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Téma č ís la :  Rakovina, infarkt...

Kam nepřišel Buddha, 
vstoupil Kristus

Muž bolesti

Moja viera 
      a onkológia



misie
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Hnízdo pro ptáky

V dubnu 2008 jsem cestou na kon-
ferenci Wycliffovy misie navštívil své 
spolužáky, nejbližší přátele z biblické 
školy ve Wiedenestu, které jsem neviděl 
celých deset let. Téměř celou tu dobu to-
tiž pracují jako misionáři v Bangkoku. 
Když jsem se s Matthiasem a Raphae-
lou poprvé v biblické škole setkal, byli 
pevně přesvědčeni, že je Bůh povolal do 
misijní služby. Jejich odhodlání ve mně 
vzbuzovalo obdiv a respekt. Nyní sle-
duji jejich život z dálky díky modliteb-
ním dopisům, které od nich pravidelně 
dostáváme. Ovšem návštěva na místě, 
kde konají svou službu, byla pro mě ně-
čím mimořádným. Rozhodl jsem se, že 
se o své zkušenosti s vámi rozdělím.

Matthias je obyčejným chlapcem 
z vesnice. Jako jedináček musel doma 

pomáhat téměř se vším. Možná i proto 
jej práce na poli moc nepřitahovala. Za-
čal pracovat jako montážní technik na 
stavbě letadel. Díky tomu se občas po-
díval letadlem do nějaké exotické země, 
dálky jej jednoduše přitahovaly. Během 
civilní služby, kterou konal v komu-
nitním centru Adelshofen se seznámil 
s Raphaelou, dívkou odhodlanou slou-
žit Pánu v misijní službě. Tato mladá 
učitelka mateřské školy se v Adelsho-
fenu připravovala na své nové poslání. 
Bůh ji poslal do cesty muže se srdcem 
otevřeným misii. Rozhodli se, že své 
životy spojí a po civilní službě půjdou 
do biblické školy ve Wiedenestu, jejíž 
misijní dům má v německých evangeli-
kálních církvích dobrý zvuk.

Během těch tří let studia a příprav se 
za svou službu modlili a získali okruh 
podporovatelů. Jejich přátelé, bratři 
a sestry v Kristu, sice nemohou vyces-
tovat, ale díky pravidelné podpoře jsou 
stejnou součástí misijní práce, jako ti, 
jež podporují. Manželé Holighauso-
vi prošli během těch devíti let služby 
v Bangkoku mnoha úkoly. Začali jako 
správci a náhradní rodiče dětí z ulice 
v jedné čtvrti šestnáctimilionového Ban-
gkoku. Města neuvěřitelných kontrastů 
bídy a bohatství, města, které se rozvíjí 
tak rychle, že nestačí budovat komuni-

Devět let v Bangkoku
Wat Pho, nejstarší 
chrám v Bangkoku

Socha ležícího Buddhy

Modlitby u nohou stojícího Buddhy

Křesťanský sbor Rodavan

Rozhovor s mnichem
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kace a sítě. V Bangkoku 
jsem viděl úžasné mra-
kodrapy, hotely a paláce 
a hned vedle nich slumy 
z plechu a papíru, ve kte-
rých lidé přežívají ze dne 
na den. Rodiče celý den 
tvrdě pracují za směšnou 
mzdu a nemají čas na své 
děti. Ty vyrůstají na ulici. 
Misijní práce komunitní-
ho centra Ban Nok Kamin 
je zaměřena právě na tyto 
děti a na sirotky. Nese při-

JAREK ANDRÝSEK 

Matthias a Raphaela Holighausovi

léhavý název - „hnízdo pro ptáka bez hnízda“, Ban Nok Kamin.
Během této práce náhradních rodičů se Raphaele a Matthiasovi na-

rodily dvě děti, přestože se už zdálo, že děti mít nebudou. Mezitím je 
v jejich práci vystřídali noví pracovníci a oni se z komunitního centra 
přestěhovali do samostatného domu. Matthias nyní pracuje přímo 
v centru Overseas Missionary Fellowship Bangkok jako asistent ře-
ditele a má na starosti přípravu a výuku vedoucích. Do komunitního 
centra se však stále rádi vracejí. Mají zde silné vazby a jejich bývalí 
svěřenci se teď sami aktivně podílejí na práci centra. Jedním z nich je 
Dam. Sám střediskem prošel, absolvoval biblickou školu (BBC v Ban-
gkoku) a pracoval v křesťanském vysílání. Nyní se vrací zpět, aby 
v Ban Nok Kaminu sloužil chlapcům, jakým byl i on sám. Rozhovor 
s ním přinášíme na konci tohoto čísla.  

Během několikadenního pobytu v Bangkoku jsem viděl, jak vypadá 
buddhismus v praxi a jak se v této kultuře šíří křesťanství. Sociální 
práce ve společnosti bez sociální sítě vyvolává respekt a úctu. Jedna 
z maminek, s níž se Raphaela potkává ve školce, jménem thajského 
lidu poděkovala Raphaele za práci, kterou v Bangkoku dělají. A prá-
vě práce s lidmi a pro lidi tam, kde je největší nouze, láme bariéry 
a otevírá srdce ke slyšení evangelia.

Křesťanský sbor Rodavan (Krisčak Rodavan) se pomalu stával uza-
vřenou společností, kam nikdo z okolí nepřicházel. Když se ve sboru 
začali věnovat dětem z ulice, naplnil se jimi celý sborový dům. Na-
bídli jim program, který vedou dvě sestry, a jedno jídlo denně, aby 
za celý den měly aspoň něco teplého k snědku. Rodiče a lidé v okolí 
si toho okamžitě všimli. Začali přicházet na bohoslužby, protože si 
služby komunitního centra provozovaného sborem skutečně váží. 
Byl jsem svědkem jednoho nedělního shromáždění a nadchlo mě, 
jak je zmínění chlapci dokázali připravit. Cítil jsem Boží přítomnost 
a právě o tuto zkušenost jsem se chtěl s vámi rozdělit.

Dva ze sirotků v Ban Nok Kaminu
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tiráž

Každý bude
solen ohněm

Milí čtenáři,

„solit ohněm“ je metafora, se kterou 
se asi tak často nesetkáváte. A přece se 
nás všech bytostně dotýká. V biblickém 
citátu (Mk 9,49), kterým jsem úvodník 
nadepsal, je slovem „každý“ míněn každý 
učedník Ježíše Krista. Ten, kdo v Něm po-
znal svého Spasitele a odevzdává se Mu 
v dobrovolné oběti jako Pánu nad svým 
životem. 

Metafora sice zahrnuje každého křes-
ťana, ale ne každý oheň. Nejde v ní totiž 
o plameny budoucího soudu, nýbrž o žár 
ohně, který nás pročišťuje už tady a teď. 
Oheň, jímž jsme soleni, neničí, jeho cílem 
není destrukce, nýbrž konstrukce. Jeho 
cílem je budování. Má ozdravnou a očist-
nou povahu: Činí nás použitelnými pro 
Boha.

Když Bůh v době Staré smlouvy for-
moval svůj lid, předepsal mu způsob při-
nášení obětí a s ním i následující pokyn 
(Lv 2,13): „Každý dar své přídavné oběti 
solí osolíš. Nenecháš svou přídavnou oběť 
bez soli smlouvy svého Boha. S každým 
svým darem přineseš sůl.“

Přinášení obětí mělo svá pravidla. Ne 
každá oběť se Bohu automaticky líbila. 
Záleží  na tom, jak se oběť Bohu předloží. 
Přídavná oběť měla být připravena naso-
lením. Stejně tak musí každý učedník, 
který dává Bohu k dispozici svůj život (Ř 
12,1), projít trpkými zkušenostmi. A prá-
vě pro ně, je v biblickém textu použit ob-
rat „solit ohněm.“ 

Apoštol Petr používá (1Pt 4,12) podob-
ného obrazu – „výheň zkoušky.“ Navíc 
nás upozorňuje, že to není nic neobvyk-
lého. Nepodléhejme tedy panice, jsme-li 
v takové zkoušce. Právě naopak, máme se 
radovat z podílu na Kristově utrpení. Mů-
žeme bez nadsázky říct, že nás utrpení 
přibližuje k Bohu, spojuje s Kristem a při-
pravuje na to, až se v budoucnu jako Král 
zjeví ve své slávě. V jakém smyslu? Čím 
více trpíme, tím větší bude naše radost.

V tom není nikdo z křesťanů výjimkou. 
Všichni budou nějakým způsobem roz-
páleni a pročištěni k oběti, jež se Bohu 
líbí. Hloubku vztahu prověřuje zátěž. 
Bůh buduje duchovní dům a my jako živé 
kameny, jako svaté kněžstvo přinášíme 
duchovní oběti (1Pt 2,5). Naše oběť však 

nemá být ledajaká. Má být milá Bohu. 
Máme být kamenem, který stavbu krášlí 
ne hyzdí. Sloveso oikodomeisthe - „nechat 
se stavět“ je v pasivním tvaru a je to pasi-
vum divinum, z něhož plyne, že zde jedná 
Bůh.

Je tedy otázkou, zda Mu to dovolíme. 
Zda připustíme možnost, že zkouška, 
kterou procházíme, je k našemu dobru, 
k našemu duchovnímu růstu, k prohlou-
bení vztahu s Bohem nebo k našemu pro-
čištění. Některé lidské zkušenosti jsou 
velmi trpké a těžko pochopitelné, zvlášť 
když se jedná o těžké nemoci. Bůh však 
i v trpké zkušenosti působí  uzdravujícím 
způsobem. 

Ano, dráždivá sůl je dobrá a nepostra-
datelná pro život, a to hned dvojím způ-
sobem. V oblasti stravování a přípravy 
pokrmů je to zcela zřejmé. V duchov-
ním smyslu máme být jako křesťané solí 
země. Jsme však jen lidé a ztrácíme svou 
slanost. Ztrácíme čistotu a schopnost být 
obětí, jež je Bohu milá. Proto jsme také 
Božím slovem vyzýváni (Mk 9,50): „Mějte 
sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji.“

Učedníci mají v sobě sůl, protože se ne-
chávají Bohem prosolit. Jedině tak mohou 
mezi sebou žít v pokoji. Přijímají jeden 
druhého a jsou ochotni spolupracovat, 
protože mají pochopení pro slabosti dru-
hých. Kdo však v boji se sebou samým 
uhýbá, ten žije i ve sváru s druhými. Jak 
potom máme být duchovní stavbou? Sůl 
byla neodmyslitelnou součástí přídavné 
oběti. Je symbolem vydání života a díla 
Bohu.

Věřící, který přinášel přídavnou oběť, 
vlastně manifestoval svou ochotu dodržo-
vat Boží řády. V Levitiku 1,13 je řeč o soli 
smlouvy. Na životě Izraelců měly okolní 
národy poznat, že jsou vázáni smlouvou 
s Bohem. Tento postoj je však příznačný 
i pro křesťana, který už nepředstupuje 
před Boha se zvířecí obětí, nýbrž přináší 
sebe sama jako Bohu milou oběť. 

Naše postoje jsou nejčitelnější při pře-
konávání každodenních těžkostí. Ovšem 
nejvýrazněji je náš přístup k životu a je-
ho Dárci vidět v nemoci a utrpení. To byl 
také jeden z motivů, proč jsme pro časo-
pis zvolili toto téma. Věřím, že to bude 
pro vás přínosem.
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Muž bolesti
… Byly to však naše nemoci, jež nesl…

tématický článek

Prorok Izaiáš je jedinečná kniha Bible. 
Nejen tím, že má tolik kapitol, co Bib-
le knih, ale především svým obsahem. 
Obsahově by se dala rozdělit do tří částí 
– prorocké (ohlašující přicházející soudy 
nad Izraelem i okolními národy), histo-
rické (popisující události, které Izaiáš 
prožíval za doby králů Uziáše, Jótama, 
Achaze a Chizkijáše) a konečně mesián-
ské (popisující život přicházejícího Slu-
žebníka – Mesiáše). Je to kniha, které si 
mnozí nesmírně vážili. Všimněme si, že 
ji s úctou citovali evangelisté i apoštolé. 
Pilně ji opisovali i obyvatelé esejské ko-
munity v Kumránu, díky nimž se nám 
uchoval unikátní nejstarší exemplář po-
cházející z doby před Kristem. Možná 
z jejich dílny pocházel i svitek, který si 
v Jeruzalémě koupil etiopský komorník 
a při cestě domů si ho četl. 

Její proroctví jsou tak zvláštní a až do 
detailů, že jsou mnozí teologové v po-
kušení tvrdit, že tuto knihu napsalo 
více autorů a že byla vlastně sepsána 
až ex post, tedy až dodatečně na zákla-
dě znalosti toho, co se už stalo. Nejsou 
ochotni věřit tomu, že by Pán Bůh např. 
oznámil jméno pokořitele Babylona 
Kýra v době, kdy babylonská říše byla 
teprve v plenkách. Považují to za pod-
vod. Co k tomu říci? Asi i ta proroctví, 
která se tak úžasně naplnila na Pánu Je-
žíši, byla napsána ex post – to by musel 
Izaiáš psát svou knihu až mnohem poz-
ději, alespoň ve 2. století. A co proroc-
tví o tom, že Izrael bude opět národem 
– tak to by musel podle tohoto principu 
Izaiáš psát svou knihu až po roce 1948. 
Absurdní, viďte? 

Zajímavý je i postoj Izraelců. Ač je 
prorok Izaiáš nepochybně součástí Sta-
rého zákona, tedy Bible Židů, prorok Iza-
iáš se přesto dostal na index a ortodoxní 
Židé ho nečtou. Proč? Protože tak jasné 
proroctví o jejich Mesiáši, ukazující jed-
noznačně na Ježíše, je obviňuje a otřásá 
jejich koncepcí víry. Trpící a zabitý Me-
siáš je pro ně nepřijatelný. A přece to tak 
muselo být. A to z toho prostého důvo-
du, že Hospodinovou vůlí bylo zkrušit 
ho nemocí, aby položil svůj život v oběť 
za vinu. Sám Pán Bůh připravil cestu 
záchrany a jejím pilířem byl právě MUŽ 
BOLESTI, obětující se za hříchy lidí. 

Jednou z  úžasných pasáží této knihy, 
ke které se musím znovu a znovu vracet, 
je známá 53. kapitola, která popisuje Me-
siáše, který měl přijít tak, že nám oka-
mžitě před očima vyvstane Ježíš. Mesiáš 
– kterého si takto nikdo nepředstavoval. 
Asi si to uvědomoval i sám Izaiáš, když 
klade otázku:  Kdo uvěří naší zprávě? Nad 
kým se zjeví paže Hospodinova? My lidé 
máme své představy o Božím poslu. Ur-
čitě by to měl být někdo, kdo vzbuzuje 
všeobecný respekt a těší se obecnému 
uznání. Ale Ježíš se naším představám 
vymyká. Je spíše takový, jak ho popisuje 
Izaiáš: jako oddenek z vyprahlé země, neměl 
vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl 
tak nevzhledný, že jsme po něm nedychti-
li. Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž 
plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, 
před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovrže-
ný, že jsme si ho nevážili. Nechápali jsme, 
proč Bůh dopustil, aby jeho Syn takto tr-
pěl. Ani ve snu nás nenapadlo, že by to 
mohlo být „kvůli nám“. Spíš jsme hledali 
vinu u něj. Izaiáš to vidí v prorockém vý-
hledu: domnívali jsme se, že je raněn, ubit od 
Boha a pokořen. Proto se o něm farizeové 
vyjadřovali tak pohrdavě. Proto píše Pa-
vel, že Ježíš je pro Židy pohoršením a pro 
Řeky (pohany) bláznovstvím (1K 1,23). 
A ani dnes tomu není jinak. A přitom 
to bylo kvůli nám! Tak to zřetelně viděl 
už Izaiáš:  Jenže on byl proklán pro naši ne-
věrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání 
snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdra-
veni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý 
z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin 
postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen 
a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek ve-
dený na porážku, jako ovce před střihači zů-
stal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat 
na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? 
Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro 
nevěrnost mého lidu. 

V Izaiášově proroctví je stejně jako 
v proroctví Davidově v Ž 22 o Mesiáši 
napsáno mnoho pozoruhodného, co se 
nemohlo uskutečnit náhodně. 

Mesiáš měl být považován za zločince 
– proto musel Pán Ježíš mít v hodině své 
smrti po svém boku spolutrpící odsouze-
né zločince. I když nic neudělal a i otrlý 
římský prokurátor byl přesvědčen o jeho 
nevině. 

Zajímavý je i text 9. verše v rukopise 
nalezeném v jeskyních v Kumránu. Zde 
stojí: „U bohatého byl jeho skalní hrob, 
protože…“  A naplnění tohoto proroc-
tví?  „Když nastal večer, přišel zámožný člo-
věk z Arimatie, jménem Josef, který také pat-
řil k Ježíšovým učedníkům. Ten přišel k Pilá-
tovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát přikázal, 
aby mu je dali.  Josef tělo přijal, zavinul je do 
čistého plátna a položil je do svého nového 
hrobu, který měl vytesaný ve skále; ke vcho-
du hrobu přivalil veliký kámen a odešel“ 
(Mt 27,57-60).

Závěr kapitoly ukazuje vzkříšení Mesi-
áše – poté, co byl obětován, smí zakoušet 
ovoce své práce. (v.11 v kralickém znění: 
„Z práce duše své uzří užitek, jímž nasycen 
bude). Jak jinak lze chápat Izaiášova slo-
va: Proto mu dávám podíl mezi mnohými 
a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal 
sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrní-
ky.“ Copak může mrtvý člověk vidět vý-
sledek své práce či dokonce dělit kořist? 
Je jen jeden závěr z těchto vět: Mesiáš 
bude vzkříšen, vstane z mrtvých. A napl-
nění? Je ve velikonočním poselství: „Proč 
hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl 
vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když 
byl ještě v Galileji, že Syn člověka musí být 
vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován 
a třetího dne vstát“ (L 24,5-7).

Při úvaze nad touto pozoruhodnou 
kapitolou Bible nemohu přehlédnout 
zmínku ve 4. verši, která se týká úzce 
i tématu tohoto čísla:  „Byly to však naše 
nemoci, jež nesl..“ Často to bereme tak, že 
Pán Ježíš na sebe vzal naše utrpení, kte-
ré nám hrozilo jako trest za naše hříchy, 
ať už zde na zemi, či ve věčnosti. To je 
určitě pravda. Ale je dobré připomenout 
si, jak to vnímali evangelisté. Matouš 
viděl v tom, že Pán Ježíš uzdravoval ne-
mocné lidi právě naplnění tohoto místa 
Izaiášova proroctví:  „Když nastal večer, 
přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal 
duchy svým slovem a všechny nemocné 
uzdravil, aby se naplnilo, co je řečeno ústy 
proroka Izaiáše: `On slabosti naše na sebe 
vzal a nemoci nesl´“ (Mt 8,16.17). Oběť Bo-
žího Syna na kříži se týkala celé naší by-
tosti – našeho ducha, duše i těla. Ty tvoří 
jediný nedělitelný celek. A Pán Ježíš měl 
na mysli dobro pro celého člověka. Proto 

(pokračování na straně 6)
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uzdravoval nemocné, proto plakal s pla-
čícími a radoval se s radujícími se. A čas-
to, když lidem pomohl v nemoci těla, 
která je sužovala, připomínal, že v životě 
jsou i důležitější věci než tělesné zdraví. 
Často mluvil v souvislosti s uzdravením 
také o odpuštění hříchů. 

Je to veliká věc, uvědomit si, že Pán 
Ježíš nesl i naše nemoci. Proto je smíme 
k němu přinášet. Proto může psát Ja-
kub:  „Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá 
starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají 
ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry za-
chrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a do-
pustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Vy-
znávejte hříchy jeden druhému a modlete se 
jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Vel-
kou moc má vroucí modlitba spravedlivého“ 
(Jk 5,14-16).  Důsledkem pádu lidí přišel 
na svět hřích a s hříchem také nemoci 
a smrt. Týká se to všech lidí, věřících 
i nevěřících. Nikdo není ušetřen nemo-
cí a všichni také musíme jednou zemřít, 
pokud nepřijde Pán pro svou církev. Ale 
Pán Ježíš nesl i naše nemoci – a my mu 
je můžeme svěřovat. Není přitom rozho-
dující, co s tím Pán udělá. Někoho může 
uzdravit, a tak se naplní slovo: „On ti od-
pouští všechny nepravosti, ze všech nemocí 
tě uzdravuje“ (Ž 103,4). (Je zajímavé, že 
i zde je spojení odpuštění hříchů s uzdra-
vením nemoci!). Někoho může ponechat 
nemocného, ale pozdvihne ho – dá mu 
milost a sílu nést svůj handicap ke slá-
vě Boží. Je to úžasnou pomocí vědět, že 
nejsme sami, že Pán o nás ví, zná i naše 
trápení, naše obavy a bolesti. Pro člově-
ka procházející těžkou nemocí je těžko 
akceptovatelné, když ho zdravý člověk 
utěšuje slovy: „Nepotkala vás zkouška 
nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, 
abyste byli podrobeni zkoušce, kterou bys-
te nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám 
připraví i východisko a dá vám sílu, abys-
te mohli obstát“ (1K 10,13). Ale Pán nesl 
i tyto naše nemoci – a my proto smíme 
i v těch nejtěžších chvílích zakoušet, že 
je s námi a pomáhá nám je nést i dnes. 
Ve zpětném pohledu to vyznává pisatel 
listu Židům:  „Protože sám prošel zkouškou 
utrpení, může pomoci těm, na které přichá-
zejí zkoušky“ (Žd 2,18). Využívejme této 
příležitost a s vděčností a s důvěrou mu 
přednášejme všechny věci – tedy i ty, 
které nás trápí. On je věrný a zasáhne 
tím nejlepším způsobem v pravou chvíli, 
ani předčasně, ani pozdě. Důvěřovat mu 
se rozhodně vyplatí.

(pokračování ze strany 5)

Setkávám se s nejrůznějšími lidmi 
a jejich životní příběhy jsou pro mě 
zdrojem moudrosti a poučení. Stále více 
si uvědomuji, jak jsou pro nás důležité 
vztahy a ukotvení v životě. Bez něj by 
z nás byli bezdomovci. Myslím to obraz-
ně, ale přitom vím, že ke skutečné ztrátě 
domova máme jen krůček.

Přesvědčily mě o tom osudy lidí, kteří 
byli jako většina z nás spořádanými ob-
čany. Stačila však souhra několika ne-
příznivých životních rozhodnutí nebo 
událostí, které nemohli ovlivnit a na-
jednou … najednou je člověk bez místa 
v životě, bez blízké osoby, bez práce, 
bez prostředků a střechy nad hlavou. 

O době, ve které žijeme, se říká, že 
je post individualistická. Do popředí se 
v životě dostávají vztahy. Vztahy jsou 
v postmoderní době něčím, čím se člo-
věk definuje. Důležitější než světonázor 
je parta. Je příznačné, jak se to odráží 
v názvech populárních televizních seri-
álů: Přátelé, Místo v životě nebo Ulice. 
Lidé, kteří k sobě mají blízko, v nich 
prožívají řadu dramatických zvratů 
a událostí. Prožívají nové lásky, emoce 
a komplikované osobní vztahy se svými 
vítězstvími a prohrami. Rodina se v nich 
často rozpadá a neposkytuje člověku zá-
zemí, proto je parta přátel důležitější.

Možná vás stejně jako mě napadne 
otázka? A co když mě zklamou i mí přá-
telé nebo životní partner? Když selže po-
krevní pouto, proč by neměla zklamat 

i parta přátel. Ano i ten největší přítel je 
jen člověk se svými slabými místy. Není 
zde nakonec přece něco jiného nebo ně-
kdo jiný, kým je člověk neotřesitelně de-
finován nebo určován? Někdo, kdo dává 
lidskému životu jistotu, skutečný lidský 
rozměr i Boží hloubku a naplnění.

Jako student jsem si tyto otázky kladl 
v okamžiku, kdy jsem prožíval rozpad 
vztahu a ztrátu svého místa v životě. 
Začal jsem hledat pevné ukotvení, kte-
ré by můj život se vší jeho nestabilitou 
přesahovalo. Našel jsem ho v osobě Je-
žíše Krista. On zde byl od počátku, On 
je skutečným dárcem života a pronáší 
zvláštní větu: „Já jsem přišel, aby lidé 
měli život a měli ho v hojnosti.“ Ježíš 
přináší člověku ukotvení. Dává mu mís-
to v životě, které se neotřásá. On nám 
nabízí vztah a zůstává mu věrný, i když 
my selháváme. Nám, kteří jsme jej přija-
li, dává zvláštní právo být Božími lidmi. 
V něm nacházíme svou, kdysi dávno 
ztracenou identitu. S Ním dostává náš 
život  pravé určení, ztracenou důstoj-
nost i naplnění, bez kterého bychom žili 
jen život ke smrti, jak to kdysi vyjádřil 
filosof Martin Heidegger.

Přál bych si, abychom všichni měli 
své pevné místo životě, jímž žádná ztrá-
ta neotřese. Místo definované vztahem, 
pro který jsme byli stvořeni, přátelstvím 
s Pánem Ježíšem, který nás nikdy neo-
pustí a nikdy se nás nevzdá.

Místo v životě

JAREK ANDRÝSEK

Z vystoupení mládeže na 
Velikonoční konferenci v Třinci
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Kde sú tie krídla?
Svojou peruťou ťa prikryje, útočisko 

nájdeš pod jeho krídlami, štítom a úkry-
tom je jeho vernosť.  Žalm 91,4 

Mnohí dospelí si spomenú na istý 
pocit z detstva, ktorý sa nanešťastie 
medzičasom akosi vytratil. Je to pocit 
istoty v bezpečnom hniezde - pocit, že 
ste milovaní, chránení, že niekto iný má 
situáciu pod kontrolou. V normálne fun-
gujúcich rodinách majú deti tento pocit 
často. Dospelí nie – a chýba im.

V televíznom programe Candid Ca-
mera dostal asi 50-ročný, nebezpečne 
vyzerajúci vodič kamiónov otázku, koľ-
ko rokov by chcel mať, keby si mohol 
vybrať. Na chvíľu bolo ticho, kým uvažo-
val o otázke. Na čo myslel? Zažiadalo sa 
mu mať 65 rokov, keď príde dôchodok 
a on vymení dvadsaťtonový štvornápra-
vový Kenworth za pojazdnú kosačku na 
trávu? Alebo zatúžil po veku 18 rokov 
a šanci zmeniť niektoré rozhodnutie 
z mladosti? Napokon sa obrátil k mo-
derátorovi a odvetil, že keby mal naozaj 
na výber, chcel by mať tri roky. Prečo tri 
– chcel vedieť moderátor. „Viete,“ hovorí 
na to trucker, „keď máte tri roky, nemu-
síte byť za nič zodpovední.“

Keď som to videl, myslel som si, že ten 
chlap len chcel povedať čosi milé. Dnes 
to považujem za skutočne výstižnú a cel-
kom pochopiteľnú odpoveď. Keď ste 
dieťa a vaša rodina normálne funguje, 
neťažia vás žiadne ťažké bremená. Mô-
žete si večer líhať bez obáv, že vám zate-
ká strecha. Netrápi vás, či brnenie v no-
he nebude príznakom nejakej exotickej 
nervovej choroby. Neprehadzujete sa 
v noci na posteli s obavami, či si daňová 
kontrola nevysvetlí vaše daňové prizna-
nie ako príliš kreatívne. Nie, zahrabete 
sa s pôžitkom pod paplón. Chvíľu pod-
vedome vnímate šum konverzácie do-
spelých v inej časti domu. Vznášate sa 
s pocitom nádhernej ľahkosti na pokraji 
spánku. A potom prestanete vnímať 
a necháte svet, nech si beží po svojom.

Odvážite sa k tomu nielen preto, lebo 
beriete ako samozrejmosť, že sa ráno 
prebudíte. Prispieva k tomu aj fakt, že 
spíte pod ochrannými krídlami svojich 
rodičov. Ak sa o vás rodičia riadne sta-
rajú, môžete sa bezpečne oddať spánku 
vo vedomí, že niekto má situáciu pod 
kontrolou, niekto veľký a silný a skúse-

ný. Nakoľko do toho deti vidia, rodičia 
zostávajú hore celú noc, strážia všetky 
dvere a okná, kúria, aby bolo príjem-
ne teplo, a nebojácne odrážajú útoky 
všetkých možných príšer. Nikdy nie sú 
mimo služby. Ak na dom padne tma, 
zaútočia duchovia alebo vypukne búrka, 
rodičia to zvládnu. To je jeden dôvod, 
prečo deti spávajú tak dobre. Ich hniez-
do je chránené a mäkko vystlané.

Myslím, že pre deti by bolo znepoko-
jivým zistenie, ako veľmi by si dospelí 
priali mať ten istý pocit. Aj dospelí po-
trebujú byť chránení, zohrievaní, objí-
maní. Niektorí z nás boli zradení. Niek-
torí z nás zostarli a vôbec ich to neteší. 
Ľudia zažívajú zrady, starobu alebo cho-
roby. Niektorí sú hlboko sklamaní tým, 
do akého stavu ich životy dospeli. Inými 
otriasla správa z lekárskeho laboratória. 
Ďalší sú neznesiteľne ignorovaní ľuďmi, 
na ktorých im záleží. Niektorí sú napätí 
ako struna na klavíri.

Pre všetkých týchto ľudí má žalmista 
slová útechy. Je to jedna z veľkých tém 
Písma: Boh je naše útočište. Svojou pe-
ruťou ťa prikryje, útočisko nájdeš pod 
jeho krídlami.

Tento obraz prirovnáva Boha k orlovi 
alebo snáď kvočke; každopádne je to 
obraz vtáka, ktorý vycíti nebezpečen-
stvo a rozprestrie ochranné krídla nad 
svojimi mláďatami. Jeden ornitológ mi 
hovoril, že tento pohyb je veľmi bežný. 
Vták vycíti blížiaceho sa dravca alebo 
iné ohrozenie a inštinktívne rozprestrie 
svoje krídla ako klenbu. Potom sa mladé 
zbehnú pod ne ako do úkrytu. Ten po-
hyb je natoľko inštinktívny, že dospelý 
vták rozprestrie svoje krídla aj keď nemá 
žiadne mláďatá pri sebe. 

A žalmista, ktorý si iste všimol túto 
milú vec v prírode, myslí pritom na 
Boha. Svojou peruťou ťa prikryje, úto-
čisko nájdeš pod jeho krídlami. Vyjad-
ruje tým, že Boh je naše útočište, keď 
vetry začnú zavýjať; v Božej prozreteľ-
nosti sme chránení, dokonale bezpeční. 
Niekto iný má situáciu pod kontrolou 
– niekto veľký, silný, skúsený, kto nikdy 
nie je mimo služby.

John Timmer, môj niekdajší pastor, 
v jednej zo svojich knižiek píše o svojej 
skúsenosti z detstva v Holandsku na 
začiatku druhej svetovej vojny. Nemec-

ké vojská vpadli do Holandska a nikto 
nevedel, čo bude nasledovať. V jednu 
májovú nedeľu v roku 1940, keď rodina 
Timmerovcov sedela na obed okolo sto-
la v ich dome v Haarleme, náhle začuli 
zavýjanie sirén protivzdušnej obrany 
a potom zlovestné bzučanie nemeckých 
bombardérov.

Isteže, všetci boli z toho na smrť vyde-
sení. „Poďme si stať do chodby,“ povedal 
Johnov otec. „Hovorí sa, že to je najbez-
pečnejšie miesto v dome.“ V chodbe 
otec povedal: „Poďme sa modliť. Teraz 
sa nič iné nedá robiť.“ John na doslovné 
znenie tej modlitby už dávno zabudol 
– okrem jednej jedinej frázy. Uprostred 
tej modlitby k Bohu o ochranu pred Hit-
lerovou Luftwaffe, otec Timmer povedal: 
„Ó Bože, utiekame sa pod ochranu tvo-
jich krídel.“

Boh rozprestiera svoje krídla nad 
nami. Tento obraz si cenili všetky ge-
nerácie veriacich Židov i kresťanov aj 
preto, že v nás vyvoláva spomienku na 
detský pocit bezpečného hniezda. Alebo 
ten obraz objavíme po prvý krát, ak naše 
detstvo bolo plné strachu. Je to obraz, 
ktorý ponúka úžasnú útechu a musel by 
to byť riadne otupený kresťan, aby sa ho 
to nedotklo.

Predsa však nás bodá znepokojujúca 
otázka. Aký pravdivý je obraz chránia-
ceho Boha? Akí bezpeční sme v hniez-
de? Kladiem si otázku, či nebola aj iná 
holandská rodina, ktorá sa v tú nedeľu 
roku 1940 modlila k Bohu, aby rozpre-
strel svoje krídla nad ich domom. Kla-
diem si otázku, či bomby nemeckého le-
tectva neprebodli tie krídla a neobrátili 
ich dom aj s obyvateľmi na rumovisko.

Čítate Žalm 91 a divíte sa. Ponúka 
nám také úplné pokrytie! Svojou peru-
ťou ťa prikryje, útočisko nájdeš pod jeho 
krídlami. ... Príšery nočnej nemusíš sa 
báť, ani šípu, čo letí vo dne, ani moru, 
čo prikráda sa v tmách, ani nákazy, čo 
napoludnie pustoší.

Naozaj? Ničoho z toho sa nemusím 
báť? Môžem spať v nebezpečnej časti 
mesta s otvorenými oknami? Nebudem 
sa báť nočnej príšery? Môjmu dieťa-
ťu stúpa teplota a biele krvinky akoby 
sa zbláznili: Nebudem sa báť moru, čo 
sa prikráda v tme? Môžem sa pohrúžiť 
do práce na klinike s pacientmi AIDS: 
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nebudem sa báť nákazy, čo pustoší na 
poludnie? Naozaj? Nájde sa viera dosť 
silná na to, aby mohla povedať všetky 
tieto veci?

Vo svojej knihe From Beirut to Jerusa-
lem (Z Bejrútu do Jeruzalema, pozn. pre-
kl.) Thomas L. Friedman píše o rokoch 
prežitých na Blízkom východe. Jednou 
z hrôz života v Bejrúte počas občianskej 
vojny bola reálna šanca zomrieť „ná-
hodnou“ smrťou. Ostreľovanie puškami 
i granátmi z veľkej vzdialenosti neumož-
ňovalo odhadnúť, kde dopadne guľka 
alebo granát a ľuďom, ktorí ich vystre-
ľovali, na tom ani nezáležalo. Nikdy ste 
nevedeli, či auto, okolo ktorého kráčate, 
zrazu nevybuchne ako ohnivá guľa, kto-
rá otrhá všetky listy zo stromov a nechá 
ich v tom hroznom tichu, čo nasleduje, 
pomaly padať ako rosu na telá mŕtvych 
a zmrzačených. Nikto ich nepočítal. Ani 
polícia nestíhala zaznamenávať mená 
mŕtvych. „Smrť v Bejrúte nemá ozvenu,“ 
napísal Friedman. Nebudem sa báť gra-
nátu, čo letí vo dne. Mohol by to povedať 
veriaci človek v Bejrúte?

Pozrime sa pravde do očí. Viera 
v ochranné Božie krídla neodstraňuje 
nebezpečenstvo ani potrebu predchá-
dzať mu. Nemôžeme ignorovať rady tu-
ristom v Bejrúte, alebo kŕmiť divú zver 
v prírode, alebo preskakovať terénnym 
motocyklom rad zaparkovaných áut 
a spoliehať sa na to, že nás Boh ochrá-
ni. Nemôžeme fajčiť ako Marlboro man 
a potom sa dožadovať zasľúbení z 91. 
žalmu ako poistky proti rakovine pľúc. 
Človek, čo by to robil, by bol bláznivým 
čitateľom 91. žalmu.

V Matúšovom evanjeliu satan cituje 
tento žalm Ježišovi pri pokúšaní na vr-
chole chrámu. „Vrhni sa dolu,“ provoku-
je. Veď v 91. žalme sa hovorí, že „svojim 
anjelom prikáže Boh o tebe a vezmú ťa 
na ruky, aby si si neudrel nohu o ka-
meň.“ A Ježiš na to odpovedá, že nie je 
správne pokúšať Pána, svojho Boha. Pán 
nás tu učí, že sa nemôžeme správať ako 

blázni a potom čakať, že Boh nás z toho 
vyseká. Boh to iste môže urobiť – a niek-
torí z nás si spomenú, že sme sa niekedy 
správali ako blázni a Boh nás z toho do-
stal. Ale nemôžeme s tým počítať.

Avšak pravda je aj to, že mnohí veriaci 
utrpia ujmu, a niekedy veľmi bolestivú, 
bez vlastného zavinenia. Predstavte si, 
že opitý vodič nabúra do vášho auta. 
Alebo vás v búrke zasiahne blesk. Ale-
bo čo keď nevedomky prídete do veľko-
mesta práve vtedy, keď nejakí fanatici 
podniknú poľovačku na turistov? Alebo 
si predstavte, že ste oddaná kresťanka 
v strednom veku. Jedného krásneho dňa 
sa začnete cítiť akosi divne. Navštívite 
lekárku, ktorá vás pošle na ďalšie testy 
a potom na prehliadku k špecialistom. 
Napokon sa dostanete späť k svojej le-
kárke, ktorá vám povie: „Pani, veľmi ne-
rada to hovorím, ale prichádza čas, aby 
ste si dali svoje záležitosti do poriadku.“ 
Hovorí toho viac, omnoho viac, spomína 
rôzne liečebné postupy a lekársky vý-
skum a chce vás upokojiť, ako sa len dá 
– všetko len tie najlepšie mienené slová. 
Ale vy už pre ne nemáte uši. Všetko, na 
čo myslíte, je to, že máte 46 rokov a že 
zomriete skôr než vaši rodičia, alebo 
skôr než sa vaše deti oženia či vydajú.

Čo sa stalo s Božími krídlami? Môžete 
pod tými krídlami dostať mozgový ná-
dor? Byť zneužívaní svojimi príbuzný-
mi? Dostať ranu nožom nejakým bezcit-
ným teenagerom v metre? Môžete zistiť 
jedného dňa, že vaše 17-ročné dieťa sa 
vám načisto odcudzilo a celé fungovanie 
rodiny sa vám vymyká spod kontroly? 
Kde sú tie krídla?

To, čo nás znepokojuje, nie je len fakt, 
že kresťania trpia spolu s ostatnými. C. 
S. Lewis sa nad tým zamýšľal (v knihe 
Problém bolesti, pozn. prekl.). Ak by 
Božie deti vždy boli uchránené pred 
potopou ako Noach a jeho rodina; ak 
by sa každá pištoľ namierená na kres-
ťana ihneď premenila na banán; ak by 
sme mali záruku proti všetkej nenávisti, 

chorobám a teroristickým útokom, tak 
by sme si nemuseli robiť starosti o rast 
cirkvi. Naše zbory by sa plnili ľuďmi, 
ktorých by k viere priťahovali druhora-
dé dôvody. To sú však ľudia, čo chcú po-
isťovňu, nie cirkev. Pre bezpečnosť chcú 
ministra obrany, nie Boha.

Nie, to čo nás prekvapuje, nie je fakt, 
že máme svoj podiel na bolestiach tohto 
sveta. Veď naše skúsenosti i zvyšok Pís-
ma nás učí, že prídu ťažkosti. Znepoko-
juje nás však, keď nám 91. žalm hovorí, 
že sa nemáme znepokojovať. Hovorí, že 
„keby ti po boku padli tisíce a desaťtisíce 
po pravici, k tebe sa to nepriblíži.“ Znie 
to ako reklama príliš dobrá na to, aby sa 
jej dalo veriť. Žalmista dokonca hovorí: 
„Ak máš útočisko v Hospodinovi... nič 
zlé sa ti nestane.“ A ten výrok nám robí 
starosti. Čo s Pavlom? Čo so Štefanom? 
A čo s naším Pánom samotným? Chcel 
zhromaždiť obyvateľov Jeruzalema ako 
kvočka pod krídla zhromažďuje svoje 
kuriatka. A čo urobili tí obyvatelia? Vy-
viedli ho jedného dňa z mesta a pribili 
tie krídla na kus dreva.

Tak čo si počať so Žalmom 91? V akom 
zmysle sú jeho extravagantné zasľúbenia 
Božím slovom pre nás?

Čo Žalm 91 vyjadruje, je jeden – jeden 
z najkrajších, jeden z najviac cenených 
– ale predsa nič viac než jeden z vnútor-
ných stavov viery. Je to stav nespútanej 
dôvery v ochraňujúcu Božiu prozreteľ-
nosť. Žalmista bol zrejme zachovaný 
Bohom v nejakej nebezpečnej situácii 
a takýmto spôsobom to oslavuje. V iné 
dni a pri iných stavoch – v iných, tem-
nejších obdobiach svojho života – tento 
istý žalmista mohol volať k Bohu s po-
citom zúfalstva a opustenosti. Pamä-
tajme, že keď bol náš Pán ukrižovaný, 
keď volal s hrôzou a snáď i nádychom 
výčitky: „Môj Bože, môj Bože, prečo si 
ma opustil?“, citoval iný žalm (22). Pocit 
zúfalstva i hrôzy z toho, čo sa nám môže 
prihodiť pri Božej prozreteľnosti – to je 
i prirodzené i biblické.

Žalm 91 nám podáva iba časť celého 
obrazu a len jeden z vnútorných stavov 
viery. S istým druhom tichého úžasu 
žalmista podáva svedectvo o tom, že 
pod Božími krídlami sa dobré veci stá-
vajú zlým ľuďom. Potrebujete ďalší žalm 
alebo dva na doplnenie obrazu, na vý-
krik svedčiaci o tom, že pod tými istými 
krídlami sa niekedy zlé veci stávajú dob-
rým ľuďom.

Žalm 91 hovorí, že sa nám nepriho-
dí nič zlé. Keď zohľadníme poetické 
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vyjadrovanie a pridáme svedectvo 
ostatku Písma, dostaneme – tak tomu 
rozumiem – záver, že v konečnom dô-
sledku sa nám neprihodí nič zlé. Vie-
me, že môžeme veriť Bohu celým srd-
com a predsa zažiť bôľ srdca zo straty 
dieťaťa alebo zrady partnera alebo ne-
liečiteľnej nemoci. Vieme, že to je tak, 
každý v cirkvi to vie. A predsa, gene-
rácia za generáciou zranených svätých 
spoznala ešte niečo viac a vydala o tom 
svedectvo. V zázraku viery nachádza-
me ruku, ktorá nás drží v temnote, 
hlas, ktorý volá naše meno a neotrasi-
teľnú istotu, že nič nás nemôže odlúčiť 
od Božej lásky – nič v prítomnom čase 
života ani v budúcnosti. Môžeme byť 
predesení a rozochvení, ale, ako Lewis 
Smedes povedal v jednej zo svojich 
kázní, môžeme si uvedomiť, že všetko 
je, ako má byť, aj keď nič nie je, ako 
by malo byť.

Sme ako mláďatá hrnúce sa pod 
krídla svojho rodiča. Sily zla búšia do 
tých krídel, ako len vládzu. Zbrane 
toho Zlého, konáre padajúce zo stro-
mov v búrke, nemilosrdný dážď a ľado-
vec – všetko bije do tých krídel. Keď je 
po všetkom, keď zlo vykonalo všetko 
najhoršie, tie krídla sú celé potlčené 
a pofŕkané krvou a ovísajú pod divným 
uhlom. A pravdu povediac, vo všetkom 
tom zmätku sa ujde aj nám.

Ale napokon je s nami všetko v po-
riadku, lebo tie krídla sa nikdy nezlo-
žili. Sú stále rozprestreté, pripravené 
zniesť rany za naše priestupky a neprá-
vosti. A keď prestane lietať perie, vystr-
číme zobák z úkrytu a zistíme, že sme 
boli na jedinom mieste, ktoré nebolo 
zrovnané so zemou. Iste, ušla sa nám 
nejaká hrča a modrina, boli sme zrane-
ní. Niekedy veľmi zranení. Ale druhá 
možnosť bola smrť – druhá možnosť 
znamenala vymaniť sa z Božieho obja-
tia. Ak by sme pod tými krídlami nezo-
stali, nikdy by sme nepocítili záchvevy 
tela a nepočuli vzdychy toho, čo nás tak 
miloval, že nechal svoje krídla rozpre-
streté nad nami, nech padá, čo chce. To 
je ten, čo nás chráni od konečného zla 
teraz i v budúcom živote – v tom živo-
te, keď už bude konečne bezpečné, aby 
Boh zložil svoje krídla.

Svojou peruťou ťa prikryje, útočisko 
nájdeš pod jeho krídlami. Nie je to jed-
noduchá pravda, ale je to pravda. A my 
by sme jej mali veriť so všetkým, čo je 
v nás.

PETR VAĎURA

Rozhovor
Tazatel: Nebude vám vadit, když se 

náš rozhovor bude točit kolem vašeho 
největšího neúspěchu?

Neznámá: Bude, ale když už se se 
mnou někdo baví, stejně nechce slyšet 
nic jiného.

T: Pro mě zůstává stále největším 
problémem, kde byl váš manžel, když 
k té události došlo.

N: A není to jedno? S Velkým Teolo-
gem jsem mluvila já, ne on.

T: Vy mu říkáte Velký Teolog? Proč?
N: Protože on přeci ví o Bohu všech-

no.
T: Myslíte? Ale vás přeci oklamal!
N: Nevím, zda mě oklamal. Mluvil 

o Bohu tak, že jsem si byla jista jeho 
znalostmi. Vlastně ani ne znalostmi, 
jako spíš poznáním. On věděl, kdo je 
Bůh.

T: Ale vám podsunul lež. Bůh vám 
přece nic nezakazoval tak, jak to on 
řekl.

N: Však jsem ho taky opravila, ale 
není to nakonec jedno, zda vám zaká-
že všechno nebo jen něco? Tak proč 
nás udělal tak, abychom byli žádosti-
ví, když nám nakonec to, po čem tou-
žíme, zakáže?

T: Vraťme se k Velkému Teologovi. 
Myslíte, že Bůh se opravdu bál, že se 
stanete nesmrtelnými?

N: Proto nás nakonec vyhnal, ne? 
Slovo „bát se“ zde ale asi není na místě. 
Spíš to nechtěl. Asi by to pro něj byla 
komplikace, protože měl jiné plány. 

T: Jaké?
N: Nevím. 
T: Proč jste poslechla Velkého Teo-

loga?
N: Protože to bylo příjemné. Člověk 

přece touží po tom, co je krásné a pří-
jemné, ne? 

T: A nebála jste se následků?
N: Ne, nemyslela jsem na ně. Bylo to 

tak vzrušující dělat něco, co se nesmí. 
Líbilo se mi to. Věděla jsem, že pak 
bude všechno jiné, lepší. Můj muž to 
prožil taky.

T: Ale netrvalo to moc dlouho, že?
N: To je mi líto nejvíc – že je to pryč. 

Najednou jsme si uvědomili, že v so-
bě máme něco, s čím si nevíme rady. 
Nevím, co to bylo, ale bylo to hrozné. 

Schovali jsme se, ale nepomohlo to.
T: Co to bylo? Čeho jste se najednou 

báli?
N: Nevím, vlastně se nic nezmě-

nilo, ale jakoby mi došlo, kým jsem. 
Najednou jsem to byla já. Už jsme ne-
byli součástí vesmíru, přírody, jeden 
druhého a nakonec i Boha. Byla jsem 
náhle sama se sebou – a nebylo to moc 
příjemné.

T: A co Velký Teolog?
N: Mlčel. Jakoby čekal, co bude dál.
T: A Hospodin?
N: Ten se objevil brzy a hned věděl, 

že se něco stalo. Však jsme se krčili 
v houští, aby nás nenašel. Myslím, že 
se všeobecně ví, co nám řekl i to, jak 
jsme dopadli. Jen se neví, kolik v tom 
všem bylo najednou bolesti. Proto se 
na něj zlobím, že to dovolil. Proč nás 
lépe nechránil? Proč jsme museli žít 
tak blízko pohromy? Teď je bolest 
v nás – já v bolesti rodím děti, které se 
v bolesti zabíjejí. Muž v bolesti sklízí 
úrodu a všichni čekáme, až nás v bo-
lesti pohltí nicota. 

T: Nedal vám Bůh žádnou naději na 
nápravu?

N: Naději! Co chcete za naději, když 
se propadnete z největší radosti a krá-
sy do špíny a zmaru? Zpátky cesta ne-
vede a jediné, v co můžeme doufat, je, 
že se snad našim dětem podaří rozbít 
ten kruh sobectví a zla. Jenže zatím 
to vypadá spíš tak, že to zlo ještě roz-
množují.

T: Myslíte, že Bůh nemá žádné plá-
ny?

N: Asi má, ale my do nich nevidíme. 
Ale až jednou někdo zlikviduje Velké-
ho Teologa, třeba se našim potomkům 
podaří vrátit se tam, odkud jsme my 
byli vyhnáni. Snad...

T: Děkuji vám za rozhovor.

s neznámou

Otázka: Poznáte, o jakou biblickou 
postavu se jedná? A kde je o ní 
v Bibli psáno?

Výsledek biblického kvízu 
04/2007
Odpověď na otázku zní: 

Prorocký žák z 1.Kr 20,35
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príbeh zo života

Volám sa Zlata Ďuricová a mám 57 
rokov. Pána Ježiša som prijala za svojho 
Spasiteľa ako 12-ročná. Celý život cho-
dím do Kresťanského zboru v Modre 
a som zaň vďačná. Môžem povedať ako 
tá žena Sunemčanka: „Bývam uprostred 
svojho ľudu.“ (2Kr 4,13).

Onkologický nález
Od roku 2000 som pravidelne chodi-

la na preventívne prehliadky do onko-
logického ústavu na Heydukovej ulici 
v Bratislave. Vždy bolo všetko v poriad-
ku a bolo mi povedané, že som zdravá 
žena. V marci 2005 bolo ešte všetko 
v poriadku, ale začala som mať zdravot-
né problémy. Prejavovali sa spočiatku 
častými infekciami horných dýchacích 
ciest, veľkým potením a neprekona-
teľnou únavou. V auguste som si sama 
nahmatala veľký nádor v brušnej duti-
ne. Ihneď som navštívila lekárku, ktorej 
som oznámila môj nález. Sonografické 
vyšetrenie ju veľmi znepokojilo, posla-
la ma von do čakárne a a išla sa poradiť 
s kolegyňou.

Sediac v čakárni som sa stíšila a v du-
chu prosila drahého Pána o pomoc 
a vnútorný pokoj. Keď sa lekárka vráti-
la, sadla si ku mne, položila mi ruku na 
plece a povedala: „Pani Ďuricová, cítim 
zodpovednosť, že ste poctivo chodili na 
prevenciu a zrazu za 5 mesiacov je veľ-
ký nádor vo veľkosti detskej hlavičky. 
Zajtra prídete ku kolegyni internistke 
a tá vám urobí CT celej brušnej dutiny.“

Ja som sa na ňu len s údivom pozera-
la. Vyšla som z nemocnice veľmi smutná 
a v duchu som sa modlila o pomoc. Bola 
streda a tak som večer išla na biblickú 
hodinu. Po nej som s trasúcim hlasom 
oznámila bratom a sestrám, že zajtra 

ma čaká veľmi dôležité vyšetrenie na 
onkológii, že ich prosím, aby sa za mňa 
modlili. Hneď som si spomenula na 
verš: „Človeka, ktorého myseľ je opre-
tá na teba, Bože, zachováš v pokoji.“ (Iz 
26,3) Vierou som sa naň postavila a bol 
mi oporou po celé obdobie liečby.

Vyšetrenie na druhý deň ráno ukáza-
lo prekážku v brušnej dutine. Ale bolo 
to v ranom  štádiu bez metastáz a tak tu 
bola nádej. Prešla som mnohými neprí-
jemnými vyšetreniami, na výsledky sa 
muselo čakať a ako čas ubiehal, nádor 
stále rástol. Histologické vyšetrenie po-
tvrdilo, že je to zhubný agresívny nádor. 
Pripravovali ma na operáciu, ale napokon 
usúdili, že by mi viac uškodila ako po-
mohla a rozhodli sa pre chemoterapiu.

Chemoterapia
Do nemocnice som nastúpila 1. de-

cembra 2005 a tam sa začala nová etapa 
v mojom živote viery. Veľmi veľa bratov 
a sestier z rôznych zborov a spoločen-
stiev sa za mňa modlilo a Pán Ježiš mi 
skutočne daroval veľký vnútorný pokoj 
a silu. Spoločenstvo s bratmi a sestrami 
zanecháva v nás trvalé stopy, ktoré for-
mujú našu osobnosť a vieru. Všetko, čo 
sme sa naučili z Biblie, sa transformuje 
do života. U mňa takým bol pred odcho-
dom do nemocnice telefonát od manže-
lov Azorovcov zo Zvolena, na ktorý ne-
zabudnem. Pán mi cez nich poslal veľké 
povzbudenie slovom zo Ž 77,11: „To je 
moja nemoc. Ale zmeniť to môže pravi-
ca Najvyššieho.“

Môj pobyt v nemocnici sa začal sil-
nou angínou a vysokými teplotami. Po 
preliečení antibiotikami sa začala liečba 
chemoterapiou. Pamätám sa, ako prišiel 
do izby brat MUDr. Siracký so slovami 
povzbudenia a povedal mi: „Sestra Zlat-
ka, máte pred sebou ťažkú liečbu, ktorá 
bude veľmi zaťažovať Váš organizmus. 
Verím, že Pán Ježiš Vám dal vieru ktorá 
Vám bude veľmi nápomocná a potreb-
ná. Musíte dôverovať a spoliehať sa iba 
na Neho. Váš organizmus vďaka Bohu 
je dosť silný a môžeme Vám dať silné 
dávky.“ Všetky tieto slová milého brata 
sa doslovne naplnili.

Vďaka Pánovi a prímluvným modlit-
bám sa začal môj ozdravujúci proces. 

Vlasy mi vypadali, nechty odchádza-
li, telo slablo, ale ja som vždy po troch 
týždňoch mohla pokračovať v ďalších 
chemoterapiách. Cez ruky lekárov, ses-
tričiek, sanitárov, pacientov a pacientky 
som spoznávala v týchto ťažkých situá-
ciách úžasnú láskavú a dobrotivú ruku 
drahého Pána Ježiša

Veľmi veľa sa dalo svedčiť o náde-
ji, ktorú som mala aj v týchto ťažkých 
chvíľach. Verš zo žalmu 77 som si zo-
brala k srdcu a dôverovala, že zmeniť 
to ozaj môže iba Pán – buď ma uzdra-
ví, alebo odvolá. Tak som začala počítať 
aj s verziou odchodu a prosiť, aby som 
mala všetko v poriadku.

Podpora
Veľmi veľa návštev som dostávala 

najmä z kruhov veriacich, ktorí mi boli 
nápomocní k svedeckému životu. Spo-
znala som veľa krásnych Božích služob-
níkov aj z iných spoločenstiev. Pán Ježiš 
bol v nich. Prejavovali mi veľmi veľa 
lásky, nežnosti a pomoci. Sestra farár-
ka Kolárovská a Marienka Dávidova mi 
denne telefonovali a posilňovali moju 
vieru.

Po prijatí chemoterapií bol môj orga-
nizmus vždy zoslabený, jeho imunita 
bola veľmi slabá a bolo mu treba pomá-
hať pri každom infekte antibiotikami. 
Tak som bola aj vyradená zo zborového 
života. Nemohla som chodiť do zhro-
maždenia. Veľmi som cítila účinnú po-
moc aj od mojej rodiny: sestry Aničky 
a švagra Tibora, brata Ivana a švagrinej 
Renátky. Aj môj materský zbor sa na-
plno zaujímal o moje potreby. Bola som 
všetkými bratmi a sestrami nesená na 
modlitbách, navštevovaná a povzbu-
dzovaná. Chcem sa týmto poďakovať 
našim starším bratom Rúbenovi, Bohu-
šovi a všetkým sestrám z modranského 
zboru.

Rozhodovanie
Prvá etapa mojej liečby sa ukončila 

začiatkom júna 2006 a išla som na prvú 
kontrolu pod CT. Zistilo sa, že nádor sa 
zmenšil na 50%. Bolo potrebné v liečbe 
ďalej pokračovať. Počas nej sa vzťah 
s pani lekárkou zmenil na pekné pria-
teľstvo. Veľakrát sme mali rozhovory 
o mojej osobnej viere a vzťahu k Biblii 

Moja vieraa onkológia

Zlata Ďuricová a Peter Kozár
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a Pánovi Ježišovi. Veľmi jasne vnímala 
Božiu pomoc v  procese uzdravovania.

S ďalšou liečbou som dostala na vý-
ber. Prvá verzia bola veľmi tvrdá liečba: 
ešte 3 silné chemoterapie iného zloženia 
a potom transplant kmeňových buniek 
v Národnom onkologickom ústave na 
Klenovej ulici u MUDr. Ladickej. Druhá 
alternatíva bola zostať na Heydukovej 
a začať s rádioterapiou.

Pri rozhovore mi lekárka držala ruky 
vo svojich, ja som mala plné oči slz ale 
veľmi pokojné srdce. Napokon pove-
dala: „Pozrite Zlatka, máte silnú vieru 
v Boha a ja verím, že prekonáte ňou aj 
túto liečbu, ktorá je veľmi účinná. Tá 
druhá verzia je ľahšia, ale môže prísť po 
2 až 3 rokoch recidíva.“ Po chvíli mod-
litieb a premýšľania som jej povedala, 
že mám vieru od môjho Pána, že ako 
doteraz aj ďalej ma bude sprevádzať 
a mi pomáhať, a poďakovala som sa jej 
za všetko, čo pre mňa urobila. Hneď 
mi dala obálku s dokladmi. Keď som 
odchádzala, v mestskej doprave som 
v modlitbách predkladala moju prosbu 
o pomoc. Večer som ešte telefonicky 
volala bratovi MUDr. Sirackému, ktorý 
moje rozhodnutie schválil.

Ďalšia liečba
Tak sa začiatkom augusta 2006 zača-

lo nové obdobie a nové miesto môjho 
uzdravovania. Nemocnica na Klenovej 
je vo veľmi peknom prostredí. Je to bý-
valé sanatórium, na izbách sme boli iba 
po dvoch. Dostala som tri chemoterapie 
v časom odstupe po troch týždňoch. 
Môj organizmus to dobre pocítil. Zakaž-
dým boli po nich nejaké problémy s tep-
lotou a nevoľnosti, ale drahý Pán mi 
znova dával na všetko silu a trpezlivosť, 
lebo som bola nesená na modlitbách. 
Po ukončení tretej chemoterapie som 
mala hneď aj zber kmeňových buniek. 
Po troch týždňoch som bola v októbri 
znovu pozvaná na hospitalizáciu.

Pred odchodom do nemocnice som 
cítila veľkú úzkosť . Sestra Anička, 
švagor a neter sa prišli so mnou rozlú-
čiť. Prečítali sme si text: „Hospodine, 
môj Bože, pokorne som volal na teba, 
a uzdravil si ma. Vyviedol si moju dušu 
z ríše smrti, oživil si ma a vytrhol spo-
medzi tých, ktorí zostupujú do jamy.“ 
(Ž 30,3-4) Vtedy som nevedela, že tento 
odsek Božieho slova prežijem na vlast-
nej koži. Po spoločných modlitbách sme 
sa rozlúčili ja som ráno nastupovala na 
hospitalizáciu.

Bývala som sama na izbe v úplne 
sterilnom prostredí. Šesť týždňov som 
bola napojená na prístroje, cez ktoré 24 
hodín denne išli infúzie. Po tele samé 
kábliky, s ktorými som sa pohybovala 
po celý deň aj po izbe. Lekári a sestrič-
ky mali na sebe náhubky. Trikrát denne 
nám umývali kachličky a dlážku. Ráno 
o ôsmej bol budíček, išli sme do sprchy 
a hneď späť na izbu. Zatiaľ sanitárky 
prevliekli posteľnú bielizeň a horským 
slnkom vyslnili priestor. Túto liečebnú 
procedúru sme naraz absolvovali piati, 
takže každé ráno sme sa na chodbe stre-
tli a mohli sme sa vzájomne povzbudzo-
vať. Voľný čas som využívala čítaním 
Božieho slova, modlitbou, telefonova-
ním a spánkom.

20. októbra prišiel veľký deň môjho 
transplantu. Tento zákrok robil pán 
primár Lakota. Vracal mi späť formou 
transfúzie moju krv laboratórne očiste-
nú od rakovinových buniek. Počas toho 
sme mohli spolu viesť pekný rozhovor, 
kde som mu mohla vydať osobné sve-
dectvo o mojej osobnej viere v Pána Je-
žiša.

Na druhý deň sa začal veľký zápas 
v mojom organizme. Veľká slabosť, vy-
soké teploty a veľké črevné ťažkosti. 
Takto to pretrvávalo asi týždeň. Lekári 
pomáhali, ako mohli, ale ja som veľmi 
silne cítila Božiu ruku, ako ma drží, aby 
som tento nápor vydržala. Bola som 
taká slabá, že som nemala vôbec silu ísť 
sama do sprchy a opustila ma aj chuť 
k jedlu, len by som pila. Potila som sa, 
prezliekali ma aj 3x denne. Fyzická sila 
ubúdala, ale v  srdci som cítila veľký po-
koj a radosť. Najmä v nedeľu som bola 
v duchu s mojimi Modrancami pri Veče-
ri Pánovej. Dostávala som povzbudivé 

telefonáty od bratov a sestier, ktoré boli 
ako balzam.

6. novembra prišiel krízový deň. Ráno 
mi dávali transfúziu krvi a zrazu som 
začala pociťovať veľkú triašku na tele 
a dusenie. Zazvonila som na príručný 
zvonček a ihneď prišla sestrička. Keď 
videla, čo sa robí, ihneď bol tím leká-
rov pri mne a začali zápasiť o môj život. 
Tlak mi vyskočil na 230/180. Ihneď mi 
dali nitroglycerín pod jazyk, kyslík, 
a previezli ma na ARO, kde sa o mňa 
starali celý deň a noc. Moje srdce bolo 
veľmi vysilené a začalo zlyhávať. Vďaka 
Bohu, že srdce znovu začalo vykonávať 
svoju činnosť. Keď som sa vrátila späť 
na interné oddelenie, všetci ma vítali, 
že som hrobárovi z lopaty unikla. Vtedy 
som si spomenula na slová zo žalmu 30 
verš 3, ktoré som naozaj prežila. Aj na 
to ma môj Pán pripravil a pomohol, On 
sa oslávil.

Po tejto skúsenosti bolo veľmi veľa 
možností svedčiť o viere Pána Ježiša. 
Pán mi dal do cesty ľudí, ktorých som 
videla prvý krát ale dostávala som od 
nich toľko lásky a pomoci. Som za nich 
Pánovi veľmi vďačná. Po týždni bola 
moja hospitalizácia ukončená poslali 
ma domov s tým, že ešte 100 dní doma 
nesmiem nič robiť, iba ležať. Srdce bolo 
veľmi zoslabené, čo sa prejavovalo spa-
vosťou a slabosťou. Keď som 15. novem-
bra 2006 prišla domov, Pán mi pripravil 
cez moju sestru Aničku a jej manžela vý-
borných pomocníkov. Starali sa o mňa 
celé tri mesiace a pomáhali mi.

Odvtedy prešiel ďalší rok a ja som 
vďačná, že sa s Vami môžem podeliť 
o toto svedectvo o Božej dobrote a moci 
a skúsenosti s Pánom Ježišom.

príbeh zo života

Zbor v Modre



12 ŽIVÉ SLOVO

biblická úvaha

Žijeme v době, kdy se opět začíná 
mluvit o výstavbě tzv. Třetího chrámu 
v Jeruzalémě. Nově vytvořená Velerada 
(Synedrion) rozhodla v roce 2004 o pří-
pravě tohoto chrámu, i když výhled na 
jeho realizaci je velmi vzdálený. Boží 
chrám smí totiž stát pouze na hoře Móri-
ja (dnešní Chrámová hora), kde Abra-
ham položil svého syna Izáka na oltář 
a kde místo něho obětoval skopce zachy-
ceného v trní. Chrámová hora je dnes ve 
správě islámské organizace Wakf. Židé 
mají do těchto míst zakázaný přístup 
a nemohou se zde modlit. Stojí tam dvě 
mešity: Omarova (nebo Skalní dóm) 
a Al-Aksa. Boží chrám by měl stát asi 70 
metrů severně od Omarovy mešity. Kdo 
dá však souhlas k tomu, aby si Izraelci 
mohli chrám na tomto místě postavit? 
Z Písma víme, že dříve, než Pán Ježíš 
přijde ve slávě opět do Jeruzaléma, aby 
zde zřídil Boží království, Třetí chrám 
musí být postaven a využíván nejméně 
3,5 roku předem.

Podívejme se nyní na symboliku 
„chrámu“ ve spisech Nového zákona. 
Ten ukazuje na následující duchovní 
skutečnosti:
1) na nebeský chrám „dům Otce“ (Zj 

11,19; J 14,2n)
2) na Božství Mesiáše (Zj 21,22; Iz 8,14; J 

2,19-22; Zj 21,22)
3) na univerzální Církev (Ef 2,20) a také 

na místní církev (1K 3,16)
4) na jednotlivého věřícího člověka (1K 

6,19)
Nyní bych chtěl tyto symboly předsta-

vit trochu podrobněji.

1. Nebeský chrám
O tom, že v nebesích je chrám, mluví 

zejména kniha Zjevení:

„Tehdy se otevřel Boží chrám v nebi 
a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho 
smlouvy.“ (11,19)

„Z chrámu, který je v nebi, pak vyšel jiný 
anděl a také on měl ostrý srp...“ (14,17)

„A hle, potom jsem spatřil, jak se v ne-
bi otevřel chrám stánku svědectví.“ (15,5) 
„Stánek svědectví“ v tomto verši pouka-
zuje na ten stánek, který používal Izrael 
při svém putování z Egypta do Zaslíbe-
né země (4M 17,8; 18,2; 2Pa 24,6).

„Sedmý anděl pak vylil svůj koflík na 
ovzduší a z nebeského chrámu vyšel od trů-
nu mocný hlas: »Stalo se!«“ (16,17)

Při návštěvě Jeruzaléma Pán Ježíš na-
šel v chrámu tržiště. Prodavačům holu-
bů řekl: „Odneste to odsud! Nedělejte dům 
mého Otce domem kupectví!“ (J 2,16) Výraz 
„dům mého Otce“ se v Novém zákoně 
vyskytuje pouze zde a ve 14,2: „V domě 
mého Otce je mnoho příbytků“. V tomto 
slově Pána Ježíše jde o originální nebes-
ký chrám pro bydlení, kdežto v prvním 
případě jde o chrámový prostor, kde se 
kupčilo. V nebesích je mnoho příbytků, 
ale dokud Pán Ježíš neprolil svou krev na 
Golgotě, pro člověka v těchto příbytcích 
místo nebylo. Žádný člověk se nemohl 
postavit do přítomnosti svatého Boha, 
protože jeho hříchy ještě nebyly odsou-
zeny a odstraněny. Proto Pán Ježíš mluvil 
o tom, že jde připravit místo v nebesích 
a věříme, že myslel na Golgotu. Prolitím 
Jeho krve jako Beránka Božího spraved-
livý Bůh odsoudil hříchy těch, kteří uvě-
ří v Pána Ježíše jako ve svého Spasitele, 
odpustil tyto hříchy a nikdy více nebude 
na ně vzpomínat. Proto s Pánem Ježíšem 
byli vzkříšeni někteří starozákonní „sva-
tí lidé“ a odešli s Ním do nebes. Cesta 
k Bohu jako k Otci byla otevřena.

„Otcův dům“ je místo naděje spase-
ného člověka. Do něho odešel Pán Ježíš 
po dokončení díla spasení a tam přijdou 
všichni znovuzrození lidé: „...abyste i vy 
byli tam, kde jsem já“. (14,3) A tak spasení 
lidé odcházejí ihned ve chvíli smrti k Ně-
mu do nebes ve své duchovní podstatě. 
Ve vzkříšeném těle k Němu přijdou ve 
chvíli Jeho druhého příchodu.

Jediná cesta do domu Otce v nebesích 
je sám Mesiáš, Ježíš Kristus. Proto ještě 
tam, v horní síni, řekl: „Já jsem ta cesta, 
pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než 
skrze mne“. (14,6) Věříme tomuto pro-
hlášení, nebo připouštíme i to, k čemu 
směřuje náboženský pluralismus: Je 
mnoho cest k Bohu, nejen Ježíš? Pro 
takový postoj, který člověka přivede 
k omylu a k věčnému zahynutí, nelze 
připustit žádnou toleranci!

2. Mesiáš a plnost Božství
Prorok Izajáš vykreslil zaslíbeného 

Mesiáše jako chrám:
„Dosvědčujte svatost Hospodina zástu-

pů! Jeho se bojte a strachujte. Vám bude 
svatyní, ale oběma domům izraelským 
kamenem úrazu a skálou, o kterou budou 
klopýtat, bude osidlem a léčkou obyvate-
lům Jeruzaléma.“ (8,14) Apoštol Petr na-
psal o Ježíši Kristu, že se stal kamenem 
úrazu a skálou pohoršení těm, kdo se 
nad Slovem uráží a jsou nepovolní (1Pt 
2,8). Tak máme potvrzeno, že Izajáš psal 
o Mesiáši.

Při vyčišťování jeruzalémského chrá-
mu od prodavačů Pán Ježíš řekl: „Zbořte 
tento chrám a ve třech dnech ho postavím“. 
(J 2,19) Myslel tím chrám svého těla. 
Chrám znamenal místo Boží přítomnos-
ti. V něm Bůh přebýval, což bylo vyjá-
dřeno truhlou smlouvy a šechinou (ob-
lakem slávy). Je pravdou, že jak truhla 
smlouvy tak šechina v době Druhého 
chrámu scházela. 

Co všechno scházelo oproti Prvnímu 
chrámu, který postavil Šalomoun?

1. Svatyně svatých byla prázdná, proto-
že truhla smlouvy v ní nebyla.1

2. Kromě truhly smlouvy scházel 
původní sedmiramenný svícen zho-
tovený na poušti. Ten, který byl ve 
svatyni, nebyl originální.2

Duchovní význam chrámu 
ve světle Nového zákona
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3. Protože zde nebyla truhla smlouvy, 
nebyly tam ani desky zákona, které 
přinesl Mojžíš z hory Sínaj, nebyl 
tam zlatý džbán s manou 
(2M 16,33-34; Žd 9,4), která měla 
všem pokolením připomínat zvláštní 
péči Hospodina o svůj lid po dobu 40 
let putování pouští; nebyla tam Áro-
nova hůl, která se kdysi zazelenala 
(Žd 9,4).

4. Nebyl zde měděný had, kterého zho-
tovil Mojžíš na poušti a kterého jud-
ský král Chizkijáš roztloukl na kusy 
(2Kr 18,4). Dr. Liebi se domnívá, že 
had byl umístěn v chrámu.3

5. Šechina - oblak slávy, která vyjadřo-
vala Boží přítomnost v chrámu, ode-
šla v době zničení Prvního chrámu, 
jak to viděl prorok Ezechiel (11,23). 
Do Druhého chrámu, postaveného 
Zerubábelem v roce 515 př. Kr., se 
Boží sláva již nevrátila.

6. Při první oběti ve stanu setkávání vy-
šel oheň od Hospodina a spálil zápal-
nou oběť na oltáři (3M 9,24; podobně 
se to stalo při první oběti v Prvním 
chrámu (2Pa 7,1). Na oltáři postave-
ném za Zerubábela museli založit 
„lidský oheň“, aby spálil přinesenou 
oběť, oheň z nebe nepadl.

7. V náprsníku nejvyššího kněze (efód) 
byly v době stanu setkávání i První-
ho chrámu dva posvátné losy: urím 
a thumím. Těmito předměty Hos-
podin odpovídal na otázky, týkající 
se Jeho lidu (2M 28,30; 3M 8,8; 4M 
27,24; 5M 33,8; 1S 22,10; 23,2-4.9-
12; 28,6; 30,7-8; 2S 2,1; 5,19-24; 1Pa 
14,10.14). Po návratu Židů z babylon-
ského zajetí nečteme, že by Hospo-
din skrze urím a thumím národ vedl. 
Je řeč pouze o hledání kněze, který 
by tyto losy mohl před Hospodinem 
nosit (Ezd 2,63; Nh 7,65). Podle ži-
dovských pramenů až do roku 70 n. 
l. nejvyšší kněz tyto losy neměl.

I přes tyto scházející předměty, Dru-
hý chrám byl chrámem Božím. Pouze 
v něm se přinášely Bohu oběti, pouze 
zde se konala bohoslužba podle ustano-
vení Zákona. Nikde jinde.

Mesiáš byl duchovním vyjádřením 
toho, co fyzický chrám představoval: 
v Něm přebývala Boží sláva Duch svatý, 
On oslavil svého Otce na zemi způso-
bem, jakým Ho neoslavily ani dva je-
ruzalémské chrámy. On byl jasem Boží 
slávy a vyjádřením Jeho podstaty (Žd 
1,3). On směl oprávněně říct: Já a Otec 

jsme jedno. Kdo vidí mne, vidí Otce. On 
rovnost s Otcem nepovažoval za loupež, 
byla to skutečnost. Proto apoštol Pavel 
směl napsat: „Neboť v něm přebývá veš-
kerá plnost Božství tělesně.“ (Ko 2,9) Ježíš 
Kristus je Bůh a Člověk v jedné osobě. 
Když chválíme Pána Ježíše, současně 
chválíme Otce skrze Ducha. 

3. Církev je Božím chrámem

Apoštol Pavel napsal sboru v Korintu: 
„Cožpak nevíte, že jste Boží chrám a že Boží 
Duch přebývá ve vás?“ (3,16) Každý sbor 
věřících v Pána Ježíše Krista je Božím 
chrámem.

V listu Efezským tentýž apoštol na-
psal: „Byli jste postaveni na základ apoš-
tolů a proroků, zatímco úhelným kamenem 
je sám Ježíš Kristus, v němž se celá stavba 
spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu, 
v němž se i vy společně budujete, abyste 
byli Božím příbytkem v Duchu.“ (2,20-22) 
Celá stavba znamená celá Církev, všich-
ni znovuzrození lidé od prvních věřících 
v Jeruzalémě o Letnicích, až po Pánův 
druhý příchod pro Církev. Tato univer-
zální Církev je svatý chrám v Pánu. 

Co se v tomto chrámu, v duchovním 
domě místní či univerzální Církvi děje? 
Petr to vysvětluje takto: „...budujte se 
i vy jako živé kameny v duchovní dům, 
svaté kněžstvo k přinášení duchovních obě-
tí vzácných Bohu skrze Ježíše Krista... Vy 
jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, 
svatý národ, lid získaný k vlastnictví, abys-
te vyhlašovali ctnosti Toho, který vás povo-
lal ze tmy do svého podivuhodného světla.“ 
(1Pt 2,5.9) V Izraeli byli určeni kněží 
z levitského pokolení ke službě v chrá-
mu, ale v Církvi je každý bratr i sestra 
svatým knězem. Ve svém životě přiná-
šíme Bohu duchovní oběti, vyhlašujeme 
lidem kolem nás ctnosti našeho Pána. 
Tak, jako jeruzalémský chrám ve své 
nádheře zvěstoval lidem na světě o exis-
tenci živého Boha, tak i my svým ctným 
životem zvěstujeme o Bohu a o našem 
Pánu. Ale ještě více. Ve sboru se konají 
bohoslužby, které nikdo jiný na světě 
mimo Církev nekoná nikde jinde není 
Bůh tak oslavovaný, jako ve sboru oprav-
dových věřících. To je místo, kde mohou 
v srdcích vykoupených zaznívat chorály 
žalmů i duchovních písní. Zde zaznívají 
modlitby, které pak odcházejí před Boží 
trůn, jsou ukládány do zlaté kadidelnice 
a anděl je pokládá na zlatý oltář. Rozu-
míme, že jde o obrazné vyjádření. Ve 
chrámu byly uschovány spisy Starého 
zákona. Ve sboru je na prvním místě 

Bible, Boží slovo, které se čte a vykládá. 
Není na prvním místě člověk s jeho po-
třebami, ale Bůh. Nejde o to, abychom 
ve sboru nejvíce získali my, lidé, ale aby 
byl oslaven náš Pán. Proto Jeho slovo, 
v němž nám zjevuje svou vůli a pokyny 
pro každodenní život, má první místo ve 
shromáždění svatých.

4. Každý věřící je Božím chrámem
O tom napsal Pavel Korintským: 

„Anebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Du-
cha svatého ve vás, kterého máte od Boha, 
a nejste sami svoji? Byli jste přece koupeni 
za velikou cenu. Oslavujte tedy Boha svým 
tělem i svým duchem, což obojí je Boží.“ 
(1K 6,19-20) Naše tělo je pozemský „stá-
nek“, jak o tom napsal apoštol Petr: „...
neboť vím, že můj stan bude brzy složen“ 
(2Pt 1,13-14), a také Pavel: „My, kdo jsme 
v tomto stanu...“ (2K 5,4) Ale Bůh nám 
připravil „věčné stavení“ v nebesích, 
dům neudělaný rukama (2K 5,1). Tyto 
verše nám připomínají stan setkávání 
a chrám. Stan setkávání byl postaven 
za účelem putování lidu, proto všechno 
bylo zhotoveno tak, aby jej bylo možné 
přenášet. Chrám byl určen pro dobu, 
kdy skončilo putování a lid je „doma“, 
ve své vlasti. Podobně i my. Pozemské 
tělo, které Bůh stvořil z prachu země, je 
jako stánek, protože jsme hosté a pout-
níci na tomto světě. Ještě jsme nepřišli 
„domů“. Náš „dům“, v němž budeme 
přebývat trvale, navěky, je připravený 
v nebesích a převezmeme jej při vzkří-
šení.

V tomto těle vzdycháme, ale přesto 
jej využíváme k službě Bohu. On si nás 
vykoupil celých, nejen našeho ducha. 
Proto s naším tělem nemůžeme naklá-
dat tak, jak bychom si sami přáli. Bůh 
si nás koupil, jemu patříme, On má na 
nás plné právo. Jde nyní pouze o to, zda 
našeho Boha milujeme z celého srdce, 
z celé duše, ze všech sil. Pak se naše 
tělo nestane kupeckým místem, jakým 
byl chrám v době Pána Ježíše. Naše tělo 
bude „domem modliteb“. Bude místem, 
kde přebývá Boží slovo, které Duch sva-
tý proměňuje v sílu života a ke cti Páně.

1 Roger Liebi: Der Messias im Tempel, 
Schwengeler, Bielefeld 2003, str. 89 
- podle Josepha Flavia: Židovská válka 
V, 5.5.

2 Tamtéž, str 90 (podle midrasch thanchu-
ma´205a.).

3 Tamtéž, str. 90.
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rozhovor k téme

Monika, čo nám o sebe prezradíš?
Mám 34 rokov a chodím do zboru 

v Bratislave-Rači. Môj manžel Peter je re-
daktorom tohto časopisu a máme jednu 
dcéru Dorotku. A čo je na mne zvláštne? 
Keď o niektorých ľuďoch sa obrazne ho-
vorí, že majú srdce na dlani, to moje mali 
doslovne na dlani lekári.

Kedy si zistila, že máš niečo so srd-
com?

Ja som sa s chorým srdcom už narodi-
la. Niekoľko vrodených vád vraj bolo váž-
nym rizikom pre môj život, ale keďže sa 
nikdy neprejavili, toto riziko sa znižova-
lo, ako som rástla. Po niekoľkých rokoch, 
po pravidelných vyšetreniach a pobytoch 
v nemocnici sa môj lekár vyjadril, že už 
sa zrejme netreba ničoho báť a vo veku 14 
rokov ma lekári vyradili z evidencie. Tak 
som ďalšie roky svojho života žila s poci-
tom, že je naozaj všetko v poriadku.

Ako sa teda objavili tvoje problémy?
Nie dlho po svadbe sme sa začali tešiť 

a pripravovať na to, že budeme rodičmi. 
V prvých týždňoch tehotenstva som však 
začala pociťovať časté srdcové arytmie, 
čo ma dosť znepokojovalo. Vzhľadom 
k mojim problémom so srdcom v detstve 
sme sa obrátili na lekárov so žiadosťou 
o komplexnejšie vyšetrenie. Netušili sme 
pritom, čo nás čaká. Moje srdce vtedy 
sledovalo niekoľko lekárov a všetci sa 
akosi divne tvárili. Útržky viet ako: „to 
nebude dobré, to nezvládne“, mi nepri-
dávali pokoja. Nakoniec sa lekári vyjad-
rili, že mám aneuryzmu aorty. Na hlavnej 
srdcovej tepne blízko srdca mi narástla 
bublina. Keďže cieva bola na tom mieste 
oslabená, hrozilo, že praskne a nastane 
prudké krvácanie do hrudnej dutiny.

Čo to znamenalo?
Následkom krvácania by som veľmi 

rýchlo mohla prísť o svoj život a tým pá-
dom by neprežilo ani dieťa. Riziko bolo 
také veľké, že lekári by mi vraj dokázali 
pomôcť iba vtedy, keby tá cieva praskla na 
operačnom stole. Inak by to nestihli. Preto 
nám v snahe zachrániť aspoň jeden život 
veľmi jasne odporučili ísť na interrupciu. 
Po vzájomnej diskusii kardiológov a gyne-
kológov a ich vyjadrení, že toto je zrejme 
naša jediná šanca mať vlastné dieťa, však 
konečné rozhodnutie, či si chceme dieťa 
nechať a sme ochotní podstúpiť toto rizi-
ko, nechali lekári na nás.

Ako ste prežili toto obdobie?
Bol to veľmi ťažké. Dostali sme 4 dni 

na rozmyslenie, keďže interrupciu treba 

vykonať čím skôr. A zbytočné naťaho-
vanie času samotnému rozhodovaniu 
zväčša tiež nepomáha. Nechceli sme toto 
rozhodnutie urobiť sami a potrebovali 
sme vedieť, že niekto toto bremeno nesie 
spolu s nami. Povedali sme o tom našim 
rodinám a našim najbližším. Hľadali sme 
pomoc aj u tých, ktorí medicíne rozume-
jú a majú skúsenosti s ťažkými rozhod-
nutiami. Zistila som však, že ani pre le-
kára–kresťana to nie je ľahké. Nikto nám 
nemohol dať radu, ktorá by fungovala 
stopercentne. Museli sme sa rozhodnúť 
my, ktorou cestou chceme ísť. Museli sme 
urobiť krok viery. Možno to vtedy bol tak 
trochu krok do tmy, ale tam niekde bolo 
aj malé svetlo nádeje. Môj svokor pove-
dal: „Neviem prečo, ale zdá sa mi, že by 
sa to malo dobre skončiť.“ Pre iných oby-
čajná veta, pre mňa osobne ale práve táto 
veta predstavovala to svetielko v diaľke. 
A tak sme vykročili…

Čo teda nasledovalo?

V nádeji, že to zvládneme, a vo viere, 
že je s nami silný Boh, sme sa odovzdali 
do rúk lekárom. Tí mi hneď nariadili po-
koj a vylúčenie akejkoľvek námahy. Preto 
som zo dňa na deň odišla zo zamestnania 
a ďalšie mesiace som prežila v pyžame, 
v posteli, v jednom byte. Nebolo to jed-
noduché, hlavne zo začiatku. Sledovala 
som každé buchnutie srdca s obavou, či 
toto nie je to posledné. Zvlášť, keď srdce 
nebilo do rytmu. Mala som pocit, že sa 
pre mňa zastavil čas – tam vonku všetko 
bežalo ako predtým, iní riešili každoden-
né problémy, naháňali sa za kadečím… 
len ja som bola stále v posteli. Mnohí si 
vysvetlili to, že mám byť na pokoji tak, 
že k nám prestali chodiť. Vedela som ale, 
že toto moje trápenie sa raz skončí. Dú-
fala som, že až nastane ten správny čas, 
narodí sa nám dieťatko, riziko pominie 
a všetko bude zase dobré.

Preventívne som bola dvakrát v ne-
mocnici, vyšetrenia ukazovali, že zatiaľ 
je všetko v poriadku. Lekári určili ter-
mín pôrodu dostatočne zavčasu, aby sa 
riziko zbytočne nenaťahovalo a dosta-
točne neskoro na to, aby bolo dieťa vy-
vinuté a životaschopné. Musím povedať, 
že som sa na ten deň veľmi tešila. Bude 
koniec! Videla som však na lekároch, 
že so mnou majú starosti, že nie som 
jednoduchý prípad. Do poslednej chví-
le riešili, kde a ako budem rodiť. Nako-
niec usúdili, že v lumbálnej anestézii 
bude riziko najmenšie a že vzhľadom 

k nezhoršujúcemu sa stavu počas teho-
tenstva snáď nie je potrebná prítomnosť 
kardiológov pri pôrode. A tak som s vie-
rou a očakávaním išla ku pôrodu. Vtedy 
sa viac báli lekári ako ja. Možnože som 
nevedela, čo všetko sa môže stať. Vedela 
som ale, že tým musím prejsť, a že v tom 
nebudem sama – bude so mnou Pán 
Boh. Vďaka patrí Jemu za to, že pôrod 
prebehol bez vážnejších problémov, že 
sa nám narodila zdravá Dorotka a že ani 
pôrod neznamenal pre moje srdce a aor-
tu neznesiteľnú záťaž.

Čo ti pritom pomáhalo?
Určite by som toto všetko zvládala hor-

šie, keby som neverila v Pána Boha a ke-
dy sme nemali takú podporu v mnohých 
ľuďoch. Peter v tom čase pracoval vo Vy-
sokoškolskom biblickom hnutí, ktoré je 
súčasťou organizácie, zameranej na misiu 
medzi študentmi takmer na celom svete. 
A tak sa za nás modlili ľudia v mnohých 
štátoch. Ešte aj po rokoch sme sa dozve-
dali, kde kto o nás vedel a modlil sa za 
nás. Neuveriteľné! O to viac na nás mys-
leli naši najbližší a pomáhali nám. Mu-
sím ale priznať, že mi v tom čase chýbali 
veriaci zo zboru, do ktorého som už viac 
ako tri roky chodila. Len raz za mnou pri-
šla jedna sestra a tiež sa nezdržala dlhšie, 
aby ma nevyrušovala.

Bolo teda po pôrode už všetko v po-
riadku?

Bezprostredne po pôrode áno. Leká-
ri mi dali niekoľko mesiacov na to, aby 
som sa zotavila z pôrodu. Potom, ak bude 
treba, ma budú operovať. To ma vyľaka-
lo. Musela som tomu prispôsobiť kadečo 
– napríklad sme museli skrátiť obdobie 
dojčenia. Po piatich mesiacoch som bola 
objednaná do nemocnice. Nebolo jedno-
duché nechať doma malú Dorotku a pod-
stúpiť rôzne vyšetrenia. Nakoniec ale tie-
to ukázali, že môj stav sa nezhoršil a že 
operácia nie je potrebná. Zatiaľ postačia 
len pravidelné vyšetrenia a možno… 
možno to tak zostane.

Srdce na dlani
„Chráň si srdce, lebo z neho pramení život.“ (Pr 4,23)

Monika a Dorotka Kozárovy
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MONIKA A PETER KOZÁROVCI

Keď mala Dorotka rok, Petrov za-
mestnávateľ nám ponúkol trojmesačný 
oddychový pobyt na zámku v rakúskych 
Alpách, v ktorom je kresťanské rekreač-
né a konferenčné centrum. Tešili sme 
sa na to, ale prinieslo to aj vedomé či 
podvedomé obavy. Tie sa prejavili tak, 
že sa mi opäť začali vyskytovať neprí-
jemné arytmie. A premohol ma strach. 
Z cesty, z cudzieho prostredia, z toho, 
že budeme ďaleko od domova, ale aj 
z toho, že čo, ak to neprežijem. Sedela 
som pri postieľke so spiacou Dorotkou 
a plakala som. Prosila som Pána Boha, 
aby ma ešte nechal tu na zemi. Veď Do-
rotka aj Peter ma potrebujú! Bola som 
poviazaná strachom. Hoci bolo na zám-
ku krásne, ja som si ho neužila. To bola 
veľká škoda.

Ako sa situácia vyvíjala ďalej?
Keď sme sa vrátili domov, absolvovala 

som niekoľko vyšetrení srdca a sedení 
s psychologičkou. Tie potvrdili, že moje 
problémy boli (len) psychického pôvodu. 
Doma sa teda časom všetko dalo do po-
riadku. A tak sme žili bez väčších zmien 
takmer šesť ďalších rokov. Na problémy 
so srdcom som už aj zabúdala. Mysle-
la som si, že to tak môže ostať navždy. 
Ale neostalo. Pri jednom z pravidelných 
vyšetrení ma šokovala lekárka vetami: 
„Nechcem vás strašiť, ale asi to budeme 
musieť operovať. Narástlo to.“ To som ne-
čakala. Neviem, čo sa stalo, prečo sa môj 
zdravotný stav zhoršil. Pripisovala som to 
stúpajúcemu stresu a povinnostiam v prá-
ci aj mimo nej. Opäť sa so mnou roztočil 
kolotoč vyšetrení. Lekári sa zhodli: treba 
to operovať. Čím skôr, tým lepšie.

V niečom sa moja história zopakovala 
– znovu odchod z práce skoro zo dňa na 
deň, znovu som sa mala rozhodnúť, či 
s tým súhlasím, znovu som nevedela, ako 
to všetko dopadne. Trochu som sa pote-
šovala, že to potrvá niekoľko mesiacov, 
kým ma objednajú, veď na operáciu srd-
ca treba čakať. Najprv som ešte musela 
preventívne podstúpiť vyberanie krčných 
mandlí. Po rekonvalescencii mi však sta-
novili termín nečakane skoro. Opäť mi 
ale bolo jasné, že aj týmto údolím musím 
prejsť. Neostávalo mi nič iné, ako sa spo-
ľahnúť na Toho, ktorý je ten istý včera, 
dnes i naveky. A na lekárov. Potom som 
prežila najťažšie dva týždne svojho živo-
ta. Lekári museli počas niekoľkohodino-
vej operácie nahradiť zhrubnutú časť aor-
ty a zároveň vymeniť chlopňu, ktorá ne-
bola plne funkčná. Keď som odchádzala 
z nemocnice, lekár, ktorý ma operoval, 
mi povedal, že to bola veľmi ťažká ope-
rácia (pred operáciou to nechcel povedať, 
lebo by som vraj umrela od strachu), ale 
že sa to podarilo a je rád, že to máme za 
sebou.

Aké pocity si pritom prežívala?
Bolo to veľmi ťažké. V prvom aj dru-

hom prípade som nepochybovala o tom, 
že Pán Boh to môže zariadiť tak, aby sa 
všetko dobre skončilo. Trápilo ma ale, že 
či aj chce. Veď veriaci predsa nemajú za-
sľúbené, že budú uchránení od zlého, od 
chorôb, že neumrú mladí… Bála som sa. 
A musím priznať, že stále nie som „za vo-
dou“. Na druhej strane som sa spoliehala 
na Božiu milosť, na oporu od iných, na 
mnohé modlitby, na múdrosť lekárov…

Akú máš skúsenosť s lekármi?
Ľudia na Slovensku sa väčšinou sťa-

žujú na lekárov a zdravotnícky personál. 
Ja ale prežívam uistenie od Pána aj tým, 
že sa o mňa starajú len dobrí lekári. Je 
to zvláštne, ale pán profesor, lekár, kto-
rý videl moju aneuryzmu prvý, je mojím 
kardiológom doteraz. On si ma vybral. Je 
zvláštne, že ma operoval terajší prednos-
ta najlepšej srdcovej kliniky na Sloven-
sku ako „svoju“ pacientku. Okrem toho 
máme okolo seba iných lekárov, ktorí sa 
o mňa (nás) starali a starajú zodpovedne 
a ochotne. To všetko beriem ako bonus.

Čo sa v tvojom živote zmenilo touto 
skúsenosťou?

Po operácii mi zostali viditeľná, poču-
teľná, ale aj citeľná stopa. Na hrudníku 
mám jazvu, kvôli ktorej som musela zo 
svojho šatníka vyradiť aj niektoré obľúbe-
né veci. A chlopňa z titánu tiká ako staré 
hodinky. Sú chvíle, keď ma to vyrušuje, 

ale už som si na to celkom zvykla. No 
a to, čo som prežila, ma ovplyvňuje stále. 
Kým som napísala tieto riadky, minula 
som niekoľko papierových vreckoviek. 
Boli to ťažké skúšky a ja vlastne neviem, 
či som obstála. Neviem ani to, či pre mňa 
už skúškové obdobie skončilo. Lebo spod 
dohľadu lekárov už asi nebudem môcť 
odísť. Doživotne musím brať lieky na rie-
denie krvi, aby pri umelej chlopni a časti 
aorty nevznikali krvné zrazeniny. To si 
vyžaduje pravidelné kontroly, aby krv 
nebola až príliš riedka. Popritom musím 
brať lieky na úpravu srdcovej činnosti, 
ktoré zároveň znižujú krvný tlak, aby 
bola aorta namáhaná čo najmenej.

Zatiaľ tak potichu dúfam, že Pán si 
použije to, čo som prežila. Odvtedy totiž 
lepšie rozumiem tomu, keď žena rozmýš-
ľa o interrupcii – nie je to jednoduché 
povedať v ťažkej chvíli jednoznačné, jas-
né nie! A myslím, že sa pozerám na život 
a smrť inak, ako iní v mojom veku.

A v pohľade do budúcnosti?
Pred operáciou mi lekár povedal, že 

o tri roky môžem robiť aj vrcholový 
šport, ak bude všetko v poriadku. Po mo-
jich skúsenostiach však viem, že nie je 
jednoduché plánovať si budúcnosť. Situ-
ácia sa viackrát zmenila a my to nemáme 
v rukách. Môžeme ale snívať a prosiť. Na-
príklad aj v takej veci, či Dorotka zostane 
naším jediným dieťaťom. Stále sa učíme 
dôverovať Bohu.

rozhovor k téme

Kozárovci rok po operácii
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svědectví

ROBERT BROŽEK

Vyrůstal jsem v rodině, kde se v Pána 
Boha nevěřilo a moje povědomí o Bohu 
bylo dost zkreslené. V době, kdy jsem 
byl na středním odborném učilišti, jsem 
si postupně začínal uvědomovat tvrdou 
realitu světa, ve kterém žiji. Vedle úsmě-
vu, radosti a lásky je v něm plno slz, 
trápení, násilí a nespravedlnosti. To mě 
postupně vyprovokovalo k tomu, abych 
se těm negativním projevům postavil 
čelem a přispěl nějak ke změně. Proto 
jsem se zapojil do hnutí Amnesty Inter-
national i dalších organizací na ochranu 
lidských, ale i zvířecích práv. Cítil jsem, 
že svět, ve kterém žiji, není v pořádku 
a chtěl jsem to nějak změnit, bojovat 
s tím zlým a nespravedlivým v něm.

Ve svých 21 letech jsem se zapojil do 
hnutí mladých lidí, které bylo spojeno 
s ideály míru a spravedlnosti. Šlo o hu-
dební směr hard core, kde jsem našel 
spřízněné duše, které vyznávaly podob-
né ideály jako já sám. Přestože jsem se 
všemožně snažil žít, jak nejlépe jsem 
uměl, cítil jsem se vnitřně prázdný a ne-

naplněný. Ideály, jež jsem měl a snažil 
se je naplňovat, mi nezprostředkovaly 
prožitek vnitřního pokoje, který jsem 
hledal. Augustin to kdysi vyjádřil slovy: 
„Neklidné je srdce mé, dokud nespoči-
ne v tobě, můj Pane.“

Stále více jsem cítil, že mi něco důle-
žitého chybí a já začal hledat co. Za ně-
jaký čas se mi do rukou dostaly knihy 
hnutí Hare Krišna a já se setkal s něčím 
novým, nadpozemským. Bylo to setkání 
s duchovním světem, který otevíral brá-
nu k prožitkům, které mě přesahovaly. 
V té době jsem se začal zajímat i o bud-
dhismus, protože jsem stále toužil po 
pokoji a pevném základu pro můj vnitř-
ně neuspořádaný život.

Bůh ty mé zápasy a hledání sledoval 
a poslal mi do cesty křesťana, který mi 
vyprávěl o Kristu. Řekl mi, že Ježíš je 
Bohem a že mě miluje. Postupně jsem 
se seznamoval i s jinými křesťany z ji-
ných sborů a já se křesťanstvím začal 
zabývat hlouběji. Podstatným bylo pro 
mě seznámení s mládeží z Křesťanské-

Jak mě Bůh našel
a vstoupil do mé prázdnoty

ho sboru v Žamberku. Byli ke mně milí 
a vstřícní a já skrze ně poznával osobu 
Pána Ježíše Krista stále hlouběji.

Přesto všechno a nebo právě proto 
jsem začal prožívat vnitřní zmatek a ne-
klid. Prožíval jsem pochybnosti, kdo je 
tím pravým Bohem. Je to Krišna, Bud-
ha nebo Ježíš Kristus? Bylo to pro mne 
těžké rozhodování a intenzivně jsem se 
s tím snažil vypořádat, protože jsem se 
tím trápil. Bůh se mi však dal poznat. 
Oslovil mě tím, co pro mě vykonal, když 
za moje viny a hříchy vydal svého Syna, 
Ježíše Krista, na smrt (J 3,16). Tento pro-
jev lásky mě vysvobodil z mých pochyb-
ností, kdo je skutečným Bohem. Nikdo 
nepřinesl větší oběť.

Díky této milosti jsem pak v lednu 
2005 svěřil svůj život do rukou Pána 
Ježíše Krista během setkání u manželů 
Pípalových v Žamberku, kde jsem Pána 
prosil o odpuštění hříchů a o nový za-
čátek. Pán vstoupil do mého života, já 
jsem jej začal vnímat, poznávat a hledat 
jeho vůli pro můj život. V mém srdci 
rostla touha po službě potřebným. 

Za nějaký čas po mém obrácení jsem 
změnil své zaměstnání z prodavače fo-
topotřeb na ošetřovatele nemocných 
v LDN. Má rodina změny v mém životě 
přijala tak trochu s despektem, ale po-
stupem času to začala vnímat jako něco 
pozitivního.

V té době jsem se již modlil za svou 
životní partnerku a v srpnu téhož roku 
jsem se na letním pobytu mládeže 
v Čenkovicích seznámil s mou nynější 
manželkou, Simonou. Následujícího 
roku v prosinci jsme náš vztah spojili 
v manželský svazek a přestěhovali se do 
Českého Těšína. Našel jsem tam mís-
to v zařízení sociální péče pro seniory. 
Mohu tam sloužit Pánu Bohu a aktivně 
pomáhat lidem, kteří jsou mnohdy zcela 
odkázáni na pomoc druhých. V Těšíně 
máme také svůj domovský křesťanský 
sbor, který s manželkou pravidelně na-
vštěvujeme.

Jsem vděčný za vše, čeho se mi z Boží 
ruky v životě dostává. On mě naplňuje 
pokojem a já jsem šťastný, že mě nalezl 
ten dobrý Pastýř, který hledá své ztrace-
né ovce… (J 10,7-9). 

Robert a Simona Brožkovi
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nové knihy

PAVEL ŠÍMA

Jiří Mrázek
Lukášovská 
podobenství
Jihlava, Mlýn

139 stran, cena 149 Kč
Kniha Jiřího Mrázka, docenta na 

katedře Nového zákona na ETF UK 
navazuje na jeho předchozí práci vě-
novanou podobenstvím v Matoušo-
vě evangeliu. Stejně jako tam i zde  
přináší velmi pečlivý rozbor a vý-
klad patnácti podobenství Pána Ježí-
še, jak je zapsal evangelista Lukáš. 
Nejedná se o všechna podobenství 
v Lukášově evangeliu, ale o výběr 
těch, které zachoval jen Lukáš, nebo 
která se v Lukášově podání nějak 
odlišují od Matouše. Při samotném 
rozbor a výkladu se snaží poukázat 
na kontext podobenství, do které-
ho byly řečeny a bez kterého nejsou 
dobře srozumitelná. Pokud tedy tou-
žíte proniknout hlouběji do oněch 
„hádanek“, které svým učedníkům 
a ostatním lidem vyprávěl Pán Ježíš, 
bude vám kniha Jiřího Mrázka velmi 
dobrým pomocníkem. 

Jiří Beneš
Desítka aneb deset 
slov o Bohu a člověku
Praha, Návrat domů 2008

218 stran 
Teolog a biblista Jiří Beneš je již zná-

mý z rozhovorů s Petrem Vaďurou na 
TWR nebo ČRO 3 Vltava. Po knize 
nazvané Dvanáctka (výklad malých 
proroků) vydalo nakladatelství Ná-
vrat jeho další práci nazvanou Desítka 
aneb deset slov o Bohu a člověku. Čte-
náři je tak dáván do rukou velmi za-
svěcený a srozumitelný výklad tzv. De-
satera Božích přikázání neboli Dekalo-
gu. Cílem autora je, jak říká v úvodu, 
„představit Desatero jako vyznavačský 
text se zásadní zvěstí o Bohu a z toho 
vyplývající zjištění o člověku…Toto 
základní zjištění vyplývá z hebrejské 
podoby Desatera, kterou se pokusím 
interpretovat současnému posluchači 
tak, aby mohl nahlédnout charakter 
celé starozákonní výpovědi (o Bohu) 
jako takové.“ Zda se vytčeného cíle 
podařilo autorovi dosáhnout může po-
soudit každý sám tím, že si tento nový 
výklad Desatera přečte. Myslím, že ni-
kdo nebude litovat.  

Praha, Vyšehrad 2008, 
303 stran, cena 258 Kč.

Petr Vaďura připravil ve spolupráci s na-
kladatelstvím Vyšehrad další díl z edice 
Rozhovory nad Biblí. Tentokrát se jedná 
o přepis rozhovorů s prof. Janem Sokolem 
z let 2002 až 2007, dvanáct o textech ze Sta-
rého zákona (např. o stvoření, potopě, Ab-
rahamovi, exodu či prorocích), 26 o textech 
z Nového zákona (např. o lásce k nepřáte-
lům, o modlitbě Otčenáš, o samospravedl-
nosti, odpuštění, vzkříšení, otroctví v Bibli 
atd.). Jan Sokol je katolický křesťan, v mi-
nulosti se podílel na ekumenickém překla-
du Bible a od roku 1993 působí jako učitel 
na UK v Praze. Oblasti jeho zájmu jsou fi-
losofie, etika, antropologie a biblistika.  

A z těchto různých stran přistupuje 
i k výkladům biblických textů, ve kterých 
srozumitelnou cestou odhaluje jejich po-
zadí, tedy historické, kulturní, náboženské 
a filosofické souvislosti, ale přes ně jde dál 
až k samotnému smyslu biblických příbě-
hů pro nás, naši dobu, naše současníky. 
Jak je uvedeno na přebalu knihy, „biblické 

příběhy, které vykládá, mu jsou svědectvím 

o obyčejných lidech, do jejichž zápasů, slabostí 

i snů vstupuje Bůh“. Díky této knížce může-
me  prostřednictvím otázek Petra Vaďury 
vstoupit do poučeného, ale zároveň po-
korného dialogu nad texty Písma svatého, 
které i přes všechny dobové, kulturní a ja-
zykové odlišnosti nechtějí být jen mrtvým 
textem, ale živým oslovením, protože skrze 
ně k nám mluví Bůh sám. 

Jan Sokol
Zůstat na zemi 

PAVEL ŠÍMA
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příběh ze života

Libore, chtěl bych ti položit pár otá-
zek ohledně transplantace srdce, kte-
rou jsi před časem prodělal. Možná bys 
mohl na začátek říct něco ke své osobě.

Narodil jsem se v roce 1962 s vro-
zenou srdeční vadou, ale až do svých 
38 let jsem neměl vážnější problémy. 
V předškolním věku jsem sice jezdil 
kvůli šelestu na srdci do Fakultní ne-
mocnice u sv. Anny v Brně na vyšetření, 
ale pak jsem už nikde nebyl. V březnu 
1986 jsme se s Janou vzali, máme dvě 
dospělé děti Veroniku a Jakuba. Všich-
ni jsme díky Pánu Božím vlastnictvím. 
Já jsem se Bohu odevzdal v roce 1975 
po křesťanské konferenci, modlil jsem 
se tehdy se svým bratrem Vlastíkem, 
prosil za odpuštění, aby mě Bůh přijal. 
A od té chvíle vím, že mu patřím. 

Řekl bys něco ke své profesi?  A jak 
jsi na tom byl zdravotně?

Pracoval jsem 19 roků na šachtě a z to-
ho 18 roků v podzemí. Byl jsem řidičem 
lokomotivy a zdravotní problémy jsem 
neměl absolutně žádné.

Jano, kdy se u Libora vlastně objevily 
první komplikace?

Měl bolestivé záchvaty, ale my jsme mys-
leli, že je to od žaludku. Takový první velký 
záchvat měl v prosinci 1998. 

Stalo se mi to přímo v práci na šach-
tě. Byla to srdeční arytmie. Odvezli mě 
do nemocnice a když mi udělali EKG, 

tak mě poslali okamžitě na jednotku 
intenzivní péče. Zjistili, že mám komo-
rovou fibrilaci, což je jedna ze smrtel-
ných arytmií. Tep jde až na 200, srdce 
přestává fungovat a člověk odpadne. 
V pondělí tam za mnou přišel na „jip-
ku“ pan primář Kajfoš a ptal se mně 
trochu „pohněvaně“: „Pane, jak to že 
žijete? Nejste vy nějaký šaman nebo 
kouzelník, že žijete?“ A já na to: „Jsem 
věřící člověk, tak žiju.“ Pak mě pustili 
domů, ale znovu se to opakovalo. Díky 
bratru doktoru Leoši Swiderovi, který 
v havířovské nemocnici pracoval jako 
kardiolog a je už u Pána, jsem se do-
stal do Olomouce na vyšetření. Bylo to 
v lednu 1999. Tam mi srdce testovali. 
Uměle mi vyvolávali ty arytmie a při 
tom jsem asi během dvou týdnů třikrát 
prodělal klinickou smrt.

Mohl bys ty své zážitky blíže popsat?   

Jeden z nich byl zvlášť silný. Prochá-
zel jsem takovým tunelem nebo chod-
bou, to je jedno, ale šlo se mnou ještě 
spoustu jiných lidí. Najednou se tam 
objevila i moje babička, mamka od mé 
mamky. Šla mi naproti v takovém bí-
lém oblečení. Už mi chtěla podat ruku 
a řekla při tom: „Tak pujď idymy.“ A já ji 
na to říkám: „Ty, ale jo ještě nimogym.“ 
V tom jsem se od ní odvrátil a zároveň 
se probral, protože mě elektrickými vý-
boji oživovali a dávali mi kyslík.

Přemýšlel jsi o tom, proč to byla právě 
tady ta tvoje babina, kdo ti vyšel v tom 
tunelu naproti?

Nevím, ale trávil jsem u Dušových 
prázdniny dost často. Bydleli tehdy 
v Karviné-Doly ve finských domcích ne-
daleko „Komendra“ a já jsem tam jako 
děcko byl dost často. Oni byli věřící 
a celá rodina chodila do shromáždění. 
Měli jsme s babičkou dobrý vztah.

A co se dělo pak, když tě pak tzv. na-
startovali.

Pak jsem jel ještě do Brna do nemoc-
nice U svaté Anny, aby rozhodli, co se 
mnou dál. Tehdy se doktoři rozhodli, že 
mi voperují ICD, implantovaný kardi-
odefibrilátor. V dubnu 1999 mi v Praze 
na IKEMu provedli operaci. 

Ono to bylo složitější,“ říká manželka 
Jana, „běžně se to vpravuje do srdce přes 
tepny, ale Libor je měl přehozené. Proto to 
nešlo a museli mu to voperovat na srdce.

Ano, u toho starého srdce jsem měl ty 
dvě přívodní tepny přehozené. Proto mi 
ty elektrody přišili shora na srdce.

A s tím jsi pak normálně žil?
Žil, ale velmi špatně. Když jsem do-

stal první výboje, tak mě to psychicky 
zlomilo.

Možná bych to měla vysvětlit. Když vzni-
kají ty arytmie, tak z těch elektrod přijde do 
srdce výboj. To je takový kopanec jako od 
koně.

Ten výboj je strašná rána, kdo to ne-
prožil, ten neuvěří. Rána jak od koně 
nebo něčeho ještě silnějšího.

Zpočátku si totiž Libor při těch výbojích 
myslel, že ty rány taky slyšíme. On prožil 
ránu a my vedle něho nic. A to jej ničilo až 
omdléval. 

 No zpočátku ne, až když to srdce po 
těch arytmiích a výbojích sláblo, tak 
jsem začal omdlévat.

Po tom výboji se totiž Liborovi mělo ule-
vit, jenže jemu se neulevilo a navíc místo 
jednoho výboje jich dostal hned šest za se-
bou.

Jak jsi nesl tu psychickou zátěž?
Až do té doby jsem nikdy neměl psy-

chické problémy. Žili jsme normálním 
životem, rodina, dvě zdravé děti, práce, 
běžný život. Ale ty výboje mě, chlapa ze 
šachty, dostaly na kolena, jako malého 
kluka.

Transplantace srdce
Jana a Libor Suchankovi
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To mě psychicky tak odrovnalo, že 
jsem měl strach kamkoliv jít. Přitom 
jsem chtěl jít do sboru na shromáždění. 
A to nešlo.

Libor se nemohl setkat ani s vlastním 
bráchou.

Byla to obava, že ta koňská rána při-
jde v okamžiku, kdy to nečekáš?

Jo, měl jsem opravdový strach.
My jsme to různě zkoušeli, ale to oprav-

du nešlo.

Tady bych chtěl říct jednu věc na ad-
resu těch, co tvrdí, že křesťan by měl 
být po psychické stránce vždy v pořád-
ku. Jak to někdy zní z kazatelny: „Když 
jsi křesťan, tak bys neměl mít psychic-
ké problémy, neměl bys být psychicky 
labilní, neměl bys mít deprese.“ Tak to 
je nesmysl. Já jsem si byl vědom toho, 
co mám v Bohu i v té největší depresi. 
Myslím, že by se křesťané neměli bát 
vyhledat psychologa nebo psychiatra, 
když to skutečně potřebují.

Lidé to nepochopí, dokud to sami neproži-
jí. A přitom se Libor zase postavil na nohy  
díky paní psycholožce.

I já jsem vždycky věděl, že Pán Bůh 
všechno řídí a drží to pevně v rukou. 
Věděl jsem, že mu patřím, že jsem se 
díky Pánu Ježíši znovu narodil atd. 
s tím jsem prostě nikdy neměl problém. 
Ale prožíval jsem skutečný strach z to-
ho, že tu fibrilaci a pak ty výboje můžu 
dostat kdykoliv. Měl jsem strach z ná-
vštěv a z chození po venku. V létě jsem 
si sedl jen na lavičku k domu, protože 
jsem měl strach kamkoliv vyjít, aby mě 
lidi neviděli.

A co ti z toho stavu pomohlo?
Díky psychologům jsem se skutečně 

spravil. Šel jsem za paní psycholožkou 
především proto, abych mohl začít cho-
dit na shromáždění. 

Lidi to podceňují, ale odborník vám může 
skutečně pomoct a Liborovi pomohl.

Řekl jsem jí, že jsem věřící člověk a že 
bych chtěl, aby mi pomohla ten strach 
překonat. Dostával jsem sice i léky, ale 
psycholožka mi pomohla hlavně tou 
terapií, kdy mě krok za krokem připra-
vovala na situace, ze kterých jsem měl 
strach. Navodila atmosféru shromáždě-
ní tak, jak jsem jí to před tím popsal, 
a ona mě tam myšlenkově uváděla do 
situací vítání s lidmi, sezení uvnitř 
apod. Díky těm asi deseti rozhovorům 
jsem do našeho shromáždění začal zno-
vu chodit. Seděl jsem sice vzadu, ale byl 
jsem tam! 

Paní psycholožka to bra-
la poctivě. Chtěla mluvit i se 
mnou jako manželkou, ptala 
se na zázemí doma a snažila se 
pomoci. Byla velmi šikovná.

Kolik jsi těch záchvatů 
prožil?

Hodně. 
Ono to totiž pak nabralo 

spád. Libor jezdil do Prahy na 
kontroly a tam ho zařadili na 
seznam pro transplantaci srd-
ce, ale na dobu neurčitou. Když 
těch záchvatů přibývalo, tak jej 
dali na urgentní seznam.

Oni mě zprvu vůbec ne-
chtěli operovat. Chtěli mě 
poslat do Vídně, že mi bu-
dou transplantovat srdce 
i s plícemi. To se u nás nedě-
lalo, nikdo to zatím nepřežil, 
takže to dělat nechtěli. 

Proč ti chtěli transplanto-
vat i plíce?

Protože jsem měl ty tep-
ny nějak přehozené a navíc 
jedna komora byla úplně ne-
funkční. Kvůli tomu asi taky 
docházelo k těm fibrilacím.

Ale nakonec díky profesoru Pirkovi, který 
se to rozhodl operovat, to udělali v Praze.

Při koronarografii, když se mi kame-
rou dostali až do srdce, mi jedna paní 
doktorka řekla: „Pane Suchánek, vy 
máte štěstí více než rozumu. Vidím, že 
ta transplantace bude možná.“ A pak se 
na ní domluvili s prof. Pirkem, který se 
za to postavil a prohlásil, že ji provede 
a zkusí to přehodit. 

Pak to nabralo spád. Libor musel okamži-
tě do havířovské nemocnice, kde zůstal až 
do transplantace. 

To bylo asi od března do 14. září 2002, 
kdy přišlo srdce. Vezli mě do Ostravy 
a odtud helikoptérou do Prahy.

V 8 hodin ráno mi Libor volal, že ho ve-
zou na sál a když jsem večer volala do Pra-
hy, tak mi řekli, že ho po deváté přivezou 
ze sálu.

Kde tě vlastně operovali a jak dlouho 
jsi tam po té transplantaci zůstal?

Operovali mě v IKEMu (Institut kli-
nické a experimentální medicíny) byl 
tam zrovna v té době i náš bývalý prezi-
dent Havel. Je to špičková nemocnice.

Dokonce mi ho hned po transplantaci 
dali k telefonu, Libor si to sice nepamatuje, 
ale mluvili jsme spolu. Dostala jsem i dost 

informací od lékařů a to mě uklidnilo. Do-
konce jsme mohli přijet ihned na návštěvu, 
kdyby Libor chtěl. Jenže on zatím nechtěl.

Doktoři mi pořád říkali: „Pane Suchá-
nek, teď už nemusíte mít strach z něja-
kých výbojů, můžete žít jako normální 
člověk.“ Když jsem si na to zvykl, tak za 
mnou přijeli.

Jak dlouho jsi s těmi výboji vlastně 
musel žít?

Od jara 1999 do operace v září 2002. 
Byla to pro mě strašná doba.

Při té operaci jsi už neměl ten proži-
tek klinické smrti?

Ne, tam ne. Jen jsem usnul a znovu se 
probudil. Ale když mě vezli na sál, tak 
jsem se modlil, protože jsem věděl, že se 
už nemusím probudit. Odevzdal jsem to 
všechno Bohu, prosil jsem za odpuštění 
všech hříchů a děkoval Pánu Ježíši, že 
se za mě obětoval na kříži.

Když mě napojili na všechny ty pří-
stroje, tak se jen anestezioložka zeptala: 
„Tak co hoši jedem?“ A pak už si nepa-
matuji nic.

Za jak dlouho ses pak dostal domů?
Asi za měsíc, ale pak jsem se do IKE-

Mu co tři měsíce vracel na kontroly. 
Teď už jsou to jen běžné kontroly, ale zpo-

čátku dělali Liborovi pokaždé biopsii srdce. 
Zda to jeho tělo přijalo a má to všechno, co 

příběh ze života

L. Suchánek v triku s pořadovým číslem 
transplantace srdce v ČR



20 ŽIVÉ SLOVO

příběh ze života

JAREK ANDRÝSEK

má mít. Teď už ten vzorek ze srdce berou jen 
jednou za rok. Ovšem po každé léčbě antibi-
otiky se to provádí, aby věděli, zda to nějak 
nezasáhlo srdce.

A teď už nemáš problémy?
Od těchto vánoc pociťuji tlak na hrud-

níku. Doktoři si mysleli, že je to infarkt. 
Šel jsem do nemocnice a tam jsem přes 
kanylu dostal stafylokoka. Tři dny jsem 
měl čtyřicítky teploty, museli mi chladit 
krev, protože se zdálo, že bude po mě. 
Převezli mě do Prahy a udělali všechna 
vyšetření a nic závažného nezjistili. In-
farkt to nebyl, jen zánět osrdečníku. Pan 
primář mi však řekl, že příznaky to má 
jako infarkt – tlak na hrudníku. V létě 
by ty problémy mohly začít ustupovat, 
ale vyhráno není.

Jak vnímáš to své nové srdce?
Nijak, vlastně ho nevnímám. Kromě 

toho zánětu osrdečníku nemám, díky 
Bohu, žádné problémy. Vím, že se za 
mě hodně lidí ze sboru modlí a nejen 

ve shromáždění. Jsem 
klidný, je to v Boží 
ruce.

Kolik už se těch 
transplantací u nás 
udělalo?

Na to číslo si teď ne-
vzpomenu, ale dostal 
jsem tričko s pořado-
vým číslem té trans-
plantace. To tričko 
dostal každý, kdo pro-
dělal transplantaci.

Tady je to, číslo 478.
Tak to bych tě v tom 

tričku měl vyfotit.
Dobře. Na tom po-

sledním setkání všech 
„transplantovaných“ 
v Praze jsme se foti-
li i s paní ministryní 
Součkovou. Bylo to 
v novinách, ale fotku 
nemám.

Transplantace srdce 
se u nás dělají od roku 
1985 a díky novým 
lékům, těm imunosu-
presivům, se nám stá-
le prodlužuje život.

Libore, mohl bys to 
trochu vysvětlit?

No to srdce je vlast-
ně cizí těleso v těle 
a tak spolu neustále 
bojují. A ta imunosu-

presiva mají ten boj tlumit.

Chtěl by ses rozdělit ještě o nějaký 
zážitek?

Tehdy, když jsem byl před transplan-
tací na testech, tak tam přivezli pacient-
ku, která také prodělala klinickou smrt. 
Vyprávěla mi tehdy, že taky procházela 
tunelem. Řekla doslova: „Najednou jsem 
uviděla červenou barvu a už jsem mys-
lela, že jsem v pekle a v tom se ta barva 
ztratila a já jsem se vrátila.“ Uvědomil 
jsem si, že lidé, kteří nežijí s Bohem, 
vědí, že jdou do pekla. Někteří se k tomu 
hlásí a říkají: „Setkáme se v pekle.“

„Je zajímavé, že když lidé mluví o prožit-
ku klinické smrti, tak jedni vidí světlou záři 
a druzí temno nebo červenou barvu. Někdo 
se vůbec nechce vrátit.“

Provázelo tě během té doby před a po 
transplantaci nějaké Boží slovo?

Bibli jsem si vždycky bral s sebou 
a hodně četl, bez ní bych do nemocnice 

nešel. Ale nejvíc mě povzbuzovalo to, co 
je zapsáno v Listě Židům 12,5n: ‚Synu 
můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej 
na mysli, když tě kárá. Koho Pán milu-
je, toho přísně vychovává, a trestá kaž-
dého, koho přijímá za syna.‘ A ještě to 
slovo z Listu Římanům 8,28: ´Víme, že 
všecko napomáhá k dobrému těm, kdo 
milují Boha, kdo jsou povoláni podle 
jeho rozhodnutí.´

Libore, jak trávíš čas, když jsi teď 
doma? Máš nějakou zálibu nebo čím se 
vlastně zabýváš?

Teď když jsem v plném invalidním 
důchodu, tak chodím ven na procházky. 
Starám se o psa Rexe. Lékaři doporuču-
jí, abych chodil dvakrát až třikrát týdně 
na hodinovou procházku. Hodně lidí 
s transplantovaným srdcem na sebe ne-
dbá, někteří pijí a kouří. Někteří kouřili 
v nemocnici na záchodě už pár dní po 
transplantaci.

Zpočátku jsme museli mít doma téměř 
sterilní prostředí. Roušky na ústech, přís-
nou dietu, ale teď je vše v normálu bez ome-
zení. 

Mohu jezdit autem, před tím jezdila 
jen Jana, musela si těsně před „trans-
plantací“ udělat narychlo řidičák.

S Liborem je pan doktor spokojený, 
vždycky mu říká: „Pane Suchánku, Vy jste 
příklad všech transplantovaných.“  Profe-
sor Pirk Libora dokonce zval na ten triatlon, 
kterého se zúčastňuje.

Já říkám, jestli Pán dá milost a ten můj 
zánět se uzdraví, tak zase začnu jezdit na 
kole. Teď dělám jen domácí práce a na-
kupuji - dříve jsem s těmi elektrodami 
v srdci nesměl přes turnikety v obcho-
dech, tak si to teď užívám. Manželka mi 
hodně pomáhá, v Janě a v celé rodině 
jsem měl a mám velkou oporu. 

Někdy to na něj přijde. Taková ozvěna té 
deprese, kterou prošel. V té době se musíme 
zapřít a pak to odezní a je zase dobře.

Nevím, jestli to víš, ale průměrná ži-
votnost transplantovaného srdce je 6 
až 12 let. Jsou i  výjimky jako 22 let, ale 
ten člověk měl srdce od mladé dívky. 
Lidé si neváží toho, když nejsou ničím 
omezováni. Někdy i křesťané, kteří by 
mohli pravidelně chodit do shromáždě-
ní, čerpat ze společenství a být aktivní 
si toho neváží. Když na mě přišla ta 
deprese, tak jsem chtěl a nešlo to. Lidé 
by si měli vážit zdraví a být za to Bohu 
vděčni.

Libore, Jano, děkuji za rozhovor.
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Podle čeho se pozná 
Můj manžel chodí rád na basket. Mě 

tato hra plná čahounů, kteří se honí za 
něčím kulatým oranžovým, nijak ne-
vzrušuje. Chápu však, že pro muže je to 
asi podobný relax, jako když si já libuji 
nad vystřihovánkami do oken. Jednou 
takhle přinesl domů cédéčko s dobrým 
filmem, který mě nejspíš nebude bavit. 
Byla jsem zrovna přesně v tom rozpo-
ložení, kdy potřebujete jen tak koukat 
na obrázky, abyste ze sebe setřásli ruch 
světa. Řekla jsem si tedy, že se s ním na 
chvilku kouknu a pak zalezu do postele 
s nějakou hodnotnou literaturou. Záplet-
ka se opravdu neodvíjela nijak překvapi-
vě, přesto jsem ale od obrazovky nako-
nec neodešla.

Šlo o příběh středoškolského basket-
balového týmu průměrné úrovně, který 
dostal nového trenéra. Chtěl zformovat 
sebranku sportovně zdatných, leč jinak 
nadrzlých a sobeckých kluků do týmu, 
který bude vítězit. Vzal to opravdu 
z gruntu – nešlo mu o výchovu tupých 
lidí s podprůměrným vzděláním, kteří 
budou podávat nadprůměrné sportovní 
výkony. Šlo mu o to, aby z nich vyrostli 
zodpovědní lidé s rozhledem a se schop-
ností nasadit své síly pro druhého.

Trenér například šokoval své svěřence 
i jejich rodiče tím, že chtěl, aby na každý 
zápas chodili v obleku. A pak přišel ten 
výrok, co se mi vryl do paměti a kvůli 
kterému to vlastně celé vyprávím. Jak 
poznáte vy i ostatní, že jste vítězové? Ne-
jen tím, že budete vyhrávat, ale hlavně 
tím, že to o sobě budete vědět a že se tak 
budete chovat. V případě těch kluků to 
znamenalo nenadávat vítězícímu soupe-
ři, nepovyšovat se nad slabší hráče a hrál 
fair play. Vítěz přece nemá podrazy za-
potřebí. Kličkování a fauly jsou pod jeho 
úroveň. Je si vědom toho, že je vítěz.

Víte, vůbec nemám ráda ty tzv. vítěz-
né řeči. Je mi proti srsti, když se mluví 
o tom, že máme vést vítězný život. Kdo 
je v mém okolí příliš vítězný, připadá mi 
nevěrohodný. 

Když jsem byla malá, bydlela za ro-
hem holčička. Nevím, jak se jmenovala, 
jen vím, jakým způsobem chodila a jak 
se tvářila. Bylo jí asi osm, ale když se 
nesla ulicí, dávala světu najevo, že okolí 
má tu čest, že zrovna sem vstoupila její 
noha. Anebo mi to tak jen připadalo? 
Těžko říct. Každopádně - říkaly jsme 

jí s maminkou soukromě Vítězoslava. 
Možná tady někde vznikla moje nedů-
věra k těm, co vypadají vítězně. Možná 
tady jsem si ke slovu vítězství přiřadila 
i synonyma pýcha, povýšenost a nafr-
něnost všeho druhu. Projevují se takhle 
skuteční vítězové?

 Když Bůh poslal na svět svého Syna, 
vůbec to nevypadalo vítězně. Jeho nohy 
šlapaly prach podobně jako nohy tisíců 
obyčejných lidí. Přesto o něm bylo už 
dávno napsáno, že bude vítězem – vítě-
zem nad smrtí, hříchem, tmou a vším, co 
souvisí se zlem. Nemám problém v tom, 
že On je vítěz, ale v tom, jak prostupuje 
Jeho vítězství i do mého života. Co tedy 
znamená, že i já o sobě začnu smýšlet 
jako o vítězi? 

Když sportovec stojí na stupni vítězů 
a s úsměvem zvedá svůj pohár, nezvedá 
někdy i svůj nos? Není pyšný či hrdý na 
to, co svou dřinou dokázal, kolik toho 
prosadil a kolik obětoval? Nad kým zví-
tězil? – Nad těmi, kteří tentokrát neměli 
štěstí nebo tolik netrénovali? Nad těmi, 
kterým nebylo dáno... Závod skončí, po-
hár se postaví do vitríny, a pokud chce 
být dotyčný opět vítězem, měl by se zno-
vu pustit do té dřiny. A pokud má natré-
nováno, pak ani tehdy není jisté, že bude 
opět vítězem. Ve hře je přece mnoho ne-
předvídatelných okolností.

Když věříme Pánu Bohu, nesoupeříme 
s ostatními lidmi, nevítězíme „nad“ nimi. 
Nad kým tedy? Sami nad sebou? Nad 
svými nedostatky? Kdo to zkusil, moc 
dobře ví, jak vachrlaté je to vítězství..

V Listu Římanům jsem našla zajímavé 
verše: Kdo nás odloučí od lásky Kristo-
vy? Snad soužení nebo úzkost, pronásle-
dování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo 
meč? Je psáno: „Denně jsme pro tebe vy-
dáváni na smrt, jsme jako ovce určené na 
porážku.“ Ale v tom ve všem slavně vítě-
zíme mocí toho, který si nás zamiloval.

Silná slova, nemyslíte? Kdo z nás by 
neznal soužení, úzkost, strach, možná 
i pronásledování – nepřijetí třeba zrovna 
od těch nejbližších. Ale v tom všem slav-
ně vítězíme mocí toho, který si nás zami-
loval. Tady se nevítězí „nad“, tady se vítě-
zí „v“, všimli jste si? My nevítězíme nad 
tou či onou situací, my máme možnost 
vítězit „v ní“ – můžeme jí projít, aniž by 
nás to položilo. A hlavně vítězíme Jeho 
mocí. To vítězství je v propůjčené moci. 

Ježíš nám pomáhá situaci zvládnout 
a ustát, aniž bychom se zhroutili, byli zlí 
či hrubí, prostě aniž bychom ublížili sobě 
či ostatním na těle i na duši.

Vítězit s Ním, zvládnout situaci, to 
nemá mnoho společného s nabubřelostí 
Vítězoslavy. Ale vraťme se k onomu fil-
mu, který mě k myšlence vítězství přive-
dl. Když jsem si vědoma, že mám šanci 
na vítězství, pak mohu počítat se zaslíbe-
ním (1K 10,13):

se zkouškou vám připraví i východisko 
a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

S ním mám šanci i tu sebetěžší situaci 
zvládnout a nezhroutit se. To je tedy o co 
stát.

Ta síla, která do toho vstupuje, je „moc 
toho, který si nás zamiloval“. Nezbývá 
než s touto mocí počítat, a to obyčejně, 
prostě a každodenně. Ne s tím přezíra-
vým vítězoslavným úsměškem, ale spíše 
s úsměvem Marie, při hledání ubytování 
v Betlémě. Nebo s unaveným pousmá-
ním mámy, když uprostřed noci sráží dě-
tem horečku. Počítejme s tím, že nás ta 
„nadpřirozená moc“ vrtne úplně jiným 
směrem, než který jsme až doposud po-
kládaly za nejlepší. 

Jeho moc mi dává svobodu se jít vyspat 
místo horečnatého uklizení, dává mi sílu 
hodit za hlavu slova, která mi ublížila 
(možná je ten druhý zle vůbec nemyslel). 
Jsem-li na straně vítěze, nemusím cho-
dit oklikou, nemusím šplhat po zádech 
jiných, nadávat a závidět těm, kteří se 
zrovna mají lépe. I když moje mužstvo 
zrovna teď neboduje, pořád jsem na stra-
ně vítěze.

Na každý svůj životní zápas – a že jich 
od rána do večera je! - můžu chodit v ob-
leku. Mám přece ty nové šaty od Hospo-
dina, které jsem dostala při novém naro-
zení své duše.

Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá 
svět. A to vítězství, které přemohlo svět, 
je naše víra... píše se v Prvním Janově 
listu. 

Přeji vám dny plné malých vítězství.

vítěz?

okénko pro ženy
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k zamyšlení

Nedávno jsem četl v německém bra-
trském časopise Perspektive (číslo 
2/2008) článek Andrease Eberta „Co nás 
ochromuje?“ V principu se vypořádává 
s otázkou, proč řada lidí, kteří duchovně 
pocházejí z bratrských sborů, se od nich 
z různých důvodů distancují, i když 
v podstatě přejímají celé duchovní dě-
dictví bratří, využívají jejich literaturu, 
jsou v nich vedoucí, kteří z nich vyšli 
a zvou si uvolněné pracovníky sborů, ale 
od sborů jako takových se distancují.

Původně jsem chtěl článek jen přeložit 
a předložit jej v plném rozsahu tak, jak 
ho autor napsal. Důvodem je to, že vní-
mám, že podobné tendence jsou i v naší 
zemi. Vzniká řada drobných společen-
ství, která čerpají z duchovního dědictví 
bratří, ale jinak se od našich sborů zře-
telně distancují.  Má to určitě nedobré 
důsledky – vznikají napětí, projevuje 
se duch exkluzivismu, vedoucí k přede-
pisování, co se může číst a co ne, koho 
lze zvát ke společenství a koho ne apod. 
A to určitě nejsou věci, které by patřily 
ke křesťanským ctnostem. Protože však 
jsou kultury jednotlivých národů a po-
tažmo i sborů přece jen poněkud odliš-
né a taky vzhledem k tomu, že kritika 
do vlastních řad je v něm dosti výrazná 
a mohla by působit kontraproduktivně, 
pokusím se o aplikaci tohoto článku do 
našich poměrů.

Jsou Křesťanské sbory 
zprofanovaným označením?

Každoročně se na trhu objevují stati-
síce párů obuvi s označením „Adidas“, 
které však kromě značky nemají s touto 
firmou nic společného. Značkové pirát-
ství prodává pod padělanou nášivkou 
levné boty za drahé peníze. Navenek 
noblesní značka, ve skutečnosti brak 
a pouhý plagiát. V ekonomice se to děje 
neustále: kopíruje se značka, ale výro-
bek je nekvalitní.

S naším křesťanstvím je to přesně 
naopak. Lidé kopírují obsah, základní 
a svým způsobem převratné principy 
bratrského hnutí, to s čím přišli bratři 
– ale úzkostlivě se vyhýbají označení 
„Křesťanské sbory“.

Můžeme se tomu divit, může nás to 
někdy zlobit někdy těšit. Nutí to ale 

k otázce: Jak je to možné, že lidé jsou 
přesvědčeni o správnosti obsahu a prin-
cipů, ale nechtějí být spojováni s jejich 
nositeli? Jsou Křesťanské sbory opravdu 
tak špatné? Propadly ve své existenci? 
Domnívám se, že ne. Vážím si spole-
čenství, ve kterém jsem poznal Krista, 
a kde je řada bratří, kteří jsou pro mne 
příkladem a výzvou k opravdovému ná-
sledování. 

Jistěže nejsme dokonalou církví, ale 
ta na tomto světě neexistuje! Boj o to, 
abychom byli „světlem a solí“ okolnímu 
světu, nás čeká po celou dobu existen-
ce, stejně jako všechna jiná křesťanská 
uskupení. Ale to, co jsme převzali od du-
chovních otců, je pro nás výzvou a pří-
ležitostí být přínosem pro ostatní křes-
ťanská společenství. A to tím více, že 
společenství kolem nás přebírají do své 
sborové praxe to, co je pro nás od počát-
ku samozřejmostí. To je něco, co by nás 
mohlo a mělo těšit.

Přesto se však setkáváme s určitými 
bolestmi, které přispívají ke zmíněnému 
trendu. Rád bych tedy uvedl to, čím mne 
Andreas Ebert ve svém článku oslovil. 
Jde o některé  výrazné projevy v našich 
sborech, které mohou působit těžkosti.

Pokus konzervovat dějiny
Náš úkol je pracovat s neměnným 

poselstvím v neustále se měnícím svě-
tě. Pavel to vyjadřuje v 1K 3,10-11 tak-
to:  „Podle milosti Boží, která mi byla dána, 
jako rozumný stavitel jsem položil základ 
a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, 
jak na něm staví.  Nikdo totiž nemůže polo-
žit jiný základ než ten, který už je položen, 
a to je Ježíš Kristus.“ Je odpovědností kaž-
dé generace, jak na tomto základě staví. 
Máme být konstantní a závislí na Písmu 
v jeho obsahu, použitá forma je naší od-
povědností. 

Generace vzniku bratrského hnutí 
a její první následovníci se mohli vcelku 
právem domnívat, že byli blízko tohoto 
cíle. S nesmírnou oddaností přes mnohý 
odpor a někdy i za velkou cenu usilova-
li prosazovat pravdy poznané v Písmu. 
Byli odvážní a kreativní. Vyvinuli dosud 
nevídaný způsob sborového života, při-
nesli překlad Písma, skládali nové písně, 
vyvinuli nové formy regionálních setká-

ní, vydávali časopisy, letáky a knihy. 
Byla to enormně produktivní polovina 
století v historii tohoto hnutí.

Pozdější generace chtěly toto v dob-
rém úmyslu uchovat. Ale je to někdy 
tak, jako bychom kolem roku 1900 udě-
lali dobovou fotografii a v následujících 
desetiletích se pokoušeli vypadat přesně 
podle ní. 

V této snaze být jako otcové jsme jen 
uchovávali formu. Vážili jsme si jejich 
písní a úvah a neustále jsme je „omílali“. 
Ale opustili jsme jejich kreativitu. Otco-
vé písně skládali, resp. překládali a zpí-
vali je. To je zcela normální a je to cha-
rakteristickým rysem každého živého 
duchovního hnutí. Kdo chce pokračovat 
v tom, co začali druzí, nemůže pouze zpí-
vat jejich písně, musí sám přinášet nové 
a připojovat je k duchovnímu kapitálu. 
Sborové hnutí, jehož filosofií je uchovat 
při životě sborovou praxi minulosti, vy-
víjí muzeální rysy. Následující generace 
jim však už nemusí rozumět a těžko se 
s nimi bude identifikovat. Nezapomínej-
me na to, že každá generace má právo 
na svůj vlastní projev – a to jak v oblasti 
hudby, tak i v oblasti písemného a mlu-
veného projevu. Je to zcela legální a je 
to i potřebné, aby mohla oslovit své sou-
časníky.

Nebezpečí stereotypu 
Andreas Ebert uvádí zkušenost své-

ho dědečka: dědeček, jeden z tahounů 
sborového života se účastnil rozhovoru 
o biblickém textu. Jiný bratr nebyl s jeho 
výkladem textu spokojen a připomněl 
přítomným, že v odpovídajícím bratr-
ském komentáři je něco jiného. Děde-
ček se hájil, že rozjímají biblický text 
a ne komentář. Vedlo to k věroučnému 
sporu.

Existuje nebezpečí, že budeme uzná-
vat jen „jedině správný“ výklad Písma 
a těm, kdo se na věc dívají trochu jinak, 
budeme upírat pravověrnost. To má pak 
za následek, že posluchači získají do-
jem, že je lepší si nechat své myšlenky 
pro sebe a jen opakovat to, co je v pravo-
věrných komentářích. Vždyť ti, kdo tak-
to postupují, dosahují uznání, zatímco 
ti, kdo to nedělají, jsou svým způsobem 
„podezřelí“. Může dojít až k výčitce, že 

Máme se stydět za
Křesťanské sbory?
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opouští „půdu Písma“. A přitom často 
nešlo a nejde o nedůvěru k Písmu, ale 
k lidskému výkladu. Vždyť dotyčnému 
bratru či sestře jde především o pocho-
pení biblického textu. 

Způsob jednání, který usiluje o vel-
kou míru kontinuity v učení a chápání 
Bible, však nemusí nutně vést ke stejně 
velké míře zralosti. Zralým je totiž ten, 
kdo si sám vypracoval postoje, kdo si 
sám probojoval cestu od textu k učení. 
Zralý je ten, kdo dovede ustát jiné ná-
zory v procesu tvorby svého vlastního 
názoru. Zralým nebude ten, kdo pouze 
opakuje, co řekli jiní, aniž by to sám ve 
svém životě zpracoval.

Proto občas dochází k bolestnému 
odchodu duchovně vyspělých lidí do 
jiných sborů a křesťanských aktivit. 
Je pozoruhodné, kde všude nalézáme 
v odpovědných pozicích lidi z bratrské-
ho hnutí. Může to jistě souviset s povo-
láním, ale někdy by bylo případnější 
mluvit o útěku.

Nebraňme se znovu promýšlet to, 
čemu věříme a hledat způsob, jak svou 
víru prakticky projevit. Dělali to naši 
otcové a je na nás, abychom je v tom 
následovali. Budeme-li vědět, proč a jak 
děláme to, co děláme, zůstane naše víra 
živá. Dělat něco proto, že se to tak děla-
lo vždycky, není tou správnou pohnut-
kou.

Duchovní pýcha
Dovolte mi teď citovat Andrease Eber-

ta: „Bylo mi 20 let, když jsem jako stu-
dent biblické školy v Burgstädtu poprvé 
na delší dobu opustil tábor „bratří“ a žil 
a pracoval spolu s baptisty a několika 
lidmi z církve Elim. Šel jsem tam s vě-
domím, že „bratří“ jsou zřetelně jiní než 
zbytek křesťanství. Tyto měsíce silně 
otřásly mým sborovým světonázorem. 
Vedle mnoha jiných náhledů jsem poznal 
pravdivě, že Boží bázeň, láska k Písmu 
svatému a přímočaré následování Kris-
ta nejsou výlučnou výsadou bratrského 
hnutí. Dějiny církve nezačaly teprve 
v polovině 19. století a Duch Boží neva-
ne teprve teď, co existujeme. Tento pocit 
nadřazenosti je živen ze zdroje jménem 
„poznání“.  Již Nový zákon varuje před 
nebezpečím, jež se sebou poznání nese, 
totiž, že nadýmá (1K 8,1). Právě tento 
vedlejší účinek nastoupil a způsobil, že 
shlíží z vysoka na zbytek křesťanství.“ 

Samozřejmě nikdo neřekne: „My 
jsme ti nejlepší“. Ale občas se to projeví 
– řada lidí se bojí styku s ostatními křes-

ťany, jakoby se báli nějaké duchovní in-
fekce. Občas mluvíme o „tělu Kristovu“ 
a myslíme přitom jen na ty křesťany, se 
kterými se cítíme být spjati. Křesťanu, 
bydlícímu na druhé straně ulice pak ne-
dokážeme podat ruku, protože nesdílí 
všechno naše poznání. Dovedeme se ra-
dovat z toho, že se Boží slovo nekáže jen 
u nás, ale i v dalších místech v našem 
městě? Dokážeme se modlit, aby Pán 
bohatě žehnal své Slovo, které se tam 
zvěstuje? 

Zde je naše slabé místo. Hnutí, které 
povstalo z touhy spojit všechny oprav-
dové Boží děti, opustilo svůj původní 
záměr. Provinili jsme se omezováním, 
oddělováním a někdy i pohrdáním jiný-
mi křesťany. Nechyběla silná slova jako 
„Jednota Ducha“ a „Tělo Kristovo“, méně 
však bylo síly a vůle tuto jednotu trvale 
uskutečňovat. 

Stále však máme příležitost vrátit se 
k tomu, co bylo na počátku. Pokud nám 
v tom něco brání, je to jen naše neocho-
ta a nevůle uznat to, v čem jsme pochy-
bili. Moje zkušenost je, že člověk má 
věci napravovat ihned, jakmile zjistil, že 
něco není v pořádku. Pokračovat dál ve 
špatně nastoupené cestě znamená jen 
víc a víc se odchylovat od cíle. 

Deformované zaměření 
„dovnitř“

 Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, 
aby je posílal kázat (Mk 3,14). Pán povo-
lává lidi k sobě, aby je pak se svěřeným 
poselstvím vyslal dál. Co je zde napsá-
no o učednících, platí podobně i o nás. 
Jsme povoláni do jeho blízkosti, protože 
nás chce vyslat. Máme přijímat, aby-
chom mohli předávat dál. Slyšet není 
samoúčelný proces. Je to prostředek ve-
doucí k cíli - jít dál, a to souvisí s lidmi 
tohoto světa.

Je naším přirozeným sklonem (ale to 
platí pro všechna společenství víry), že 
se zaměřujeme na „vnitřní život“. I pů-
vodně misijně založené sbory mohou 
po 10 letech při zmínce o evangelizaci 
vidět jen překážky. Extrémně to může 
vést i k tomu, že přítomnost někoho ci-
zího (hlavně nevěřícího) bude vnímána 
dokonce rušivě! Teoreticky si samozřej-
mě všichni přejeme obrácení a růst. Do-
konce pro to i něco uděláme, pořádáme 
pobyty apod. Prakticky však o to nesto-
jíme. Nechceme totiž platit cenu: snášet 
nepokoj, otázky, jiné obyčeje, nevhodné 
oblečení a všechny ostatní doprovodné 
znaky nově příchozích lidí. Ti si naší 

nevole brzy všimnou, jsou na to citliví, 
a máme problém, jak je integrovat do 
sboru. S nebezpečím nechat se zajmout 
do pasti farizejské zbožnosti, která je 
vzdálená lidem, musí bojovat všechna 
společenství. V tom nejsme výjimkou. 
Sporné učení o oddělení umožňuje 
s čistým svědomím si od lidí udržovat 
odstup: nejprve samozřejmě od lidí to-
hoto světa, později i od křesťanů, kteří 
„k nám nepatří“. Tedy vlastně ode všech. 
Občas to vedlo i tomu, že děti rodičů, 
kteří nepatřili do sboru, byly v besídce 
trpěny jen s nevolí. Mohly by přece ne-
vhodně ovlivňovat naše děti!

Farizeové občas kritizovali Pána Ježíše 
za to, že podle jejich názoru byl příliš 
blízko „celníků a hříšníků“, kterým se 
oni velkým obloukem vyhýbali. Určitě 
nechceme, abychom byli v tomto směru 
blíž farizeům než Pánu a jeho učední-
kům.  

Možná budeme muset změnit někte-
ré pohledy a zvyky, jež bereme jaksi 
automaticky. Mnohdy rádi uvažujeme 
v kategoriích činnosti. „Děláme“ evan-
gelizaci, večer pro hosty, nebo cokoli 
jiného. Možná bychom se více než na 
akce měli zaměřovat na konkrétní lidi. 
Dobrý obchodník získává zákazníky 
sloganem: „Milujeme jídlo!“  „Milujeme 
lidi“ – není to vynikající motto, které by 
mohlo vyvážit naše zaměření na sebe? 
Míří totiž k postoji, který slouží lidem, 
podobně jako to můžeme pozorovat 
u Pána Ježíše. 

Jsou samozřejmě i jiné věci, které na-
rušují naše svědectví a pověst sborů. 
S mnohými problémy, se však větší či 
menší měrou potýkají i ostatní křesťan-
ská společenství kolem nás.  Je na nás, 
abychom, jakmile rozpoznáme, že něco 
není v pořádku, sjednali co nejrychleji 
nápravu. Rozhodně bychom však s va-
ničkou neměli vylévat i dítě, naříkat si 
na vlastní společenství nebo se za ně 
dokonce stydět.

Pán nás do našeho společenství po-
stavil a má s námi velký záměr – slou-
žit druhým lidem kolem nás, věřícím 
i nevěřícím, křesťanům z našeho spole-
čenství i mimo ně.  To je výzva a úkol. 
Pavel řekl: „Nestydím se za evangelium.“ 
To bychom neměli ani my. A také se 
nemusíme a ani nemáme stydět za spo-
lečenství, které nám Pán svěřil a s ním 
i to, co nám druzí svým způsobem zá-
vidí.  Buďme věrní správcové na místě, 
kam nás Pán postavil.
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Lukášovo evangelium 6,27-38
„Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Mi-

lujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kte-
ří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás 
proklínají, modlete se za ty, kteří vám 
ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, na-
stav i druhou, a bude-li ti brát plášť, nech 
mu i košili! Každému, kdo tě prosí, dávej, 
a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Jak 
chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednej-
te vy s nimi. Jestliže milujete jen ty, kdo 
vás milují, můžete za to očekávat Boží 
uznání? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je 
milují. Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí 
vám, můžete za to očekávat Boží uznání? 
Vždyť totéž činí i hříšníci. Půjčujete-li 
těm, u nichž je naděje, že vám to vrátí, 
můžete za to čekat Boží uznání? Vždyť 
i hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase 
dostali nazpátek. Ale milujte své nepřá-
tele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte 
zpět. A vaše odměna bude hojná: budete 
syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k ne-
vděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je 
milosrdný váš Otec. Nesuďte, a nebudete 
souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrže-
ni; odpouštějte, a bude vám odpuštěno. 
Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, 
natlačená, natřesená, vrchovatá vám 
bude dána do klína. Neboť jakou měrou 
měříte, takovou Bůh naměří vám.“

Dnešní biblický text je opravdu slav-
ný. Je to jakási obdoba Matoušova „Ká-
zání na hoře“ v Lukášově evangeliu, 
nejspíš sbírka Ježíšových výroků o tom, 
jak mají jeho následovníci jednat. Mezi 
mnoha jinými je obdivoval například 
Gándhí, který si však ve své biografii 
také stěžuje, že se s naplňováním těchto 
Ježíšových pokynů u křesťanů nikdy ne-
setkal. Má i nějaké jiné náboženství tak 
radikální program lásky a vztahu k ne-
přátelům?

Myslím, že ne. Křesťanská církev měla 
vždycky potíž s tím, že má ve svém za-
kládacím textu tak strašně vysokou lať-
ku. Nemohla nikdy předstírat, že by ji 
běžně přeskočila, a vždycky bylo jasné, 
jak za ní zaostává. Proto se v tradici ho-
voří o „evangelických radách“ a proto 
se církev snažila vytvořit aspoň malá 
modelová společenství, kde by se takhle 
jednalo: to měly být křesťanské kláštery. 
Ale i tam se to dařilo jen občas.

Takže na rozdíl od jiných, kteří si vy-
tkli splnitelné cíle, Ježíš svým žákům 
staví před oči nesplnitelné: buďte doko-
nalí jako váš Otec. Zároveň ovšem není 
tak důležité, že dokonalí nejsme, jako 
spíš abychom měli před očima, jací by-
chom být měli. Proto mohl apoštol Pavel 
napsat, že „kdo miluje bližního, naplnil 
Zákon“ (Ř 13,8). První list Petrův říká, 
že „láska přikryje množství hříchů“ (1Pt 
4,8). Někdy se mluví o křesťanské utopii, 
ale to není úplně přesné. Utopie říkají, 
jak by měl být svět zařízen a jak by se 
měli změnit všichni ostatní. Ježíšova 
„utopie“ je daleko realističtější: neříká, 
jak se má změnit svět, ale jak se mám 
změnit já sám. To by podle Ježíše úplně 
stačilo. 

Desatero se vždycky chápalo jako jaké-
si povinné minimum, které má plnit kaž-
dý: nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, 
nebudeš falešně svědčit. Naproti tomu 
Ježíš bere lidské jednání z opačného 
konce. Neříká, co člověk nemá či nesmí, 
nýbrž říká, co znamená být dokonalý 
v Božích očích (viz Mt 5,48). U Matouše 
tak vykládá i ta tři přikázání, o nichž 
si většinou myslíme, že je dodržujeme 
– nezabíjíme, nesmilníme, nekrademe. 
A přece je Ježíš vyložil tak, že je jasné, že 
v nich nikdo z nás nemůže obstát.

V dnešním evangeliu to Ježíš říká pří-
mo, bez odkazu k Desateru, říká ale to-
též. To, co jsme slyšeli, nejsou příkazy, 
ale ideál dokonalého lidství – pravda, ve-
lice zvláštní a jedinečný. Ideál dokonalé-
ho člověka není ani krasavec, ani génius, 
ani milionář a dokonce ani hrdina, který 
každého přemůže. Jeho hrdinství spočí-
vá v tom, že se nebojí být dobrý, a to ani 
vůči svým nepřátelům. Lidé si totiž velmi 
často ubližují ze strachu, protože se jeden 
druhého bojí; jak se to říká v kovbojkách: 
kdo vystřelí první, vyhraje. Ježíš to vidí 
přesně obráceně: vyhraje ten, kdo nevy-
střelí, kdo se nenechá „přemoci zlem, ale 
přemáhá zlo dobrem“ (Řím 12,21).

To je ovšem hrdinství, jaké člověk 
běžně nedokáže, anebo jen výjimečně. 
Ježíš také nechce člověku počítat, koli-
krát tomuto krajnímu nároku nedostál. 
Chce jenom, abychom tento ideální ná-
rok měli stále před očima a snažili se, jak 
dovedeme. 

Ježíšovy nároky v jeho kázání směřují 
proti lidské přirozenosti, což kupodivu 
člověku imponuje a svým způsobem ho 
to i fascinuje. Co je na nich tak přitaž-
livého?

Záleží na tom, co rozumíme lidskou 
přirozeností. Dnes asi nejspíš to, co po-
kládáme za běžné, normální čili průměr-
né. Ježíš ale vychází z toho, že člověk je 
stvořen „k obrazu Božímu“. Jeho „přiro-
zenost“ je tedy to, k čemu byl stvořen, 
čeho by měl dosáhnout, ne to, jaký dnes 
v průměru je. Takže člověk sice „nezní 
hrdě“, jak si myslel Gorkij, ale má před 
sebou nesmírný, úžasný úkol a cíl. To je 
jistě přitažlivé.

Přesto je ale dobré tento text číst vel-
mi pečlivě. Ježíš zde neříká, že když vám 
někdo udělá nějakou ničemnost, máte se 
tvářit, jako by se nic nestalo. V tom se 
zmýlil Tolstoj. Jeho koncept „neodporo-
vat zlu“ je něco jiného, než co zde říká 
Ježíš. V řeckém textu se říká mé antisté-
nai, to znamená „nestavte se na odpor“. 
Ježíš nechce, abychom si všechno necha-
li líbit, skousli zuby a dělali jako by nic. 
Chce něco úplně jiného: aby člověk na 
projev nepřátelství odpověděl překvapi-
vým a jednoznačným projevem přátel-
ství nebo pomoci tomu, kdo mu škodí. 
To je význam obrazného „nastav mu dru-
hou tvář“. A proč? Protože je to jediný 
způsob, jak lze z nepřítele udělat přítele. 
A o to právě jde.

Přiznám se, že mi v tom textu vždyc-
ky trochu vadila slova o odměně u Boha. 
Jako by to ten text degradovalo a posou-
valo do kupecké roviny, kde platí něco 
za něco.

Text nemluví o ceně, ale o odměně; to 
je přece jen rozdíl. Ale i ta „odměna“ je 
ovšem obrazná – stejně jako „nastavení 
tváře“ - a znamená ujištění, že takové 
jednání není marné, zbytečné. V textu 
jsou tři příklady běžného jednání, kdy 
platí „něco za něco“, a pokaždé se opa-
kuje „můžete za to očekávat Boží uzná-
ní?“ Řecký text zde říká charis, latinský 
gratia, což se jinde překládá jako „mi-
lost“.  Myslím, že překlad ekumenické 
Bible ,,Boží uznání“ je sice volný, ale 
povedený. Je přeci důležité, že se tako-
vé jednání neztratí, že nebylo marné, 
zbytečné. 

Rozhovor s prof. Janem Sokolem
Milujte své nepřátele
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PRO RANNÍ SLOVO ČESKÉHO 
ROZHLASU 3 - VLTAVA 

ZPRACOVAL PETR VAĎURA

Všechny ty pokyny o chování k ne-
přátelům Ježíš shrnuje do výroku, kte-
rý se právem stal slavným: „Jak chcete, 
aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy 
s nimi.“

Ano, to je taková - řekněme - všeobec-
ná maxima, princip. V dějinách myšlení 
se tomu říká zlaté pravidlo a často se vy-
jadřuje záporně: „Co nechceš, aby dru-
zí činili tobě, nečiň ani ty jim.“ Ježíš je 
vyjadřuje pozitivně. Neznamená to tedy 
jenom „nedělej lidem darebnosti,“ ale 
naopak „vycházej druhým vstříc a uka-
zuj jim, jak bys chtěl, aby oni jednali 
s tebou.“ Ke každému člověku mám při-
stupovat tak, jak chci, aby druzí přistu-
povali ke mně. 

Zkusím to přenést na současnou čes-
kou společnost: u nás je zvykem jednat 
s neznámým člověkem jako s někým, na 
koho si musím dávat pozor. Čili výchozí 
postavení je: neznám ho, takže pozor na 
něj, bude to asi darebák. Ve společnos-
tech s vyspělejším občanským vědomím 
či postojem je přístup k neznámým li-
dem obrácený: když ho neznám, bude 
to asi slušný člověk. To má dalekosáhlé 
důsledky na celou společenskou atmo-
sféru. A je v tom také něco hluboce křes-
ťanského, co si i ty velmi laicizované zá-
padní společnosti z křesťanství odnesly.

Proč se tento přístup k lidem ztratil 
právě nám?

Možná je to důsledek špatné historic-
ké zkušenosti. Za nacistické okupace 
nebo v době komunismu si člověk mu-
sel dávat pozor na neznámé lidi. Jenom-
že nám to nějak zarostlo pod kůži, takže 
i když někoho vidíme dělat něco dobré-
ho, přemýšlíme, kde je v tom to čertovo 
kopýtko a jaké svinstvo tím ten člověk 
zakrývá. To by si aspoň křesťan neměl 
nikdy dovolit.

Náš text začíná příkazem: „Milujte své 
nepřátele!“ ale ústí do pokynu: „Buďte 
milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“ 
Tím se však ocitáme ve zcela jiné rovi-
ně. Vůči nepříteli jsem totiž v defenzivě 
a musím se bránit a být ostražitý. Jest-
liže mám ale někomu projevit milosr-
denství, předpokládá to, že jsem v lepší 
situaci než ten dotyčný. Jakoby zde Ježíš 
říkal, že i můj nepřítel je potenciálním 
příjemcem milosrdenství z mé strany.

Odkaz na Boží milosrdenství přede-
vším vysvětluje, proč vůbec máme „mi-
lovat nepřátele“, dělat dobré i těm, kdo 
nám škodí. Ježíš totiž chce, abychom 
brali ohled na Boží jednání vůči nám. 

Proč má věřící křesťan „milovat“ každé-
ho člověka? Protože ho miluje Bůh: po-
dívejte se, kolik do něho už investoval. 
I tomu největšímu ničemovi dal přece ži-
vot, dal mu maminku, která kvůli němu 
nespala, přebalovala ho a hýčkala. Dává 
mu zdraví a možná děti, svítí mu slunce 
jako mně - má tedy v Božích očích ná-
ramnou cenu a Bůh asi stále doufá, že 
se třeba napraví. A já bych si ho dovolil 
prostě odepsat? 

Všechno to, na čem člověku nejvíc zá-
leží, dostal a dostává od Boha, a je to tedy 
průkaz Boží lásky k němu. A právě z to-
ho se má odvozovat naše jednání. I kdy-
by se mi povedlo „milovat nepřítele“, 
nedělám to ze své velikosti nebo mravní 
dokonalosti, ale je to moje povinnost, 
můj dluh vůči Bohu i vůči němu, zvláš-
tě když si uvědomím, že i s evidentními 
darebáky jedná Bůh láskyplně.

Tento princip je obsažen i v závě-
rečném shrnutí:  „Neboť jakou měrou 
měříte, takovou Bůh naměří vám.“ Do 
zlatého pravidla je jakoby vtažen i Hos-
podin.

Kdysi za komunistů se objevily po Pra-
ze plakáty s nápisem: „Jak budeme dnes 
pracovat, tak budeme zítra žít,“ v Dejvi-
cích pod to někdo připsal: „Nevyhrožuj-
te!“

Tahle věta ještě s tou předcházející: 
„Nesuďte, a nebudete souzeni,“ patří 
k těm evangelijním textům, které mi 
vždycky nahánějí strach. Člověk si o so-
bě myslí, že jedná více méně spravedlivě 
a že bere lidi celkem normálně. A přitom 
se každou chvíli přistihne, jak je úplně 
samozřejmě soudí podle nějakých svých 
měřítek. Někdo za mnou přijde a já si 
řeknu: „No nazdar! To je ksicht!“ Boží 
soud si ovšem neumíme představit, je to 
tajemný obraz. Ježíš nicméně říká: před-
stav si, že se octneš před Bohem a první, 
co uslyšíš, bude „No nazdar!“  Není to 
hrozná představa? 

To se týká i jiných míst evangelií. 
Třeba v modlitbě, kterou Ježíš učil své 
učedníky, se říká: „Odpusť nám naše 
viny, jako i my odpouštíme naším vi-
níkům.“ Vždycky k tomu v duchu do-
dávám: „Pane Bože, buď milostiv mně 
hříšnému!“ Protože kdyby Bůh odpouš-
těl jen tak jako já, to bych dopadl!

Když tu čtete „Každému, kdo tě prosí, 
dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj 
zpět“ - kdopak z nás je toho schopen? 
Nedokážu, nemohu dát každému žebrá-
kovi, kterého potkám na ulici, ale jsem 

rád, že tam ti žebráci jsou, protože mi 
párkrát za den připomenou právě tuto 
Ježíšovu větu. Když člověk vidí někoho 
v opravdové nouzi, vždycky ho to vyve-
de z jeho spravedlivého klidu a spokoje-
nosti se sebou. A to je asi dobře.

To, co zde Ježíš říká, je ale v rozporu 
s naší představou spravedlnosti, protože 
kdybychom se podle jeho slov začali ří-
dit, dostane spravedlnost na frak. Spo-
lečnost přece musí trvat na tom, že když 
si někdo něco půjčí, musí to zase vrátit. 

To je důležitá věc. Musíme rozlišovat 
mezi společenskou normou, podle které 
se věci skutečně musí vracet, a na druhé 
straně osobním nárokem na křesťana, na 
Ježíšova žáka. Tomu Ježíš říká, že jestli 
jeho spravedlnost nebude větší než „spra-
vedlnost farizeů a zákoníků“, do Božího 
království se nedostane. Na tento nárok 
jednání podle zásady „jak ty ke mně, tak 
já k tobě“ prostě nestačí. V lidské spo-
lečnosti je totiž vždycky nedostatek dob-
ra. Podle Platóna si všichni myslíme, že 
jsme vůči těm druhým dobří, kdežto oni 
vůči nám jsou zlí. Jenže to jaksi účetně 
nevychází: kam se podělo to naše „dob-
ro“, když je všichni ostatní vidí jako zlo? 
Takže ve světě pouze lidské spravedlnos-
ti naše jednání vypadá vždycky lépe než 
jednání těch druhých a všichni si o sobě 
myslíme, že jsme dobrodinci těch dru-
hých. Jenže oni si myslí totéž.

Společnost musí prosazovat sprave-
dlnost mezi lidmi, ale Ježíšův žák má 
kromě toho vidět i spravedlnost před 
Bohem a vůči Bohu. Ježíš zde nedává 
nějaký návod na lepší uspořádání spo-
lečnosti, nějakou utopii, nýbrž obrací se 
ke mně jako k jednotlivci. Kdyby všichni 
dávali všem, kdo je prosí, polovička spo-
lečnosti by se asi dala na žebrání, a to 
samozřejmě nejde. Čili z těchto Ježíšo-
vých slov se nesmí dělat obecný návod 
na uspořádání společnosti. Většinou člo-
věk nemá na to, aby toho, kdo ho udeřil, 
zaskočil svou velkorysostí. A když nám 
někdo něco bere, musíme se bránit. Je 
to součást té „padlé“ lidské přirozenosti, 
toho, jací jsme. Nicméně ten ideál, který 
je zde vyjádřen, nesmí po mém soudu 
křesťané nikdy ztratit z očí, protože je 
to náš životní program. A to navzdo-
ry tomu, že s ním má každý člověk od 
dětství až do smrti plné ruce práce a že 
nikdo nemůže říci, že by toto Boží slovo 
naplnil.
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Okolo 500 ľudí sa zhromaždilo 12. 
januára 2008 na rozlúčení so zosnu-
lým  bratom Williamom MacDonaldom 
v Fairhaven Bible Chapel v kaliforn-
skom San Leandre. Odhaduje sa, že ďal-
šie tisíce ho sledovali na internete. Do 
Pánovej prítomnosti odišiel 25. decem-
bra 2007 následkom zlyhania obličiek 
a komplikácií po nedávnej operácii.

Narodil sa 7. januára 1917 v massa-
chusettskom Leominstri v USA. Jeho 
rodina sa krátko po jeho narodení pres-
ťahovala na ostrov Lewis pri Škótsku. 
Počas jeho pobytu na ostrove stala sa 
tam zázračná udalosť, o ktorej sám píše 
v úvode k Biblickému komentáru veria-
cich.

„Žalm 91 – môj žalm“. 
„Na Západných Hebridách v roku 

1922 umieral na záškrt päťročný chla-
pec. Priedušnicu jeho hrdla postupne 
zužovala hlienová membrána a jeho dý-
chanie bolo stále ťažšie. Jeho kresťanská 
matka ho obrátila tvárou od seba, aby 
nemusela vidieť jeho posledný výdych. 
V tom momente sa ozvalo klopanie na 
dvere. Bol to jej švagor zo susednej de-
diny. Riekol jej: ´Prišiel som ti povedať, 
aby si sa neznepokojovala o dieťa. Chla-
pec vyzdravie a jedného dňa Boh spasí 
jeho dušu.´ Ona bola zmätená a ne-
chcela tomu veriť. ´Čo mi to vravíš?´ 
On jej potom vysvetlil, že sedel pri krbe 
a čítal Žalm 91, keď Boh zreteľne pre-
hovoril k nemu skrze tri posledné verše 
žalmu. Ten chlapec som bol ja. Boh ma 
tej noci zachránil od smrti. O 13 rokov 
neskôr spasil moju dušu a potom ma 
obdaroval dlhým životom. Tak môžete 
porozumieť, prečo hovorím, že Žalm 91 
je môj žalm.“  (čitateľ si môže prečítať 
verše 14-16 – p. prekl.)

Do plnočasovej služby
Nie je to bez významu, že Pán Boh 

použil 91. žalm v živote Williama Mac-
Donalda a on zomrel v 91. roku svojho 
života. Keď mal 18 rokov, uveril v Pána 
Ježiša ako vo svojho Spasiteľa. Študoval 
na harwardskej univerzite a získal ma-
gisterský titul v obchodnej administrá-
cii.  Po absolvovaní univerzitného štúdia 
pracoval ako investičný analytik Prvej 
národnej banky v Bostone. Ale táto prá-

ca vo finančných investíciách po svete 
ho nikdy neuspokojila. Pán sa začal do-
týkať jeho srdca. 

Na začiatku druhej svetovej vojny bol 
zaradený do vojnového námorníctva. Tu 
mal mnoho príležitostí na evanjelizáciu 
a biblické vyučovanie. V tomto čase tiež 
čítal o živote bratského misionára C. T. 
Studda a bol ním hlboko ovplyvnený. 
Uchvátil ho najmä jeho výrok: „Ak je Je-
žiš Kristus Boh a zomrel za mňa, potom 
nie je príliš veľká žiadna obeť, ktorú 
môžem priniesť pre Neho.“ Tento výrok 
Pán použil na to, aby priviedol brata 
MacDonalda do plnočasovej služby. Cí-
til, že taká úžasná, božská láska si žiada 
jeho život.  

Učiteľ a spisovateľ

Dva roky po skončení vojny bol brat 
MacDonald nečakane pozvaný „trieť 
biedu“ v Emauskej biblickej škole v Oak 
Parku. V rokoch 1947-65 tu vyučoval v  
rokoch 1959-65 bol jej riaditeľom. Na-
sledujúcich 8 rokov intenzívne cestoval 
po celom svete a vyučoval z Božieho 
Slova. 

Potom zakotvil v kalifornskom San 
Leandre, aby tu založil Učebný program 
učeníctva so svojím dlhoročným pria-
teľom a spolupracovníkom, Jeanom 
Gibsonom. Program prebiehal v rokoch 
1973-95. Jednotlivé kurzy trvali 9 me-
siacov v roku a zahŕňali intenzívne štú-
dium celej Biblie a popri ňom všetko, 
čo by mal vedieť budúci starší zboru. 
Desiatky mladých mužov boli ním pri-
pravené pre kresťanskú službu. Niek-
torí z nich sa stali Božími nástrojmi aj 
k vzniku a rastu bratských zborov v juž-
nom Nemecku a Rakúsku.

Od roku 1995 pôsobil brat MacDo-
nald ako cestujúci kazateľ, kázal na 
konferenciách a intenzívne písal kres-
ťanské knižky a spisy. Vydal spolu 84 
kníh, knižiek a spisov. Dve z jeho naj-
známejších diel sú Biblický komentár 
veriacich – výklad všetkých kníh Biblie 
a Pravé učeníctvo – výzva k praktickej 
poslušnosti Pánových požiadaviek na 
Jeho učeníkov. Tieto požiadavky zhrnul 
brat MacDonald roku 1962 v knižke 
do siedmych úloh. 1. Zvrchovaná láska 
k Ježišovi Kristovi.  2. Zaprenie seba.  

3. Dobrovoľné nesenie kríža.  4. Život 
strávený v nasledovaní Krista.  5. Vre-
lá láska k všetkým, čo patria Kristovi.  
6. Neoblomné zostávanie v Jeho slove.  
7. Opustenie všetkého kvôli nasledo-
vaniu Jeho. Knižka bola preložená do 
45 jazykov Európy a Ázie. Do češtiny 
ju preložil v čase komunistickej vlády 
Dr. Karel Kořínek.

 O podnete k napísaniu tejto knižky 
autor sám ako 45-ročný muž napísal: 
„Stretli sme skupinu mladých veriacich, 
ktorí sa rozhodli ukazovať, že Spasite-
ľove požiadavky na učeníctvo sú nielen 
vysoko praktické, ale že sú to jediné 
požiadavky, ktoré majú za výsledok 
evanjelizáciu sveta. Uznali sme našu po-
dlžnosť voči týmto mladým ľuďom, aby 
sme poskytli živé príklady mnohých tu 
predložených právd. Vo vedomí, že tie-
to pravdy stále presahujú našu osobnú 
skúsenosť, predkladáme ich ako túžby 
nášho srdca.“

Výklad Biblie  je preložený do 21 ja-
zykov. Stal sa vzácnou pomocou pri 
biblickom štúdiu najmä pre veriacich 
v tých krajinách, kde nie je náboženská 
sloboda, ako je Čína, Vietnam či Kuba, 
ale aj v tých, ktoré sa po dlhej ére komu-
nistickej vlády otvorili pre evanjelium, 
ako Rusko a krajiny bývalého soviet-
skeho bloku či Albánsko a Chorvátsko. 
V poľštine je to jediný komentár k celej 

Pravý   učeník
William MacDonald

William MacDonald
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Z ČLÁNKOV BRIANA GUNNINGA, 
DONA ROBERTSONA 

A JAMESA McCARTHYHO 
VYBRAL, PRELOŽIL 

A UPRAVIL JÁN HUDEC

Biblii (preložil ho brat Henryk Turkanik 
s mladými spolupracovníkmi).

Prekladateľský fond, z ktorého sú aj 
po jeho odchode podporované preklady 
a vydávanie jeho kníh a spisov, spravu-
je bratská Kresťanská misia v mnohých 
krajinách (CMML). Emauské biblické 
kurzy, napísané ním, vydávajú emauské 
centrá vo viac ako sto rečiach.

Návšteva v jeho byte
O živote brata Williama MacDonalda 

snáď najlepšie vypovie návšteva v jeho 
byte, v ktorom žil počas minulých 35 
rokov. Budova , v ktorej sa byt nachá-
dza, je nezaujímavá, ak si len nespome-
nieme, že nájomník v byte číslo 7 mal 
magisterský titul v odbore obchodnej 
administratívy a že bol niekdajším ana-
lytikom Prvej banky v Bostone. Ľudia 
by očakávali, že taký človek bude žiť vo 
veľkom dome a vo štvrti vyššej vrstvy 
obyvateľstva a nie v jednospálňovom 
byte na rušnej ulici.

Keď otvoríme dvere do predsiene 
a obrátime sa k schodom, pôjdeme ved-
ľa radu poštových schránok. Ale brat 
Bill nikdy nedostával svoju poštu sem. 
Dával prednosť dostávať ju do do budo-
vy zboru, ktorá bola o niekoľko blokov 
ďalej. Chodil tam každý deň, pozdravil 
sekretárky a vzal si svoju poštu. Práve 
tu začal svoj Vnútorný učebný program 
učeníctva a učil tu 21 rokov, pripravujúc 
mnoho mužov pre službu Kristovi. Keď 
vystúpime na prvú podestu, Bill nás už 
bude čakať pri otvorených dverách svoj-
ho bytu s úsmevom a srdečným poda-
ním ruky alebo srdečným objatím, ak 
nás pozná dlhšie. Nepodobný mnohým, 
ktorí sa v starobe stanú hundravými 
a zahorknutými, on sa stával podobnej-
ším Kristovi.

Kuchyňa
Keď vojdeme do bytu, prejdeme popri 

kuchyni, ktorá nemá okno. Zatiaľčo iní 
investovali za uplynulých 35 rokov ti-
síce dolárov na modernizáciu svojich 
kuchýň, Bill ju ponechal nezmenenú. 
Stojí v nej sporák, drez, chladnička 
a malá linka – práve dosť na prácu pre 
jednu osobu. „Je to výborné“ – zvykol 
hovoriť. Rád pripravoval jedlo pre seba 
a svojich hostí, podávajúc ho i so zákus-
kom. 

Za kuchyňou môžete vidieť malý stôl, 
pritlačený k stene, po jednej stoličke 
pri jeho kratších stranách a dve stoličky 
pri dlhšej strane. Nad stolom visí veľký 
kalendár a sklenený škótsky bodliak. 

Billovmu srdcu zostalo blízke Škótsko, 
rodisko jeho rodičov, kde prežil onen 
pamätný rok.  Na kuchynskom stole 
môžeme vidieť kôpku popísaných líst-
kov. Keď sa na ne pozrieme, uvidíme na 
jednej ich strane biblické texty. Na dru-
hej je uvedená kniha, kapitola a verš, 
z ktorého sú odpísané. Po jedle Bill rád 
ponúkol svojich hostí, vybrať si lístok, 
prečítať text a pokúsiť sa povedať uve-
dené údaje k nemu. Samozrejme, on ich 
vedel všetky.

Obývacia izba

Keď vojdeme do jeho obývacej izby, 
môžeme vidieť, že je rozdelená na dva 
priestory s rozmermi asi dvakrát tri 
metre. Ten bližší ku kuchyni bol zaria-
dený troma stoličkami, dvoma knihov-
ničkami a bol v ňom i malý elektrofo-
nický organ. Bill nám donesie čaj a mô-
žeme hovoriť o Božích skutočnostiach. 
Keď bol večer sám, rád strávil niekoľko 
minút pri hraní a spievaní duchovných 
piesní. Hral podľa sluchu a vedel naspa-
mäť texty stoviek piesní. V neskorších 
rokoch mu trasenie rúk znemožnilo 
hranie. Vo dvoch knihovničkách môže-
me vidieť jeho osobnú knižnicu. Obme-
dzil ju na tých niekoľko poličiek. Tak, 
že keď prišli nové knihy, staré išli preč. 
Obvykle ich daroval horlivým mladým 
kresťanom.

Druhý priestor mal jediné okno na 
zadnej stene. Z neho bol výhľad na par-
kovisko. Tam nebolo nič zaujímavé. Tri 
pracovné stolíky boli pozdĺž troch strán 
priestoru, dlhšie po bokoch a kratší v je-
ho čele. Medzi nimi bolo dosť miesta na 
prejdenie. Keď bol doma, väčšinu dňa 
Bill strávil práve tu. 

Pravý stolík používal na biblické štú-
dium. Na polici nad ním mal sedem ale-
bo osem prekladov Biblie. Vedel vysvet-
liť prednosti aj slabosti každého z nich. 
Varoval mladých učeníkov pred hádka-
mi o tom, ktorý preklad je lepší. Počas 
celého života sa usiloval o vyváženosť. 
Keď niekto spochybňoval jeho výklad 
nejakej časti Písiem, zdvorilo počúval 
a potom citoval Henryho Ironsidea, po-
vediac: „Nuž, milý brat, keď prídeme 
do neba, niekto z nás zistí, že sa mýlil, 
a snáď to budem ja.“ Bill vedel citovať 
celé oddiely z Biblie, lebo po ich štúdiu 
sa ich učil naspamäť. Na tomto stolíku 
mal i telefón a fax. Nemuseli ste tu byť 
dlho a už zvonil telefón. Volali mu z ce-
lého sveta, obvykle starší zborov, ktorí 
prosili o rady v zborových problémoch.

Na ľavom stolíku bol počítač s moni-
torom a tlačiarňou. Tu Bill písal svoje 
diela. Keď mal 80 rokov, ukončil 80. 
knihu. Svoju 84. knihu ukončil nie-
koľko týždňov pred svojím odchodom 
k Pánovi, krátko pred svojimi 91. na-
rodeninami, ktorých sa už nedožil. Bill 
sa dobre vyrovnával s novinkami. Prvý 
počítač dostal v roku 1982, keď mal 65 
rokov. Naučil sa na ňom i ďalších pra-
covať za pomoci druhých, hoci nerozu-
mel, ako fungujú.

Na treťom, malom stolíku bol písací 
stroj a stoh korešpondencie. V bežnom 
týždni Bill odpovedal na 10-20 listov. 
Odpovedal na každý list a poďakoval za 
každý dar. Najviac ho potešilo, keď do-
stal správu o preklade jeho Komentára 
do ďalšej reči.

Spálňa
Vstúpime do Billovej spálne. Nábytok 

je lacný a starý. Posteľ, dve malé knihov-
ničky s výberom jeho kníh a traktátov, 
toaletný stolík so zrkadlom, malý televí-
zor a nočný stolík s knihou na ňom. Za-
spával po čítaní väčšinu svojho života. 
V posledných dvoch až troch rokoch mu 
to už jeho oči nedovoľovali.

Rád počúval správy. Nikdy nešiel do 
kina či do divadla – z úcty k svojej mat-
ke, ktorá to nevidela ako dobré. Príleži-
tostne si na počítači pozrel filmy s kres-
ťanskými témami z DVD. 

V spálňovom šatníku nenájdeme toho 
veľa. Bill bol vždy dobre upravený, ale 
minul málo na oblečenie. Svoj zvrchník 
nosil viac než 50 rokov. Mal to málo, čo 
potreboval. Cestoval naľahko a pritom 
cestoval ďaleko. Precestoval okolo zeme, 
kážuc Božie slovo. 

Samozrejme, keď by ste prišli do bytu 
číslo 7 teraz, Billa by ste tam už nenašli. 
Zanechal málo toho, čo má pozemskú 
cenu. Niekdajší bankový investičný ana-
lytik nezanechal hŕbu cenných papierov, 
žiadne nehnuteľnosti, žiadne investície 
na tejto zemi. Všetko, čo dostal, mimo 
toho, čo bolo nutné pre jeho základné 
potreby, rozdal. Stále však máme knihy, 
ktoré napísal. Ďakujeme Bohu za to. Stá-
le máme vzácne spomienky na príklad, 
ktorý nám zanechal. Ale Bill už nie je 
viac s nami a preveľmi nám chýba.

Tak nám pripomínal Ježiša.
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Radost a bolest
jdou spolu ruku v ruce

Ajith Fernando stojí spolu se svou že-
nou více než 30 let v křesťanské službě 
na Srí Lance. Od roku 1976 pracoval 
jako národní ředitel společnosti Youth 
for Christ (Mládež pro Krista). Pravi-
delně se zapojoval do přípravy křes-
ťanských pracovníků a dobrovolníků 
v oblasti pastýřské péče. V posledních 
pětadvaceti letech pracoval na překla-
du Bible do sinhálštiny. Spolupracuje 
s mnoha teologickými semináři v Sever-
ní Americe a asijském Pacifiku jako ex-
terní lektor. V evangelikálním světě je 
znám nejen jako kazatel, ale také jako 
autor jedenácti knih. Poslední z nich 
nese název Radost a bolest. Tento člá-
nek je zkrácenou verzí vyučování, jež 
Ajith Fernando přednesl na celosvětové 
konferenci Wycliffových překladatelů 
Bible v květnu v Chiang Mai.

zákon používá pro vyjádření radosti 23 
různých slov. Žalmy jsou plné slov rado-
sti, chvály a oslavování. Nejkoncentro-
vaněji se s nimi setkáváme v Sofonjáši 
(3,14 a 17), kde je radost vyjádřena hned 
sedmi různými termíny. 

Sf 3,14 Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol 
Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, dcero 
jeruzalémská! Sf 3,17 Hospodin, tvůj Bůh, 
je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňu-
je, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká 
a opět nad tebou jásá a plesá.“

Když se podíváme na okolnosti, za 
jakých se o radosti v Bibli mluví, zjistí-
me, že jsme voláni k tomu, abychom se 
radovali. Našel jsem v Písmu 81 odka-
zů, které nás přímo vyzývají k radosti. 
Můžeme říci, že radost je součástí na-
šeho života s Bohem. V Novém zákoně 
je hned na začátku zpráva o narození 

odměnou právě radost. Spojení mezi 
utrpením a radostí nacházíme v No-
vém zákoně na 18 místech, v evangeli-
ích, skutcích apoštolů i jejich listech. 
Nenašel jsem je přímo v knize Zjevení, 
ale pozadím knihy Zjevení je budoucí 
sláva, velký důvod k radosti. A jako je 
základem křesťanství radost, tak stejně 
je jím i utrpení. Obě jdou ruku v ruce 
vedle sebe. 

Paul Tournier napsal po smrti své 
ženy nádhernou knihu nazvanou Crea-
tive Suffering (Tvůrčí utrpení). Ukazuje 
v ní, jak jsou spolu utrpení a kreativi-
ta úzce spojeny. Mluví o tom, jak mu 
zemřel otec, když mu byly dva měsíce 
a jak mu v pěti letech zemřela matka 
a pak pronáší tuto větu: „Lidské srd-
ce neposlouchá pravidla logiky, srdce 
a logika si svou povahou dokonce vzá-
jemně odporují.“ A pokračuje: „Mohu 
pravdivě říci, že mám velký zármutek 
a přitom jsem šťastným člověkem.“ Ve 
skutečnosti je to tato radost, která činí 
Ježíšův kříž přitažlivým.

V knize Nehemjáše (8,10) je řečeno: 
„Radost z Hospodina bude vaší zášti-
tou.“ Misionář David Sitton, který založil 
Every Tribe Ministries, vyprávěl, že jako 
mladý muž slyšel mluvit devadesátileté-
ho misionáře, který byl v misijní službě 
celých 72 let. Jeho poselství k mladým li-
dem bylo tehdy krátké, netrvalo ani mi-
nutu. Udělal však k němu pětiminutový 
úvod. Neustále v něm opakoval „Chtěl 
bych, abyste si zapamatovali toto. Ano 
můžete zapomenout vše, co vám řeknu, 
ale toto si pamatujte…“ A stále to s růz-
nými obměnami opakoval, takže mla-
dí lidé už to nemohli vydržet a mysleli 
jen na jedno: „Tak už konečně řekni, co 
nám chceš sdělit.“ Když je dostatečně 
napnul, pronesl: „Radost Hospodinova 
je vaší silou. Ztratíte-li radost, odstoupí 
od vás i vaše síla.“

Radost byla vždy velkou silou křes-
ťanství. Dnešní svět jakoby ztratil roz-
měr radosti. Lidé si nepřejí prožívat ra-
dost. Chtějí spíše úspěch ve sportu nebo 
v kariéře, materiální prosperitu, chtějí 
sexuální dobývání, uspokojení z dosa-
žení toho, po čem touží. Když mluvíme 
o radosti, tak je to něco jiného, než po 

Nyní trpím pro vás, ale raduji se 
z toho. Chtěl bych na svém těle 
doplnit, čeho se ještě nedostává 
v souženích Kristových pro jeho 

tělo, totiž církev. Kol 1,24

V citovaném verši mluví Pavel o své 
vlastní službě a pronáší pozoruhodnou 
větu: „Nyní trpím, ale raduji se z toho.“ 
Podívejme se na toto spojení „radosti 
a utrpení“ blíže tak, jak jsou v Bibli vzá-
jemně propojeny. 

Radost sama o sobě je jedním z nej-
důležitějších biblických témat. Starý 

Krista důvodem k velké radosti. Když 
přišli mudrci od východu, aby viděli na-
rozeného Ježíše „odcházeli radujíce se 
velikou radostí“ (Mt 2,10). Radost je ne-
jen součástí setkání s Kristem, ale i zá-
kladním tématem křesťanského života 
stejně jako utrpení. 

Když Kristus povolává své učedníky, 
tak je v zásadě vybízí k následování 
a nesení kříže. Kříž je v následování ob-
razem utrpení. Ježíš říká (J 16,33): „Ve 
světě máte soužení.“ Ale když Písmo 
mluví o utrpení, zmiňuje se taky o od-
měně za jeho snášení. Často je touto 

Ajith Fernando
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čem touží a čemu se obětuje dnešní vět-
šinová společnost.

Ikony dnešní mladé generace jsou ne-
šťastné a svůj smutek se snaží rozptýlit 
bouřlivými oslavami, adrenalinem za 
volantem pod vlivem alkoholu apod. 
Mladí, kteří je uctívají, chtějí být aspoň 
na pět minut v kůži svých celebrit. Ne-
chtějí být šťastní. Chtějí jen uspokojení 
z dosažení toho, po čem tak touží, proto-
že nepoznali, jak úžasnou věcí je radost. 
Nezakusili ji a proto jim stačí povrchní 
uspokojení. Žalmista říká: „Okuste 
a uzříte, že Hospodin je dobrý!“ Co je to 
za radost? Je to radost z Pána nebo také 
v Pánu.

Vychází z vědomí, že nás Pán miluje. 
Z poznání pravdy, že za nás dal svého 
Syna, že jsme Jeho dětmi, že se o nás 
stará. Když je s námi On, kdo by mohl 
být proti nám? Žije v nás a proto zlé ob-
rací v dobré. Díky Němu máme dědictví 
v nebi. Přišel, aby uzdravoval rány, kte-
ré nám uštědřili druzí. Jeho láska a útě-
cha je větší než všechna zranění. Tyto 
pravdy v nás vytvářejí základ k formo-
vání postoje, který nazýváme „radost.“ 
Postoje, který se dívá na život pozitivně 
a říká: „Život je dobrý!“ Když se ráno 
probudíme, můžeme vyskočit a říct: 
„Toto je den, který učinil Pán! Radujme 
se z něho!“ Tento postoj vychází z jisto-
ty, že mě Bůh miluje!

Jednou, když jsem v den svých na-
rozenin přišel z nějakého jednání poz-
dě domů, našel jsem na stole přání od 
ženy. Ona svá přání vždy píše velmi po-
ctivě. Přečetl jsem si je a uvědomil si, že 
jsme spolu třicet let a ona mě stále mi-
luje. Měl jsem z toho upřímnou radost 
a v tom mě napadlo, ale Pán mě miluje 
ještě víc. To je naše radost, vědomí, že 
nás Pán miluje. To je větší než cokoliv 
jiného v tomto světě.

Před dvěma roky zemřel můj nebližší 
přítel na rakovinu. Byl jsem s ním, když 
šel naposledy do nemocnice, z níž již 
nevyšel. Snášel velkou bolest a poslední 
slova, která mi řekl, byla tato: „Někdo 
pověděl: Dostal jsem se až na dno, ale 
zjistil jsem, že to dno je pevné.“ To je 
naše radost, když víme, že Pán je s ná-
mi.

Když jsme měli s manželkou v prv-
ních letech manželství spory, osvojil 
jsem si takový zvyk. Zavřel jsem svá 
ústa a modlil jsem se: „Pane, prosím Tě, 
pomoz mi, pomoz mi nějak.“ Když jste 
vtaženi do nějakého konfliktu a záro-

veň se modlíte k Bohu, tak i v té největší 
bolesti prožíváte radost, že je zde Bůh, 
který je s vámi. Nejšťastnější lidé na 
světě nejsou ti, kteří nemají problémy, 
nýbrž ti, kteří se problémů nebojí. My 
se nebojíme problémů, protože s námi 
je Bůh. Existují tři věci, které potřebu-
jeme, chceme-li uprostřed utrpení pro-
žívat radost. 

Přicházejme se svými nářky 
k Pánu

První z nich je ta, že se svým nářkem 
přijdeme k Pánu. Nářek je zapomenu-
tou disciplínou současných Božích lidí. 
Přitom nářek vyplňuje celou třetinu žal-
mů a celá jedna biblická kniha je nazvá-
na Nářek=Pláč Jeremjášův. Když jsme 
na Srí Lance prožili tsunami, uvědomil 
jsem si, že musíme projít obdobím nář-
ku. Pláč je přirozenou odpovědí na bo-
lest. Vzpomeňme na Joba, jak naříkal 
a vylil své srdce před Pánem. My svou 
bolest nemáme popírat, náš zármutek 
a frustrace jsou přece reálné. Zároveň 
však víme, že už nyní zakoušíme před-
chuť nebe a přítomnost Ducha svatého 
v nás. Prožíváme spásu již teď, i když 
ještě nepřišla ve své plnosti.

Prožíváme Boží přítomnost, ale také 
frustraci. Jednou to vše pomine, ale teď 
celé stvoření naříká a volá po vysvobo-
zení. Náš nářek může vypadat takto: 
„Pane, jdu za Tebou, snažím se být věr-
ný a teď mě postihlo toto. Všichni se 
mi smějí, vlastně se smějí i Tobě. Jak 
dlouho to ještě potrvá?“ Přinášíme svou 
záležitost před Boha a projednáváme ji 
s Ním. Když to činíme, tak se před ním 
otvíráme. Vyléváme svůj neklid, otvírá 
se naše srdce a prožíváme Boží potěšo-
vání. Hořkost bolesti je vyplavována. 
Bolest se může znova hlásit, ale Boží 
útěcha je větší! Milost je větší než hřích. 
Bůh nás potěšuje v každém soužení, 
abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou 
v jakékoli tísni (2K 1,4).

Bůh je připraven nám sloužit a jeho 
útěcha v nás prohlubuje to nejvzácnější, 
náš vztah s Bohem. Když býváme potě-
šeni uprostřed naší bolesti, pak může-
me vyzařovat Boží radost a Boží lásku.

V Josefově příběhu vidíme, jak jej 
Bůh proměnil, aby v sobě nenosil křiv-
du. Své bratry potěšoval: „Nevyčítejte 
si, že jste mě sem prodali.“ Osmkrát je 
v Písmu zmínka o Josefově pláči, plakal 
přestože byl mužem. Znáte to: „Muži 
nepláčí.“ Jenže když nepláčí, pak za-
hořknou ve svých problémech. Zlomení 

nepřináší krásu tomuto světu, protože 
nemají zkušenost s Boží útěchou.

Jednou jsem ve své službě prožíval těž-
ké období. Měli jsme konflikt ve vedení 
a když jsem přišel ze setkání vedoucích 
domů, tak jsem se u postele rozplakal. 
Do pokoje vstoupil můj dvacetiletý syn, 
který mě nikdy neviděl plakat. Byl šo-
kován. Šel za manželkou a říká ji: „Tať-
ka pláče, co se stalo?“ A ona mu řekla: 
„Víš, taťka má spoustu problémů.“ Můj 
syn šel k počítači, otevřel můj e-mailový 
adresář a poslal všem mým nejbližším 
přátelům zprávu: „Otec má spoustu pro-
blémů, prosím, modlete se za něj, potře-
buje vaše modlitby.“ Když jsem zjistil, 
že poslal takový e-mail, radoval jsem se 
tak, že to nemohu ani popsat. Bůh mě 
tím tak povzbudil, že je zde někdo, kdo 
mě má rád a kdo mi rozumí. Bolest těch 
problémů se dávno vytratila, ale ta ra-
dost mě nikdy neopustí. 

Boží potěšování nás otevírá pro radost, 
ale než budeme potěšeni, musíme vyjád-
řit svou bolest, musíme ji předložit Bohu. 
Tím se otevřeme. Máme stovky vůdců, 
kteří opouštějí naši zemi. Je to smutné. 
Nemohou se sžít se situací, kdy nevědí, 
co se může stát zítra. Nemohou žít s tou 
frustrací. Jsou pro Srí Lanku příliš nepod-
dajní. Kdyby se tak naučili naříkat, zápas 
s frustrací by prohloubil jejich službu.

Věřme svému Pánu, 
že zlé obrátí v dobré

To druhé potřebné k získání radosti 
v utrpení je zapsáno v Jakubově listě 
2,1. Musíme se problému postavit tvá-
ří v tvář. Přijmout jej jako něco, z čeho 
se máme radovat, a to naplno. Mnozí si 
nesou svá zranění a nemají zkušenost 
s někým, kdo by při nich stál. Problém 
pro ně automaticky představuje ztrátu 
radosti. Nevěří, že Bůh bude jednat v je-
jich prospěch. Je to pro nás osobně i pro 
naši službu velká výzva - věřit, že Bůh 
není jako lidé, kteří nás zraňují. Bůh to 
obrátí v dobré. On se o nás postará. 

Když jsem se díval do Bible na výskyt 
slova potěšení, zjistil jsem hned na ně-
kolika místech, že Bůh má v lidech za-
líbení. Dívá se na nás a je šťastný. Bůh 
nad námi jásá a plesá (Sf 3,17). Před-
stavme si Boha, jak se na nás dívá a volá 
radostí: „To je můj syn, to je moje dce-
ra.“ Podobně, jako se ze svých dětí těší 
rodiče. Bůh se z nás těší a jedna z nej-
větších bitev našeho života se vede o to, 
abychom tomu věřili!

(pokračování na straně 30)
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S milým bratrem prof. dr. Františkem Stožickým, penzionovaným 
přednostou Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Plzni, se společně 
setkáváme v Křesťanském sboru při rozvažování o Písmu a o tom, jak 
je uvádět do praktického života, od roku 1993. Tehdy bratr František 
odpověděl se zájmem na anketu evangelizační akce, postupně dospěl 
k rozhodnutí vydat svůj život Pánu Ježíši Kristu a přijal křest. Požádal 
jsem jej v jeho pracovně o rozhovor o závažných dětských chorobách, 
a to z pohledu zdravotního i biblického.

Bratře Františku, která ze závažných nádorových onemocnění jsou 
v poslední době u dětí na vzestupu? 

Z těch nádorových nemocí jsou to hlavně leukémie, ale také nádo-
ry mozku a nádory některých žláz s vnitřní sekrecí, např. štítné žlázy. 
Z informací evropského registru vyplývá, že ten nárůst představuje asi 
jedno procento ročně. Jestliže v 70. letech to bylo asi 12 až 13 případů 
na sto tisíc, tak v 90. letech to bylo už 13 až 14 a v současné době jich 
je 15 na sto tisíc dětí. Ovšem stoupá také výrazně i úspěšnost léčby. 
V sedmdesátých letech, kdy jsem začínal, byla úspěšnost léčení asi 
25-procentní a dnes je to v 75 procentech. 

Jsou vám lékařům známy příčiny proč došlo k tomuto vzestupu?
Obecně by se dalo říci, že každá nemoc je výsledkem vzájemného 

působení složek prostředí, v němž žijeme, na genetickou výbavu dítě-
te. Mezi tyto složky patří i způsob výživy. Se zhoršováním životních 
podmínek roste počet onemocnění. Lidský organismus, který vyšel 
z Božích rukou, má samo sebou regulační a kompenzační mecha-
nismy, ale ty mohou být důsledkem nepříznivých životních podmínek 
překonány a vznikají vážná onemocnění. 

Bratře Františku, mohl by ses teď zaměřit na výskyt leukémie u dě-
tí? Pokud je mi známo, tak dříve to byla spíše nemoc středního a star-
šího věku. Proč nastal takový posun směrem dětem a batolatům? 

Zde by bylo dobré tato onemocnění rozdělit. Výskyt leukémie se 
totiž odvíjí od formy této nemoci. Akutní lymfoplastická leukémie je 
dominantou dětského věku, zatímco chronické myeloidní leukémie se 
vyskytují spíše u dospělých. 

Jaký je průběh léčby? Je snazší léčit leukémii u dětí než u dospělých 
lidí?

Já jako pediatr nemám zkušenosti s diagnostikou a léčbou dospě-
lých pacientů. U dětí záleží na věku, kdy onemocní. Dá se říci, že je 
to snazší u dospělých z důvodů rozumového posouzení. Životní zku-
šenosti člověku pomáhají se s touto závažnou nemocí vyrovnat a to 
pomáhá léčbě. U dětí a batolat to pak musíme vyrovnat tím, že se o ně 
staráme více. Nejen po té léčebné stránce, ale i po té stránce duševní.

Jak tobě jako Kristovci pomáhá víra při léčbě a zákrocích, které mu-
síš nařizovat? Vyplývají z toho pro tebe nějaká úskalí?

Tak, jak jsem už řekl, člověk je dílo Božích rukou a náš Bůh a Pán je 
nejvyšší lékař. Já vždycky se zájmem pozoruji a poslouchám, když se 
ve sboru modlíme. Jak bratři a sestry věří, že Pán Ježíš je ten nejvyš-
ší lékař. Když Bůh člověka stvořil, tak mu dal také možnosti, aby se 
i z těch nejtěžších nemocí uzdravil. U leukémií léčba nejen zatěžuje, 
ale je i bolestivá. Dříve byly děti odloučeny od rodičů, dnes mohou 
být s nimi. My se snažíme, aby léčba byla úspěšná a její metody byly 
přijatelné. Aby nebyly bolestivé a stresující. Zavádíme třeba dětem do 
žíly cévku, kterou léky aplikujeme, takže je už nemusíme opakovaně 

Rozhovor s profesorem
F. Stožickým

Když získáme osobní zkušenost s potvrze-
ním výroků Písma v našem životě, pak můžeme 
s přesvědčením říct: „Skutečně, všechny věci 
napomáhají věřícím k dobrému.“ Když Pavel v Ř 
8,38 říká: „Jsem si jist…“, používá slovesný čas 
vyjadřující minulý děj, který má vztah k přítom-
nosti. Jsem si jist, Bůh mě o tom přesvědčil, že 
žádná moc mě neodloučí od lásky Kristovy.

Když v panice a ztrátě naděje křičíme k Bohu, 
pak kážeme sami sobě (Ž 42,2): „Duše má dych-
tí po tobě Bože.“ „Proč se tak trpce rmoutíš má 
duše,“ opakuje se v Žalmech 42 a 43 jako refrén 
a žalmista tam káže sám sobě: „Na Boha čekej.“

Martyn Lloyd-Jones ve své knize Spiritual De-
pression (Duchovní deprese) řekl: „Nevšimli jste 
si, že velká část vaší nespokojenosti je hloupým 
výsledkem toho, že sami sobě nasloucháte místo 
toho, abyste sami k sobě mluvili.“ Nasloucháme 
si, ponoříme se do své bolesti a jsme v ní spo-
kojeni. Tuto smutnou párty však narušuje Bůh, 
když říká: „Já to zlé změním v dobré.“ „Na Boha 
čekej“, je kázání, které pronášíme sami k sobě.

Odevzdávejme Pánu svůj život každý 
den

Třetím klíčem k radosti je odevzdaný život. Po-
kud se na něco příliš upneme, ztratíme radost. 
Pán nás vyzývá: „Zapři sám sebe.“ Denně se za-
píráme a následujeme jej: „Jsem ukřižován spo-
lu s Kristem“ (Gal 2,19-20). Jsme živými oběťmi 
a každý den se máme odevzdávat. Možná máme 
některé věci rádi, ale přimknout se máme toliko 
k Bohu.

Nedávno jsem prošel velkým traumatem, když 
mi zkolaboval počítač. Zjistil jsem, že svou práci 
nemám nikde zálohovánu. Nešlo to žádným pro-
gramem oživit. Několikrát jsem v těch dnech své 
ženě řekl: „Vždyť to byl můj život. Používal jsem 
jej ke studiu, k rozšiřování modlitebních námě-
tů, měl jsem v něm všechny knihy k přípravě 
kázání atd.“ 

Když jsem tím traumatem procházel, zemřela 
matka jednoho ze spolupracovníků. Odjel jsem, 
abych kázal na pohřbu. Vzal jsem si poznámky, 
které mi zbyly, nasedl do auta a ujížděl, abych to 
stihl. Přijel jsem na místo a smuteční hosté dora-
zili až za hodinu a půl. Byl jsem skutečně rád, že 
jsem mohl dokončit svou řeč, ve které jsem jim 
kázal Krista, abych je potěšil. A tu jsem si uvědo-
mil: „Zde je můj život, ve službě Bohu a ne v tom 
počítači.“ Někdy nám Bůh odejme věci, které 
milujeme, ze kterých se těšíme, aby nám dal ty, 
které skutečně potřebujeme.

My dnes máme na utrpení různé terapie, ale 
téměř žádnou teologii. Proto často procházíme 
deziluzí a uchylujeme se k jednoduchým řeše-
ním. Naléhavě potřebujeme teologii utrpení, ale 
to už je další téma. 

ZPRACOVAL JAREK ANDRÝSEK

(pokračování ze strany 29)
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píchat. Důležitý je taky duševní a du-
chovní přístup rodičů. Ti dětem pomá-
hají, jsou-li dost vyspělé, v rozumové ar-
gumentaci. Vysvětlují diagnostické a lé-
čebné metody, jako je třeba počítačová 
tomografie. Malé děti se bojí do toho tu-
nelu. Máme vyčleněnu pracovnici, která 
dítě připraví na vyšetření pomocí mode-
lu. Seznámí je se vším a to dítě pak není 
šokováno samotným přístrojem. 

Žijeme v jednadvacátém století 
a zvykli jsme si na vědecký pokrok. 
Vnímají to nějak i děti?

No, já nevím, jak děti vnímají pokrok, 
ale v medicíně došlo k velkému skoku, 
i když to veřejnost moc nevnímá. Já si 
vzpomínám, když jsem chodil do páté 
obecné, tak můj spolužák Pepíček Jan-
da onemocněl leukémií. Měl to spočí-
táno na několik měsíců. I když se mu 
maminka snažila výživou pomoct, tak 
po několika měsících skutečně umřel. 
Tehdy byla leukémie stoprocentně smr-
telná. Teď se to skoro obrátilo. Díky no-
vým diagnostickým a především léčeb-
ným postupům jsme se dostali do situa-
ce, kdy se dítě s akutní lymfoplastickou 
leukémií vyléčí v 80-ti procentech, ale 
skutečně vyléčí. 

Vzpomínám si, že jsi se při našich 
společných shromážděních u Písma 
modlil za vyléčení konkrétních dětí 
a očekával jsi, že se Pán Ježíš k modlit-
bě přizná a léčba bude úspěšná. Bylo to 
tak vždycky?

Zůstaneme-li u těch leukémií, tak ta 
situace dítěte po diagnóze je taková, 
že jeho život je silně ohrožený, jak sa-
motnou nemocí, tak i léčebnými úkony. 
Člověk se dostává na hranici života a to 
je takový moment, kdy si člověk uvě-
domí existenci Pána. Já jsem to bratřím 
a sestrám opakovaně říkal, že osud toho 
nemocného dítěte přechází z rukou lé-
kařů do rukou Pána Ježíše. Znal jsem 
osudy těch dětí a proto jsem se za ně 
u Pána přimlouval. 

 Co bys jako věřící lékař vzkázal rodi-
čům dětí, které onemocněly leukémií?

Předně bych jim vysvětlil výhody 
a možnosti léčby. Zdůraznil bych, že je 
to nemoc léčitelná a vyléčitelná, že už 
není smrtelná. A také, že se dostanou 
do situací, kdy by nevěřící člověk řekl: 
„Teď je to hop nebo trop.“ Ale člověk, 
který svůj život vydal do rukou Pána, 
tak ví, že je to prostor pro Boží jednání. 

Poslední otázkou se chci dotknout 
tvých plánů do budoucna. Jsi sice v pen-

rozhovor k tématu

S PROF. MUDR. FRANTIŠKEM 
STOŽICKÝM, DRSC.

HOVOŘIL MVDR. JAN STANĚK  

zi, přesto jsi však aktivně činný jako 
vědec a pedagog. Co by se dalo změnit, 
aby se účinně předcházelo zhoubným 
a smrtelným chorobám u dětí?

V současné době je to oblast, která 
je mimo medicínu. Je to oblast životní-
ho prostředí, jeho znečištění. To zne-
čištění totiž zatěžuje organismus lidí 
a poškozuje genetickou výbavu člově-
ka. Důsledkem pak jsou závažná one-
mocnění, jako například ta nádorová. 
My sami můžeme to naše vybavení, tu 
genetickou vlohu, kterou jsme dostali 
od našeho Stvořitele, tímto způsobem 
trvale poškozovat. Že jsme ji dostali 
o tom nemůže být pochyb. Takový sys-
tém informací, jakým lidský genom je, 
nemohl vzniknout jen tak sám od sebe. 
Sama od sebe může vzniknout nějaká 
organická látka. Pamatuji se, jak nám 
v době komunismu říkali: „Podívejte 
se, člověk připravil uměle močovinu, 
nějakou aminokyselinu, a podobně…“ 
To je pravda, to je možné, ale systém, 
jakým je lidský genom, ten sám od sebe 
vzniknout nemůže. Ten byl člověku dán 
Stvořitelem. Je poměrně konzervativní, 
i když má určitou adaptabilitu, ale jen 

omezenou. A když zhoršující se životní 
podmínky tu naši genetickou výbavu 
neustále atakují, tak není divu, že do-
jde k jejímu selhání. Z toho pak plynou 
taková nepříznivá onemocnění, jako je 
leukémie. U pacientů s leukémií vyšet-
řením jejich buněk jasně prokážete, že 
genom je u nich poškozený.

Pokud tomu dobře rozumím, tak 
předcházení zhoubným nádorovým 
onemocněním není jen otázkou medicí-
ny, ale celého životního stylu a zaměře-
ní lidského života, totiž přijmout život 
očima víry jako dar a pečovat o něj. Já 
ti, bratře Františku děkuji za tvůj čas 
a jménem čtenářů časopisu Živé Slovo 
ti přeji mnoho duchovní, duševní i tě-
lesné síly ve tvé práci, aby se tvá služba 
stala požehnáním pro všechny tvé malé 
pacienty a pro jejich rodiče.

Děkuji, i já jsem rád, že jsme se moh-
li sdílet na toto téma v době, kdy spolu 
obyčejně čteme Boží slovo, ale i tento 
rozhovor a uvažování o aplikaci Písma 
do našich životů je věc moc důležitá.

Prof. František Stožický
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misia

Krajina a jej obyvatelia
Čierna Hora bola jednou zo šiestich 

republík bývalej Socialistickej federatív-
nej republiky Juhoslávie. Na základe re-
ferenda stala sa 21. mája 2006 samostat-
ným štátom – Republikou Čierna Hora. 

Po druhej svetovej vojne najoddanejší 
komunisti pochádzali z Čiernej Hory. 
Cez vojnu tam bolo zabitých veľa pra-
voslávnych kňazov. Teraz, po páde ko-
munizmu, snažia sa ľudia nájsť svoju 
vlastnú identitu a delia sa podľa nábo-
ženstva. Čierna Hora má okolo 650 000 
obyvateľov. Hlavné náboženské skupi-
ny sú pravoslávni (70 %), moslimi (19 %) 

a katolíci (4 %). To neznamená, že veria 
v existenciu Boha – tieto čísla hovoria 
iba o kultúrnom spojení s príslušným 
náboženstvom. Sú tu ľudia, ktorí do-
konca môžu povedať: „Ja som ateista 
a pravoslávny.“

Národná hrdosť je veľmi veľká vďaka 
bohatej histórii. Ľudia v Čiernej Hore sú 
veľmi pohostinní a otvorení, s výnim-
kou otázok viery. Majú veľmi málo ve-
domostí o viere a väčšina z nich nikdy 
nepočula o protestantizme. To je jedna 
z príčin, prečo sme tu považovaní za 
sektu. V ich myslení čokoľvek, čo nie je 
pravoslávne, moslimské či katolícke, je 
považované za sektu. 

Sme veľmi vďační Pánovi, že naša vlá-
da je otvorená, čo sa týka náboženstva. 
Preto máme slobodu zhromažďovať sa 
a evanjelizovať. Niekedy sme nie dobre 
prijímaní ľuďmi, ale to je normálna skú-
senosť kdekoľvek vo svete.

Túžba detského srdca 
Volám sa Vladimír Čižmanský a po-

chádzam z Vojvodiny v severnej časti 
Srbska. Vyrastal som v kresťanskej ro-
dine a v zbore, kde môj otec bol starším 
a služobníkom Slova. Vojvodina bola 

autonómnou oblasťou bývalej Juhoslá-
vie a krajom, kde bolo najviac bratských 
zborov. V každej z ostatných piatich 
bývalých juhoslovanských republík bol 
aspoň jeden bratský zbor, ale v Čiernej 
Hore nebol žiadny evanjelikálny zbor. 
A neboli tu ani žiadne misijné stanice 
či osobné spojenia veriacich s domácimi 
obyvateľmi.

Keď som mal 12 rokov, prijal som 
Pána Ježiša za svojho Spasiteľa. On 
vzbudil  v mojom  detskom srdci túžbu 
byť misionárom v Čiernej Hore. Táto 
túžba pretrvala cez rôzne štádiá môjho 
života.

Roky blúdenia
V rokoch dospievania som prešiel 

skutočne zlým obdobím v mojom vzťa-
hu k Bohu. Príťažlivosť sveta bola pre 
mňa veľkým pokušením. Podľahol som 
svojim žiadostiam a stal som sa márno-
tratným synom. Hoci som sa nedopúšťal 
veľkých hriechov, bol som srdcom ďale-
ko vzdialený od Boha.  V tomto období 
som si neprial byť misionárom. Radšej 
som sníval o tom, že pôjdem na Západ, 
zarobím si peniaze a budem sa tešiť zo 
života. Ako sa míňal čas, moje srdce bolo 

Misijná práca
v Čiernej Hore

Loď Logos II - najväčšie kresťanské kníhkupectvo na svete - kotví v prístave Kotor, pred loďou veriaci z bratského zboru z Podgorice

Ján a Marijana Čižmanskí
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PRELOŽIL A UPRAVIL JÁN HUDEC

stále prázdnejšie. Po každom stretnutí 
s kamarátmi, popíjaní alebo návšteve 
nočného klubu  moje srdce bolo stále 
viac zaťažené hriechom. Cítil som, že 
môj nebeský Otec ma volá späť domov.  
Ale bol som zviazaný okovami satana. 
Vedel som, že by som mal skončiť s mo-
jou neposlušnosťou voči Bohu. Ale ne-
mal som silu skončiť s takýmto životom, 
pretrhnúť spojenie so spoločnosťou ľudí, 
s ktorou som bol spojený. Medzičasom 
Pán vykonal viacero vecí, aby mi ukázal, 
aké je to so mnou vážne. Raz mi preuká-
zal veľké milosrdenstvo, keď ušetril môj 
život. Vtedy som mohol byť zabitý vo 
svojej posteli, keď došlo ku skratu v mo-
jom elektrickom vyhrievacom vankúši, 
od ktorého sa vznietil matrac.

Návrat k Otcovi
Moje srdce túžilo po skutočnej slobo-

de, po zmysle, užitočnosti a plnosti ži-
vota v Kristu. Vedel som, že taký život 
jestvuje a v srdci som povedal Pánovi: 
„Naozaj Ťa potrebujem ako živú skutoč-
nosť, nielen ako myšlienku! Chcem, aby 
si žil vo mne.“ Vďaka Pánovi, že On vy-
tvoril okolnosti, v ktorých bolo zrejmé, 
že ma Boh volá, hovoriac: „Opusti tento 
spôsob života teraz alebo nikdy!“ Urobil 
som krok viery a môj život bol naplnený 
radosťou. Znovu sa zrodila vo mne vízia 
a žiadosť konať misijnú prácu v Čiernej 
Hore. Bol to nový dôkaz, že Boh bol sku-
točne za touto myšlienkou.

Vojenčina a biblická škola
Keď som skončil školu, nasledovala 

vojenská služba. Bolo to dobré obdobie, 
keď som mohol prežívať skutočnosť 
dvoch duchovných svetov. Po roku služ-
by v armáde nastúpil som do biblickej 
školy vo Viedni. Počas štúdia naučil 
ma Boh žiť vierou a nie v závislosti na 
pocitoch. V priebehu tohto učenia pre-
žíval som niekedy dni, ktoré boli pre 
mňa ťažšie ako tie v armáde, kde som 
bol obkľúčený neveriacimi. Dnes rozu-
miem, že to bola súčasť mojej prípravy 
na misijné pole.

Povolanie do misie
Trvalo to 11 rokov od prvej myšlienky 

byť misionárom v Čiernej Hore po môj 
príchod do hlavného mesta tejto krajiny 
v novembri 1992. Podgorica má okolo 
170 000 obyvateľov. Pre túto dôležitú 
chvíľu použil si Boh troch mladých kres-
ťanov, ktorí boli na dovolenke na čier-
nohorskom pobreží. Na spiatočnej ces-
te domov sa dohodli, že na tri mesiace 
podporia kohokoľvek, kto by tam chcel 
pracovať ako misionár. Jeden z nich si 
spomenul na moju túžbu, s ktorou som 
sa mu zveril rok predtým. Keď sme sa 

stretli, rozhodli sme sa, že ďalší mladý 
muž tam pôjde so mnou. Pán Boh otvo-
ril dvere a ten mladý muž z môjho kraja 
súhlasil, že pôjde so mnou.

Začiatok misijnej práce
Začali sme nadväzovať spojenia s ľuď-

mi cez rozdávanie letákov. Ponúkali sme 
ich ľuďom, chodiac od dverí k dverám, 
na uliciach, v parkoch ... Bola to veľká 
výzva začať od nuly, ale Boh nás viedol 
k rôznym ľuďom, o ktorých vedel, že 
lačnejú po Pravde. V roku 1994 sme za-
čali zhromaždenia, ale tie trvali len dva 
roky. Potom sme rok nemali zhromaž-
denia.

Manželstvo a služba v zbore
Medzičasom som sa oženil a moja 

manželka Marijana sa mi stala veľkou 
pomocou. Čoskoro potom sme začali 
zhromaždenia v našom malom dome. 
Zanedlho bol aj náš druhý byt malý pre 
početnejšiu skupinu.

V októbri 2001 sme zaregistrovali náš 
malý zbor, keď sme si prenajali priesto-
ry na naše verejné zhromažďovanie. Po-
čet veriacich pomaly rástol a teraz má 
náš zbor 35 príslušníkov. 

V priebehu rokov Pán bol k nám ver-
ný. Postaral sa o miestnosti pre zhro-
maždenia i o finančnú podporu cez 
viaceré zbory a jednotlivcov. A viedol 
nás k novým spojeniam s ľuďmi. Bola to 
vždy výzva: vedieť ako sa priblížiť k ľu-
ďom a ako zostať vo spojení s nimi. Veď 
je také ľahké zariadiť si vlastné pohodlie 
a byť spokojní sami so sebou.

Sociálna práca
Sme vďační Pánovi, že môžeme vy-

užívať humanitárnu pomoc nie iba na 
dočasnú výpomoc utečencom a ľuďom 
v hmotnej núdzi, ale že s ňou môžeme 
ľuďom prinášať evanjelium. Skrze túto 
službu niektorí ľudia prišli k Pánovi.

Keď rozdávame vianočné „topánko-
vé krabice“ od organizácie Samaritan´s 

Purse, pomáha nám to oveľa rýchlejšie 
rozvíjať prácu s deťmi. Vianočný čas 
využívame na usporadúvanie progra-
mov pre deti, v rámci ktorých môžu 
počuť evanjelium a dostať dar. V roku 
2006 sa ich zúčastnilo viac ako 750 
detí a okolo 200 rodičov. V priebehu 
školského roka asi 15 detí prichádzalo 
pravidelne do nedeľnej besiedky. Po-
važujeme to za veľkú výsadu, lebo ro-
dičia sú tu veľmi citliví na svoje deti. 
Dokazuje to, že majú k nám skutočnú 
dôveru. Veríme, že táto práca posky-
tuje nášmu zboru veľké možnosti do 
budúcnosti, lebo niektoré z týchto detí 
vyznali svoju vieru v Pána Ježiša. 

Letné pobyty detí
Minulé leto na našom kresťanskom 

pobyte pre deti boli niektoré z nich sku-
točne pohnuté Duchom, aby vyznali 
svoje hriechy.

Videli sme, že letné pobyty majú veľký 
vplyv na mladých ľudí. Našou túžbou je 
rozvinúť tento druh služby v budúcnos-
ti nie iba pre malé deti, ale aj pre doras-
tencov. Čierna Hora má veľké pobrežie 
a hory – nádherné prostredie pre takú-
to prácu. Potrebujeme modlitby za to, 
aby sme vedeli organizovať pobyty detí 
a mládeže s kvalitným programom. Tak 
aby umožňovali nielen spoločenstvo, ale 
i vhľad do toho, čo znamená skutočný 
kresťanský život, plnený Svätým Du-
chom

Radosť z Božieho požehnania
Pre nás je veľkou radosťou vidieť 

ako ľudia v zbore rastú vo viere. Bojujú 
s mnohými problémami a pokušeniami, 
ale stále sú verní nášmu Spasiteľovi, 
Pánovi Ježišovi Kristovi. Predovšetkým 
sme vďační Jemu za Jeho vernosť vo 
všetkých oblastiach nášho života.

misia

Rozdeľovanie humanitárnej pomoci
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správy zo zborov

JÁN, ANNA VYDATÁ MAJERSKÁ A JURAJ ČÍŽOVI

V Brně jsme si zvykli, že biblická hodina začíná zpívá-
ním, které vede chválící skupinka. Součástí této čtvrtho-
dinky je, že jsou přítomní vyzváni, aby se podělili s ostat-
ními o nějakou zkušenost ze života s Bohem z poslední 
doby. Vloni na jaře tak vstal bratr Jirka Krejčí a přečetl 
tento dopis.

„Drazí spoluvěřící, vykoupení v Pánu Ježíši Kristu.

Jsem dlužníkem vám všem. Nedokáži se postavit před tolik 
lidí, abych vám poděkovala za vaše modlitby, protože se mě 
okamžitě sevře hrdlo a nedostanu ze sebe ani slovo. Tak vám 
chci poděkovat aspoň tímto způsobem.

První myšlenky, které mě při zjištění nežádoucího tělíska 
napadly, vypadaly asi takto: “Máš rakovinu, je konec“… „Kdy-
by si tě Pán chtěl odvolat, tak to může udělat okamžitě!“ … 
„Snad je to jen boulička a do zítřka se ztratí.“

Když mě doktorka odeslala ihned na Žlutý kopec, pocho-
pila jsem, o co jde. Svěřila a odevzdala jsem všechno svému 
Pánu. Neprosila jsem za uzdravení, ale o sílu všechno překo-
nat a o pokoj, který může dát jen můj Pán.

A  ON  MI  HO DAL!

Můžu říct, že mě Bůh vyslyšel. Ale nejen mě, nýbrž mod-
litby všech vás věřících, kteří jste na mě mysleli a předkládali 
mě na modlitbách společnému Pánu. Nemyslela jsem na to, 
jak je to se mnou a co všechno je přede mnou, ale těšila jsem 
se z přítomnosti svého Pána. Poněvadž On nade mnou bděl, 
držel mě ve své pravici a dával mi sílu i svůj pokoj.

Cítila jsem hmatatelně Jeho oporu, Jeho blízkost. To požeh-
nání nejde ani slovy vyjádřit. Bylo to jako sen. Byl to Jeho zá-
zrak. Byla jsem jako „Alenka v říši divů.“ Děkuji Pánu Ježíši, 
že vedl ruce doktorů, že bez nějakého pochybení to všechno 
dobře dopadlo.

Oporou mi byla a je také moje sestra Jana, která se starala 
o veškeré moje pohodlí, aby mi nic nechybělo a je také dobrou 
poradkyní. Dělala si se mnou mnohé starosti, víc než já sama. 

Oporou se mi stala celá řada biblických míst ze Starého 
(Ž 91 a 103,11-22; Iz 41,10.13; 49,16; 26,3; 40,11-31)  i Nové-
ho  zákona (Fp 4,6-7; Ř 8,28 a mnohé další). V Písmu je tolik 
krásných a útěšných míst, jež povzbudí, posílí a potěší.

Začala jsem s chemoterapií. I zde mě můj Pán provází, po-
siluje i požehnává.

Jemu patří všechna čest i sláva, chvála až na věky.“

Božena Punčochářová

O tom, že sestra Boženka je nemocná, jsme věděli. 
Ale téměř po celou dobu nemoci nebylo její místo ve 
shromáždění prázdné. Bydlí v malém bytečku sama. Jen 
v době prázdnin nebo delších svátků má u sebe syna 
Mirka, který je jinak v ústavu sociální péče, protože po-
třebuje odbornou péči. Její sestra Jana bydlí s manželem 
na opačném konci Brna v domě společně s v mnoha 
směrech angažovanou rodinou své dcery. 

Jsme rádi, že skromná tichá sestra Boženka je mezi 
námi. V mnohém nám je dobrým příkladem. 28. února 
uplynul rok od operace. Jsme vděčni Bohu, že se s ní pra-
videlně setkáváme a zdraví nás svým milým úsměvem.

On mi dal pokoj!

Téma čísla ma v spomienkach vracia 
do roku 1978, ktorý pre našu rodinu, 
pre mojich rodičov, bol z viacerých 
pohľadov náročný.

Niekoľko rokov sme vedeli, že náš 
otec, Štefan Číž, je vážne chorý. Ale že 
je až tak vážne chorý, ukázala operá-
cia v marci, kedy diagnostikovali po-
kročilé štádium rakoviny. Slovo rako-

vina som počul mnohokrát, ale u otca išlo o jej posledné štádium 
a teraz som ho aj ja, aj my, celkom zblízka prežívali. Rekonvales-
cencia po spomínanej operácii však neviedla k uzdraveniu, skôr 
naopak…

Aj po takom dlhom období sú spomienky na ten polrok dosta-
točne živé. Uvedomujem si to najmä teraz, keď som vo veku, kedy 
už môj drahý otec nežil.

S vďakou spomínam na obetavosť a vernosť s akou ho naša mi-
lovaná mama a jeho milujúca, starostlivá, verná manželka doo-
patrovala.

Bolo to skoro presne mesiac pred jeho smrťou. Už od slabosti 
spôsobenej metastázami rakoviny temer nevstával z lôžka. Ma-
mička ho každé ráno tíško opúšťala, aby nakúpila potrebné zá-
soby pre chod domácnosti, keď ešte účinkovala večerná dávka 
utišujúcich liekov a otec aspoň nadránom zaspal.

V meste sa mama dozvedela, že tiež ťažko chorý brat Daniel 
Javor počas noci odišiel k Pánovi. Cestou domov premýšľala, či to 
má manželovi Števkovi, ako ho ona aj po mnohých desaťročiach 
spoločného života nežne oslovovala, povedať. Keď otvorila dvere 
na kuchyni, otec už nespal a z izby na ňu zavolal: „Elenka nemáš 
mi čosi vážne a dôležité povedať? Nemáš pre mňa zvláštnu sprá-
vu z mesta?“ Podišla k jeho lôžku, nežne ho pohladila a chvíľu sa 
odmlčala. Otec pokračoval: „Neboj sa mi to povedať, že Dankovi, 
ako sme ho všetci volali, je už dobre a je u Pána. V noci, keď som 
nespal, som sa ako obvykle za neho prihováral u Pána a Pán mi 
povedal: „Už nevolaj. On je už u mňa.“

Mladší brat Juraj spomína: „V nedeľu, keď som otcovi menil 
plachtu v posteli, mi otec povedal, že to robím už posledný raz. 
A skutočne krátko na poludnie otec tíško odišiel k svojmu milo-
vanému Pánovi.“

To sú len dve zo zvláštnych epizód z mnohých skúseností, keď 
nám dal otec nahliadnuť do svojho spoločenstva s Pánom. Hoci 
bolesti mal veľmi intenzívne, nikdy si neposťažoval, ale naopak 
svedčil, že nikdy vo svojom živote nebol tak úzko spojený s Pá-
nom Ježišom a On s ním.

Milovaný otec sa nedožil 60-tky. Ako mladý človek prijal Pána 
Ježiša. Prešiel ťažkými obdobiami 2. svetovej vojny, násilnej ko-
lektivizácie, ale vo všetkom statočne slúžil svojmu Pánovi Ježišovi 
a k Nemu spolu s manželkou nás všetkých troch viedli a sme i do-
teraz každý so svojimi partnermi a rodinami v Jeho službe.

S vďakou spomínajú deti 

Spomienka po 
tridsiatich rokoch
na brata Štefana Číža 

z Modry

IRENA ZEMANOVÁ
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Kam nepřišel Buddha,
Dame, chtěl bych se tě zeptat na tvůj 

příběh. Jak se stalo, že jsi přišel do na-
dačního centra Ban Nok Kamin a jak 
jsi se stal křesťanem, když jsi vyrůstal 
v buddhistickém prostředí?

Začnu tím, jak jsem přišel do centra 
pro kluky z ulice, jakým jsem byl tehdy 
i já sám. Narodil jsem se v zemědělské 
rodině. Na venkově. Na začátku jsme 
byli běžnou farmářskou rodinou, otec 
pracoval a maminka byla doma. Tehdy 
se právě narodil můj mladší bratr. Měl 
zrovna tři měsíce, když byl můj otec za-
bit. Vše se najednou změnilo. Najednou 
musela jít maminka vydělávat peníze, 
aby nás uživila. Nechala nás babičce, 
která už měla 
85 let. Můj 
děda se teh-
dy každý den 
opíjel. Tehdy 

vstoupil Kristus

rozhovor

jsem začal být zlým klukem, kradl jsem, 
protože jsem chtěl mít to, co ostatní 
kluci. Třeba jsem vzal bláto, naházel 
jej do třídy a zašpinil ji. Byla to reakce 
na to, co jsem v té době prožíval. Před 
tím jsem byl dobrým žákem s nejlep-
šími známkami. Možná i proto byl ke 
mně můj učitel shovívavý, prostě mi 
rozuměl. Když jsem tenkrát naházel to 
bláto do školy, zeptal se mě můj učitel: 
„Chceš tu školu dokončit a pokračovat 
dále ve studiu nebo ne?“ Já jsem chtěl 
dále studovat, ale kdybych byl se svou 
matkou, pak bych neměl žádnou šanci 
jít dál na školu. Učitel se mě zeptal, zda 
bych nešel do Ban Nok Kaminu.

Mohl bys to trochu přiblížit, co zna-
mená Ban Nok Kamin a v čem spočívá 
pomoc, kterou tam chlapci dostávají?

Ban Nok Kamin je nadace, která pod-
poruje chlapce z ulice ve studiu a snaží 

se o to, aby dokončili školu a našli si 
zaměstnání. Můj učitel se tedy v nadaci 
zeptal, zda by mě nevzali. A když se ze-
ptal mne, zda bych tam šel, hned jsem 
odpověděl ano, přestože jsem s matkou 
o tom ještě nemluvil. Hned po tom jsem 
odešel do Ban Nok Kaminu, ovšem bez 
mého bratra Gee. On byl tehdy ještě 
malý. Matku jsem vídal jen jednou za 
rok a můj bratr zůstal s babičkou. Po 
třech letech mého pobytu v Ban Nok 
Kamin, přišel za mnou i Gee.

Dame, ty ses pak stal křesťanem, jak 
k tomu došlo. Mohl bys nám o tom něco 
říct?

Když jsem přišel do Ban Nok Kaminu, 
stal jsem se součástí Anorakovy rodiny. 
Byl otcem našeho společenství,  staral 
se o nás a byl pro nás všechny velkým 
svědectvím. I on vedl dříve zlý život. 
Bral drogy, pil alkohol a jeho život nebyl 

Buddhisté při uctívání duchů nedaleko obchodního domu v centru Bangkoku Bratr Dam
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dobrý. Když se Anorak stal křesťanem, 
byla to velká změna a silné svědectví 
pro všechny, kteří jej znali. On se totiž 
skutečně hodně změnil. A to mě přived-
lo k přemýšlení, jak je to možné, že se 
Anorak tak změnil. Jak je to možné? 
Pokud jste alkoholikem, tak ten alkohol 
prostě potřebujete, nedá se to změnit. 
Jenže on se skutečně změnil a přestal 
pít, jak je to jen možné? Přestože jsem 
byl tehdy ještě chlapec, poznal jsem, že 

následování Krista je velmi dobrá věc. 
Když jsem v Ban Nok Kaminu dospí-
val, setkával jsem se s různými lidmi, 
kteří nám vyprávěli o Kristu. Přijížděli 
misionáři jako Matthias a já jsem po-
malu začal chápat, co to znamená. Přes 
všechny své dosavadní zkušenosti jsem 
najednou pociťoval, že chci žít jako Je-
žíš, že jej chci následovat. Tehdy jsem se 
rozhodl, že chci Ježíše následovat.

Jak se díváš na práci misionářů ve své 
zemi nebo přímo v komunitním centru 
Ban Nok Kamin v Bangkoku?

Misionáři jsou lidé, kteří s sebou při-
nášejí do Thajska něco nového. Thajsko 

je zemí, která věří buddhismu. Narodil 
jsem se do buddhistické rodiny, nemu-
sel jsem nic udělat a byl jsem buddhis-
tou. Od začátku jsem věřil všemu, co mě 
učili. Jako dítěti mě ani nenapadlo, že 
by mohlo být něco jiného nebo dokonce 
lepšího než buddhismus. Díky misioná-
řům se lidé dovídají o možnosti, že člo-
věk může svůj život začít znovu, znovu 
se narodit a následovat Krista. Byl jsem 
sice buddhistou, protože jsem se narodil 
v buddhistické rodině, ale svůj buddhis-
mus jsem nepraktikoval, nechodil jsem 
do chrámu a neobětoval duchům. Nyní 
mám Krista v srdci a patřím do církve. 
Můžu žít s Kristem v nitru, to je víc než 
jen o tom mluvit. Je to celý náš život.

Dame, děkuji za rozhovor a přeji ti, 
abys ve svém životě prožíval Boží po-
žehnání.

Žena s dítětem prohledává smetiště nedaleko sboru Rodavan Jeden z mladých mnichů

Jeden ze slumů na břehu kanálu nedaleko „Zlatého vrchu“ v centru Bangkoku




