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Manželé Milena a Richard Youngovi 
pracovali na projektech Wycliffových 
překladatelů Bible v Ugandě od srpna 
2005. V prosinci roku 2006 se vrátili 
do České republiky, kde nyní čekají 
narození dvojčátek. Milena spolupra-
cuje s Wycliffe CZ na 
překladu textů a interne-
tové prezentaci a Richard 
na dálku pokračuje díky 
internetu v počítačovém 
a jazykovém poraden-
ství při tvorbě textů pro 
menšinové jazykové sku-
piny v Ugandě. V tomto 
článku se s námi sdílejí 
o jednu ze zkušeností. 

Je krásná březnová 
neděle, sluneční paprsky 
rozpalují suchou načerve-
nalou zem, rozradostně-
né děti a mládež pobíhají 
kolem a všude je slyšet 

radostný a slavnostní zpěv propletený 
rytmickými údery bubínků místních 
obyvatel.

 Ano, ocitáme se v jižním Súdánu 
uprostřed jednoho velmi svátečního 
dne. Probíhá totiž jedno ze tří zasvě-
cení Mündü Nového zákona. Poprvé 
dějinách kmene Mündü si lidé mohou 
koupit svou Bibli v jazyce, kterým mluví 
a kterému dobře rozumí. Poprvé mohou 
lidé jazykové skupiny Mündü držet ve 
svých rukou Boží slovo přeložené do 
jejich rodného jazyka, který je součástí 
jejich identity. Možná se ptáte, kolik lidí 
mluví Mündü? Není jich mnoho, ale ani 
příliš málo. Lidí, kteří hovoří jazykem 
Mündü je jako obyvatel jednoho české-
ho okresního města, kolem 30 tisíc. Jsou 
však roztroušeni ve vesnicích největší 

země černého kontinentu. A přesto, že 
je Sudán v médiích často zatracován 
a zmítán vleklými etnicko-náboženský-
mi spory, Pán Bůh na něj nezapomněl. 
Nezapomněl na lidi, kteří tam žijí, 
protože je miluje a chce k nim hovořit 
jazykem, kterému rozumí. 

Od chvíle, kdy se začala v roce 1956 
psát historie moderního Súdánu, trvá 
v zemi občanská válka. Zaostalý a chu-
dý jih je obydlen animistickými kmeny, 
zatímco relativně bohatý sever má úzké 
vazby na arabský svět. Nevraživost 
způsobily nájezdy bohatých seveřanů, 
kteří si v řadách svých jižních sousedů 
opatřovali otroky. 

Pětihodinová slavnost však dává za-
pomenout na soužení občanské války. 
Projevy řečníků střídají písně a radostný 
tanec, hudba se prolíná s modlitbami. 
Atmosféra jakoby z jiného světa. A bě-
hem jedné modlitby slyšíme z úst míst-
ního biskupa tato slova: „A ať listy této 
knihy (Bible) nejsou používány pro výro-
bu cigaret.“ Biskup místní církve a nejen 
on, také mnoho domorodých obyvatel 
dobře ví, že na tisk Biblí se používá vy-
soce kvalitní papír. Do tohoto papíru pak 
stačí zabalit trošku tabáku, v Súdánu 
hojně pěstovaného, a vznikne kvalitní 
„cigareta“. Přepych, jaký si v jižním 
Súdánu nemůže dovolit každý. Lidé ne-
mají na to, aby si pořídili jiný papír nebo 
dokonce noviny. Vydání Nového zákona 
tak pro lidi kmene Mündü i mnohé další 

„A ať listy této knihy (Bible) 
nejsou používány pro výrobu cigaret“
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Téma příštího čísla: 
Kto je môj blížny? 
Články k tématu příštího čísla, jakož i další příspěvky 
zasílejte do konce března 2007 na adresu odpovědného 
redaktora.                                            Děkujeme. Redakce.

představuje požehnání a zkoušku zároveň. Biskup ví, o čem mluví. Lis-
ty Bible se mohou stát zdrojem „dobrého poselství“ pro lidi, sužované 
pohromami, nebo také jednoduše zdrojem „dobrého byznysu“. Proto 
ta výzva a napomenutí do řad slavících a radujících se lidí.

Několik místních, obrácených a upřímně věřících křesťanů však 
zná pravou hodnotu Božího slova. Modlí se společně, aby tato vzácná 
kniha, kterou Mündü Nový zákon bezesporu je, byla využita k lepší-
mu a trvalejšímu účelu - k záchraně lidských životů, k věčné spáse. 
Aby se, podobně jako Nil pro Súdán, stala i tato Bible pro Súdánce 
životadárnou řekou, která napájí zemi nadějí, místem, z něhož vy-
chází život.

Zatímco křesťané kmene Mündü mají začátek své „cesty s Biblí“ za 
sebou, existuje ve světě ještě mnoho lidí ve více než 2 200 jazykových 
skupinách, kteří ještě nestojí ani na startu. K oslavám a radosti z no-
vě přeložené Bible nebo její části do své mateřčiny mají ještě hodně 
daleko. Týká se to v této chvíli asi 196 miliónů lidí, kteří neví o Kris-
tově příchodu na tento svět a nikdy neslyšeli o možnosti záchrany ve 
své mateřštině, v jazyce, kterému dobře rozumí. 

Jsme vděčni Pánu Bohu, že nám umožnil žít v Ugandě po dobu 15 
měsíců, kde jsme při překladu Písma a alfabetizační práci pomáhali 
nejenom lidem z kmene Mündü, ale i z dalších kmenů. Richard za-
bezpečoval počítačovou podporu tohoto díla a bude v této práci po-
kračovat nadále (pomocí internetu) aspoň do července 2007. Milena 
pomáhala s přípravou učebních pomůcek v oblasti alfabetizace. Oba 
dva jsme se také podíleli na různých workshopech a vyučovacích 
programech. 

Tuto práci jsme mohli dělat jen díky tomu, že mnozí z vás jste 
se stali součástí našeho projektu, a to svými modlitbami, finanční 
podporou, povzbuzením i veškerou další pomocí, kterou jsme před 
naší cestou do Ugandy, po celý pobyt a také po příjezdu do ČR po-
třebovali. 

Moc vám všem za to děkujeme a přejeme hodně Božího požehnání 
do celého roku 2007. 

Chcete-li se o nás a naší práci dozvědět více, kontaktujte nás pro-
sím na našich e-mailech: richard_young@sil.org nebo milena_youn-
g@sil.org 

Misie
A ať listy této knihy (Bible) 
nejsou používány na výrobu cigaret . . . . . . . . . . . . . . 2

Úvodník
K identitě skrze osobní vztah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Oznámení
Oznámení redakce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Tématické články
Kresťanova identita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nemohli jinak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Historie hnutí
Dr. Jan Zeman 100 let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Spomienky na brata Dr. Jana Zemana. . . . . . . . . . . . . 9
50 rokov od Božieho zázraku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Úvahy
Zabouchnuté dveře. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prečo si Ježišovi učeníci neumývali ruky? . . . . . . . . . . 12

Ohlédnutí za historií
Pohled na události roku 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Rozhovor
Stýskalo se nám po shromáždění až jsme plakali . . . 16

Život v cirkvi
Nazvať brata bláznom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Chaos v církvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Misia
Začiatky bratskej misie v Afrike. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Biblické vyučování
Chvalme Hospodina žalmy, písněmi, ztišením . . . . . . 22
Živá oběť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Biblický kvíz
Rozhovor s neznámým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Stránka mladých
Jsem homosexuál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Rozhovor
Ohlédnutí za rokem velkých změn . . . . . . . . . . . . . . . 28

Zaujímavosť
Pes, ktorý by sa pre ľudí rozdal . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Tématická úvaha
Kdo jsem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Dnešní Izrael
Mám rád Izrael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Informace
110 rokov od narodenia Márie Rafajovej . . . . . . . . . 35
100 let od narození sestry Boženy Rakušanové . . . . 35
Křesťanská vlna na webu Českého rozhlasu . . . . . . . 35
Boží cesta do služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3ŽIVÉ SLOVO

MILENA A RICHARD YOUNGOVI

Manželé Milena a Richard Youngovi



4 ŽIVÉ SLOVO

úvodník

Vydává
A-ALEF 
Bořivojova 620/29
718 00 Ostrava
www.ziveslovo.cz

Odpovědný redaktor 
a adresa české redakce
Jaromír Andrýsek
Okrajová 3, 737 01 Český Těšín
tel.: 558 734 794 a 776 737 2082
e-mail: ja.andrysek@volny.cz

Adresa slovenskej redakcie
Peter Kozár
Vajnorská 9, 831 03 Bratislava
Tel.: 02 4437 2169 a 0908 390 753
e-mail: pkozar@bigfoot.com

Redakční rada
Ján Číž, Ján Hudec, Matúš Koša, 
Peter Kozár, Ján Kučera, Ján Ostrolucký, 
Tomáš Pala, Pavel Šíma, Petr Vaďura, 
Jan Vopalecký, Ľubomír Vyhnánek, 
Irena Zemanová

Grafická úprava a tisk
Vydavatelství g-koukol.cz 
Ostravská 130, 735 62 Český Těšín-Mosty

Expedícia, administrácia 
a platby pre Slovensko
Anténa, s.r.o.
Banšelova 17, 821 04 Bratislava
mail: antena@stonline.sk
tel.: 02/4364 1881; 0905 249379

Expedice a administrace 
pro Českou republiku
A-Alef, Bořivojova 620/29, 718 00 
Ostrava-Kunčičky
tel.: 596 784 269, 596 237 261, 
602 552 069
e-mail: alef@ova.inecnet.cz

Platby a dobrovolné příspěvky 
pro Českou republiku
A-Alef Ostrava, Komerční banka Ostrava
číslo účtu: 81006-761/0100
Vždy je nutné uvést přidělený variabilní 
symbol odběratele.

Správa inzerce
Jaromír Andrýsek
Okrajová 3, 737 01 Český Těšín
Tel.: 558 734 794 a 776 737 282
e-mail: ja.andrysek@volny.cz

Předplatné
na celý rok 120 Kč + poštovné 60 Kč
jednotlivá čísla 30 Kč + poštovné 15 Kč
Předplatné na další období končí jen 
písemným či telefonickým odhlášením 
v administraci.
Časopis vychází čtyřikrát do roka.
Registrační číslo MK ČR 6480
ISSN 1210-6526

tiráž

ZA VYDAVATELE: JÁN OSTROLUCKÝ

Milí čtenáři,

jsme vděční našemu Pánu, že jsme 
směli tímto číslem ukončit další ročník 
časopisu Živé slovo. První číslo vyšlo 
v polovině roku 1969, a od té doby ča-
sopis změnil název (původně Živá slova) 
i formu (z A5 na A4). V současné době 
v redakční radě pracují věřící lidé mladší 
a střední generace, což se také odráží ve 
výběru článků a v jejich orientaci na tyto 
generace. Samozřejmě, že se dnes využí-
vají i jiné formy přenosu informací než 
tiskem (internet, DVD), což má vliv na 
snižování počtu odběratelů Živého slova. 
Protože náklady na tisk časopisu přesáh-
ly jeho cenu 30 Kč, jsme nuceni zvýšit 
tuto cenu na 35 Kč za jeden výtisk.

Oznámení
Do časopisu jsme vložili složenku 

na úhradu předplatného na rok 2007 
a prosíme vás, milí čtenáři, o úhradu 
příslušné částky do poloviny roku 2007:
za jeden výtisk (vč. poštovného) 200 Kč
za dva výtisky (vč. poštovného) 352 Kč
za tři výtisky (vč. poštovného) 492 Kč

Při odběru většího počtu výtisků vklá-
dáme do časopisu kalkulaci.

Odběratelům na Slovensku složenky 
i kalkulaci vloží ANTÉNA.

Do příštího roku vám přejeme proží-
vání pokoje z Boží milosti slovy apošto-
la Pavla: „Kéž vám tedy sám Pán pokoje 
daruje pokoj v každý čas a v každém 
ohledu. Pán s vámi všemi.“ (2Te 3,16)

Kým vlastně jsem? Čechem, protože 
žiji v České republice? Moravanem po 
otci nebo Slezanem po matce? V našem 
prostředí je příslušnost k národnostní 
skupině chápána jako něco, z čeho se 
člověk nemůže vyvléknout a co je jeho ce-
loživotním údělem. Národ a identita skrze 
něj jsou chápány jako nezbytné podmínky 
naší existence. Být Čechem nebo Slová-
kem je pro mnohé lidi stěžejní identitou, 
základním identifikačním prostředkem 
jejich bytí, způsobem, jakým se vymezují 
vůči druhým. Je to však skutečně něco tak 
neměnného?

Jakou identitu by pak měly mít děti ze 
smíšených manželství a lidé, kteří si vů-
bec nejsou jisti svým národním původem? 
Musí se spokojit s identitou, pro kterou se 
třeba rozhodli, jako milióny Američanů, 
kteří v drtivé většině pocházejí z Evropy, 
Afriky nebo Asie, ale jsou hrdi na to, že 
jsou Američany.

Naše babička, Helena Recmaniková, 
která měla německé školy, doma mluvila 
nářečím, na veřejnosti česky a v Ahnen-
passu (dokladu o předcích) měla polskou 
národnost, nepřikládala identifikaci s ná-
rodem téměř žádnou váhu.

Životní zkušenost s národnostním 
vymezováním v poslední válce a ztráta 
blízkých, známých, spolužáků a sousedů 
při vyhlazování etnik jen několik desítek 
kilometrů od Osvětimi ji dávala za prav-
du. Ani nacionalismus ani třídní ideolo-
gie, které deformují a ničí lidské životy, 
ji nenadchly: „Čech, Niemiec, Polak albo 
Šlunzok, to je všystko g… wert.“ Shrnula 
větou, ve které by každý zúčastněný ná-

rod našel něco ze svého jazyka.
Život se s ní nemazlil. Sama vychováva-

la čtyři děti po tom, co ztratila při důlním 
neštěstí manžela. O důvod víc nehledat 
svou identitu ve věcech, které nemohu 
podržet a ony nepodrží mne. Její sestra 
si po otřesném prožitku vzala život velmi 
mladá a bratr ji chtěl v neutěšeném stáří 
následovat. Přesto a nebo právě proto bylo 
babiččino vědomí vlastní identity velmi 
hluboké. Vstávala i ulehala s jistotou, že 
na ni někdo myslí, že někomu patří, že její 
život má hluboký smysl, který přesahuje 
všechny lidské hranice, dokonce i hranici 
smrti. 

Poznala, že člověk se identifikuje skrze 
blízkou osobu, která jí rozumí a provází 
životem. V každém opravdovém vztahu 
se s námi setkává Bůh. Osobní vztah je 
víc než národní příslušnost, třídní původ 
nebo ideologie. Proto rozvíjela vztah 
s osobou, která se tomu všemu vymykala 
a přitom jí rozuměla nejvíce – s Ježíšem 
Kristem. Ztotožnila se s Ním, když ji na 
jednom bohoslužebném shromáždění sil-
ně oslovilo Jeho poselství. Zasažena evan-
geliem plakala, vyznávala svůj hřích a ote-
vřela mu své nitro. A Pán Ježíš dal jejímu 
životu poslání, naplnění a naději. V něm 
tehdy našla svou identitu. Ale On, Bůh 
v lidském těle, se s ní ztotožnil už dávno 
před jejím narozením, a to do té míry, 
že za její život nasadil na kříži ten svůj 
vlastní. Proto se mu odevzdala a sloužila 
mu. Patřila mu a On se stal její identitou, 
která je stálá, přemosťuje všechny hranice 
a přetrvá až do věčnosti. 

K identitě skrze osobní vztah

JAREK ANDRÝSEK
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tématický článok

JÁN HUDEC

Identita je totožnosť. V živote sa znova 
a znova stretávame so zisťovaním totož-
nosti. Hneď po narodení dieťaťa odlišujú 
jeho totožnosť menom a priezviskom od 
ostatných narodených detí a v evidencii 
obyvateľstva mu prideľujú osobitné rodné 
číslo. Tieto údaje spolu s miestom jeho 
narodenia a adresou jeho trvalého byd-
liska označujú totožnosť človeka i v ďal-
šom živote: v škole, v zamestnaní, pri 
uzavretí manželstva, ovdovení či rozvode 
a napokon pri úmrtí. Sú uvedené na jeho 
identifikačnej karte (v občianskom preu-
kaze) a ďalších jeho dokladoch. Zvlášť sú 
sledované pri prechode hraníc štátov, kde 
ich porovnávajú so zoznamami a údajmi 
podozrivých, hľadaných či stíhaných 
osôb. Preto je totožnosť-identita človeka 
veľmi dôležitá.

Aká je identita kresťana? Môžeme po-
vedať, že je dvojitá: telesná a pozemská 
a zároveň duchovná a nebeská. Každá 
z nich sa vyznačuje určitými vlastnosťa-
mi. Pevný základ kresťanovej identity je 
Boh, Jeho Stvoriteľ a Spasiteľ – v oboch 
týchto jej častiach či úrovniach. V tej 
prvej časti svojej identity má podobné 
vlastnosti ako ostatní ľudia – v tej druhej 
má vlastnosti, ktoré nemajú nekresťania. 
Pozrime sa na obe tieto časti kresťanovej 
identity bližšie..

A. Spoločná identita
Aké sú to skutočnosti, charakteristiky 

a vlastnosti, ktoré má kresťan spoločné 
s ostatnými ľuďmi?

1. Kresťan je Božie stvorenie - tak ako 
všetko živé tvorstvo i neživá príroda na 
Zemi aj celý vesmír, ktorý ju obklopuje 
Nie je produktom náhodného vývoja, 
nejakej evolúcie, ktorá by ho bola za 
nesmierne dlhé obdobia vytvorila. Bol 
stvorený Bohom v šiesty deň stvorenia, 
podobne ako suchozemské zvieratá a má 
s nimi spoločnú hmotnú podstatu, lebo je 
prach zo zeme, a biologický život, lebo je 
živou dušou (Gn 2,7). Človek je však niečo 
iné ako všetky, aj tie najvyspelejšie zviera-
tá, lebo má niečo, čo ony nemajú, prečo je 
„korunou Božieho tvorstva“.

2. Kresťan je človek – tak ako všetci 
ostatní ľudia vo všetkých dobách a kraji-
nách po celej zemi. Všetci sú cez svojich 
predkov potomkami dvoch prvých, Bo-
hom stvorených ľudí, Adama a Evy. Po 
nich zdedili svoje telo i dušu, ale duch 
každého človeka je priamo od Boha, 
ktorý ho dáva i udržuje a ku ktorému sa 

navracia, lebo je nesmrteľný (Za 12,1; Da 
5,23; Kz 12,7). Nepreklenuteľná odlišnosť 
človeka od zvierat je v tom, že Boh stvoril 
človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvo-
ril, muža a ženu ich stvoril (Gn 1,27). A ten-
to Boží obraz je práve v duchu človeka, 
akého nemajú zvieratá a živočíchy.

3. Kresťan je príslušník ľudského rodu 
a ako taký má s ostatnými ľuďmi spoločné 
poslanie od Boha, spojené s Božím požeh-
naním. Ploďte sa a množte sa a naplňte zem 
a podmaňte si ju a vládnite nad morskými ry-
bami a nad nebeským vtáctvom a nad každýn 
živým [tvorom], ktorý sa plazí po zemi. (Gn 
1,28) Pán Boh určil človeka za vládcu nad 
živým tvorstvom i za správcu nad Božou 
prírodou, ktorú mal chrániť a tvorivo vy-
užívať pre svoj život. (Gn 2,15)

4. Kresťan je zaťažený následkami 
hriechu prvých ľudí podobne ako ostatní 
ľudia. Prežíva slabosti tela, duše i ducha. 
Postihujú ho ťažkosti, hmotné škody, 
choroby, úrazy a iné nešťastia, zomieranie 
a smrť blízkych i jeho samého. A má až 
do konca života hriešnu prirodzenosť ako 
všetci ostatní ľudia. To preto, že Pán Boh 
je spravodlivý a neuprednostňuje nikoho 
i preto, aby dokázal súcitiť s ostatnými 
ľuďmi, ktorí prežívajú takéto ťažké skúse-
nosti. (Sk 10,34; 2K 1,5)

B. Zvláštna identita
kresťana zahŕňa skutočnosti, ktoré má 

spoločné iba s ostatnými kresťanmi.
1. Kresťan je Božie dieťa. Na základe obe-

te Pána Ježiša a viery, ktorou Ho prijal za 
svojho Spasiteľa, On mu dal právo byť Bo-
žím dieťaťom a príslušníkom Božej rodiny, 
ktorou je Cirkev. (J 1,12; Ef 2,19). Boh je jeho 
nebeským Otcom, ktorý sa o neho ako otec 
stará, ochraňuje ho, pomáha mu, vychováva 
a požehnáva ho na ceste života a zasľubuje 
mu večné dedičstvo. (Ga 3,26;4,7)

2. Kresťan je ctiteľ a svedok Boží a Kris-
tov. Uctieva Boha a Krista svojimi mod-
litbami, básňami a piesňami a plnením 
Jeho prikázaní v živote. Svojimi slovami 
vydáva svedectvo o tom, čo láskyplný Boh 
urobil pre neho a s ním vo svojom Synovi, 
Ježišovi Kristovi. A svojím životom toto 
svedectvo vďačne potvrdzuje. Je sved-
kom Božej lásky a moci, ktorá po uverení 
v Spasiteľa zmení život človeka a potom 
ho ďalej mení, aby bol stále podobnejším 
životu jeho Pána, Ježiša Krista. ( J 5,23; Iz 
43,12; Sk 1,8).

3. Kresťan je vedený Božím Duchom. 
Keď uveril v Krista, vstúpil do jeho srdca 

Kresťanova identita
a života Svätý Duch. On ho uisťuje, že je 
Božím dieťaťom. A On ho zmocňuje k no-
vému životu podľa Božej vôle, v ktorom 
ctí a miluje Boha, nasleduje Krista a slúži 
Jemu i ľuďom. (Ga 4,6; R 8,14) 

4. Kresťan je Kristov služobník a nasle-
dovník. Z lásky, vďačne slúži Bohu i ľu-
ďom. Aj touto službou chce vyjadriť svoj-
mu Pánovi vďaku za Jeho lásku, dokázanú 
k nemu. Túži po tom a usiluje sa, aby sa 
v jeho bytosti a živote odzrkadľoval Kris-
tov charakter a vlastnosti. Túži nasledovať 
príklad života svojho Pána, ako ho pozná-
va z evanjelií. (J 12,26;13,15; 1Pt 2,21)

5. Kresťan patrí do Cirkvi aj do jej 
miestneho zboru. Tam mu Pán Boh dal 
jeho duchovnú rodinu a v nej vzťahy du-
chovnej úcty a lásky, aj oázu istoty a po-
koja, v ktorej sa cíti bezpečný uprostred 
nepokojného sveta. Ale tam mu On dal 
i službu, prácu a úlohy, ktoré má plniť 
v spojení so svojimi duchovnými bratmi 
a sestrami pri šírení Božieho kráľovstva. 
(Sk 2,42; Ef 2,19; R 12,9-16)

Vyššie sú uvedené niektoré dôležité 
skutočnosti, ktoré vyznačujú kresťano-
vu identitu, spoločnú so všetkými jeho 
blížnymi a zvláštnu, ktorá ho spája iba 
s ostatnými skutočnými kresťanmi. Tých 
skutočností by sa dalo menovať i viac. 
Ale i tieto stačia k tomu, aby sme mohli 
poznať skutočného kresťana. Na záver 
si ešte chceme zdôrazniť, že v oboch 
uvedených častiach či úrovniach svojej 
identity každý kresťan je jedinečný. 
Jedinečný ako človek a jedinečný ako 
kresťan. Ako človek má jedinečné pri-
rodzené obdarovanie od Boha a z neho 
vyplývajúce najvhodnejšie pozemské 
povolanie pre seba. Ako kresťan má je-
dinečné duchovné obdarovanie a z neho 
vyplývajúce duchovné poslanie, službu 
a prácu. Božia vôľa pre všetkých kres-
ťanov je, aby poznali svoje obdarovanie 
– prirodzené i duchovné – a podľa neho 
i svoje poslanie v rodine, zbore, Cirkvi 
a spoločnosti. A keď ho poznajú, aby 
v Božom zmocnení usilovali sa ho čo naj-
plnšie napĺňať. Kiež by sme aj my vedeli 
z Božej milosti takto poznať svoju jedi-
nečnú kresťanskú identitu a na základe 
tohto poznania napĺňať čo najhojnejšie 
svoje jedinečné poslanie, nie ako odde-
lení jednotlivci, ale v spojení s bratmi 
a sestrami v našom zbore, v ďalších nám 
blízkych zboroch a so všetkými svätými 
v Cirkvi Pána Ježiša Krista!
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tematický článek

Evangelizace, 
se kterou se nepočítalo

Boží slovo je pro nás stále zdrojem 
inspirace. Když si v knize Skutků pře-
čteme verše 11,19-26 o vzniku církve 
v Antiochii a šíření evangelia, všimne-
me si zajímavé věci. Tato církev vzniká 
za velmi obtížných podmínek, v době 
pronásledování. Bratři a sestry na útěku 
zakládali církve navzdory nepříznivým 
okolnostem. Z lidského pohledu bylo 
takovéto evangelizování vlastně ne-
chtěné a neplánované. Ovšem Bůh si 
pro budování církve používá i těchto 
okolností.

Na útěku a přece zachraňovali jiné
Prchající Židé, kteří uvěřili Mesiáši, 

vtělenému do osoby Ježíše Nazaret-
ského, zvěstovali svou víru napřed jen 
Židům (Sk 11,19). Ale byli mezi nimi 
i lidé z Kyrény a Kypru, kteří měli spo-
jení s jinými etniky a ti začali zvěstovat 
Pána Ježíše i nežidům, pohanům. Pro 
lidi na útěku je přirozené spíše se skrýt, 
stáhnout do ústraní a nanejvýš se tajně 
povzbuzovat. V knize Skutků si však 
v souvislosti s pronásledovanými ne-
čteme o nějakém tichém scházení se. 
Proč? Oni totiž nemohli jinak než evan-
gelizovat. Vždyť ta zpráva zachraňuje 
všechny lidi! Evangelizace se stala jejich 
posláním! Je i naším?

Sbor před zánikem
Podělím se s vámi o zkušenost ze 

sboru v Olpe, který se ocitl na pokraji 
zániku. Bratři z Olpe nás tehdy požáda-
li o pomoc při oživení sboru. Vzhledem 
k tomu, že jsme jejich situaci znali, dali 
jsme si podmínku, že začneme úplně od 
začátku. Co to znamenalo?

Začali jsme s vizí
Začali jsme vypracováním společné 

vize. Ptali jsme se, jaké má být poslání 
sboru a jak by měl sbor vypadat. Když 
jsme za tím účelem začali studovat 
biblické pasáže, zjistili jsme, že si 
vlastně nemůžeme vybrat, jak by sbor 
měl vypadat. Vždyť církev patří Pánu 
Ježíši. Naše představy nejsou důležité, 
základní linie sboru ustanovil ve svém 
slově On sám. Řekl nám, jaké je poslání 
církve!

Trojí poslání církve
Byl to napínavý výzkum. Když jsme 

četli List Efezským, vyvstalo nám ze 
studia trojí poslání církve:

Církev je tu pro Boha a my máme 
Boha chválit. Máme být Jeho slávou, 
vytvořit prostor k naslouchání, být před 
Bohem, v Jeho přítomnosti a uctívat Jej. 

Církev je zde i pro sebe sama, pro vzá-
jemné společenství. Máme se vzájemně 
povzbuzovat, zůstávat ve společenství, 
kde jsme jeden pro druhého. 

Církev je tu i pro druhé lidi na tom 
místě, kam ji Bůh postavil. Proto by na 
každém místě měl být sbor, aby mohl 
být světlem a solí.

Existují tedy minimálně tři dimenze 
církve, ale rád bych se ještě dotkl sa-
motné podstaty církve. Vysvětlím to na 
příkladu. 

Model jako předchuť reality
Jednou jsem navštívil jednoho mla-

dého bratra. Měl v pokoji na policích 
spoustu aut a já jsem mu jeho „výstavu 
hraček“ pochválil. Neměl jsem to však 
dělat, protože mě hned opravil: „To ne-
jsou hračky, ale modely!“ Bylo ode mne 
pošetilé, myslet si, že jsou to hračky. 
V sedmnácti si člověk přece nehraje 
s autíčky. On sbíral modely a možná 
také vybíral model auta, do kterého se 
brzy posadí, až bude mít hotový řidičák. 
Těšil se na ten okamžik, kdy se do jed-
noho z vozů, jejichž modely obdivoval, 
posadí. Ty modely v jeho pokoji byly 
předchutí očekávané reality. S podob-
ným principem se setkáváme i v Bibli 
na těch místech, kde se mluví o podsta-
tě církve. Církev je modelem nebeské 
reality, která nás čeká.

„Na modelu církve má být vidět něco 
z Boží reality“ (volně podle Ef 3,10).

Církev demonstruje Boží realitu
Církev je model, který demonstruje 

Boží realitu podobně, jako model auta 
přibližuje skutečnost opravdového 
vozu. Model je něčím předběžným, 
ukazuje na skutečnost, která je před 
námi. Bůh už teď buduje své králov-
ství, ale ještě to není vše dokončeno. 
Dokonalost sice bude teprve u Boha, 
ale my máme už teď demonstrovat to, 

co Bůh zamýšlí pro budoucnost, co tvoří 
pro věčnost. Lidé mají v církvi prožívat 
předchuť nebe na zemi a to je naše po-
slání: My máme žít podle Božích řádů, 
podle jeho spravedlnosti, v jeho jedno-
tě, v jeho posvěcení.

Evangelizace je způsob bytí 
a pozvání prožívat nebe na zemi 

Církev je kus nebe na zemi a nezapa-
dá to do dnešního světa. Chtějme v círk-
vi prožívat nebeské prostředí. Církev je 
vlastně pozváním: „Přijď a nastup, mů-
žeš být při tom. Dveře jsou otevřeny.“ 
Někteří lidé to neznají a proto je máme 
zvát, aby nastoupili a žili podle pravidel 
Božího království. Evangelizace není jen 
akce, není to jen vyjít na ulici, ale je to 
daleko více způsob bytí. Vy jste světlo 
světa. Nemáme světlo produkovat, ale 
máte být světlem. Jsme-li naplněni Ježí-
šem, pak také svítíme.

Jsi doporučujícícm listem
Každý křesťan je vlastně (2K 3,3) 

dopisem, který napsal Kristus. Co dělá 
dopis? Nic! 
1. Dopis je někým napsán. Nenapíše se 

sám!
2. Pak je dopis doručen. Potřebuje doru-

čitele!
3. Nakonec je dopis čten!

Dopis sám nic neudělá, je „líný“, pa-
sivní a přesto se jeho prostřednictvím 
může stát mnoho dobrého:

Zprostředkuje kontakt,
vypovídá o autorovi
a osloví poselstvím.

Evangelistou i proti své vůli
V křesťanském životě přece nejde jen 

o naši akci, ale spíše o to, že jsme. Byl 
jsem pořád v akci. Jeden pobyt střídal 
druhý, evangelizační akce, rozhovory, 
výstavy, až mi z přetížení začalo pískat 
v uších, říká se tomu tinitus. Musel 
jsem do lázní, předsevzal jsem si, že tam 
nebudu nikomu nic říkat. Dokonce ani 
neřeknu, co dělám, protože bych hned 
musel svědčit o Kristu. Udělal jsem 
však zvláštní zkušenost, i když jsem nic 
neříkal, Bůh jednal za mne a připravoval 
kontakty a rozhovory bez mého přičině-
ní. Nemohl jsem jinak. Ze svého pobytu 
v lázních jsem odvodil několik tezí: 

Nemohli  jinak
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1. Teze: I kdybys 
neevangelizoval, bude to Bůh 
dělat skrze tebe.

Podobně jako křesťané v Antiochii 
nemohli jinak, než šířit evangelium, je 
tomu tak i s námi. Je to totiž normální 
projev křesťana. Když nebudeš mluvit 
o své víře ty, začnou o ní mluvit druzí. 
Potkal jsem v lázních lidi, kteří se sdí-
leli o to, čemu věří. Mluvili o reiki, o is-
lámu, každý o tom, co ho naplňovalo. 
Najednou jsem zcela přirozeně stál před 
výzvou mluvit o Kristu, před kterou mě 
postavil sám Pán. 

2. Teze: Když se ty začneš 
zajímat o druhé, začnou se oni 
zajímat o tebe.

Nemluv o sobě, ale zajímej se o dru-
hé. Je úplně jedno, o čem s lidmi mluvíš. 
Jednou se k osobě Pána Ježíše dostaneš. 
Jinak to ani nejde. Ježíš Kristus je totiž 
odpovědí v otázce odpuštění, evange-
liem bez zbožných frází, On přináší 
uzdravení. Jednou se dostaneš k oka-
mžiku, kdy zjistíš, že teď musíš říct 
lidem evangelium. Může to být u kávy. 
Můžeš lidem položit dvě osobní otázky: 
„Jsi si jist, že máš věčný život a že budeš 
jednou na věčnosti? Představ si, že dnes 
zemřeš a Bůh se tě zeptá: ´Proč bych si 
měl vzít k sobě právě tebe?´“ Tyto dvě 
otázky otevřou hlubší rozhovor. 

3. Teze: 
Vysvětlujte evangelium názorně

Váš vztah s Bohem můžete představit 
třeba na prstech jedné ruky:

PALEC. Věčný život je dar, je to po-
moc shora a nikdo si ji nemůže zaslou-
žit. Palec vztyčený vzhůru používáme 
při stopování, když žádáme o pomoc. 
Vlastně všechny důležité věci v životě 
dostáváme prostřednictvím daru (život, 
láska, uzdravení, ...). Bůh nám to chce 
darovat.

UKAZOVÁK. Tento prst často před-
stavuje upozornění nebo výčitku. Jsem 
vinen, zhřešil jsem a nehodím se k Bo-
hu. Potřebuji odpuštění, protože mě 
moje viny oddělují od čistého a spraved-
livého Boha. Jsem si toho vědom?

PROSTŘEDNÍK. Tři prsty ukazují na 
trojjedinného Boha. Když si myslíš, že 
jsi největší (ukazováček nahoru) a že si 
třeba ve dvou stačíte, pak věz, že je tady 
ještě někdo ještě větší. Bůh (třetí prst), 
který vidí náš hřích a bere jej vážně. Má 
nás rád, nechce naše odsouzení, ale jak 
to vyřešit?

PRSTENÍK. Čtvrtý prst 
nese znak lásky. Bible říká, 
že existuje zdroj lásky, kte-
rý se nevyčerpá. Obětující 
se láska, která na sebe bere 
naše hříchy a má moc nás 
očistit. Dát nám nový život, 
vodu, která se v nás „sta-
ne pramenem, vyvěrajícím 
k životu věčnému.“

MALÍK. Říká se, že když 
někomu nabídneme ma-
líček, chce po nás celou 
ruku. Když svůj malík na-
bídneš Bohu, pak ti dá ce-
lou ruku. Když Bohu na-
bídneme svou malou víru, 
On je připraven nám dát 
vše. Jsem i já připraven 
odevzdat Bohu svou ruku?

Je to jednoduchý pří-
klad, jak s lidmi rozmlou-
vat o Boží nabídce. Evan-
gelizujme celou svou bytos-
tí, aby lidé pochopili, jak 
a proč žijeme. Nebojme se 
lidi pozvat: „Pojď a nastup, 
abychom spolu s Bohem 
byli jednou všichni.“

Bůh nás chce probudit k evangelizaci, 
protože On miluje svět a dal za něj to 
nejdražší, co měl, svého jednorozeného 
Syna. Pochopili jsme, že On zemřel za 
všecky, a otevíráme se Jeho lásce, aby 
se nás zmocnila. Jeho láska nás vede ke 
druhým lidem.

Stručné shrnutí na pozadí 
Kol 4,2-6

Náš zájem o evangelizaci se projeví 
v modlitbě (Kol 4,2). Modleme se, aby 
Bůh otevřel dveře našemu slovu, aby-
chom mohli zvěstovat Kristovo tajem-
ství, k němuž jsme byli posláni. Evange-
lium se odráží v našem životním stylu, 
v našem jednání (Kol 4,5) s okolním 
světem. Jak využíváme svěřený čas? 
Cesta k záchraně druhých vede přes 
naše vyjadřování. V našem verbálním 
projevu (Kol 4,6) se může projevit Kris-
tus a vstoupit do života druhých. Jsme 
laskaví a čitelní? Víme, jak ke komu 
promluvit? Prosme Boha o moudrost, 
On „dává všem bez výhrad a bez výči-
tek“ (Jak 1,5) a bude nám dána. Když 
jen žijeme a svou víru nesdílíme ústy, 
pak z toho lidé mohou udělat nespráv-
né závěry.

Br. Reinhard Lorenz

4. Teze: 
Otevírejme se Božímu volání

Když ve svém životě potlačujeme Boží 
volání, vytvoříme si komplexy a přestá-
váme se svobodně projevovat. Nejsme 
pak svobodní ani v evangelizaci. V Bibli 
rozpoznávám čtyřnásobné volání: 

A) Volání shora od boha 
(Mt 28,18-20) 

Výzva „jděte a získávejte“ je přímým 
pověřením každého Ježíšova učedníka. 

B) Volání ze spodu od lidí (Lk 16,27) 
Když se Lazar sešel na věčnosti s bo-

háčem, prosil boháč z druhé strany 
veliké propasti: „Otče, pošli jej do mého 
rodného domu .. ať je varuje.“ Je to vo-
lání z pekla, aby byli zachráněni ti, kteří 
se k Bohu ještě neobrátili o pomoc.

C) Volání lidí zvenku kolem nás 
(Sk 16,9)

Makedonec volal ve snu Pavla: „Pojď 
a pomož nám!“ Příslušníci některých 
domorodých kmenů dnes prosí o po-
moc: „Přijďte a přeložte nám Bibli.“ 
Lidé kolem nás hledají, čeho by se 
chytili a biblické poselství o odpuštění 
a novém začátku ještě neslyšeli. 

D) Volání zevnitř z našeho proměné-
ho nitra (2K 5,14)
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„Chlapče, když jsi přišel s maminkou 
do shromáždění, nechceš přijít do naší 
nedělní školy?“

„Já přece chodím do školy celý týden, 
ještě i v neděli? ...A naučím se tam být 
moudrým?“

Tak nějak probíhal rozhovor mezi 
školákem Janem a sestrou, která ve 
vídeňském sboru Svobodné církve 
reformované tenkrát učila v nedělní 
škole. Jan chodil tedy do shromáždění, 
ale i do té nedělní školy, a ve 13ti letech 
Pánu Ježíši odevzdal nejen své hříchy, 
ale celý svůj život. To bylo ale až v Bra-
trském shromáždění po službě bratra 
Broadbenta. 

Rodiče žili ve Vídni, kde našli práci, 
jako vídeňští Češi. Otec pracoval na 
jatkách. 

Tam nastoupil jmenovec - taky Ze-
man - a kolegu pozval do shromáždění. 
Toho takové věci moc nezajímaly a po-
slal místo sebe manželku, kterou to, 
co slyšela, zaujalo a později dalo směr 
jejímu životu.

Hanzi už na gymnáziu věděl, co chce 
v životě dělat, a tak chodil na zvláštní 
hodiny hebrejštiny. Na prázdniny jezdil 
do Křižovic, kde měl dědečka a kam se 
později oženil i jeho strýc. Jeho sestře-
nice si všimla, že ten Hanzi se chová ně-
jak jinak než o minulých prázdninách. 
A protože byl „vždycky hotov vydat 
počet z té naděje“, ke svědectví života 
přibylo i svědectví slova a Bůh tomu 
požehnal. V Křižovicích bylo později po 
mnoho let shromáždění.

Univerzitní studia absolvoval v Br-
ně. Když poprvé v roce 1925 odjížděl 
z Vídně, přišli ho na nádraží doprovodit 
bratři a sestry ze shromáždění. Tatínek 
mu řekl: „Hochu, dávám ti všechno, co 
mám, dál se musíš postarat sám.“ A Jan 
se staral. Skromně žil, učil jiné studenty, 
dělal pomocné vědecké práce na univer-
zitě. A hlavně, chodil do shromáždění, 
které tenkrát čítalo asi 6 lidí. 

Záleželo mu na tom, aby se věřící 
scházeli nejen v bytě, ale v místnosti 
veřejně přístupné.

Svědčili, rozdávali letáčky, zvali, Bůh 
se k nim přiznával a v roce 1930 jim 
v místnosti pro shromáždění už nesta-
čilo 30 židlí. Po desíti letech jich bylo 
kolem 120.

V únoru roku 1933 se oženil s Draho-
mírou Kovářovou z Plzně. Manželé Ze-
manovi několikrát změnili bydliště, než 
zakotvili v rodinném domě. Tam přišli 
už se třemi dětmi (Petr 1934, Jan 1936, 
Irena 1938) v roce 1938 v době mobili-
zace. Druhorozený syn Pavel, narozený 
v roce 1935, zemřel jako čtyřměsíční.

V mých vzpomínkách tatínek ordi-
nuje, chodí na návštěvy k pacientům 
a k věřícím. Ti a shromáždění jsou u ně-
ho velmi důležití a také návštěvy, které 
byly u nás velmi časté. Nám dětem 
věnoval večery, většinou po příchodu 
ze shromáždění. Společně jsme večeřeli 
a pak jsem mu vylezla na klín, vybrala 
z obrázkové Bible příběh podle obrázku 
a tatínek četl. Až jsme byli větší, tak 
nám v průběhu večeře vyprávěl různé 
příběhy ze života misionářů nebo vě-
řících lidí. A ještě později jsme se do 
hovoru zapojovali i my se svými zážitky 
ze školy. Po večeři jsme četli kapitolu 
z Bible (časem už ne z té obrázkové) 
a všichni se modlili. Až do školních let 
v kleče - každý u své židle - a s námi 
i případní hosté. Samozřejmě, že s ná-
mi byl také někdy odpoledne a vzpomí-
nám i na několik nedělních rodinných 
procházek. Ale domácnost a my děti - to 
bylo království naší maminky. A bylo 
nám v něm dobře.

Bratr doktor Zeman, jak byl často 
oslovován, se velmi rád věnoval mla-
dým lidem, záleželo mu na jejich biblic-

kém vzdělávání a zapojování do života 
sboru. Ale stejný zájem měl i o obyčej-
né starosti všech „sourozenců“. Jako 
lékař i jako člověk s dobrým sociálním 
cítěním měl k tomu hodně příležitostí 
a dost možností.

Dvěma vzpomínkami připomenu 
dobu, kdy bylo shromáždění zakázáno. 
(Jen stručné vysvětleni proč k zákazu 
došlo: způsob našeho scházení neod-
povídal žádnému z tehdy platných 
zákonů. My jsme ustoupit nemohli, oni 
nechtěli).

Mládež se scházela pokaždé v rodi-
ně někoho jiného a tatínek byl často 
s námi. 

Několikrát jsme tak byli v neděli ve 
skleníku zahradnické školy, kde praco-
val bratr Krištof.

Někdo z nás přišel na nápad pozvat 
mládežníky z ostatních míst na spo-
lečný výlet. Ten se uskutečnil na jeden 
květnový svátek. Všichni přijeli v pátek, 
v sobotu jsme byli na Macoše. Náhle 
se udělala velká zima. Než jsme vyšli 
z jeskyně napadl sníh. Naši posbírali 
všechny svetry a teplé ponožky, které 
doma byly a přijeli s tím za námi. Našli 
nás u rodiny Němcových, kde nás bylo 
ve venkovské kuchyni víc jak 40 a měli 
jsme shromáždění. Večer jsme se zase 
všichni sešli na Špilberku a v neděli 
odpoledne - ti, kdo ještě neodjeli - u nás 
v obýváku. Bylo nás asi 20. Postupně 
odcházeli na vlak. Ke třetí hodině odešel 
z domu i tatínek - na nějaké sejítí v by-
tě. Na naší straně ulice, směrem z města 
ven, byla trafika a zelinářská budka. Na 
zastávku tramvaje se muselo jít kolem. 
Tam někde byl skrytý člověk, který 
sledoval, co se u nás děje. Když odešel 
doktor Zeman, odešel i on. Nepředpo-
kládal, že většina teprve odcházet bude. 
To jsme se dověděli mnohem později od 
někoho, kdo to sledoval. 

Tatínek jako lékař a maminka jako 
zdravotní sestra mívali občas noční po-
hotovost. Jedna taková byla z pondělí 
na úterý 17. března 1955. Ráno odešel 
tatínek z ordinace pohotovostní služby 
ordinovat domů a maminka šla ještě 
někam na ústředí odevzdat knihu, kam 
zapisovala, co se během služby dělo. 

Dr. Jan Zeman 100 let
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IRENA ZEMANOVÁ

Z téhle služby však doktor Zeman 
domů nedorazil - vrátil se až za sedm 
měsíců. Když maminka přišla a tatínek 
nebyl doma, začala tušit něco zlého. 
Plná čekárna lidí, Irča ve škole, Jenda 
v práci, Petr studoval v Bratislavě. Co 
vysvětlovala ten den pacientům už ne-
vím. Čekali jsme domovní prohlídku. 
Jenže v úterý jsme mívali u nás zpěv 
- několik nás mládežníků zpívalo čtyř-
hlasně. Bylo nutno zajistit, aby nikdo 
nepřišel. Maminka mě poslala ke Kaš-
parcům, abych řekla, co se děje a Jenda 
(jeden z účastníků), byl včas u zastávky 
a posílal očekávané zpěváky pryč. Trva-
lo několik dní, než se maminka dovědě-
la, kde má manžela.

S vděčností jsme si uvědomili, že 
jsme se právě týden před tím doučili 
náročnou - částečně až šestihlasou - pí-
seň č. 8 ze zpěvníku Jásavý chvalozpěv 
„Slavné dílo“. 

Doktor Jan Zeman byl žalován pro 
vlastizradu, ale nakonec odsouzen pro 
maření dozoru nad náboženskými spo-
lečnostmi na 2 1/2 roku. Vztahovala se 
na něho amnestie a když se započítala 
doba vyšetřovací vazby, přišel domů 15. 
října 1955. Byl ale zbaven občanských 
práv, to znamená, že nemohl pracovat 
jako lékař. Nějaký čas byl bez zaměst-
nání, potom pracoval na MÚNZu jako 
úředník, než měl dovoleno opět léčit 

lidi. Už ale ne v ordinaci, kterou měl 
v domě a ne s manželkou jako svou 
zdravotní sestrou.

V roce 1956 bylo naše scházení státem 
povoleno podle způsobu a v rozsahu, 
jak odpovídá bratrskému poznání.

Tatínkovou touhou bylo vydat myš-
lenky a proslovy bratra F. Butchera. (To 
byl bratr z Anglie, který stál u začátků 
bratrské misijní práce na Slovensku). 
Časem se podařilo shromáždit dost ru-
kopisných záznamů a textů. Na psacím 
stroji je opisovala sestra Lydie Húšťová. 
Před příchodem „Pražského jara“ v roce 
1968 nechybělo mnoho a Písemný odkaz 
byl připraven pro tisk. Státní souhlas 
k vydání dostal dr. Jan Zeman krátce 
před tím, než byl dán souhlas k tomu, 
aby odešel tam, kam se těšil. To odvo-
lání bylo náhlé, rychlé. Pro všechny, 
kterých se dotklo, nečekaně brzo.

Svoje dopisy končíval větou: „Pán při-
jde brzo, On přijde rychle“.

Vydavatelskou činnost zahájil v roce 
1932 - byla to sbírka biblických úvah 
pro každý den, kalendář Cestou životem. 
Následoval překlad příručky 500 biblic-
kých náčrtů k biblickým proslovům. Mezi 
roky 1935 - 1948 vyšla 6x Křesťanská 
ročenka, průběžně vydával příležitostné 
a evangelizační letáčky. V malém nákla-
du několikrát vyšla Novina dobrá ze země 

daleké - informace o misii a životě křes-
ťanů jinde. Na jeho popud byl sestaven 
a vydán zpěvník Písně staré a nové v no-
tovém a opakovaně beznotovém vydání. 
Přeložil a v roce 1946 vydal Žalmy.

Znalost jazyků (němčina a angličtina) 
uplatnil při práci překladatelské jak pro 
tisk, tak při tlumočení zahraničních 
návštěv. Organizační schopnosti byly 
přínosem - zvlášť při větších shromáž-
děních, které v Brně byly od roku 1932 
a také při zajišťování návštěv hostů ze 
zahraničí a služeb podle plánků. 

Byl náročný k sobě a totéž předpo-
kládal u svého okolí. Svého Pána a jeho 
Církev miloval.

Jeho oblíbenými písněmi byly: „Být 
Jezu Tvůj“ a „Můj Jezu, jak Tě miluji“

Pozemský život bratra doktora Jana 
Zemana je ohraničen daty 11. 12. 1906 
a 23. 7. 1969.

Slavné dílo 

Jak slavné, Bože náš je dílo Tvé.

Svou moudrostí je založils a celý vesmír 
plný Tvé je slávy.

Hoden slávu vzíti Pán, On lásky je král, 
On věčný lásky je král.

 Zpěvník Jásavý chvalozpěv, píseň č. 8.

historie hnutí

Prvá z týchto spomienok sa týkala 
ešte môjho otca. Pri návšteve brata 
Zemana v Šahách, predstavil ho brat 
Králik tomuto Božiemu služobníkovi. 
A jeho prvá otázka môjmu otcovi zne-
la: „Dítko Boží?“ Otec musel vyznať, 
že ním ešte nie je, ale i táto otázka 
a služba brata Zemana Božím slovom 
mu poslúžili k tomu, že sa ním zane-
dlho stal.

Ja som sa zoznámil najprv s jeho 
synom Petrom Zemanom, s ktorým 
sme ako študenti po dva roky spolu 
bývali v Bratislave. Potom som mal 
možnosť v priebehu dvoch rokov vo-
jenčiny v meste Brne a neďaleko neho 
chodiť počas vychádzok do rodiny 
brata Dr. Zemana a prežívať v nej 
vzácne duchovné spoločenstvo. Spo-
mínam si na tie krásne večery, kedy 
som mohol sedieť za stolom s jeho 
rodinou: jeho maminkou, svokrom, 
manželkou, synom Petrom a dcérou 

Spomienky na brata Dr. Jana Zemana
Irenkou. On sa pred večerou pomod-
lil a po nej jeho svokor, brat Kovář, 
prečítal oddiel z veľkej kralickej Biblie 
i s krátkym výkladom, ktorý bol v nej. 
Brat Zeman k nemu pridal svoje struč-
né vysvetľujúce poznámky. Niekedy 
ešte z anglického misijného časopisu 
prečítal v preklade krátku správu mi-
sionárov z niektorej krajiny. Potom sa 
pomodlil on alebo brat Kovář a on s de-
dečkom a babičkou sa od nás odobrali. 
Sestra Zemanová a my traja mladí sme 
ešte obvykle spolu spievali duchovné 
piesne a rozprávali sme sa. Brat Zeman 
i ostatní sa ma pýtali ako sa mám a po-
vedali mi mnoho slov povzbudenia, 
ktoré mi boli veľmi potrebné. 

Vzácne ovzdušie rodiny brata Dr. Ze-
mana za tie dva roky veľmi obohatilo 
môj život a zanechalo v ňom nezma-
zateľnú stopu. Spomienky naň i jeho 
osobný list, ktorý mi po mojom návrate 
z vojenčiny napísal do Bratislavy, boli 

pre mňa veľkým povzbudením vo 
chvíľach slabosti a skleslosti. Jeho 
preklad Žalmov do modernej češtiny 
v maličkom formáte som nosil stále vo 
vrecku vojenskej blúzy a po dva roky 
som si z neho čítal každé ráno podľa 
priloženého rozvrhu „Jednou za rok 
žalmy“. A veľká trojzväzková Biblická 
konkordance, vychádzajúca v tom čase 
v zošitoch, odber ktorej mi prepustil, 
je odvtedy až dosiaľ mojím sprievod-
com pri štúdiu Biblie. Ale nadovšetko 
mne spolu s mnohými mojimi vrs-
tovníkmi zostáva prekrásny tiahnúci 
príklad jeho charakteru, života a obo-
hacujúcej mnohostrannej služby. Pán 
pre neho prišiel rychle a brzy, ako to 
opakovane písal vo svojich povzbu-
dzujúcich listoch. Ale milé spomienky 
na neho s jeho milým úsmevom, vrúc-
nymi modlitbami a horlivou i bohatou 
službou zostávajú navždy.

JÁN HUDEC 
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história hnutia

 JÁN HUDEC

V marci roku 1954 som sa odovzdal 
Pánovi Ježišovi. Bolo to v Bratislave, 
v izbe dočasného vysokoškolského 
internátu pri Dunaji na Lafranconi. 
Bol som vtedy študentom na Fakulte 
inžinierskeho staviteľstva SVŠT, v pr-
vom ročníku štúdia. Hneď potom som 
prišiel do zhromaždenia v rodine brata 
Františka Vyhnánka, medzi mladých 
veriacich ľudí z tamojšieho bratského 
zboru. Neskôr som poznal i niekto-
rých starších bratov zo zboru, najmä 
brata Žarnovického a Sirackého, brata 
Pavloviča som poznal už skôr. Nevedel 
som, v akom vzťahu sú títo veriaci, ku 
ktorým ma Pán Boh zvláštnou cestou 
priviedol, k vtedajšiemu socialistické-
mu štátu. Až neskôr som poznal, že 
sa zhromažďujeme ilegálne a spolu 
s mojimi duchovnými bratmi a sestrami 
v zbore som potom prežíval následky 
tejto činnosti. 

V novembri 1954 štátna bezpečnosť 
nečakane zasiahla malý zbor, do kto-
rého nepovolených domácich zhro-
maždení sme chodili. Pamätám sa, že 
v ten deň sa nám v študijnej skupine 
časovo predĺžilo cvičenie. V byte sestry 
Hrdinovej a jej syna Milana sme večer 
mali mať zhromaždenie mladých. Stál 
som na rohu Mariánskej a Špitálskej 
ulice a rozmýšľal som. Mám ísť doľava 

50 rokov
od Božieho zázraku

– k Hrdinovcom, či doprava – k sestre 
Taškovej, u ktorej sme s bratom Pet-
rom Zemanom bývali? Napokon som 
si povedal, že je už neskoro a že by 
som tam prišiel príliš pozde. Tak som 
sa pobral domov, nevediac, čo sa v ten 
deň, večer a v noci odohralo. Na druhý 
deň som sa dozvedel, že zatkli a uväz-
nili troch starších bratov zo zboru: Jána 
Sirackého, Karola Pavloviča, Daniela 
Žarnovického a mladého brata Milana 
Hrdinu ako vodcu mládeže. Neskôr 
som sa dozvedel, ako to prebiehalo cez 
deň a večer u Hrdinovcov. Brata Milana 
vzali agenti ŠtB zo školy a u nich v byte 
urobili domovú prehliadku. Ako všade, 
zhabali kresťanské knihy a iné písom-
nosti. Vedeli, že večer má byť u nich 
zhromaždenie, a tak čakali, kto príde. 
Tých, čo prišli, stavali do radu, kde mu-
seli preukázať svoju totožnosť. Ich mená 
a adresy si zapísali a potom ich prepus-
tili domov. Bolo to Božie riadenie, že 
v ten večer tam žiadny z vysokoškolá-
kov nebol, a tým aj účasť bola menšia 
ako obvykle.

Uväznených bratov vyšetrovali a v ro-
ku 1955 proti nim i ďalším bratom zin-
scenovali procesy. Uväznili tiež bratov 
Martina Ostroluckého, Pavla Urbana, 
Pavla Kučeru, Jána Michalka z Nitry, 
aj bratov Štefana Košutha a Mikuláša 
Staroveckého z Batizoviec. Bratislav-
ských bratov odsúdili podľa zákona na 
ochranu republiky za štátnou bezpeč-
nosťou vymyslenú protištátnu činnosť, 
ktorú súd potom kvalifikoval až ako 
velezradu, na 12 a 9 rokov väzenia (naj-
viac brata Sirackého). Brat Pavlovič, kto-
rý bol ťažko chorý, zomrel v roku 1955 
vo väzení v Prahe na Pankráci. Bratov 
z Nitry a Batizoviec odsúdili na menšie 
tresty, lebo ich súdili len za zakázané 
zhromažďovanie. 

Čo sme po uväznení bratov robili 
my v Bratislave? V prvých dňoch sme 
sa utiahli do súkromia našich obydlí. 
Modlili sme sa denne za prepustenie 
bratov a za Božiu posilu pre nich, kým 
budú vo väzení. Verili sme, že sa časom 
preukáže ich nevina a nespravodlivosť 
ich odsúdenia. Netušili sme však, že to 
bude tak skoro. Po niekoľkých dňoch 
sme sa už odvážili navštíviť rodiny 

uväznených bratov, čo sme potom ro-
bili opakovane. Povzbudzovali sme 
ich najbližších i seba navzájom Božím 
slovom a modlitbami, lebo to zvlášť 
im, ale i nám bolo tak veľmi potrebné. 
Neskôr sme navštevovali zhromaždenia 
zboru Bratskej jednoty baptistov na 
Vysokej ulici a Jednoty českobratskej na 
Cukrovej ulici, kde sme boli srdečne ví-
taní a účastní Božieho požehnania. Ale 
napokon nám poskytol dlhodobejšie 
útočisko brat Polák, kazateľ zboru me-
todistickej cirkvi na Panenskej ulici. Tu 
sme sa mohli aj osobitne schádzať ako 
bratská mládež.

Na začiatku roka 1956 sa stal Boží 
zázrak, aký sa dovtedy nestal v histórii 
bratských zborov a azda ani v histórii 
socialistickej justície. Bratia, odsúdení 
na také vysoké tresty odňatia slobody, 
boli po roku a niekoľkých mesiacoch 
prepustení z väzenia, aj ostatní bratia 
na Slovensku i v českých krajinách, 
ktorí tam boli ešte menej. A vo februári 
1956 bolo povolené zhromažďovanie 
bratských veriacich v rámci spoločen-
stva nazvaného Kresťanské zbory. Pán 
Boh si k tomu našiel a použil ako svoje 
nástroje ľudí, veriacich i neveriacich. Ve-
riacich, ktorí verili, že aj ich slabé ľudské 
úsilie si Pán Boh môže použiť k oslobo-
deniu bratov a k otvoreniu zborov. Ne-
veriacich, na ktorých svedomie pôsobil, 
a ktorí poznali, že bratskí veriaci nie sú 
nepriateľmi štátu. A títo neveriaci ľudia 
našli spôsob ako uspokojiť žiadosti 
týchto veriacich, tlmočené v ich mene 
konajúcimi bratmi, a neporušiť pritom 
cirkevný zákon. Na oboch stranách 
bolo zrejmé Božie pôsobenie, ktorého 
výsledkom bol takýto Boží zázrak. My, 
čo sme ho prežili, sme sa z neho pre-
veľmi radovali. Boli sme a sme dodnes 
vďační zaň všemohúcemu Bohu, nášmu 
láskyplnému nebeskému Otcovi. Kiež 
by sme všetci boli Jemu vďační za mno-
hé vzácne ovocie tohto zázraku – Božie 
požehnanie, ktoré sme po desiatky 
rokov mohli brať v zhromaždeniach 
a živote kresťanských zborov! A kiež by 
sme videli svoju úlohu v posilňovaní ich 
jednoty v spoločnej viere, nádeji a láske 
k nášmu Pánovi i jedni k druhým!

Br. K. Pavlovic, zomrel vo väzení 
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TOMÁŠ PALA

Zabouchnuté 
Už se vám to někdy stalo? Vyjdete 

ven z bytu a jednáte zcela mechanicky. 
Možná o něčem přemýšlíte, možná 
někam pospícháte. A než se nadějete, 
buď se udělá průvan a dveře se vám za-
bouchnou, anebo je zacvaknete mecha-
nicky sami. A pak najednou s hrůzou 
zjistíte, že nemáte klíč, abyste se dostali 
dovnitř. Stojíte pak přede dveřmi, bez-
radní a bezmocní. V našem patře, kde 
bydlíme, se to našim sousedům stalo 
několikrát. A pak přicházeli hasiči nebo 
jiní odborníci, aby jim pomohli dostat 
se domů.

My dva s manželkou jsme si již jakž 
takž na nástrahu dveří zvykli a problémy 
jsme neměli. Trochu s úsměvem jsme 
pozorovali naše starší sousedy, kteří již 
poněkolikáté řešili problém, že si za-
bouchli dveře a nemohli dovnitř. Ne že 
bychom se jim smáli – to ne, ale přece 
jen byl člověk rád, že ho to nepostihlo. 
A dokonce jsme na to byli trochu hrdí.

Ale každá pýcha předchází pád. A tak 
i my jsme měli před několika dny na ná-
vštěvě děti s vnučkou. Bylo to hektické 
– znáte to, co dokáže tříleté hyperaktiv-
ní dítě. A tak jsme se rozhodli, že půjde-
me do Kauflandu na nákup. Jenže v tom 
zmatku, kdy mladí už byli dávno venku 
a my staří pospíchali za nimi, jsme za-
pomněli na uvedenou zásadu. 

Moje paní ve spěchu, aby se na ni 
nemuselo čekat, zabouchla dveře. Pak 
vzala klíč a vsunula jej do drážky v bez-
pečnostním kování. Jenže ouha – zjistila, 
že nezamkne, protože zevnitř je zasunu-
tý a pootočený další klíč našich dětí.  To, 
že nezamkne, by nebyla taková tragedie, 
ale tragedie byla v tom, že si v tu chvíli 
uvědomila, že dveře ani neotevře. „Pane 
Bože, co jsem to provedla!“ – vzdechla 
nahlas. Přišel jsem a zkoušel jsem klíč-
kem vytlačit ten druhý klíček. Co kdyby 
byl jen zasunutý! Nebyl! Marná snaha.  
Bylo mi jasné, že tyhle dveře já bez po-
užití násilí neotevřu. A protože žádné 
nářadí po ruce nemám, tak nejen že je 
neotevřu nenásilně, ale vůbec. Bez cizí 
pomoci se dovnitř prostě nedostanu.

Byl víkend, listopadová sobota, pět 
hodin večer. Co teď? Věděl jsem, že ne-
zbývá než zavolat pomoc. Otevřít dveře 
bylo nad mé schopnosti. A tak jsem se 

obrátil na ty, o kterých jsem věděl, že 
už podobným problémem museli projít. 
Vyptával jsem se, jak to řešili. A tak 
jsem dostal telefonní čísla lidí, pro které 
je to jen otázkou času, jak se dostat za 
zpropadené zabouchnuté dveře.

Ještě že jsem měl mobil. První z od-
borníků mi řekl, že je mimo Vsetín a že 
může přijet až za hodinu. Druhý přišel 
za půl hodiny. Tedy přijel na kole. Měl 
s sebou kabelu s nářadím a v ruce držel 
jakýsi drát.

Pro jistotu jsem se mu prokázal, že 
opravdu v tomto bytě bydlím, aby ne-
měl obavy, že se chci vloupat do cizího 
bytu. A pak to šlo ráz na ráz. Během 
několika desítek vteřin dveře cvakly 
a byly otevřené. Pak jsem už jen zaplatil 
stovku za otevření.

V té chvíli jsem si uvědomil, že toto 
zabouchnutí dveří mi symbolicky připo-
míná to, co my lidé často uděláme v jiné 
velmi důležité oblasti života - v oblasti 
vztahů. V našem vztahu k Pánu Bohu 
a ve vztazích k blízkým lidem. Ve své 
bezmyšlenkovitosti, lehkomyslnosti, 
ale někdy i ve zlobě a vzteku si doká-
žeme velmi snadno dveře zabouchnout, 
přestože vztahy se velmi obtížně budují 
a jsou tak křehké! 

A my pak stojíme bezradní a nevíme, 
co dál. Stydíme se, litujeme, rádi by-
chom byli o pár minut zpět… ale je poz-

dě. Dveře se už zabouchly. A my stojíme 
zoufalí jako Adam a Eva před branami 
ráje, který je nenávratně uzavřen.

Je dobré vědět, že si sami nepomůže-
me. Nepomůže násilné dobývání se. Je 
třeba volat pomoc! Víte kde? Věřím, že 
to víte. Na zabouchnuté dveře do bytu si 
nebudeme volat elektrikáře, ale hasiče 
nebo zámečníka, tedy lidi, kteří vědí, 
jak na to a mají k tomu vše potřebné.  
Na rozbité vztahy s Bohem i mezi lidmi 
potřebujeme někoho, kdo dokáže na-
pravit to, co jsme pokazili. Je to předně 
ten, kdo sám o sobě řekl: „Já jsem dveře. 
Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude 
vcházet i vycházet.“  Toho je třeba pozvat 
do své situace.

Když se něco takového stane, je třeba 
jednat a volat pomoc hned. Jinak bude-
me stát a přešlapovat a nic se nevyřeší. 
U dveří v bytě to dokážeme velmi rychle 
pochopit a obvykle to tak děláme. Li-
dičky, dovedete mi rozumně vysvětlit, 
jak je to možné, že v případě zabouch-
nutých dveří ve vztazích k Pánu Bohu 
nebo k lidem si počínáme úplně jinak?  
Myslíme si, že se to spraví samo časem? 
Nespraví! Není možná pro někoho z nás 
právě teď čas zavolat skutečnou pomoc? 
Nestyďme se za svou neschopnost a vo-
lejme pomoc. Víte, jak se mi ulevilo, 
když jsem pak vstoupil dovnitř? To stojí 
za to!

dveře
úvaha
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úvaha

Kým náboženskí vodcovia sa zame-
riavali na vyjasnenie hraníc, Pán Ježiš 
kládol dôraz na to, čo je v centre.

Kresťania sú povolaní k tomu, aby 
boli svätí. Prečo sa tak často uspokoja 
s tým, že sú čudní?

Vo svojom komentári k listu Rima-
nom si britský učenec James D. G. 
Dunn povšimol, že v dobe apoštola 
Pavla sa nezvyčajne veľká časť rabín-
skych dokumentov zameriavala na tri 
aspekty zákona: obriezku, dodržiavanie 
soboty a stravovacie predpisy. To je 
zvláštne. Žiaden z oddaných rabínov 
v prvom storočí by nepovedal, že tieto 
oblasti sú jadrom zákona. Jadro zákona 
bolo jasné: „Počuj Izrael! Hospodin náš 
Boh je jediný Hospodin. Budeš milovať 
Hospodina svojho Boha celým svojím 
srdcom, celou svojou dušou a celou svo-
jou silou.“ (5M 6,4-5) Prečo potom ten 
pozoruhodný dôraz na obriezku, sobotu 
a kóšer jedlo?

Ako vysvetlenie Dunn uvádza to, 
čomu sociológovia hovoria hraničné 
znaky. Hraničné znaky sú dobre viditeľ-
né, relatívne povrchné praktiky, ktoré 
slúžia na odlíšenie ľudí vo vnútri neja-
kej skupiny od tých, čo sú vonku. Naprí-
klad, keď v šesťdesiatych rokoch vedľa 
vás zaparkoval dodávkový Volkswagen 
vyzdobený protivojnovými nálepkami 
„Make love, not war“ („Miluj, nebojuj“ 
red.) s dlhovlasým vodičom s okuliarmi 
a korálkami, hneď sme vedeli, s kým 
máme do činenia. Ak na druhej strane 
stálo BMW s dobre oblečeným tridsiat-
nikom s uhladeným účesom, hodin-
kami Rolex a pohárikom Chardonnay, 
vedeli sme zaradiť aj jeho.

Náboženské skupiny, snáď viac než 
iné, majú sklon odlišovať sa od outside-
rov. Tak i náboženskí experti v Pavlovej 
dobe strávili mnoho času sústreďovaním 

sa na hranice. Týmto praktikám bol 
venovaný leví podiel pozornosti – nie 
preto, že by boli samy o sebe také dôleži-
té, ale pretože fungovali ako lakmusový 
test na určenie, kto patrí do Božieho ľudu 
a kto nie. Toto bol „hranične orientovaný 
prístup“ k duchovnému životu.

Kým náboženskí vodcovia sa zame-
riavali na vyjasnenie hraníc, Pán Ježiš 
kládol dôraz na to, čo je v centre života 
viery. Keď sa ho pýtali na podstatu zá-
kona, Ježišova odpoveď mierila priamo 
do centra: Miluj Boha, miluj ľudí! (Mk 
12,29) Podobne, keď sa ho pýtali, prečo 
učeníci nedodržiavajú farizejské zvyky 
rituálneho umývania rúk, Ježiš pouká-
zal na zdroj skutočnej špiny: ľudské 
srdce (Mk 7,1-23).

V Novom zákone je duchovný život 
dôsledne definovaný tým, čo je v jeho 
strede, nie hranicami. Je to „centrova-
ný prístup“ ku kresťanskému životu. 
To vysvetľuje, prečo dochádzalo medzi 
náboženskými odborníkmi na jednej 
strane a Ježišom a Pavlom na druhej 
k toľkým konfliktom pri témach ako 
Sabat, jedlo a obriezka. Pán Ježiš sa od 
nich neodlišoval len aplikovaním záko-
na. Ohrozoval veci, na základe ktorých 
sa sami považovali za Boží ľud.

Zužovanie náboženskej oddanosti 
na hraničné znaky je neustálym po-
kušením pre ľudí viery. Tí, ktorí berú 
nasledovanie Boha vážne, chcú veriť, 
že to pôsobí zmenu – že ich to robí 
odlišnými. A ak ich to nerobí zjavne 
láskavejšími, musia za každú cenu nájsť 
nejaké iné znaky, ktoré posilnia ich pre-
svedčenie, že sú odlišní.

Napríklad v niektorom zbore môže 
byť pastor neznášanlivý a zatrpknutý, 
ale kým sa zboru „darí“, jeho službu 
nič vážne neohrozuje. Ak by ho však 
pristihli na kostolnom parkovisku s ci-
garetou, spôsobil by pobúrenie. Prečo? 
Nikto by asi netvrdil, že vyfajčenie 
jednej cigarety je väčší hriech než celý 
život v neznášanlivosti. Je to preto, že 
fajčenie môže slúžiť ako vhodný hra-
ničný znak.

 Čo je zlé na jazze?
Zoznam takých znakov sa mení z ge-

nerácie na generáciu. V kresťanskej 

škole, ktorú som navštevoval v sedem-
desiatych rokoch, stále platil zákaz 
počúvania jazzovej hudby. Bol vydaný 
začiatkom storočia, keď nepočúvanie 
jazzu bolo významným hraničným zna-
kom. Ani o päťdesiat rokov neskôr sa 
ho nikto neodvážil napadnúť, aby nebol 
obvinený z kompromisu. Mohli sme slo-
bodne počúvať punk alebo heavy metal, 
ale Louis Armstrong bol na indexe. 
V nedeľu boli tenisové kurty zamknuté, 
ale z akéhosi dôvodu bolo volejbalové 
ihrisko otvorené. (Ako tenista som sa 
márne škriepil, že volejbal je svetskejší 
šport, lebo bol viac spojený s Kalifor-
niou a často sa hrával na plážach.)

Hraničné znaky sa s rovnakou prav-
depodobnosťou vyskytujú v liberálnej 
i konzervatívnej tradícii. Ich tvar môže 
byť rôzny – napríklad akceptovanie 
istých „politicky korektných“ názorov, 
ako hovorenie o Bohu v ženskom rode 
– ale princíp je ten istý.

Isteže, sú veci, ktoré nevyhnutne 
a primerane odlišujú tých, čo sa roz-
hodli nasledovať Krista od tých, čo ho 
nenasledujú. Pán Ježiš práve toto zdô-
raznil, keď povedal, že nepriniesol mier, 
ale meč, prišiel „rozdvojiť syna s otcom“ 
(Mt 10,34-35). Kristovi nasledovníci 
musia zaujať postoj v istých záležitos-
tiach – sexuálna mravnosť, existencia 
absolútnych morálnych požiadaviek, 
odmietnutie materializmu a militarizmu 
– aj keď pôjdu proti svojej kultúre.

Ale ja tu rozlišujem medzi morálnymi 
princípmi a hraničnými znakmi. Biblia 
napríklad učí, že sexuálna intimita 
má byť vyhradená pre heterosexuálne 
manželstvo. Táto požiadavka spôsobu-
je viditeľný rozdiel medzi tými, čo ju 
prijímajú, a tými, čo ju odmietajú. To 
ju však ešte nerobí hraničným znakom 
v tom zmysle, ako ho ja používam. Hra-
ničné znaky sa môžu týkať legitímnych 
morálnych záležitostí (sexuálna etika) 
alebo nie (stravovacie zvyklosti, hranie 
kariet). Niečo sa stáva hraničným zna-
kom, ak sa toho zmocní nejaká skupina, 
aby tak posilnila svoj pocit nadradenos-
ti a vylúčila ostatných.

Prakticky vidíme tento princíp v Je-
žišovom učení o sexuálnej etike – ob-
zvlášť, keď toto kontrastovalo s učením 

Prečo si Ježišovi učeníci 
neumývali ruky?
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jeho oponentov medzi náboženskými 
vodcami. Keď k nemu priviedli ženu 
prichytenú pri cudzoložstve (Ján 8), 
potvrdil platnosť morálnych noriem 
proti cudzoložstvu. Ale tiež ukázal, že 
cudzoložstvo – hoci sa týka mravných 
noriem – nemá byť používané ako 
hraničný znak na oddelenie „morálne 
nadradených“ necudzoložníkov od 
„morálne podradených“ cudzoložníkov. 
Na takýto pokus prekrútiť morálnu 
normu na hraničný znak Ježiš reagoval, 
keď vyhlásil, že ten, čo pozrel na ženu 
žiadostivo, už scudzoložil s ňou v srdci 
(Mt 5,28). Technické vyhnutie sa cudzo-
ložstvu neospravedlňuje postoj morál-
nej nadradenosti a vylučovanie iných.

Ako Ježišovi nasledovníci musíme 
vyhlasovať Božie morálne štandardy pre 
ľudskú sexualitu. Treba však pri tom 
pamätať na to, že veľká priepasť v Biblii 
nie je medzi tými, čo držia správne a ne-
správne ideologické postoje, ale medzi 
hriešnymi tvormi a svätým Bohom. 
Dávajme pozor, aby sme neprevrátili 
morálnu normu na hraničný znak.

Problém legalizmu
Kdekoľvek sa nachádza, vyhľadávanie 

hraničných znakov (nazvime ho legaliz-
mus) sa prejavuje dvoma spôsobmi. 
Za prvé, obsahuje neprimeraný postoj 
k nejakej záležitosti (napr. „hrať karty 
je nemravné“). Za druhé, zdôrazňuje 
vykonávanie alebo vyhýbanie sa isté-
mu správaniu, ktoré môže byť biblicky 
podopreté, ale má obmedzený výber. 
Vynecháva iné, omnoho dôležitejšie, 
centrálnejšie veci. Legalizmus je hnaný 
potrebou demonštrovať, že tí, ktorí sa 
pridŕžajú tohto kódu, sú skutočne Bo-
hom obľúbení.

Táto tendencia zameriavať sa na hra-
ničné znaky nás postihuje mnohými 
spôsobmi. Snáď najhoršie je, že trivia-
lizuje svätosť.

Trivializovaná náhražka za svätosť 
môže byť na jednej strane vyčerpáva-
júca a zastrašujúca, a zároveň na druhej 
nevyzývajúca a banálna. Na toto myslel 
autor Stephen Mosley, keď písal o na-
šom sklone stať sa „zvláštnym ľudom 
v čudnej opozícii voči tomuto svetu, 
namiesto toho, aby bol preň príťažlivým 
svetlom… [Táto náhražka] volá chabo. 
Kňučí z kúta svätyne, vyvoláva trápne 
situácie keď prerušuje pôžitky, šomre 
výhovorky na večierkoch; sunie sa 
akosi mimo rytmu a pozadu… Našim 
svetským súčasníkom pripadá ako úz-

koprsá a triviálna. Keď sa porovná so 
snahami o ukončenie hladu a svetový 
mier, prílišná zamestnanosť bižutériou 
a správnym slovníkom nevyzerá veľmi 
svetoborne.“

Takéto čosi mal Ježiš na mysli, keď 
povedal, že naša spravodlivosť musí 
prevýšiť spravodlivosť zákonníkov a fa-
rizejov – výrok, ktorý určite privádzal 
jeho poslucháčov do úžasu. Problém 
farizejov nebol, že by nepracovali dosť 
tvrdo, ale že nepracovali na správnom 
fronte. Hoci starostlivo strážili hranice, 
zanedbávali stred, a tak boli na svetelné 
roky vzdialení od Božieho srdca. „Dáva-
te desiatky z mäty a rutu a z každej ze-
liny a obchádzate spravodlivosť a lásku 
Božiu,“ obvinil ich Ježiš v Lk 11,42. Keď 
Ježiš vyhlásil, že naša spravodlivosť má 
byť vyššia než ich, stanovil vlastne latku 
pomerne nízko. Pravá spravodlivosť je 
presne to, čoho nemali ani zamak.

Pokušenie vylučovať
Hraničný prístup k viere tiež zahŕňa 

a podporuje túžbu po exkluzivizme.
Kto by túto príťažlivosť nechápal. 

Školy, kluby, reštaurácie a spoločenstvá 
sa hrdia tým, že sú exkluzívne. Ale 
evanjelium si dáva za cieľ vybudovať tú 
najinkluzívnejšiu spoločnosť v histórii 
tejto rozdelenej planéty.

Dunn tvrdí, že Pavlova kritika zneuží-
vania zákona v liste Rimanom nebola 
v prvom rade preto, že sa ľudia tvrdo 
pokúšali byť dobrí a tak si získať morál-
ny kredit. Hlavný problém bol, že zákon 
sa stal zbraňou na vylúčenie tých, čo sa 
„nábožensky nechytali“, z ľudu Božieho. 
Ako následok tí, čo si mysleli, že preja-
vujú väčšiu spravodlivosť, sa v skutoč-
nosti stávali tvrdšími a neláskavejšími, 
než opovrhnutí pohania.

Sociológ George Barna píše, ako 
môžu spoločenstvá viery degenerovať 
na klanové subkultúry, ktoré (hoci 
nevedome) vztyčujú hraničné bariéry 
zvonka nepreniknuteľné. „Podľa úda-
jov z prieskumov väčšina Američanov 
si myslí, že znovuzrodeného kresťana 
nemožno odlíšiť od neveriacich, pre-
tože neexistuje viditeľný rozdiel v ich 
spôsobe života. Jediný rozdiel, je v tom, 
že kresťania sú nábožnejší, fanatickejší 
a úzkoprsejší. Nie je rozšírený pocit, 
že by náboženská skúsenosť kresťanov 
zmenila štruktúru nášho zmýšľania 
a životný štýl.“

Naproti tomu, centrovaný prístup ku 
kresťanstvu sa zameriava na to, čo je 

v jadre Božej vôle pre ľudský život. Sú-
stavne ma núti pýtať sa: „Je Kristus mo-
jím Pánom? Je stredobodom môjho živo-
ta? Milujem a žijem stále bližšie tomu, čo 
by On robil na mojom mieste?“

Toto môže byť pokorujúce, ba do-
konca ohrozujúce, lebo možno budem 
musieť priznať, že v láske naproti Bohu 
a ľuďom nie som omnoho pred tými, čo 
majú malú alebo žiadnu náboženskú 
vieru. Najdôležitejšia je otázka orien-
tácie: smeruješ k centru alebo od neho? 
Tým sa vysvetľujú aj mnohé konflikty 
medzi Ježišom a jeho oponentmi. Pán 
Ježiš sa mohol zapodievať s niekým, kto 
bol zjavne ďaleko mimo hraníc – pros-
titútkou alebo vyberačom daní. Ale od 
okamihu, keď sa taký človek obrátil, 
orientoval sa smerom k centru, On ho 
považoval za príslušníka Božieho ľudu. 
Súčasne náboženskí experti, strážiaci 
v každý bdelý okamih hranice, boli 
podľa Ježišovho vyhlásenia omnoho 
ďalej, než smilnice a zradcovia.

Nasledovanie
Škoda, že my dnes len zriedka for-

mulujeme pozvanie ku kresťanstvu tak, 
ako to robil Pán Ježiš. Spravidla sme na-
hradili jeho príkaz „Nasleduj ma!“ otáz-
kou „Vieš isto, ako sa dostaneš po smrti 
do neba?“ Nevyhnutným dôsledkom je, 
že nasledovanie sa stáva žiaducim, ale 
nepovinným – asi ako snehové reťaze 
a zadný stierač. Uvažujeme v statických 
kategóriách: „tí, čo idú do neba“ a „tí, čo 
idú do pekla“. Máme sklon diskutovať 
a vyjasňovať hranice – napríklad, čo je 
„minimálna požiadavka“ na to, aby sa 
ktosi dostal do neba.

Čítal som raz báseň s názvom „Stojím 
pri dverách“. Vyjadrovala názor, že tí, 
ktorí vnikajú do kresťanstva príliš hlbo-
ko, sú stále menej a menej schopní mi-
lovať tých, ktorí prechádzajú pomimo. 
Vnárajú sa do subkultúry, do jej slov-
níka a štýlu. Autor sa rozhoduje neísť 
prihlboko a zostať radšej pri dverách.

Báseň dobre vyjadruje, čo sa deje, keď 
sa náboženstvo stáva hranične oriento-
vanou subkultúrou. Avšak pri odpovedi 
na výzvu nasledovať Ježiša neexistuje 
niečo také, ako „ísť prihlboko“. V sku-
točnosti tí, ktorí najviac prenikajú do 
vnútra – do centra kráľovstva, k jadru 
viery – skončia, ako Ježiš, najbližšie 
k dverám.

úvaha



14 ŽIVÉ SLOVO

ohlédnutí za historií

Rok 1956, na který nyní vzpomínáme, 
znamenal zásadní krok v působení na-
šich sborů v tehdejším Československu. 
Abychom alespoň částečně pochopili 
význam těch událostí, které se sborů 
týkaly, musíme si připomenout situa-
ci, v jaké se věřící nacházeli. Přirovnal 
bych to k uzdravení bolavého zubu. 
Koho ještě zuby nebolely, těžko si do-
vede představit úlevu, když zub je od-
straněn nebo vyléčen. A ten, kdo takový 
utišující zásah prožije, ani nedovede po-
drobně popsat pocity radosti, že bolest 
přestala. Podobně je to při vzpomínce 
na rok 1956.

Od roku 1950, po schválení církev-
ního zákona, nesměli jsme se veřejně 
shromažďovat, protože jsme nesplnili 
požadavky tohoto zákona. Stát chtěl 
mít dohled nad každým sborem i nad 
každým kazatelem či farářem. K tomu 
účelu vydával státní souhlas, aby ho 
mohl vzít tomu, kdo by se nějakým způ-
sobem vyjadřoval proti politice státu. 
Ale co s našimi sbory, v nichž nemáme 
kazatelský systém? A pro stát bylo ještě 
horší to, že každý sbor je samostatný 
a neexistuje nějaký centrální orgán, 
který by měl nad jednotlivými sbory 
dohled a mohl jim něco přikazovat. Do-
konce každý sbor měl pro vnější okolí 

jiné pojmenování. Byla shromáždění 
v bytech či domech, o kterých věděli 
sousedi, ale která neměla ani pojme-
nování a ani nebyla nikde nahlášena, 
protože od státu nic nepotřebovala. 
Naše sbory nebyly žádným způsobem 
vázány na stát, protože žádnou finanční 
pomoc od státu nepřijímaly. Jak by tedy 
státní správa mohla vykonávat dohled 
nad našimi sbory?

Veřejné shromažďování větších sborů 
bylo ukončeno, ale domácí shromáždě-
ní pokračovala dále. Já jsem byl od roku 
1951 na studiích v Bratislavě. Mladší 
bratři a sestry jsme se scházeli i v době 
nesvobody skoro každý den. V neděli 
jsme vyjížděli do okolních malých 
shromáždění, nebo jsme měli Památku 
Páně někde v lese. Přes týden jsme se 
scházeli tajně po rodinách, přicházeli 
mezi nás i starší bratři – například bratr 
Siracký. Jeho výklady v té době byly pro 
nás jedinečné. Písně jsme pouze četli, 
rozcházeli jsme se maximálně po dvoji-
cích. V období let 1953-54 jsme si však 
dovolili zorganizovat větší setkání vě-
řících (malé konference) v Moravském 
Lieskovém (na louce), v Batizovcích, 
Velikonoce 1954 jsme prožili v jednom 
hotelu na Skalce u Kremnice (viz foto). 
Vrcholem těchto větších sejití bylo 
shromáždění v zahradě Žarnovických 
v Malých Karpatech nad Bratislavou, 
kterého se zúčastnili i bratří Siracký 
a Pavlovič. A to byl zřejmě podnět k to-
mu, aby za nějaký čas jedno pondělí ve-
čer – když jsme měli sejití u Hrdinových 
– Státní bezpečnost zatkla bratry: Jána 
Sirackého, Karola Pavloviča, Daniela 
Žarnovického a Milana Hrdinu. Když 
jsem ono pondělí přišel večer ze školy 
k Žarnovickým, kde jsem bydlel, dům 
byl plný estebáků, kteří prohledávali 
všechny místnosti, aby našli vysílačku 
nebo nějaké tajné dokumenty. Samo-
zřejmě, nic nenašli, ale mně vzali kolem 
sto knih, které titulem připomínaly ná-
boženskou literaturu. Pak nás v jednu 
v noci vzali auty na StB. Mně pustili 
ve tři ráno s prázdnými kufry, bratra 
Žarnovického si ponechali. Příští neděli 
jsme se však sešli u milých Taškových 
a po Památce Páně jsme úpěnlivě prosili 
za uvězněné bratry.

Nebudu popisovat soudní frašku, 
když tyto milé bratry odsoudili za ve-
lezradu na více než 10 let vězení, ani 
průběh soudního jednání, při kterém 
jsme na chodbě s pláčem doprovázeli 
tyto bratry oblečené v trestaneckých 
oděvech. Tam jsem ztratil naději, že se 
ještě kdy budeme shromažďovat. 

O několik měsíců pak následovala 
podobná scéna se čtyřmi bratry odsou-
zenými v Nitře.

V únoru 1956, za mého pobytu v ro-
dině dr. Zemana v Brně (zpracovával 
jsem diplomovou práci), však nečekaně 
přišly radostné zprávy: první o propuš-
tění mého otce a dalších bratří z vězení, 
ta druhá o několik dní později, když 
do Brna přijel bratr Antonín Mojžíšek 
z Ostravy a oznámil, že činnost sborů 
byla dne 11. 2. 1956 povolena.

Co se stalo, že najednou státní správa 
udělila souhlas k činnosti sborů a za 
jakých podmínek?

Věřím, že utrpení vězněných bratří 
vedlo k tomu, aby stát uznal nevinu 
a loajalitu věřících. Ale především to 
byla Boží milost, že dal moudrost brat-
řím z Ostravska při vyjednávání o pod-
mínkách otevření sborů.

Především stát požadoval, aby věděl 
o všech shromážděních, kde se věřící 
scházejí a aby tato shromáždění byla 
pojmenována. Tak se bratři shodli na 
jménu „Křesťanské sbory“, protože jsou 
to biblická slova. Přece okolí v Antiochii 
pojmenovalo věřící „kristovci - křesťané“, 
protože především zvěstovali o Kristu. 
„Sbor“ je jiné slovo pro „církev“. Bratři 
nechtěli vytvářet nějakou novou de-
nominaci, ale vycházeli ze skutečnosti 
období před rokem 1950, kde větší sbo-
ry měly název a dokonce i tabulky na 
shromažďovacích místnostech. Nebylo 
to tedy nic nového, že pro svět jsme 
přijali nějaký název sboru – tentokrát to 
byl název jednotný.

Sbory jako celek – a šlo o více než 
80 sborů – musí někdo před státem 
zastupovat: byli to dva bratři - Antonín 
Mojžíšek a František Vyhnánek. Nebylo 
to pro ně lehké. Protože jsem se v roce 

Pohled na události roku
1956

Br. Ján Ostrolucký
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JÁN OSTROLUCKÝ

1957 stal zetěm bratra Mojžíška a byd-
leli jsme v jednom domě, věděl jsem 
o jeho probdělých nocích a těžkých 
jednáních, a to nejen se státní správou. 
Protože byl horník a měl vyznamenání 
prezidenta republiky, odvážně jednal 
na úřadech, neváhal jít za veliteli StB, 
aby dále nepronásledovali věřící a nežá-
dali po nich donášení zpráv.

Bratři hájili poznání bratrských sborů 
a nepřipustili, abychom měli kazatelský 
systém. Každý sbor před státní správou 
zastupoval nějaký bratr (říkalo se mu 
„odpovědný bratr“), a to buď v rámci 
města, okresu nebo kraje. Tento bratr 
nesl odpovědnost za službu všech bratří 
ve sboru. Není pravdou, že by nějaký 
bratr dostal státní souhlas ke službě 
Božím slovem, a to se týkalo celé doby 
existence totality (do roku 1989). Pou-
ze někteří „odpovědni bratři“ dostali 
písemný souhlas, že příslušný sbor za-
stupují. Nebyl to však dekret ke službě 
Božím slovem.

Nebyl vytvořen nějaký nadsborový 
orgán, který by sbory řídil nebo jim 
dával nějaké pokyny či příkazy. Bratři 
Mojžíšek a Vyhnánek velice dbali na 
to, aby se při rozhodováních o nějakých 
záležitostech týkajících se všech sborů 
sešli starší bratři a aby ti rozhodovali 
– ne nějaká vybraná skupina bratří. 

Křesťanské sbory – to bylo pojmenování 
pro dobrovolné sdružení samostatných 
sborů a nikoliv pro nějakou nábožen-
skou organizaci, i když státní správa 
to mohla chápat jinak. Většinou takové 
setkání starších bratří se uskutečňovalo 
u příležitostí velikonočních konferencí 
v Ostravě. Při té příležitosti se jedná-
ní starších bratří zúčastnil i pověřený 
městský církevní tajemník. Není prav-
dou – jak se to objevilo v některých do-
pisech – že by církevní tajemník někdy 
na konferenci sborů promluvil. Církev-
ní tajemník se ani žádného shromáždě-
ní nezúčastnil. Pomáhal jsem všechny 
konference od roku 1958 organizovat, 
proto to mohu jednoznačně tvrdit.

I po povolení shromažďování mohly 
se ve sborech uskutečňovat vzájemné 
návštěvy bratří z tuzemska i ze zahra-
ničí. Čtvrtletní plánky návštěv musely 
být projednány s krajským církevním 
tajemníkem, podobně návštěvy ze za-
hraničí.

Ve sborech se mohla scházet mládež, 
mohly probíhat besídky. Do vnitřního 
života sborů stát nezasahoval. Ponechal 
to na odpovědností „odpovědných zá-
stupců“.

Co nás však bolelo, byla otázka lite-
ratury. Časopis jsme nesměli vydávat, 

pouze ročenku Cestou životem, a to 
přes Ústřední církevní nakladatelství.

Jak obnova shromažďování v roce 
1956 zasáhla jednotlivé sbory, je zachy-
ceno v publikaci Cestou pravdy a lásky, 
vydanou v roce 1998.

V závěru jsem si položil otázku: Jak 
by to vypadalo ve sborech dnes, po 
padesáti letech, kdyby tehdy bratři 
– jistě pod vedením Ducha svatého 
– nebyli převzali odpovědnost před 
státem a v moudrosti nevyřešili jeho 
požadavky s tím, že biblický princip 
působení sborů bude zachován? Nešlo 
o kompromis se světem, nešlo o od-
chylky od biblického poznání, nešlo 
o vytvoření denominace s cílem lišit se 
od ostatních náboženských společností, 
ale šlo o to, aby se věřící mohli svobod-
ně scházet k Božímu slovu, aby děti 
a mládež vyrůstaly v prostředí sboru, 
aby se mohlo zvěstovat evangelium ve-
řejně ve shromažďovacích místnostech. 
K podobnému poznání došli bratři sbo-
rů bratrského hnutí v Jugoslávii, Polsku, 
Maďarsku i bývalé NDR. Proto v duchu 
můžeme děkovat bratřím, kteří oběto-
vali své životy pro dílo Boží v tak těžké 
době a chválit našeho Pána, že je k této 
práci zmocnil a obdařil moudrostí.

ohlédnutí za historií

Setkání na Skalce u Kremnice o Velikonocích v roce 1954
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rozhovor

Bratře Krmášku chtěl bych si s Vámi 
promluvit o době, kdy byly Křesťanské 
sbory v ilegalitě a o tom, jak došlo před 
padesáti lety k jejich znovuotevření. 
Ale než se vrátíme k roku 1956, chtěl 
bych se Vás zeptat, jak se Vám vede 
dnes?

Já si neztěžuji, ale od června jdu tak 
nějak obrazně řečeno po schodech 
dolů. V modlitbách jsem poručil vše 
Pánu Bohu, aby střežil ty doktory, jejich 
hlavu i ruce. Když jsem při druhé ope-
raci ležel na operačním stole, řekl jsem: 
„Pane primáři, já jsem se za Vás modlil, 
aby Vám Pán Bůh dal moudrost a řídil 
Vaši ruku, protože se té operace velice 
bojím.“ A on mi odpověděl: „No, pane 
Krmášku, já se taky bojím.“ Dopadlo to 
tak, že mi v tom oku udělali díru a oční 
tlak se mi na dva měsíce zlepšil. Pak 
otvor zarostl a bylo to zase stejné. Zrak 
se mi však nakonec ještě o 50 procent 
zhoršil. Když se mě doktor ptal, zda pů-
jdu na další operaci, tak jsem to s mod-
litbou odmítl. Ovšem teď každý týden 
sleduji zhoršení. Ale panu doktorovi se 
teď chystám poslat Bibli.

Rádi bychom čtenářům přiblížili 
atmosféru 50. let, proto se Vás chci 
zeptat, jak jste je tenkrát prožili Vy 
s manželkou a co to pro Vás zname-
nalo? Čtenáře by možná zajímalo, jak 
vlastně k uzavření bratrských sborů po 
2. světové válce došlo?

Některé jsem už zveřejnil např. v tom 
spisku „Ó my jsme se měli“, kterým 
jsem reagoval na výpady lidí, kteří nám 
vyčítají naše působení v době komunis-
tického režimu. Já jsem se obrátil v roce 
1946 a v té době jsem až do roku 1949 
dělal průmyslovku. Tehdy přišel z Čech 
do Ostravy bratr Erwin Kubalík, který 
byl ode mne o 5 až 6 let starší, studoval 
Vysokou školu báňskou. A ten se nás, 
mládeže v ostravském sboru, ujal. Pros-
tě se ve shromáždění začal lidí vyptávat: 
„Máte v rodině někoho mladého?“ To 
bylo od něj hezké. Byl vyzrálejší a zku-
šený, prožil nasazení v Německu a uměl 
perfektně německy. Shromáždil nás asi 

patnáct až dvacet a my jsme postupně 
přijímali Pána Ježíše, jako svého Spasi-
tele. Erwin Kubalík byl mým učitelem.

Takto jsme se dožili ve sboru na Ryb-
nické 6 svobodně roku 1948. Budova to 
byla chatrná, ale byl to „náš“ sál. V roce 
1948 se začaly projevovat první problé-
my, ale pořád jsme se ještě scházeli, 
tzn. že probíhala modlitební a biblická 
shromáždění, měli jsme mládež a pě-
vecký sbor. Ještě i v 50. roce, kdy jsme 
měli 17. června svatbu, to pořád ještě 
šlo. Ještě na nás jaksi ze strany totalitní 
moci nedošla řada. Oni nás snášeli a my 
jsme žili. 

Myslíte, kdo byl osloven jako odpo-
vědná osoba za ostravský sbor nebo za 
celou republiku?

Za celou republiku. Vím ale, že v Brně 
se toho ujali bratři Dr.Zeman a Meitner. 
V Praze zase, jak vyplývá z dopisu bra-
tra Luboše Křesiny, prý jednaly úřady 
jako s prvními představiteli našich 
sborů s Lubošem Křesinou a Bedřichem 
Vožehem. Ti si však údajně uvědomili 
váhu odpovědnosti za udržení biblic-
kého řádu bratrských sborů, modlili 
se a pak se odvážně rozhodli, že nic 
nepřijmou. 

To bylo v roce 1950?
Kdy to bylo, zda v roce 1951 nebo poz-

ději, to přesně nevím? Takže v průběhu 
ilegality, na kterou z důvodu našeho 
neuposlechnutí nakonec došlo přišla 
výzva od bratra Dr.Zemana. Někde 
to mám zachyceno, jak napsal všem 
sborům v Československu, že se máme 
vystříhat shromažďování a že za dané 
situace musíme respektovat zákony 
a že bychom si mohli zkomplikovat ži-
voty, my i naše rodiny, takže nám radí, 
abychom ten zákaz shromažďování 
uposlechli. No jo, ale to nešlo jenom 
tak uposlechnout. Byli jsme tehdy nad-
šení pro Boží věc a bez shromáždění 
jsme si život ani nedokázali představit. 
Když si vezmeš takové ty dědiny, jako 
bylo Těrlicko, tam vůbec nepřemýšleli 
o nějakém zákazu. Ti se, coby „rodina“, 
scházeli pořád. A my v Ostravě jsme se 
scházeli také. Nakonec došlo k tomu, že 
nás odhalili a osm bratří z Ostravy bylo 
pokutováno částkou 10 000 korun. To 
znamená havíři a dělníci, starší bratři, 
měli zaplatit 10 tisíc korun.

Deset tisíc korun, kolik to bylo peněz 
v roce 1951?

No, to bylo dost peněz, ale že to 
udělali havířům, tak ti se tzv. „šprajcli“ 
a úřady od pokuty ustoupily. Ale v té 
době ilegality byli bratři různě postiže-
ni a do vězení se dostali bratři Meitner 
a Dr. Zeman z Brna nebo i Seidler 
a Kroupa z Vrbna. Když se ten aparát 
rozjel, tak nerozlišoval, kdo je v jaké 

Stýskalo se nám
Rozhovor s manžely Krmášovými o 50. letech 20. století
po shromáždění až jsme plakali

Inko, kdy to bylo, že ty Vánoce byly 
ohroženy? „V roce 1950.“ Ano, ke konci 
50. roku a na přelomu roku 1951, začaly 
úřady dělat problémy. Bratři byli před-
voláváni ohledně naší církve, že musí 
přijmout či vzít na vědomí novou ústavu 
a my že musíme mít také svou ústavu, 
své zásady, sepsat své učení, mít své 
představenstvo a podrobit se státnímu 
církevnímu úřadu. Tím vlastně došlo ke 
střetu. Kdo z bratří byl tenkrát osloven, 
to přesně nevím. Byl jsem tehdy ještě 
dost mladý.

Bratr Jaroslav Krmášek
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roli a postavení. Jakmile měli o místním 
sboru informaci, že se tam lidé scházejí, 
tak je chytili a odsoudili. Na Slovensku 
byl vězněn např. bratr Pavlovič, Hrdina 
a M. Ostrolucký. 

Jak se tehdy dotklo Vás mladých?

My jsme se v 50. roce s manželkou 
vzali a věnovali se mládeži. Erwín Ku-
balík se ženou tehdy z Ostravy odešli 
a já jsem měl zodpovědnost za mládež. 
Když jsme jeli na svatební cestu, tak 
mládež jela s námi. Žili jsme v takové 
symbióze a když se na to zpět jaksi 
retrospektivně dívám, tak se až divím, 
jak ostravští bratři tehdy po tom poku-
tování zmoudřeli. Bratr Mojžíšek si mě 
zavolal a řekl mi, že se nemůžeme schá-
zet po bytech. I když k nám na Zárubek 
nesměli mládežnici chodit najednou, 
ale vždy po jednom nebo po dvou. Jed-
nou zepředu, podruhé ze dvora. Bylo to 
nebezpečné, ale my mladí jsme strach 
a napětí moc neprožívali. Bratr Mojží-
šek tehdy napsal takový malý lístek, 
který jsem si dlouho schovával: „Tehdy 
a tehdy se budeš hlásit u bratra Dr.Ur-
bana v Církvi bratrské a on s tebou pro-
jedná tvoji účast v jejich mládeži.“ Po-
slechl jsem, zašel jsem tam a pak jsem 
to pochopil. Měl jsem se jejich setkání 
účastnit a vést biblické úvahy v jejich 
mládeži. Vzpomínám si, jak jsem pro-
bíral Abrahamův život. Takže já jsem 
tam de facto působil jako čekatel, tedy 
ne člen, a navázal tam kontakty. A tím, 
že jsem působil v Církvi bratrské, jsem 
získal zaštítění pro mou vlastní práci 
s mládeží u nás doma. 

To proto, že Církev bratrská byla v té 
době legálně existující církví?

Ano oni fungovali oficiálně a já jsem 
se mohl cítit silnější a odvážnější, že 
jsem součástí legální církve. Byli tam 
bratři Kučerovi, Chromčák, starý bratr 
Drozd, krejčí, který nám šil a přešíval, 
co se dalo, protože tehdy toho na sebe 
moc nebylo. To byl skutečný český 
bratr. Potkával jsem pak jeho dcery při 
montážích na elektrárně. Tak jsme na-
vázali nové kontakty a tímto způsobem 
mnozí naši lidé začali chodit do Církve 
bratrské. V Čechách zase k bratřím 
Baptistům a jinam.

Myslíte tím, že chodili na nedělní 
bohoslužby?

Ano, na nedělní bohoslužby. Já jsem 
tam v nedělní bohoslužby moc necho-
dil. My jsme se scházeli spíše různě 
po bytech. Ale chci říct, že když se 

objevila ta vize otevření shromáždění, 
tak to mnozí chtěli a pak se skutečně 
i vrátili zpět do bratrských sborů, do 
nově vznikajícího společenství. Někteří 
však v hostitelských sborech zůstali. 
V Severních Čechách jsme ztratili pět 
sborů, zůstaly u baptistů. Jmenovat už 
je nedokážu, ale u baptistů zůstalo pět 
sborů.

Bratře Krmášku, kdybyste měl trochu 
popsat, v čem vlastně spočívala újma 
sborů, které žily v ilegalitě. O co byly 
ochuzeny a čím strádaly?

Nechci být příliš rozvláčný, ale před-
stavím to na příkladu. Když jedeš do 
Itálie na dovolenou a máš být měsíc bez 
shromáždění, tak je ti strašně, bratře. 
Byli jsme zvyklí na shromáždění, na 
Boží slovo a společné zpívání. Navštívili 
jsme tehdy shromáždění v Miláně, kde 
jsem přednesl svůj projev, a pak ještě 
v Římě. Ale vždy, každou neděli, jsme 
vyhledávali obecenství. Když se vrátím 
k tvé otázce – my jsme za tu dobu ile-
gality vyhladověli. Nám se stýskalo po 
shromáždění, po volnosti. Když jsem 
tenkrát navštívil baptisty v Čechách 
nebo Církev bratrskou v Brně, tak jsem 
při těch shromážděních plakal. Věřící 
člověk potřebuje shromáždění. Je to 
nezbytná životní nutnost. Ten hlad rostl 
do té míry, že jsme potom jako skupina 
bratří v Ostravě začali vést modlitební 
chvíle s půstem. Hledali jsme Pána. Byli 
to bratři Vítek, Diatka, Kohut a já. 

Jak ten váš duchovní zápas probíhal?

Půst to byl několikadenní, já při práci 
jsem to vydržel tři dny. Potom se mi 
motala hlava. Bratr Vítek se postil sedm 
dní a když vstával, tak se mu také točilo 
v hlavě. Byl to pro nás, malou ostrav-
skou skupinku, silný boj víry. A během 
jednoho až dvou měsíců se najednou 
oživil zájem státní bezpečnosti o tu naši 
situaci.

Jak se ten jejich zájem projevil?

Tím, že začali jednat s bratrem Moj-
žíškem. Státní bezpečnost a státní úřad 
pro věci církevní se vyjádřil, že se s na-
šimi intelektuály nedá jednat a proto šli 
za představiteli dělnické třídy, bratrem 
Mojžíšem, který byl strojníkem na 
jámě, a na Slovensku za bratrem F.Vy-
hnánkem, který pracoval jako elektri-
kář. Začali tedy jednat s dělníky. Bylo 
zajímavé, že obešli i takové lidi, jako byl 
Dr.Zeman. Ale ti se pochopitelně hned 
hlásili k formování ústavy. Víš, že bratr 
Kurz vypracoval náš řád „Křesťanské 

sbory bratrské“ (Kresťanská služba 
tisková, Bratislava 1946) a pak došlo 
k tomu jednání na ministerstvu, jakým 
způsobem budeme jako sbory fungovat. 
Museli jsme mít ústavu, své představi-
tele a pak, když se to vykrystalizovalo, 
tak jsme museli nahlásit zástupce za 
kraje a okresy, kteří nesli zodpovědnost 
za práci sborů. (Bratr Kurz vypracoval 
i Ústavu Křesťanských sborů, schvále-
nou sbory dne 12. 10. 1957 - pozn. red.)

Když jsem později v kraji zastupoval 
sbory tak se 118 bratří přihlásilo, že bude 
sloužit Božím slovem. Tyto seznamy od-
povídaly tehdejším státním souhlasům, 
které dostávaly jiné církve. Moje funkce 
v zastupování sborů na Ostravsku odpo-
vídala tzv. 7 třídě, tedy úrovni biskupa 
v jiných církvích. Legrační bylo, že jsme 
nikdy nic nedostali do rukou, žádné 
potvrzení či papír. Když jsem například 
jednal v Severomoravském kraji s před-
staviteli tehdejších národních výborů, 
tak jsem se nikdy nemohl prokázat, že 
sbory zastupuji. Oni to však věděli.

Když jste na úřady přinesl ten seznam 
bratří, co to pro ně znamenalo?

Museli jsme nahlásit všechny údaje 
o těch 118 bratřích, což bylo někdy 
spojeno s různým znevýhodněním v za-
městnání. Dětem byl ztěžován přístup 
ke vzdělání apod.

Mohl bych se vrátit ještě k tomu mod-
litebnímu zápasu a událostem v oce 
1956? Co bylo hlavní motivací k tomu 
zápasu? 

Jedním slovem, strašný hlad po 
obecenství a obava z postupné ztráty 
jednotlivců i celých sborů, která se 
pak i naplnila. Někteří lidé se skutečně 
nevrátili. Využili pohostinnosti jiných 
církví, zůstali tam jednotlivci, i celé ro-
diny a sbory. V Knize „Největší z nich 
je láska“ se slovenští bratři baptisté 
zmiňují o tom, že v tom a v tom roce 
došlo k velké bratrské újmě a škodě, 
když se od nich odtrhli bratři, kteří 
k nim dříve přišli z křesťanských sbo-
rů. Rozhodli se totiž v roce 1956 praco-
vat samostatně. Bratři baptisté to velice 
těžce nesli, když jim po pěti letech 
společného života naši bratři děkovali 
za přístřeší s tím, že chtějí začít samo-
statnou práci. V severních Čechách to 
bratři neudělali a v Bratrské jednotě 
baptistů zůstalo pět sborů. Sbor, kde 
působil bratr Kubalík měl dlouho na 
vývěsní tabuli jako první označení 
Křesťanský sbor.

rozhovor
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rozhovor

Kdybyste to období měl s odstupem 
času zhodnotit, co byste k tomu řekl?

Že i teď po mnoha letech opět vy-
vstává ve sborech zarputilý postoj 
„věrnosti Písmu“ reprezentovaný např. 
bratrem Lubošem Křesinou. Věrnost 
Písmu přitom znamená žít v tím nej-
primitivnějším životem, bez registrace 
státem a účasti na veřejném životě spo-
lečnosti, prostě nebrat ohled na nic, 
a to i za cenu ztráty jednotlivců, rodin 
a sborů. Myslím si, že to bylo hloupé, 
bylo to strašně hloupé a je to hloupé 
dodnes. Za cenu vymizení sborů trvat 
na tom, že nepřijmeme žádné úřední 
ustanovení, to bylo těžké pochybení. 
Na druhou stranu je nutno říct, že nás 
Pán ilegalitou provedl a přineslo to 
i něco pozitivního.

Co například? Zkuste to trochu roz-
vést.

Když jsem viděl, co všechno musí 
vyplňovat tradiční církve, tak to ve mně 
budilo hrůzu. Viděl jsem velké úřední 
archy o všech výdajích, podrobnosti 
o spotřebě vína, svíček a náboženských 
předmětů, o platech zaměstnanců 
apod. Takže tím, že jsme se církevnímu 
zákonu nepodrobili, jsme ztratili svobo-
du, lidi a sbory, ale na druhou stranu 
jsme se tou svou zarputilostí a tvrdostí 
projevili jako rozhodní křesťané a úřady 
nám udělali jisté ústupky. Musely nám 
nakonec vyhovět. Z těch velkých archů 
pak pro nás zbyly jen jednoduché výka-
zy o nejnutnějších výdajích a příjmech 
ze sbírek. Takže jsme to nakonec s to-
talitou vyhráli. Bylo to vlastně vítězství 
v neštěstí a ohromná úleva. Čas od 
času se muselo napsat nějaké hlášení 
a vyplňovat čtvrtletní výkazy a to bylo 
vše. Já jsem měl spíše jednání s úřady 
a bratr Kola nutnou administrativu za 
celý kraj.

Někdy se lidé ptají i na to, jaké to 
bylo v Křesťanských sborech při styku 
s úřady? Jaké to bylo se spoluprací věří-
cích se Státní bezpečností? Zda nedošlo 
k nějakému selhání či spolupráci s StB? 
Co byste k tomu ze své zkušenosti 
řekl? 

Já si myslím, že nikdo z těch, kdo 
k tomu byli vlastně přinuceni, že by ni-
kdy neškodil. Ti, kdo však byli více cit-
liví a bylo jim různě vyhrožováno, se na 
to mohli nechat nachytat. Co bych však 
k tomu řekl? … Jednou mi, to jsme ještě 
bydleli v Hrabové, například volal jeden 
člověk od policie. Ptal se, zda jsem 

z Křesťanských sborů a že by se mnou 
potřeboval něco projednat. Tehdy mi 
dal Pán Bůh takovou moudrost, že jsem 
mu odpověděl: „Promiňte Pane, na jaké 
úrovni vlastně u policie pracujete? Na 
okresní nebo krajské?“ „A proč to chce-
te vědět“, odvětil. „No protože já jsem 
krajský zástupce. Chcete-li vědět něco 
na okresní úrovni, obraťte se na okres-
ního církevního tajemníka a informujte 
se na nás. Pokud chcete něco na krajské 
úrovni, mluvte s krajským církevním 
tajemníkem. Ale já mám své občanské 
povolání. Zítra jednám v Šumperku 
s církevním tajemníkem a musím si 
na to vzít volno. Takže promiňte, ale 
na schůzku s vámi už nemám čas.“ 
Omluvil se a už nevolal. Mě to však ne-
dalo a pro jistotu jsem o tom informoval 
i krajského církevního tajemníka. Pan 
tajemník Š. se na mě podíval a zeptal 
se: „A myslíte si pane Krmášku, že jste 
udělal dobře?“ Já říkám: „Rozhodně, 
já jednám přímo a nemám rád nějaké 
postranní schůzky.“ A on zase na to: 
„Nenapadlo Vás, že si ten člověk najde 
někoho jiného tam od vás a vy o tom ani 
nebudete vědět? Ten druhý mu ty zprá-
vy bude podávat!“ Z toho jasně vysvítá, 
že si StB hledala své informátory i mezi 
námi. My jsme o těch konfidentech 
však věděli. V Praze byl jeden takový, 
k nám do Těšína chodil také jeden.

Setkal jste se někdy s tím, že církevní 
tajemnící měli informace, které jim ně-
kdo donášel? 

No to víš že jo. Tajemník se mi na-
příklad chlubil, že má plné šanony 
informací a hlášení, která na sebe na-
vzájem psali lidé z jedné tradiční církve. 
„Vidíte“, říkal, „to jsou samé problémy 
mezi lidmi z církve XY, tady se dokonce 
fackovali.“ Měli to všechno seřazeno 
a uspořádáno. My jsme měli například 
v Havířově dost naivně v šatně nahoře 
nové pašované knihy. Bratr Budina to 
prodával za symbolických 5 korun. 
Někdo z návštěvníků to nahlásil. Pan 
tajemník přišel, knihy nám vzal a řekl: 
„Zítra se u mě na ONV hlaste.“ Tam 
jsme museli vysvětlovat odkud to máme 
apod. Když jsme řekli, že už nic nemá-
me, museli jsme rychle uklidit do bezpe-
čí to, co zůstalo skryto. To byla pro mě 
asi nejhorší chvíle. Spěchali jsme rychle 
do sboru, abychom ze skrýše pod pod-
lahou vytáhli knihy a odvezli je schovat 
do bezpečí k Vilémovi Kubienovi na 
Bludovický kopec. Tehdy jsem z toho 
šoku dostal takový třes, takto vynervo-

vaný jsem nikdy před tím nebyl. Taky se 
to na mém zdraví podepsalo.

Jeden z těch konfidentů nás před 
začátkem shromáždění navštěvoval 
a nosil dorty. Tak jsem se ho přímo 
zeptal: „Bratře, ty ses u nás ještě nikdy 
nepomodlil. Čím to je?“ On se tedy ve 
sboru začal modlit a každý poznal, že to 
není znovuzrozené Boží dítě.

Ale zpět k tvé otázce. Ty knihy vozili 
bratři ze Západu k bratru Kubánkovi 
do Bílovce. Odtamtud to distribuoval 
bratr Kola přímo do sborů. A když to 
rozděloval, tak říkal: „Kdyby něco, 
bratři, tak to klidně prozraďte, že to 
máte ode mně. Já jsem si jist.“ Oni ho 
StBáci (příslušníci Státní bezpečnosti) 
dávno měli ve svých záznamech a on 
se fakt nebál. Mohl se vymluvit na svou 
psychickou labilitu a policisté na něho 
nemohli. „Klidně říkejte, že to máte ode 
mě,“ říkal. Také vyprávěl, jak na něm 
někdo vyzvídal v jaké že to je sektě. 
A on odvětil: „Prosím Vás, ptáte se mně 
z nějakého veřejného zájmu nebo sou-
kromě?“ „Proč? Je v tom snad rozdíl?“ 
„No to víte, že je. Když se mě ptáte ve-
řejně, tak to porušujete ústavu, protože 
tam je zakotveno, že každý může vyzná-
vat, co chce, a nikdo se jej na to nesmí 
ptát. Pokud se ptáte soukromě, tak vám 
řeknu, že jsem z Křesťanských sborů!“ 
tak to byl Jenda Kola.

Takže, kdybyste to období ilegality 
měl zhodnotit a s odstupem času říct, 
zda bylo správné vyjít z ilegality v roce 
1956, co byste k tomu řekl? Jaký je Váš 
postoj k té věci?

Já chápu ten „pravověrný“ postoj 
některých bratří a nemám jim to za 
zlé. Ale když sečteš všechnu tu nouzi, 
kterou jsme procházeli a kolik lidí od-
padlo. Když si uvědomíš, že se ztrátou 
obecenství lidé ochladli, ztratili lásku 
k Bohu i k bližním. A i když, jsme měli 
určitá omezení a museli jsme v lecčems 
ustoupit, přesto říkám, bylo správné vy-
jít z ilegality. Bylo správné začít pěstovat 
společenství, které posiluje. Obecenství 
je ohromný dar, můžeme se vzájemně 
posilovat Božím slovem a já toho neli-
tuji toho, co jsme museli podstupovat, 
že jsem ztratil místo. Z technika jsem 
musel přejít na manuální práci, šestnáct 
let práce v dole. To tam jsem onemocněl 
na oči, dostal jsem zelený zákal. V ně-
čem jsme museli ustoupit, ale celkově to 
prospělo Božímu dílu.

Děkuji za rozhovor.
JAREK ANDRÝSEK
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DANIEL FAJFR
PŘEVZATO SE SVOLENÍM AUTORA 

Z ČASOPISU BRÁNA 11/2006 

Jeden z najtvrdších výrokov v Novej 
zmluve je tento: „…a kto by bratovi po-
vedal: Hlupák! – prepadne najvyššiemu 
súdu; a kto by bratovi povedal: Blázon! 
– prepadne ohnivému peklu“ (Matúš 5).

Čo tu náš Pán hovorí, nie je to, že človek 
bude potrestaný pekelným ohňom za to, 
že iného nazval bláznom, ale to, že človek, 
ktorý môže svojmu blížnemu povedať „Ty 
blázon“, vyjavuje tak stav srdca, ktorý ho 
uspôsobí nakoniec pre peklo. Nie tá rela-
tívne mierna urážka nazvať brata bláznom, 
ale vážny hriech, akým je prechovávanie 
pohŕdania, ohrozuje budúcnosť človeka. 
Mimoriadna vážnosť situácie nespočíva 
v skutočnosti, že človek môže zvolať „Blá-
zon!“, ale v tom, že môže vo svojom srdci 
živiť pohŕdanie, ktoré toto slovo vyjadruje.

Pohŕdanie ľudskou bytosťou je urážkou 
Boha, skoro tak ťažkou ako modlárstvo, 
lebo keď modlárstvo je neúcta k Bohu sa-
mému, pohŕdanie je neúcta k bytosti, kto-
rú stvoril na svoj obraz. Pohŕdavý postoj 
napovedá o človeku: „Ráka, tento chlapík 
nemá cenu, tejto osobe nepripisujem žiad-
nu hodnotu.“ Človek vinný takýmto vy-
hodnotením ľudskej bytosti, svojho blíž-
neho, je naskrze zlý.

Pohŕdanie je pocit, ktorý je možný iba 
tam, kde je veľká pýcha. Omyl v morál-
nom posudku, ktorý podceňuje iného, 
vždy pramení z omylu preceňovania seba 
samého. Pohŕdavý človek oceňuje seba 
privysoko, a pritom z dôvodov, ktoré sú 
neplatné! Jeho názor o sebe samom sa 
nezakladá na postavení ako bytosti stvo-
renej na Boží obraz; oceňuje sa pre svoje 
pomyselné cnosti, ktoré nevlastní. Má ne-
správny postoj voči sebe a dvojnásobne 
nesprávne hodnotí blížneho. Omyl v jeho 
súde je morálny, nie intelektuálny.

Je to v oblasti náboženstva, kde pohŕ-
danie nachádza svoju najúrodnejšiu pôdu 
a kvitne najbujnejšie. Je to vidieť v chlad-
nom odstupe, s akým sa díva napríklad 
vážená žena z cirkvi na svetskú sestru, 
alebo pohŕdanie, ktoré sa navŕši na padlú 
ženu zo strany manželky zákonito vyda-
tej. Vážený diakon možno len ťažko skryje 
svoje znevažovanie voči susedovi, ktorý 
pije. Evanjelikál môže kárať liberála spô-
sobom, ktorý budí nemalú pochybnosť, že 
sa cíti byť v porovnaní s ním vo všetkom 
na vyššej úrovni.

Náboženstvo, ktoré nie je očistené po-
káním, pokorou a láskou, povedie k poci-

tu pohŕdania voči nenáboženským a mrav-
ne degradovaným blížnym. A keďže pohŕ-
danie zahrňuje súd, podľa ktorého brat 
nemá cenu, pohrdlivý človek sa nachádza 
pod Božou neľúbosťou a tak aj v nebezpe-
čí pekelného ohňa.

Kresťan nemôže zatvárať oči pred dob-
rom i zlom vo svojom blížnom. Nemô-
že sa vyhýbať mravnému posudzovaniu 
o skutkoch ľudí; a dokonca má povinnosť 
tak robiť. „Podľa ovocia ich poznáte.“ „Ta-
kých sa stráň.“ Ale jeho nesúhlas so zlý-
mi vecami blížnych a ľudí všeobecne, ho 
nesmie zviesť k tomu, aby nimi pohŕdal 
ako ľudskými bytosťami. Musí si ctiť člo-
večenstvo v každom človeku, akokoľvek 
padlom. A to preto, lebo má oceňovať 
jeho pôvod vo stvoriteľskom Božom akte. 
Nikto, za koho Kristus zomrel, nemôže 
byť obecný alebo bezcenný. Človečen-
stvo samo musí byť ctené ako odev, ktorý 
prijal večný Boží Syn, keď prišiel na túto 
zem. „Oceňovať“ ako bezcenného koho-
koľvek, kto nesie podobu človeka, značí 
previňovať sa urážkou voči Synovi člove-
ka. Mali by sme nenávidieť hriech v nás 
samých, hriech vo všetkých, ale nikdy by 
sme nemali podceňovať človeka, v kto-
rom sa hriech našiel.

život v církvi

Nazvať brata bláznom

A. W. TOZER: OF GOD AND MEN
PREKLAD MATÚŠ KOŠA)

C h a o s  v  c í r k v i
Chtělo by se říci, že chaos je nerespekto-

vání pravidel. Nebo jinak, kde se dodržuje 
řád, nemůže být chaos. Platí to i pro církev? 
Má církev přesně stanovený řád? Jsou novo-
zákonní principy církve tak jednoznačné, že 
se jejich dodržováním eliminuje každý cha-
os? Myslím si, že je to složitější, neboť pouhé 
zachovávání pravidel ještě nemusí znamenat 
pokoj a pořádek. I takový chaos může mít 
někdy svoje pozitiva, naproti tomu vnější 
pořádek nemusí být zárukou Božího pokoje. 
Zažil jsem totiž jak požehnaný sborový cha-
os, tak mrtvolnou sborovou pohodu. Pokud 
mám ko mentovat chaos v církvi, pomohu si 
tím, že jej rozdělím do tří oblastí - organizač-
ní, věroučný a duchovní.

Organizační chaos je výstižně popsán 
v knize Soudců 21,25: „V těch dnech ne-
měli v Izraeli krále. Každý dělal, co uznal 
za správné.“ Tento typ sborového chaosu 
je zapříčiněn nekompetentním vedením 
a neochotou spolupracovat. Církev, mimo 
svůj duchovní rozměr, je organizovanou 
skupinou lidí, na kterou se vztahují pra-
vidla teorie řízení. Pěknou lekci v tomto 
oboru dostal Mojžíš od svého „pohanského“ 
tchána Jetra. (2M 18,13-26). Vedení sboru 
má mít nejen duchovní vhled dobře zakot-
vený v Písmu, potřebuje též schopnost vést 
druhé. Kde chybí zmocňující vedení, tam 

platí ono zmíněné: každý dělá, co považuje 
za správné.

Na druhou stranu princip řízení a vedení 
vyžaduje týmovou spolupráci, loajalitu a na-
sazení všech pro společnou věc. Pokud se 
ve sboru nerespektují společné závěry a ne-
platí obyčejné lidské slovo, natož biblické 
principy týkající se duchov ních darů, úřadů, 
autority a podřízenosti, nemůže se zabránit 
zmatkům a vážným nedorozuměním. Neú-
stupná autoritativnost na jedné straně, česká 
schopnost im provizace na poslední chvíli na 
straně druhé, může být dalším z příkladů. 
Zaujal mě povzdech jednoho staršího sbo-
ru: „Vadí mi, že na čem jsme se dohodli na 
pos ledním staršovstvu, už na příštím pro 
někoho neplatí. To by se v mém zaměstnání 
stalo jen jednou, příště by si takový člověk 
hledal jinou práci.“

Pokud zmiňuji věroučný chaos, myslím 
tím zmatek a nejednotu v zásadních otáz-
kách týkajících se naší víry. Apoštol Pavel 
píše: „...jestliže v něčem smýšlíte jinak, i to 
vám Bůh objasní. Jen k čemu jsme již dospě-
li, toho se držme“ (Fp 3,15 .16). Každá církev 
si odpovědně formuluje z Písma i z praxe 
vlastní konfesi, vyme zující pomyslné hra-
nice, ve kterých se odehrává následování 
Krista. Čas od času se vyjeté koleje naruší 
nějakou věroučnou „novinkou“. Někdy to 

může prospět, jindy uškodit. Například 
s příchodem charismatického hnutí čelily 
sbory, a to nejen v CB, různým důrazům 
zejména v oblasti působení Ducha svatého. 
Pokud si sbor včas nevyjasnil své učení, po-
tom místo duchovního obživení prošel chao-
sem, který vedl někdy k odchodům, dokon-
ce až k rozdělení. Takových rozbušek může 
být mnoho: např. nejednota v otázkách křtu, 
Večeře Páně, stvoření světa apod.

Praxe ukazuje, že při moudrém počínání 
se chaos v obou uvedených oblastech dá 
celkem dobře řešit a nemusí trvat dlouho, 
aby zavládl Boží pokoj. Ovšem du chovní 
chaos, ten je daleko závažnější. Mám na 
mysli duchovní zmatek způsobený hříchem. 
Zde nemilosrdně působí onen princip deter-
minismu, který zmiňuje Š. Markuš v článku 
Chaos náš všadeprítomný. Porušení důle-
žitého principu někde v minulosti působí 
těžké problémy v přítomnosti a pozname-
nává naši budouc nost. Například tam, kde 
v církvi nezaujali biblický postoj k lidské 
sexualitě, zažívají později zmatek např. ve 
vztahu k předmanželskému sexu či k regis-
trovanému part nerství. Pokud staršovstvo 
mlčí k jasnému hříchu, bojí se jej pojmeno-
vat a neprak tikuje milostivou kázeň, zasévá 
do sboru chaos. Důsledky mohou být zniču-
jící a zcela jistě poznamenávají život celého 
společenství.
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misia bratského hnutia

Tohto roku uplynulo 120 rokov od za-
čiatku pôsobenia bratskej misie v Afrike 
a 100 rokov od začiatku jej nemocničnej 
práce v tomto svetadiele. Oba tieto za-
čiatky mali neoceniteľný význam pre 
ďalšie zvestovanie evanjelia v Afrike, 
nerozlučne spojené so zdravotnou aj 
inou pomocou domorodým obyvateľom.

Priekopnícka misijná práca

Prvý začiatok bratskej misie je spojený 
s menom mladého muža, ktorý bol jej pr-
vým a najväčším priekopníkom. Volal sa 
Frederick Stanley Arnot. Ako chlapec žil 
v škótskom Hamiltone v blízkosti domu 
Livingstonovcov, ktorých navštevoval. 
Veľký misionár, lekár i zemepisec vtedy 
ešte žil a pôsobil v strednej Afrike. Jeho 
príklad mocne tiahol malého chlapca. 
Po tom ako sa 11-ročný odovzdal Pánovi 
Ježišovi, bol utvrdený vo svojom roz-
hodnutí stať sa misionárom v strednej 
Afrike. A po smrti Dávida Livingstona 
v roku 1873 začal sa na ňu cieľavedome 
pripravovať. Ako 23-ročný odplával v ro-
ku 1881 zámorskou loďou do Kapského 
mesta a odtiaľ pobrežným parníkom do 
prístavu Durban v provincii Natal. Nasle-
dujúcich 5 rokov bol pre Európu stratený 
na strastiplnej ceste z juhovýchodného 
pobrežia Afriky na západné a takouto 
vynútenou okľukou do cieľa svojej cesty. 
Jeho cesta viedla cez Natal a Transvaal, 
potom púšťou Kalahari v Bečuansku 
(terajšia Botswana) a odtiaľ k rieke Zam-
bezi. Cestoval na voze ťahanom volmi aj 
pešo. Viackrát bol pre vysokú horúčku 
blízko smrti a trpel nedostatkom vody 
i opuchom na nohe. 

Pri konci roka 1882 dosiahol Lealui, 
sídlo kráľa kmeňa Barotse, ktorý ho tam 
zadržal na 18 mesiacov. V máji roku 1884 
pokračoval Arnot v ceste do Benguelly 
na pobreží Angoly cez rozvodie Zam-
bezi a Konga vo výške viac než 1500 m 
nad morom. Po niekoľkotýždňovom 
oddychu v Benguelle vybral sa v januári 
1885 na východ, ale musel sa vrátiť späť 
pre poštu a zásielky z domova. Až v júni 
sa vybral druhý raz na východ do kraji-
ny zvanej Garengaze, kráľovstva kráľa 
Msidiho, v terajšej konžskej Katange. Po 
rečiach Bantu a Sečuana, ktoré sa naučil 
prv, učil sa po ceste reč Umbundu. Cez 

kraje kmeňov Čokve a Luvale došiel vo 
februári 1886 ako prvý biely človek do 
Bunkeje, kde kráľ Msidi vládol už 36 ro-
kov. Mal 500 žien, ktoré vládli nad mno-
hými dedinami kráľovstva a boli zároveň 
jeho spravodajkyňami o tom, čo sa dialo 
v ich okolí. Na Arnotovo prekvapenie 
Msidi ovládal veľmi dobre reč Umbun-
du, takže sa s ním mohol rozprávať bez 
tlmočenia. Hoci ho Msidi rád privítal 
a po dva roky u seba držal, boli medzi 
nimi stále spory pre ukrutnosti, ktorých 
sa Msidi dopúšťal a za ktoré ho Arnot 
vždy napomínal. 

V lete 1886 bol Arnot stále chorý. V ok-
tóbri toho roku uverili v Krista a v nasle-
dujúcom roku boli pokrstení dvaja z Ar-
notových nosičov, Dick a Susi. Uverili aj 
ďalší domorodci v Bunkeji. V decembri 
1887 prišli Arnotovi na pomoc dvaja mi-
sionári: Charles Albert Swan z Anglicka 
a W. L. Faulknor z Kanady. Zostali u Msi-
diho v Bunkeji a ten dovolil Arnotovi 
odísť. Swan ovládal reč Luba, ktorou ho-
vorili domorodci, a tak mohli pokračovať 
v Arnotom začatej misijnej práci. Arnot 
sa v septembri 1888 vrátil do Anglicka 
– 7 rokov po ako odišiel. Doma strávil 6 
mesiacov, počas ktorých získaval ďalších 
kresťanov z bratských zborov pre misiu 
v strednej Afrike a tiež sa oženil s Har-
riet Jane Fisherovou. Okrem nej sa do 
misie prihlásilo 12 ľudí, z toho 9 slobod-
ných mužov, ďalší manželský pár a jedna 
slobodná žena. Z nich sa stali známymi 
najmä Dan Crawford a Dr. Walter Fisher 
(Arnotov švagor). V máji a septembri 
1889 prišli vo dvoch skupinách do Ben-
guelly. Tam zomrel na horúčku jeden 
z mužov a na ceste do vnútrozemia ďalší 
dvaja. Manželka jedného z nich sa vrá-
tila domov k deťom spolu so slobodnou 
ženou. Arnot so zostávajúcimi ôsmymi 
(vrátane svojej manželky) začal so zakla-

daním reťaze misijných staníc na ceste 
z Benguelly do Katangy. V tomto diele 
pokračoval neúnavne po celý zostávajúci 
život. Následkom chorôb a vyčerpania 
zomrel ako 55-ročný v roku 1914, keď 
strávil v misii 33 rokov.

Dan Crawford bol jedným zo skupiny 
13 mužov a žien, čo sa vydali s Arnotom 
budovať zmienenú reťaz misijných 
staníc v západnej a strednej Afrike. 
Mal iba 18 rokov, keď v roku 1890 
prišiel z Benguelly do Bunkeje s dvo-
ma druhmi, Laneom a Thompsonom, 
aby vyslobodil Msidim zadržiavaných 
bratov, Swana a Faulknora. Namiesto 
nich tam zostal on s Laneom. V roku 
1891 sa stal svedkom zavraždenia kráľa 
Msidiho belgickým dôstojníkom, ktorý 
bol vzápätí zabitý kráľovým osobným 
strážcom. Katanga sa potom stala sú-
časťou Belgickom ovládaného „Slobod-
ného štátu Kongo.“ Crawford za chaosu, 
ktorý nastal mohol ísť ďalej. Putoval 
na pobrežie jazera Mweru, ležiaceho 
na hranici medzi Kongom a Zambiou. 
Tu založil misijnú stanicu, ktorá sa 
stala útočiskom utečencov v nepokojmi 
rozrušenej krajine. V roku 1894 založil 
trvalú misijnú stanicu na pobreží jazera 
pri Luanze v Kongu. Dedina Luanza sa 
vďaka nej v priebehu dvoch rokov stala 
mestom. V roku 1896 sa Crawford ože-
nil s Grace Tilsleyovou z Bathu, ktorá 
za ním prišla do Luanzy. Sám sa naučil 
grécky a hebrejsky a preložil Bibliu do 
reči Luba. Vlastným štúdiom nadobu-
dol široké vzdelanie, ale napriek tomu 
sa vedel v mnohom stotožniť s africký-
mi domorodcami. Podobne ako Arnot 
zomrel 55-ročný v Luanze roku 1926. 
Z 37 rokov v misii strávil iba 2 roky 
v Anglicku a ďalšie 2 roky v Amerike 
a Austrálii, kde získaval záujemcov pre 
misiu v Afrike (1911-15). 

Začiatky bratskej misiev Afrike
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Bratia nazvali prv spomenutú reťaz 
misijných staníc a široký pruh územia 
okolo nej milovaný pás, lebo na ňom 
zomrelo veľa hrdinov - bratských misi-
onárov, ktorí sa napriek hrozbe chorôb, 
invalidity a smrti dali práve tu do misij-
nej práce. Bol to pás územia s dĺžkou 
okolo 1600 km, šírkou asi 480 km a plo-
chou okolo 768 000 km2. Tiahol sa od 
pobrežia Angoly až k hraniciam Zambie 
s Mozambikom a zahŕňal časti územia 
Angoly, Konga, Zambie a Zimbabwe. Do 
roku 1938 tu bolo založených viac ako 70 
misijných staníc. V súčasnej dobe je na 
území prvých troch z týchto krajín viac 
než 2850 bratských zborov a viac ako 
300 000 bratských veriacich. Aký žiari-
vý bol a zostáva i pre nás príklad viery, 
lásky a nádeje týchto priekopníkov 
bratskej misie v Afrike. Nasledujme ho 
v podmienkach nášho života!

Nemocničná misijná práca

Začiatok tejto práce je spojený s me-
nom ďalšieho muža zo skupiny, ktorá 
v roku 1889 išla s Arnotom zakladať 
misijné stanice v „milovanom páse“. Bol 
to brat Arnotovej manželky Dr. Walter 
Fisher, v tom čase skvelý mladý chirurg. 
Pracoval ako misionár i lekár v údolí 
rieky Zambezi. Domorodci tu trpeli 
a zomierali na mnohé choroby. Na jednu 
z nich zomrela i druhá dcérka Fisherov-
cov niekoľko hodín po narodení. Na-
priek tomu pokračovali ďalej v misijnej 
práci. V roku 1896 zomrel v angolskom 
Kavungu ich verný spolupracovník Cy-
ril Bird. Užasnutí pokojom misionárov, 
uverili o týždeň po pohrebe prví dvaja 
mladí domorodci. Potom ich uverilo 
mnoho ďalších, medzi nimi aj Mwewa, 
dcéra kráľa Msidiho. V roku 1897 zomrel 
ďalší misionár, George O´ John. Práca 
v Kavungu bola azda najnamáhavejšia 
v celom „milovanom páse“. V roku 1899 
sa Fisherovci so sestrou O´Johnovou 
presťahovali do Kazomba aj s novými 
spolupracovníkmi. Jeden z nich už o pol 
roka zomrel. Namiesto neho však prišli 
noví odvážni misionári, muži aj ženy. 
V roku 1901 Dr. Fisher dokončil a dal 
vytlačiť v Anglicku preklad Jánovho 
evanjelia do reči Luvale. Pripravil tiež 
gramatiku a slovník tohto jazyka. Všetci 
v Kazombe boli napádaní maláriou 
a inými chorobami. Preto sa Fisherovci 
s niektorými spolupracovníkmi rozhodli 
v roku 1905 presídliť do Kalundy (stále 
v terajšej Angole) v blízkosti vrchu Kale-
ne v kraji Lunda. 

Veľmi zaostalý kmeň Lunda, ktorý 
bol v minulosti zdrojom otrokov pre 
arabských i bielych otrokárov, bol preto 
veľmi podozrievavý voči bielym ľuďom. 
Misionári si však rýchlo získali ich 
dôveru, najmä keď Dr. Fisher priniesol 
z Anglicka chinín, pomocou ktorého 
predchádzal záchvatom malárie a iných 
horúčok u domorodých pacientov. 
Prišiel však práve do Kalundy najmä 
preto, že už dlho hľadal zdravé miesto 
na sanatórium pre chorých misionárov, 
kde by sa mohli zotaviť. Tak sa dostal 
do blízkosti vysokého vrchu, ktorý už 
Arnot videl na severe zo vzdialenosti asi 
16 km, ale nebolo mu dovolené k nemu 
ísť. Vrch sa volá Kalene a leží v blízkosti 
bodu, v ktorom sa stýkajú hranice An-
goly, Konga a Zambie. Na vrchu bolo 
oveľa chladnejšie ako v údoliach a bol 
tu zdravý vzduch. Nepôsobila tu malária 
a iné ťažké choroby. Tu začal Dr. Fisher 
so spolu pracovníkmi budovať v roku 
1906 prvú misijnú nemocnicu v tejto 
časti Afriky. Vzhľadom k svojej polohe 
mohla slúžiť mnohým tisícom pacientov 
z troch krajín: Zambie, Angoly a Konga. 
Po jej vybudovaní pracoval v nej a žil tu 
so spolupracovníkmi takmer 30 rokov. 

V roku 1914 bol neďaleko nemocnice 
vybudovaný sirotinec, svojho času naj-
väčší v krajine, dnešnej Zambii. Keď 
v nej pri pôrode zomrela matka, dieťa 
bolo považované za začarované a bolo 
odvrhnuté na smrť. Z podobných dô-
vodov bol vybudovaný starobinec pre 
ženy, lebo tie boli v krajine čarodejníkmi 
prehlásené a všeobecne považované za 
príčinu každej nečakanej smrti. Syn 
Fisherovcov založil v roku 1920 farmu 
Hillwood asi 18 km od vrchu Kalene. Na 
ňu sa v roku 1928 presťahoval sirotinec, 
v ktorom sa o siroty staral on s manžel-
kou a ďalšia sestra z Londýna. V rokoch 

1922–25 vybudoval Dr Fisher asi 2 km 
od farmy Hilwood školu Sakeji pre mi-
sionárske i domorodé deti. V roku 1972 
sa v nej učilo 115–120 detí a vyučovanie 
pokračuje dodnes. Farma zásobovala 
nemocnicu, sirotinec i častých hostí na 
Kalene mliekom a mäsom Od roku 1928 
Dr. Fisher postupne slabol až napokon 
nemohol vykonávať lekársku prácu. 
Pre neho a jeho manželku postavili asi 
poldruha kilometra od nemocnice dom, 
kde ho navštevovali stovky ľudí. „Dobrý 
doktor“ zosnul v Pánovi v roku 1935. 
Jeho manželka ho nasledovala o tri roky 
neskôr. Zosnula na farme Hillwood 
u svojho syna a nevesty. 

Pred 100 rokmi Dr. Walter Fisher 
položil základ bratskej misijnej nemoc-
ničnej práce v Afrike, na vrchu Kalene 
v dnešnej Zambii. Tým základom bol 
Kristus, ktorého chcel zvestovať domo-
rodcom, ohrozeným smrtiacimi choro-
bami. Mnohí ďalší misijní lekári, zdra-
votné sestry a iní pracovníci stavali na 
ňom ďalej a stavajú dodnes. Jeho aj ich 
vízia, vybudovať bratské zbory, misijné 
nemocnice a kresťanské školy v tejto 
časti Afriky, sa bohato naplnila. A to 
všetko vzniklo z túžby jedného kresťa-
na zvestovať domorodým obyvateľom 
Krista skutkami aj slovami, ako to činil 
On, jeho Pán, a z ochoty poslúchnuť Bo-
žie povolanie, prísť na toto miesto a ko-
nať tu službu, ktorú Pán Boh pre neho 
a jeho spolupracovníkov pripravil. Kiež 
by sme v našich pomeroch nasledovali 
jeho príklad. 

misia bratského hnutia

Z ANGLICKÉHO ORIGINÁLU VYBRAL, 
PRELOŽIL A UPRAVIL JÁN HUDEC
PRAMENE:  F. R. COAD –  A HISTORY 
OF THE BRETHREN MOVEMENT  (THE 

PATERNOSTER PRESS EXETER 1968)  
COLLECTÍVE  –  TURNING THE WORLD 
UPSIDE DOWN  (ECHOES OF SERVICE 

BATH 1972)

Dr. Fisher F. S. Arnot D. Crawford
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Chvalme Hospodina

V dnešní době jsou „in“ chvály. V církvích 
existují chválící skupinky, chválící kapely. 
Před začátkem bohoslužby, modlitební 
hodiny nebo nějakého jiného shromáž-
dění, se chválí. Dopředu nastoupí kapela 
a zpívá se. Vytváří se určitá (pozitivní) 
atmosféra, která umožňuje, aby se i naše 
emoce dostaly ke slovu (a za ty se přece 
nemusíme stydět). A pokud se z toho ne-
dělá nějaký nový „šibolet“ na rozpoznává-
ní duchovní úrovně sboru, či jednotlivce 
(ve smyslu kdo nechválí s námi, jde proti 
nám), tak tento trend vítám a jsem za něj 
vděčný. Vždyť jde v posledu o vyjádření 
díků a vděčnosti samotnému Bohu. 

V každé době Boží lid 
nějak chválil Boha

Chválit Hospodina znamenalo a zname-
ná děkovat mu za jeho projevenou lásku 
a milosrdenství, za jeho požehnání, když 
se nám daří dobře, i za to, že má naše 
životy pevně v rukou, když se nám daří 
zle. A to je věc podstatná. Věcí případnou 
(tedy podmíněnou určitou dobou a místní 
kulturou) je formální stránka chválení. 
Ta se různě mění a dnes prostě odpoví-
dá současné době (tedy, že se hraje na 
kytaru, saxofon, bicí, atd.). To se může ně-
komu nelíbit z důvodů estetických, ale ar-
gumentovat proti tomu teologicky pomocí 
Písma bych neviděl jako přiměřenou reak-
ci. Vždyť v každé době lid Boží Boha nějak 
chválil. Za tím slovem „nějak“ se skrývá 
právě ta různost způsobů, kterou znají 
dějiny křesťanství a důvod, proč o formě 
chválení mluvím jako o věci případné. Ale 
v zásadě jde ve chválách o naplnění po-
kynu Slova Božího, např. dle nejkratšího 
žalmu v Bibli (Ž 117): „chvalte Hospodina 
všechny národy, chvalte ho zpěvem.“ nebo 
dle Žalmu 118: „Chválu vzdejte Hospodinu, 

protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné“ 
nebo dle Žalmu 66 „Hlahol Bohu celá země! 
Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu 
šiřte chvalozpěvem.“

Chválení jako lidská aktivita 
směrem k Bohu

Chválit Boha znamená vyvíjet nějakou 
aktivitu. Tento vnější projev víry nachá-
zel a dodnes nachází svou výrazovou 
formu nejčastěji ve zpěvu písní (ať už 
s hudebními nástroji nebo bez nich, to je 
otázka vkusu, ne teologie), v modlitbách 
(a to např. vleže nebo ve stoje s rozepja-
týma rukama), nebo i v tanci (tak u Židů 
v některých proudech judaismu nebo 
např. u křesťanů v Indii, Africe apod.). 
Chválení Boha může být někdy velmi 
veselé a živé, takže na konzervativnějšího 
jedince, kterému by navíc chyběl cit pro 
umění a krásno, by se to mohlo zdát jako 
něco nepatřičného nebo pohoršivého. Ale 
v jádru věci to byla vždy nějaká aktivita, 
verbální či neverbální, směřující od člově-
ka k Bohu.

Chválit mohu i jinak

Písmo, konkrétně Starý zákon, však zná 
pod chválením i něco jiného než zpěv 
písní, hudbu, modlitby. Místo aktivního 
verbálního projevu, nebo po něm, může 
nastoupit ztišení, kontemplace. A o tomto 
si čteme v druhém verši 65. žalmu. Není 
to jednoduché místo a tak se na něj podí-
vejme do několika překladů. 
ČEP - „Ztišením se sluší tebe chválit, Bože, 

na Sijónu, sliby tobě plnit“ 
Jan Zeman - „Tobě buď ztišení, chvalo-

zpěv, Bože na Sionu, a tobě buď plněn 
slib!“ 

Roháček - „Tebe sa patrí mlčať, tebe chvá-
la, Bože na Sione, a tebe sa má plniť 
sľub.“

Slovenský katolický překlad - „Tebe, 
Bože, patrí chválospev na Sione; tebe 
treba plniť sľuby v Jeruzaleme.“

Kralický překlad - „Na tobě přestávati 
[sluší] , ó Bože, tebe na Sionu chváliti, a 
[tu] tobě slib vyplňovati“. 

Při srovnání těchto překladů se asi zeptá-
me, co se tu vlastně říká a proč se od sebe 
překlady liší? Říká nám text, že je slušné, 
vhodné, abychom chválili Boha nebo že 
se máme ztišit před Bohem a takto ho 
chválit? 

žalmy, písněmi, ztišením 

biblické vyučování

Dvě možnosti překladu výrazu 
dumija

Příčina rozdílných překladů (a do-
předu si řekněme, že oba mohou být 
správné) tkví v hebrejském slově “dumi-
ja”, jehož překlad je sporný, protože se 
jedná o dosti těžký tvar. Při překladu 
z hebrejštiny se musí vždy určit, o ja-
ký slovní kořen se jedná. V případě 
slova „dumija“ máme na výběr z více 
možností. Slovo může být odvozeno od 
kořene d-m-h (1) „podobat se“, v pielu 
(slovesný kmen) „patřit“. Může se také 
jednat o zvláštní tvar pualu, k čemuž by 
např. ukazoval i konec verše, který by 
paralelně sledoval stejnou větnou struk-
turu. Tento způsob překladu (tedy „tobě 
patří chvála / sluší se tě chválit“) mají 
i starověké překlady, řecká Septuaginta, 
syrská Pešitto a latinská Vulgata. Druhá 
možnost je, že se jedná o tvar odvozený 
od kořene d-w-m „ztišit se“, d-m-h (2) 
„ztichnout“ nebo d-m-m (zahynout, 
ustat). A v tomto případě „dumija“ pře-
ložíme jako „ztišení“. 

Jedno či druhé? Nebo obojí?

Máme tu tedy dvě možnosti. Buď tedy 
pochopíme text ve smyslu „sluší se tě chvá-
lit“ nebo „ztišením tě chválit“. Máme před 
sebou názorný příklad toho, jak je někdy 
obtížné překládat Bibli z hebrejštiny. Co ale 
s tím? Máme dát přednost starověkým pře-
kladům, nebo se máme přiklonit k druhé 
možnosti a odvodit slovo „dumija“ od slo-
vesa ztišit se, ztichnout? Různé překlady se 
rozhodly pro jednu nebo druhou možnost. 
Ovšem velmi originálně se zachovali pře-
kladatelé ekumenického překladu, když 
vzali v potaz oba možné významy a přelo-
žili, resp. vyložili toto místo slovy „ztišením 
se sluší tebe chválit“. A tuto možnost pře-
kladu si beru za základ této úvahy. 

Jak tedy rozumět slovům, že 
i ztišením můžeme chválit Boha? 

Na chválách vnímám jako podstatné to, 
co se dělá, ne jak se to dělá. Tedy oslavu 
Boha, díkůvzdání nepoměřuji formou, ale 
motivy. Tím, z čeho chvála vychází. Biblic-
ky řečeno, poměřuje se srdcem člověka. 
Pokud vnější úkon neodpovídá tomu, co 
je v srdci, je to přetvářka. A jakým vnitř-
ním motivům, jakému rozpoložení „srdce“ 
odpovídá ztišení se? 
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PAVEL ŠÍMA

Reakce na Boží nevystižitelnost

Výzvu ke ztišení se před Bohem chá-
pu v souvislosti s Boží nevystižitelností, 
jinakostí, svatostí. Bůh je pro nás vždy 
(navzdory všemu tomu, co nám o sobě 
říká v Písmu) stále velké tajemství. Lid-
ská slova, dostačující pro komunikaci 
mezi lidmi ( i když někdy dosti obtížně) 
nemohou zcela vystihnout Boží velikost, 
svatost, Boží slávu, Boží jinakost. A rovněž 
nevystihnou ani vděčnost za Boží milosr-
denství a lásku k člověku.

Požehnané ticho

Díkůvzdání a chválu můžeme projevit 
písněmi, modlitbami, ale dříve nebo poz-
ději dojde naše verbální zdatnost na své 
hranice a člověk už nemá, jak jinak to 
ještě vyjádřit a odmlčí se... Ustane v akti-
vitě a pohrouží se do ticha. Ale není ticho 
jako ticho. Může být tzv. „ticho hřbitovní“, 
což znamená, že se už nic neděje, nic ne-
žije. Může být ticho trapné a nepříjemné 
(např. u maturitní zkoušky, když máme 
odpovídat). Ale v tomto žalmu jde o ti-
cho požehnané, o ticho spojené s bázní 
a úctou, o vědomé zmlknutí před Bohem. 
A to nejen vnější, ale i vnitřní. 

Bůh chce promlouvat

Člověk se ztiší ve své mysli a soustředí 
se plně na Hospodina, na svého stvořitele 
a spasitele. Na ono nevýslovné tajemství 
zvané Bůh, které sestoupilo jako Ježíš 
z Nazaretu na tento svět a sestupuje i do 
našich životů. Bůh k nám přichází (to 
je advent) a chce se s námi setkat, chce 
k nám promlouvat. Jak? Skrze četbu 
Písma, skrze slova kázání, skrze sestry 
a bratry kolem nás. 

Jsem připraven naslouchat?

Přichází k nám a mluví k nám. A ztišení 
před Bohem chápu tak, že je člověk vě-
domě připraven naslouchat a poslouchat. 
Ztiší se, protože se chce i v tichu setkat se 
svým Bohem. Protože i Boží řeč k nám je 
někdy, obrazně řečeno, velmi tichá a jem-
ná. Bůh přichází k člověku jako „hlas 
tichý a jemný“. Takto je to např. vyjádře-
no v 1Kr 19, 11. Čteme si tam o Elijášovi, 
který na pokyn Hospodina vyjde z jesky-
ně, aby se díval, jak se kolem bude ubírat 
Hospodin. Nastane prudký vichr, země-
třesení, oheň a vždy je řečeno, že v tom 
vichru, zemětřesení ani ohni Hospodin 
nebyl. Vichr tříštící skály, zemětřesení 
a oheň byly způsoby epifanie (zjevení) tra-
dičně připisované Baalovi, bohu vegetace, 
bouře, deště, dárce úrody. A podotkněme, 
že velmi hlučné. 

Bůh se může projevit i jinak, než to 
čekáme

A pointa tohoto příběhu o Eliášovi je 
v tom, že pravý Bůh se neprojevil tak, jak 
se všeobecně od božstev očekávalo, tedy 
v tom, co budilo strach, obavu, hrůzu, ale 
projevil se zcela nenápadně, tiše (masivní 
a hlučné přírodní jevy jsou zde postaveny 
do protikladu k tichému a šeptajícímu hla-
su). K Elijášovi zazněl „kól demama“ hlas 
tichý a jemný. Paradoxní metafora. Bůh se 
projevuje zcela opačně, než se běžně oče-
kávalo. Namísto omračující a pochybnosti 
vylučující prezentace moci se tu mluví o ti-
chém, sotva slyšitelném šeptání, a to mož-
ná takovém, které ani nelze zaslechnout 
lidskýma ušima, ale jen „srdcem“. A takto 
k nám může Bůh přicházet i dnes. Ve ztiše-
ní našeho nitra jako „hlas tichý a jemný“. 

Ztišit se …

Jak jsme na tom se ztišením během 
našich bohoslužeb nebo v našem osob-
ním životě? Sloveso ztišit se používáme 
často jako synonymum pro modlitbu, ale 
modlitba může být někdy hodně hlasitá, 
hodně radostná nebo smutná, uspěchaná 
nebo klidná , někdy třeba i velmi zoufa-
lá. A už vůbec nemusí probíhat v tichu 
vnějším ani vnitřním. Při modlitbě to 
může „bouřit“ kolem nás i v nás. Ztišit 
se, to znamená zastavit se, zaposlouchat 
se do hlasu svého nitra, nebo svědomí, 
srdce... a v důvěře očekávat, že mohu 
něco/Někoho zaslechnout.

Podvědomě odmítané ticho

Dnes žijeme v době, kdy mnoho lidí 
nemá ticho rádo a vidíme to kolem sebe. 

Mnozí potřebují neustále nějaké akustické 
podněty, musí jim hrát stále hlasitá hud-
ba. I televizi si někdy pouštíme jen jako 
zvukovou kulisu, protože ticho je nám 
nepříjemné. Když se člověk ztiší, tak totiž 
začne vnímat více i své myšlenky a vůbec 
to, co je v něm, co chce možná zahlušit 
vnější aktivitou. A hrozí mu „nebezpečí“, 
že zaslechne něco, co se mu nebude líbit, 
co půjde proti jeho přirozenosti. Ale Bůh 
tak k člověku může promluvit a blaze 
tomu, kdo jej slyší. Blaze tomu, kdo jeho 
hlas zaslechne a poslechne.

Ticho jako součást bohoslužby
A tak, jak říká žalmista, i ztišením je 

možné chválit Boha. Chvílí zvláště vy-
hrazenou pro díkůvzdání Bohu je u nás 
slavení poslední Večeře Páně. Při ní chvá-
líme Boha písněmi, děkujeme v modlit-
bách. Ale máme během ní i chvilky ticha 
(aspoň někde je to zvykem). Zkusme 
vnímat i tyto chvíle nejen jako nutnou 
pauzu, kdy se čeká na to, až se další bratr 
pomodlí nebo podá píseň, ale vnímejme 
je jako součást naší bohoslužby. Jako 
okamžik společného ztišení se před Bo-
hem, kdy jako část jeho církve jsme před 
Ním shromážděni s vědomím, že nikdy 
zcela nevystihneme jeho svatost, veli-
kost, milost a lásku k nám. Že žádným 
slovem zcela nevyjádříme, co to všechno 
znamená, že nás Bůh přijal. Chvalme 
a děkujme mu za to modlitbou, písní 
i ztišením ve shromáždění i ztišením 
svého nitra, s nadějí, že zaslechneme ten 
hlas tichý a jemný. 
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Jakoby to byl protimluv hovořit o živé 
oběti - slyšíme-li v dnešní době slovo oběť, 
pak si většina lidí představí buď nějaký 
válečný konflikt (v tom je řada obětí) nebo 
teroristický útok anebo třeba dopravní 
nehodu či přírodní katastrofu. Tam všude 
jsou oběti. Lidské a většinou mrtvé.  Končí 
na hřbitově. Vrátíme-li se zpět do minulosti 
k náboženským obětem,  pak je řeč zase 
většinou o zabití zvířete anebo o spálení 
mouky smíšené s olejem. Tedy opět něco, 
čím obětovaná věc končí. Pokud chceme ho-
vořit o živých obětech, pak si lidé většinou 
představí oběti domácího násilí anebo šika-
nování na pracovištích nebo ve školách. 

Na konferenci v Brně na podzim le-
tošního roku se hovořilo vedle obětí také 
o něčem jiném  - o životě křesťanů. Náš 
život má být živou obětí. To není něco, co 
bylo jednou obětováno a už je to minulostí. 
To je něco, co má být aktuální skutečností.  
A já se musím k tomuto tématu stále znovu 
a znovu vracet. Prostě mi to nedá.

Přitom ani vlastně tak moc nechci 
navazovat na to, co bylo na konferenci 
řečeno. Bylo toho dost a jistě i dost pod-
nětů k přemýšlení. Jednak o obětech 
jako takových, o obětech, které byly 
ve Starém zákoně, mohli jsme přemýš-
let o tom, které oběti jsou „povinné“ 
a které jsou těmi, které jsou „příjemnou 
vůní, spokojující Hospodina“. A také 
o tom, co obětovali věřící v Novém zá-
koně a potažmo, co můžeme a máme 
obětovat i my dnes.

Mottem byl biblický text z Ř 12,1: 
„Vybízím vás, bratří, pro Boží milosr-
denství, abyste sami sebe přinášeli jako 
živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je 
vaše pravá bohoslužba.“  Bylo řečeno, 
že tento verš nás vybízí ke změně a to 
k změně trvalé, ne pouze jednorázové. 
Jde o změnu našeho životního postoje, 
změnu našeho žebříčku hodnot. Nejde 
tedy o seberealizaci, ale o vydání samé-
ho sebe (ne jiných) Pánu Bohu. Protože 
motivovat jiné (nebo jimi dokonce ma-
nipulovat), to by nám vcelku ještě jakž 
takž šlo. Horší je to, pokud dojde na nás 
samotné.

Moje myšlenky se různě toulaly - 
a přemýšlel jsem, jak vydáváme svá těla 
Pána Bohu prakticky. V hlavě to jaksi 
srovnáno máme. Víme, že nás náš Pán 

Vezmi můj hlas

Moc dobře vím, že jsem uvěřil proto, 
že jsem o Pánu Ježíši slyšel - doma od 
rodičů a dále od svých věřících kamará-
dů, kteří mne k němu vedli. A právě tak 
dobře vím, že lidé v mém sousedství, 
moji kolegové na pracovišti půjdou do 
věčného zahynutí, nepřijmou-li Krista. 
Vím to… a přesto MLČÍM, protože se 
stydím, bojím se, co by si o mně řekli, 
myslím si, že nevím, co bych jim řekl. 
Znáte to také?

Vím, že křesťan by neměl mlčet k bez-
práví kolem sebe, že by měl říci: „Tohle 
se nedělá! To je zlá věc!“ A já jsem 
zticha - protože proč bych měl hasit, 
co mne nepálí? Vždyť mne se to přece 
netýká! Proč by sis měl dělat zbytečně 
zlou krev? Lidé kolem mne připravují 
bezbožné zákony - a já jsem zticha - 
vždyť to přece není záležitost křesťanů 
plést se do věcí společnosti!?  A pak se 
vymlouváme na bezbožné zákony, které 
jsme ale svým mlčením vědomě nechali 
schválit. Co myslíte, nemáme na tom 
svůj podíl? 

Vezmi můj majetek

Jen to, Pane, prosím ne! Vždyť já 
si potřebuji toho ještě tolik opatřit! 
Podívej se, jak jsou na tom ostatní, co 
všechno mají! A tak mi zní v uších slo-
va Ageova: Pachtíte se za mnoha věcmi 
a máte z toho málo. Co přinesete domů, 
já rozvěji. Proč se to děje? je výrok Hos-
podina zástupů. Protože můj dům je 
v troskách, zatímco vy se staráte každý 
jen o svůj dům (1,9). Nedávno jsme se 
jako sbory rozhodli, že nebudeme brát 
podporu od státu, že to považujeme za 
nebiblické. Řekli jsme tak jasně „A“. 
Chci to respektovat. Ale neřekli jsme 
stejně jasně také to „B“, které s tím sou-
visí. Všichni moc dobře víme, že další 
rozvoj sborů v dnešní době nezbytně 
potřebuje obdarované bratry, kteří by 
tuto práci „táhli“. Víme také, že po 
pracovní době dnes už toho moc neu-
děláme. A Pán Bůh nám takové bratry 
dal! Je jen jeden maličký problém, kdo 
je zaplatí! Své domy si budujeme pěk-
ně, na dovolenou máme samozřejmě 
nárok. A žít bez auta, to přece dnes už 
je nemyslitelné, jsme přece ve 3. tisíci-
letí. Ale tito bratří si nemohou obyčejně 
moc vyskakovat, protože my křesťané 
zase až tak štědří nejsme. Je tragedií, 
že v bratrských sborech právě ti brat-
ří, kteří obětavě sloužili Pánu, často 
skončili velmi špatně - bratří se o ně 

Živá oběť
vykoupil, že mu patříme a že by se tedy 
slušelo přinášet mu oběti. A možná 
to i nějak děláme. Dělali to i farizeové 
(o tom byla řeč také). A přinášeli do-
konce i velké sumy, takže se možná 
mnozí divili. Ale Pán Ježíš pak ohodnotí 
službu chudé vdovy, která tam hodila ve 
srovnání s nimi nepatrnou sumičku, jen 
dvě drobné mince (viz Mk 12,42): „Pra-
vím vám, tato chudá vdova dala víc, než 
všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice.“ 
Jak je to možné? Je to proto, že Pán Bůh 
se nedívá na to, CO děláme a KOLIK 
toho uděláme, ale PROČ to děláme.

Přitom jsem si vzpomněl na svého 
strýčka JUDr Karla Palu, kterého jsem 
měl rád, velmi si vážil a dodnes na něj 
s láskou vzpomínám. Vzpomněl jsem 
si, jak jednou hovořil o známé písni 
Frances Ridley Havergal „Vezmi, Pane, 
život můj…“ I když je to krásná píseň, 
nezpíval ji rád. A řekl nám proč: „Ono 
se to hezky zpívá, ale myslím to doo-
pravdy? Pán Bůh nemá rád plané sliby! 
Nelžeme Pánu Bohu?“
A tak jsem si tu píseň nechal zaznít znovu:
Co to znamená 
     „Vezmi Pane, život můj?“
Můj život má být zasvěcen službě.
Je tam řeč o řadě věcí:

Vezmi mé ruce
Jsem ochoten zajít na brigádu a po-

moci? Dříve to bývalo samozřejmé 
- dnes už chce každý za každou svou 
práci dostat zaplaceno. „Zadarmo ani 
kuře nehrabe“. A tak máme problémy 
s úklidem ve sborovém domě. Máme 
problémy, když je třeba něco ve sboro-
vém domě opravit. Nejsou lidi! Ve sboru 
žijí také lidé, o kterých vím, že by po-
moc určitě potřebovali, a nepohrdli by 
jí, protože mají třeba malé děti a mají se 
co ohánět, aby je uživili. A asi i vím, jak 
bych jim mohl pomoci. Ale nejdu. Mám 
spoustu důvodů, jak si to omluvit. 

Vezmi mé nohy
A já vím, že bych měl jít navštívit bra-

tra XY či sestru AB, že už za ním dlouho 
nikdo nebyl a nikdo neví, co s ním 
vlastně je… Ale já NEMÁM ČAS. A pak 
se přistihnu, jak si sedím u televize 
a dívám se na Česko hledá superstar… 
Nestalo se vám to také? Mně ano!
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nedovedli  (nebo vlastně ani nechtěli?!) 
postarat. Myslíte, že my jsme lepší?

Měl jsem sám se sebou jeden problém, 
ke kterému se chci přiznat. Možná vám 
také nebude zcela cizí. Podporoval jsem 
finančně jednoho bratra - a on pak jel na 
zahraniční dovolenou, kterou bych si já 
nikdy nedovolil. A satan se okamžitě po-
staral o to, abych mu záviděl. To je možná 
také jeden z důvodů, proč tak neradi 
podporujeme jiné. Ale jsme v jejich kůži? 
To je přece jeho odpovědnost před Pánem 
- a moje většinou zbytečná starost.

Věřím tomu, že jsme schopni to „B“ 
říci. Že máme dost prostředků na to, aby-
chom tyto bratry uživili. Jistě, asi bude-
me muset přehodnotit, zda musíme prá-
vě my jet např. na dovolenou do Izraele 
(to je dnes krásná móda mezi křesťany) 
nebo zda to naše autíčko, lednička, tele-
vize… (doplňte si sami, co víte ze svého 
života) ještě chvíli vydrží. Protože tohle 
patří také k oběti. Bratr Mirek Osouch 
nám to krásně zaznamenal ve své přípra-
vě. Naše živá oběť má být obětí CHVÁLY, 
DOBROČINNOSTI a ŠTĚDROSTI. Tahle 
slova mne pronásledují. Chválu - to ještě 
zvládám, ale DOBROČINNOST a ŠTĚD-
ROST - to nás už něco stojí. Ale o tom 
právě oběť je!

Já vím, mluvit o penězích je velmi 
citlivá záležitost. K dávání totiž nelze 

nikoho nutit ani manipulovat. Jen Pán 
a já víme, kolik skutečně potřebujeme 
pro slušný život a jen on to může a také 
bude posuzovat. Ale Pán Bůh miluje 
ochotné dárce! A hlavně dárce čestné. 
Jsem přesvědčen, že by se na Ananiáše 
a Safiru (Sk 5) vůbec nezlobil, že si po-
nechali nejen část peněz, ale třeba i je-
jich většinu - stačilo jen tak málo: mluvit 
pravdu a nepředstírat něco, co není. Ale 
je dobré připomenout - že existuje i tato 
služba Pánu (Ř 12,8) a že je to služba 
potřebná, bez které se církev neobejde, 
chce-li žít bez podpory státu. 

A k tomu jedna zcela praktická po-
známka. Není třeba dávat velké sumy 
– stačí i dost malé, ale pravidelně! 

Vezmi  mé srdce   
Francis Havergalová věděla, že právě 

zde je klíček k tomu, aby můj/náš život 
byl živou obětí, která se Pánu Bohu líbí. 
Uvědomujeme si to i my? Otevřeme-li 
opravdu Pánu své srdce, pak najednou 
zjistíme, že to jde i s těmi ostatními věc-
mi. Jsem-li křesťan - pak můj život patří 
Pánu. Nejen před lety - ale s pomocí 
Boží i dnes a zítra. A zase se musím 
vrátit k již citovanému proroku Ageovi. 
Jeho proroctví je krátké, jsou to jen dvě 
kapitoly. Ale v těch dvou kapitolách 
jsou pětkrát uvedena slova: „Vezměte si 
k srdci!“ To, co za nimi následuje, nám 

vysvětluje, proč se nám některé věci 
v životě nedaří, tak také Boží zaslíbení 
v tomto proroctví, že nám požehná, 
pokud budeme živou obětí. A k tomu 
nás povzbuzuje. „Buď rozhodný, všechen 
lide země, je výrok Hospodinův. Dejte se do 
díla, neboť jsem s vámi, je výrok Hospodina 
zástupů“ (2,4). Živá oběť - to není jen to, 
čeho se VZDÁM. Je to o něčem jiném 
- o tom, co pro svého Pána UDĚLÁM. 
A ne někdy v daleké či blízké budouc-
nosti - ale hned teď, dnes! Protože jen 
dnešek máme ve své moci. Nikdo z nás 
neví, co bude zítra. Ale dnes můžeme 
to, co cítíme, také vykonat - anebo též 
nevykonat!

Můj milý Pane, nemohu ti toho moc 
slíbit. Jsem si  dobře vědom svých sla-
bostí, toho, že bych toho sice hodně 
chtěl, ale skutek utek… Jsem si vědom 
ale i své lenosti a svého sobectví. Toho, 
že často  trestuhodně zakopávám svěře-
né hřivny, které jsi mi dal ne k tomu, 
abych se měl dobře, ale abych chtěl 
posloužit jiným. Prosím, odpusť mi to 
a dej mi sílu, abych aspoň v něčem byl 
tím, čím mne chceš mít - ŽIVOU OBĚTÍ 
- abych kolem sebe šířil vůni, která by 
byla příjemná jak tobě, tak i lidem ko-
lem mne, životodárnou vůní, aby lidé 
poznali, že opravdu patřím tobě.
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Tazatel: Dnešní rozhovor se bude tý-
kat události, k níž došlo před nějakým 
časem v Antiochii. Mohl byste nám vy-
líčit, jak se tato záležitost odehrála. 

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

T: Myslela jsem, že v Antiochii půso-
bí Pavel z Tarsu?

N: Ano, ale ne od začátku. Barnabáš 
je opravdu muž plný Ducha a víry, tak-
že se ke Kristu a jeho cestě hlásilo stále 
více lidí. Když viděl, že situaci není 
schopen zvládnout, vzpomněl si na 
Saula z Tarsu. Ten pobýval doma, pro-
tože v Judsku a Jeruzalémě byly kolem 
něj samé problémy. Asi víte o jeho obrá-
cení u Damašku, kdy se mu zjevil Pán. 
On byl potom ale příliš horlivý a naší 
věci spíše škodil, než prospíval, proto 
se vrátil do Tarsu, odkud ho Barnabáš 
přivedl do Antiochie. A to víte, že právě 
zde  v Antiochii byli učedníci poprvé 
nazváni Kristovci?

T: Jak dlouho Pavel v Antiochii pů-
sobí? 

N: Už to bude rok. 

T: Řekněte nám teď něco o tom vašem 
sporu.

N: Vlastně se nejedná o žádný spor. 
Bratři mě poslali před několika týdny 
do Antiochie, abych věřící povzbudil 
a vyprávěl jim všechno o našem Pánu, 
o jeho životě, smrti a vzkříšení. Byl jsem 
zdei asi čtrnáct dnů a měli jsme se velmi 
pěkně. Zdejší sbor je úplný Babylón ná-
rodů - Řekové, Parthové, Skýtové, také 
bratři ze Židů, ale těch je zde menšina. 
Ve shromáždění byly zastoupeny snad 
všechny národy východu. Scházeli jsme 
se vždy večer k hodům lásky. Společně 
jsme pojedli, pak jsme lámali chléb a pi-

li z kalicha na památku našeho Pána 
a jeho poslední večeře s námi. Já jsem 
pak většinou do půlnoci vyprávěl všech-
no, co jsem si pamatoval z těch několika 
let, co jsem žil v Ježíšově blízkosti. 

T: Jak se k vám choval Pavel? 

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

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

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

T: Proč až po jídle?
N: Protože Židé nejedí s pohany a na-

víc se tam jedla rituálně nečistá jídla.
T: To je ale jedno, ne?
N: Hm, no to je jedno, ale vysvětlujte 

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

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

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

Pavla...
N: Tam došlo totiž ještě k tomu, že 

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

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

ření a nespokojení z té pohanské směs-
ky, v níž se ocitli. Viděl jsem, že se z to-
ho nevykroutím, tak jsem vstal a všem 
jsem se omluvil za to, že jsem se choval 
jako pokrytec. A to je vše. 

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

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

Otázka: S kým je rozhovor?

Rozhovor s neznámým
Výsledek biblického kvízu

03/2006
Odpověď na otázku zní: 

Zereši (Kniha Ester).
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Jsem
Na jedné mládežnické akci mě oslovil 

asi osmnáctiletý Marcel. Vzrušeně mi 
vysvětlil, že se mnou musí neprodleně 
mluvit… Po rozhovoru se mu očividně 
ulevilo. Ne proto, že bych mu snad vše 
vysvětlil, ale proto, že se mohl koneč-
ně někomu svěřit. Už od své puberty 
věděl, že s jeho sexuálním vnímáním 
není něco v pořádku. Má homosexuální 
sklony a chce vědět, jak s tím naložit. 
Až doposud se vše vyvíjelo zcela nepo-
zorovatelně. Zbožní rodiče, křesťanské 
společenství, setkání mládeže, dobré 
známky ve škole, rozumné vzdělání… 
Vše v „zeleném poli“. Ale zdání klame. 
Pod fasádou to vůbec nevypadá dobře. 

Napřed jsem Marcelovi položil pár otázek, 
abych si vytvořil obraz: „Umíš si vysvětlit, 
odkud ty sklony máš?“ Marcel nepotře-
buje dlouho přemýšlet: „Byl jsem sveden 
jedním starším mužem. Bylo mi tehdy 
jedenáct…“
Ptal jsem se dál: „Jak to vypadá u vás 
doma?“ Odpověď vynáší na světlo prů-
měrné domácí poměry, ani bohatství, ani 
chudoba. Jedním slovem „běžný spotře-
bitel.“ Otec je stále v práci a když přijde 
domů, je „nepoužitelný.“ Matka zápasí 
s domácností a chtě nechtě musí přebí-
rat určité úkoly, které patří k roli otce. 
A protože Marcel je jedináček, je doma 
rozmazlován.
„Typické“, pomyslel jsem si, „otec prak-
ticky nepřítomen, přepečlivá matka 
a k tomu navíc svod: Ideální půda pro 
homosexualitu.“
„Jak se díváš na homosexualitu ty sám?“, 
zeptal jsem se jej. Bez dlouhého přemýšle-
ní mi Marcel jasně odpověděl: „Homose-
xualita je v Božích očích hříchem. Bůh nás 
stvořil jako muže a ženu a ne jako muže 
a muže…“ Marcel zná biblická místa, 
která s tím souvisí a vůbec se nepokouší 
něco relativizovat. O moderních harmoni-
zujících teoriích, které homosexualitu po-
važují za jednu z mnoha možností, nemá 
Marcel valné mínění. Mluví slovy Starého 
zákona o ohavnosti takového hříchu… 
Tady jsem se pokusil zahákovat. „Ano,“ 
řekl jsem, „tak vidí homosexualitu Bůh, 
ale mezi sklonem k homosexualitě a jejím 
praktikováním je nebetyčný rozdíl. Boju-
ješ proti tomu. Nechceš homosexualitu  

praktikovat. Za sexuální orientaci přece 
nemůžeš.“
Zároveň jsem mu však dal jasně najevo, 
že se za skutečnost – nejsem původce 
viny – nemůže schovávat. „Tvůj největší 
nepřítel,“ vysvětloval jsem, „je fatalismus, 
nastavení – je to tak a nic s tím nezmůžu. 
Jsem vlastně chudák.“ Snažil jsem se mu 
ukázat, že naše vina vůči Bohu a lidem je 
zvláštní směsí cizího a našeho vlastního 
zavinění. Proto se nemůžeme ospravedl-
ňovat, že jsme jenom obětí. Protože to 
není pravda.
Marcel to potvrdil a pokračoval vyprávě-
ním z vlastního života. Situacím, které 
podněcují jeho homosexuální fantazie, se 
však nevyhýbal. Hledal je a našel. V kaž-
dém případě se mu, díky Bohu, dosud 
nenaskytla příležitost v odpovídajícím 
partnerovi.
Pokusil jsem se Marcelovi ukázat cestu, 
která mu má v určitých krocích pomoci. 
Vysvětlil jsem mu, že mu teď začíná dlou-
hý tvrdý boj, který však není beznadějný. 
Přitom jsem se zmínil o jednom mladém 
muži, který vyrostl v podobných pod-

mínkách, měl podobné prožitky, pustil se 
do boje a dnes je šťastně ženatým otcem 
rodiny.
Do příští schůzky, kterou jsme si smluvili, 
jsme nazvali tři hlavní linie Marcelova 
boje takto:
• Důvěřovat proměňující moci Ducha 

svatého.
• Aktivita místo pasivity a sebelítosti 

(aktivita v duchovní i tělesné oblasti; 
studium Bible; zpracovávání témat, 
týkajících se křesťanského bytí).

• Důsledné vyhýbání se všem vlivům, 
které podněcují jeho fantazii (televiz-
ní pořady, převlékací kabiny, sprcho-
vání s muži atd.).

Marcel se do toho boje pustil. A není nic 
krásnějšího, než sledovat, jak se do zniče-
ného, štvaného, tmavého a maskujícího se 
života pomalu vstupuje světlo. Podobně, 
jako se z chaosu pomalu stává řád. Jak se 
z homosexuality pomalu stává heterose-
xualita s pečetí vlastníka, Pána Boha.

stránka mladých

homosexuál…
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rozhovor

Rok 2006 byl rokem velmi význam-
ným pro křesťanské rozhlasové vysílání 
TWR jak v České, tak Slovenské republi-
ce. Mezi nejvýznamnější události určitě 
patří pravidelné čtyřiadvacetihodinové 
vysílání satelitního a internetového 
Rádia 7. Jedním z „otců zakladatelů“ 
tohoto nového rádia je ředitel TWR-CZ 
Aleš Bartošek.

Aleši, kdo a kdy přišel 
s myšlenkou na 24hodinové 
vysílání?

Byla to myšlenka českého týmu TWR 
někdy kolem roku 2000. Při příležitosti 
10. výročí založení TWR-CZ jsme bi-
lancovali desetiletý rozvoj této služby 
a cesta pro další rozšíření vedla jen jed-
ním směrem: pokusit se o vlastní licenci. 
Rozšíření na středních a krátkých vlnách 
(které provozuje TWR-International) ne-
bylo možné. Víc prostoru jsme nedostali 
a už tehdy bylo jasné, že mezinárodní 
TWR se orientuje na Afriku a Střední vý-
chod a také že dochází finanční zdroje. 

Dalším argumentem byl a je fakt, že 
sledovanost středních a krátkých vln je 
čím dál menší – jsou to vlny vhodné do 
ilegality, v normálních zemích se pro 
vysílání do vlastní země prakticky ne-
používají. No a pak už bylo jen otázkou 
rozvahy, do čeho se pustit. Nejlepší by 
byla možnost vysílat na VKV, ale je 
to záležitost několika milionů korun 
každý měsíc. Tehdy jsme se rozhodli 
pro satelit – je to možná paradoxní, 
ale toto vysílání je technicky jedno-
dušší a zhruba 10x až 20x levnější(!) 
než VKV. Tenkrát jsme o internetu ani 
neuvažovali.

Jak došlo ke spojení českého 
a slovenského vysílání?

No ono nejde ani tak o spojení vy-
sílání jako o partnerství a spolupráci. 
Tehdy jsme také samozřejmě počítali 
náklady. Přestože satelitní vysílání je 
relativně levné, i tak představuje téměř 
100% rozdíl v nákladech. Do roku 2005 
mělo TWR-CZ rozpočet zhruba 3 milio-
ny korun ročně, cena nonstop satelitní-
ho vysílání představuje zhruba stejnou 
částku – a nyní prosím berte v úvahu, že 
toto je náš odhad za našich specifických 
podmínek práce. (Kdybyste požádali 

nějakou servisní společnost o totéž, tak 
bude chtít spíše 3 miliony korun měsíč-
ně a ne ročně.) 

Takže spočítáno, podtrženo a pro-
myšleno (někdy v roce 2000 až 2001) 
jsme si řekli, že bychom to mohli zkusit 
napůl se slovenskou redakcí. Těch dů-
vodů ale bylo víc: ekonomický (polovič-
ní náklady na rozšíření), programový 
a personální (poloviční zátěž týmu) 
a v neposlední řadě fakt, že slovenský 
a český posluchač má k sobě velmi 
blízko, jazyková bariera je téměř nulová 
a dostupnost signálu ze satelitu je po 
celé střední Evropě – tak proč by poslu-
chači na Slovensku i v Čechách neměli 
být obohaceni.

Takže jednoho krásného dne (už si vů-
bec nepamatuji, kdy to bylo – ale snad 
někdy v roce 2001 až 2002) jsem jel do 
Bratislavy a řediteli TWR-Slovakia jsem 
dal brouka do hlavy a on se chytil.

Co bylo největší překážkou při 
jeho realizaci?

To jsou otázky, na které bych nejraději 
odpovídal „čtěte v Anténě č. to a to a na 
jiné otázky máte odpovědi zase v jiném 
čísle“. Takže velice stručně: Překážek 
bylo moc a bylo to frustrující. Admi-
nistrativa a legislativa. Získat licenci na 
vysílání (a pak ji dodržovat) je peripetie 
zasluhující zvláštní pozornost a ze-
jména bych to doporučoval ústavním 
právníkům. Pak se několikrát měnily 
podmínky legislativní i finanční, takže 
jsme střídavě žádali o licenci v České re-
publice a na Slovensku a nakonec jsme 
se pro slovenskou licenci rozhodli.

Další překážka, kterou jsme v české 
redakci celkem úspěšně překonávali, 
byla příprava nových spolupracovníků. 
Tomu jsme věnovali hodně pozornosti – 
žel možná až příliš brzy, protože licenci 
jsme získali až v roce 2005. Ale vyplatilo 
se to. S lidmi nemáme problémy. 

Samostatnou kapitolou je pak do-
mlouvání detailů s partnerem – tím je 
v našem případě slovenská redakce 
TWR, pak samozřejmě finance a spous-
tu dalších drobností. 

Co je ale naprosto jasné – tak to je ne-
smazatelná stopa Božího vedení v celém 
procesu. To je ale také na samostatný 

Ohlédnutí
za rokem velkých změn

spis a nebo něco je v těch zmíněných 
Anténách (což je zpravodaj TWR-CZ).

A co je to vlastně Rádio 7?
Název stanice. Ze zákona musí mít 

každá stanice název. Je to společný 
název pro české a slovenské vysílání 
TWR pomocí satelitu a internetu a pro-
tože toto vysílání musí být licencované, 
proto má i tento název. Neexistuje tedy 
žádná organizace s tímto názvem. TWR-
-CZ vysílá pomocí vlastních vysílačů 
TWR – a tam se stanice nejmenuje nijak 
– hlásíme se jako TWR, pak připravuje-
me pořady pro Radio Proglas – tam také 
používáme jen titulek „připravilo Trans 
World Radio“, podobně je to na Českém 
rozhlase Plzeň, kde se ale vžil obecný 
název pro veškeré náboženské vysílání 
tohoto média (tedy nejen námi připra-
vované) „Na křesťanské vlně Plzně“. No 
a pro celodenní projekt společně při-
pravovaný českou a slovenskou redakcí 
máme název Rádio 7. 

Prakticky je Rádio 7 stanice, která 
obden vysílá česky a obden slovensky. 
Vždy v poledne se střídáme a každá 
redakce samostatně zodpovídá za svoje 
pořady a já zde hovořím tedy za českou 
redakci. 

Co rozšíření vysílání na 24 hodin 
denně znamená pro posluchače 
a co pro pracovníky? 

Jo – tak nejprve pro posluchače: A ještě 
musím zmínit, že za těch 5 let se natolik 
změnily internetové možnosti, že jsme 
nyní vlastně internet vzali automaticky se 
satelitem – a před 5 lety jsme o něm ani 
moc neuvažovali. Naopak, situace je tako-
vá, že je docela možné, že nakonec bude 
internet nosným médiem a ne satelit.

Ale k tomu co se změnilo.
Tak nejprve to méně radostné: Kdo 

chce poslouchat, musí si opatřit buď 
dobré připojení k internetu nebo mít 
příjmovou satelitní sadu. To pozitivní 
na tom dnes je, že tato sada stála před 
pěti lety 18 tisíc korun a více a dnes sto-
jí kolem dvou tisíc korun (a víc – podle 
výbavy).

Toho pozitivního je mnohem více. 
Především oblíbené relace alespoň jed-
nou opakujeme. Naladit nás je možné 
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kdykoliv – nejen třeba 30 minut denně 
v přesně danou dobu. Programová na-
bídka je nesrovnatelně bohatší a podle 
mého soudu dost kvalitní. Co ale pova-
žuji za klíčové, je skutečnost, že s Rádi-
em 7 se dá „misijně pracovat“. Věřící 
lidé mohou svým nevěřícím přátelům 
toto vysílání doporučit, dají se vytipovat 
relace, na které pozvete přátele a pak 
neformálně diskutujete a dalším nápa-
dům nikdo meze neklade, a je to velmi 
dostupné mladým lidem. 

No a co to znamená pro 
pracovníky TWR-CZ?

Především více práce, nový rozměr 
práce (drtivou většinu vysíláme živě) 
a fakt, že musíme být přesní jak „rádio“. 
Neexistuje víkend, svátek – nemělo by 
existovat 5 vteřin ticha ve vysílání (žel, 
že někdy technika udělá nějaký psí kus 
i za nás). Je to práce, která nikdy nekon-
čí, nikdy se nedá uklidit stůl – nejde 
zastavit - tak jako nejde zastavit čas. 

Tak to mají pracovníci dobře 
zaplaceno, že?

(smích) Že se ptáš. Tak to dopadá, když 
pracovník zpovídá šéfa...(smích). Ale 
myslím, že máme dobře zaplaceno, jen 
si nejsem jist, jestli tomu všichni rozumí 
– jsou to ty poklady, které se ukládají 
v nebi. Ovšem mou starostí je, že už tady 
na zemi si pracovníci musí koupit chle-
ba a zaplatit nájem a také natankovat 
benzin a koupit papuče dětem do školy, 
ale to bys mohl spíše povídat ty. Řeknu 
to jinak: V říjnu a listopadu jsme hledali 
nového technika. Nakonec nás napadlo 
jméno jednoho mladého bratra a zavolali 
jsme mu. Řekl nám, že nabídka ho pře-
kvapila, protože právě hledá novou práci 
– chce více peněz. Tak jsme se smutně za-
smáli... jenže on přišel! Plat dostal zhruba 
poloviční, než jaký měl v zaměstnání, ze 
kterého z finančních důvodů odcházel...  
Co dodat?! Ale jsem velice vděčný Bohu 
za tým, který kolem sebe mám. Jsou to 
skvělí lidé s dobrým přesvědčením. Co 
je mi moc líto, tak to je malá podpora 
mateřských sborů každého z pracovní-
ků. To jaksi sbory nedomýšlí nebo jim 
to nedochází... nevím, ale toto bych měl 
psát spíše do nějakého mezicírkevního 
plátku, než do tohoto časopisu. 

Jaké pořady bys našim čtenářům 
ty osobně doporučil? 

Ke kořenům, Kormidlo pro děti, Řeka 
života, Život víry... To se těžko vybírá... 
nabídka je bohatá.

V TWR působíš řadu let. Změnily 
se nějak během té doby vaše 
pořady?

Určitě. Pořady TWR – to je hodně 
barevná a velká paleta. Tento rozhovor 
se spíše točí kolem Rádia 7 – což je jen 
výsek práce TWR-CZ. Tak jak zrají au-
toři a spolupracovníci, tak zrají pořady. 
Za 16 let práce TWR-CZ jsme uspořá-
dali mnoho vzdělávacích seminářů, na 
mnoha jsme byli doma i v zahraničí 
a vzděláme se jak po stránce odborné, 
formální, dovednostní, tak po stránce 
biblické.

Také se mění struktura posluchačů, 
a proto se musí měnit forma pořadů. 
Největší problém redaktorů je udržet si 
nadhled nad situací, biblický vhled, za-
cílit pořad, zdůraznit jádro a nepodleh-
nout formě, hostu... chce to zkušenost 
i dobrý biblický základ a samozřejmě 
živý kontakt s Pánem Bohem – nefor-
mální, opravdovou závislost na Bohu. 
To se v každém pořadu pozná. Když 
vám někdo bude vykládat sebelepší te-
oretické pravdy nebo sebelépe sehrané 
zkušenosti druhých, to každý posluchač 
pozná – to není autentické. 

TWR je mezinárodní rozhlasová 
misie. Je české vysílání stále 
dotováno z mezinárodních 
prostředků?

Už několik let není vůbec dotováno. 
Máme jen to, co dostaneme od jednotli-
vých věřících. 

Jak tedy finančně vycházíte?
Díky Bohu – je to tak, jak to je a jak to 

má být. Něco jsme měli našetřeno, takže 
jsme utáhli i rok provozu satelitu – sice 
se nám úspory zmenšily na minimum 
– téměř milion korun nám letos chybělo 
(tento údaj je z poloviny prosince – jak 
dopadl celý rok bude zveřejněno v jar-
ním vydání našeho zpravodaje).

Kde si vlastně mohou zájemci 
vaše pořady poslechnout?

Přes internet – lehce najdete na 
www.twr.cz a pak už jste navigováni. 
Nebo přes satelit – jsme na Astře 3A, 
digitálně – to je tedy nonstop česko-
slovenské Rádio 7, ostatní naše pořady 
jsou na krátkých a středních vlnách, 
na Radiu Proglas, na Českém rozhlasu 
Plzeň. 

Jaké jsou vaše plány pro vysílání 
TWR a Rádia 7 do roku 2007?

Zviditelnit snad už zaběhnuté Rádio 
7 a dostat ho do kabelových sítí velkých 
měst (pak bude naladitelnost ještě 
snazší). Zvyšovat kvalitu... raději teď 
pár let nic plánovat nebudu.

rozhovor

S ŘEDITELEM TWR-CZ 
ALEŠEM BARTOŠKEM 

ROZMLOUVAL PETR VAĎURA
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zaujímavosť

iné metódy zlyhávajú alebo ich nemož-
no použiť. U všetkých klientov kontakt 
so psom prispieva k celkovej psychickej 
rovnováhe a pohode.

Canisterapia sa využíva za účelom 
ľahšieho nadviazania kontaktu s ťažko 
komunikujúcimi deťmi; je tiež cestou 
ako posilniť vzťahom so psom seba-
ocenenie a istotu dieťaťa, ale zároveň 
mu pomáha uvedomiť si určité limity 
vlastného správania a zákonitosti vzá-
jomného pôsobenia (akcie a reakcie) vo 
vzťahu. Terapeutický pes môže pôsobiť 
aj ako prvok uľahčujúci situáciu, keď tý-
rané, či sexuálne zneužívané dieťa nie je 
schopné povedať terapeutovi o svojich 
traumatických zážitkoch. Canisterapia 
má vplyv aj ako motivačný prvok v lo-
gopedickej a rehabilitačnej praxi. Ďalej 
sa používa v práci s deťmi s poruchami 
učenia alebo správania; u autistických, 
telesne, mentálne, či zmyslovo postih-
nutých klientov; pri výskyte úzkosti 
a fóbií; u krátkodobo alebo dlhodobo 
hospitalizovaných, kde pes zmierňuje 
umelú kvalitu zariadenia a odvádza 
pozornosť od nemocničného prostredia 
a choroby.

Liečebné účinky psa môžeme využiť 
aj ako súčasť komplexnej terapie v ge-
riatrii. Pre starých ľudí umiestnených 
do ústavov alebo domovov dôchodcov 
znamenajú zvieratá naplnenie ich 

neuspokojených potrieb náklonnosti, 
starostlivosti, dôvery, lásky a rados-
ti. Zvieratá uľahčujú prispôsobenie 
sa, zmierňujú prejavy hospitalizmu (ne-
gatívna psychická reakcia na dlhodobý 
ústavný pobyt), ponúkajú obyvateľom 
zmysluplnú činnosť v dennom progra-
me a rozširujú okruh ich záujmov. Oby-
vatelia sa stávajú v prítomnosti zvierat 
vyrovnanejší a trpezlivejší, spoločenská 
atmosféra býva menej napätá, klesá po-
čet konfliktov a klienti nevyžadujú toľ-
ko pozornosti zo strany ošetrovateľov.

Konkrétne skúsenosti 
s canisterapiou

Canisterapiu vykonávame v rámci 
občianskeho združenia Človek a pes 
vo Zvolene a okolí. Spolupracujeme 
s rôznymi inštitúciami na celom Sloven-
sku, či už dlhodobo, alebo formou pre-
zentačných akcií tohto druhu terapie. 
Momentálne pôsobíme v Psychiatrickej 
nemocnici v Kremnici.

Na ukážku uvediem konkrétnejší opis 
toho, ako taká intenzívna canisterapeu-
tická práca vyzerá. Canisterapeutické 
sedenia v Domove sociálnych služieb 
Symbia vo Zvolene sme realizovali 
spravidla dvakrát do týždňa po jednej 
hodine. Dochádzal na ne jeden psovod 
s jedným alebo dvoma terapeutickými 
psami; bol na nich prítomný aj jeden 
člen personálu DSS, ktorý z každého 
sedenia vyhotovoval podrobný záznam. 
Sedenia sa uskutočňovali v priestoroch 
telocvične, kde bolo dosť priestoru pre 
pohyb viacerých detí. Vedenie DSS nám 
vyšlo v ústrety nákupom rôznych pomô-
cok, hračiek a odmien pre psy, vďaka 
ktorým sme mohli s klientmi robiť rôz-
ne aktivity. Ich vymýšľanie si vyžaduje 
veľa tvorivosti, aby sa kontakt so psom 
pre klientov nestal jednotvárnym a aby 
bol pre nich vždy v niečom nový a zau-
jímavý. Medzi aktivity, ktoré klienti so 
psom na našich spoločných sedeniach 
robili, patrí: hladenie, česanie, kŕmenie 
a vodenie psa; hádzanie lopty, ktorú pes 
naháňa a prinesie; prekážková dráha 
z predmetov (slalom medzi prekážka-
mi, kotúľanie lopty po lavičke, podlieza-
nie popod stôl alebo napnuté švihadlo, 
chodenie po lavičke, preskočenie pre-
kážky – popri všetkom vodiť v jednej 

Keď som prvýkrát prišla na canistera-
peutické sedenie, ktoré viedol môj brat 
so svojím psom, bola som dojatá. Vidieť 
psa, ktorý by sa pre ľudí celý rozdal 
a vidieť spokojnosť a radosť na tvárach 
personálu, ale predovšetkým na tvárach 
klientov, je skutočne jedinečný zážitok. 
Ten môj aj rozhodol o tom, že sa canis-
terapii venujem už niečo vyše dvoch 
rokov. Myslím si totiž, že je dôležité, 
aby sa spoločnosť ako celok stále viac 
zaoberala hľadaním čo najväčšieho poč-
tu a najrôznejších spôsobov, ako ľuďom 
s rôznym postihnutím pomôcť k čo naj-
kvalitnejšiemu životu. Možno práve my, 
kresťania, by sme mali byť tým článkom 
spoločnosti, ktorý sa na tomto poslaní 
najviac tvorivo zúčastňuje, pretože by 
sme nemali byť ľahostajní voči ľuďom 
žijúcim na periférii spoločnosti, či už sú 
to ľudia starí, osamelí, prípadne fyzicky 
alebo psychicky chorí. A ja vnímam 
canisterapiu ako jeden z možných po-
stupov, ktorým sa dá prejaviť praktická 
láska k blížnemu.

Canisterapia a jej využitie v praxi

Canisterapia je pomocná terapeutická 
metóda, ktorá využíva pozitívne pôsobe-
nie psa na zdravie človeka, teda na jeho 
fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu. 
Používa sa ako podporná psychoterape-
utická metóda, a to aj v prípadoch, kedy 

Pes,ktorý by sa pre ľudí rozdal

Polohovanie
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JENDA VOPALECKÝ

tématická úvaha

„Kdo vlastně jsi?“ zeptala se mě jedna 
známá a já jsem na to neuměl odpově-
dět. Na co se to vlastně ptá? Bylo patrné, 
že chce vědět víc než jméno, to už znala.

„No, jsem muž, manžel, otec, křesťan, 
zaměstnanec, soused…“ Co vlastně chce 
vědět?

Za koho se považuji? Za úspěšného 
člověka? Za břídila? Za uznávaného 
nebo pohrdaného? Mají mě lidi rádi 
nebo jsem pro ně nezajímavý, nudný, 
snadno postradatelný?

Určitě si dovedete představit, jak se 
podle toho mění moje sebejistota, sebe-
vědomí, jak se chvíli cítím spokojený – a 
za chvilku zase mrňavý, bezcenný.

Tak kdo vlastně jsem? Opravdu se to 
pořád mění? Závisí moje identita na tom, 
s kým se právě setkám, nebo na tom, jak 
se mi zrovna daří?

Když mi (blízcí) lidé pořád říkají, že 
jsem nešika, tak tomu časem uvěřím 
(zvlášť pokud jde o dítě).

Je těžké žít jako na houpačce a mys-
let si, že jsem tím, co mi právě někdo 
řekne.

Jsem vděčný Pánu za bratra Kořínka 
(i jiné), který zdůrazňoval verše o tom, 
kým jsme v Kristu: novým stvořením, 
Božím dítětem, Božím dědicem, někým 
velmi milovaným, za koho Kristus (na 
rozdíl od mých nevěřících kritiků) polo-
žil svůj život. Mám cenu. Mám hodnotu. 
Možná jinou, než jaká se dnes očekává 
ve světě (a občas i mezi křesťany), ale 
někdo si mě váží, cení, „bere mě“ vážně, 
přijímá mě („Proto se navzájem přijímej-
te, jako i Kristus přijal nás do Boží slávy.“ 
Římanům 15,7).

Moje hodnota nespočívá v tom, co 
jsem vystudoval, co umím, co mám, za 
co mě považují lidé. A také nepadá, když 
udělám chybu, když zhřeším, když se 
někomu znelíbím – pro Krista jsem mi-
lovaný, přijímaný stále, vždyť za mě dal i 
život – a tím jsem získal hodnotu.

O to se můžu opřít ve všech výkyvech 
a bouřích života. Často si musím připo-
mínat, kým jsem v Kristu, v Kristových 
očích, abych nepodléhal tomu, kým jsem 
v očích lidí. Jsem rád tím, kým jsem, 
kým mě Kristus udělal. A pokud jde o 
mou práci, praktickou službu, tak ta 
závisí právě na tom, kým v Kristu jsem a 
jestli se tak vnímám.

VIERA AZOROVÁ

ruke psa na vôdzke) aj z ľudí (previesť 
psa na vôdzke, prípadne s ním aj pod-
liezť popod rozkročené nohy stojaceho 
človeka, preskočiť ponad ležiaceho člo-
veka). Pri deťoch postihnutých detskou 
mozgovou obrnou sa osvedčuje metóda 
polohovania so psom: pes si na pokyn 
ľahne k ležiacemu dieťaťu, položí si na 
neho hlavu a dieťa ho môže rukou ob-
jať; prípadne si pes ľahne pod klientove 
nohy. Dieťa cíti teplo, dych a tep psa; 
prehrieva a uvoľňuje sa mu telo.

V DSS Symbia sme pri canisterapii 
pracovali s deťmi väčšinou v troch 
trojčlenných skupinách homogénnych 
vzhľadom k postihnutiu, nakoľko sa od 
typu postihnutia odvíja aj spôsob práce 
a druh aktivít so psami. Pre všetkých 
klientov sme si stanovili konkrétne 
ciele, ktoré sme chceli pri tomto druhu 
práce s nimi dosiahnuť. Všeobecne sa 
dajú zhrnúť takto:

1. Emocionálna oblasť:
- rozvíjanie empatie,
- znižovanie úzkosti, napätia 
a strachu z nových životných situácií,
- uspokojovanie potrieb nežnosti 
a fyzického kontaktu,
- rozvíjanie pocitu zodpovednosti,
- zníženie nesmelosti a uzavretosti 
klienta a podporenie spontánnosti 
prejavu vo vzťahu k iným osobám.

2. Kognitívna oblasť:
- rozvíjanie pozorovacích schopností,
- upútanie záujmu klienta o určité 
aktivity prostredníctvom cielenej hry 
a plnenia úloh,

Kdo jsem?Ležanie pri psovi

- rozvoj pozornosti a jej odpútanie od 
vlastných problémov klienta,
- presúvanie pozornosti zo sveta 
neživých predmetov na svet živých 
bytostí, postupné akceptovanie 
fyzického kontaktu a rozvoj chápania 
postupnosti (u autistických klientov),
- motivácia ku komunikácii klient – 
pes, klient – klient, klient – personál,
- zlepšenie artikulácie a rozširovanie 
slovnej zásoby,
- osvojenie si vzorov správania sa ku 
zvieratám a ľuďom.

3. Motorická oblasť:
- motivácia k pohybu, udržiavanie 
a rozvoj hrubej i jemnej motoriky,
- posilňovanie svalstva,
- rozvoj zručnosti v ovládaní vozíka,
- zlepšenie udržiavania rovnováhy.
Základom canisterapeutickej práce je 

skutočnosť, že pes je pre klienta veľmi 
atraktívnym podnetom, ktorý ho výraz-
ne motivuje k pohybu a rôznym aktivi-
tám. Klienti si k nemu vytvárajú kladný 
emocionálny vzťah, pretože pes je ich 
priateľom, niekým, kto ich nehodnotí, 
nekritizuje, vždy je pripravený venovať 
sa im a prejavovať im svoju náklonnosť.

Canisterapia je v našich krajinách 
relatívne nový druh podpornej terapie, 
má však v sebe veľký potenciál, čo sa 
týka pomoci klientom s rôznym typom 
postihnutia. Ak pomocou svojho psa 
zlepším čo i len jednému človeku jeden 
deň života, má pre mňa canisterapia 
zmysel.
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Touha, která nikdy nebyla tak silná
Druhá světová válka vedla k záhubě 

6 miliónů Židů. Ti, co zůstali na živu, 
měli obrovskou touhu odejít někam, 
kde o sobě budou moci sami rozhodo-
vat, kde budou moci sami utvářet svou 
společnost. Tato touha nebyla nikdy 
před tím větší. A tak se vydali do Iz-
raele, ovšem Angličané je zadržovali 
na moři a zavírali je na Kypru, kde ně-
mecké konzentrační tábory vystřídaly 
anglické. Takové jsou moderní dějiny 
židovského národa.

Neuvěřitelná antinálada
Pak došlo v OSN po dlouhém přetaho-

vání k rezoluci z 5.listopadu 1947, jediné 
rezoluci ve prospěch Izraele. Od té doby 
byly přijaty tisíce jiných rezolucí, z nichž 
se celá polovina zabývala Izraelem. Tak-
že práce světové mírové organizace se 
z velké části točí kolem země, která je 
velká asi jako Morava (doplnění překla-
datele) a z poloviny je pokryta pouští. 
Bez výjimky jsou všechny rezoluce od 
roku 1947 namířeny proti Izraeli. Odkud 
se bere takováto antinálada! Kolik zla 
musela ta malá země způsobit?! Jedna 
rezoluce však byla pozitivní a ta dovolila, 
aby Židé získali domov a oni s tím sou-
hlasili. S tím malým kousíčkem, který 
jim zůstal. Pod vedením Ben Guriona 
14. května 1948 skutečně vyhlásili stát 
Izrael. Byli okamžitě napadeni a museli 
se bránit výzbrojí z dob Napoleona a byli 
úspěšní. Tak vznikl stát Izrael. Byl to 
nový počátek, návrat národa do země, 
kterou jim slíbil Hospodin.

Za sto let jsou z tisíců milióny
Zmiňuji se o tom, protože jsem nabyl 

dojmu, že se na tato fakta jednoduše 
zapomíná. Potlačujeme je a když se 
díváme na moderní stát Izrael, tak jej po-
važujeme za zcela běžný stát. Náš názor 
na něj utvářejí média a je často kritický. 
Tento malý stát, na jehož území žilo v ro-
ce 1900 okolo 85 tisíc Židů má více než 
7 miliónů obyvatel. To je neuvěřitelný 
nárůst, ovšem Židů tam nežije ani 6 mili-
ónů, zbytek obyvatel tvoří Arabové. 

Trvalé pronásledování
Polovina země sestává z pouště Ne-

gev, pásma Gazy a z Judské pouště. 

Izraelci ji však obydleli a dnes je země 
plná stromů (přes 200 miliónů). Je to 
výsledek pilných rukou, které to budují 
z ničeho. Pronásledování Židů, které 
trvá od zničení země Římany v roce 70 
po Kristu, se vlastně nikdy nezastavilo. 
My křesťané jsme se na tom útlaku 
podíleli celých 2000 let. Ve jménu Je-
žíše Krista byli zabíjeni Židé, aby byla 
pomocí křižáckých tažení vysvobozena 
Svatá země. Není divu, že Židé vnímají 
křesťany jako nepřátele. Historie je pro 
ně stále živá. Při kontaktu s nimi se vy-
nořují témata jako např. papež, křižácké 
války nebo holocaust. Přežívá odmítnutí 
a je to pochopitelné. K vině našich otců 
bychom se měli umět přiznat.

Dnes již Izrael trvá téměř 60 let 
Vznikl se svolením OSN a přesto byl 

hned po svém založení přepaden. Intifá-
da (národní povstání Palestinců v Izraeli 
– pozn. red.) začala až později a říká, že 
Židé musí být zničeni. Musí se rozhod-
nout, kdo je větší, zda Alláh nebo Jahve. 
Jasný cíl islámu zní: Když budou Židé 
utopeni v moři, pak je Alláh větší než 
Jahve. Pak můžeme vyrazit na křes-
ťany a zavládne jediná vláda islámu. 
Neříkám, že je to cíl všech muslimů, 
stejně jako není cílem všech křesťanů 
následovat Krista. Většinu tvoří nomi-
nální křesťané, kteří vůbec neví o čem 
křesťanství vlastně je. 

Izraelský proud pro Araby
Co způsobila intifáda? Problémy v ze-

mi, která se nadechla a kvůli terorismu 
se musela obepnout ostnatým drátem. 
Nadechla se v naději na lepší uspořá-
dání a musí bojovat. Škody na straně 
Arabů jsou však mnohem horší. To, co 
nastražili jejich vůdci, se jim vrátilo jako 
bumerang. Arabové ztratili práci v Izraeli 
a nemohou uživit své rodiny. S penězi, 
které k nim bohatě tečou ze Západu, 
nejsou schopni rozumně hospodařit. 
Dodnes nestojí na arabském území ani 
jedna elektrárna. Proud dostávají od 
Izraelců, ale neplatí za něj. Ale kdyby 
jim ho Izrael přestal dodával, spustily by 
Spojené národy povyk. S vodou je to stej-
né, odebírají a neplatí. Copak by si Izrael 
nezasloužil peníze na obnovu zařízení? 
Požadovat peníze je však nemyslitelné.

Mír do příští války
Peníze pro Palestince mizí v korupci 

a zbraních namířených proti Izraeli. 
Zatímco prostředky tečou do zbraní, 
vyšplhala se nezaměstnanost k 80 pro-
centům. Arabové žijí v chaosu a bez 
perspektivy. To přinesla smrt Arafata 
a zvolení Mahmúda Abbáse. Byla vy-
hlášena „hudna“, klid zbraní. Mír ve 
smyslu islámu, který je uzavřen proto, 
že je islám příliš slabý na to, aby zničil 
nepřítele. To znamená, že Palestinci 
znají momentální ne příliš dobrou si-
tuaci. Pokračování v intifádě by pro ně 
bylo zničující. Takže konec s intifádou, 
ovšem jen do chvíle, než naberou dost 
síly na to, aby naplnili svůj cíl - zničení 
Židů. Chtěl bych tento svůj popis situa-
ce dokreslit několika setkáními. 

Nikdo ji nechtěl a oni ji osídlili
Byli jsme v Samaří v jedné osadě 

(dnes se tato oblast nazývá Západní 
břeh Jordánu – pozn. red.). Strávili jsme 
tam dvě noci. Osada byla samozřejmě 
ilegální, a to je vlastně válečný zločin. 
Tak se to prezentuje v novinách. Zlí 
osadníci. Byli jsme na místě založeném 
před dvaceti léty. Židé odešli do pouště, 
kde byly jen kameny a usadili se na 
kousku země, který nepatřil nikomu. To 
byla ona ilegální okupace. Někteří osad-
níci řekli: „Samaří nám bylo přiřknuto 
Bohem, je to pro nás Svatá země a my ji 
osídlíme.“ Žádnému Arabovi nic nevza-
li, nepřišli násilně se zbraněmi a tanky 
a nepronásledovali druhé lidi. Starali se 
jen o zemi, kterou nikdo nechtěl. Toto 
město Ariel má dnes 25 000 obyvatel 
a vlastní universitu s 9 000 studenty. 

Město v poušti
Také průmysl tam byl přemístěn, 

doprostřed Samaří. Ochránit jej není 
zrovna jednoduché. Ale plot, který 
kolem těchto oblastí vede, zahrnul 
i Samaří. Tím se Ariel dostal dovnitř kli-
dové zóny. Jsou tam školky a školy, je to 
normální město. Byli jsme v malé vojen-
ské jednotce, kde mají výcvik záložáci. 
Kvůli bezpečnosti byla jejich jednotka 
umístěna mezi Ariel a jedno větší arab-
ské město. Odtamtud jsme jednou měli 
výhled na okolí a bylo nám vysvětleno, 
jak je to vše jištěno. 

IZRAELMám rád
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Cesta k míru přes vzdělání

Tam jsme také mluvili s jedním ze 
zakladatelů. Jmenuje se Towia a pracu-
je v hotelu, který provozuje jeho sestra 
se svým manželem. Důvod, proč tam 
byl, zněl takto: „Zde máme své kořeny. 
Jsme Židé, kam bychom měli jít? Proč 
nemohu být zde v Samaří? Přeji si mír, 
a to i se svými arabskými sousedy.“ 
A oni skutečně se svými arabskými 
sousedy dobře vycházeli dokud ovšem 
nepřišla intifáda. Towia mluvil ještě 
o třetím důležitém bodu: „Musíme 
udělat něco v oblasti vzdělání, proto je 
zde univerzita. Proto je zde tolik škol. 
Mělo by se takto postupovat i na arab-
ské straně.“

Odmalička pěstovaná nenávist 
a náboženský svod

V arabských učebnicích, v atlasech 
a mapách však stát Izrael neexistuje. 
Celá Palestina je údajně arabská. Od-
malička jsou arabské děti vychovávány 
v nenávisti pomocí falešných informací. 
Když jsou pak navíc nábožensky svádě-
ny, není divu, že se ve čtrnácti stávají te-
roristickými atentátníky. Celá desetiletí 
je jim od dětství očkována nenávist. Ale 
jsou i takoví mladí lidé, kteří prohléd-
nou a zbaví se nenávisti. Bůh může ta-
kovéto zázraky konat a my k tomu mu-
síme přispět. Vzdělání je rozhodujícím 
bodem. Nevychovávat k nenávisti, ale 
společně hledat  pravdu. Má snad být 
civilní osada odstraněna jako nějaká 
vojenská základna? Nevím, co si vlastně 
lidé, kteří papouškují ty nesmysly v tis-
ku, myslí?

Moje druhá osobní zkušenost 
s Izraelem 

Spolupracoval jsem s Izraelem jako 
jednatel firmy, kde jsem 16 let vedl 
závod na výrobu umělých hmot a spo-
lupracoval s jednou firmou, jež vznikla 
v Izraeli. Bylo to velmi zajímavé. Tehdy 
jsem byl už věřící a považoval jsem za 
důležité Izrael podporovat a to v té době 
vůbec nebylo lehké. Spolupracovat 
s lidmi, kteří tehdy nebyli žádoucí, to 
vůbec nebylo jednoduché.

Kde selže paměť, tam pomůže 
internet

Minulý rok jsem byl v Izraeli a řekl 
své ženě: „Chtěl bych se ještě jednou 
podívat do té firmy.“ Všechny své pod-
klady jsem zničil a by jsem odkázán 
na svou paměť. Po letech práce v křes-
ťanském rekreačním středisku jsem 
už zapomněl, jak se ta firma jmenuje, 
kde má sídlo. Neměl jsem ani telefonní 
číslo. Pomohl internet. Obrátil jsem se 
na svého přítele a on mi pomohl: „Exis-
tuje jen jedno místo, ke kterému se hodí 
tvůj popis. Jmenuje se Am On. Říká ti 
to něco?“ „Ne, nevzpomínám si.“ Ale on 
na to: „Podívejme se, zda je tam nějaký 
závod na umělé hmoty.“ Za chvíli přišel 
a zářil: „Už to není žádná firmička, ale 
akciová společnost, dostali se na burzu 
a jmenují se Poliram.“ Ano, to byla ta 
firma a pak jsem ještě získal jméno 
toho manažera. Jmenoval se Humi 
a tam jsme se vydali.

Zvláštní souhra okolností
Přijeli jsme do toho mošavu a našli 

jsme tam Humiho. Už v té firmě nepra-

coval. Řekl mi, že se před čtrnácti dny 
ptal v Poliram, zda někdo z nich neslyšel 
o Gerhardovi Freyovi. 16 let po tom, co 
se naše spojení ze dne na den přerušilo, 
protože mě Bůh povolal do křesťanského 
střediska v Rehe (SRN – pozn. red.). 16 
let poté se to v mém srdci ozvalo a já 
jsem věděl, že musím jet do Izraele. Kdo 
to všechno vedl svou rukou? 

„Protože tady je náš domov!“

A pak jsme si zcela otevřeně popoví-
dali. Směli jsme se ptát a on vyprávěl. 
Bylo to velkolepé. Napřed jsme se ptali: 
„Proč jste ten závod vybudovali zrovna 
tady?“ „Protože jsme tady doma.“ Zá-
vod na technické umělé hmoty, který 
98% své produkce exportuje a stejných 
98% procent surovin, které zpracováva-
jí, musí importovat! Dovážejí je někde 
z druhého konce světa dlouhou cestou 
přes přístavy a letiště. A jeho odpověď 
zněla: „Protože tady je náš domov! Pro-
to jsme ji postavili zde.“ Ne na strategic-
kém místě, zato však doma.

Co je to vlastně mošav?

Mošavy byly po válce v roce 1948 stra-
tegické osady na důležitých často ne-
hostinných místech tak, aby mohla být 
země novou vládou spravována. Obyva-
telé tam byli vysláni zčásti jako ozbroje-
ná skupina, pokud s tím sami souhlasi-
li. Často se dali dohromady jako přátelé 
z jednotek, ve kterých spolu bojovali. 
Humi byl jedním ze zakladatelů tako-
véhoto modjafu a vyprávěl: „Byli jsme 
všichni kámoši a všichni jsme prošli vo-
jenským výcvikem. Měli jsme společné 
zkušenosti z války (1948) a tady jsme se 

dnešní Izrael

Pohled na přístav v Haifě
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usídlili zcela dobrovolně.“ A to je rozdíl 
oproti kolchozu, tam také měli lidé vše 
společné, ale ne dobrovolně.

Holýma rukama proti 
ozbrojeným výrostkům

Obyvatelé brzy pochopili, že jejich 
děti nenajdou v mošavu práci a že 
se jim o ni musí postarat sami. A tak 
přišli na ten nápad s firmou na umělé 
hmoty. Tehdy jich bylo 30 spolupra-
covníků, o 16 let později už 120. Mošav 
se rozrostl a má dnes 200 rodin a stala 
se z něj poměrně velká obec. Leží na 
hranici ochranného plotu, zajišťujícího 
bezpečnost. Postavili jej po roce 2000. 
Do té doby žili od roku 1967 se svý-
mi sousedy v míru, i s těmi z Geninu 
a z uprchlického tábora. Pak přišla inti-
fáda a Palestinci. Ti jim vyplenili kroca-
ní farmu i přilehlá pole. Ale to nestačilo, 
jedné noci přišli šestnáctiletí výrostci se 
samopaly až do vesnice a stříleli do 
domů. Jeden otec rodiny, který se právě 
vyklonil z okna na to doplatil životem. 
Obyvatelé si řekli, že takto to dál nejde 
a postavili plot, aby mohli arabské úto-
ky alespoň trochu kontrolovat. Ale stát 
řekl: „Nesmíte stavět ploty, to je naše 
záležitost.“

Plot má chránit před útoky lupičů

A tak tu stojí ochranný plot s elektric-
kým zabezpečením. Byli jsme až u něj. 
60 metrů široký průsek napříč zemí, 
plot, skrze který můžete vidět, ale je 
elektronicky a elektricky zajištěn. Na 
jedné straně se mohou rychle pohy-
bovat džípy, když dojde k poškození 
plotu. Kamery s dohledem pěti kilome-
trů pečují o ještě vyšší stupeň bezpečí. 
Nepůsobí to nějak skličujícím dojmem, 
ale je jasné, že to plní svůj účel. 

Lidé nejsou zabíjeni a auta se 
přestala ztrácet 

Humi nám řekl: „Plot je zde už celý 
jeden rok a neztratilo se nám ani kuře. 
Nikdo nebyl zastřelen, ale už nemáme 
kontakt s našimi přáteli za plotem. 
Spojení se zcela přetrhlo a to je nám 
skutečně líto. Problémy teď mají spíše 
Palestinci. Hospodářsky jsou na tom hůř, 
protože žili z krádeží aut. Celý ten nekalý 
podnik teď zkolaboval, protože přes plot 
už nedostanou ani jedno kradené auto.“ 
V Jeruzalémě krádeže aut ještě kvetou, 
tam plot ještě nedokončili. Kde je plot 
postaven, tam vládne pořádek. Zeptal 
jsem se: „Humi, co teď jako důchodce 
vlastně děláš?“ Dříve pracoval jako šéf 

marketingu a ještě před tím dopravoval 
z Tel Avivu do Amsterdamu květiny. 
Znal celou produkci květin v Izraeli 
a teď? „Jsem poradcem,“ odvětil.

Žid, který pomáhá Arabům

Radí Arabům v zemědělství, aby byli 
schopni obstát na trhu a mohli si sami 
pomoci. To mě skutečně oslovilo. Radí 
Arabům, aby se mohli postavit na vlast-
ní nohy. Řekl taky, že vedou jednání na 
úrovni osobních kontaktů, aby mohli 
obchodovat se skleníky v Gaze. O tom 
se nepíše v žádných novinách. Je vel-
kolepé, čeho jsou tito, opravdoví Židé 
schopni. Navzdory odmítání a tlakům, 
a to je člověk, který nevěří v Ježíše. To 
je prostě síla. Chtěl bych však zakončit 
dvěma krátkými myšlenkami.

A budete mi svědky

V Izraeli se lidé obracejí k Ježíši 
a sbory rostou. Pomyslný závoj z očí je 
strháván. Dochází k probuzení, které 
jde napříč Izraelem. Věřící lidé jsou 
nadšení Mesiášem a mluví o Něm. 
Chtějí jeho poselství šířit především ve 
své vlastní zemi, napřed Židům a pak 
dalším národům. Vím o prvním probu-
zení i o tom, jak vzniklo první židovské 
misijní středisko s cílem celosvětové mi-
sii. Ve Skutcích 1,8 stojí:  „Ale dostanete 
sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, 
a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém 
Judsku, Samařsku a ..“  teď přichází to 
nejdůležitější, „až na sám konec země.” 
Vedoucí misijního střediska se ptal: 
„Komu to bylo řečeno? Židům!“ A vzal 
to doslova: „Židé musí opět vyjít ven 
a seznámit svět s Mesiášem.“ To mě 
skutečně nadchlo. Přes všechny jejich 
problémy, které už snad ani nemohou 
být větší, je zde přítomná myšlenka 
pomoci druhým. Jít do světa, s tím nej-
lepším poselstvím, jaké vůbec existuje, 
s poselstvím záchrany a milosti.

Neuvěřitelný tlak ze strany 
ortodoxních

Takové projevy lásky zažívám u Me-
siáše a zjišťuji, že v tamních sborech 
se odráží Jeho láska. Jdou ven a evan-
gelizují. Například v jednom sboru 
v Jeruzalémě jdou ven, vylepí plakáty 
a ortodoxní Židé je hned strhávají. 
Znovu je vylepí a znovu jsou strženy.  
Někdy dojde i na ruční souboj a ti, co 
uvěří přijdou o práci. Nebo si vezměte 
křesťanský sbor v Menachim Kališer. 
Museli odejít z Tanturu na hranicích 
až k Betlému, protože po roce 2000 se 

tam kvůli intifádě střílelo. Přenesli se 
do jednoho jeruzalémského kibucu, 
který má vlastní hotel. Tři sta lidí se 
tam shromažďovalo v kongresovém 
sále, kde v sobotu platili 1000 dolarů za 
nájem. Pak přišli ortodoxní Židé a řekli: 
„Nechceme, aby se tady tihle scházeli. 
Pokud jim dovolíte, my už do hotelu 
nepřijdeme.“ Pak manažer hotelu řekl: 
„No dobře, když už více nepřijdete, mu-
sím to přijmout. Mám s nimi uzavřenu 
smlouvu a já smlouvy neruším.“ Na to 
mu ortodoxní Židé odpověděli: „Pak se 
postaráme o to, abys přišel o registraci 
na zařízení košer.“ Každý hotel a restau-
race v Jeruzalémě potřebuje certifikát, 
že je vybaven pro přípravu košer jídla 
i v celém svém provozu. Razítko udělují 
ortodoxní Židé. Ředitel hotelu musel 
nakonec ortodoxním vyhovět. 

Můžeš si koupit budovu, ale bez 
práva shromažďování

Mezi tím se shromažďují v jídelně 
jednoho kibucu a hledají nový prostor. 
Ušetřili spoustu peněz, ale zdá se, že 
jsou bez šance získat jiné místo, neboť 
starosta Jeruzaléma je ultraortodoxní 
Žid. Mesiánští Židé si sice mohou kou-
pit budovu, ale nemohou se v ní shro-
mažďovat. Takové jsou současné životní 
podmínky v Jeruzalémě a v Izraeli. Věří-
cí žijí pod tlakem. Mohl bych pokračo-
vat v celé řadě podobných příběhů. Ale 
důležité je, že jsou misijně aktivní, lidé 
se obracení ke Kristu a všichni společně 
slouží smíření s Araby. Když vidím, jak 
velký je náš Pán, jsem nadšen. Možná 
vás to povzbudí, abyste svou lásku 
k Mesiáši projevili zcela nově a milovali 
lidi, s nimiž jste v kontaktu. Možná to 
nejsou právě Židé, ale když už se s nimi 
setkáte, tak jim minimálně kvůli jejich 
historii darujte lásku. 

U Boha má každý svou hodnotu
Možná je můžete i vyhledat a říct jim, 

že je máte rádi, že akceptujete jejich 
vyvolení Hospodinem a stojíte při nich. 
Ale zkuste oslovit i muslimy, kteří žijí ve 
vašem okolí. I oni potřebují lásku, i oni 
mohou získat věčný život v Ježíši Kris-
tu. Jde o každého člověka, Bůh stvořil 
všechny lidi. U Něj má každé jednotlivé 
stvoření svou hodnotu. Udílí pověření 
každému, kdo poznal Mesiáše: „Pracuj 
společně se mnou, aby se to poselství 
dostalo dál a lidé mohli být zachráněni. 
Přeje si to Otec a já vás k tomu chci po-
vzbudit.“
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110 rokov
od narodenia 

Márie Rafajovej
Možno už tým mladším bratom a ses-

trám meno Mária Rafajová, alebo tiež 
po česky Marie Rafajová, nehovorí nič, 
alebo len veľmi málo. Bola to však jedna 
z najlepších poetiek, akú kedy Cirkev 
Pánova mala na Slovensku aj v Českej 
republike. Keby bola písala iba „svetské“ 
verše, celkom iste by sa stala „národnou 
umelkyňou“. Ona sa však rozhodla iba 
pre svojho Spasiteľa a Pána Ježiša Krista 
a preto česky i slovensky písala iba o Ňom 
a pre Neho, pre radosť a povzbudenie ve-
riacich v Neho.

Narodila sa v Brne 29. novembra 1896. 
Od roku 1925 pôsobila na Slovensku, 
v Starej Turej, kde bola vernou spolupra-
covníčkou známych sestier Royových. 
Pána Ježiša Krista ako svojho osobného 
Spasiteľa a Pána prijala v roku 1920 počas 
vysokoškolského štúdia sociálnych vied 
v Prahe v rámci služby Armády spásy.

Vyšlo jej mnoho poetických zbierok 
(Úzkou cestou, Za stany, Údolím pokory, 
Zpod večných očí, Kam?, Avšak, Skala 
vekov, V zajatí slova, Čekaní, V tmě pod 
křídly a iné), písala aj prózu a piesňové 
texty. Z nich vyše 80 bolo zhudobnených 
a uverejnených v rôznych kresťanských 
spevníkoch.

Keď sme v šesťdesiatych a začiatkom 
sedemdesiatych rokov minulého storočia 
pracovali na Kresťanskom spevníku, viac-
krát som sa s Máriou Rafajovou stretol. 
Vždy bola veľmi milá, bola nám všetkým 
vzorom kresťanky a veľkej poetky. Nema-
la rodinu, deti, no mala preveľkú rodinu 
Božích detí. Do nebeskej vlasti odišla 11. 
júla 1978 a pochovaná je v Brne.

Na záver aspoň kúsok jej prekrásnej 
poézie:

Sám chodil jsem v pýchy své hadrech,
     namísto srdce kámen v ňadrech,
zavržen Bohem a prokletý.
     Přišel jsem k temeni Golgoty.
               ...
Nešlo mé „já“ odtud,
     šli jsme už Já a Ty!

JÁN KUČERA 

informace

100 let 
od narození sestry 

Boženy
 Rakušanové

V lednu roku 2007 jsme si v rodinném 
kruhu připomeneme 100. výročí naroze-
ní naší maminky, Boženy Rakušanové. 

Uvěřila v Pána Ježíše Krista jako ve 
svého osobního Spasitele už jako vdaná 
žena, v roce 1934. Zůstala Pánu věrná, 
i když zvlášť ze začátku musela trpět ze 
strany manžela různé překážky a proti-
venství. K Pánu vedla i svých pět dětí. 
Její příkladný křesťanský život a mod-
litby přivedly k Pánu Ježíši v posledních 
letech života i jejího manžela.

Sílu jejích modliteb cítilo i mnoho dal-
ších lidí. Mnozí si také vzpomínají, že 
na dvoře jejího domu v Ostravě na Ryb-
nické ulici byla vybudovaná místnost, 
kde se konala shromáždění v letech…. 
V té době jiná možnost shromažďování 
věřících lidí nebyla. Po válce pak umož-
nila také první pobyty mládeže na chatě 
Rakušanových v Čeladné.

Svou věrností Pánu, skromností, ti-
chostí a obětavostí byla vzorem nejen 
pro své děti, ale i pro mnohé věřící z Os-
travy a okolí.                   VLADISLAV JURČO

Křesťanská 
vlna na webu

Českého rozhlasu
Pořad Křesťanská vlna, který připra-

vuji pro Český rozhlas Plzeň, se objevil 
na webu, a to na oficiálních stránkách 
Českého rozhlasu v sekci Náboženství. 
Jedná se jak o Křesťanské vlny TWR, 
tak o pořady v produkci Českého 
rozhlasu Plzeň. Lze si je poslechnout 
prostřednictvím tzv. Rádia na přání. 
Zatím jsou zde pověšeny k poslechu 
nebo ke stažení tyto pořady (mělo by 
jich přibývat):
• Okultismus s Pavlem Hoškem;
• Jan Ámos Komenský s Vladimírem 

Urbánkem;
• Sloužil jsem v Cizinecké legii a Vladi-

mírem Táchou;
• Anastáz Opasek s Prokopem Siostr-

zonkem;
• Gamblerství s Laszlo Sümeghem 

a Ladislavem Macákem;
• Křesťanství a islám s Pavlem Hoš-

kem;
• Historie, kultura a náboženství Fin-

ska s Václavem Chvátalem;
• Kniha Exodus s prof. Janem Soko-

lem.
Adresa: www.rozhlas.cz/nabozenstvi/

krestanskavlna
Na této adrese je možné také oznám-

kovat kvalitu pořadu, případně o něm 
něco napsat do Českého rozhlasu.

PETR VAĎURASestra Božena Rakušanová

Spolupracovník Českého rozhlasu 
P. Vaďura



MANUELA JUNGOVÁ

Boží cesta do služby

Na této stránce dnes píšu poprvé, 
takže bych se chtěla nejdřív představit 
– možná to bude trochu delší, ale třeba 
Tě to bude zajímat...

Vyrostla jsem v Gusternhainu – malé 
vesnici mezi Frankfurtem a Kolínem, 
která nemá víc než 500 obyvatel. V na-
ší vesnici je křesťanský sbor a spousta 
věřících křesťanů, takže s biblickým po-
selstvím jsem se setkávala už odmalič-
ka. Matně si vzpomínám, že ještě dřív, 
než jsem začala chodit do školy, chodí-
vala jsem do dětského evangelizačního 
klubu u jedné naší sousedky. Ve sboru 
jsem chodila do nedělní školy a pozdě-
ji jsem se zúčastňovala programu pro 

dorost a pro mládež. Taky doma patři-
la modlitba před jídlem a před spaním 
k samozřejmým součástem života. Tak 
jsem vstřebávala křesťanství prakticky 
už s mateřským mlékem.  

Když mi bylo jedenáct, zeptala se 
mě jedna tetička, jestli jsem svůj život 
už svěřila Pánu Ježíši a jsem opravdu 
jeho. Ta otázka mě zasáhla přímo do 
srdce. Najednou jsem si uvědomila, že 
Božím dítětem jsem se nenarodila, že je 
k tomu potřeba osobní rozhodnutí pro 
Ježíše. A tak jsem to večer po ulehnutí 
udělala – pozvala jsem Ježíše do svého 
života a řekla mu, že chci žít s ním. Jiný-
mi slovy – obrátila jsem se (Ř 6,23-24). 

Jako osmnáctiletá jsem prožila ně-
kolik pro mne osobně těžkých týdnů, 
během nichž jsem však mohla prožívat 
Boží přítomnost a jeho zvláštní řeč ke 
mně. Bůh mi položil otázku, zda chci 
prožít život podle svých vlastních před-
stav nebo podle představ jiných lidí, 
nebo jsem ochotna svůj život dát bezvý-
hradně k dispozici JEMU. 

Nějak jsem věděla, že Boží cesta pro 
mne znamená misii, na kterou jsem si 
ale vůbec netroufala a vůbec jsem si ji 
nedovedla představit. Postavit se před 
lidi a něco jim vyprávět... to pro mě 
bylo nemyslitelné.

Bůh mi však řekl: „Pojď za mnou, a UČI-
NÍM z tebe rybáře lidí.“ (Mt 4,19) – A tak 
jsem napjatě očekávala, co Bůh učiní! 

Po škole jsem absolvovala vzdělání pro 
zdravotní sestry – celkem šest let jsem 
pracovala v nemocnici, převážně s dušev-
ně nemocnými lidmi. K tomu jsem vystu-
dovala biblickou školu ve Wiedenestu, 
abych se připravila i na duchovní službu. 

Od svých patnácti let jsem sloužila 
v různých oblastech sborového života 
– v dorostu, v nedělní škole a v mládeži, 
vedla jsem misijní modlitební kroužek 
a začala jsem s dětským evangelizačním 
klubem v sousední vesnici, kde děti ne-
měly jinou možnost slyšet evangelium. 
Později jsem i cestovala jako misionář-
ka pro děti a začala školit další služeb-
níky pro práci s dětmi.

V průběhu dětské evangelizace ve vý-
chodním Německu v létě 1990 jsem se 
setkala se dvěma bratry z Prahy. „Ta-
kovou evangelizaci bychom potřebova-
li i pro naše děti! Nemohla byste přijet 
taky do Prahy?“ – Proč ne?

Na jaře následujícího roku jsem přijela 
na návštěvu do jednoho sboru v Horních 
Počernicích a v létě jsme pak uspořádali 
evangelizační týden, což znamenalo kaž-
dé odpoledne pestrý program pro děti. 
Večer pak probíhaly semináře pro místní 
pracovníky. Bůh tuto akci požehnal a po-
dařilo se tak oslovit evangeliem i řadu 
dětí z necírkevního prostředí.  

Nesmírně obdarována od Boha cen-
nými zkušenostmi, požehnaným obe-
censtvím i jinými způsoby, vracela jsem 
se do Německa a v srdci mi klíčila otáz-
ka: „Jestlipak pro mne Bůh nemá úkol 
právě v Česku?“

V roce 1993 jsem se pak přestěhova-
la do Prahy. Tady mi náš věrný Pán dal 
nový domov a úkol – ale o tom budu vy-
právět až příště.

KONTAKT: TIM 2,2 O.S., LIBÁŇSKÁ 4, 
193 00 PRAHA 9 - TEL.: 281 926 563 
E-MAIL: KANCELAR@TIMDVADVA.NET  
- WWW.TIMDVADVA.NET



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f0020005000440046002000730020007600790161016100ed006d00200072006f007a006c006901610065006e00ed006d0020006f006200720061007a016f002c002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006b002e00200044006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed002000760079017e006100640075006a00ed00200076006c006f017e0065006e00ed0020007000ed00730065006d002e000dfeff005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f0020005000440046002000730020007600790161016100ed006d00200072006f007a006c006901610065006e00ed006d0020006f006200720061007a016f002c002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006b002e00200044006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed002000760079017e006100640075006a00ed00200076006c006f017e0065006e00ed0020007000ed00730065006d002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [150 150]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


