarputilí nepřátelé Krista, ale 
proto, že o něm nic nevěděli a neměli 

povzbudit!Umět
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důvod ho hledat. Zvěst o Kristu jim byla 
zcela cizí, vzdálená a nezajímavá. Až se-
tkání s křesťany právě při těchto spor-
tech jim Krista přiblížilo. To je v praxi 
to, co psal Pavel Korinťanům, že je „pro 
Žida Žid“ a „pro Řeka Řek“, aby „vždy 
některé získal“. 

Naši mladí bratří a jejich služba Pánu 
- to je naše slabé místo, ale také příle-
žitost a výzva. Potřebujeme věřit, že je 
Pán povede a provede, potřebujeme po-
vzbuzování. Naši mladí spolupoutníci 
jdou cestou, kterou jsme my nikdy ne-
šli. Máme o ně samozřejmě strach, aby 
nezbloudili a nesešli z ní. Jenže my ten 
svůj strach často ventilujeme se zdvi-
ženým ukazováčkem a někdy i hlasem 
(třeba i z kazatelny!), místo abychom 
jako Mojžíš s podporou Arona a Hura 
vztahovali své ruce k Pánu o milost pro 
ně a měli pro ně slova povzbuzení. 

Naši mladí bratří a sestry potřebují 
prožít, že o ně máme zájem. Nejen naši 
„toleranci“, ale i povzbuzení. Obávám 
se, že budeme-li potlačovat mladé lidi 
v jejich aktivitě, bude to mít těžké dů-
sledky. V lepším případě odejdou do 
jiného společenství a tam budou sloužit 
Pánu v prostoru, který jim tam poskyt-
nou. V horším případě se zlomí a budou 
z nich lidé, kteří budou bez iniciativy, 
kteří budou hodní (a poslušní), ale nic 
od nich nebudeme moci čekat, naopak 
oni budou čekat, že je někdo bude ope-
čovávat a starat se o ně, že jim bude při-
nášet duchovní pokrm atd. A v nejhor-
ším případě odejdou do světa a ztratíme 
je ke své velké bolesti navždy.

Povzbuzovat mladší sourozence 
v Kristu stojí za to. Dávejme 

jim najevo, že je máme rádi a že 
jejich úspěchy jsou i našimi 

úspěchy a jejich prohry i našimi 
prohrami.

Ve zklamáních
Člověk potřebuje povzbuzení i v dal-

ších životních situacích, např. ve chvíli, 
kdy je vším a všemi zklamán. Jsou situ-
ace, kdy se člověku nedaří. Ať dělá, co 
dělá, vždy je špatně. Znáte to? A pak 
přijdete domů a vaši nejbližší to hned 
poznají. Pak hodně záleží na tom, zda 
vás laskavě povzbudí, vyslechne, pofou-
ká vám bolístku, anebo zda vás odbude 
tím, že takové problémy má přece kaž-
dý a nedělá z toho vědu! Samozřejmě 
to platí i naopak o vás, když za vámi 
někdo přijde v podobném rozpoložení! 

V nemoci 

Člověk potřebuje povzbuzení ve chví-
li těžké nemoci. Ne vléváním falešné 
naděje, že všechno bude zase dobré, ale 
poukázáním na toho nejlepšího lékaře, 
který má všechno ve své moci a také na 
to, že i nevyléčitelná a chronická nemoc 
či úraz může posloužit ke slávě Boží, 
jestliže ji přijmeme z Božích rukou.

Ve stáří

Jak člověku přibývá let, tak mu i ubý-
vá sil a schopností. Myslím, že vím, 
o čem mluvím. A člověk začíná mít po-
cit, že mu „ujíždí vlak“. Projevuje se to 
buď přehnaným úsilím za každou cenu 
dokázat, že člověk na to ještě má, snaží 
se dohnat to, co celý život zanedbával, 
anebo naopak rezignací. Ale vnitřně se 
s tím musíme všichni vyrovnat. A není 
to mnohdy jednoduché. I zde je třeba 
umět povzbudit, připomenout, že pro 
Pána Boha nemáme cenu pro svou vý-
konnost či dovednosti, ale proto, že si 
nás zamiloval. A že na tom nic nemění 
ani naše slabost či současná zdánlivá 
neužitečnost. Mnohdy jim stačí jen uká-
zat, co dělat mohou – třeba se modlit za 
lidi ve svém okolí.

I v případě hříchu

Zvláštní takt, lásku, pochopení i po-
vzbuzení potřebují lidé, kteří upadli do 
hříchu. A právě zde se často dopouští-
me velkých osudných chyb. Samozřej-
mě, hřích se nemůže a nesmí zakrývat 
a věci je třeba nazývat jejich pravými 
jmény a je třeba dávat je do pořádku. 
Lidé, kteří se přiznají ke svému přestou-
pení, však nezbytně potřebují vědět, že 
je máme rádi a že nám na nich záleží. 
Tak to mnohdy vycítíme i u svých dětí, 
když je trestáme, že se bojí, zda je ještě 
budeme mít přesto rádi. A potřebují 

vědět, že je máme rádi. Úplně stejné je 
to i s námi, když se dopustíme hříchu. 
Máme obavu, že náš hřích je příliš velký, 
že námi ostatní budou pohrdat, že pro 
ně budeme ztracený případ. Možná pů-
jde o manžele, kteří se dopustili nevěry, 
možná o dívku či chlapce, kteří se „musí 
brát“. Velice záleží na tom, zda ruku 
v ruce s pojmenováním a vyznáním 
věci půjde také povzbuzení, zvlášť tam, 
kde toho lidé litují. Mnoho lidí po svém 
poklesku opustilo společenství křesťanů 
právě proto, že narazilo jen na odsouze-
ní svého hříchu. Chybělo nám to, jak se 
zachoval Pán Ježíš k ženě cizoložnici: 
Ježíš se zvedl a řekl jí: „Ženo, kde jsou 
ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neod-
soudil?“ Ona řekla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš 
jí řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už ne-
hřeš!“ Tato oblast je v současnosti velmi 
aktuální a potřebujeme jak Boží bázeň, 
tak také moudrost a milost, abychom 
jednali vyváženě. Abychom dovedli 
ukázat, že s pokleskem i při jeho závaž-
nosti život víry nekončí. Povzbuzujme 
k cestě s Pánem, je to jediná přijatelná 
alternativa. Náš Pán dovede použít ke 
své oslavě i náš zbabraný život. Jistě, 
ponesou si důsledky své nerozvážnosti 
a neposlušnosti, ale zdaleka tím není 
řečeno, že pro ně není naděje! Na to 
nezapomínejme.

Povzbuzení jako protiváha napome-
nutí patří nerozlučně k životu křesťana. 
Bible je plna slov povzbuzení a také 
nás na mnoha místech k vzájemnému 
povzbuzování vybízí. Snad jen jeden 
typický příklad za všechny. Pisatel listu 
Židům napsal následující slova: Mějme 
zájem jeden o druhého a povzbuzujme 
se k lásce a k dobrým skutkům (Žd 
10,24). 

tématický článek

Br. Tomáš Pala v rozhovoru s Robertem Babušíkem
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tematický článok

JÁN ČÍŽ

Štadión buráca: „Go! Go!“ alebo „Do 
toho! Do toho!“. V každom národnom 
jazyku to znie inak, ale má rovnaký cieľ 
– vybičovať to svoje mužstvo, ten svoj 
klub k maximálnemu výkonu a koneč-
ne k vytúženému víťazstvu nad súpe-
rom. To nám najčastejšie príde na um, 
keď sa reč stočí na povzbudzovanie.

Sú ale stovky, ba tisíce smutných, ne-
šťastných ľudí, ktorí stratili, či strácajú 
zmysel, radosť zo života pri nespočet-
ných krízach, nehodách, nešťastiach… 
ktorí nesporne potrebujú pomoc – po-
trebujú povzbudenie. Ich smutné osudy 
nie sú niečím, čo by upútalo pozornosť 
publika. Sú to skôr intímne záležitosti 
pre „jedny ústa a jedny uši“. A snáď aj 
preto, že to nie je nič populárne, nepri-
ťahuje ani mnohých ľudí byť príležitost-
nými alebo profesionálnymi „povzbu-
dzovačmi“ – pastiermi ubolených duší. 
Ich deficit je bez diskusie značný. A aj 

tí, čo sa o túto službu pokúšajú, majú 
mnohokrát malé skúsenosti a malú moc 
povzbudiť.

Veľmi ma oslovila osobná skúsenosť, 
ktorú napísal brat Ján Siracký ml.: „Istý 
mladý muž bol veľmi úspešný manažér 
v zahraničnom obchode. Mal rakovinu pľúc, 
veľmi pokročilú formu. Nádej na vyliečenie 
bola veľmi malá. Poslali ho za mnou jeho 
priatelia, aby som mu dodal nádeje. Jeho 
predstava nádeje bol úplný a absolútny 
návrat do všetkých predošlých a profesio-
nálnych a životných aktivít. Ale pre neho 
bola reálna nádej len pomalý návrat do veľ-
mi redukovaného spôsobu každodenného 
života. Moja formulácia nádeje nebola pre 
neho prijateľná, neuspel som.

Pred niekoľkými mesiacmi som sa ocitol 
sám ako pacient na chirurgickom oddelení. 
Po menšom operačnom zákroku som čakal 
na výsledok histologického vyšetrenia. 
Samozrejme, po rokoch strávených v on-

kológii, naša profesi-
onálna deformácia je 
očakávanie najhoršej 
eventuality. Čakanie 
na histologický verdikt 
je stresujúce. Bol som 
uzavretý do seba, ne-
díval som sa okolo, nič 
som nevidel. Rádové 
sestričky na oddelení 
v dobrej snahe poslali 
za mnou františkánske-
ho duchovného, ktorý 
robieval psychologickú 
pomoc na oddelení. 
Prišiel za mnou inte-
ligentný mladý muž 
a vyzval ma, aby som 
rozprával. Tak som 
začal o očakávaní na 
histologický verdikt, 
a potom o rokoch strá-
vených na onkológii, 
o linke pomoci, o pa-
cientoch, o práci na 
operačnej sále a v la-
boratóriách. Rozprával 
som skoro hodinu. On 
ma počúval. Potom 
som sa ospravedlnil, 
že tak veľa rozprávam. 
Mladý muž vstal, podal 

mi ruku a veľmi poďakoval za povzbudenie 
do jeho ďalšej psychologickej práce. Ja som 
mu poďakoval, že za mnou prišiel. Obidvaja 
sme precítili vzájomné povzbudenie do 
ďalších dní.“

Sú rôzne povolania, ktoré majú akosi 
v pracovnej náplni aj povzbudzovanie, 
ako to napísal spomínaný autor, ktorý 
celý život pracoval ako lekár - onko-
lóg: „Milosrdný Samaritán sa díval okolo 
a chcel vidieť. Aj uvidel a pomohol. To je, 
myslím, jedinečná a každodenná príležitosť 
v lekárskom povolaní. Sú to dni a noci, plač 
a bolesť, utrpenie a úľava, ale aj úžasná 
možnosť rozdávať pomoc, povzbudenie 
a nádej, a k tomu svetlo evanjelia, lásku, 
radosť, úsmev. Je krásne vidieť ľudí, ako sa 
usmievajú.“

Z obsiahleho citátu brata Sirackého 
chcem pripomenúť len niekoľko myš-
lienok:
• Povzbudenie úzko súvisí s nádejou, 

ktorú dávame povzbudzovanému.
• Často robíme chybu, keď ho chceme 

zahrnúť argumentmi typu – ja som 
prežil horšie…

• Najhoršie je, keď ho temer nepustíme 
k slovu. Je vzácne vedieť počúvať.

Pred nedávnom som sa po vážnom 
úraze ocitol na dlhšie obdobie v ne-
mocnici a musel som temer bez pohybu 
ležať na chrbte. Hneď na druhé ráno ma 
navštívila pani primárka, stisla mi ruku 
a po krátkej otázke, čo sa mi stalo a mo-
jej stručnej odpovedi mi pozrela do očí 
a povedala: „Boh dopustí, ale neopustí.“ 
Hoci som nemal žiadne pochybnosti 
o Božej láske ku mne, verte, bol to ten 
najupokojujúcejší liek. Veľkým povzbu-
dením mi boli aj návštevy mojich blíz-
kych, volania na mobil a najmä SMS-ky 
s veršami z Písma. Nie nadarmo k tomu 
vyzýva aj apoštol Pavel: „Ak je teda nejaké 
potešenie v Kristovi, ak nejaké povzbude-
nie lásky, ak nejaké spoločenstvo Ducha, 
ak nejaká srdečná sústrasť a zľutovanie, to 
robte.“ (Fp 2,1)

Je fantastické prežiť takú skúsenosť. 
Až vtedy asi človek spozná skutočných 
priateľov – ľudí, ktorí majú úprimný 
a hlboký záujem. Ďakujem Pánovi a ďa-
kujem tým, ktorí ma navštívili, napísali 
alebo zavolali… a nie raz.

Povzbudzovať,ale ako…

Br. Juraj Číž s nemocným Jánom Čížom
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PRELOŽIL MATÚŠ KOŠA

Znášajme 
Jednou z nepríjemných 

vecí je byť kritizovaný. 
A predsa aj to patrí k bežnej 
skúsenosti života; tým viac, 
keď sa môže kladne využiť 
a keď sa naučíme napome-
nutie múdro prijímať.

Kniha Jóbova zaznamená-
va osobné prejavy kritiky, 
akými si poslúžilo niekoľko 
priateľov pred mnohými 
rokmi. Svet sa však odvte-
dy v tomto ohľade veľmi 
nezmenil a nikto z nás 
nemôže očakávať, že bude 
voči napomínaniu imúnny. 
Môžeme si preto položiť 
otázku: Aký by mal byť náš 
postoj, keď sme vystavení 
kritike?

Na prvom mieste je múd-
re uvedomiť si, že jestvuje 
napomínanie, ktoré môže 
byť jednoznačne nápomoc-
né. Keďže nie sme dokonalí, 
a to ani zďaleka, trpíme viac 
alebo menej istou slepotou voči svojim 
chybám a nedostatkom. Preto každý 
úprimný priateľ, ktorý upúta pozor-
nosť na naše nedostatky, je skutočne 
priateľom. „Pokarhaj múdreho, bude ťa 
milovať“ (Prísl. 9,8) a „údery milujúceho 
sú úprimné“ (Prísl. 27,6). 

Mali by sme byť preto opatrní, aby 
sme hneď spočiatku nezavrhovali každú 
kritiku. Ak ju jednoducho prinesieme do 
Pánovej prítomnosti, On ju môže použiť, 
aby preskúmal naše srdce. A to sa môže 
realizovať ako časť Jeho milujúceho 
disciplinovania - keď nás chce priviesť 
k poznaniu, ku ktorému nakoniec pri-
viedol Jóba; k chvíli, keď sa vzdáme 

nášho prirodzeného inštinktu, ktorý nás 
nutká tvrdiť: „Svojej spravodlivosti držím 
sa pevne a nespustím sa jej, moje svedomie 
ma nekarhá ani za jeden môj deň“, (Jób 27,6) 
a keď nakoniec z vnútorného presvedče-
nia vyznáme: „Preto odvolávam, a kajám sa 
v prachu a popole“ (42,6).

Ktosi povedal: „Ak niekto 
neznáša kritiku, nie je jej hoden.“

Keď sme teda dospeli k tomu, že sme 
prijali, čo bolo v napomenutí pravdivé 
a sme to aj zúročili, čo máme povedať 
o zvyšku, o ktorom stále cítime, že bol 
nespravodlivý? Môžeme si pripomenúť, 
že náš Pán, „keď Mu zlorečili, nezlorečil;, 
keď trpel, nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý 
spravodlivo súdi“ (1 Pt 2,23). Pán Ježiš 
krotko znášal to najväčšie bezprávie, 
ale svoju obranu prenechal Otcovi. Bo-
žou odpoveďou na túto nespravodlivosť 
bolo Jeho vzkriesenie a povýšenie na 
nebesia. Svet ešte len čaká to zvrchova-
né prejavenie spravodlivosti. A jedným 
z najväčších znakov pocty pre kresťana 
je to, že nasleduje šľapaje svojho Pána 
v tom, ako krotko znáša kritiku, napo-
menutie. 

Napomenutie nám teda 
môže priniesť dvojnásob-
né požehnanie. Môže 
nám poslúžiť na to, aby 
upravilo niektoré z na-
šich mnohých nedostat-
kov, a môže nás pocvičiť 
v našom spoločenstve 
s Pánom. 

Pravý kresťanský duch 
je pomalý v tom, aby 
pripisoval iným špatné 
úmysly, zlé motívy, aj 
keď ich napomínanie 
sa javí ako bezdôvodné, 
ako také, ktorému chý-
ba „skutková podstata“ 
– právnický výraz. A do-
konca aj vtedy, keď je jas-
né, že sú vedení zlomyseľ-
nosťou, naša povinnosť je 
jasná tiež: „Milujte svojich 
nepriateľov, dobrorečte 
tým, ktorí vás preklínajú, 
robte dobre tým, ktorí vás 
nenávidia a modlite sa za 

tých, ktorí vás prenasledujú“ (Mat 5,44). 
„Ak je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho; ak 
je smädný, napoj ho; lebo keď tak urobíš, 
žeravé uhlie zhrnieš na jeho hlavu. Nedaj sa 
premáhať zlému, ale zlé premáhaj dobrom“ 
(Rim 12,20-21). Hoci sú nám tieto slová 
dobre známe, nebude to skôr, než sa 
nám dostane nespravodlivého zaobchá-
dzania, aby sme ich začali uvádzať do 
praxe. Inými slovami, až akcia zvonku 
privodí našu správnu reakciu. Potom 
budeme skúšaní s tým výsledkom, že sa 
prejaví naša láska k Pánovi. 

Neprekvapuje nás Jóbova počia-
točná zdráhavosť, akoby „spravodlivá 
odolnosť“ voči kritike; veď žil v časoch 
pred Kristom! My však žijeme vo svet-
le učenia nášho Spasiteľa, a tak Jeho 
zvrchovaný príklad krotkosti v utrpení 
by nám mal pomáhať v našej odozve 
na napomínanie či už je spravodlivé, 
alebo nie. Ak je nespravodlivé, môžeme 
preukázať pravého kresťanského ducha 
a tak sa viacej priblížiť k nášmu milova-
nému Pánovi. 

napomenutie

tematický článok

Apoštolovia hovoria 
príjemcom svojich epištol 

oveľa viac toho, čo je 
kladné, než záporné, lebo 
všetci potrebujeme viacej 

povzbudzovania ako 
výčitiek.
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úvaha

JIŘÍ KANTOR

Dříve, milí bratři a sestry, než se pus-
tíme do přemýšlení o naší zranitelnosti, 
připomeňme si krátce některé momenty 
našeho přemýšlení o vlastním příběhu 
z předchozích částí.

Předně jsme zmínili, že odvaha 
vstoupit do svého příběhu znamená 
statečné vykročení směrem k sobě (jako 
jedinečně učiněné bytosti) v neustálém 
nacházení sebe sama. To je samozřejmě 
důsledek přijetí daru vlastního života 
z ruky našeho milujícího Otce, který je 
nám jako původce našeho příběhu ze 
všech nejblíže.

A minule jsme následně promýšleli, 
jaké mohou být překážky našeho rozho-
dování do svého příběhu vstoupit a s ne-
malým překvapením jsme zjistili, že celá 
tato otázka je vlastně už vyřešena. Proč? 
Protože naše strachy sice mohou ovliv-
ňovat náš vztah k Hospodinu (a tedy 
i náš vztah k vlastnímu příběhu a bránit 
nám, si jej „užít“ v radosti), ale on pře-
sto zůstává v jakési nebeské dokonalé 
ochraně. V jakém smyslu? Ve dvojím.

Za prvé v Kristu Ježíši jako Novém 
Člověku se náš příběh už dávno rozebě-
hl a jeho kvalita je určována pouze kva-
litou Krista samého - tedy i Jeho dílem 
naší záchrany.

A pak za druhé, naše důvěra v tento 
příběh v Kristu Ježíši. Je to natažení naší 
dlaně a otevření našich očí, abychom 
prohlédli a uviděli, jak jí náš nebeský 
Otec neustále plní. On je plný lásky, 
která zasahuje a díky tomu poznáváme, 
jak ojedinělý je náš příběh a jak je vý-
jimečný v celém vesmíru. Možná právě 
proto je také jeho nezbytnou součástí.

Tento náš příběh - přesněji řečeno 
- naše praktické prožívání příběhu má 
ovšem i svá slabá místa. Jaká? O tom 
už bude naše třetí a také poslední ka-
pitola...

Naše představy
Náš příběh přestává být zajímavý 

a nakažlivý pro naši vděčnost za něj 
ve chvíli, kdy jej chceme ve svých oče-
káváních předběhnout, nebo dokonce 
urychlit. To prvé se vztahuje k našemu 
myšlenkovému „světu“, to druhé spíše 
k jeho praktické realizaci. Kde je zako-
paný pes?

Celý problém začíná ve chvíli, kdy do 
svého příběhu vnášíme své vlastní před-
stavy (to mohou být kolikrát na první 
pohled docela přínosné náměty), na 
kterých se ovšem můžeme stávat stále 
více závislými, a to více než na Hospo-
dinu samotném. Ten ale zase jako jediný 
ví, kdy je pro nás dobré, abychom měli 
nějakou tu míru očekávání, co bychom 
v našem příběhu po něm konkrétně 
chtěli (to mohou být různé vize, cíle, 
klíčové hodnoty atd.) a kdy je naopak 
pro náš společný vztah (a v důsledku 
i pro naší službu) naprosto nezbytné, 
aby nám zůstal jen On sám. Tento rozdíl 
v přístupu k vlastnímu životu zná jen 
On. Pokud se ovšem stavíme do role 
těch, kteří chtějí tuto známost převzít 
do svých rukou, vykročili jsme stejnou 
cestou jako první člověk (směrem od 
Edenu), který podlehl pokušení chtít 
nejen znát, co je dobré a co zlé, ale pře-
devším, který podlehl touze rozhodovat, 
co je dobré a co zlé. Je to tedy v tomto 
konkrétním smyslu cesta nesprávná.

Naše představy však mohou být pod-
houbím i pro něco závažnějšího:

Naše nároky
Nemáme-li své představy pod dosta-

tečnou kontrolou a já to řeknu i jinak, 
nejsou-li z pohledu našeho „srdce“ 
dostatečně v rukou našeho Pána, je 
nanejvýš pravděpodobné, že se nám 
nenápadně zvrhnou na naše nároky. Jak 
se potom prakticky projevují? Například 
máme silný pocit, že jinak daná věc ne-
půjde a nejde... vše by mělo být jen tak 
a tak... bez našeho nápadu se všechno 
sesype jako domeček z karet..., jedno-
duše vyjádřeno, z našeho podnětu nelze 
nijak slevovat.

Na koho potom tyto své požadavky 
namířím? Naprosto na všechny. Na sebe 
samého, na lidi v mé rodině a v práci, 
na lidi ve sboru, na lidi ve společnosti, 
ale také na celou přírodu a nakonec i na 
pána Boha. Co je potom ovocem takové-
hoto postoje?

Naše trápení
Je to velice bolestné, někdy i léta trýz-

nivého trápení, které nakonec může vést 
nejen ke smutnému dožívání vlastní 
existence, ale také k naprosté rezigna-

ci. Je to ve skutečnosti konec otevřené 
dlaně, čekající, jak jí Hospodin naplní. 
Je to dlaň nejen zavřená a křečovitě 
zaťatá, ale kolikrát i namířená proti 
někomu - někdy proti sobě, jindy proti 
druhému, někdy i proti Pánu Bohu, jak 
již bylo zmíněno. Proč je ale velmi často 
výsledkem trápení? 

Myslím si, že důvod je dvojí a úz-
ce spolu souvisí. V tom, podle mého 
názoru, lepším případě nám moudrý 
Průvodce našeho příběhu jednoduše 
nedovolí převzít iniciativu a my nakonec 
- paradoxně ke své ochraně - narazíme 
čelem do zdi... To je případ jednodušší, 
i když jeho důsledky značně bolí.

Ale v tom druhém případě nejen že do 
zdi narazíme, my jí zároveň i prorazíme. 
A protože pokračujeme svým směrem 
dále, nakonec pomalu zjišťujeme, že kra-
jina této naší cesty nás nenaplňuje tolik, 
jak jsme si ještě „před proraženou zdí“ 
pečlivě vysnili. Ovoce našich představ 
a nároků nás neučinili šťastnými, jak 
jsme očekávali, spíše naopak... Blahosla-
venými nás může činit jen Hospodin.

Náš svobodný příběh
Člověk si při tom všem může znovu 

a velmi osobně uvědomit, že nemá ve 
své nejhlubší podstatě svému Průvodci 
co nabídnout a dát. Musíme ale ihned 
dodat, že to ani není potřeba. Vždyť 
náš Přítel Ježíš Kristus už všechno za 
nás dal, aby byl náš příběh svědectvím 
o Jeho velikosti a my na ní mohli neustále 
aktivně reagovat a procházet tak svou ži-
votní poutí dále ve svobodném duchu...

Je to ale, nutno přiznat, také pří-
běh nejtěžší, protože jeho nezbytným 
předpokladem z pohledu zakoušení je 
otázka nejednodušší: „Vystačíš si jen 
s někým, kdo za vším stojí a všechno 
nese? Jsi ochotný mu takto důvěřovat 
a tak přirozeně vyjadřovat svůj příběh, 
ve kterém jsi hlavním hrdinou ty, i když 
režisérem On?“

Potom je to příběh ze všech příběhů 
nejsvobodnější, protože vychází z něko-
ho, kdo není na nikom závislý, aby ovšem 
v zápětí sloužil celému stvoření. I náš 
příběh je následně nejlepším služebníkem 
všem. To už je ale jiná kapitola...

Odvaha vstoupit do svého příběhu
(3. část) Slabá místa v našem příběhu...



13ŽIVÉ SLOVO

PAVEL ŠÍMA

Sviťte jako
„Sviťte jako hvězdy ve vesmíru“ píše apo-

štol Pavel křesťanům do Filipis, hlavního 
města provincie Makedonie. Řecky zní 
tento text fainesthe hos fosteres en kosmo. 
Proč právě jako hvězdy? Nebylo by sro-
zumitelnější, kdyby apoštol napsal např. 
sviťte jako slunce na obloze? To by bylo 
hned jasné, co se tím míní. Ale hvězdy? 
Z těch přece mnoho světla není. I když 
je noční nebe plné hvězd, tak knihu si 
u toho těžko přečteme. Světla je pořád 
málo. Co tady apoštol Pavel vlastně myslí? 
K čemu filipské křesťany a potažmo i nás 
vyzývá?

Abychom pochopili smysl jeho výzvy, 
musíme opustit nejen rovinu překladů, 
ale jít i za samotný řecký text do světa 
antického člověka, který se v noci podívá 
na nebe a vidí…co vidí? Nebe plné světel? 
To také, ale pro něj to je nebe plné živých 
bytostí, plné bohů. Člověk antiky vnímal 
kosmos jako něco živého. Platón, jeden 
z nejvýznamnějších filozofů antiky, říká, 
že v každém nebeském tělese přebývá ro-
zumná duše, kterou je nutno pokládat za 
boha. Tato božská duše uvádí každé těleso 
ve vesmíru do pohybu. A tak se vše pohy-
buje v dokonalém kruhu (jak se to jevilo 
pozorovateli). A lidé jsou těmto bohům 
povinování vděčnou úctou za harmonický 
a uspořádaný chod kosmu. Ostatně i ná-
zev ho kosmos leccos napovídá o pohledu 
antického člověka na vesmír. Původně 
se tohoto slova používalo v dekorativ-
ním významu „nádhera, ozdoba, okrasa, 
šperk“ a teprve později se začalo používat 
k označení vesmíru ve smyslu všezahrnu-
jícího řádu věcí.

A v tomto kosmu září hvězdy. A tu jsme 
již zpátky u apoštola Pavla, který vyzývá 
filipské křesťany, aby právě jako hvězdy 
svítili. Ale v antice nebyla hvězda jako 
hvězda. Tehdy se rozlišovaly na obloze 
dva druhy „hvězd“. Již zmíněný Platón 
píše ve svých dialozích o „hvězdách“, kte-
ré se na nebi pohybují nějak divně, jakoby 
na obloze bloudily. Jednou jdou dopředu, 
pak se zase obloukem vrací zpátky. 

Tyto „hvězdy“ Řekové nazývali asteres 
planetai, tedy hvězdy „bludné, bloudící“. 
A to jsou naše planety, jejichž pohyb se 
pozorovateli ze Země takto jeví. Pro svět 
antiky to ovšem byly hvězdy, které se 
vymkly svému řádu a chodí si po svých 
cestách. 

A oproti těmto bludicím tu byly hvězdy 
„stálice“, které se z hlediska pozorovatele 
na Zemi pohybují naprosto pravidelně. 
Tedy už ne naše planety, ale skutečné 

hvězdy. Ty se nazývaly fosteres. A přesně 
tohoto označení Pavel použije v našem 
textu. Říká tedy filipským křesťanům, ať 
jsou jako tyto stálice. Ale v čem? Sviťte, 
čteme si v překladech Bible. Ale proč sví-
tit, když jejich světlo není lidem na zemi 
moc k užitku? Řecké sloveso, které Pavel 
používá, má však mnohem širší význam, 
než má české slovo svítit a k překladu 
tak musí vždy nastoupit ještě komentář. 
Fainesthai tedy kromě „svítit“ znamená 
také „vyjít najevo, být zřetelný, ukázat se, 
projevit se“ a z tohoto významového pole 
musíme při výkladu vycházet. Máme se 
tedy zřetelně projevovat jako stálice. Ale 
jak? V čem, když ne ve svícení? Odpověď 
najdeme, když se zamyslíme, proč se 
hvězdy staly předmětem zájmu antických 
filozofů, matematiků, astronomů a moře-
plavců?

Ne kvůli množství svého světla, ale kvů-
li tomu, že stálice (fosteres) sloužily k ori-
entaci v prostoru i času. Podle hvězd „stá-
lic“ se určovaly světové strany, noční doby 
i roční období. Hvězdy sloužily k základní 
orientaci člověka ve světě. Smyslem výzvy 
apoštola Pavla tedy není, že křesťané mají 
světu svítit (např. jako vzory morálky, 
slušného chování atd.), ale mají zřetelně 
a jasně plnit funkci stálic na obloze, mají 
sloužit lidem k orientaci. Tomu ostatně 
napovídá i to, když Pavel uvádí, kde mají 
tuto funkci plnit: „uprostřed pokolení zkři-
veného a zmateného“ (jak vzhledem k úloze 
stálic výstižně překládá Fr. Žilka). Když je 
člověk dezorientován, když se někde ztra-
tí, když prožije nějaký šok, tak je zmatený, 
bez orientace, neví kudy kam. Neví, kde 
je, kdo je, kdo jsou lidé kolem něj… někdy 
ani neví, kde je vlevo a vpravo. Takovouto 
dezorientaci jsme možná někteří už za-
žili. Ale určitě jsme jako křesťané zažili 
dezorientaci existenciální, tedy týkající 
se celého našeho života. Nevěděli jsme, 
kdo jsme, kde jsme, kam máme v životě 
jít. Byli jsme součástí pokolení zkřiveného 
a zmateného. 

Ale bylo nám z Boží milosti dáno se zo-
rientovat, poznat Boha a vstoupit s ním do 
živého obecenství, dojít cíle. 

A tento pocit životní ztracenosti, dezo-
rientace zažívají i lidé kolem nás. Hledají, 
jak se ve světě a sami v sobě vyznat. 
Hledají odpověď na ty staré otázky, které 
provázejí člověka od nepaměti. Kdo jsem, 
odkud jsem, kam jdu? Co je smyslem 
mého života? Co je život? Je to něco více 
než…? A pro tyto lidi tu máme být my 
křesťané jako orientační body, podle kte-

rých budou moci najít správný směr, nebo 
nový rozměr svého života. Přesně tak, 
jako když námořník ve starověku našel 
na obloze své stálice, Severku, nebo jiné 
hvězdy a souhvězdí a podle nich poznal, 
kde jsou světové strany a tedy i kde se 
právě nachází a kde je cíl jeho plavby. 

 Tak jako stálice na nebi pomáhaly ces-
tovatelům najít správný směr do cíle, tak 
jako se podle nich dala poznat roční doba, 
tak i křesťan má svým životem sloužit 
jako orientační bod, který ukazuje, kde se 
nacházíme a kudy vede cesta k cíli života, 
k Bohu. 

Shrňme si závěrem to podstatné z Pav-
lova přirovnání ke hvězdám. Tak jako jsou 
hvězdy „stálice“ součástí řádu nebeské-
ho, buďme i my součástí řádu na zemi, 
v rodině, v církvi, ve společnosti. Dejme 
si pozor ať se z nás nestanou „hvězdy 
bludné“, které si chodí po svých vlastních 
cestách. Každý máme svou individualitu 
a církev by neměla být bezduché stádo, 
kde osobnost jednotlivce nic neznamená. 
Dejme si však pozor na individualismus, 
tedy sklon mého Já, dělat vše sám, protože 
cítím, že mě k tomu tak Bůh vede a co na 
to říká sbor, církev, mě nezajímá. Mé dob-
ré úmysly nebo mé nejlepší přesvědčení 
o tom, že ke mně promlouvá Bůh mě ještě 
nečiní imunním vůči tomu, abych nepod-
lehl touze svého Já být více vidět, vést, 
řídit, vládnout. Církev jako instituce i jako 
společenství nejbližších bratrů a sester, 
která by měla být místem skutečného 
řádu, mi v tomto slouží jako korektiv, 
poradce a pomocník. 

Nezáleží na tom, jak moc nebo málo 
„svítíme“, jak moc jsme nebo nejsme vi-
dět v práci nebo v církvi. Ani Polárka není 
nejjasnější hvězda na obloze a přece je pro 
orientaci v přírodě velmi důležitá. Každý 
z nás se může někomu stát takovouto „Se-
verkou“, když bude (verbálně i neverbál-
ně) ukazovat k cíli a pomůže v orientaci 
směrem k Bohu. Tedy když mu ukáže na 
Boha v jeho konkrétním dějinném zjevení 
v Ježíši z Nazaretu a zprostředkuje mu 
onu radostnou zvěst o Bohu přicházejícím 
v osobě Ježíše k člověku.

Správně orientovaný člověk není ten, 
kdo (pouze) dojde do našeho sboru nebo 
do naší církve, ale ten, který se setká s ži-
vým Bohem (což se může, ale nemusí stát 
v mém sboru, v naší církvi). Takže buďme 
jako hvězdy, podle kterých se mohou lidé 
orientovat a najít svůj Cíl.

biblický výklad

hvězdy
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zamyšlení

PETR VAĎURA

Nedávno jsem šel se svým sedmile-
tým synem na houby. Říjnové slunce 
proráželo mlžný opar lesa a já jsem si 
užíval podzimní přírody. Do lesa cho-
dím rád - je to místo, kde je klid a ticho. 
V Českém lese nepotkáte za celý den 
třeba ani jediného člověka. Lesy jsou 
zde hluboké a tajemné. Uprostřed nich 
se náhle objevují louky, které dřív býva-
ly vesnicemi. Stály zde sklárny, zámeč-
ky, kostely. Dnes se v místech dřívějších 
lidských příbytků pasou krávy. 

A právě na jednom tajuplném místě 
pokrytém lišejníkem mě napadlo těch-
to několik drobností. Do rozhlasového 
vysílání se nehodí, snad se ale dotknou 
některého srdce, které je vnímavé 
k podzimní kráse ticha.

Úhel pohledu

Chodit na houby se mi stalo potře-
bou. Návštěva lesa je zdůvodněna 

h o sp o d á ř sk ý m 
přínosem. Stejně 
tak chodím s ro-
dinou na jahody, 
borůvky, bezinky, 
ostružiny či šípky, 
ale houby mají 
kouzlo hledaného 
a nalezeného.

Na houby se 
mnou chodí sed-
miletý syn Ma-
touš. Rozeznává 
jednotlivé druhy 
hub lépe než já. 
Studuje doma 
atlasy a miluje 
výstavy hub. 

Matouš se učil 
sbírat houby ode 
mne. Dnes je 
z rodiny nejlepší 
hledač. Bylo mi 
divné, že leckdy 
najde hřiby i tam, 
kde jsem já před 
tím byl a nic jsem 
neviděl. Pak jsem 
to pochopil, a to 
ve chvíli, kdy 
jsem v jakémsi 
houští vybíral 

z jehličí lišky. Když jsem v kleče vytáhl 
poslední žlutý trychtýřek, najednou 
jsem si povšiml malé, sotva se klubající 
hlavičky hříbku. A vedle byl další a kus 
dál ještě jeden. Vstoje jsem je neviděl, 
ale v pokleku se mi změnil úhel pohle-
du. Najednou jsem viděl to, co mi dřív 
bylo skryté. 

Výsadou malých dětí je, že vidí to, 
co my velcí nevidíme. Můžeme však 
pokleknout...

Obrana Boha a jeho pravdy
Chodím se do lesa modlit. Je tam ticho 

a Hospodin je blízko, jakoby šel vedle 
mě. Modlím se slovy i beze slov. I Bůh 
někdy odpovídá a jindy mlčí. V lese mě 
napadají náměty na pořady, odhalují se 
zde zamotané situace a taky mi dochází 
leccos ve vztazích s lidmi. 

Nedávno jsem přemýšlel nad tím, jak 
jsem byl v mládí pošetilý, když jsem si 

myslel, že musím bránit Boží pravdu. 
Cítil jsem se jako bojovník, který se 
jde bít pro svého Pána. Ty boje dopadly 
různě, dnes z nich zbyly spíš rozpa-
ky a hořkost. Vítězství se rozplynula 
v marnosti a po prohrách zůstal jen po-
cit trapnosti. Jak to, že jsem nepochopil 
dřív, že za Hospodina nemusím bojovat 
já, protože on je schopen se ubránit 
sám? A bojovat za Boží pravdu? Vždyť 
už jen tím bojem jeho pravdu popírám. 
Jak je mi líto všech Božích bojovníků, 
kteří tohle zatím ještě nechápou!

Pochybná vítězství
Jednou se mi stalo, že jsem šel lesem, 

když tu jsem si všiml, že stojím na sta-
rém německém náhrobku. Ocitl jsem 
se na hřbitově bývalé německé vesnice. 
Stála zde už od 14. století. Jmenovala se 
Wusleben, česky Bohuslav. Po válce z ní 
byli obyvatelé vyhnáni a vesnice byla 
v 60. létech 20. století srovnána se zemí. 
Tak se vyřešila vzájemná nevraživost 
Čechů a Němců. 

V každém lidském společenství 
na sebe čas od času někdo nevraží. 
I v církvi. Jedni chtějí žít a pracovat 
jedním způsobem, ti druzí to z jakých-
koli důvodů kategoricky odmítají. Obě 
skupiny si myslí, že jdou po Boží cestě - 
a kdo ví, třeba mají pravdu. Jenže tohle 
právě nevědí. Že totiž Bůh může chodit 
současně po mnoha cestách, které se 
od sebe liší a míří zdánlivě i opačným 
směrem. A protože to nevědí, začnou 
jedni proti druhým bojovat, až ta jedna 
skupina porazí tu druhou. Jakkoli, nej-
častěji tak, jak to udělali Češi s Němci 
po válce. A je klid. Jenže s tím klidem 
přichází také ticho. Nic se neděje, 
lidské příbytky zarůstají bolševníkem, 
pak je někdo strhne a za pár let ná-
hodný chodec jen podle poničeného 
náhrobku zjistí, že zde kdysi byl život. 

Kéž bych měl víc plášťů, abych je 
mohl dát těm, kdo chtějí mé košile! 
Kéž bych měl dost sil k ujití všech 
kilometrů navíc, které po mně chtějí 
druzí! Jenže pláště ani sílu nemám, 
a tak se stydím. Za sebe, za ty, kdo byli 
poraženi, ale hlavně za všechny vítěze. 
Pane, smiluj se!

Co se nedádát do rádia
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MARKUS A ANTJE SCHÄLLER
PŘELOŽIL JAREK ANDRÝSEK  

Chození
„Co myslíte, je to správné, když ve 14 

začínáte vztah s chlapcem? Starší křes-
ťané říkají, že bych ve 14 letech ještě 
chlapce mít neměla. Myslí si, že přátel-
ství, která začínají tak brzy, se zase brzy 
rozcházejí. Ale přitom existují i dvojice, 
které se v tom věku zamilovaly a jsou 
spolu stále ještě šťastné!“ (anonymní 
otázka)

Milá…!
Správně. My mezi takové také patří-

me: Antje měla 14, Markus 17 a jsme 
spolu stále ještě šťastni. V každém pří-
padě je pravdivý i argument, že se hod-
ně přátelství v tomto věku rozchází. Pak 
zůstávají jizvy na duši a to by se nemělo 
podceňovat.

V našem případě musíme také říct, že 
první dva roky to bylo čisté listovní či 
dopisové přátelství. O chození bychom 
mohli mluvit až když bylo Antje 16. 
V jejích 18 a mých 21 jsme se zasnoubili 
a o rok později byla svatba. Ale nedívej 
se, prosím tě, jen na ta čísla. Nechej 
si také z naší vlastní zkušenosti, jakož 
i zkušenosti mnoha jiných lidí, říct, že 
chození, které je delší než tři roky (mezi 
začátkem a svatbou), je „trápení zvířat.“

Chození, které je delší než tři roky 
je trýznění.

Takže máš na všechno ještě spoustu 
času! V 17 se bez svolení rodičů stejně 
vdávat nemůžeš a je otázkou, zda by ses 
chtěla vdávat v18? Je s tím navíc spoje-
na celá řada otázek, které ti ve čtrnácti 
lehce uniknou: Jak to bude s vaším 
vzděláním? Nakolik jste finančně samo-
statní? (Otázka peněz hraje v mladých 
manželstvích rozhodující roli.) A na-
konec by měl mít člověk jasno i o cíli, 
než se člověk vrhne do tak odvážného 
činu jakým je navazování přátelství. 
Nejde přece jen o jakýsi chvilkový ex-
periment. I když to v našem případě 
„dopadlo dobře“, zní naše doporučení: 
Odlož téma chození ještě na nějakou 
tu chvíli.

Je mi jasné, že před svatbou bych ne-
měla mít sex. Chci se toho také v kaž-
dém případě držet. Je to přesto v Božích 
očích špatné, když ve čtrnácti začnu 
chodit s přítelem? (anonymní otázka)

Milá… !
Mít přítele ve čtrnácti není hřích. Ne-

existuje žádné přikázání: „Nebudeš mít 
přítele ve čtrnácti!“ Ale měla bys mít 
představu, do čeho se pouštíš. Umíme si 
dobře představit, jak tě ta myšlenka asi 
dráždí – chodit s někým. Ovšem tento 
dráždivý pocit není dobrým základem 
pro vztah.

Lechtivý pocit není dobrým 
základem vztahu.

Je dobře, že máš jasno ohledně sexu 
před manželstvím. Doufáme, že také 
umíš dobře zdůvodnit proč! Odkud máš 
tak jasný názor? Z čeho vychází? A pře-
devším: Bude ti to stále tak jasné i po 
dvou letech chození, kdy vaše pocity 
se budou chtít zbláznit? To je úplně jiné 
kafe! Ano, je dokonce otázkou, zda vám 

vůbec ještě půjde o to, zda je něco jasné 
nebo ne! My jsme se, bohužel, častěji 
setkávali s takovou zkušeností, že mladí 
lidé, kterým bylo všechno jasné, v ob-
dobí největší zamilovanosti začali vše 
zpochybňovat.

Odpusť nám, prosím, ten kritický 
otazník. My vůbec nevíme, jak intenziv-
ně ses tím vším už zabývala. Možná jsou 
tato naše slova nadbytečná. Chtěli jsme 
jen zdůraznit, že jasný kurs si v tématu 
„chození“ udržíš jen tehdy, když 

zaprvé víš, kam chceš, 
zadruhé znáš Boží řád zcela jasně čer-

né na bílém a 
zatřetí máš pevnou vůli, se jej držet. 
Když je tento rámec v pořádku, pak 

ti tvé pocity (které jsou často ničitelem 
kurzu č. 1) ani v budoucnu tak rychle 
čáru přes rozpočet neudělají. A když 
se ti pak podaří, tento rámec společně 
s tvým (budoucím?) přítelem vytýčit, 
budete mít ty nejlepší startovní pod-
mínky.

ve čtrnácti?
stránka mladých

Manželství je náročná 
vysokohorská túra, na níž většina 

párů směle vyráží v lodičkách  
a s kravatou.
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těžká místa v Bibli

JAREK ANDRÝSEK

Za 11,12-13 Řekl jsem tedy: „Pokládáte-li 
to za dobré, vyplaťte mi mzdu; ne-li, nechte 
být.“ Tu mi odvážili jako mzdu třicet šekelů 
stříbra. Nato mi Hospodin řekl: „Hoď to 
tavičovi, tu nádhernou cenu, jíž mě ocenili.“ 
I vzal jsem těch třicet šekelů stříbra a hodil 
jsem je v Hospodinově domě tavičovi.

Mt 27,9-10 Tak se splnilo, co je řečeno 
ústy proroka Jeremiáše: ‚Vzali třicet stří-
brných, cenu člověka, na kterou ho ocenili 
synové Izraele; a dali ji za pole hrnčířovo, 
jak jim přikázal Hospodin.‘

Tuto zmínku o Zacharjášově proroc-
kém jednání, vztaženou na Jidášovu 
zradu najdeme v Novém zákoně jen 
u Matouše. Pokud ji chceme vyložit jako 
naplnění starozákonního proroctví, na-
razíme na několik těžkostí. Jednak se 
určité detaily Zacharjášova prorockého 
symbolismu neshodují s historickým 
záznamem a jednak Matouš připsal 
tato slova proroku Jeremjášovi, ale citu-
je zřetelně ze Zacharjáše. Jak tomu tedy 
máme rozumět?

Pastýřská služba proroka Zacharjáše 
byla mesiášským znamením pro po-
slední dobu. Prorok vzal do ruky hůl 
nazvanou „Přízeň“ a zlomil. Tímto pro-
rockým znamením ukázal, že ve vztahu 
mezi člověkem a Bohem je něco zlome-
ného. Slova Zach 11,11: „I byla onoho dne 
zrušena (smlouva)“  ukazují, že se jedná 
o dobu Mesiáše - „onoho dne“. V Kristu 
uzavřel Bůh smlouvu, která je otevřena 
všem lidem. Kdo však s dobrým Pastý-
řem odmítne i nabídku Boží smlouvy, 
ten se nemůže divit, že hůl Boží přízně 
zůstává nad jeho životem zlomena. Pro-
tože ji odmítá, odsuzuje sám sebe ke 
ztrátě věčného života (Sk 13,46).

Zacharjášovo jednání bylo obrazným 
vyjádřením Božího slova a jeho součas-
níci věděli, že k nim mluví Bůh. Jeho 
poselství bylo hmatatelné, bylo v lidské 
osobě (srov. J 1,14). Zacharjášova služba 
byla u konce, proto dává výpověď a če-

ká na mzdu (Zach 11,12). Slova: „Ne-
-li, nechte být!“, potvrzují, že mu nejde 
o peníze. Chce jen vyzkoušet smýšlení 
„pastýřů“ ovcí, kteří nemají slitování. 
Oni mu navážili odměnu - 30 stříbr-
ných! Neplatili za práci, ale vyplatili jen 
to, co Zákon přikazoval zaplatit za otro-
ka při smrtelném úrazu (Ex 21,32). Dali 
mu najevo, jak málo si jeho služby cení, 
ocenili jej tím nejnižším možným.

Jejich odpověď byla urážkou proro-
ka i toho, koho reprezentoval. Boha to 
pobouřilo a proto s ironií mzdu odmítl! 
Zacharjáš, zosobňující Mesiáše, měl 
tuto „šlechetnou“ či „nádhernou“ (myš-
leno samozřejmě ironicky, protože nižší 
už být nemohla) odměnu velkoobchod-
níků přijmout a dát ji hrnčíři v Hospo-
dinově domě. O jakého hrnčíře se zde 
jedná? Hrnčíře, jehož výrobky byly při 
chrámovém provozu neustále poptává-
ny? Výraz „hoď to hrnčíři“ se používal 
jako přísloví ve významu „hoď to psům“ 
nebo „zbav se toho.“ I proto bychom za 
tímto vyjádřením neměli hledat chrá-
mového hrnčíře, ale něco jiného. Tato 
fráze spíše, i když trochu tajemně, po-
pisuje odevzdání peněz chrámu, kde to 
bylo přijato a použito ke koupi hrnčířo-
va pole. Proč? Neuctivá odměna nebyla 
v chrámu vítána, podobně jako psovská 
odměna či mzda prostitutky (Dt 23,18).

Co však říct o Matoušově užití tohoto 
Zacharjášem ztvárněného podobenství? 
Na svatém místě, v Hospodinově domě, 
mělo být veřejně dáno najevo, že Izrael 
pohrdá službou dobrého Pastýře a od-
mítá tím i svého Boha. Toto proroctví 
o třiceti stříbrných se podivuhodně na-
plnilo, když byl Pastýř Ježíš svým učed-
níkem i vůdci lidu oceněn otrockou 
odměnou. Zoufalý Jidáš hodil odměnu 
do chrámu a náboženští vůdci ji použi-
li pro nákup hrnčířova pole. Mzda za 
krev platila za nečistou a nemohla být 
přijata do chrámové pokladny. Proto se 

rozhodli koupit jílovitý kus země, kte-
rý sloužil hrnčíři k podnikání. Udělali 
z něj pohřebiště pro Židy a proselyty, 
kteří neměli v Jeruzalémě vlastní hroby 
(Mt 27,6-10).

Dalším problémem je Matoušovo 
užití Zacharjášova textu. Novozákonní 
citace Starého zákona by měly odpoví-
dat významu, v jakém je text ve Starém 
zákoně použit. Z výše uvedeného je 
vidět, že Matouš sledoval stejný model, 
jaký nastavil prorok, i když je zde něko-
lik malých rozdílů jako tyto:

„hodil jsem je“ bylo přeloženo v evan-
geliu jako „a dali ji“ (Mt 27,10);

z věty „I vzal jsem těch třicet šekelů 
stříbra“  se stalo „Vzali třicet stříbrných“  
(Mt 27,9);

a výraz  „jíž mě ocenili“  byl přeložen 
„cenu člověka, na kterou ho ocenili synové 
Izraele“ (Mt 27,9).

Tyto změny si ovšem vyžádala pozice 
vypravěče, který použil svých vlastních 
důrazů a místo, kam text do svého vlast-
ního příběhu vložil.

Proč však Matouš přisoudil tento 
text Jeremjášovi a ne Zacharjášovi? 
Vysvětlení je nasnadě. Jeremiášem za-
čínal v mnoha hebrejských rukopisech 
soubor proroků. Nešlo tedy o omyl, 
Jeremiášovým jménem se označovaly 
prorocké spisy stejně jako se pro třetí 
část Písma používalo souhrnného ná-
zvu Žalmy (Lk 24,44). Nadpisy našich 
knih s rozdělením na kapitoly a verše 
je poměrně pozdní vylepšení Bible. 
Matouš však mohl přisoudit tento citát 
Jeremiáši i proto, že uvedený text byl 
spárován s Jeremiášem 18,1-4 a 32,6-9. 
A tak tedy citoval jméno více známého 
a význačnějšího proroka. To vysvětluje 
i skutečnost, že ani jedno ze čtyř dalších 
míst Nového zákona (Mt 21,4n; 26,31; 
Jn 12,14; 19,37), kde je citován prorok 
Zacharjáš, nenese jeho jméno.

Docházíme tak k závěru, že Zachar-
jáš viděl tragické události spojené se 
zradou na našem Pánu a varoval Jidáše 
dávno před tím, než k událostem sku-
tečně došlo. Jak úžasné proroctví!

Třicet šekelů stříbra
„Nádherná cena, jíž mne ocenili“
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PETER KOZÁR

GENEZIS a evolúcia
Téma evolúcia verzus stvorenie (inteli-

gentný dizajn) žije. Svedčia o tom okrem 
iného zápalisté diskusie účastníkov 
na rôznych internetových fórach, do 
ktorých sa neraz zapájajú aj kresťania. 
Pozorovateľ sa však ťažko ubráni dojmu, 
že k skutočnému dialógu dochádza len 
vo vzácnych prípadoch, lebo ako evolu-
cionisti tak kreacionisti len zriedkakedy 
skutočne počúvajú tú druhú stranu 
a venujú pozornosť jej argumentom. 
A ako jedni tak druhí často prezrádzajú 
nedostatočnú pripravenosť a namiesto 
ozajstných argumentov zaznievajú frázy.

Hoci sa môže zdať, že k téme stvore-
nia vo vzťahu k evolučnej teórii alebo 
kozmologickým teóriám už bolo pove-
dané a napísané všetko, stále sa objavujú 
nové a nové publikácie určené niekedy 
pre širokú a niekedy pre odbornejšie 
podkutú verejnosť. Tie populárnejšie 
neraz podliehajú pokušeniu prinášať 
jednoduché odpovede na zložité otázky, 
na druhej strane tie odbornejšie oslovujú 
len užší kruh čitateľov a vyžadujú znalosť 
príslušných odborov. Publikácia Jána 
Hudeca GENEZIS a evolúcia sa pokúša 
vyplniť istý voľný priestor a osloviť ako 
kresťanov tak i prípadných neveriacich 
čitateľov.

Autor je v Kresťanských zboroch dlhé 
roky známy ako služobník Slova so ši-
rokým rozhľadom, hĺbavým myslením 
a pedantným prístupom. To sa prejavilo 
aj v jeho knihe, v ktorej sa podujal podať 
historicko-teologický a populárno-vedecký 
výklad knihy Genezis (kapitol 1-11) a po-
hľad na vedecké poznatky vo svetle Biblie. 
Asi dve tretiny obsahu knihy zaberá 
postupný výklad knihy Genezis, kde sa 
ukazuje autorova skúsenosť s dôsledným 
výkladom Biblie. V druhej časti s názvom 
Stvorenie či evolúcia sa autor púšťa aj 
do oblastí, ktoré nie sú jeho doménou 
(multidisciplinárny charakter tejto témy 
sa týka predmetu prinajmenšom 15 ved-
ných odborov), pričom je vo veľkej miere 
odkázaný na citovanie literatúry.

Než sa dostaneme k samotnému textu 
Genezis, v prvej kapitole je táto pred-
stavená ako kniha počiatkov. Nájdeme 
tu počiatok vesmíru, slnečnej sústavy, ži-
vota, rastlín a živočíchov. Sú tu i počiatky 
ľudských dejín: človeka ako takého, man-

želstva, dobra a zla, reči, vlády, civilizácie 
a kultúry, plemien a národov, náboženstva 
a vyvoleného národa. V druhej kapitole 
autor odmieta kedysi veľmi populárnu 
a stále vplyvnú dokumentárnu hypotézy 
a obhajuje Mojžišovo autorstvo knihy Ge-
nezis, pričom tento mal k dispozícii prv 
napísané správy. V tretej potom diskutu-
je rôzne spôsoby výkladu a prihovára sa 
za historicko-teologický výklad, v ktorom 
ide v prvom rade o prvotný, bezprostredný 
význam biblického textu a až v druhom rade 
o jeho duchovný význam – aplikáciu.

Kapitoly 4 až 14 obsahujú sústavný 
výklad prvých 11 kapitol prvej knihy 
Biblie. Celý biblický text je tu postupne 
odcitovaný a vyložený zrozumiteľným 
spôsobom, čo ocení čitateľ, hľadajúci 
vlastné obohatenie, i kazateľ, ktorý tu 
nájde inšpiráciu pre službu slovom, alebo 
vedúci biblickej skupinky alebo mládeže. 
Toto je zrejme najväčším skutočným prí-
nosom knihy.

Ponúkaný výklad uspokojí najmä 
konzervatívneho čitateľa, lebo sa drží do-
slovnej inšpirácie a neomylnosti Písma, 
obhajuje stvorenie vesmíru za 6 skutoč-
ných dní, historickosť prvých ľudí, ich 
stvorenia a pádu, spoľahlivosť biblických 
rodokmeňov a celosvetovú potopu. Tá 
je pokladaná za dostatočné vysvetlenie 
takmer všetkých fenoménov, ktoré od-
haľujú vedy ako geológia, paleontológia 
a archeológia a eliminuje potrebu milió-
nov rokov na ich vysvetlenie.

V druhej, kratšej časti knihy s názvom 
Stvorenie či evolúcia nájdeme autorovo 
porovnanie biblickej správy o stvorení 
s evolučnou teóriou a oboch učení s ve-
deckými poznatkami. Pohľady na rôzne 
časti evolučnej teórie sú dokumentované 
výrokmi vedcov z príslušných vedných 
odborov. Nájdeme tu mnoho argumentov 
(od presvedčivých cez slabšie až po dosť 
chabé), ktoré sú väčšinou len načrtnuté 
ale nie dôsledne rozpracované, čo je dané 
rozsahom diela; čitatelia, ktorí majú záu-
jem o zdôvodnenie jednotlivých dôkazov 
vedeckého kreacionizmu, sú odkázaní na 
literatúru.

Kniha optimisticky hlása, že biblické 
vysvetlenie je nielen pravdivé, ale i súladné 
s doterajšími vedeckými poznatkami. Ďalšie 
vedecké výskumy a ich nezaujatá interpre-
tácia môžu iba potvrdiť jeho správnosť a pri 
jeho prostote i obdivuhodnú vedeckú pres-
nosť. Autor si v tejto súvislosti všíma účel-
nosť v prírode a obdivuhodné schopnosti 
živých tvorov v nej ako i archeologické 
výskumy, potvrdzujúce dôveryhodnosť 
Biblie.

Na druhej strane evolučná teória je od-
mietnutá nielen pre jej nesúlad s Bibliou, 
ale aj s množstvom vedeckých objavov, 
ktoré ju diskreditujú (čitateľa neprekva-
pí, že autor sa opiera o tie vedecké názo-
ry, ktoré podporujú jeho presvedčenie). 
V závere je odhalený evolucionizmus nie 
ako vedecký názor, ale ako filozofia i ná-
boženstvo odporujúce Biblii a čitateľ je 
vyzvaný k osobnému rozhodnutiu.

Hoci má kniha GENEZIS a evolúcia 
evanjelizačnú bodku a ponúka dosť ma-
teriálu na premýšľanie aj pre nekresťa-
nov, iste najviac poslúži veriacim tým, že 
podoprie ich vieru v Božie Slovo a priblíži 
im jeho úvodné kapitoly, bez ktorých by 
sme nerozumeli takmer ničomu. Kniha 
je venovaná všetkým, čo úprimne hľadajú 
Pravdu. Aj čitateľovi, ktorý nebude sú-
hlasiť bez výhrad so všetkým, čo v nej 
nájde, bude iste užitočným spoločníkom 
na ceste za Pravdou. 

Kniha má 160 strán a stojí 75 Kč alebo 
100 Sk. Možno ju objednať na adresách 
vydavateľstiev A-ALEF v Českej republi-
ke a Misijnej spoločnosti evanjelia Ježiša 
Krista na Slovensku.

Ján Hudec

recenzia knihy
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svědectví

Neočekávala jsem to… 
ale musím to vysvětlit

Po 20 měsících, kdy jsem se 24 hodin 
7 dní v týdnu zaměřila na opatrování se 
můj pohled na svět velmi zúžil. Když 
však Pán odvolal mou maminku a já 
vyřídila všechny věci spojené s jejím od-
chodem, vrátila jsem se k „automatické-
mu pilotu”. Téměř dva roky jsem žila asi 
250 km vzdálená od okruhu svých přátel, 
křesťanské společenství a zapojení se do 
něj tedy nepomáhalo. Dříve trávila moje 
matka šest zimních a jarních měsíců se 
mnou v místě, kde jsem pracovala. Když 
jsem však o ni začala pečovat v jejím 
domě, nebyla jsem nikdy schopna  opus-
tit ji na takovou dobu, abych se mohla 
připojit k nějakému místnímu spole-
čenství křesťanů. A tak se stalo, že jsem 
zapomněla rozšiřovat svůj vlastní obzor. 
Zužoval se tak dlouho, až jsem se uza-
vřela i já sama! Knihy, jež pro mne vždy 
byly zdrojem informací a výzvou, ležely 
neotevřeny. Dokonce i žalmy, které byly 
po léta mým každodenním povzbuze-
ním nepronikaly mou duší. Koncentrace 
se ztrácela, zdálo se mi, že modlitby se 
od stropu odrážejí zpět, jenom abych po-
znala, jak jsou vágní, bez důvěry v Boha, 
který by odpověděl – zvyk se vytrácel, 
nebo nevytrácel? Později se modlitby 
staly reálnější, byla to nepřerušená 
konverzace s Bohem o každém kroku 
v daném dni. Takže jsem byla vyčerpá-
na a nevěděla, co dělat. Cítila jsem se 
nepoužitelná a příliš stará na to, abych 
začínala něco znovu. 

Sebelítost cesta k sebedestrukci
Nebezpečným produktem toho všeho 

byla sebelítost, něco, co by se dalo lépe 
popsat jako destrukce sebe sama. Šla 
jsem očividně až ke dnu, neschopná 
získat pevnou půdu pod nohama. Místo 
toho, abych se připojila k místní církvi, 
jsem vklouzla do takového evangelikál-
ního sboru, v němž jsem mohla zůstat 
anonymní a když se dostavily slzy z dů-
vodu, kterému jsem nerozuměla, tak se 
mě tam nikdo na nic neptal. 

Naplněný zákon lásky
Nyní se sama sebe ptám, proč se my 

křesťané (nebo spíše já osobně) snaží-
me schovat? 

Nedůvěřovala jsem snad svým brat-
rům a sestrám? Máme strach, nebo se 
snad při kladení otázek a sdílení bolesti 
cítíme trapně či dokonce přivádíme do 
úzkých druhé? Nebo se snad bojíme, že 
nebudou umět odpovědět a my se pak 
budeme cítit ještě hůř? Až tak jsme se 
vzdálili od způsobu, jakým raná církev 
chápala Gal 6,2: “Berte na sebe břemena 
jedni druhých”. 

Nenaznačuje se zde, že musíme ne-
zbytně odstranit břemeno druhých, jak 
to kupodivu chceme dělat, ale my se 
můžeme sdílet a tím nadlehčovat bře-
mena, čímž naplníme Boží zákon lásky 
(viz kontext). Proč jsem se dostala až do 
bodu, kdy jsem začala pochybovat o své 
existenci? Dovolila jsem pocitům mar-
nosti, aby mě odváděly od Božího slova, 
když Ef 2,10 jasně říká, že Jeho dílo pro 
nás bylo už dopředu připraveno: „Jsme 
přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni 
k tomu, abychom konali dobré skutky, 
které nám Bůh připravil.”

Ve všech věcech děkujte
A Bůh trpělivě čekal, aby se mnou 

jednal v době, kdy jsem už nebyla to-

lik zaměstnaná, abych nenaslouchala, 
a kdy jsem už neměla energii, abych šla 
za rozptýlením. A On se mnou jednal 
s láskou - ne soudem. Připomenul mi 
verš “ve všech věcech vzdávejte díky”, to 
znamená “ve” všech a ne “za” všechny. 
Vzpomněla jsem si na jednoho mladého 
narkomana, se kterým jsem hrála tako-
vou hru, kdy jsme střídavě vyvolávali, 
za co můžeme být vděční až jsme se oba 
rozesmáli radostí. Připomněla jsem si, 
že většina světa prožívá větší problémy, 
které já ani nikdy nepoznám a to mě 
přivedlo ke zpěvu. Začala jsem se dívat 
na zprávy a informace o týmech, které 
se chystají jít do Číny učit angličtinu na 
rok nebo dva, ale… nic jsem nepodnik-
la. Pak přišlo…

Pozvání... 

spolupracovat s křesťanským sborem 
v Českém Těšíně, jako součást jeho úsilí 
vytvořit nové kontakty ve společenství. 
V mém případě se jednalo o vyučování 
angličtiny ve dvou místních středních 
školách a řadu dalších skupin v církvi 
i jinde. 

Osobní zmrtvýchvstání
(Hostem v České republice…)

Sestra Diana E. Barry
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DIANA  E. BARRY
PŘELOŽIL JAREK ANDRÝSEK

Lidsky viděno jsem nebyla 
zrovna vhodným partnerem ke 
spolupráci

Věkem přes šedesát, nevdaná žena 
v zemi, kde to očividně není běžné, 
právě zotavená po depresi vyvolané 
bolestnou ztrátou. K tomu je třeba 
přidat, že jsem nebyla psychicky fit, 
lingvisticky neschopná (mezi jinými 
nevyslovím „ř“), sociálně nemotorná 
– nejsem dobrá v neformální konverzaci 
(trochu prudká) a emocionálně náchyl-
ná k pláči. Domnívám se, že ten, kdo mi 
tlumočil pozvání, to vše nevěděl... hm! 
Ale Bůh ano… Co si o tom asi myslel? 
2K 12,9 říká “vždyť v slabosti se projeví 
má síla”.

Bůh má svůj plán 
Když někteří zjistili, že moje speciali-

zace je matematika a sport, ptali se mě: 
“Máš nějakou speciální přípravu k vyu-
čování angličtiny?” Nuže stalo se (a byla 
to jistě Boží příprava), že jsem studovala 
anglickou literaturu pro můj vyšší stu-
peň studií než jsem přestoupila na obor 
matematiky. Také proto, že jsem si ho 
času ve své lenosti příliš osvojila míst-
ní dialekt, mí rodiče rozhodli, že bych 
měla absolvovat několik kurzů recitace 
poezie a soutěží v přednesu, abych pře-
konala akcent, který jsem si osvojila. 
V roce 1991 bylo Centrum sociálních 
služeb, ve kterém jsem učila, zavřeno 
a protože jsme byli zaangažováni do 
speciálního vzdělávání, bylo nám na-
bídnuto, abychom zdarma absolvovali 
kurz, který by nás seznámil se součas-
ným myšlením v hlavních proudech 
vzdělávání. Jen Bůh může způsobit, že 
rada města Liverpool nabídne specia-
listovi na matematiku, aby absolvoval 
kurz univerzity TESOL, který bude 
uznáván mezinárodně! Pokud by naše 
centrum nezavřeli, já bych tam pravdě-

podobně nešla, ale vedlo to k otevření 
university pokročilého vzdělávání, což 
mi umožnilo nabýt zkušenosti s vyučo-
váním dospělých (Jr 29,11): „Neboť to, 
co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, 
je výrok Hospodinův,…: chci vám dát 
naději do budoucnosti.“

Za hranicí mých snů 

Ani v těch nejdivočejších snech by 
mě nenapadlo, že budu pracovat s vámi 
zde v České republice a začnu zcela 
nový život s příležitostí být svědectvím, 
kdykoliv se mne někdo zeptá, proč 
jsem vlastně tady? Ale proč Vám to 
vlastně vyprávím a zabírám tím místo 
ve Vašem časopise? Nepoznala jsem 
útlak ani změny, kterými prošli mnozí 
z Vás. Možná se mnou budete sdílet to, 
co Vás naučily Vaše vlastní zkušenosti, 
možná mi i něco vysvětlíte, když budu 
potřebovat zvláštní cestu, abych se při-
blížila českému způsobu myšlení při 
mém vyučování, možná se někdo z Vás 
bude modlit za evangelizaci skrze výu-
ku angličtiny a modlit se, aby byli lidé 

povzbuzeni nechat se povolat znovu 
a znovu Tím, kdo připravil a uzpůsobil 
plán pro každého jednoho z Vás. Je 
to jedna z cest, jakou mohu vyjádřit 
vděčnost Bohu a jeho lidu ve vaši zemi 
a sdílet se o radost z Jeho milosti. Vždyť 
On tak miluje a má se mnou takovou 
trpělivost a jistě si přeje činit “nad naše 
pomyšlení a žádosti”, nás všech, jeho 
dětí. Dokonce i každé přestoupení je 
příležitostí prožít více z Jeho milosti.

Co očekáváte?
...Že Bůh chce jednat ve Vás a skrze 

Vás, dát Vám nové příležitosti sdílet 
Jeho lásku dokonce i v situacích, kte-
rým nerozumíte a když se cítíme úplně 
nepoužitelní. Hodně lidí nosí břemena, 
někdy lehce zamaskovaná a někdy hlu-
boce skrývaná a my křesťané si ke svým 
vlastním problémům ještě přidáváme, 
protože si cítíme svou nedostatečnost, 
když neprojevujeme pokoj Kristova ví-
tězství v našich životech.

Stála jsem před volbou: Mohla jsem 
zůstat ve Spojeném království a nechat 
se ovládat svými pocity, nebo domem 
či zahradou bez rodiny, která by se o to 
starala, mohla jsem se přestěhovat zpět 
za svými přáteli z Merseyside nebo jsem 
mohla důvěřovat Bohu, který byl ochot-
ný podstoupit se mnou riziko, uschop-
nit mne a zabezpečit. On mi poskytl 
více než mne vůbec napadlo a než jsem 
žádala: milující společenství a novou 
křesťanskou rodinu ve shromáždění, ve 
kterém mohu žít, učit se a sloužit. V jed-
né písni zpíváme: “Není tajemstvím, co 
je Bůh schopen učinit – Co učinil pro 
druhé, učiní i pro tebe!“

svědectví
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rozhovor

„Vzhůru! Všich-
ni, kdo žízníte, 
pojďte k vodám, 
i ten, kdo peníze 
nemá. Pojďte, 
kupujte a jezte, 
pojďte a kupujte 
bez peněz a bez 
placení víno 
a mléko! Proč 

utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj 
výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte 
mně a jezte, co je dobré, ať se vaše duše 
kochá tukem! Nakloňte ucho a pojďte ke 
mně, slyšte a budete živi! Uzavřu s vámi 
smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství 
věrně Davidovi prokázaná.“ „Hle, dal 
jsem ho za svědka národům, národům za 
vévodu a zákonodárce. Hle, povoláš pro-
národ, který neznáš, pronárod, který tě 
nezná, přiběhne k tobě kvůli Hospodinu, 
tvému Bohu, za Svatým Izraele, který tě 
oslavil.“ Dotazujte se Hospodina, dokud 
je možno ho najít, volejte ho, dokud je 
blízko. Svévolník ať opustí svou cestu, 
muž propadlý ničemnostem svoje úmys-
ly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se 
nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští 
mnoho. „Mé úmysly nejsou úmysly vaše 
a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok 
Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než 
země, tak převyšují cesty mé cesty vaše 
a úmysly mé úmysly vaše. Spustí-li se 
lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací 
se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji 
plodnou a úrodnou, takže vydává símě 
tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo 
jí. Tak tomu bude s mým slovem, které 
vychází z mých úst: Nenavrátí se ke 
mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, 
vykoná zdárně k čemu jsem je poslal.“ „S 
radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. 
Hory a pahorky budou před vámi zvučně 
plesat a všechny stromy v poli budou 
tleskat. Místo trní vyroste cypřiš, místo 
plevele vzejde myrta. To bude k oslavě 
Hospodinova jména, za trvalé znamení, 
které nebude vymýceno.“

Máme před sebou krásný 
text, velké zaslíbení a jedno 
z nejhezčích starozákonních 
prorockých míst. Pane profesore, 
o čem tato 55. kapitola knihy 
Izajáš je?

Charakter celé knihy lze dobře vy-
světlit pomocí významu prorokova 
jména. Jéša znamená spasení, -ja je 
zkratka tetragramu, čtyřpísmenného 
znaku JHVH, který se v našich Biblích 
překládá slovem Hospodin. Nu a spa-
sení Hospodinovo je tématem celého 
Izajáše. 

Zatímco první část knihy Izajáš mluví 
v rozličných souvislostech, tato druhá 
část, tedy kapitoly 40 až 55, mluví do 
zcela konkrétních souvislostí. Je to 
poselství pro ty, kdo byli zajati v baby-
lónském zajetí a kdo byli tímto zajetím 
unaveni, sevřeni, ztrápeni a kdo už ztrá-
celi naději. 

Velkým tématem Izajášova 
proroctví je konfrontace 
Hospodina s monumentálním 
babylónským náboženstvím. 
Izraelité byli svědky mnoha 
velkých triumfálních slavností, 
které se pořádaly na počest 
vítězných babylónských bohů, 
zatímco oni byli porobeni 
a vzdáleni od Jeruzaléma a od 
Hospodinovy svatyně. Tenkrát 
byli všichni bohové vnímáni ve 
spjatosti se svým územím, kde 
byly jejich svatyně a kde žili ti, 
kteří je uctívali. Judejci však byli 
najednou z této své země násilně 
deportováni někam jinam, takže 
zásadní otázka, která je musela 
trápit, byla: Kde je ten náš 
Hospodin?

Ano, říkáte to přesně a já se to poku-
sím jen trochu aktualizovat: I my máme 
někdy pocit, jako bychom v tom, v čem 
žijeme, nebyli doma. Vnitřní ztrátě do-
mova se moderně říká odcizení. Zajetí 
babylónské je příklad takového odcize-
ní, model, do kterého můžeme dodnes 
snadno vstupovat nebo do kterého 
častokrát vstupujeme, aniž jsme si toho 
vědomi. Pak si otevřeme Izajáše, čteme 
ho, a pokud se opovážíme ztotožnit s tě-
mi malomyslnými, ke kterým prorok 
mluví, rozezní se nám najednou to jeho 
slovo nově a svěže.

Naše dnešní kapitola začíná 
vyvoláváním, jako kdybychom 
byli na nějakém velkém 

orientálním tržišti, na kterém 
prodavač vyvolává: “Pojďte, 
pojďte, tady máte něco zadarmo, 
bez placení, pojďte si to vzít!” Je 
to docela nezvyklá forma.

Jistě. A kdybychom ji aplikovali do 
ekonomie, tak by nám to asi moc nevy-
šlo. Ovšem když to trochu zvnitřníme, 
můžeme přemýšlet o tom, do čeho 
všeho investujeme svoje síly, myšlenky, 
úsilí a někdy i zdraví. Často nás spotře-
bovávají jen iluze, pohlcuje nás to, co 
nás ale nechává prázdnými. A když nás 
něco pohlcuje (a tím vzdaluje od Boha), 
jedná se vlastně o modlu. Poučení tedy 
zní: zatímco za modly se platí, Boží mi-
lost je jediná opravdu zadarmo. Té stačí 
se otevřít a odevzdat.

V našem textu je spousta 
metafor: víno, mléko, chléb, 
duše se má kochat tukem... To 
jsou všecko symboly něčeho 
pozitivního a dobrého. Korunou 
slibů je pak věta: “Uzavřu 
s vámi smlouvu věčnou.“ Slovo 
smlouva má velký význam 
v celém starozákonním kontextu. 
K jakému posunu dochází, stane-
li se smlouva smlouvou věčnou?

Tenkrát to bylo slovo nesmírně aktu-
ální. Izrael věděl (nebo věřil) a připo-
mínal si to i v kultu, že s ním Hospodin 
uzavřel smlouvu. Proroci mnohokrát 
stvrzovali, že Hospodin od této smlou-
vy neodstoupí. Náhle však přišel pád 
Jeruzaléma, zničení chrámu, zničení 
Judského království, takže mnozí lidé, ti 
tehdejší Židé zajatí v Babyloně, si říkali: 
„Smlouva byla jen dočasná a proroci 
nám lhali.“ 

V reakci na taková podezření říká 
Hospodin ústy Izajáše: „Ne, ta smlouva 
je věčná. Její podstatou je skutečnost, že 
milosrdenství Hospodinovo je nové kaž-
dého jitra.“ „A také,“ a to je slovo zase 
jiného proroka, „že nás miluje láskou 
věčnou.“ Ovšem je obtížné k této smlou-
vě a jejím hodnotám prozřít z okamžiku 
utrpení. Aby se to člověk naučil, k tomu 
mu pomáhá prorocká zvěst. Ta byla ur-
čena především starozákonnímu Izraeli. 
Nám navíc pomáhá, když hledíme na 
trpícího Krista. Všechny ty kříže, které 

Povzbuzení Hospodinovo
Izajáš  55Rozhovor s prof. Janem Hellerem
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nacházíme v katolických kostelích, 
nám vlastně mají pomoci, abychom 
skrze utrpení Spasitele prozírali k věč-
né slávě.

Izajášovo proroctví potom 
pokračuje: “Hle, dal jsem ho za 
svědka národům, národům za 
vévodu a zákonodárce.“ Koho?

Samozřejmě, první odpovědí by 
mělo být: Davida. Ale s tím Davidem 
je to složité. Někteří badatelé říkají: 
„Nu ano, proroci čekali, že se David 
vrátí a Davidem je u nich Mesiáš.“ To 
je svým způsobem pravda, ale dnes už 
to musíme říci trochu diferencovaněji. 
Především: slůvko „David“ zname-
ná milovaný - samozřejmě milovaný 
Hospodinem. Vznikla otázka, ve které 
biblisté nejsou zajedno, zdali to, co my 
považujeme za jméno, nebyl původně 
titul, který vlastní jméno překryl. Proč? 
Protože vyjadřoval vztah mezi Bohem 
a tímto Božím milovaným. 

Proč je vlastně David milovaný? 
Rozhodně ne proto, že by byl neomyl-

ný a nikdy nic zlého nevyvedl. On ale ze 
všech těch svých pochybení a průšvihů 
našel cestu ku pokání. Čili David je 
model kajícího vladaře. Rozhlédněte 
se prosím po starých vladařích a také 
po našich novodobých vladařích, kolik 
je v kterém z nich hotovosti k pokání? 
A tento David, tento pokorný David, 
který vede lid kupředu právě svou po-
kornou hotovostí k pokání, ten se stává 
modelem. Čili nejde o to, že by starý 
David jakoby povstal a zase znovu byl 
tady, jak si to někteří až příliš hmotně 
představovali, nýbrž jde o to, že Božím 
milovaným je ten, kdo jde Davidovou 
cestou. Tomu přísluší jméno nebo chce-
te-li titul „David“. A tím je ten Přichá-
zející. Mám samozřejmě namysli to kla-
sické místo Zjevení Janova z 1. kapitoly, 
8. verše: „Já jsem ten, který přichází, ten 
který jest a který byl a který přijíti má.“ 

David je svědek pro národy. Sa-
mozřejmě asi ne tím, že by kázal, ale 
svým jednáním, ze kterého voní láska. 
K takovému vladaři se pak národy po-
chopitelně začnou sbíhat. Takže úkolem 
Davida, Božího milovaného, je povolat 
národy (tedy nevěřící pohany), kteří 
k němu rádi přiběhnou. 

Zde samozřejmě vždycky dosazoval 
křesťanský výklad za Davida Krista. To 
je v pořádku, jestliže si uvědomíme, že 
se na tento text díváme retrospektivně 
a že už ho interpretujeme křesťansky.

Všechno to konání má ale podle 
našeho textu jeden jediný cíl: 
“To bude k oslavě Hospodinova 
jména, za trvalé znamení, které 
nebude vymýceno.”

Ano a to je velmi závažné. Já bych řekl, 
že to je brzda. Má být totiž zřejmé, že 
všecko, co přijde, se nestane ani kvůli 
Davidovi, ani kvůli Izraeli, ale kvůli Hos-
podinu. Ten tě, Izraeli, oslavil. Jak? Zjevil 
a zjeví skutky svého milosrdenství, zde 
zvláště návratem ze zajetí. David bude 
svědkem toho všeho, protože to bude on, 
kdo je ze zajetí vyvede. David - náš Pán 
Ježíš Kristus - je svědek lásky, kterou nás 
dodnes vede ze zajetí našeho sobectví.

Dostali jsme se nějak příliš 
rychle k závěru. Já bych se 
proto rád vrátil do střední 
části textu. 6. veršem se začíná 
obsahově i formálně odlišný 
oddíl. Je to výzva k návratu, 
výzva k pokání, výzva k hledání 
Hospodina. Výzva určená tomu, 
kdo se už zdál být odepsaný. 
Náš český text mu dává označení 
svévolník, to je člověk, který si 
jde svou vlastní cestou. A tomuto 
člověku je náhle určena výzva, 
aby i on hledal Hospodina, 
protože má šanci jej najít.

Ano, to jste řekl přesně. Dalo by se 
říci, že klíčem ke všemu je komunika-
ce. My většinou známe komunikaci jen 
v rovině horizontální, která je samo-
zřejmě důležitá. Může však zbujet do 
nepředstavitelných podob, pokud nemá 
vertikální regulativ. Ne každý ho ale 
dokáže přijmout. Nejprve se totiž musí 
člověk dotazovat, co se Pánu Bohu líbí 
a co si přeje. Znamená to tedy vstoupit 
do komunikace s Bohem, naslouchat 
mu a orientovat se na jeho slovo. 

Ve starověku bylo prorocké slovo 
velmi konkrétní a trochu polemické, 
protože v pohanských kultech se komu-
nikovalo s bohy věštěním. Tady ovšem 
prorok odkazuje posluchače na slovo, 
které přichází od Boha, které obnovuje, 
napravuje a jehož prostřednictvím koná 
své dílo Bůh sám. Zde už není možné, 
aby si člověk skrze vynucenou věštbu 
sám vyrobil nějakou normu, podle níž 
se pak bude chtít řídit.

Slovo Boží je v našem úryvku 
poměrně dost zásadním 
způsobem vyzdviženo, ovšem 
s jistým upozorněním (alespoň 
já je tam vnímám), že je třeba 

je brát jinak nežli slovo lidské. 
Mimoděk tak narážíme na 
problém, jak sdělovat Božské 
reálie, Božské skutečnosti 
lidskými slovy. Taková snaha 
musí být vždy nedokonalá; my 
se vlastně jen blížíme k vystižení 
Boží reality. Tento text nás 
upozorňuje, abychom si toho byli 
vědomi.

Ze srdce s vámi souhlasím. Dokon-
ce nám zde hrozí i jedno obrovské 
nebezpečí. My si totiž dokonce ve své 
upřímně myšlené, ale ne příliš domyš-
lené zbožnosti tvoříme často ze svých 
představ o Bohu a o Božím slovu mod-
ly. První vlastnost teologa je pokora, ve 
které se stále znovu musí ptát, zdali 
tomu, co slyší od Pána Boha a o čem 
věří, že v tom je Boží oslovení (všim-
něte si, řekl jsem oslovení, tedy něco 
dynamického), rozumí správně. Boží 
slovo totiž ex principio (principiálně) 
přesahuje všecky naše představy a přá-
ní. Přesně to tady říká prorok: „Jako 
nebesa přesahují zemi...“ Pak ale přichází 
něco velmi podivuhodného. Toto slovo 
koná své dílo tak, že mu nelze odpírat, 
nelze je zadržet, stejně jako nelze zadr-
žet či vrátit déšť, který přichází shůry 
a zabezpečuje úrodu a chléb. Tak platí, 
že Slovo mění neplodnou zemi lidské-
ho srdce v něco, co nese ovoce Ducha. 
Boží slovo zkrátka nemůže být neúčin-
né. My je možná nedokážeme uchopit, 
zpředmětnit a předložit, ale můžeme 
se stát svědky toho, co dělá. Stejně 
tak nevidíme vítr, ale přesto vidíme, 
co unáší. 

Co Slovo koná? Vše, co chce Bůh, a to 
navzdory lidským přáním a představám. 
Působí ovšem zevnitř, a tedy nenásilně, 
zúrodňuje tvrdá srdce, vyvolává jejich 
proměnu a tak připravuje návrat. Už se 
nejedná jen o návrat z Babylóna do Izra-
ele nebo do Jeruzaléma, nýbrž o návrat 
k Bohu, o návrat do našeho věčného 
domova, návrat z našeho odcizení v hří-
chu, který nás svým sobectvím oddělil 
od druhých a tak nás odsoudil do samo-
ty a do odcizení.

O návratu vnitřně proměněného 
člověka do Boží blízkosti mluví 
v závěru našeho dnešního textu 
i prorok. “S radostí vyjdete 
a budete vedeni v pokoji. Hory 
a pahorky budou před vámi 
zvučně plesat a všechny stromy 
v poli budou tleskat. Místo trní 

rozhovor
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biblický kvíz

PETR VAĎURA

Rozhovor 
Tazatel: Byla byste tak laskava a po-

skytla nám malý rozhovor?
(Ne)známá: Mně je všechno jedno. 

Když vás něco zajímá, ptejte se.
T: Jak dlouho jste žila se svým manže-

lem na dvoře v Šúšanu?
N: Ani nevím, ale bylo to víc než 

pětadvacet let. Manžel byl Agagovec 
a do Šúšanu přišel ještě se svým otcem 
Hamedatem jako malý chlapec. Hame-
dat byl něco jako kouzelník, proto ho 
Peršané vzali na královský dvůr.

T: Vy jste ale původem Peršanka?
N: Ano, já pocházím z významné per-

ské úřednické rodiny.
T: Jaké bylo vaše manželství?
N: Manžel byl velmi ctižádostivý 

člověk. Pořád tvrdil, že jednou bude 
prvním ministrem. Zdokonaloval se ve 
svých magických dovednostech, uměl 
věštit budoucnost, zaklínat druhé, do-
kázal ničit lidi na dálku. Musím říct, 
že jsem z něho měla někdy i strach. 
Málokdy ale probíral doma záležitosti 
týkající se jeho povolání.

T: Měli jste děti?
N: Ach, nemluvte o tom. Deset synů 

jsem mu porodila a dnes jsou všichni 
mrtví! Všichni...

T: Odpusťte, nechtěl jsem vás rozru-
šit. Jak se stalo, že váš manžel dosáhl 
tak vysokého postavení?

N: O jeho schopnostech se vědělo, ale 
byl cizinec. Kolem krále byla velmi silná 
klika rádců. Manžel pomocí nějakých 
kouzel tuhle skupinu rozbil. Poštval 
jedny proti druhým, několik lidí také 
zemřelo za záhadných okolností. A proč 
to dnes tajit - zorganizoval atentát na 
krále, který pak pomohl odhalit a svalil 
vinu na své protivníky. Král mu pak byl 
velice vděčný za záchranu života a usta-
novil jej prvním z velmožů.

T: Co to znamenalo?
N: Můj manžel měl skoro neome-

zenou moc. Král mu velmi důvěřoval. 
Stoloval s ním, ve všem se s ním radil. 
Když manžel něco králi navrhl, vždycky 
podle toho král jednal.

T: Tak mu prošel i plán vyhubit Židy?
N: Ano. Manžel vše dělal tak, jako by 

to byla vůle boží. Takže když chtěl, aby 

mu král vyhověl, vrhal například před 
králem los a výsledek pak interpretoval 
podle toho, jak potřeboval. S těmi Židy 
to bylo přesně tak. Ale to byl počátek 
našeho neštěstí.

T: Jak to?
N: Manžel nenáviděl jednoho Žida, 

protože on ho ignoroval, neprojevoval 
mu úctu. Tak ho napadlo, že když nechá 
zlikvidovat všechny Židy, padne i tento. 
A udělal to šikovně, král mu uvěřil, že 
to je vůle boží a manžel mohl vydat krá-
lovým jménem zákony, podle kterých 
měli být Židé zničeni. Jenže manžel 
nevěděl, že Židovka je i královna.

T: Královna to tedy celé překazila?
N: Nejen to. Nechala ho pověsit na 

kůl. Ach, jazyk bych si vytrhla, že jsem 
s tím nápadem vůbec přišla... Když 
jsem viděla, jak manžel toho pyšného 
Žida nenávidí, poradila jsem mu, aby 
nechal postavit padesát loktů vysoký 
kůl, na který ho pak nechá pověsit. 
A visel na něm nakonec on sám!

T: Co se stalo, když Židé dostali povo-
lení se před útoky bránit?

N: To bylo strašné. Nikdo to nevěděl. 
Všichni se chystali na Židy, protože byli 
bohatí. Jenže královna zařídila, že král 
Židům dovolil se bránit. Navíc na jejich 
straně byli satrapové a úředníci, takže 
nakonec byli pobiti ti, kdo se na Židy 
chystali. Nám zničili dům, uprchla jsem 
na poslední chvíli. Syny pochytali a pak 
je všechny pověsili.

T: Co teď s vámi bude?
N: Nevím, nic. Můžu jen žebrat 

a oplakávat zkažený život. Ach, proč 
šel manžel proti Židům, proti Božímu 
národu! Tak jsem ho varovala, ale už 
bylo pozdě. Pozdě...

T: Děkuji za rozhovor.
Otázka: Jak se jmenovala tato žena, 

čí byla manželkou a kde se o ní v Bibli 
píše?

s neznámou

Výsledek biblického kvízu

02/2006
Odpověď na otázku zní:  Diotrefes

vyroste cypřiš, místo plevele 
vzejde myrta.“ 

Ano, ty krásné a působivé obrazy 
připomínají ráj. Všecky ty krásné stro-
my zde tvoří protiklad pouště. Poušť, 
vyprahlost a smrt mají svůj protiklad 
v zahradě, hojnosti a bohatství života. 
Ovšem nejde jen o to, že navrátilci do-
jdou z pouště a přes poušť do zaslíbené 
země. Důležité je, že sama země se jim 
pod nohama začne měnit v zahradu, 
v ráj. Tam, kde člověk žije láskou (Boží 
láskou), která skrze něho prostupuje, 
tam se najednou kolem něho projevuje 
ovoce Ducha. Lidské vztahy se mohou 
proměňovat tak hluboce, že nám začne 
být spolu dobře. To je přesně to, co se 
tady popisuje. Plané stromy se promění 
a začnou nést hojné ovoce. Vzpomeňte 
na Ježíšovo slovo o stromu, který nese 
dobré ovoce. Tak se planá srdce pro-
mění a začnou nést úrodu (7. kapitola 
Matoušovo evangelium). Tím je také 
zlomena klatba země vyslovená ve 
3. kapitole knihy Genesis. Nastává pak 
nový rajský věk. A skutečností je, že ten-
to nový rajský věk už dnes nastává mezi 
těmi, kteří se milují láskou obětavou 
a nezištnou, tedy láskou Kristovou. Kde 
mezi námi či uprostřed nás stanul Kris-
tus, tam začíná nový věk, navrací se ráj.

Prorocký obraz končí slovy: 
“To bude k oslavě Hospodinova 
jména, za trvalé znamení, které 
nebude vymýceno.“ Co je tedy 
tím znamením?

Závěr to chce jakoby všechno zapeče-
tit a stvrdit. Kde i my čekáme na slovo 
a dáváme se jím utvářet, tam se, už 
jsme si řekli, naše srdce mění v úrod-
nou půdu. Obnovená země rodí radost 
a pokoj. Ale pozor, to všecko ukazuje 
nejenom na ten náš ráj, ve kterém 
se my cítíme dobře, ale především to 
ukazuje vzhůru, k Boží slávě. Proto nás 
tento text stále znovu oslovuje. Vnitřní 
proměna člověka se stává znamením, 
které, jak se zde říká, nebude vymýce-
no, ale bude trvale sloužit k orientaci 
budoucím pokolením. 

Věřím tomu, že každé zrníčko lásky, 
které smělo na této zemi kdy vzejít 
a u kterého třeba vůbec nedokážeme 
dohlédnout, kam až dorostlo, je nezniči-
telné a poslouží jako bytostná orientace 
pro ty, kteří přijdou po nás.

ROZHOVOR PRO RANNÍ SLOVO 
ČESKÉHO ROZHLASU 3 PŘIPRAVIL 

PETR VAĎURA

rozhovor
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okénko sester

IRENA ZEMANOVÁ

Při čtení Starého zákona pozornému 
čtenáři neunikne, že jsou tam často 
zmíněny slavnosti a svátky. Koho to víc 
zajímá, může otevřít Biblický slovník 
a tam se u slova Slavnost a Svátek dozví 
podrobnosti a získá přehled. Bylo jich 
dost, některé i vícedenní. A k tomu 
sobota, která byla dodržovaná jako den 
odpočinku na základě jednoho z deseti 
přikázání. To by bylo volna! To by se 
nám líbilo! Těch našich 11 placených 
svátků je proti tomu nic. Navíc i soboty 
jsou většinou na dohánění povinností, 
které nestihneme vyřídit v týdnu. Už se 
vidíme, jak bychom další volno trávili 
na výletě, u vody, na horách, na cestách 
za zábavou i poznáním. 

Svátek je den oddělený pro 
Hospodina

Svátky v Bibli nebyly zamýšleny tak, 
jak k nim přistupujeme my dnes a jak 
jich využíváme my v naší současnosti. 
Ve 2M 20,11 je napsáno, že sedmý den 
Bůh odpočinul a proto požehnal Hos-
podin den odpočinku a oddělil ten den 
jako svatý. Nemusíme diskutovat o tom, 

zda sedmý den je sobota nebo neděle. 
Důležité je, že tomu dni odpočinku 
požehnal a oddělil jej jako den svatý. 
Opravdu se v tom dni nemělo dělat to, 
co v jiné dny. Na ty ostatní svátky byly 
vždycky předepsány určité úkony, které 
bylo třeba dodržet. A hned jsme v reali-
tě, která se od našich představ dost liší.

Dopad svátků na lidskou duši

Jenže! Obdivujeme na příklad úžasná 
hygienická nařízení, která Bůh svému 
lidu dal a jejichž význam doceňujeme 
třeba až v poslední době. (Okolní národy 
je neznaly.) Neměli bychom se zamyslet 
také nad tím, proč židé měli těch svátků 
tolik a proč věděli o jejich významu, 
vztahu a souvislosti s minulostí? Ne-
mohlo by to nějakým způsobem obohatit 
i nás? Není pro lidskou psychiku (a pro 
člověka vůbec) dobré střídat dny všední 
a sváteční? Co by „aktivní odpočinek“ 
mohl znamenat pro křesťana - Boží dítě?

Image jako obraz srdce

V současné době z našich shromáždě-
ní, ale i ze života, odstraňujeme ledacos, 

co se dá nazvat formou, formalitou. 
Proč v neděli nezapnout třeba pračku, 
to přece není žádná práce. 

Proč třeba v neděli nejít k vodě, když 
v sobotu bylo škaredě. Proč nechodit 
v neděli do shromáždění třeba v trič-
ku, když je mi v něm dobře. „Oblek je 
jen formalita. Bůh vidí, jak to myslím.“ 
A právě, že to Bůh vidí vždycky. On taky 
vidí, jestli vůbec myslíš a jestli o Něm 
taky přemýšlíš. Normální člověk v naší 
zeměpisné poloze a hmotné zajištěnosti 
rozlišuje, jak se oblíknout do divadla, či 
na plovárnu, na výlet nebo na svatbu či 
na kremaci. Jistě, že se Bůh nedívá na to, 
co je před očima, ale hledí k srdci. Jenže 
- „..čím srdce přetéká, to ústa mluví...“ 
a to se dá chápat taky tak, že čím srdce 
přetéká, to je slyšet - a i vidět.

Neokrádejme se o svátky, 
o příležitost k vděčnosti 
a setkávání s Bohem

V Novém zákoně se nesetkáme 
s „desaterem“ v jeho starozákonní po-
době, ani s příkazem desátků. Nikdo 
však nemůže říct, že by tam o tom 
nebyla řeč - naopak, jednotlivá přiká-
zání jsou v Novém zákoně představena 
ještě v náročnější podobě. Nedočteme 
se tam nic o tom, co v neděli dělat či 
nedělat (ani Památka Páně nemusí být 
v neděli), kolik přesně dávat či nedávat 
ze svého příjmu, času a schopností pro 
Boží království. Ani o svátcích a obleče-
ní se tam nemluví, mimo 1Tm 2,9, kde 
je zcela konkrétně napsáno, že se ženy 
(tím tedy i dívky?) mají oblékat slušně. 
Slušně je téměř vždycky slušivě, ale asi 
to ani tenkrát nebylo mezi křesťany 
samozřejmé. 

Celé Písmo je od Boha. Buďme vní-
maví pro to, co nám chce říct. Neo-
chuzujme se o sváteční dny. Můžeme 
dát dobrý obsah i těm, které máme 
v kalendáři a využít jich. Důvodem 
k vyjádření vděčnosti a setkávání se, 
mohou být také třeba narozeniny nebo 
milá výročí. Nemusíme být formou 
svázáni, ale měli bychom si uvědomit, 
že tím jak vypadáme a co děláme, také 
něco říkáme, i když ne slovy, ale říká-
me, a to nejen lidem.

Svátky Starého zákona 
- to by bylo volna!
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slovníček pojmů

JAREK ANDRÝSEK

Nálepkování – nástroj destrukce
V poslední době se stále více setká-

vám s označením, které je v evangeli-
kálních kruzích vnímáno hanlivě a na-
chází se téměř na hranici přijatelnosti. 
Odhlédneme-li od skutečnosti, že ná-
lepkování jako takové je ve své podstatě 
velmi destruktivním chováním, které 
rozbíjí jednotu Božího lidu, měla by nás 
od hanlivého označování bratří odradit 
přímo slova Písma (Ř 15,7): „Proto při-
jímejte jeden druhého, tak jako Kristus 
k slávě Boží přijal vás.“ Existuje však 
i jiný důvod, proč od označení „liberál“ 
upustit. Pojem je totiž často používán 
nesprávně, protože mu málo nebo vů-
bec nerozumíme. Pokusíme se jej tedy 
osvětlit. 

Liberalismus jako terminus 
technikus

Liberalismus, podobně jako např. 
orthodoxie či pietismus, označuje 
proud poreformačního protestantismu. 
Vyznačuje se určitými teologickými po-
stoji, stylem života, pochopením Písma 
a projevy víry. Počátky teologického li-
beralismu sahají do konce 18.století a je 
přímo spjat s osvíceneckým racionalis-
mem. Je reakcí na situaci v církvi, která 
nestačila odrážet rozvoj vědy a poznání. 
V 19. století se pak pojem liberalismus 
stává v teologii terminem technikem. 

Humanistický přístup
V silném důrazu na racionální schop-

nost člověka určovat svůj vlastní život 
se liberalismus obrací proti všemocné-
mu státu stejně jako i proti církevnímu 
poručníkování. Snaží se osvobodit od 
zastaralých forem myšlení, přitom hledá 
historického Ježíše, který není totožný 
s Kristem křesťanské víry. Snaží se pro-
vést historicko kritickou analýzu biblic-
kého textu a vysledovat rozdílnosti teo-
logických důrazů v Bibli. Tento přístup 
otřásl autoritou ortodoxně chápaných 
dogmat, především nauky o Kristu. Pro 
liberálního teologa není Kristus Synem 
Božím v nadpřirozeném smyslu a Ježí-
šova smrt na kříži není vykupitelským 
činem. Vidí v Ježíši především člověka 
a interpretuje jej humanisticky. Liberál 
se nedívá na křesťanství jako na zjevené 
náboženství a orientuje se především 

na jeho etiku. Křesťanství je pro něj 
jedním z mnoha náboženství, jednou 
z mnoha cest k Bohu. Člověk přestává 
být vnímán jako ztracený hříšník a je 
v optimistické naději vzděláván a vy-
chováván k vyšší duchovnosti a etice. 
Obě světové války tímto optimismem 
hluboce otřásly. Nicméně některé 

Ty biblické události, které nemůžeme 
ověřit, jsou pak odsouzeny jako nepřija-
telné: „Pokud to nemohu vysvětlit, pak 
se to skutečně nestalo!“ Podle tohoto 
principu by však Bůh byl odsouzen 
k úplné bezmoci.

c) Korelace (souvztažnost mezi veli-
činami a ději). Vše stojí v historických 
souvislostech a každá událost by se 
měla dát odvodit od jiné události. Tento 
přístup nevidí v proroctví budoucích 
událostí předpověď něčeho, co se poz-
ději naplní. Proto také liberální teologie 
tvrdí, že evangelisté nemohli třicet let 
před zničením Jeruzaléma slyšet pro-
roctví o jeho zničení, ale údajně napsali 
slova proroctví až po tom, co se stala.

Liberalismus je o narušeném 
vztahu víry a myšlení

Z uvedených příkladů lze vidět, že 
liberální teologie má narušený vztah 
mezi vírou a myšlením. Víra je oddělo-
vána od myšlení. K tomuto extrému lze 
však dospět i v pietistických kruzích, 
odmítáním myšlení a intelektu, jako 
něčeho neduchovního. Bible však zau-
jímá jiný postoj (Žd 11,3): „poznáváme 
skrze víru“ nebo „chápeme vírou.“ Víra 
je předpokladem poznání neviditelného 
světa. Rozum přece nemůže určovat, 
co je a není možné. Kritika není při-
měřenou odpovědí na Boží zjevení, 
zachycené v Písmech Starého a Nového 
zákona.

Používání klišé podkopává 
důvěru

Pokud se tedy křesťané neztotožňují 
s výše uvedenými východisky liberální 
teologie, je pošetilé přisuzovat jim ná-
lepku „liberální.“ Vytváří se tím nebez-
pečná klišé (otřelé slovní obraty), které 
narušují vzájemnou důvěru a trvale 
poškozují vztahy ve společenství víry. 
Není možné např. označit za liberála 
někoho, kdo klade důraz na misii, když 
se všeobecně ví, že misie je liberální 
teologií odmítána. Liberální postoje 
nejsou liberálními jednoduše jen proto, 
že vyjadřují jiný názor, ani zdaleka ne. 
Liberální postoj je totiž jasně vymezen 
východisky liberální teologie, jejichž 
příklady jsem právě uvedl.

Liberalismusv teologii

metody biblického bádání (biblická ar-
cheologie, exegeze, textová a jazyková 
analýza apod.) se osvědčily, přinesly 
mnoho užitečných poznatků a pomohly 
prohloubit studium Písma.

Liberál není ten, kdo je jiný, 
ale ten, kdo sleduje určitá 
východiska

Dnes se pojem liberální teologie 
používá v „pravověrných“ církevních 
kruzích jako hanlivé označení. Zjedno-
dušeně je označení „liberál“ přisuzová-
no všem, kdo se odmítají srovnat s pra-
vověrnými dogmaty a dávají větší důraz 
na křesťanskou svobodu. Ti, kdo druhé 
slovem „liberál“ nálepkují, si často ani 
neuvědomují, že tento teologický směr 
má své nezbytné premisy, svá vlastní 
východiska, s nimiž se pietisticky la-
děný evangelikální křesťan jen těžko 
ztotožní. Zmíním alespoň tři z nich:

a) Historická kritika zná v oblasti 
historie jen úsudky vycházející z urči-
té míry pravděpodobnosti. Ptá se: „Je 
pravděpodobné, že se to stalo?“ Touto 
otázkou poměřuje biblické výpovědi, 
protože je přesvědčena, že dokáže lépe 
kriticky zhodnotit, co je a co není histo-
ricky možné.

b) Všemocná analogie (podobnost 
či stejnost podmínek) se používá jako 
prostředek kritiky. Pokud totiž určitá 
biblická událost je neopakovatelná či 
nepřijatelná, pak není ani vědecká. 
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PETR VAĎURA

Česká republika patří k nemnoha ze-
mím, které na veřejnoprávním rozhlase 
vysílají náboženské pořady. Pro Český 
rozhlas 3 Vltavu připravuje každý 
týden pořad Ranní slovo Petr Vaďura. 
Vltavu lze naladit na celém území Čes-
ké republiky, na Slovensku je možno ji 
poslouchat přes internet. Pořad Ranní 
slovo (rozhovory nad biblickým textem) 
je také možno poslouchat ze záznamu, 
který je uložen na internetových strán-
kách Českého rozhlasu v sekci „Nábo-
ženství“

• www.rozhlas.cz/nabozenstvi/
rannislovo

V této sekci by měly být co nejdříve 
uloženy také křesťanské pořady, které 
vysílá Český rozhlas Plzeň. Sobotní 
Křesťanské vlny z Plzně jsou také k dis-
pozici na stránkách TWR, neboť právě 
TWR je produkuje.

Na vlnách Českého rozhlasu Plzeň 
vysílá už přes rok také Jiří Kantor pořad 
pro mladé posluchače Páteční azyl. Kaž-
dý pátek od 21 hodin zde můžete po-
slouchat zajímavé rozhovory a mnoho 
křesťanských písní pro mladé. Pořad lze 
poslouchat on line i prostřednictvím in-
ternetu - www.rozhlas.cz/plzen/portal 
- rubrika „živé vysílání“. 

Letní biblická 
škola

informace

Rozhlasové 
vysílání 

Už řadu let probíhá v západočeských Mladoticích Letní biblická škola v pří-
rodě. Pořádají ji Občanské sdružení DEN společně s Křesťanským sborem 
Praha Stodůlky. Účastní se jí kolem stovky lidí všech generací. Určena je pro 
ty, kdo chtějí jeden týden v roce věnovat intenzivnějšímu studiu Bible a témat, 
která nějak s životem víry souvisí. Lektoři se zde střídají různí, čeští i zahra-
niční, z Křesťanských sborů  i jiných společenství. Také témata jsou různá. 

Letní biblická škola měla v letošním roce několik zvláštností. Předně byla 
spojena s Biblickou školou, kterou vede Jarek Andrýsek (Seminář biblického 
vzdělávání v Ostravě). Znamenalo to jednak nové účastníky z Moravy a ze 
Slezska, ale především jsme měli díky tomu čest přivítat mimořádně kvalit-
ního a fundovaného lektora, kterým byl prof. Alan Millard z Velké Británie. 
Jako dlouholetý biblický archeolog, účastník mnoha expedicí v Izraeli, Iráku, 
Sýrii a dalších zemích pro nás připravil výklad knihy Jozue a neobyčejně zají-
mavé lekce z oblasti biblické archeologie, jako „Psaní knih a písaři starověku“, 
„Asyrské nápisy“, „Goliášova zbroj a jiné domnělé anachronismy“ nebo „Da-
niel a historie“. Vše doprovázel fotografiemi nálezů, ukázkami konkrétních 
textů a odkazem na odbornou literaturu.

Druhým vzácným lektorem byl Jiří Beneš, ThD., vedoucí katedry biblistiky 
Husitské teologické fakulty UK v Praze. S ním jsme prošli několik žalmů, kte-
ré Jiří vykládá na základě analýzy původního jazyka.

Letní biblickou školu vyhledávají lidé z různých společenství, rodiny s dět-
mi i senioři, mladí lidé i lidé středního věku. Součástí programu jsou výlety do 
okolí, sport i společná sdílení.

V roce 2007 by měla Letní biblická škola probíhat v týdnu od 4. srpna. Zá-
jemci o účast se mohou už dnes informovat i hlásit na adrese redakce.
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JAREK ANDRÝSEK

Co Vás vedlo k tomu, že jste se 
začal zabývat archeologií?

Můj příběh vlastně začíná už 15 let 
před tím, než jsem se narodil. V do-
bě, kdy byl můj otec ještě pozdním 
teenagerem. Pozoroval tehdy jednoho 
malého chlapce u Památky Páně, který 
nebyl schopen sedět v klidu. Proto mu 
tehdy řekl: „Když vydržíš sedět v klidu, 
pak si můžeš přijít hrát s mými vláč-
ky.“ A chlapec skutečně vydržel seděl 
klidně a tak jej můj otec pozval, aby si 
s tím vláčkem hrál. Můj otec na to byl 
už tehdy trochu starý. Krátce nato se 
rodina mého otce z té části Londýna ná-
hle odstěhovala a on už s tím chlapcem 
neměl další kontakt. 

Během druhé světové války, kdy můj 
otec sloužil u královského letectva – ne-
byl pilotem, piloty jen vyplácel – uviděl 
na seznamu pilotů jméno totožné se 
jménem zmiňovaného chlapce. A tak 
chlapci, z něhož se mezi tím stal dost 
významný důstojník, napsal jednodu-
še dopis a optal se jej: „Odpusťte, pro-
sím, nejste snad tím, kdo si tehdy hrál 
s mým vláčkem?“ A odpověď zněla: 
„Ano! Zkusme se setkat!“ A skutečně se 
setkali, někde na poušti v severní Afri-
ce. Modlili se spolu a měli z toho radost, 
po dvou nebo třech setkáním, byli pře-
veleni jinam.

Později o tom muži můj otec opět 
uslyšel, to už se však otci narodil takový 
zvědavý malý chlapec, který se zajímal 
o staré kostely a hrady. A když bylo 
jeho klukovi jedenáct nebo dvanáct 
let, řekl mu: „Rád bych, aby ses setkal 
s mým přítelem, který pracuje v brit-
ském muzeu.“ 

A tak jsem se s se svým otcem vydal 
do Britského muzea, abych se s tím 
džentlmenem seznámil, jmenoval se 
Donald Wiseman. Vy možná znáte 
knihu jeho otce P. J. Wisemana „Vznik 
knihy Genesis“, kterou vydalo jedno 
z vašich vydavatelství (JAMI 1993, Mi-
lan Szturc). S Donaldem Wisemanem 
jsem se několikrát setkal a on mne 
povzbudil, abych se věnoval biblické 
archeologii. Řekl mi tehdy: „Zajímáš se 
o archeologii“ – já jsem byl v té době na 
škole, kde působila archeologická spo-
lečnost, a tři nebo čtyři z nás se připojili 
k lidem, kteří prováděli vykopávky na 
římském osídlení – „bylo by velmi dob-
ré, kdyby ses začal zajímat o archeologii 
biblických zemí. Jako křesťan tam na-
jdeš spoustu práce, kterou zbývá vyko-
nat.“ Já jsem o tom přemýšlel a modlil 
se za to. Viděl jsem, že je to dobrá věc, 
kterou bych měl udělat.

Jaká byla Vaše další cesta 
biblického bádání?

Bylo mi tehdy umožněno, abych šel 
na oxfordskou uni-
versitu. Tam jsem 
se ve škole učil 
řečtinu a latinu 
a pak jsem v Ox-
fordu studoval ješ-
tě semitské jazyky. 
Na to jsem strávil 
jeden rok cestová-
ním po Středním 
východě, pracoval 
jsem na různých 
vykopávkách. Pak 
jsem byl na tři 
roky zaměstnán 
v Britském muzeu 
a poté jsem půso-
bil jako knihov-
ník v Cambridge 
v knihovně pro 

biblické bádání. Tento výzkum je or-
ganizován Křesťanským společenstvím 
universit a vysokých škol, jež stojí i za 
vydáním vašeho Nového biblického 
slovníku a to je také důvod, proč se 
v něm objevuje moje jméno. V sedmde-
sátých letech minulého století jsem byl 
jmenován učitelem na universitě v Li-
verpoolu, kde jsem strávil zbytek svého 
profesního života.

Během této doby jsem se mohl připo-
jit k některým průzkumným expedicím 
v Sýrii a pobýt šest měsíců v Jeruzalé-
mě. Věřím, že to všechno vedl Bůh. Byl 
jsem při tom, když jsme na několika 
místech učinili objevy, které, jak se 
později ukázalo, byly dost významné. 
Ale ještě před tím, jsem učinil mnohem 
důležitější objev, když jsem se setkal se 
svou ženou Margaretou. 

Jsme spolu už téměř čtyřicet dva let, 
máme tři děti, šest vnuků a jsme za ně 
Bohu velmi vděční. Věřím, že je mým 
povoláním, abych se o informace, jež mi 
Bůh dal, sdílel se svými kolegy, v odbor-
ných publikacích a abych také předná-
šel křesťanům po celém světě. 

To zřejmě také Vaše motivace, 
že jste přijel sem k nám do České 
republiky.

Jsem rád, že jsem před léty mohl 
navštívit Biblickou školu v Ostravě 
a tak jsem věděl, že o mně bude dobře 
postaráno, když přijedu sem k Vám na 
biblickou školu do Mladotic.

Věřím, že vše, co jsem Vám řekl a uká-
zal, Vám pomůže, když budete studovat 
Boží slovo. Když se setkáte s lidmi, kteří 
jsou vůči Bibli kritičtí, budete mít větší 
jistotu, abyste jim řekli, že jejich postoj 
je špatný. Ale vždy si pamatujte, že víra 
jde jako první, víra musí předcházet 
poznání. Jeden velký křesťan, Anselm 
z Canterbury, jednou řekl: „Věřím, 
abych mohl porozumět.“ Víra předchází 
porozumění a to je Boží milost.

Děkuji za rozhovor

Bratr Alan Millard je starším bratrského 
sboru v Hoylake a emeritním profesorem 
hebrejštiny a starověkých semitských jazy-
ků na Universitě v Liverpoolu. 

Věřím, abych porozuměl
Rozhovor s prof. Alanem Millardem

Prof. Allan Millard
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Egypt, Exodus
Z Egypta se nám nedochoval žádný 

záznam o tom, že by tam Izraelité žili 
nebo vyráběli cihly. Žádný egyptský 
text nezmiňuje Mojžíše, deset ran nebo 
izraelský exodus a zničení faraónovy ar-
mády v Rudém moři. Toto mlčení vede 
některé lidi k domněnce, že k těmto 
událostem nikdy nedošlo, že jsou to pří-
běhy vymyšlené po babylónském exilu, 
aby sloužily jako náboženská propagan-
da židovského národa. Ale fakta o staro-
věkém Egyptu nabízejí lepší vysvětlení. 

Za prvé, žádný egyptský farao nikdy 
nepostavil památník, který by vypovídal 
o porážce jeho armády nebo o pohromě, 
jež by zasáhla jeho zemi, ledaže by tím 
chtěl ukázat, jak ji dokázal zvrátit. Ne-
měli bychom tedy očekávat, že najdeme 
nějaký nápis o událostech Exodu.

Za druhé, Egypťané napsali spoustu 
administrativních záznamů. Je mezi 
nimi i kožený svitek s výčtem mužů 
vyrábějících cihly, kolik jich udělali 
a proč někteří z nich nepřišli do práce 
– někteří byli nemocní, jeden šel uctívat 
svého boha. Avšak takovéto svitky kůže 
a papyru, tedy papíru starověku, se za-
chovaly jen tam, kde byly dehydrované, 
ukryté v hrobkách na poušti nebo v rui-

nách měst, kdy vyschly zásoby vody. Iz-
raelité žili v Gošenu, v deltě Nilu, která 
je velmi vlhká a tam také vyráběli cihly. 
Jakýkoliv papír zanechaný v tamějších 
budovách by se rozpadl poměrně rychle 
a nezanechal by archeologům žádnou 
stopu. Z oblasti delty se nedochoval 
žádný z administrativních dokumentů 
z dob faraónů.  

Za třetí, podle první kapitoly Exodu, 
vyrůstal Mojžíš na královském dvoře, 
takže bychom o něm mohli očekávat ně-
jakou zmínku na dochovaných památ-
kách. Neexistuje však žádný seznam 
všech úředníků dvora natož zmínka 
o mladém muži, jemuž tam bylo po-
skytnuto vzdělání, takže nepřítomnost 
Mojžíšova jména je pochopitelná.  

Za čtvrté, Bible nezmiňuje faraónovo 
jméno. Slovo faraón je jednoduše jen 
titul, podobně jako císař, není to osob-
ní jméno, takže si nemůžeme být jisti, 
o kterého faraóna se jednalo. (V Moj-
žíšově době bylo běžné, odkazovat se 
na faraóna jeho titulem). V pozdějších 
dobách se používalo jméno a tak nachá-
zíme Šíšaka v 1Kr 14,25, Néka ve 2Kr 
23,29 a v Jer 46,2 a Chofru v Jer 44,30.) 

Absenci jakékoliv zmínky o událos-
tech izraelského exodu v egyptských pí-
semnostech můžeme porozumět, když 
poznáme okolnosti jejich vzniku. Egyp-
ťané se vyhýbali zmínkám o pohromách 
a archívy, které by mohly obsahovat 
zprávy o izraelských výrobcích cihel, 
nejsou k dispozici, podrobné záznamy 
faraónova dvora chybí.

Jedna egyptská památka však na Iz-
rael odkazuje. V Káhirském museu je 
kamenná deska o výšce dvou metrů po-
krytá řádky egyptského hieroglyfického 
písma. Nevypadá  moc přitažlivě a není 
ani tak krásná jako mnoho jiných. Pro 
studenty Bible je to však jeden z nej-
důležitějších objektů v muzeu. Byl 
popsán pro faraóna Merneptaha, který 
vládl někdy v letech 1213 až 1203 před 
Kristem. Byl synem, i když ne prvoroze-
ným, a následníkem slavného faraóna 
Ramsesse II velkého (cca 1279-1213 
před Kristem), který mohl být faraónem 
známým z Exodu. Většina Merneptaho-
va nápisu je oslavnou hymnou bohů, 
zatímco její část vypráví o vítězství 
egyptské armády na západě proti Lybij-
cům. Na konci popisuje několik řádků 

výpravu do Kanaánu. Zmiňují se o čty-
řech záborech. Každý z prvních tří je 
označen jako dobytí města, zde jsou je-
jich jména – Aškelon, Gezer a Jenoam. 
(Jeonam leží pravděpodobně v oblasti 
Galileje). Čtvrté dobytí je označeno jako 
skupina lidí – Izrael. Text říká, „Izrael je 
zpustošený, nemá símě” (semenem se 
myslí potomci). Ostatní tři jména, jak 
se zdá, naznačují, že egyptská armáda 
se pohybovala nahoru po Kanaánském 
pobřeží a pak vnitrozemím směrem 
ke Galileji, takže tento Izrael se mohl 
nacházet v jižní oblasti Galileje. Ať už 
Merneptahova armáda potkala Izrael 
nebo skupinu Izraelitů kdekoliv, tato 
zcela zjevně nebyla usídlena ve měs-
tech. Izraelité byli asi nomády nebo 
se chystali usadit. Egyptské nápisy 
používají hyperbolického jazyka, takže 
nemusíme předpokládat, že egyptské 
jednotky zničily Izraelce, s nimiž se se-
tkali, ale porazili je a zabili jich dost na 
to, aby zabránili dalšímu odporu.

Ať už k Exodu došlo kdykoliv, někteří 
pisatelé argumentují ve prospěch data 
kolem roku 1440 před Kristem, jiní 
jsou zase pro datum kolem 1270 před 
Kristem, jež se zdá být vhodnějším pro 
pisatele Merneptahova nápisu, známé-
ho jako Izraelská stéla,  nápis dokazuje, 
že lidé nazývaní Izrael se v Kanaánské 
zemi vyskytovali kolem roku 1210 před 
Kristem. Ačkoliv tento nápis vyvolává 
další otázky, na něž neumíme odpově-
dět, jeho hodnota spočívá ve svědectví 
o tomto faktu.

historie

a Izrael  

Stéla faraona Merneptaha



28 ŽIVÉ SLOVO

tematický článok

Boh je dobrý. Je milujúci a dokonalý 
Otec. Jeho úmysly a Jeho činy nie sú zlé 
ani neláskavé. No predsa musí svoje 
deti vychovávať. Netrestá v rozpore so 
svojou láskou a dobrotou, ale naopak, 
práve na základe svojej lásky a dobroty. 
Jeho napomenutie nie je znakom Jeho 
nedokonalosti, to my sme tí, ktorí vo 
svojej slabosti potrebujeme Jeho príka-
zy. Biblia nám na mnohých miestach 
jasne ukazuje, že náš Otec je otec, ktorý 
napomína: „Poznaj teda v srdci, že ako 
vychováva človek svojho syna, tak Hos-
podin, tvoj Boh, vychováva teba“. (5M 8,5 
– SEP) „Lebo toho, koho miluje Hospodin, 
karhá, a to ako otec syna, ktorého má rád“. 
(Pr 3,12) Otec, ktorý svoje deti napomí-
na v múdrosti a s porozumením, odzr-
kadľuje Božiu podstatu a Boží charak-
ter. Biblia dokonca chváli otcov, ktorí sa 
držia tohto spôsobu výchovy (Pr 29,17), 
a nepredpovedá nič dobré tým, ktorí sú 
príliš zhovievaví (1S 2,22; 1Kr 1,1-53).

Autor listu Židom veľmi dôkladne 
opísal Božie spôsoby výchovy: „A za-
budli ste na napomenutie, ktoré vám znie 
ako synom: Nepohŕdaj, syn môj, výchovou 
Pánovou, a neklesaj, keď ťa trestá; lebo 
koho miluje Pán, toho prísne vychováva 
a šľahá každého, koho prijíma za syna. 
Vytrvajte, aby vás vychoval. Ako so synmi 
zaobchádza Boh s vami. Veď kdeže je syn, 
ktorého by otec nevychovával? Ak zostáva-
te bez prísnej výchovy, v akej majú všetci 
podiel, ste cudzoložňatá a nie ste synovia! 
A potom: mali sme telesných otcov, ktorí 
nás prísne vychovávali, a ctili sme si ich. 
Či sa nemáme tým viac poddať Otcovi du-
chov, a budeme žiť? Veď tamtí vychovávali 
len krátky čas, ako uznávali za dobré, On 
však pre naše pravé dobro, aby sme sa stali 
účastnými Jeho svätosti. Pravda, nijaká 
prísna výchova, pokiaľ trvá, nezdá sa ra-
dostnou, ale žalostnou; potom však prináša 
ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých 
vycvičila“. (Žd 12,5-11 SEVP)

Božia výchova pôsobí pozornosť, 
pokoj a spravodlivosť. To si prajem pre 
svoje deti! Dúfam a modlím sa, aby sa 
v nich upevnil tento postoj. S Božou 
pomocou sa má v mojom jednaní od-
zrkadľovať Boží charakter, aby toto po-
znanie o Božej podstate mohli odovzdať 
nasledujúcej generácii. Nikdy nechcem 

trestať svoje deti zo zúrivosti alebo po-
výšenosti, ale tak, ako to so mnou koná 
Boh: z lásky (Žd 12,6). Vychovávam ich 
so starostlivosťou nie preto, aby som to 
mal ľahšie, ale kvôli nim samým (Žd 
12,1). Keď je nutné napomenúť, potom 
nie aby som si dokázal svoju prevahu 
a silu, ale preto, že aj v mojom živote 
Boh zakročil, aby ma doviedol k cieľu, 
ktorý so mnou má.

Štýly výchovy
Väčšina rodičov sa viac či menej pohy-

buje v nasledujúcich štýloch výchovy:
Autoritatívny spôsob výchovy:  
  „Urobíme to tak, ako som povedal, 

inak uvidíš!“
Ústupčivý, prehnane starostlivý spôsob 
výchovy: 
 „Všetko, čo robíš, je v poriadku.“
Ľahostajný, liberálny spôsob výchovy: 
 „Je mi jedno, čo robíš.“
Na vzťahy orientovaný spôsob výchovy:
  „Počúvam ťa.“ „Si pre mňa dôležitý.“ 

„Chcem ti rozumieť.“ „Dôvod, prečo 
to robíme takto, je nasledujúci...“

Každý zo spomenutých štýlov uka-
zuje, ako rodičia zaobchádzajú s auto-
ritou. Autoritatívny otec je absolútnym 
pánom svojej rodiny. Očakáva, že jeho 
rozhodnutia budú akceptované bez 
odvrávania. Rodičia, ktorí zneužívajú 
svoju moc nad deťmi, na ne zvyčajne 
kladú mnohé a prísne požiadavky, 
ktoré však vyžadujú bez lásky. Mnohí 
z týchto rodičov – prinajmenšom z ich 
pohľadu – dávajú svojím deťom „dobrý 
domov“, v ktorom im nič nechýba. Do-
statok peňazí, dobré spôsoby, „správne“ 
oblečenie. O všetko je postarané, ale 
to, čo chýba je láskavé prijatie, humor 
a povzbudenie. Na takéto správanie 
deti obyčajne reagujú dvojako: rebéliou 
alebo útekom, resp. obidvomi. Útek 
môže v tomto prípade znamenať ústup 
do vnútorného života. Deti sú síce navo-
nok prispôsobené, naučili sa poslúchať 
a navonok spolupracovať. Vnútorne sa 
však nachádzajú v neustálej vzbure. 
Keď sa deti rozhodnú pre rebéliu, pre-
javia svoju vzburu navonok a rodičia 
to dostanú trvale pocítiť. Takéto deti 
frflú a odvrávajú pri každej príležitosti. 

Napádajú svojich rodičov slovne, ba nie-
kedy aj fyzicky. Otec, ktorý len postaví 
pravidlá bez toho, aby si vybudoval sr-
dečné vzťahy k svojím deťom, pokladá 
tým základ tomu, že ho deti odmietnu 
na celý život. Tragické je, že si to uvedo-
mí až príliš neskoro.

Ako vyzerá váš výchovný štýl?
Autoritatívny
prísne pravidlá a kontrola, málo po-
vzbudenia a podpory.
 Láska (10 %)
 Hranice (100 %)

Prehnane starostlivý
veľa podpory, málo hraníc.
 Láska (100 %)
 Hranice (10 %)

Ľahostajný
málo alebo žiadne pravidlá, žiadna 
podpora. Dieťa sa do značnej miery 
rozhoduje samé.
 Láska (10 %)
 Hranice (10 %)

Orientovaný na vzťahy
vyváženosť medzi pravidlami 
a podporou.
 Láska (100 %)
 Hranice (100 %)

Jedna štúdia o vzťahu dospievajúcich 
detí k rodičom ukázala, že deti, ktoré 
boli nadmerne autoritatívne vychová-
vané, sa často stali nevraživými voči ro-
dičom. Majú silnú averziu voči starším 
ľuďom vo všeobecnosti a vytvárajú si 
antisociálne postoje a sú nápadní lžou, 

Boží spôsob výchovy
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krádežami, bitkami a vandalstvom. 
Začínajú opovrhovať tradičnými hodno-
tami a stále ťažšie vytvárajú a udržujú 
pozitívne vzťahy k ostatným ľuďom 
(a k Bohu).

Iným extrémom je otec, ktorý všetko 
ospravedlní a z čistého porozumenia 
opomenie nutnú disciplínu. Deti pre-
hnane pozorných a starostlivých rodi-
čov majú sklon držať svojich rodičov 
v neustálom pokluse: „Keď neurobíte…, 
potom budem…“ Mladšie deti, ktoré sú 
vystavené tejto metóde, sa zdráhajú po 
obede spať alebo jesť v pevne stanove-
nom čase. Rýchlo sa učia záchvatom 
zúrivosti alebo kriku ako prostriedku, 
ktorým dosiahnu svoj cieľ. Výchovné 
pokusy rodičov strácajú krok za krokom 
na účinku. Staršie deti sa chovajú oproti 
rodičom stále s menším rešpektom. 
Prichádzajú a odchádzajú si kedy chcú 
a nedodržujú žiadne dohody s rodičmi. 
Očakávajú, že ich rodičia obslúžia a vo 
všetkom zabezpečia – prirodzene podľa 
ich potrieb a vo vhodnej chvíli. Všeobec-
ne sa má zato, že tieto deti sú spokojné 
a šťastné, lebo dostávajú veľkoryso 
všetko, čo chcú, tak v náklonnosti ako 
aj v materiálnych veciach. Typicky sú 
ale rovnako nevyrovnané a postihnuté 
deficitmi, rovnako ako deti z autori-
tatívnych rodín. Pri oboch metódach 
chýba zdravá rovnováha medzi lásky-
plným ponechaním voľnosti a pevnými 
pravidlami a hranicami.

Obe skupiny detí sa odvracajú od 
hodnotových predstáv rodičov a v žiad-
nom prípade nechcú byť takí ako oni. 
Nachádzajú sa v nebezpečenstve dať sa 
na zlé chodníčky ako alkohol a drogy 
alebo hľadajú príliš skoro istotu a orien-
táciu v intímnych vzťahoch.

Otcovia, ktorí chcú sprostredkovať 
lásku a hranice rovnovážnym spôso-
bom, musia dávať pozor nato, aby zosta-
li s deťmi v dialógu. Deti majú vedieť, čo 
sa od nich očakáva a kde majú slobodu 
sa samé rozhodovať. Keď si môžu byť 
isté, že sú milované, zvyšuje to ich 
pocit vlastnej hodnoty. Keď poznajú 
hranice, získavajú istotu a nemusia sa 
neustále samé rozhodovať, ako ďaleko 
môžu zájsť. Pevné pravidlá prinášajú 
pokoj do každodenného rodinného 
života, ktorý je inak vždy znova v ne-
bezpečenstve vyvedenia z rovnováhy. 
Deti vo všeobecnosti pozitívne reagujú 
na pravidlá za predpokladu, že vzťahy 
sú v poriadku. Aj tu máme opäť vzor 
v našom nebeskom Otcovi. On ustano-

vil pravidlá pre svoje deti. Máme desať 
Božích prikázaní ako vodidlo. Ale tieto 
príkazy sa stali záväznými pre všetkých 
ľudí, až keď si Boh cez mnohé generácie 
vybudoval k nim vzťah. 

Úprava a napomenutie – 
ale v rámci vzťahu

Korektúra je najúčinnejšia vtedy, keď 
je obalená živým a láskyplným vzťa-
hom k dieťaťu. Keď je spor na obzore, 
kladiem najskôr pozitívnu otázku, aby 
som mal základ. Potom môžem očaká-
vať skôr pozitívnu reakciu na moje na-
pomenutie. Pýtam sa: „Vieš, že ťa mám 
rád, alebo?“ Keď kladiem takúto alebo 
podobné otázky, nekonfrontujem dieťa 
s váhou svojej autority, ale vyjadrím 
najskôr naše vzájomné city.

Je jedno, v akom veku vaše deti sú: 
nikdy nie je neskoro, popracovať na 
užšom vzťahu s nimi. Spomínam si na 
jednu ženu z Portlandu, ktorej štyri 
dospelé deti sa postavili proti nej a tým 
jej spôsobili veľký žiaľ. Dyck Day a ja 
sme v jednej sérii prednášok hovorili 
o uzdravovaní vzťahov. Išla domov a za-
čala uplatňovať v praxi to, čo počula. 
Po piatich rokoch sme sa s ňou znova 
stretli a ona nám oznámila, že s dvomi 
svojimi deťmi opäť nadviazala staré 
blízke vzťahy. V slzách vyznávala, že 
pozornosť, láska a porozumenie pri-
niesli zmenu.

Zrozumiteľné objasnenie 
pravidiel

Jeden známy rodinný psychológ 
povedal, že úspešní rodičia jasne 
a zrozumiteľne hovoria, čo očaká-
vajú. Nechodia okolo horúcej kaše. 
Neskúšajú to so žobraním, hrozením 
alebo s tzv. „cukríkovou pedagogikou“. 
Stručne a jasne povedia svojím deťom, 
čo smú a čo nesmú, a čo musia urobiť 
bez ohľadu nato či sa im to páči alebo 
nie. Presne tak, ako ovciam pomáha 
oplotený pasienok, aby sa cítili isto, 
tak pomáhajú deťom s láskou a po-
chopením stanovené jasné pravidlá 
zorientovať sa.

O (dúfajme) úspešnom rodičovstve 
sú tony literatúry. Jeden odborník 
zastupuje jeden názor, ale nasledujúci 
ho popiera. Najlepšiu radu som našiel 
v jednom z listov apoštola Pavla, kde 
sa píše: „A vy rodičia nepopudzujte svoje 
deti k vzdoru stálym napomínaním a kar-
haním, ale pri výchove používajte dobré 
rady a ponaučenia, aké schvaľuje náš Pán“ 
(Ef 4,6 NPK). Určite otec vyprovokuje 

deti k odporu alebo rebélii, keď stanoví 
nejasné pravidlá alebo nespozoruje, že 
hranice sú priúzke, vzhľadom na do-
siahnutý vek. Napríklad povie svojej 
dcére: „Očakávam, že budeš v prime-
ranom čase doma.“ Otázka znie: Čo je 
„primerané“? Sedemnásťročnej je pri-
meraný čas jedna hodina po polnoci, 
zatiaľ čo otec má zafixovanú predstavu, 
že je to jedenásť hodín večer, takže 
o jednej je oheň na streche. Je omnoho 
lepšie, stanoviť hodinu jasne a zrozu-
miteľne, potom ale trvať na presnosti, 
alebo nechať čas volný. Keď máte na 
tínedžera požiadavku, aby vyniesol 
smeti, je lepšie byť konkrétny: „Kôš 
bude prázdny každé ráno, prv než 
odídeš do školy.“ Namiesto: „Konečne 
si uprac svoju izbu,“ je účinnejšie po-
vedať: „Daj si prosím do večere svoju 
izbu do poriadku. K tomu patrí aj utre-
tie prachu a vysávanie.“ Zrozumiteľná 
komunikácia s jasne formulovanými 
očakávaniami pomáha otcom vytvárať 
voľné priestory, v ktorých sa môžu deti 
samostatne angažovať.

Pochopenie nesprávneho 
chovania

Keď sa dieťa správa nápadne, je to 
často volanie po pozornosti. Prirodze-
ne, nezačneme detskú neposlušnosť 
ignorovať, ale aká reakcia je potom 
vhodná? Čo zakúša dieťa z vašej stra-
ny, keď sa správa neslušne? Podarí sa 
mu dohnať vás ku kriku? Začínate sa 
od zúrivosti červenať? Má on alebo ona 
nejaké triky, ktoré garantujú, že stratí-
te nervy? Ak je tomu tak, vaše dieťa sa 
práve učí, že neposlušnosť je najlepšia 
cesta k rodičovskej náklonnosti. Ale ak 
sa vám podarí reagovať na situácie po-
kojným hlasom bez dlhých kázní alebo 
výbuchov hnevu, dieťa sa možno naučí, 
že jeho výstupy sa neoplatia. Jednodu-
chou reakciou je povedať dieťaťu, že 
jeho chovanie nebude trpené a na 
chvíľu ho vzdialiť od zvyšku rodiny ale-
bo miesta diania. Keď chýba publikum, 
je pútanie pozornosti nuda.

Je mi jasné, že v mnohých prípadoch 
je nutné viac, ako niekoľko jednodu-
chých upozornení. Vždy znova si uve-
domte, že deti budú robiť chyby a budú 
sa správať nemožne jednoducho preto, 
že sú deti. Žijú na inej vlnovej dĺžke 
ako dospelí. Dajte si za cieľ, že nepo-
slušnosť a zlé chovanie nebudú trvale 
hlavnou témou vašich rozhovorov. 
Zdôrazňujte dobré stránky ich charak-
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teru a chváľte to, čo ide dobre. Kde sa 
dá, buďte pri tom, keď vaše dieťa niečo 
zvládne, a tešte sa z toho spolu s ním.

Plánovanie dopredu
Mnohí otcovia si sťažujú svoju vý-

chovnú úlohu viac, ako je nutné, lebo 
v oblasti disciplinárnych pravidiel 
neplánujú dopredu. Rodinný terape-
ut John Redmond k tomu povedal: 
„Úspešní rodičia nečakajú až kým sa 
problémy vynoria, aby potom hekticky 
hľadali riešenia.“ Predpokladajme, že 
vaša dcéra hodinu po dohovorenom 
čase ešte stále nie je doma. V prípade, 
že ste si dopredu v pokoji nepremysleli 
reakciu pre tento prípad, budete prav-
depodobne krátko pred výbuchom, keď 
sa potom konečne objaví vo dverách. 
Vaša rekcia bude potom vyzerať trochu 
smiešne a poskytne dorastu príležitosť, 
aby si zo „starých“ robili posmech. Keď 
sú ale pravidlá a sankcie obom stranám 
dopredu známe, prebiehajú jednania 
pokojnejšie a bez straty dôstojnosti.

Ak váš štvorročný v supermarkete 
viackrát dostal záchvaty zúrivosti – a vy 
tak isto, nabudúce si už dopredu pre-
myslite, čo treba robiť, a nedúfajte len, 
že to bolo už naposledy. Troj- až štvor-
roční sú už dosť dobre schopní, aby si 
vynútili vyjednávania a majú prehľad 
o dôsledkoch svojho konania.

Priateľ, pastor, rozprával o situácii vo 
svojej rodine, keď jeden z jeho synov 
mal sedemnásť. On a jeho manželka 
tušili, že vzťah k jeho priateľke už ďa-
leko prekročil bozkávanie a držanie sa 
za ruky. Pokúšali sa obozretne a láskavo 
o tom hovoriť so svojím synom, ale on 
ich vždy uisťoval, že si robia zbytočné 
starosti. Rodičia o tom ale neboli pre-
svedčení a dohodli sa, ako by reagovali, 
ak by sa ich predpoklad potvrdil, alebo 
ak by dievča otehotnelo. Len o niekoľ-
ko týždňov neskôr sedeli obaja v ich 

obývačke a v slzách oznamovali, že sy-
nova priateľka je tehotná. „Prirodzene, 
bola to pre nás všetkých veľmi zložitá 
situácia,“ povedal otec, „ale bol som 
veľmi rád, že sme s manželkou o tejto 
možnosti už hovorili. Inak by som sa 
bol určite rozkričal alebo povedal veci, 
ktoré by som neskôr ľutoval. Pretože 
sme boli pripravení, mohli sme aspoň 
ako-tak rozumne reagovať bez veľkých 
zranení.“ Nie každá situácia je tak 
dramatická, ale v každom prípade je 
to pomocou premýšľať dopredu, kde 
by to mohlo byť kritické a premyslieť 
si možnú reakciu. Pomáha to v ľahkých 
i ťažkých prípadoch.

Zvažovanie prirodzených 
dôsledkov

Myslím, že v Biblii sú popísané dva 
druhy dôslednej výchovy. Jedna z nich 
sa zaoberá „prirodzenými dôsledka-
mi“. Podobenstvo o márnotratnom 
synovi je vynikajúcim príkladom 
toho, ako prirodzené dôsledky môžu 
doviesť k rozumu. Mladý muž v prí-
behu sa rozhodol odsťahovať z domu 
a užívať si života. Požadoval, aby mu 
otec vyplatil podiel z jeho dedičstva. 
Otec si mohol domyslieť, čo sa môže 
stať, ale napriek tomu mu peniaze dal. 
Pripustil, aby sa jeho syn niekoľko vecí 
v živote naučil tvrdým spôsobom: cez 
prirodzené dôsledky. Presne tak sa aj 
stalo. Mladý muž rozhadzoval peniaze 
plnými priehrštiami. Stratil prácu aj 
priateľov a skončil v chlieve, kde sa 
delil o potravu s prasatami. Až potom, 
povedal Ježiš, prišiel k rozumu (Lk 
15,17). Prirodzené dôsledky jeho ko-
nania pôsobili oveľa viac ako všetky ot-
cove dohovárania, ktorým syn predtým 
tak či tak neveril. Mladý muž sa potom 
rozhodol vrátiť späť k svojmu otcovi. 
Bol prijatý a milovaný ako predtým, 
ba dokonca ešte viac (Lk 15,11-32). Je 

prekvapujúce, že ho otec 
nechal odísť a ešte mu dal 
aj svoj majetok, hoci tušil, 
čo sa s ním stane. Mnohí 
otcovia by možno nechali 
svojich synov odísť, ale 
určite by ich nenechali 
premrhať veľké sumy 
peňazí. Zdá sa, že otcovi 
márnotratného syna boli 
hlboké a formujúce život-
né múdrosti, ktoré sa mal 
jeho syn naučiť, dôležitej-
šie, ako strata peňazí.

Znášanie logických dôsledkov

Iný druh výchovy, o ktorom sa zmie-
ňuje Biblia, sa zaoberá logickými dôsled-
kami jednania. To znamená: Rodičia sa 
spolu s dieťaťom dohodnú, čo sa stane, 
keď sa dohovory nedodržia, keď sa úlo-
hy nesplnia, alebo – pri malých deťoch 
– aké môžu byť dôsledky neposlušnosti. 
Napríklad: „Ak nezješ obed, nebude 
koláč.“ Alebo: „Ak sa riadne nepostaráš 
o psa, nedostaneš jesť ani ty.“

Modelový príklad pre logické dô-
sledky vidíme v záhrade Eden. Boh dal 
všetko k voľnému používaniu. Zakázal 
iba jesť zo stromu poznania dobrého 
a zlého. Boh povedal Adamovi a Eve, 
že ak by z neho jedli, niesli by logické 
dôsledky: zomreli by (1M 2,15-17). Ako 
vieme, Eva a Adam napriek tomu jedli 
z toho stromu a následky boli „vyryté 
do kameňa“. Odvtedy boli vydaní te-
lesnej smrti. Pôrodné bolesti a únavná 
práca od tej chvíle určovali ich život. 
Museli opustiť raj (1M 3,1-19). Boh 
vopred presne stanovil podmienky 
a postavil hranice, v ktorých sa mohli 
Adam a Eva voľne pohybovať. S ich roz-
hodnutím prekročiť tieto hranice, boli aj 
dôsledky nezvratné.

Nebyť „mäkký“

Keď bola Kelly v ôsmej triede, zavo-
lala nám jedného večera. Bola na párty 
so spolužiakmi a bezpodmienečne tam 
chcela zostať aj na noc. Najskôr som 
počúval a potom som položil niekoľko 
otázok. Kelly dodala, že tam cez noc 
zostanú aj niektorí chlapci a že nemô-
že zaručiť, že nebude v hre aj alkohol. 
Menovala aj niekoľkých, ktorý by tiež 
chceli zostať dlhšie. Medzi nimi bol aj 
jeden chlapec, o ktorom bolo známe, že 
so sebou spravidla mával alkohol, hoci 
mal rovnako ako Kelly iba štrnásť. Keď 
som si to všetko vypočul, povedal som: 
„Nie, Kelly. Zostaneme pri tom. Príď, 
prosím, o desiatej domov, keď sa párty 
skončí.“ Počas nasledujúcej polhodiny 
volala Kelly ešte trikrát. Raz začala pla-
kať a aj som sa dozvedel, čo za tým bolo. 
Tri alebo štyri ďalšie dievčatá chceli tiež 
zostať cez noc. Ale oni by dostali povo-
lenie od svojich rodičov len vtedy, ak by 
smela zostať Kelly McDowell. Očividne 
bola Kelly pod tlakom. Začala vysvetľo-
vať, že sa nemusíme strachovať: Rodičia 
sú vraj doma a zostávajú tam tiež mnohí 
iní mladí. Nikto nemôže vo dvojici ni-
kam zaliezť. Mal som dojem, že Kelly 
dostala k tomuto rozhovoru „muníciu“ 
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od ostatných. Napriek tomu som trval 
na mojom počiatočnom rozhodnutí: 
„Mala by si prísť domov, Kelly.“ Jej vzly-
kanie mi zostalo v ušiach, aj keď som 
položil slúchadlo. Bolo mi ľúto, že som 
ju sklamal, ale bol som si do značnej 
miery istý, že to bolo správne rozhod-
nutie. Keď neskôr prišla domov, bola 
celkom vďačná, že sme trvali na svojom 
rozhodnutí. Povedala, že sama vlastne 
ani nechcela zostať, ale podľahla tlaku 
ostatných dievčat.

Zistil som, že úlohu hrajú dva dôleži-
té faktory, keď ako rodičia zostaneme 
v takýchto situáciách pevní. Za prvé 
snímeme z detí tlak ich priateľov, lebo 
„zlý rodičia“ povedali „nie“. Tým získa-
me čierneho Petra, ale my s ním vieme 
zaobchádzať lepšie. Za druhé dávame 
najavo, že o určitých princípoch sa 
jednoducho ľubovoľne nediskutuje, aj 
keď sa okolnosti zmenili. To platí vše-
obecne pre prijaté dohody. Avšak ako 
milujúci rodičia by sme mali vždy dobre 
počúvať. Mohol by raz nastať prípad, 
keď je pre dobrú povesť pred ostatnými 
životne dôležité alebo dokonca nutné, 
konečne niečo aj smieť a nebyť vždy 
(kresťanským) „zajačikom“, ktorý musí 
byť prvý doma.

Jednať z lásky a nie v hneve 
a zlosti

„Lebo toho, koho miluje Hospodin, karhá, 
a to ako otec syna, ktorého má rád“ (Pr 
3,12). Nepíše sa tu: „Vychováva tých, 
ktorých nenávidí.“ Tiež nie: „Vychováva 
tých, na ktorých sa hnevá.“ Vychováva 
v láske, nie z hnevu. Každý otec sa ke-
dy-tedy na deti hnevá. Ale múdry otec 

sa vyhýba tomu, aby v takýchto mo-
mentoch deti vychovával alebo trestal. 
Keď sčerveniem od zúrivosti a kričím, 
nie som v stave praktizovať na svojich 
potomkoch láskavú a rozumnú nápra-
vu. Ak si vtedy trúfam slovne sa s die-
ťaťom vysporiadať a ublížiť mu, nemal 
by som sa súčastne prezentovať ako 
milujúci otec. Keď príde na rad výchova 
a náprava, začínam s otázkou: „Vieš, 
že ťa mám rád, nie?“ Tým nielenže 
pripomínam základ nášho vzájomného 
vzťahu, ale spôsobujem tým niečo, čo je 
aj pre mňa veľmi dôležité. Táto veta sa 
v hneve ťažko predhadzuje inému pred 
oči. Sám sa musím najskôr upokojiť. 
Okrem toho ma to upomína nato, že aj 
môj nebeský Otec sa ku mne správa lás-
kavo a nevylieva si na mne svoj hnev.

Prispôsobiť sa zmeneným 
okolnostiam

Mnohí rodičia sú dôslední úzko-
prsým, nedobrým spôsobom. Zotrvá-
vajú pri jednom raz stanovenom roz-
hodnutí, bez ohľadu na to, či má dieťa 
šesť alebo šestnásť rokov. Nárokujú si, 
aby mali dieťa pod kontrolou od kolísky 
až po hrob alebo prinajmenšom dokiaľ 
neopustí rodičovský dom – prirodzene 
„len pre jeho dobro“. Tento druh „lásky“ 
plodí nešťastné deti. Cítia sa trvale utlá-
čané a obmedzované. V závislosti od 
povahy reagujú ústupom a nadmerným 
prispôsobovaním sa alebo hnevlivým 
odmietnutím už pri najmenšom pod-
nete.

Zlé na tom je, že sa neučia, ako fun-
guje zdravá sebakontrola, a obvykle sa 

vyvíjajú tak, že odmietajú každý druh 
kontroly.

Snáď raz príde deň, keď ako otec 
poviete svojim hašteriacim sa deťom: 
„Ja sa do tohto nemusím miešať. Ste už 
dosť staré, aby ste si tieto spory vyriešili 
samé.“

Problém je, že pre úspešnú výchovu 
je nutná jak stálosť tak aj flexibilita. 
Stálosť je nutná, keď ide o dodržanie 
a presadenie raz dohodnutých dohôd; 
flexibilita je nutná na prispôsobenie 
pravidiel a očakávaní rastúcej samostat-
nosti dieťaťa. Keď nato beriete ohľad, 
môže sa v dieťati vyvinúť zdravý pocit 
vlastnej hodnoty a dôvera vo vlastné 
možnosti. 

Podnety k premýšľaniu 
a konaniu a k vzájomnému 
rozhovoru

1. V tomto článku boli popísané štyri 
spôsoby výchovy: autoritatívny, prehna-
ne starostlivý, ľahostajný, a orientovaný 
na vzťahy. Podľa ktorého z nich ste boli 
vo svojom detstve vychovávaní? Ktorý 
spôsob praktizujete vo vlastnej rodine?

2. Preskúšajte svoj postoj v otázkach 
výchovy. Označte v nasledujúcom zo-
zname výraz, ktorý váš postoj najver-
nejšie vystihuje:

príliš kritický   
napomínajúci
odsudzujúci   
pozitívne učiaci
manipulujúci   
vodcovský
kontrolujúci   
dávajúci slobodu

3. Čo musíte podniknúť, aby ste sa 
priblížili pozitívnemu obrazu otca, kto-
rý je popísaný v tejto kapitole?

4. Reagujete v kritických situáciách 
skôr láskavo alebo hnevlivo? Aké kon-
krétne opatrenia môžu pomôcť k zmene 
vášho správania?

„Ja mu budem otcom, a on mi bude 
synom, ktorého, keby sa dopustil nejakej 
neprávosti, budem trestať ľudským prútom 
a údermi synov človeka.“ (2S 7,14) Hospo-
din riekol: „Dám ti rozum a vyučím ťa ceste, 
po ktorej pôjdeš; dám radu obrátiac na teba 
svoje oko.“ (Žalm 32,8)
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osobnosti bratského hnutia

Uplynulo 50 rokov od 21. júna 1956, 
keď v Šanghaji v krátkom procese bol 
Watchman Nee odsúdený na 15 ro-
kov väzenia, na „preškolenie prácou“. 
V rozsudku bolo tiež vyhlásené, že bol 
svojou vlastnou cirkvou exkomunikova-
ný. Do tejto chvíle mal Watchman Nee 
(čínskym menom Ni-To-Šeng) za sebou 
už 4 roky vyšetrovacej väzby od roku 
1952. Odvtedy sa proti nemu konali 
otvorené falošné žaloby pred asi 2500 
osobami a na ich základe bol obvine-
ný zo špionáže, sabotáže, podplácania 
a kontrarevolúcie.

Nakoniec, aby priameho, bohabojné-
ho veriaceho muža čo najviac pohanili, 
obvinili ho lživo, že bol častým návštev-
níkom vo verejných domoch a podľa 
vlastného priznania zviedol viac ako 
sto žien. K týmto tvrdeniam nepredlo-
žili žiadne dôkazy. Keďže ku všetkým 
obžalobám mohol brat Nee povedať iba 
áno alebo nie, a on mlčal, rozsudok bol 
rýchlo vynesený.

Watchman Nee mal možnosť utiecť 
pred uväznením do Hongkongu alebo 
do zahraničia. Niektorí priatelia mu 
to naliehavo radili. Jeho odpoveď však 

znela: „Nemám žiadnu starosť o svoj život. 
Keď sa dom rúca a ja mám v ňom deti, mu-
sím ich chrániť, ak je to potrebné i svojou 
hlavou“ 1.

20 stratených rokov?

O čase väznenia nie je veľa známe. 
Po piatich rokoch bolo jeho manželke 
Charity Čang prvý raz dovolené navští-
viť ho a pol hodiny s ním hovoriť. Raz 
za mesiac mohol dostať od nej i poslať 
jej list – oba silno cenzurované. Bibliu 
mu nedovolili mať, a tak bol Watchman 
Nee odkázaný na svoju obdivuhodnú 
pamäť. Jeho cela mala rozmery 3x1,5 
metra a jediné zariadenie v nej bola 
drevená pričňa na spanie.

Jeden väzeň, ktorý bol prepustený 
v roku 1958, vyprával, že z cely Wat-
chmana Nee ráno pred piatou hodinou 
(prv než sa ozvali reproduktory) bolo 
počuť spievať duchovné piesne, ktoré 
v rokoch pred uväznením sám zložil 
alebo preložil z angličtiny. Krátko po 
začiatku „kultúrnej revolúcie“ uplynulo 
15 rokov, na ktoré bol odsúdený. Jeho 
mnohí priatelia po celom svete sa mod-
lili za jeho prepustenie. Ale politická 

situácia sa zostrila a jeho väznenie bolo 
predĺžené o ďalších 5 rokov.

Skrytá cesta požehnania
V roku 1958 sa objavila jeho prvá 

kniha Normálny kresťanský život v za-
hraničí. Táto kniha a tiež správy o jeho 
väznení urobili meno Watchmana Nee 
známym po celom svete. Preto sa mnohí 
za neho modlili. Jeho čínske knihy boli 
jedna po druhej prekladané do iných 
rečí a prinášali veľké požehnanie mno-
hým čitateľom.

V roku 1967 bola čínska vláda ochot-
ná za vysoké výkupné prepustiť Wat-
chmana Nee na slobodu a umožniť mu 
i s manželkou odchod do zahraničia. 
Peniaze boli rýchlo zozbierané, lebo mal 
vo východnej Ázii mnoho priateľov. Ale 
o niekoľko mesiacov neskôr vzala vláda 
svoju ponuku späť. Dôvod bol asi v tom, 
že on sám túto ponuku neprijal, lebo 
v nej nevidel Božiu cestu pre seba.

V roku 1971 zomrela jeho žena 
a 1. júna 1972 zomrel brat Watchman 
Nee, niekoľko týždňov po svojom pre-
pustení z väznenia v 69. roku života. Bliž-
šie okolnosti nie sú známe a nevieme, či 
v jeho posledných hodinách bol pri ňom 
nejaký kresťan alebo iný človek. Prav-
depodobne odišiel domov osamelý bez 
toho, aby tušil aké bohaté ovocie jeho 
život a 20-ročné väznenie priniesli.

V čase jeho uväznenia jestvovalo asi 
480 zborov, ktoré povstali skrze jeho 
službu. Nazývali ich „Malé stádo“ podľa 
vyjadrenia Pána Ježiša, zaznamenaného 
v evanjeliu podľa Lukáša 12,32. Rovna-
ko sa nazýval spevník, ktorý Watchman 
Nee vydal a z ktorého sa v týchto zbo-
roch spievalo.

Rast pod útlakom
Ako sa vyvíjali tieto zbory počas ko-

munistickej vlády? To bola moja otázka, 
keď som asi pred troma rokmi prvý raz 
navštívil Čínu. Žiaľ, neboli tu dostupné 
žiadne presné informácie. Povedali mi 
len, že hnutie „Malé stádo“ tvorí veľkú 
časť podzemných zborov, ale že je veľmi 
ťažké tieto zbory osobne spoznať. Po 
mnohých márnych pokusoch bolo mi 
v marci tohto roku umožnené navštíviť 
jeden zo zborov „Malého stáda“ v meste 
Wenzhou a rozprávať sa s jeho staršími. 

Watchmana Nee
Po stopách
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V rozhovore sme zistili, že hnutie je 
rozdelené na registrované a neregistro-
vané (podzemné) zbory. Obe vetvy však 
udržujú medzi sebou kontakty. V spô-
sobe zhromažďovania a duchovných 
dôrazoch je medzi nimi sotva nejaký 
rozdiel.

V oboch vetvách hnutia sú naprí-
klad vysoko cenené knihy Watchmana 
Nee (dosiaľ vládou prísne zakázané). 
V oboch majú sestry prikryté hlavy rov-
nakou typickou prikrývkou – čiernou 
háčkovanou čiapkou. Aj spôsob boho-
služieb sa zdá byť rovnaký. My sme ho 
zažili v jednom registrovanom zbore.

Návšteva v „Malom stáde“
Najprv nás prekvapila veľká, stará, 

zďaleka viditeľná budova, v ktorej sú 
miesta pre 800—1000 ľudí. Dozvedeli 
sme sa, že každú nedeľu sa tu schádzajú 
k Pánovej pamiatke a kázaniu Božieho 
slova veriaci na trikrát. Ráno je zhro-
maždenie pre ranostajov a starších ľudí. 
Pred obedom pre neskôr vstávajúcich, 
zväčša mladých. A večer pre tých, čo 
v nedeľu musia pracovať.

Ja, i s priateľom Siegfriedom Haasem, 
sme po nečakanej zmene počasia prišli 
pri 13°C v letnom oblečení pred obe-
dom, keď sa tu zhromaždilo 200—250 
veriacich. Posadili sa oddelene, vpravo 
bratia, vľavo sestry. Tie mali všetky 
zmienenú jednotnú prikrývku hlavy. 
Sedeli sme, ako ostatní, na tvrdých la-
viciach a čakali sme v napätí, aký bude 
priebeh Pánovej večere. Trvala dlhšie 
ako u nás a my sme nerozumeli ani 
slovo. Čo bolo pre nás nové, nezačalo 
sa piesňou. Rad za radom však vstávali 
bratia a jeden po druhom vyslovovali 
hlasité a veľmi krátke modlitby. To 
trvalo asi 45 minút. Za ten čas bolo vy-
slovených do 200 ďakovných modlitieb. 
Potom zaspievali dve piesne a ďakovali 
za chlieb a víno, ktoré podávali jedni 
druhým.

moci komunistami, bolo v celej Číne 
okolo 500 zborov „Malého stáda“ a v ro-
ku 2006 len v jednom z veľkých čín-
skych miest je ich asi 300. To znamená, 
že toto hnutie počas komunistického 
útlaku najmenej stonásobne vzrástlo. 
Semeno, ktoré bolo zasiate v prvej polo-
vici 20. storočia, aké prinieslo neobyčaj-
ne bohaté ovocie!

Zistili sme tiež, že tento zbor má 
svoju vlastnú biblickú školu, v ktorej 
študuje 50 mladých bratov i sestier. Boli 
sme veľmi povzbudení, keď sme videli 
a počuli, že mladí bratia i sestry z tohto 
zboru študujú Božie slovo s veľkým zá-
palom a zvestujú i duchovným životom 
evanjelium vo svojom okolí.

Unavení a značne podchladení, ale 
veľmi vďační a povzbudení dojmami 
z tohto dňa, prišli sme večer do nášho 
bytu. Sme presvedčení, že mal pravdu 
misionár, ktorý povedal: „Watchman Nee 
bol od Pána určený nato, aby naočkoval 
pravdy evanjelia do krvi čínskeho ľudu. 
Jeho slová sa prichytávali ako kliešte. Jeho 
knihy a traktáty sa objavovali všade. A ak 
by niekto mal vymenovať pár najvplyv-
nejších kresťanských autorov, nemohol by 
vynechať jeho.“ 2 

Watchman Nee sám to bol, čo razil 
obsahovo ťažké, ale ním samým prežité 
heslo: „Držať ruku na pluhu a utierať si 
slzy – to je kresťanstvo!“

Citáty 1 a 2 boli prevzaté z knihy Angu-
sa Kineara: „Watchman Nee – ein Leben 
gegen den Strom“ (angl. originál „Against 
the Tide“)

osobnosti bratského hnutia

Od začiatku uplynulo 60 minút. Aby 
naše utrpenie nebolo také veľké, chceli 
sme si trochu rozhýbať stuhnuté údy. 
Ale museli sme ešte ďalší čas čakať, lebo 
teraz začalo uctievanie, keď zase jeden 
po druhom hovorili krátke modlitby. Po 
90 minútach bola táto časť bohoslužby 
skončená. Ale my sme museli vydržať 
ešte ďalších 45 minút, lebo bez prestáv-
ky sa prešlo ku kázaniu Božieho slova. 
To nám našťastie prekladali a a bolo 
prekvapujúco jasne a vyzývajúco vy-
svetľované.

Stonásobný úžitok
Po ukončení zhromaždenia mali sme 

možnosť rozprávať sa asi hodinu s dvo-
ma zo starších tohto zboru. Odpovedali 
nám ochotne na naše otázky. Tak sme 
zistili, že oni ani iní starší týchto zbo-
rov nemajú predstavu o tom, koľko je 
zborov „Malého stáda“ v Číne. Povedali 
nám však, že len v ich meste Wenzhou 
je ich okolo 300. Keď si to človek pred-
staví: v roku 1950, teda pred prevzatím 
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správy zo zborov

K jubileu brata 
Milana Hrdinu 
z Bratislavy
Koncom júla 2006 sa dožil 
vzácneho životného jubilea – 75 
rokov milý brat Milan Hrdina. 
Zároveň spolu s manželkou 
Darinkou, rodenou Ondrejič-
kovou, slávia v tomto roku 50 
rokov spoločného života.

Pán im požehnal jedného 
synčeka – Miloška, ktorý bol 
za ľudsky tragických okolností 
v roku 1968 odvolaný do nebes-
kého domova.

Brat Hrdina je od mladosti 
známy ako nadaný kazateľ, 
autor mnohých úvah nad Božím 
slovom. V 50. rokoch bol pre 
vieru väznený. Dlhé roky pôso-
bil ako zástupca Kresťanských 
zborov pred štátnou správou na 
Slovensku. V ostatných rokoch 
má reumatizmom výrazne po-
škodené zdravie a tak nemôže, 
ako kedysi pravidelne navštevo-
vať kresťanské zhromaždenia. 
Na Božiu prácu však spolu 
s manželkou myslia neustále, 
modlia sa spolu za Božie po-
žehnania.

Nedávno som túto milú rodi-
nu navštívil a prežili sme spolu 
takmer dve hodiny pri spo-
mienkach a modlitbe. Trochu 
si aj posťažovali, že ich málokto 
navštívi, či zavolá. V tejto dobe 
je to však bežné aj v mnohých 
iných prípadoch, no nemalo by 
to tak byť! Treba sa nám vzájom-
ne povzbudzovať v živote viery, 
a to až do skorého Pánovho 
príchodu.

Milému bratovi Milanovi želá-
me iste všetci ešte veľa duchov-
ných i telesných síl do ďalších 
liet pobytu v tomto údolí sĺz. To 
isté želáme aj milej sestre Darin-
ke, najmä veľa trpezlivosti pri 
opatrovaní vzácneho manžela. 
Vedzte, milí Hrdinovi, že Vaša 
práca nie je márna v Pánovi 
a raz za ňu dostanete od Pána 
v nebesiach bohatú odmenu.

Za redakciu Živého slova 
i osobne

Brat Vladimír 
Betina doma, 
u Pána
11. mája 2006 vo veku nedoži-
tých 76 rokov bol Pánom života 
a smrti odvolaný z časnosti 
do večnosti brat Prof. RNDr. 
Ing. Vladimír Betina, DrSc.

Brat Vladimír Betina bol 
známym starším bratom zboru 
Cirkvi bratskej v Bratislave, ale 
slúžieval prekladmi z angličtiny 
aj v našich zboroch, keď pri-
chádzali bratia z Veľkej Británie 
a z anglicky hovoriacich krajín. 
Bol však skôr známym básni-
kom, textárom a prekladateľom 
kresťanských piesní. Roky som 
s ním spolupracoval na rôznych 
kresťanských spevníkoch. Vždy 
bol skromný, zásadový kresťan, 
ktorý si nezakladal na svojich 
mnohých tituloch a odbornosti 
najmä z mikrobiológie. Bol 
zástancom biblických právd 
a aj ako vedec hájil napríklad 
udalosti stvorenia tak, ako ich 
uvádza Biblia.

S manželkou Milenou strávil 
nejaký čas aj v domove Kresťan-
ských zborov Elim vo Zvolene. 
V závere života na tejto zemi 
už máločo vnímal zo svojho 
okolia v dôsledku Alzheimero-
vej choroby, no pri mene JEŽIŠ 
vedel, že On je jeho osobným 
Spasiteľom a  Pánom. On ho 
aj šťastne previedol z časnosti 
do večnosti, kde sa s ním opäť 
radostne zídeme.

Nech Pán poteší zarmútených 
– manželku, synov a dcéry 
s rodinami a nech nám On sám 
dá za brata Vladka Betinu ná-
hradníka jeho kvalít. Takýchto 
bratov vždy Cirkev potrebovala 
a potrebuje.

A na záver ešte aspoň kúsok 
z jeho veršov:
Túžobne som očakával
Pána svojho vo dňoch zlých.
On sa priznal k môjmu lkaniu,
mocne vytrhol ma z nich.
Premnohé sú Jeho divy,
ktože sa Mu rovnať smie?
Zvestovať chcem vernosť Božiu,
Jeho slávne spasenie.

JÁN KUČERAJÁN KUČERA

Nové knihy
Cestou života 
2007
Jde o stručné biblické 
úvahy na každý den 
roku 2007. Publikace 
formátu A5 má 200 stran, 
cena 100 Kč.

Za ostnatými 
dráty
Vladimír Husaruk, 
baptistický kazatel 
z Ukrajiny, prožil v období 
let 1944-45 těžké chvíle 
v koncentračních táborech. 
Co to pro něj znamenalo, 
co prožíval při osvobození 
americkou armádou,… 
se můžete dočíst v jeho 
knize! Formát A5, 
144 stran, cena 60 Kč.

Biblická 
proroctví
Další z publikací Jana 
Ostroluckého se tentokrát 
zaměřuje na výklad 
biblických proroctví 
a budoucí věci. Formát A5, 
312 stran v pevné vazbě, 
cena 150 Kč.
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Jaké jsou největší potřeby 
afrických křesťanů? 

V Keni je mnoho křesťanů. Navštívili 
jsme hodně sborů, některé měli více než 
20 000 členů, některé jenom 60. Viděli 
jsme sbory a společenství na „každém 
rohu“. Některé byly v krásných kostelech 
a budovách, některé jenom v boudách 
z vlnitého plechu. Ale v neděli se všude 
ozývá hlasitý zpěv a je slyšet hlasitý křik 
kazatelů. Někdy i v pozdních nočních 
hodinách se ve městě ozýval zpěv chval, 
nebo modlitby. Někdy je hlasitost zpěvu 
a kázání kriteriem duchovnosti. Kde je 
Duch svatý, tam se musí křičet. Naše zná-

má, Afričanka, nám jednou řekla: „Kdy-
by jste v nějaké boudě založili sbor a na 
dveře napsali, že je to Sbor věrných a Du-
chem pomazaných následovníků Ježíše 
Krista ukřižovaného pod vedením rodiny 
Kaczmarczyk a slíbili lidem, že budou mít 
peníze a zdraví, do týdne bychom tam 
měli i 150 lidí...“ I to je někdy tendence 
Afričanů. Velmi jsme se těšili na návště-
vu typických afrických bohoslužeb, jak 
je známe třeba z televize. Zpěv, nadšení, 
tancující lidé... Je to skutečně tak. Jejich 
radost je až „nakažlivá“. 

Za co bychom se měli modlit?
Modleme se za to, aby lidé následovali 

živého Pána Ježíše a ne hlasité kazatele, 
slibující zdraví a prosperitu. Modleme se, 
aby se křesťané v Keni mobilizovali a jeli 
jako misionáři do vlastní země, mezi kme-
ny a národy, které nemají Bibli. Aby je těž-
ké životní podmínky a zkušenosti přivá-
děli blíž k Bohu, aby Pán Ježíš byl vítězem 
v duchovních temnotách a svázanosti, 
kterou jsme taky měli možnost na vlastní 
oči vidět. Okultismus a čarodějnictví jsou 
pořád problémem i v hlavním městě, ne 
jenom ve vesnicích. Aby národy a kmeny 
byly změněny pod vlivem Božího Slova, 
ono je jediné, které je světlem v duchov-
ní tmě a ono jediné může změnit jejich 
pohled na životní hodnoty, výchovu dětí, 
manželství i vzájemné vztahy. A hlavně, 
dát jim smysl života a záchranu. 

Na jakých projektech Wycliffe 
pracuje v Keni a okolí?

Wycliffe v Keni pracuje pod názvem 
Bible Translation and Literacy za účelem 
mapování potřeb a následného překladu 
Božího Slova. Jsou to Keňané, kteří ve 
spolupráci s americkými, anglickými, ho-
landskými, finskými, německými i švýcar-
skými misionáři mapuje zemi a následně 
podle potřeb zabezpečuje překlady Bible, 
její tisk a odevzdání domorodým lidem. 
V současné době se pracuje asi na 13 

misie

Kdyby mohli, určitě by chtěli do Evropy. 
Vydělat. . . Ale milovali jsme je a vztahy 
s našimi africkými přáteli zůstanou i na 
dálku. Moc nám chybí. 

Máte nějaký zážitek nebo 
vzpomínku, které se vám zvlášť 
vryly do paměti?

Slum Kibera. Nejotřesnější zážitek, 
vidět, jak můžou lidé i v dnešní době 
živořit, doslova žít na smetišti i se svý-
mi rodinami. Nejlepší je to vidět a cítit. 
Člověk je zhnusený a klade si otázku, 
jestli je vůbec možné, že v hlavním městě 
Keni se takhle žije. Žel, taková je realita. 
Hliněné místnosti bez vody a WC, bez 
elektřiny a často i bez nábytku. Lidi tam 
žijí mezi odpadky, splašky a některým to 
přijde i normální. Nemají prý na výběr. 
Pokud chtějí vydělat hotovost a přinést 
nějaké peníze domů do vesnice, musí 
takhle žít. Tam člověk pochopí, proč jsou 
nemocní a proč se taky šíří HIV. 

Nejhezčím zážitkem bylo vidět zebry, 
antilopy, pštrosy, pakoně, opice a žirafy 
pobíhat a popásat se podél cest do vzdá-
lených vesnic ve volné přírodě. Asi jako 
naše krávy, ovce nebo králíci. Vidět nád-
herné čajové a ananasové plantáže, vidět, 
jak rostou banány, vidět typické africké 
chýše z hlíny a palmových listů. Obe-
jmout se s masajskými domorodci a cítit 
vůní dýmu z ohně, která se v jejich vesnici 
míchá s vůní kozího trusu. Ještě teď ji 
cítím a je nezapomenutelná. Vidět Nový 
zákon napsaný v jazyce, jehož zvuk při-
pomíná nějakou „hatlaninu“. A uvědomit 
si, že Pán Ježíš tomu rozumí. Pán taky ví, 
že kdybychom mohli, tak se tam vrátíme, 
třeba i hned... 

(pokračování ze strany 3)

Na půl roku
v Africe 



JAREK ANDRÝSEK

překladech, vize je práci rozšířit, protože 
v Keni je kolem 54 samostatných jazyko-
vých skupin, žijících často ve velice nepří-
stupných podmínkách. Biblická Společ-
nost v Keni se zabývá šířením Biblí mezi 
velké jazykové skupiny, většinou jsou už 
pokryté. BTL se věnuje malým jazykovým 
projektům. Taky jsou to občasné rozvozy 
potravin do oblastí postižených suchem 
a tak budování mostů mezi lidmi. Přístup 
na takovéto území za účelem překladu 
Bible je pak mnohem jednodušší, protože 
se jedná často o muslimské vesnice. Sta-
rají se o finanční zabezpečení místních 
překladatelů, navštěvují a informují sbory 
v Keni o této práci. 

Co vám nejvíc chybělo a co si 
ceníte na životě ve své vlasti 
a církvi? Jeli byste tam zase?

První tři měsíce byly hodně krizové 
a chybělo nám téměř vše. Počínaje těšín-
ským chlebem, klobáskami, zmrzlinou..., 
ale aby to neznělo tak tělesně, chybělo 
nám společenství, přátelé, kluby mami-
nek, dědečci s babičkami, naše krásné 
cesty a pravidla silničního provozu. Pev-
ně stanovené ceny a místa, kde si člověk 
může zajít na procházku. Jenom tak, beze 
strachu. 

Chyběla nám taky rodinná sborová 
atmosféra, kterou v tzv. „megasborech“ 
nenajdete. Bohoslužby běží jak na běžícím 
páse a nejmíň na čtyři etapy. Chybělo nám 
taky aktivní zapojení se do sborové práce, 

za toho půl roku jsme se stačili akorát 
rozkoukat. . . Taky kázání. . . V angličtině 
jsme rozuměli tak hlavní myšlenku, ale 
aspoň jsme pochopili, jak je pro člověka 
důležité a nevyhnutné mít Písmo ve svém 
jazyce a moct si tak číst Bibli „po svém“ 
a taky „po svém“ zpívat a modlit se. To 
nám moc chybělo. Nedělní školička pro 
děti. Jak krásné prostory a podmínky tady 
pro děti máme! Važme si toho!

My jsme si Afriku zamilovali. To nejhod-
notnější jsou vztahy s lidmi a přátelství, 
které jsme si za ten čas vybudovali. Bude-
me upřímní a řekneme, že kdyby Pán Bůh 
otevřel možnost jet tam znova, neváhali by-
chom ani minutu. Kubík se za to pravidel-
ně modlí a lidi v BTL taky. Ještě nikdy prý 
nezažili něco takového. Že někdo odjede 
a najednou je tam tak prázdno... Chceme 
čekat na to, jak to Pán všechno povede. Půl 
našeho srdce je v Africe. 

Chceme velmi poděkovat za jakoukoli 
formu podpory, které se nám dostalo 
od mnohých z Vás. Vnímali jsme Vaše 
modlitby, dostávali pravidelně pozdravy, 
sms správy a e-maily. Nesmírně si toho 
vážíme. Můžeme říct, že cesta splnila svůj 
účel. Viděli jsme konkrétní místa a životní 
podmínky mnohých misionářů. Pochopi-
li, že tuto službu není možné zvládnout 
vlastní silou. Ale jenom s Jeho silou a s Je-
ho láskou. 

Děkuji za rozhovor
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