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misionářem

Uctívání duchů u obchodního 
domu (Erawan Shrine) v Bangkoku

Matthiasi rád bych se tě zeptal, proč 
a jak ses vlastně stal misionářem?

Sloužil jsem v našem sboru, jako ve-
doucí mládeže a v té době jsem se se-
známil se svou nynější manželkou, Ra-
phaelou, a oženil se s ní. Práci s mládeží 
považují za důležitou a dělal jsem ji rád, 
ale najednou jsem cítil, že ta jedna ho-
dina týdně je nějak málo. Cítil jsem, že 
mě Bůh volá k většímu zapojení. Modlili 
jsme se za to a seznamovali se s různými 
možnostmi misijní práce. Podnikli jsme 
krátkodobé misijní pobyty v Asii a mám-
-li ten dlouhý příběh trochu zkrátit, řek-
nu jen, že jsme nakonec misii v Asii 
spojili s prací s mladými lidmi. Během 
modliteb jsme jasně cítili, že Bůh oteví-
rá cestu tímto směrem. Nakonec jsme si 
tím byli zcela jisti. Pán nám daroval práci 
s mládeží na více než jednu hodinu týd-
ně, bylo to na celý úvazek a víc.

Jaké kroky by měl mladý člověk pod-
niknout pro to, aby se nakonec dostal 
např. do Bangkoku?

Myslím, že na cestě do misie je důle-
žitých hned několik věcí.

• Je důležité vědět, co Bůh chce. Když 
se ocitnete venku na misijním poli, 
měli byste si být jisti, že je to Boží 
vůle pro vás. Jinak až přijdou těž-

v Thajsku?
Jak ses stal

kosti, problémy spojené s pobytem 
v jiné kultuře a v jiné zemi bude to 
pro vás těžké. Když víte, že vás Bůh 
chce mít na misijním poli, např. zde 
v Asii, pak je to zcela jiné. Můžete 
na těžkostech pracovat a spočinout 
na té skutečnosti, že vás Bůh povolal. 
A to je velmi důležité, abyste věděli, 
že vás Bůh povolal na misijní pole, ať 
se děje cokoliv.

• Dalším důležitým krokem je kontakt 
a komunikace s domovským sborem, 
protože sbor je součástí procesu 
vašeho rozhodování. Je důležité, aby 
sbor věděl, co se odehrává ve vašem 
myšlení. Sdílejte s nimi výzvy, kte-
rým čelíte, těžkosti, se kterými se 
potýkáte. Mluvte o tom, co cítíte, že 
Bůh koná ve vašem životě. Domácí 
sbor musí být součástí tohoto celého 
procesu. Je to mnohem lepší, než 
jen přijít a říct: „Haló, já jsem si na-
plánoval, že budu misionářem a vy 
mě budete podporovat.“ My jsme 
se od samého začátku snažili sdílet 
naši vizi s domácím sborem a lidé 
přicházeli a povzbuzovali nás a slíbili 
finanční podporu. Když se teď ohlí-
žím zpět, vidím, že to byl strategický 
krok, který jsme tenkrát učinili.

• Když potom procházíte přijímacím 
procesem té či oné misijní společnos-
ti, musíte vyplnit různé formuláře, 
podstoupit zdravotní prohlídky a zís-
kat lékařské vyjádření, že můžete 
vycestovat. Ovšem ze všeho nejdů-
ležitější je, aby se za vás postavil váš 
sbor a řekl: „Ano, my vás budeme 
podporovat.“

• Všechna ta vyjádření jsou potřebná 
pro rozhodnutí misijního týmu, který 
se také potřebuje ujistit, že přijímané 
osoby zapadají do příběhu, který 
Bůh píše s misií např. v Thajsku. 
Misijní organizace si samozřejmě 
nepřisvojuje roli Boha, ale nakolik 
je to jen možné, zkoumá, zda dané 
osoby zapadnou do soukolí, které již 
v daném místě existuje.
Jsi manželem a také otcem dvou dětí, 

co bylo pro vás jako rodinu zvlášť obtíž-

né na začátku vaší mise v Bangkoku?
Především to byl jazyk. Ten byl pro 

nás hodně těžký. A také pochopit thaj-
skou kulturu. Obojí spolu úzce souvisí 
a my jsme studiu jazyka a kultury věno-
vali celý rok. A to byla pro nás největší 
výzva. Mám-li být upřímný, musím při-
znat, že se stále učím.

A co životní podmínky, ve kterých se 
zde žije?

Ano, asi největší problém nám dělala 
teplota. Na počátku jsme neměli kli-
matizaci a nemohli jsme pořádně spát. 
Přemýšleli jsme, zda a kdy si budeme 
moci klimatizaci koupit. Kam ji umístí-
me apod.? To byl pro nás velký stresový 
faktor.

Jak se daří Raphaele zvládat roli man-
želky, matky a misionářky?

Myslím, že dokáže vést domácnost 
velmi dobře a pro mě je úžasné mít ta-
kovou ženu. Ale pro ni to není vůbec 
jednoduché, je to velká výzva. V cizí 
zemi, daleko od babiček a dědečků, kte-
ří by mohli pohlídat vaše děti. Bez mož-
nosti udělat si jednou za čas společný 
večer apod. Ale žít zde v Asii, daleko od 
domova, není jen negativní zkušenost. 
Naopak, má to i své výhody:
• Naše děti vidí misii a její potřeby zde 

v Thajsku zcela reálně. Setkávají se 
s chudobou žebráků, kteří leží na 
zemi a žebrají o jídlo. Sledují různé 
vrstvy společnosti a poznávají věci, 
se kterými by se v Evropě nesetkaly. 

• Další výhodou je to, že vyrůstají 
v multikulturním prostředí. Ve 
školce nebo s misionáři komunikují 
jen anglicky (např. na modlitebních 
setkáních), hrají si s dětmi ze Švýcar-
ska a učí se jejich švýcarskou něm-
činu. Ve školce se učí také čínsky 
a s místními lidmi hovoří thajsky. 
Doma mluvíme německy, takže toho 
děti musí zvládnout dost a je to pro 
ně výhodou.

• Jako rodina máme spoustu přátel 
mezi misionáři i mezi místními oby-
vateli a to nás také nesmírně oboha-
cuje, když se vzájemně sdílíme.
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Když se však vrátím k původní otázce, pak to pro manželku sku-
tečně není lehké. Já jsem většinu času mimo domov a ona se pak 
stará sama o domácnost a o děti. Není to pro ni lehké. 

Když se ohlédneš zpět na ta léta, po která v Thajsku společně slou-
žíte, a měl bys nám sdělit nějakou zkušenost, na kterou rád vzpomí-
náš, co by to bylo?

Pro mě je stále silné to, co jsme prožili se sirotky z ulice, kteří ztra-
tili své rodiče. Starali jsme se o ně a investovali do nich náš život. 
Brali jsme je k nám domů, abychom jim byli na blízku, když prochá-
zeli různými etapami svého života. Některým rodiče zemřeli, o druhé 
se rodiče ve slumech nemohli starat a my jsme se několika z nich 
dlouhodobě věnovali. Povzbuzovali, kladli před ně úkoly, vedli je 
k učednictví. Dlouhou dobu jsme neviděli ovoce, ale když jsme se 
pak po létech ohlédli zpět, zjistili jsme najednou, jak moc ti hoši ve 
svém vztahu k Bohu vyrostli. Měli jsme například jednoho chlapce, 
který s námi žil šest let a nyní vede bohoslužby ve sboru. Chválím za 
něj Pána, Jemu buď čest. A nejen, že vede nedělní bohoslužby, ale 
pracuje také pro křesťanské rádio. To nás povzbuzuje a vidíme ovoce 
té práce a společného sdílení života, protože Bůh mění životy těch 
chlapců. A mohl bych na dalších příkladech pokračovat. I proto jsem 
přesvědčen o hodnotě misie. Vyplatí se investovat do životů druhých 
lidí a národů.

Chtěl bych tě na závěr požádat, zda bys nám trochu nepopsal svou 
současnou úlohu v thajském OMF? Co tady vlastně děláš?

Kdybych to vše, co zde dělám měl naznat jedním slovem, pak bych 
řekl: „Sloužím“. Bůh mě za tu dobu citlivě posunul to role služební-
ka a pečovatele o naši misionářskou obec. Máme v OMF více než sto 
misionářů, kteří pracují v Thajsku. Mou zodpovědností je pomáhat 
jim při problémech s finanční podporou, s prodlužováním víz a ně-
kdy potřebují slyšet jen slovo povzbuzení. Snažím se tady být pro ně. 
Má nynější práce patří do kategorie „péče o misionáře“ se vším, co 
k tomu patří. Vedle této pastýřské role jsem také osobním asisten-
tem vedoucího misijního pole Marka Leitna a manažerem různých 
projektů, které zajišťuje naše kancelář. Zkrátka dělám to, co je nutné 
dělat, aby misijní práce mohla pokračovat. Ukazuje to také, jak velká 
je potřeba misionářů zde v buddhistickém Thajsku a my se skutečně 
modlíme za nové pracovníky, kteří by nám pomohli. Nejen přímo na 
misijním poli, ale také v podpůrných službách, pro které nemusíte 
mít zvláštní přípravu.

Na sám závěr mě napadá ještě jedna otázka. Máš nějaké koníčky, 
kde by ses mohl odreagovat od vší té práce?

Mám rád přírodu a když se dostanu někam ven, rád pozoruji ptá-
ky. Ornitologie mě vždy přitahovala. Ale tady v Bangkoku moc ptáků 
neuvidíte. Příroda je pro mě vždy relaxací. Rád se také věnuji práci 
na počítači a všemu, co souvisí s létáním, protože to byla má původní 
profese - letecký mechanik.

Děkuji za rozhovor.
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Závislosti

Milí čtenáři,

každá společnost a každá doba měla 
a má svou drogu, která si v dané kul-
tuře získala místo. Lidé si na ni zvykli 
a začali ji tolerovat, protože se stala pev-
nou součástí jejich kultury. V naší čes-
ké společnosti je to například alkohol. 
V pití piva patříme ke světové „špičce“. 
S postupem doby však přicházejí i jiné 
látky a my k nim, jako společnost, zau-
jímáme své postoje. Každý z nás se na 
škále od nekritického přijímání až po 
kritické odmítání někde nachází. Ten, 
kdo návykové látky užívá, by si měl být 
vědom, že se pohybuje na cestě od into-
xikace k závislosti. 

Syndrom závislosti je v odborné lite-
ratuře definován jako soubor duševních 
a tělesných změn, které se vytvoří v dů-
sledku opakovaného užívání psychoak-
tivní látky. Závislost můžeme chápat 
jako životní styl, který se zaměřuje na 
užívání této látky. Potřeba látku získat 
a užívat je vždy nějak motivována. A ta-
dy se dostáváme k příčině vzniku závis-
lostí.

Nadměrným požíváním alkoholu 
nebo jiných psychoaktivních látek se 
lidé snaží najít únik ze svých problémů 
nebo zkoušejí dosáhnout pocitu štěstí, 
příjemného prožitku či inspirace. Navíc 
je láká, že toho dosáhnou ihned bez vy-
nakládání nějakého úsilí. Tuto možnost 

nebo spíše její iluzi nám výše uvedené 
látky poskytnou. A nejen ony. Závislý-
mi se můžeme stát i na adrenalinovém 
sportu nebo na sexu. Myslím, že by 
nám neměla unikat skutečnost, že psy-
chická závislost je stejně nebezpečná 
jako ta tělesná. Proč? Především proto, 
že se člověk není schopen kontrolovat. 
Potřebuje stále větší množství a častěj-
ší dávky, když je nedostane, dostaví se 
abstinenční syndrom.

Žijeme v ohrožené společnosti, kte-
rá čelí frustraci, rozpadu rodin a ztrátě 
smyslu života. Lidé se tomu snaží unik-
nout a najít uspokojení a slast v něčem, 
co rychle a spolehlivě zabírá. Začíná 
to nevinně zaháněním nudy a končí to 
chováním, které odkládá všechny zá-
brany. Jde o zřetelný úpadek osobnosti. 
Závislost ničí naši důstojnost a sebe-
úctu, přivádí nás do tělesné, psychické 
i sociální bídy. 

Sociologové a psychologové zazname-
návají nárůst závislostí, jsou schopni je 
docela dobře diagnostikovat a nabízejí 
různé terapeutické techniky. Ve své pod-
statě se však prevence i léčba soustředí 
na naši motivaci. Jako křesťané máme 
v této oblasti co nabídnout. Bůh nás 
stvořil a tím, že nám dal život, ukázal, 
že jsme chtěni a milováni. V osobě Pána 
Ježíše vstoupil do naší nouze a na kříži 
učinil vše pro naši záchranu. Dal nám 
nový život a my ve společenství s ním 
prožíváme radost a jistotu věčného ži-
vota. Ježíš slyší naše volání a vstupuje 
do naší nouze, pochyb a zoufalství, aby 
nám daroval pokoj, jistotu a radost. 

Tváří v tvář této skutečnosti zaznívá do 
naší frustrované společnosti osvobozu-
jící výrok Spasitele světa, Ježíše Krista: 
„Já jsem přišel, aby měly život a měly ho 
v hojnosti!“ To slovo platí a má stejnou 
moc, jako tehdy. Jeho účinek prožijeme, 
když se jej chopíme vírou. Pán Ježíš nás 
motivuje ke změně postoje a naším ví-
tězstvím nad každodenním pokušením 
je víra v Jeho moc a životní styl, který 
kopíruje ten Jeho. Jedině s Ním nachá-
zíme ztracenou důstojnost a sebeúctu. 
Milí čtenáři, přeji Vám hodně užitku při 
čtení tohoto čísla Živého Slova, které 
jsme věnovali závislostem.



5ŽIVÉ SLOVO

tématický článok

 – základné pojmy, znaky, príčiny
Závislosť. Súčasť ľudského života. 

Má mnoho tvárí, mnoho podôb, a preto 
ohrozuje nás všetkých. Môžeme sa stať 
závislými od čohokoľvek, čo máme radi 
a čo nám svojím spôsobom uľahčuje ži-
vot. Môžeme sa stať závislými od neja-
kého typu správania, ktoré nám prináša 
uvoľnenie, môžeme sa stať závislými od 
osôb, ktoré sú dôležité v našom živote; 
od spoločenstiev, ktoré nám dávajú po-
cit, že niekam patríme. Hranica medzi 
„normálnym“ správaním a závislosťou 
je veľmi krehká, no môžeme povedať, že 
závislosť je otroctvo, choroba, škodia-
ca človeku samotnému a jeho blízkym. 
Postihuje mužov aj ženy, vzdelaných aj 
nevzdelaných, mladých i starých, veri-
acich aj neveriacich. Čo je to závislosť, 
ako sa prejavuje a aké sú jej príčiny?

Čo je to závisloť?

Závislosť je chorobný stav, teda nie 
je to len znak slabého charakteru alebo 
vôle. Prejavuje sa tak, že človek má ne-
ustálu potrebu prijímať určitú látku, ale-
bo vykonávať určitú činnosť, ktorá vy-
voláva príjemný stav až do takej miery, 
že stráca nad svojím konaním kontrolu. 
Je to teda stav zotročenia osobnosti ná-
vykovou látkou so všetkými následnými 
zdravotnými aj sociálnymi dôsledkami. 
Závislý vo vzťahu k návykovej látke 
stráca osobnú slobodu, pretože bez jej 
opakovaného užívania prakticky nie je 
schopný existovať. Rozvinutá alkoholo-
vá alebo drogová závislosť má dve for-
my:

1. psychická závislosť 

Ide o závislosť na účinku návykovej 
látky (uvoľnenie, odreagovanie, alebo 
iná zmena duševného stavu po užití 
návykovej látky); psychická závislosť 
sa môže niekedy viazať aj na iné situá-
cie spojené s užívaním návykovej látky 
(prostredie, hudba, skupinová konzu-
mácia látky, atď.)

2. fyzická závislosť

V tomto prípade sa návyková látka 
stáva súčasťou metabolizmu organizmu, 
telo si zvykne fungovať s ňou.

Psychickej závislosti sa človek zbavuje 
oveľa ťažšie ako fyzickej. Fyzická závis-
losť odoznieva po niekoľkých dňoch až 

týždňoch od vysadenia návykovej látky; 
psychická väzba na návykovú látku zo-
stáva prakticky po celý život.

Znaky závislosti
Za závislého môžeme považovať toho 

človeka, ktorý spĺňa 3 a viac z nasledov-
ných znakov závislosti:
• silná túžba až nutkanie užívať návy-

kovú látku a pociťovať jej účinky; 
• problémy v kontrole užívania ná-

vykovej látky (závislý človek užíva 
návykovú látku vo väčšom množstve 
alebo dlhšiu dobu, než pôvodne 
chcel);

• rast tolerancie (na dosiahnutie rovna-
kého účinku je potrebné stále väčšie 
množstvo návykovej látky);

• abstinenčné príznaky po znížení 
množstva užívanej látky alebo po jej 
vysadení – môžu byť psychické (úz-
kosť, podráždenosť, depresia, agresi-
vita, vyčerpanosť) a fyzické (potenie, 
trasenie, bolesti, kŕče);

• pokračovanie v užívaní návykovej 
látky aj napriek jasným dôkazom 
o jej škodlivosti;

• zanedbávanie povinností, rodiny, 
priateľov, koníčkov a podobne.

Životne „scenáre“ 
a pravdepodobnosť vzniku 
závislosti 

Presné príčiny a mechanizmy vzni-
ku závislosti dodnes nie sú dostatočne 
známe. V tejto súvislosti však boli od-
borníkmi načrtnuté niektoré „scenáre“, 
ktoré ak sa v živote človeka vyskytnú, 
zvýšia u neho pravdepodobnosť vzniku 
závislosti:
1. sebazničenie – človek sa s plným 

vedomím rozhodne zničiť sám seba;
2. prázdnota – človek stratí cieľ a zmy-

sel života a snaží sa túto prázdnotu 
čímkoľvek zaplniť;

3. žiť a užiť – človek pokladá za pod-
statné v živote brať a užívať si čo 
najviac, hľadá stále nové a vzrušujú-
cejšie zážitky;

4. vzor – človek sa správa podľa vzoru 
tých, ktorí ho obklopujú;

5. kríza – človek sa dostane k návyko-
vej látke v období krízy a úľava, ktorú 
mu táto látka poskytne, ho vedie 

k zvyku riešiť takto umelo každú 
krízu;

6. osudové potknutie – človek sa ne-
chtiac, nevedomky dostane do styku 
s drogou a vypestuje si návyk;

7. málo síl – človek sa pomocou ná-
vykovej látky snaží zmobilizovať 
svoje sily v situáciách, keď na niečo 
nestačí;

8. napätie – človek sa vo chvíľach napä-
tia zvykne odreagovať užitím návyko-
vej látky;

9. naklonená rovina – pravidelná kon-
zumácia návykovej látky nebadane 
prechádza do návyku.

Ako môžeme prispieť k prevencii
Závislosť je veľmi zákerná choroba. Aj 

my, kresťania, môžeme veľkou mierou 
prispieť k prevencii závislosti a k boju 
proti nej. Ukážme ľudom Boha, zmysel 
a hodnotu ľudského života. Buďme im 
príkladom v zdravom spôsobe života, 
v zmysluplnom využívaní voľného času, 
v spôsoboch riešenia problémov, v pes-
tovaní harmonických medziľudských 
vzťahov. Aj keď sa toto môže zdať sa-
mozrejmým, nie je to málo.

VIERA AZOROVÁ
(SPRACOVANÉ PODĽA INTERNÝCH 

MATERIÁLOV PSYCHIATRICKEJ 
NEMOCNICE PROF. MATULAYA 

V KREMNICI)

Závislosti
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Svedectvo alkoholika 
o Božej moci

Laco, si celý život Modran? A vyrastal 
si v tunajšom zbore?

Bol som najmladší zo 7 detí a stala sa 
zo mňa taká čierna ovca rodiny. Moji ro-
dičia i starí rodičia pochádzajú z Modry, 
patria k starým modranským rodinám. 
Chodili do katolíckeho kostola a viedli 
ma k tomu, že Boh existuje. Ale viera 
v živého Boha, vzťah k vzkriesenému 
Ježišovi – k tomu som vedený nebol. 
Vedel som síce, že Boh existuje, ale bral 
som to tak športovo: nech si on kraľuje 
na nebi a ja si budem kraľovať na zemi 
v mojom živote.

Ako si sa teda dostal ku vzťahu s Bo-
hom?

Od malička som chodil do kostola, 
aj som miništroval, ale zlákal ma svet, 
chcel som si žiť podľa svojho. Nepove-
dal by som to tak, že som zanevrel na 
Boha, ale viac som sa venoval trampin-
gu. Mal som rád prírodu, chodil som na 
čundre a v tom som hľadal sebarealizá-
ciu. Naučil som sa hrať na gitare, spieval 
som trampské pesničky v country štýle 
a pritom som si neuvedomoval, že ospe-
vujem stvorenie namiesto Stvoriteľa.

Jeden z ľudí, čo som tam spoznal, vy-
nikajúci gitarista, ma zoznámil s priate-
ľom Milanom Juríčkom, s ktorým mám 
dodnes blízky vzťah. Milan prišiel ku 
mne jeden večer, práve som pozeral 
kovbojku Sedem statočných – to bol 
mne blízky žáner – a len tak medzi re-
čou sa ma spýtal, či verím v Boha. Ja 
som pravdaže odpovedal, že verím, ale 
on mi dal jednu otázku, ktorá vyzerala 
veľmi jednoducho: „Keby si sa v tejto 
chvíli mal postaviť pred živým Bohom, 
obstál by si pred ním?“ Ja som krátko 
pouvažoval a hovorím si: „Veď som ni-
koho nezabil ani neznásilnil. Že krad-
nem… veď kto nekradne, okráda svoju 
rodinu… tak ja si myslím, že by som 
pred Bohom obstál.“ On sa len usmial, 
zažmurkal a povedal: „Tak to si naozaj 
dobrý!“

To bol taký zlom v mojom živote, vo 
veku asi 32 rokov, keď začal na mňa Svä-
tý Duch pôsobiť a začal som si uvedomo-
vať: „To je zlé. To by sa nemalo robiť. Aj 
tamto je zlé…“ Nebral som to vtedy veľmi 
vážne, robil som si ďalej po svojom.

Milan ma potom priviezol do zboru 
Apoštolskej cirkvi v Bratislave. Tam 
ma to upútalo. Bolo to tam také jedno-
duché, hrali tam na gitarách, spievali 
a oslavovali Boha. Jedna pieseň ma zau-
jala – ako gitarista som vedel zhodnotiť, 
či je to dobrá pieseň, melódia, všímal 
som si aj text. Začal som teda chodiť 
do AC a tam ma prvýkrát oslovili s tou 
otázkou, či chcem svoj život odovzdať 
do rúk živého Pána Ježiša Krista, či by 
som chcel, aby bol mojím osobným Pá-
nom i Spasiteľom. Tam som ho aj prijal, 
ale musím na svoju hanbu povedať, že 
som si nechával otvorené akési zadné 
dvierka. Neodovzdal som Bohu svoj ži-
vot stopercentne, ale len na takých 90 
– 95%. A tak mal diabol ďalej priestor 
na pôsobenie.

Ako sa to dialo?

Na tých trampských čundroch sa alko-
holu nevyhneš. Pri Modre je trampská 
osada Severka, kde som pôsobil ako 
gitarista tej skupiny. Ľudia sa tam strie-
dali, ale základ bol ten istý, a ja som 
bol v tom jadre. Robili sme tzv. sleziny, 
potlachy alebo pivné radovánky, kde sa 
alkohol bežne konzumoval a ja som po-
stupne viac a viac prepadal tomuto ošia-
ľu, až som sa tým stal úplne posadnutý. 
A tak sa stalo, že ako som vyhlásil, nech 
si Boh kraľuje na nebi a ja si budem na 
zemi, napokon som to dokraľoval až tak 
ďaleko že som bol štyrikrát na protial-
koholickom liečení. Vždy po jeho ukon-
čení neprešli ani štyri mesiace až pol 
roka a bol som v tom znova.

Išiel si na liečenie dobrovoľne, lebo 
si to chcel, alebo sa v tej chvíli nedalo 
ináč?

Niekedy som naozaj chcel so sebou 
niečo robiť, ale niekedy to bolo naozaj 
potrebné kvôli zlému zdravotnému sta-
vu. Prichádzali rôzne problémy v rodine 
aj v zamestnaní a ja som ich väčšinou 
riešil práve tým, že som nadmerne 
užíval alkohol. Ten prispel aj k rozpa-
du mojej rodiny. Mali sme dve dcéry 
a dvoch synov, dnes už žijú iba chlapci. 
A manželka žije už vyše 11 rokov v inej 
domácnosti…

Po liečení si mal pocit, že to máš za 
sebou?

Áno, a hovoril som si, že sa pokúsim 
nejakým spôsobom abstinovať. Ale bola 
to len ľudská snaha a námaha. Potom 
som sa dokonca modlil: „Bože, veď Ty 
si všemohúci, tak by si ma mohol naučiť 
piť alkohol kontrolovane.“ Bola to taká 
moja fraška. To je hlúposť! Boh ma ne-
bude učiť piť alkohol. On je ten, čo dáva 
slobodnú vôľu, nenúti nás do niečoho. 
On podáva dobré rady a pomocnú ruku 
a od teba závisí, či sa ho chytíš, či chceš 
poslúchnuť.

Odvtedy, čo som odovzdal život Pánu 
Ježišovi, trvalo veľmi dlho – 18 až 20 ro-
kov – než som prišiel k takému bodu, že 
mi už nebolo inej pomoci. Vedel som, že 
buď ma Boh vyslobodí z alkoholu, alebo 
zomriem.

Bolo to také vážne?

Dnes mám 93kg a vtedy som mal 42. 
Pri tejto výške bola zo mňa polovica, bol 
som kosť a koža. Štyri mesiace som bol 
v kuse naložený v alkohole.

Ako teda prišlo k obratu?

Ja už som jednoducho nevládal. Bol 
som unavený, nevyspatý, roztrasený, 
zničený. Nemohol som nič iné, len som 
volal k Bohu, k Ježišovi a prosil: „Ježišu, 
ak existuješ, tak ma vysloboď z alko-
holu!“ A jednoznačne som počul jeho 
odpoveď: „Dobre, Laci. Máš možnosť, 
vyber si, čo chceš – život alebo smrť.“ Ja 
na to: „Dobre, Pane, tak keď si, tak ma 
vysloboď z alkoholu.“ Povedal mi len 
jedno: „Dobre.“ „Pane Ježišu, veď vidíš, 
ako som na tom, nevládzem ani chodiť, 
tak ma, prosím ťa, nejakým spôsobom 
posilni, daj mi nejakú chuť do jedla 
a tak ďalej.“ A znova tá istá odpoveď: 
„Dobre.“

Postupne som sa začal nejako rozobe-
rať, začalo mi chutiť jesť, prestal som mať 
chuť na alkohol. Vtedy som bol v takom 
štádiu, že môj organizmus už ten alkohol 
neprijímal. Nechcel som piť ale musel 
som, ale telo si s tým nevedelo rady. Vy-
pil som trebárs tri deci vína, aby som sa 
vôbec mohol niečoho najesť, aspoň pol 
rožka, ale žalúdok to neprijímal a šlo to 
von. Organizmus to teda neprijímal, ale 
ten duch alkoholu, ktorý bol vo mne, ma 
nútil. Až keď som naozaj úprimne volal 
k Bohu, začalo sa to meniť.
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Dnes by som každému povedal, že 
ak sa chce zbaviť závislosti, nech do 
toho nejde bez Boha. Ak k nemu príde 
úprimne, spozná, že Boh je do slova a do 
písmena všemohúci. To som spoznal na 
vlastnej koži. Pán Ježiš nie nadarmo po-
vedal: „Daná je mi všetka moc na nebi 
a na zemi.“

Zmeny pokračovali, až som sa asi po 
mesiaci pýtal Boha: „Pane Ježišu, prečo 
som tak dlho musel trpieť? Koľkokrát 
som Ťa prosil, aby si ma vyslobodil z al-
koholu alebo naučil kontrolovane piť.“ 
On mi odpovedal jednoducho: „Laci, 
pretože si to chcel.“ Doslova som sa na-
štval. Nadával som, kričal som na Boha. 
On ma nechal, nech sa vybúrim. Keď 
som sa utíšil, znova som sa pýtal: „Pane 
Ježišu, ale teraz mi naozaj úprimne po-
vedz, prečo som tak dlho musel trpieť?“ 
A znova tá istá odpoveď: „Laci, pretože 
si to chcel.“ A vtedy akoby mi sňal zá-
ves spred očí, aby som prezrel, som to 
pochopil: „Bože, však máš pravdu.“ On 
ma nenútil, nevyrážal mi pohár z ruky, 
dával mi radu a slobodu, aby som sa 
rozhodol. A vtedy som spoznal, že On 
má skutočne všetku moc.

Neprešlo viac než dva týždne, keď 
som si v Jánovom evanjeliu prečítal: 
„Keď vás Syn vyslobodí, budete skutoč-
ne slobodní.“ (J 8,36) To už som nabe-
ral na sile, bol som čiperný, už som sa 
netriasol, chutilo mi jesť, chodil som do 
práce – začínal som žiť radostne. Čítal 
som si Božie slovo a tento verš mi utkvel 
v mysli. Toto som prežil, túto slobodu 
som pocítil na sebe. Keď to človek pre-
žije, je to úplne iné ako keď sa to len 
číta.

Ako tá sloboda vyzerá?

Človek má pokoj sám so sebou. Úplne 
inak sa pozerá na svet, na život. Teším 
sa! A tak si uvedomujem, že Boh má 
každého človeka veľmi rád a chce, aby 
každý človek bol zachránený. A nebes-
ký Otec je rád, keď sa jeho deti k nemu 
vinú, keď sa k nemu modlia. Ja hrám na 
gitare a pochopil som, že mojím posla-
ním je chváliť ho. Aj na Nový rok som 
si vytiahol veršík: „Budem chváliť Božie 
meno piesňou a zvelebovať ho budem 
vďakou.“ (Ž 69,31) Toto je krédom pre 
môj život, moje poslanie.

A ako vyzerá tá sloboda vo vzťahu 
k alkoholu?

Teraz mi môže núkať kto chce, čo 
chce, už to nemá nado mnou moc. Môj 
zdravotný stav je dobrý, Ježiš ma uzdra-

vil dokonale. Je napísané, že „jeho jazva-
mi sa nám dostalo uzdravenia“ (Iz 53,5). 
Lekárky sa divili, že po toľkých rokoch 
nadmerného zneužívania alkoholu sú 
moje vnútorné orgány v poriadku: ža-
lúdok, pečeň, pankreas, všetko funguje. 
Je to Boží zázrak, ja to viem a som za to 
nesmierne vďačný. Pán Ježiš vyniesol 
naše neprávosti, naše bolesti, naše cho-
roby, naše zlozvyky na drevo kríža.

Ja mám prečo Boha oslavovať a nikdy 
sa za neho nechcem hanbiť. Kdekoľvek 
som, vždy sa snažím nejakým spôso-
bom ľuďom povedať o ňom. Aj tu v za-
mestnaní (v súkromnej bezpečnostnej 
službe) ľuďom pripomínam, že je vždy 
lepšie byť človek človeku a neodplácať 
sa zlým za zlé ale dobrým. Vráti sa to 
ako bumerang; čo seješ, to budeš žať.

Zostali ti aj vzťahy so starými kama-
rátmi?

Áno, ja som sa od nich nedištancoval. 
Rád prídem aj k nim na chatu ale nie na 
tie akcie, seansy, opiáše. Ale často prí-
dem do toho kolektívu a oni jasne vidia, 
že ja som iný. A ja môžem jasne pove-
dať, že to nie je moja zásluha, ale Syna 
najvyššieho Boha.

Ako reagujú na tvoju zmenu? Teší ich 
to, alebo im to vadí?

Určite sa tešia. Oni vidia moje zme-
nené správanie aj výzor. Keď je človek 
posadnutý alkoholom, nedbá o to, aby 

chodil, čistý, oblečený, oholený. Kde sa 
udomácni jeden démon (v mojom prípa-
de to bol alkohol), on si prizve na pomoc 
ducha nečistoty, ducha zlosti, agresivity. 
To všetko išlo jedno za druhým. Potom 
sa už začala hlásiť epilepsia a išlo by to 
ďalej, keby Boh nebol zakročil. Bol to 
obrat o 180 stupňov, čo som nespôsobil 
ja, ale úprimné volanie k Bohu, aby po-
dal pomocnú ruku.

Ako si sa dostal k službe Bohu?

Chodieval som naďalej do zboru 
Apoštolskej cirkvi ale spolupracoval 
som aj so spomínaným Milanom Juríč-
kom. Ten patrí ku kresťanskej skupine 
Slovo života a venuje sa Rómom. On im 
hovorí evanjelium a ja mu pomáham 
piesňami a hraním na gitare. Vidíme, že 
to má dobrú odozvu. Vo viacerých róm-
skych osadách (v Plaveckom Štvrtku, 
v Galante aj inde) ma dobre poznajú.

Na Nový rok 2009 sme tam boli bla-
hoželať; je tam viac veriacich Rómov, 
ktorí úprimne hľadajú Boha. Bolo pre 
mňa obrovské povzbudenie, keď priš-
la mladá žena s 2 deťmi a hovorí: „Ujo, 
však ja vás poznám. Keď ste tu v roku 
1991 prvýkrát hrali a spievali, bola som 
7-ročné dievča.“ Prijala Pána Ježiša Kris-
ta a dnes je to dospelá veriaca žena s ro-
dinou. Svätý Duch mi ukazoval: „Vidíš, 
Laco, čo si sial, nebolo márne, ja som 
dal vzrast.“
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Uvedomujem si, ako je potrebné, aby 
človek sial, zvestoval evanjelium, pripo-
mínal ľuďom, že tu nejde o náboženské 
frázy ale vzťah so skutočným, živým Bo-
hom. Po veciach, ktoré som prežil, mňa 
nikto nepresvedčí, že Boh neexistuje. 
Poznám aj bratov, ktorí boli narkoman-
mi, pichali si heroín, fajčili marihua-
nu alebo brali LSD a boli vyslobodení 
v momente. Jedna dievčina v Galante 
brala drogy a dnes spieva chvály s róm-
skou skupinou a je matkou troch detí. 
Jej manžel bol podobne vyslobodený. 
S takýmito ľuďmi sa stretávam a kde 
môžem, rád sa podelím o svoje svedec-
tvo. Bol som aj tam, kde som bol pred-
tým niekoľkokrát na protialkoholickom 
liečení. Rozprával som sa aj s lekárkou, 
ktorá ma ošetrovala, že liečenie mi ne-
pomohlo; až keď som úprimne volal 
k Bohu, k Synovi najvyššieho Boha, On 
ma vyslobodil.

Spomínam si, že ešte v strednej škole 
k mojim obľúbeným predmetom patri-
li psychológia, filozofia a logika. Naša 
profesorka bola zarytá materialistka. 
Keď trieda potrebovala voľno, aby si 
mohli písať úlohy pod lavicou, ja som 
pohotovo zabil celú hodinu provoka-
tívnymi otázkami o Ježišovi. Pýtala sa, 
či som vtedy žil. Ja na to, že nie, ale 
v katechizme sa o tom píše. Keď sa mi 
vysmiala, ako môžem takému niečomu 
veriť, ja som sa pýtal, či verí, že bola 
Veľká októbrová revolúcia, keď pritom 
nebola. Nie je to na moju chválu, ale 
už vtedy Svätý Duch používal môj hlas 
a zmýšľanie.

A odkedy si v kresťanskom zbore?

Do KZ v Modre som začal chodiť asi 
pred štyrmi či piatimi rokmi, predtým 
som asi rok chodil do zboru v Pezinku, 
lebo tam som mal kamaráta. Cestovanie 
do Bratislavy bolo časovo aj finančne ná-
ročné, tak som hľadal bližšie spoločen-
stvo, kde by „krojili“ Božie slovo podľa 
pravdy. Poznali sme sa aj s Rúbenom 
Čížom. Uvedomil som si, že nemusím 
chodiť ďalej a dobre mi to padne, že keď 
nie sme práve medzi Rómami, môžem 
tam prísť a počúvať Božie slovo. Môžem 
sa pridať k modlitbám a chváleniu Boha 
piesňami. Cítim, aké potrebné je spolo-
čenstvo. Aj Písmo nám hovorí, aby sme 
neopúšťali svoje zhromaždenie. A tak 
som tu zakotvil.

Ďakujeme za svedectvo a povzbude-
nie.

Tento príspevok je pokusom o náčrt 
Božieho plánu s človekom, čo sa týka 
problému jeho závislosti alebo nezávis-
losti. Je tu stručná definícia pojmu zá-
vislosť, pohľad na jeho rýdzosť v Božej 
podstate, túžba po uplatnení v stvorení 
človeka, tragédia resp. mnohokrát i tra-
gikomédia v ľudskom bytí a prekvapuj-
úce dosiahnutie Božieho cieľa závislosti 
človeka od Neho.

Definícia:
Pojem závislosť vo všeobecnosti sa 

definuje ako kauzálna súvislosť, teda 
súvislosť objektov hmotného sveta 
(príp. ich odrazu vo vedomí), spočívajú-
ca v tom, že jeden objekt (odraz) alebo 
jeho zmena je nutnou podmienkou isté-
ho druhého objektu (odrazu) alebo jeho 
zmeny.

Vo vzťahu osôb je to odkázanosť na 
isté podmienky, na podporu, na istých 
činiteľov a podobne, teda až nesamo-
statnosť, podriadenosť.

Závislosť exaktne v matematike je 
trojčlenný vzťah kauzálnej súvislosti 
dvoch objektov, ktorý dopĺňa formulá-
cia (zjednodušene funkcia) vyjadrujúca, 
ako jeden objekt s druhým kauzálne sú-
visí („A závisí od B vzhľadom na C“).

Boh a závislosť
Podľa ľudského poznania v našom 

svete „všetko so všetkým súvisí“, je však 
jedna absolútne nezávislá osoba – Boh. 
Hoci je vo vzťahu s existujúcou realitou, 
ona Ho nedeterminuje v ničom. Boh 
jedná suverénne zo svojho vlastného, 
len Ním samotným podmieneného roz-
hodnutia. Ba ani náboženské činnosti 
(uctievanie, modlitby, obety…) ľudí ne-
determinujú Boha k závislej činnosti 
od toho, ako to kedysi povedal apoštol 
Pavel na aténskom fóre: „Je to Boh, ktorý 
stvoril svet aj všetko, čo je na ňom. No jeho, 
ktorý ovláda zem i vesmír, si nemôžete po-
staviť ako sochu do svojich chrámov. Nie je 
závislý od toho, či ho niekto uctieva alebo 
mu prináša obete.“1 Len ľudia vo všetkých 
náboženských systémoch podmieňujú 
pre nich priaznivú Božiu reakciu svojou 
náboženskou činnosťou. To býva okrem 
iného niekedy dôvodom alebo príčinou 
odmietnutia koncepcie Boha u seku-
lárnych ľudí. Ako vidno, realita Boha 

presahuje naše predstavy a argumenty. 
On je suverénna osoba, absolútny Pán 
– ELOHIM.

Ale napriek tomu je tu namieste as-
poň okrajovo spomenúť Boha, tak ako 
Ho vidíme v Biblii v spoločenstve troch 
suverénnych osôb – Otec, Syn (Pán Je-
žiš Kristus) a Svätý Duch. Tak to napísal 
apoštol Pavel: „Milosť Pána Ježiša Krista 
a láska Božia a spoločenstvo Svätého Du-
cha2 nech je so všetkými vami!“3 Pán Ježiš 
počas svojho pozemského života mno-
hokrát vyjavil ľuďom svoju závislosť od 
Otca. Spomeňme aspoň niektoré prí-
pady. Už vo veku 12 rokov prehlasuje: 
„Či ste nevedeli, že musím byť vo veciach 
svojho Otca?“4 Ani v plnom veku služby 
nevystupoval nezávisle od svojho Otca: 
„Syn nemôže robiť nič sám od seba, iba to, 
čo vidí činiť svojho Otca, lebo čokoľvek on 
činí, to podobne činí aj Syn.“5 A o niečo 
ďalej Ján zaznamenáva ďalší výrok Pána 
Ježiša: „Ja nemôžem robiť nič sám od se-
ba.“6 A tak by sme mohli pokračovať až 
po Jeho umieranie na kríži, kde preží-
va traumu z toho, že stratil toto puto, 
túto závislosť od Otca, keď zvolal Ježiš 
velikým hlasom a povedal: „Éli, Éli, lama 
zabachtani?!“ To je: „Môj Bože, môj Bože, 
prečo si ma opustil?!“7Po troch hodinách 
tmy už opäť hovorí o závislosti od Otca: 
„Otče, do tvojich rúk kladiem svojho du-
cha!“ A keď to povedal, vypustil dušu.8

Nie je to inak ani vo vzťahu Pána Ježi-
ša a Svätého Ducha. Túto závislosť nám 
Pán zjavil napríklad takto: „Ten Duch 
pravdy… nebude hovoriť sám od seba, ale 
bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj 
budúce veci vám bude zvestovať. Ten ma 
oslávi, pretože z môjho vezme a bude zves-
tovať vám.“9

Tu môžeme vidieť tú najkrajšiu formu 
zdravej vzájomnej závislosti, spoločen-
stva Boh. Predstavme si tri bytosti, ktoré 
sú bez najmenšieho náznaku súťaživosti 
absolútne nadšené jedinečnosťou ostat-
ných dvoch a robia všetko preto, aby si 
navzájom dali príležitosť prejaviť svoju 
vlastnú slávu. Predstavte si spoločen-
stvo bez akéhokoľvek tieňa zla, v kto-
rom vládne dokonalá dobrota a kde 
každý člen môže byť úplne sám sebou 
a nemusí sa báť, že podnieti súperenie 
alebo uvoľní niečo nepekného. Otec má 

Závislosť

S LACOM KOČKOVSKÝM 
SA ZHOVÁRAL PETER KOZÁR
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plán všetko priviesť pod Kristovu vládu 
a dať mu meno nad každé meno. Syn 
nemá žiadne väčšie potešenie, než ro-
biť radosť Otcovi. Duch miluje šepkať 
„Abba“ deťom bez otcov a predstavovať 
nemilovaným a lásky nehodným Krista, 
ako dokonale milujúceho priateľa.

Záverom zdôrazňujem, že táto závis-
losť platí len pre vzťah Otec, Syn a Svä-
tý Duch, nie pre vzťah Boh a stvorenie.

Človek a závislosť
V neživej prírode napríklad pohyb te-

lesa je závislý od silových účinkov na to-
to teleso. U zvierat sú to inštinkty, od 
ktorých je závislé resp. ktorými je pod-
mienené ich konanie. Na prvý pohľad je 
chovanie človeka nezávislé. Ľudia tomu 
hovoria, že sú slobodní a dohodli sa na-
príklad na Listine ľudských práv, ktorá 
zapracovaná do zákonov príslušného 
štátu má zaručiť priestor pre túto slo-
bodu. Pri človeku je však niečo, o čom 
už Augustín z Hippa napísal: „Stvoril si 
nás pre seba Pane a nespokojné je naše 
srdce, kým nespočinie v Tebe.“10 Človek 
bol stvorený tak, aby bol dobrovoľne zá-
vislý od Boha.

Ako to ale je podľa Biblie? Múdry Ša-
lamún prv spomenutú skutočnosť po-
tvrdzuje: „Učinil všetko krásne v svoj 
čas, i večnosť dal do ich srdca, iba že 
človek nevystihne diela, ktoré koná Boh, 
a to tak od počiatku až po koniec.“11 Zá-
vislosti od Stvoriteľa sa človek nezbaví 
ani smrťou: „… a tak sa navráti prach do 
zeme, ako bol, a duch sa navráti k Bohu, 
ktorý ho dal.“12

Človek sa vedome tejto závislosti 
vzdal, mysliac si, že získa absolútnu ne-
závislosť. Stal sa však opak. Vnútornú 
túžbu a prázdnotu nemá čím naplniť. 
V tom najlepšom úmysle si stavia ciele, 
tvrdo na ich dosiahnutí pracuje. Myslí 
si, že keď dosiahne svoju kýženú métu, 
bude trvale šťastný. Aj keď sa ocitne na 
najvyššom stupni, zistí krátkosť okam-
žiku uspokojenia a prázdnotu za tým.

Tu niekde je príčina, prečo človek 
siahne po niečom, čo mu bez námahy 
tento pocit nahradí opakovane, práve 
vtedy, keď to chce. Sú to prostriedky 
účinkujúce na dušu cez telo. Pre telo 
sú to ale toxické látky, ktoré ho ničia. 
No nielen to, telo si na ne navyká a pre 
kýžený duševný zážitok musia sa dávky 
zvyšovať. Postihnutý stráca nad svojím 
konaním kontrolu. To však nezostane 
bez dôsledkov na zdravie postihnutého, 
na jeho vzťah s Bohom a ľuďmi v jeho 

okolí. Teda dostaví sa pravý opak toho, 
čo chcel pôvodne dosiahnuť – závislosť. 
Sú to všetko známe veci.

Obnovená dobrovoľná závislosť 
od Boha

Boh pre človeka pripravil aj v tomto 
živote možnosť prežívať prekrásne chví-
le s Ním – uspokojiť stvorenú túžbu po 
večnosti. Je to vtedy, keď človek pozná 
svoj hriešny stav, zverejní ho v kajúcej 
modlitbe najmä pred Bohom a s vďakou 
prijme dar milosti v Jeho Synovi, Pánovi 
Ježišovi Kristovi. Takto obnovuje a ma-
nifestuje svoju dobrovoľnú závislosť od 
Boha. Prázdnota v Jeho vnútri zaniká, 
spočinie v Bohu a Boh v ňom, tým je 
prázdnota vyplnená Božou prítomnos-
ťou. Tento spôsob je účinný ako u člo-
veka, ktorý ešte nepadol do osídla to-
xických závislostí, ale aj pre človeka na 
dne. V druhom prípade je potrebná po-
mocná ruka milujúceho človeka a mno-

hokrát priamo zázrak Božej milosti. Sú 
naporúdzi osobné svedectvá zachrá-
nených jednotlivcov. Vďaka Bohu, že 
pomáha ľuďom v každom položení na 
ceste k Nemu a s Ním!

1 Sk 17:25 z pr. Nádej pre každého

2 hé koinónia tou hagiou pneumatos 
–  spoločenstvo Svätého Ducha 

3 2Ko 13:13 ROH

4 Lukáš 2:49 ROH

5 Ján 5:19 ROH

6 Ján 5:30 ROH

7 Matúš 27:46 ROH

8 Lukáš 23:46

9 Jn 16:13 - 14 ROH

10 Sv. AUGUSTÍN: Vyznania. Devín: 
Vydavateľstvo Lúč, 1998. 1, 1

11 Kaz 3:11 ROH

12 Kaz 12:7 ROH
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VIERA AZOROVÁ

V dnešnej dobe sa v súvislosti so závis-
losťou čoraz viac hovorí o nelátkových 
závislostiach (patologické hráčstvo, zá-
vislosť na práci, na internete, nakupova-
ní, používaní mobilného telefónu, atď.). 
Aj napriek tomu sa budem v článku za-
oberať alkoholom a alkoholizmom. Som 
s ním totiž najviac konfrontovaná v moj-
om pracovnom aj osobnom živote a mys-
lím si, že o zhubných účinkoch alkoholu 
ešte stále nevieme dosť a ešte stále ho 
neberieme vážne. Je to predsa len jedna 
z najlacnejších, najdostupnejších, naj-
rozšírenejších a najmä legálnych návy-
kových látok. Vybrala som najčastejšie 
otázky mojich pacientov alebo fámy, kto-
ré o tejto problematike kolujú a pokúsim 
sa ich potvrdiť alebo vyvrátiť.

Ako pôsobí alkohol na naše 
zdravie?

Pozitívne: v malom množstve pomá-
ha napríklad pri kôrnatení tepien, pre-
tože rozširuje cievy. Medzi striedmymi 
užívateľmi alkoholu je nižšie percento 
srdcových infarktov.

Negatívne: alkohol narušuje mo-
zog, spôsobuje demenciu, ochabnu-
tie pamäte, tvrdnutie pečene, poruchy 
svalov, rakovinu ústnej a krčnej dutiny, 
hrtanu a hltanu, narušuje príjem vita-
mínov, zvyšuje krvný tlak, narušuje srd-
cové svalstvo, následkom jeho užívania 
môžu vzniknúť epileptické záchvaty, 

chronická únava, chronická bronchitída, 
chudokrvnosť. Alkohol odmasťuje a na-
rušuje žalúdok, čím dochádza k jemné-
mu krvácaniu žalúdka a k následnému 
vracaniu a nechuti k jedlu. Nadmerné 
pitie alkoholu naviac spôsobuje aj psy-
chické problémy, a to poruchy nálad, 
depresiu, úzkosť, precitlivenosť, dráž-
divosť, agresivitu, impulzívnosť, nízke 
sebahodnotenie a podobne.

Aké množstvo alkoholu je 
lekársky prípustné?

Zdravý dospelý človek môže bezpečne 
konzumovať najviac 0,5 litra piva, 2 de-
cilitre vína alebo 1 deciliter destilátu za 
deň, no nesmie to pravidelne opakovať 
viac dní za sebou. Za uváženie ale stojí, 
koľko ľudí je úplne zdravých – teda, kto 
nemá problémy so srdcom, s vysokým 
krvným tlakom, s tráviacou sústavou 
a podobne. U detí, starých ľudí, tehot-
ných žien a u ľudí, ktorí užívajú lieky, 
sa aj pri striedmom pití alkoholu môžu 
dostaviť problémy.

Ako dlho trvá vstrebanie 0,5 
decilitra destilátu, 2 decilitrov 
vína alebo 0,5 litra piva?

Vo všetkých troch prípadoch to trvá 
približne 2,5 hodiny. Tento údaj platí 
pre 85 kg muža, u 60 kg ženy je to asi 1,6 
krát pomalšie.

Pivo utišuje smäd
Nie. Práve naopak, pivo podporuje 

odvodňovanie.

Vytriezvie človek rýchlejšie, ak si 
dá kávu?

Nie. Káva podobne ako pivo odvodňu-
je organizmus. Pocit vytriezvenia, ktorý 
sa dostaví po jej vypití, je len zdanlivý.

Zohreje sa človek, keď vypije 
alkohol?

Nie. Je to len klamlivý dojem, teplota 
tela sa v skutočnosti po vypití alkoholu 
dokonca znižuje.

Keď si človek vypije pred 
spaním, lepšie sa vyspí.

Nie. Alkohol síce urobí človeka viac 
ospalým a urýchli tak zaspávanie, no 
spánok pod jeho vplyvom je menej kva-
litný a po odbúraní alkoholu je spánok 
prerušovaný, alebo sa človek aj skôr 

prebudí. Naviac, alkohol môže vyprovo-
kovať aj zlé sny.

Alkohol síce nevyrieši problém, 
ale pomôže človeka aspoň 
upokojiť.

Čiastočne. Po vypití alkoholu sa člove-
ku síce na chvíľu uľaví, ale keď alkohol 
prestane účinkovať, nepokoj sa vráti vo 
väčšej miere. Navyše, ako náhle sa alko-
hol stane prostriedkom na únik z ťaž-
kých situácií, vytráca sa nutnosť naučiť 
sa takéto situácie zdravo zvládnuť.

Alkoholikom je ten, kto si 
potrebuje vypiť každý deň.

Nie. Sú rôzne typy alkoholizmu, na-
príklad existujú tzv. kvartálni alkoholi-
ci, ktorí vydržia bez kvapky alkoholu aj 
niekoľko mesiacov, no potom pijú kaž-
dý deň vo väčších množstvách po dobu 
aj niekoľkých týždňov.

Je alkoholizmus dedičný?
Samotná závislosť na alkohole nie je 

dedičná, avšak výskumy dokazujú, že 
existuje niečo ako dedičný sklon k zá-
vislosti ako takej (teda dieťa alkoholika 
sa môže stať napríklad patologickým 
hráčom). Kvôli tomuto zdedenému 
sklonu sa niektorí ľudia s väčšou prav-
depodobnosťou stávajú závislými. Túto 
pravdepodobnosť potom ešte zvyšuje aj 
tendencia správať sa podľa vzoru autorít 
alebo ľudí, ktorí človeka obklopujú.

Aj keď sa nám môže zdať, že problém 
alkoholizmu sa nás netýka, mali by sme 
myslieť aj na bežných konzumentov al-
koholu a nepodceňovať túto skupinu. 
Títo ľudia požívajú alkohol pre jeho chuť 
a nie pre jeho účinok. Nepotrebujú si 
pomocou alkoholu uvoľňovať úzkostné 
stavy, depresie a nevytvorili si na alko-
holické nápoje chorobný návyk. No cez 
túto skupinu prechádza pomalšie alebo 
rýchlejšie každý budúci alkoholik. Po-
znanie faktov o alkohole a alkoholizme 
nám môže pomôcť ako prevencia, ako 
výstraha pre ľudí v našom okolí (prípad-
ne aj pre nás samých) pred nadmerným 
užívaním alkoholu alebo pred hľadaním 
úľavy na dne pohárika. S problémami 
človeku nepomôže alkohol, ale predo-
všetkým Boh a potom aj jeho blízki, 
priatelia, prípadne odborníci.

PRAVDY A LŽI
o alkohole a alkoholizme
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Připomínka
Koncem loňského roku vydala Česká 

biblická společnost unikátní publika-
ci, tzv. Českou synoptickou Bibli. Jed-
ná se o dva překlady Bible, které vyšly 
v jedné knize. Jak uvádí ČBS ve svém 
informačním letáku, tato Bible vychází 
k 30. výročí dokončení Českého ekume-
nického překladu v roce 1978. Ten pak 
byl o rok později vydán tiskem 
ke čtyřstému výročí Kralické 
bible, jejíž první díl vyšel v ro-
ce 1579. V tomto roce si tedy 
připomeneme tato dvě výročí 
vztahující se ke dvěma nejvíce 
používaným překladům Bible 
českými nekatolíky. Kralická 
bible vychází včetně apokryf-
ních knih, které původně vyšly 
v pátém svazku tzv. Šestidíl-
ky v roce 1588 (Kralická bible 
vyšla postupně v šesti svaz-
cích). Kromě biblických textů, 
Bible obsahuje i odkazy jak 
z ekumenického překladu, tak 
i z překladu kralického včetně 
stručného sumáře na začátku 
každé kapitoly Kralické bible. 
Velikou výhodou tohoto vydání 
je beze sporu to, že při porov-
návání obou textů není potřeba 
otáčet stránku, protože každá 
dvoustrana končí stejným ver-
šem v překladu ekumenickém 
i kralickém. Tento počin ČBS 
ocení jak písmáci hloubající 
v Písmu, tak i my všichni, kteří 
patříme k té starší generaci, která vy-
rostla na Kralické bibli.

Mladí věřící Kralickou bibli spíše od-
kládají stranou a dávají přednost už no-
vým překladům Písma. Chápu je. Vždyť 
na příklad takové výrazy jako potupit 
nebo ostříhat, jejichž významový obsah 
se posunul za ta více než čtyři století do 
té míry, že v současné češtině už tato 
slovesa označují úplně jiné děje, může 
jistě mnohé odradit. Ale těm, kterým 
přirostla Kralická bible k srdci, je blízká 
a drahá krása jadrnosti renesanční češ-
tiny, poezie žalmů nebo i zdrobněliny, 
které použil Blahoslav ve svém překladu 
Nového zákona (synáčkové, štěňátka). 
Jan Karafiát vyzdvihuje češtinu kralic-
kého Nového zákona, když říká, že je to 

čeština vytříbená, vznešeně uhlazená, 
vzorná, a přitom dětsky něžná a prostá. 
Ukazuje i na bohatství češtiny, když je-
den řecký výraz překládá i dvaceti tře-
mi způsoby. Překlad Nového zákona je 
dílem Jana Blahoslava, kdežto Starý zá-
kon přeložila skupina vzdělanců, znalců 
biblických jazyků, z řad Jednoty bratr-

ské. Přesto Starý zákon je natolik jed-
nolitý celek, že nedokážeme říct, který 
překladatel na jaké části pracoval. Bratři 
ze staré Jednoty bratrské mistrně přelo-
žili Písmo z původních jazyků, které se 
tak stalo pokladem našeho jazyka. Jan 
Ámos Komenský ve svém Kšaftu umí-
rající matky Jednoty bratrské odkazuje 
Bibli kralickou za dědictví, a vyjadřuje 
to vznešenými slovy, když říká: …Při-
jmi to tedy za svůj vlastní klénot, vlasti 
milá, a užívej toho k slávě Boží a svému 
v dobrém vzdělání.

Na tomto místě je ovšem naší po-
vinností si připomenout mecenáše 
a ochránce, bez jejichž účasti a přímé 
podpory by nebylo možné toto veliké 
dílo, kterým byl překlad a vydání Bible 

kralické, dovést do úspěšného konce. 
Tím, kdo toto dílo zaštítil, byl Karel star-
ší ze Žerotína, a před ním jeho otec Jan 
ze Žerotína, ve svém mládí žák Jana Bla-
hoslava na bratrské škole v Prostějově. 
Zvláště Karel starší ze Žerotína, vysoce 
vzdělaný a zcestovalý, aristokrat známý 
na mnoha evropských dvorech, zna-

lý jazyků včetně těch klasických, 
muž nepevného zdraví ale pevného 
charakteru, přísných mravů k sobě 
i druhým, vášnivý moravský politik 
ale vlažný hospodář na svých stat-
cích, hlavně však upřímný křesťan, 
dokončil to, co započal jeho otec. 
Žerotínové na konci šestnáctého 
a začátku sedmnáctého století pa-
třili k nejvýznamnějším morav-
ským šlechtickým rodům, členům, 
příznivcům a ochráncům Jednoty 
bratrské. Oba upřímně věřící muži 
byli Božím darem našemu národu. 
Pán si je ve své době použil. A oni 
vědomi si toho, že vrchnosti jsou 
od Boha zřízené, dali Bohu k dis-
pozici svůj majetek, své schopnosti 
i Bohem jim propůjčenou autoritu, 
s níž disponovali na svých pan-
stvích. 

Ekumenický překlad Bible je 
prvním překladem v našich ději-
nách, na kterém společně pracovali 
překladatelé katoličtí i nekatoličtí. 
Překladatelské práce začali již v ro-
ce 1961, a od roku 1968 vycházely 
jednotlivě přeložené knihy dopl-

něné poznámkami (NZ) a komentova-
nými výklady (SZ). K prvnímu vydání 
Ekumenické bible, jak již bylo uvedeno, 
došlo před třiceti lety. 

Česká biblická společnost vydává 
tedy v jedné knize oba uvedené překla-
dy. Čin jistě hodný chvály. Oba texty 
tak bude mít čtenář možnost vzájemně 
porovnávat, a do méně srozumitelných 
míst v kralickém překladu proniknout 
pomocí překladu ekumenického. Lze 
si jen přát, aby tímto způsobem i mladí 
věřící objevili krásu kralického překla-
du, a všem toužícím a hledajícím duším 
tato synoptická Bible pomohla nalézt 
Boží odpovědi na palčivé otázky jejich 
životů. 

dvou výročí

výročí
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Můj kamarád Štěpán Černík mu vždy 
říká, „děda“ Filip. Bylo mi tehdy 19 let, 
když jsem poprvé bratra Aloise Filipa 
potkal při opravě střechy sborového 
domu u nich v Novém Přerově. Dnes je 
to už 16 let, kdy jsme tam několik dnů 
dělali s místními bratry a bratry z Brna 
i Prlova novou střechu. Děda Filip stav-
bu střechy vedl. Chtěl jsem tenkrát po 
práci navštívit svého spolužáka a tak 
jsem dědu Filipa požádal o zapůjčení 
jeho Babety. A on mi jí půjčil. Toho 
jsem si velmi vážil a od té doby jsem na 
něj nezapomněl. Před těmito Vánocemi 
mi děda Filip napsal. Poslal mi dárek, 
dopis a evangelizační články, které dří-
ve pro své okolí napsal. S velkým zauje-
tím jsem to vše četl a říkal si, že to buď 
někde opsal, nebo má zajímavé myšlen-
ky, velkou touhu pro šíření evangelia 
a vyjadřování, jako zkušený autor knih. 
Proto jsem hned první týden v tomto 
roce podnikl cestu do Valtic, kde dnes 
děda Filip bydlí, abych ho vyzpovídal 
a vám o tom něco napsat. Za dědou Fili-
pem mě také vedlo to, že v dubnu toho-
to roku oslaví 90 let svého života a i to 
byl pro mne důvod, proč se o jeho živo-
tě dovědět více. 

Jaké bylo, bratře Aloisi, Vaše 
dětství a dospívání?

Narodil jsem se v Nadlaku v Bulhar-
sku českým rodičům, kteří do Bulharska 
přišli z Rumunska. Naši předkové žijící 
okolo Kolína, vyznáním evangelíci, utí-
kali z Čech po bitvě na Bílé hoře. Zasta-
vili se až v Rumunsku ve Svaté Heleně. 
Tam se narodili i mí rodiče. Ze Svaté 
Heleny pak jeli na vozech do Bulharska, 
kde se otevřely nové pracovní možnosti. 
Bulhaři byli osvobozeni carským Rus-
kem od Turků a tak začínali vše nově 
budovat. Potřebovali stavět nové školy, 
a také potřebovali vzory. Češi pro to byli 
dobří. Každý manželský pár, který tam 
přišel, dostal 8 hektarů půdy.

Táta byl sedlák, vyučený mlynářem. 
Na vojně přišel o ruku, a když mi bylo 
7 měsíců, tak na následky toho zranění 
zemřel. Ztratil hodně krve, z vojny při-
šel vyhublý, dostal tyfus a na ten pak 
právě zemřel. Já jsem se původně jme-

noval Jirka, ale babička navrhla, abych 
se jmenoval Alois a byl vzpomínkou 
na otce. Protože jsem měl před křtem, 
tak mě ještě přejmenovali. Dostával 
jsem pak sirotčí rentu. Nebylo to moc, 
ale dobré aspoň něco, na košili a boty. 
Když mi bylo dva a půl roku, maminka 
se znovu provdala za slovenského čele-
dína. Takže jsem měl otčíma. 

Jako dítě jsem s otčímem stavěl dům. 
Chodili jsme k řece pálit cihly. Museli 
jsme jich připravit okolo 30 až 40 tisíc. 
Před tím se zdi truplovaly. Po bocích se 
daly desky a dovnitř se ubíjelo bláto. Na 
kraje se pak dala žitná sláma, aby se to 
zpevnilo. Neboj se, drželo to jako pěst. 
My jsme však začali stavět už z cihel 
a malty.

Byl jsem „čahan“ – vysoký. V šesti le-
tech máma přišla do školy, aby mě tam 
už vzali, abych už něco pochytil a doma 
ji nezlobil. A tak mě vzali. Psal jsem le-
vou rukou a to se tehdy nesmělo. Ale ne-
brali mě jako žáka, posadili mě dozadu 
a nevyvolávali. A já jsem doma naříkal. 
Máma pak šla do školy a přemlouvala 
je, aby mě taky vyvolávali. Tehdy jsem 
přiběhl domů a skákal a křičel: „Oni mě 
vyvolávají!“ No, a vzali mě tedy zrovna 
do druhé třídy. Povinné byly jen 4 roční-
ky. Kdo nechtěl dál, mohl skončit, kdo 
chtěl, mohl pokračovat. Já byl ten typ, 
co chtěl chodit do školy. Později jsme 
pak dostali českého učitele, byl z Přero-
va, vzdělaný, kvalitní. Bulhaři mu však 
jedli v hodinách a ke všemu měli cibuli. 
To mu smrdělo a někdy odcházel. Poz-
ději jsem si udělal průmyslovou školu 
dřevařskou. To v té době hodně zname-
nalo. Normálně bych musel být tři roky 
v učení, tři roky kalfa, a pak teprve mi-
str. Po absolvování průmyslovky jsem 
však hned mohl být mistr a mít pod 
sebou učně. 

Jak jste se seznámil s Vaší 
manželkou?

Našel jsem si práci v Sofii u jedno-
ho Čecha. Byl to takový vydřiduch. 
Zaměstnával ty kluky jen na zkušební 
dobu a oni přitom pracovali výborně. 
Vyráběli jsme nábytek a dostali jsme 
zakázku na kompletní vybavení paláce 

soudců. Nábytek měl být ze slánského 
dubu dováženého z Jugoslávie.

V Sofii sloužila jako služka u jednoho 
advokáta také jedna Češka. Jmenovala 
se Marie. Naše holky byly dobře hodno-
ceny. Běžně služky dostaly 500 Leva, ale 
Češky 700. Češky totiž byly „kulturní“, 
uměly nejen uklízet, ale i vařit a vyšívat. 
V neděli, když jsme měli volno, chodili 
jsme s Marií do parku a do cukrárny na 
trubičky. Moje máma mi říkala, abych 
s ní něco neprováděl, že je to hřích před 
Pánem Bohem. Já jsem si vážil, že s ná-
mi máma uměla takto otevřeně komu-
nikovat. Přes léto jsme jezdili s Marií 
domů do Nadlaku pomáhat na poli. Ale 
ona pak už zůstala doma. Byl tam jeden 
kluk Ruda. Holky o něj neměly moc zá-
jem, protože stále jen mluvil o koních 
a kravách. Ale byl z rodiny velmi bohaté 
a vážené. Měli krám a Marii říkali, že se 
mnou to bude mít těžké. Že mám akorát 
záplatované kalhoty. A tak jsem o Marii 
přišel.

No s mojí „Emi“ jsme už jako děti pásli 
husy. Kluci tam někde hráli fotbal a tak 
jsem jí říkal: „Dobře mi ty husy pohlí-
dej, ať se nesmíchají s těmi tvými.“ A šel 
jsem za kluky. Ona se hodně snažila, ale 
nakonec se jí ty husy stejně pomíchaly. 
Já jsem ji pak za to „vylepcoval“. Když 
můj děda viděl, jak jsem skleslý, proto-
že jsem se rozešel s Marií, tak mi řekl, 
co kdybych zajel za Emi. Říkal, že tady 
to můžu prodat a tam u nich něco dobře 
koupit, a že teď když je válka a chudo-
ba, tak že stejně nemá smysl něco moc 
podnikat. Já jsem si říkal, že určitě ně-
koho má, ale nakonec jsem jí napsal. 
Nechodil jsem nijak okolo a zeptal se 
jí přímo, zda by si mě chtěla vzít. No 
a ona mi odpověděla, že jestli to myslím 
vážně, tak ať přijedu. A za čtrnáct dní 
jsme se vzali. Ještě před svatbou, když 
jsem za ní jezdil, tak jsem u nich praco-
val, ale přespával jsem u rodiny její sest-
ry v pokoji pro hosty. Abychom dodrželi 
všechno, jak to má být. Dnes kluk vidí 
holku a za chvíli ji už svlíká. 

Chtěli jsme se vzít na Vojvodově, ale 
vypadalo to, že děda možná umře a tak 
by nebylo dobré mít tam zrovna svatbu. 
Jeli jsme 60 km do města, kde jsme pře-

Rozhovor s devadesátníkem
„dědou“ Filipem



13ŽIVÉ SLOVO

rozhovor 

nocovali u babičky jednoho známého 
faráře. Spali jsme chlapi zvlášť a holky 
zvlášť. Já jsem nespěchal. Vždyť už jsem 
tak dlouho vydržel. Před obřadem jsem 
zašel ještě do města a vybral si drožku. 
Řekl jsem tomu vozkovi, ať koně pořád-
ně vyhřebelcuje, že já koňům rozumím. 
Když pro nás pak přijel, Emi nechtěla 
nasednout, protože jeden kůň kulhal. 
A tak si nasedla rodina, ale my jsme 
šli pěšky. Během obřadu ten vozka, 
měl takový dlouhý špičatý knír do vr-
chu, přišel a pokynul mi. Vyměnil toho 
kulhavého koně, a že nás může odvést 
z obřadu. Tak já, že jo, ať přitáhne koně 
ke kostelu. No a tak jsem si Emi vzal. 
Měli jsme pak dva syny.

Co vás pak přivedlo zpět 
do tehdejší Československé 
republiky, odkud pocházeli vaši 
předkové?

Když mi bylo třicet let, přijeli jsme 
vlakem na Jižní Moravu do Novosedel. 
Šedesát vagónů táhly tři lokomotivy. Já 
jsem měl jeden vagón. Přivezl jsem si 
také prasnici, ovce, husy, slepice. Chtěl 
jsem tu začít gazdovat. V Bulharsku 
měla začít těžká doba. Přišla tam ob-
doba našich JZD (Jednotné zemědělské 
družstvo). Nerozuměli tomu, ale každý 
soudruh se chtěl vytáhnout. Česko-
slovenská vláda tam za námi do české 
vesnice poslala pětičlennou delegaci, 
která nás verbovala domů, abychom se 
vrátili a osídlili pohraničí. Oblasti jako 
Jevišovka, Nový Přerov, Hevlín, Hru-
šovany, Dolní Dunajovice, … To nebyly 
Sudety. Bydleli tam Chorvati, kteří se 
za války spojovali s Němci proti Rusům 
a na Čechy Němcům donášeli, a tak je 
naše vláda vystěhovala na Šumpersko. 
My jsme je měli nahradit. Česká vláda 
od nás majetek v Bulharsku vykoupila, 
že nám to tady vyplatí, ale nedali nám 
pak nic. Byla to těžká doba. 

S rodinou jsme se nakonec dostali do 
domku v Novém Přerově, protože se tam 
usadila i manželčina rodina. Nechtěli 
jsme být rozcouraní. Chtěli jsme držet 
pohromadě. Asi tak po měsíci, man-
želka houpe kluka na koleně a říká mi: 
„Lojzo, venku před okny je jeden chla-
pík a stále k nám kouká a kouká. Běž 
se ho zeptat, proč sem tak stále kouká.“ 
Tak jsem za ním vyšel ven a ptám se, 
proč tu k nám tak stále kouká. A on, že 
tu dříve bydlel, ale nešel na Šumpersko, 
ale utekl do Rakouska. A že nemůže 
spát. Tak se ho ptám: „A proč pak?“ On, 

že to tady podřezal a že to spadne. Jest-
li prý máme děti, ať radši utečeme. Tak 
jsem zašel na Národní výbor (dnešní 
Obecní úřad), že se to odchlipuje. Řekli 
mi, že mi nový barák nedají, kde by jej 
asi tak vzali. Počkal jsem si teda, až šel 
kolem předseda, změřil jsem to ke spáře 
a udělal rysku. Bylo to otevřené 2,5 cm. 
Za týden, když šel znovu okolo, jsem 
to přeměřil a bylo to už 5 cm. On říká: 
„Lojzo uteč.“ Já na to: „Když jsem ti to 
říkal, tak jsi nechtěl ani slyšet.“ A on že 
má teď jeden volný dům, kde se odstě-
hovali „zlatokopové“ (takoví, co přišli, 
vše vybrali a zase odešli). Tak jsem zís-
kal dům, ve kterém jsme tu bydleli.

Je to tak, že jste se pak stal 
významným funkcionářem 
a členem Komunistické strany?

Ano. Našel jsem si práci na Státním 
statku v Mikulově. Manželka měla 2,40 
korun na hodinu a já jsem měl měsíč-
ně 1 200 korun a před důchodem 2 500 
korun. Protože jsem uměl psát a hlavně 
„kecat“, tak mě udělali ve vinohradu če-
tařem. Když chlapi nedostávali montér-
ky a měli, tak já jsem to vyřídil. Časem 
jsem se tady stal uvolněným předsedou 
závodního výboru ROH. Pak jsem byl 
členem krajského výboru ROH. Tak si 
mně zavolali, že nemůžu být funkcioná-
řem nestraníkem a chtěli, abych vstou-
pil do strany. Radil jsem se s Emi. Ona 
mi vždy hodně pomohla. Kdybych se 
narodil znovu, bylo mi 20 let a ona byla 
svobodná, vzal bych si ji znovu. Jednou 
jsem pak na schůzi potopil ředitele Stat-
ku, že neudělal všechny věci, jak měl, 
a tak se mne jako funkcionáře ROH 
zbavili. Pak o mě projevil zájem statek 
Drnholec. Měl jsem na starost 100 hek-
tarů vinohradu, lidi pod sebou, vyžíval 
jsem se v tom a zůstal tam až do důcho-
du. Také jsem dělal předsedu národního 
výboru v Novém Přerově. 

Manželka byla křesťanka. Vám 
nevadilo, že chodí do církve?

Ona už dříve přijala Pána Ježíše za 
svého Spasitele a modlila se za mne. Já 
jsem byl funkcionářem a žena chodila 
do shromáždění. Bylo to úsměvné. Ona 
říkala: „Lojzo, je osm hodin, běž, máte 
schůzi“ a já jsem říkal: „Emi, je devět 
hodin, ať stihneš shromáždění.“ Ohled-
ně víry jsme se nepřeli. Jen jsem jí říkal, 
ať mi ty křesťany domů nevodí. Jednou 
mě Emi ošidila. Závodní výbor mě oce-
nil motorkou, byl to nádherný „pérák“. 
Emi mi povídá, Lojzo, přijede jeden 

bratr. Má nemocné nohy, on je takový 
velký. Vyzvedni ho na nádraží. Uměla 
to pěkně říci, nebyla panovačná, věděla 
jak na mě. A já jsem byl hned „měkej“, 
že tedy jo, že ho vyzvednu. Přijel jsem 
na nádraží a vidím takového metrák až 
dva chlapa. Tak přijedu k němu a říkám: 
„Taxi.“ On nato: „Nezlomíme to?“ Já 
řekl, že ne a poposedl jsem si na nádrž, 
aby se tam vlez. Zařadil jsem jedničku 
a pomalu se rozjel. Když jsme přijeli, 
tak on říká: „Zvládnul to, já čekal, že se 
poláme.“ Já jsem řekl: „Jel jsem pomalu, 
kdyby se to polámalo.“ Tak jsem si toho 
velkého bratra oblíbil. Poslouchal jsem, 
co mi o Bohu říká. Nesouhlasil jsem, ale 
přemýšlel jsem. Říkal jsem pak manžel-
ce: „Emi, až bude mít přijet ten velký 
bratr, pozvi ho k nám.“

Měl jste někdy problémy s tím, 
že Vy, jako straník, máte za 
manželku křesťanku?

Jednou se strana rozhodla podchytit ve 
výchově v socialismu všechny manželky 
funkcionářů. I moje Emi tam šla. Povída-
li jim, jak to mohou všechno dohnat, aby 
ten socialismus u nás fungoval. Už vy-
padalo, že to po hodině a půl skončí, ale 



14 ŽIVÉ SLOVO

rozhovor 

ROZHOVOR PŘIPRAVIL 
PETR HÚŠŤ

Emi se přihlásila o slovo. Ten soudruh, 
co mluvil, říkal: „Prosím, soudružka 
má otázku.“ Ona ale nebyla soudružka. 
A tak se zeptala: „Pane, máte děti?“ On 
říká: „No mám.“ Ona říká: „A dokážete 
si představit, že budou žít, tak jak vy to 
dnes vidíte?“ On říká: „No to ano.“ A Emi 
mu na to říká: „Já ne. Já mám také děti, 
ale ony si budou žít tak, jak budou ony 
pokládat za dobré. Tak, jak je vychová-
váme.“ Tak to bylo haló. Schůze se pro-
táhla o dvě hodiny. Za čtrnáct dní k nám 
domů přišel jeden z vedení strany. Nevě-
děl jsem, co chce, ale pozval jsem ho dál, 
nalil jsem mu vína a že si popovídáme. 
On nakonec, když Emi odešla do kuchy-
ně, říká: „Lojzo, jako strana jsme se roz-
hodli, aby ses rozvedl.“ Já mu říkám: „A 
ty myslíš, že já to udělám?“ No a on na 
to: „Od toho jsi straník a kámoš, abys to 
udělal.“ Tak jsem zavolal Emi z kuchyně, 
a říkám jí: „Emi, víš, co po mně chtěj? 
Chtěj, abych se s tebou rozved.“ A ona 
povídá: „Milej pane, naše rodina se ne-
může dělit. My, žijeme, jak my uznáme 
za dobré, ne jak vy uznáte. To je náš život 
a ne váš. Tam to jsou dveře. Běžte a už se 
nevracejte. Tak se s ním Emi vypořádala. 
Ona to uměla.“

Jak jste se stal křesťanem Vy? 
Jak se Vám Pán Ježíš Kristus dal 
poznat?

To byl Boží zásah. Já v tom nemám ani 
kapku přičinění. Prvně začal ten „velký 
bratr“ a nezajímavé povídání. Pak mne 
pozvali na shromáždění, kde měl mluvit 
Černík z Argentiny, takže zajdu. Posadil 
jsem se dozadu, ale bylo to špatné. Vše, 
co říkal, ale úplně vše, mluvilo proti 
mně. Začal ve mně hlodat červíček. Stá-
le jsem si uvědomoval, že už jsem starý 
a že umřu hříšný. Pak mi zemřel jeden 
z mých synů. Věděl jsem, že to sám 
nemůžu unést. To byla pro mne velká 
rána a zastavení. Syn nám před tím než 
zemřel, napsal dopis na rozloučenou 
a v něm napsal: „Přijal jsem Pána Ježíše 
za svého Spasitele.“ Začal jsem přemýš-
let, že odejdu ze strany. Přišla schůze 
a my jsme čekali na posledního člověka, 
abychom byli usnášení schopní. Takže, 
když přišel, položil jsem průkaz na stůl 
a řekl jsem, že chci vystoupit. Byli pře-
kvapeni a ptali se, kam bych šel. Řekl 
jsem jim, že půjdu do Křesťanského 
sboru, že když sleduji život těch lidí, co 
tam chodí, tak jim závidím. Jedna paní 
na té schůzi mi řekla, že to by si teda 
nikdy nemyslela, že já odejdu. Říkám: 

„Paní nemyslete, já si to myslím“. Pak 
mě někdo z rodiny pozval na konferenci 
Křesťanských sborů do Ostravy a já, že 
pojedu. Na registraci mně řekli, že budu 
ubytován v hotelu s nějakým Slovákem, 
že jestli mi to nevadí, že nebudu sám. 
A já, že je to v pořádku. V sobotu se 
celý den střídali řečníci, samé kapacity. 
A pak mi někdo říkal, že kdo by chtěl 
přijmout Pána Ježíše, že má jít dolů. Tak 
jsem se zvedl, ale když jsem tak dlouho 
seděl, že si zajdu ještě na záchod. Když 
jsem se vracel, zápasil jsem vnitřně se 
silným hlasem, abych tam nechodil, 
abych si veřejně nedělal ostudu, že to 
můžu večer všechno probrat s tím Slo-
vákem. A tak jsem tam na chodbě stál 
utrápený, a někdo mi položil ruku na ra-
meno, že co jsem tak smutný. No a já na 
to, že mám plný ruksak hříchů. Tak on 
mne vzal do místnosti, kde měli rozho-
vory a modlitby, a řekl, že vede člověka, 
který má plný ruksak hříchů. Ale najed-
nou mě neviděl a tak říkal, že mě asi po 
cestě ztratil. Tak jsem se přihlásil: „Tady 
jsem.“ Vzal si mne teda k rozhovoru Ota 
Vožeh. Řekl jsem mu, že jsem jako vůz 
v blátě. Můžeš mlátit koně, jak chceš, ale 
nepomůže to. Je třeba zatlačit do vozu, 
a Vožeh mě teda zatlačil. Modlili jsme 
se spolu jednoduchou modlitbu a ze mě 
ten pomyslný velmi těžký ruksak spadl. 
Byl jsem úplně lehký. Další den, když 
byl večer písní a svědectví, šel jsem si 
sednout dopředu, protože jsem špatně 
slyšel. Našel jsem místo úplně v přední 
řadě na boku. V programu vznikl malý 
časový prostoj a tak jsem vyšel na pó-
dium a řekl jsem, že tam jsem na černo, 
mimo plán. Lidi se smáli, já ne. Mě tek-
ly slzy. Řekl jsem jim, že jsem tu včera 
večer přijal Pána Ježíše. Jo, a když jsem 
v sobotu večer přišel na pokoj, tak tam 
ještě ten druhý nebyl. Četl jsem si, mod-
lil se, ale on ještě nešel. Tak jsem nechal 
odemčeno, aby mne v noci nebudil. 
Když jsem se ráno probudil, zjistil jsem, 
že jeho postel je stále ve stejném stavu, 
že prostě nepřišel. A tak jsem Bohu dě-
koval, že jsem neposlechl ten hlas, co mi 
říkal, abych to nechal až na večer. Přijetí 
Pána Ježíše je dobré neodkládat a Jeho 
jméno je třeba před ostatními vyznat.

Milý bratře Aloisi, děkuji Vám 
za rozhovor a přeji Vám, abyste 
měl i nadále takovou fyzickou 
i duchovní vitalitu jako doposud. 

Keď som sa zamýšľal nad týmto titul-
kom a všetkými súvislosťami, bolo mi aj 
smutno. A nie málo. Veľmi smutno: pre-
tože zo stránok časopisov miznú básne 
a tým pádom aj čosi drobné, malé, čo 
pripomínalo pieseň. A vyhodiť z jedál-
neho lístka duchovnej stravy pieseň, 
to by nás už malo totálne zmobilizovať 
a zobudiť.

Mali by sme v nás zobudiť všetky 
zvony a zvoniť. Prečo prišlo k tomu, že 
nedávno Igor Rusnák mohol napísať: 
„Krátke riadky už nikto nečíta,“ a „bás-
ne nezaznievajú z tribún ani z kazateľ-
níc,“ kde ešte donedávna svoje nezastu-
piteľné miesto mali a boli iskrami, ktoré 
zapaľovali elán, vyvolávali nadšenie 
a roznecovali neopakovateľnú atmosfé-
ru, ktorá ako povodeň pohlcovala davy?

Spomínam si, že v polovici minulého 
storočia, keď Hemingway dostal Nobe-
lovu cenu, vyslovil okrem iného aj vetu: 
„U nás v Amerike je veľa ľudí, ktorí ve-
dia písať, ale nemajú čo povedať.“ Asi 
táto choroba deravých, prázdnych slov 
prišla z Ameriky aj k nám, a preto môže 
Rusnák konštatovať, že krátke riadky 
sa nečítajú. Rozhodne na tom nesie 
vinu aj inflácia slov a hektické tempo 
doby, keď do minulosti odišla éra Leva 
Tolstého, ktorý rukopis svojho románu 
Vojna a mier prepisoval trinásťkrát a sa-
mozrejme, že za dnešný stav nesie vinu 
aj skutočnosť, že za poéziu sa ponúka 
aj to, čo poéziou nie je. Dnešný autor 
nemá trpezlivosť sedieť nad textom, 
trpezlivo ho opravovať, brúsiť, hľadať 
správne slovo. Už v jeho genetickej vý-
bave je zakódovaná neuróza a tá je na 
trpezlivosť a čakanie alergická až zá-
palne agresívna. Ale veľké a aktuálne 
posolstvo, umelecký čin bez trpezlivosti 
a nemalej selekcie neexistuje a neobme-
dzenosť časová musí byť u autora ako 
u zlatokopa, ktorý sa vydal na cestu ry-
žovania zlata alebo tak, ako neotesaný 
kameň potrebuje na nie krátky čas so-
chárovo dláto.

S viazaným veršom rýmovaným, kde 
ozaj autor musí pracovať ako sochár 
s dlátom nie malý čas, aby verš spie-
val, sa už stretávame ozaj veľmi zried-
ka. Akoby viazaný verš vyšiel z módy 
a voľný verš, ktorý vstúpil na mediálnu 
scénu spôsobil, že slová veľmi zlacneli, 
tým stratili aj svoju nosnosť, údernosť 
a zriedila sa aj ich generáciami naaku-
mulovaná duchovná energia. Nástup 
voľného verša možno prirovnať k rieke, 
ktorá sa vyliala z koryta. Stratila svoju 
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dynamiku, ale aj svoju tvár. Pri tom si 
treba uvedomiť, že slovo malo primárnu 
komunikatívnu funkciu ako most odo-
vzdávať posolstvo, subjekty spájať. Spo-
mínam málo, lebo dnes je to často len 
výpoveď o sebe a pre seba je to určitý 
exhibicionizmus subjektu, ktorému ani 
nezáleží, aby sa prezentoval v kultivova-
nej podobe. Už tým, že subjekt ignoruje 
kultivovanosť, popiera hodnotu harmó-
nie, ktorá je predpokladom duchovného 
rastu a priblíženia sa k tej kráse, o ktorej 
sníval Dostojevskij, že raz spasí svet.

Harmónia je tým prvým krokom 
k piesni, ktorá presakuje pod kožu. Pre-
to latináci, keď sa učili latinčinu, mali 
zrýmované slovíčka, tak im ľahšie vni-
kali do vedomia a stávali sa súčasťou ich 
osobností. Ako oslovovať duchovnosťou 
deti bez piesní, bez akordu, ktorý zvo-
ní? Aby však nedošlo k omylu. Čo som 
tu povedal, neznamená, že apriórne 
odmietam voľný verš. Chcel som tu len 
povedať, že kto prejde školou viazaného 
verša, ten si už podvedome zakóduje do 
svojej literárnej výbavy aj do voľného 
verša rytmus, nedevalvuje slovo a ne-
plytvá ním.

Ruka v ruke však s atrofiou poézie ide 
tu aj o likvidáciu metaforického mysle-
nia, ktoré jedine nám stavia komuniká-
cie ako človeku sprostredkovať kontakt 
s abstraktným svetom, ktorý cítime, ale 
ktorý nemôžeme ani zvážiť ani zmerať 
ani popísať jeho tvar či vôňu. Predsa 
ale tento abstraktný duchovný svet je 
tu, vôkol nás a pri kontakte s ním na-
plnený cíti, že získava obrovskú ener-
giu, ktorá presahuje ľudské predstavy. 

A tento duchovný svet a jeho 
sféra človeka kultivuje a len do 
neho zaslepený stáva sa koru-
nou stvorenia. Stáva sa to vždy 
vtedy, keď človek vlastnou skú-
senosťou poučený a vycvičený, 
v pokore otvorí svoje srdce, 
aby doň vošiel deus abscondi-
tus – tajomný neviditeľný Boh. 
Preto Paul Valéry tvrdí, že prvý 
verš básnikov do pera dáva 
Boh.

V tejto forme sa nám nevi-
diteľný Boh, onen deus abs-

conditus, predstavuje aj v Biblii. Kto sa 
zamyslí nad jej literárnou formou vidí, 
že Bibliu viac písali básnici ako vedci. 
U nás tejto interpretácii venoval nemalú 
pozornosť Karol Nandrásky, ale zdá sa, 
že ozaj začína sa napĺňať Sládkovičova 
predpoveď: „Beda nám, otcom nemých 
detí!“ A tak aj Nandráskeho posolstvo 
zostáva hlasom volajúceho na púšti. Boli 
to však básnici, ktorí dokázali spájať ab-
straktné s konkrétnym, nebeské s po-
zemským. Kristus sám o sebe hovorí: „Ja 
som kmeň a vy ste ratolesti.“ Obávam sa, 
že tak ako pieseň z Tranoscia „Ja biedny 
červ“ dostala v novom Spevníku znenie 
„Ach ja hriešnik“ – keď z krásneho po-
etického obrazu zostal iba skelet, lebo 
necitlivá ruka vyzliekla z nej básnický 
šat pokory, bojím sa, že sa nájde aj zde-
formovaný vypáchnutý duch, ktorý od-
ľudští aj iné krásne formulácie a vyjad-
renia nazbierané generáciami predkov, 
ktorí sa na hviezdnaté nebo nedívali iba 
očami, ale aj srdcom. Ak mnohí futuro-
lógovia hovoria, že problémom tretieho 
tisícročia bude problém komunikácie, 
treba povedať, že ten problém už tu je.

V minulosti boli to však predovšetkým 
pracovníci cirkví, ktorí pri prekladoch 
Svätého Písma stávali sa nutnými ko-
difikátormi jazykovej normy, aby boli 
schopní tlmočiť a vyjadriť abstraktný, 
duchovný svet. Pre toto sprostredko-
vanie bolo nevyhnutné vytvárať zod-
povedné literárne prostriedky, meta-
forickú reč, reč symbolov a analógií. 
A myslenie v obrazoch. Preto, že išlo tu 
o sprostredkovanie Božích právd Písma, 
bolo potrebné, aby tí, čo vystupovali na 
kazateľňu, toto metaforické myslenie 

alebo vymieranie básnikov?

na zamyslenie

ovládali a boli ním náležite školení. Toto 
poznanie viedlo k tomu, že školenie 
k tomu bolo nielen v škole, ale aj v ná-
boženských a cirkevných časopisoch. 
Dnes toto úplne vymizlo.

V kresťanských časopisoch ak sa ob-
javí raz za pol roka niekde nejaká bá-
seň, to je veľa. Redaktori môžu namie-
tať, že básnické príspevky majú nízku 
literárnu úroveň. Ale ani v minulosti 
poetické zrná v cirkevných časopisoch 
neboli vždy prvej kvality, ale stránky 
časopisov boli roľou pre vznik poetic-
kého slova, ktoré potom aj z úst kazate-
ľov zapaľovalo srdcia. Kde sú však časy, 
keď z kazateľníc zaznievali často citáty 
z našich kresťanských piesní? Pristupu-
jeme dnes pred poslucháča, akoby mal 
iba hlavu a nemal srdce. Tento stav je 
duchovná erózia. Likviduje báseň a za 
tým pôjde pieseň a potom už bude len 
holá púšť.

Keď si dnes spomenieme na Tranov-
ského a na jeho výpoveď: „Dvakrát se 
modlí, kdo zpívá, když mu srdce při 
tom bývá,“ zdá sa, že do našej situácie, 
ktorej sa snažím nastaviť lupu, je to hlas 
z inej galaxie. Ak v minulosti boli snahy 
robiť pre umenie, je dnes tendencia ro-
biť teológiu pre teológiu. Čudujeme sa, 
že lavice chrámov a modlitební začínajú 
zívať prázdnotou? Kázňové slovo musí 
byť mostom medzi kazateľom a poslu-
cháčom. Ak ním nie je, kazateľ je asi 
málo múdry alebo príliš múdry a za-
betónoval sa do kabinetnej teologickej 
pracovne.

Poetická reč, reč metafory a symbolov 
bola komunikácia, cesta a básnici jed-
nak ako cestári, ako nosiči posolstiev 
na tejto ceste. Cesta potrebuje údržbu, 
opravu. Zľahčili sme si to. Opustili sme 
cesty predkov. Vystačíme si? Opúšťame 
cesty a prebíjame sa cez džungľu. Na-
rážame čelom na prekážky a nevidíme 
ani slnce ani mesiac s hviezdami. Na 
ceste džungľou zostáva človek sám. Ako 
sirota, lebo si spálil mosty a zlikvidoval 
cesty k nebu. A reč poézie bola a bu-
de cesta pre spájanie neba so zemou. 
Nik schopnejšiu cestu pre ich spájanie 
a splynutie nevymyslel.
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Brat Ondrej Palicz pracoval ako ma-
jster v autoservise. V Leviciach to bol 
jediný servis, chodievali tam s autami 
do opravy aj komunisti. Svojou svedo-
mitou a kvalitnou prácou boj známy 
v širokom okolí. Opravoval dokonca 
autá aj z Bratislavy, Maďarska a Čiech. 
Ale známe bolo aj to, že brat Palicz je 
veriacim človekom. Preto jeho deti ne-
mohli študovať na vysokej škole. Každý 
študent zo strednej školy mal osobné 
hodnotenie, kde sa písalo i o nábožen-
skom zázemí rodiny. Jeho deti tam mali 
napísané, že pochádzajú z nábožensky 
zaťaženej rodiny a tak mali zatvorené 
dvere pre ďalšie štúdium. Ale Pán sa 
o nich postaral. Toto stručné nazretie 
do podzemnej práce s knihami počas to-
tality bolo napísané na žiadosť jedného 
brata, ktorý tlač a prevoz kníh zo Zápa-
du dlhodobo finančne podporoval.

Veľakrát sme už nášmu Pánu Bohu 
ďakovali za to, že sme spoločne s man-
želkou mohli pracovať na Božom poli 
s knihami zo západu. Ale doteraz sme 
ešte nemali príležitosť, aby sme poďako-
vali tým bratom a sestrám, ktorí tie kni-
hy financovali a podporili. Tu sa ukázali 
slová Pána Ježiša: „Lebo kde je váš po-
klad, tam je aj vaše srdce“. (Lk 12,34) 

A týmto bratia dokázali, že ich srdcia 
nie sú tam, kde majú pozemský maje-
tok, ale im záležalo na tom, aby ľudia ži-
júci v socialistických štátoch, mali Božie 
Slovo. A nech náš nebeský Otec bohato 
odplatí všetkým, ktorí podporovali tieto 
akcie, už či peniazmi, modlitbami, alebo 
sa priamo do tejto práce zapojili.

Tejto službe sme sa začali venovať 
v roku 1970. S manželkou a deťmi sme 
takmer každý mesiac chodili autom do 
Budapešti do zhromaždenia Kresťan-
ských zborov. Raz mi jeden brat pove-
dal: „Brat Palicz, máme tu knihy a ruské 
Biblie, nemohli by ste to odniesť na Slo-
vensko a tam rozdávať?“ Ja som súhla-
sil a knihy i Biblie som naložil do auta. 
Pekne sme to preniesli cez hranice a do-
ma potom rozdávali.

Prosili sme Pána Ježiša, aby nám 
v tom pomohol. A aj pomáhal. Raz pod-
večer, keď sme išli domov z budapeš-
tianskeho zhromaždenia, mi brat ponú-
kol 10 ruských Biblií. Ja som otvoril zad-
nú kapotu a len tak som ich tam položil. 
Hovoril som si, že na ceste sa zastavím 
a odložím to. Ale som na to zabudol 
a zastali sme na hraniciach. Maďarský 
colník mi kázal otvoriť zadnú kapotu. Ja 
otvorím – a tam boli tie ruské Biblie. Tak 

v duchu hovorím: „Pane Ježišu, pomôž 
nám!“ Colník sa spýta! „Aké sú to kni-
hy?“ Ja hovorím: „Ruské.“ „Dobre, mô-
žete pokračovať.“ Ruskú literatúru sme 
mohli čítať aj kupovať. (Pripomínam, že 
za totality nebolo dovolené prenášať ani 
rozdávať náboženskú literatúru. Koho 
takto chytili, mohol dostať 3-4 roky vä-
zenia.) Keď sme prešli slovensko-ma-
ďarské hranice, ďakovali sme Pánu, že 
nás ochránil.

Takto sme prenášali Biblie z Maďar-
ska asi rok. Potom sme napísali jedné-
mu bratovi do Stuttgartu, či by nemohli 
tie knihy posielať k nám na Slovensko 
do Levíc. Súhlasili a potom už k nám 
chodili autom, ale viackrát sme dostali 
knihy aj poštou, bez cla. V takom prípa-
de manželka tie poštové ústrižky vždy 
odložila, ak by náhodou prišla nejaká 
kontrola, aby sme vedeli ukázať, že sme 
to dostali legálne.

Zväčša to boli mladí bratia a aj sestry, 
ktorí prišli k nám večer okolo 18-19. ho-
diny bez auta. Dohodli sme sa, že okolo 
23-24. hodiny prídu aj s dodávkou. Mali 
sme heslo, aby sme vedeli, že to nie sú 
nejakí provokatéri z radov štátnej polí-
cie a aby aj oni mali istotu. My sme mali 
v Leviciach vysoký plot, takže keď sme 

Naša práca s Bibliami
a s knihami v totalite
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zatvorili bránu, nebolo k nám vidieť do 
dvora.

Keď bratia a sestry vyložili vrecia 
s knihami (8-10, niekedy až 16 vriec), 
manželka spravila dobrú večeru a na-
jedli sa. Potom sme sa spolu modlili po 
anglicky, nemecky, moja manželka po 
maďarsky a ja po slovensky (trochu som 
rozumel po nemecky, ale inak nič). Pro-
sili sme Pána, aby nám pomohol rozdať 
tie knihy, aby nás ochraňoval. Potom 
pekne o jednej po polnoci odišli. Pove-
dali nám zo Stuttgartu, aby sme sa ich 
nespytovali, odkiaľ prišli a kam idú, aká 
bola cesta alebo akej sú národnosti.

Raz o 1:30 v noci sme išli von z dvora 
s ich dodávkou a práve vtedy išla po-
pred nás po ulici nočná hliadka VB na 
aute. Hneď som sa začal modliť. Spo-
malili, pozerali na nás, ale nakoniec 
odišli. Ani na druhý deň neboli zisťovať, 
prečo od nás vychádzalo auto v takom 
neskorom čase. Ďakovali sme Pánovi, 
že nezbadali, že sú zo západu.

Keď prišla nová zásielka, ešte v tú ho-
dinu sme všetky knihy odložili. Potom 
sme ich postupne rozdávali. Manželka 
pracovala v textilnej továrni, kde praco-
valo niekoľko tisíc ľudí. Spolu s jedným 
veriacim bratom, svojim spolupracovní-
kom, rozdávala. Ja tiež, na pracovisku 
aj inde. Moji spolupracovníci v dielni aj 
úradníčky sa ma dokonca pýtali, kedy 
im zase dám tie dobré knihy…

Pán to tak zariadil, že som sa zozná-
mil s jednou ženou, ktorá pred nástu-
pom socializmu bola mníška, aj ona 
nám veľa kníh pomohla rozdať. Chodili 
k nám aj katolícki farári s autom – nalo-
žili knihy, Biblie, spevníky pre mládež. 
Keď odchádzali, vždy sme sa spolu po-
modlili, aby ich Pán ochraňoval na ces-
te. Mal som jedného veriaceho brata, 
bol Rus, ešte od 2. svetovej vojny ostal 
na Slovensku. On nám tiež veľa pomo-
hol a veľa ruských Biblií sme mohli po-
slať do Ruska. Veľa duchovných kníh 
sme dostávali aj z Juhoslávie v slovenči-
ne a češtine, napríklad biblické konkor-
dancie. Veľa z tých českých kníh sme 
poslali do Ostravy.

Pán nám pomáhal aj keď sme chodie-
vali v lete autom na rodinnú dovolenku 
do Rumunska. Mohli sme odniesť aj 
rumunskú literatúru. Poznali sme tam 
bratov, ktorým sme to odovzdali a oni 
ich ďalej rozdávali.

Raz sa nám stala nepríjemná vec. Moja 
manželka poslala priateľke na južnom ONDREJ PALICZ

Dívam sa po polnoci na syna, ako sa 
uprene pozerá do obrazovky počítača 
a hovorím mu: „Veď ty si od toho počí-
tača závislý. Mal by si už dávno spať.“ 
Hovorím s priateľom pred kostolom: 
„Človek by nemal byť závislý od ciga-
riet.“ Uznal to, sám hovoril čosi v tom 
zmysle, že naše telo je chrámom Sväté-
ho Ducha a chrám by sa nemal kaziť, 
no nevie si rady. Je proste od nikotínu 
závislý. A čo tie tisíce mladých mužov, 
žien, detí, čo ich zmáha alkohol, disko-
téky, prejedanie sa zakázaným ovocím. 
A čo dámy a páni podnikatelia. Žiadny 
sviatok, žiadne venovanie sa deťom 
či vnúčatám, len práca a práca. A pe-
niaze. Veľa peňazí. Tak by sme mohli 
pokračovať donekonečna. Sú to proste 
fakty našich dní.

Ako sa však zo závislostí vymaniť? 
Ak nie sme kresťania, zamyslime sa as-
poň na chvíľu nad výrokmi Biblie: „Čo 
by to osožilo človeku, keby získal hoci aj 
celý svet a uškodil by svojej duši?“ (Mt 
16,26). Viem, ono sa to ľahko povie. Ra-
dím však každému: Zastav sa, zamysli 
sa nad krátkosťou pobytu v tomto údolí 
sĺz, nájdi si čas pre Boha a vyriešiš tak 
aj problém svojich závislostí. Treba to 
urobiť ešte dnes, skôr než bude nesko-
ro.

A čo so závislosťami kresťana? Nuž, 
kresťan by mal byť zdravo závislý od 
Pána Boha, od Pána Ježiša Krista, mal 
by byť zdravo závislý aj od „svojho“ 
zhromaždenia veriacich. Aj tu dobre 
padne rada Písma: „Ja som Hospodin, 
tvoj Boh. Nebudeš mať iných bohov okrem 
mňa!“ (2M 20,2). Tu je obrazne vyjadre-
ná potreba závislosti výlučne od Boha, 
len a len k nášmu dobru. Pokiaľ ide 
o akúsi závislosť od Pána Ježiša Kris-
ta, môžeme si vziať príklad z apoštola 
Pavla, ktorý v Liste do Filíp píše: „…ale 
sa ženiem, ak by som len ja mohol uchvá-
tiť, k čomu som aj uchvátený Kristom Ježi-
šom.“ (Fil 3,12)

Na svete je veľa pekných, potrebných 
a aj užitočných vecí, či ľudí. Ak sa však 
na niekoho alebo na niečo upneme viac, 
ako na Pána Boha a Pána Ježiša Krista, 
vypestujeme si závislosť od kohosi ale-
bo čohosi iného, potom je to závislosť 
škodlivá. S takou sa treba čo najskôr 
poctivo vyrovnať.

glosa

Slovensku poštou nejaké knihy. Ona si 
ich prečítala a požičala svojej susedke. 
Manžel susedky bol policajt a zbadal, že 
tie knihy sú zo západu. Hneď sa spýtal 
manželky, odkiaľ ich má. Potom si od 
manželkinej priateľky vypýtal našu ad-
resu a telefonoval do Levíc na políciu, 
aby vypátrali, odkiaľ máme tie knihy.

V tom čase som bol na VB niečo vy-
bavovať a okresný riaditeľ štátnej bez-
pečnosti ma tam uvidel. Povedal mi: 
„Súdruh Palicz, ak máte trochu času, za-
stavte sa u mňa, chcem s vami hovoriť.“ 
Bol to môj dobrý známy, často som mu 
opravoval auto. Išli sme na 2. poschodie, 
zavrel dvere a pýta sa, či máme nejakú 
rodinu tam a tam. Hovorím, že manželka 
tam má priateľku. Prečo, pýtam sa. „Vaša 
manželka jej poslala knihy, ktoré boli 
vytlačené na západe a ja to teraz musím 
vyšetriť. Povedzte mi, ako to je.“ Ja mu 
hovorím: „Súdruh XY, je to pravda, že tie 
knihy sú zo západu, ale ja ich dostávam 
poštou a bez cla. Všetky ústrižky som si 
odložil a môžem vám ich ukázať, že ich 
nedostávam načierno.“ Bol to môj dob-
rý známy a uveril mi. A takto mi hovorí: 
„Súdruh Palicz, keď dostanete tie knihy, 
môžete ich čítať, ale nerozdávajte ich, 
lebo vidíte, môžete mať z toho nepríjem-
nosti Nebojte sa, ja to všetko vybavím.“ 
Poďakoval som mu a odišiel. A vidíte, 
my sme z nich mali len požehnanie. Ale 
Boh je silnejší ako ľudia.

Raz večer k nám prišiel po knihy je-
den brat, ktorý tiež pracoval v textilnej 
továrni ako moja manželka. O 23:00 od-
išiel od nás s veľkou taškou naplnenou 
knihami. Na ceste ho zastavila nočná 
hliadka VB a vypytovali sa ho, čo nesie 
v tej taške. Modlil sa a potom povedal, 
že má doma knižnicu a dostal nejaké 
knihy a nesie ich domov. Musel im ich 
ukázať. Oni sa pozreli na prvú, čo bola 
navrchu a hovoria: „Dobre, môžete ísť.“ 
Aj tu sa stal zázrak, lebo na vrchu bola 
kniha s názvom Náboženstvo a socializ-
mus. Na obálke knihy bol symbol socia-
lizmu – kosák a kladivo. To im stačilo.

Mohli sme v tejto službe pracovať 
takmer 20 rokov a Boh nám pomohol. 
Robili sme to s manželkou radostne 
a nebáli sme sa. On držal svoju ruku 
nad nami. Sú takí, ktorí nám ešte aj 
dnes ďakujú, že v totalite mohli dostať 
do rúk také vzácne knihy. Ešte raz ďaku-
jeme tým, ktorí neľutovali peniaze, čas 
a modlitby pre nás. Pán nech ich bohato 
požehná!
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četba bible

JENDA VOPALECKÝ

Chcete to vědět? Budete k tomu po-
třebovat Bibli. Opravdu. I teď, když bu-
dete číst tento článek. Počkám, až si ji 
podáte, a pak budu psát dále. 

Existuje spousta způsobů čtení Bible. 
Mně se osvědčil jeden z nich, kterému 
jsem se před časem naučil. Skládá se ze 
tří částí. 

Pozorování
První z nich je pozorování. Znamená 

to text velmi pozorně přečíst, raději víc-
krát, abych věděl, co v něm opravdu je. 
Zkusíme si to: Přečtěte si příběh o Sa-
mařanovi a pak vám položím několik 
otázek z pozornosti ve čtení. Příběh na-
jdete v Lukáši 10,27-37.

Dočteno? Tak si zkuste tento test (teď 
už bez Bible): Proč se zákoník ptal, kdo 
je jeho bližní? Odkud kam šel dotyčný 
člověk? Co všechno víme o těch lupi-
čích? V jakém pořadí šli kněz a levita? 
Proč se mu vyhnuli? Čím vším Samařan 
zraněného ošetřil, co všechno měl s se-
bou? Jak dlouho se o něj staral? Kolik 
peněz ho ta péče stála? Pán Ježíš nazna-
čil, že zákoník je ten zraněný nebo ten 
Samařan? Kterou myšlenku vyjádřil Pán 
Ježíš zákoníkovi dvakrát? Otázky jsou 
úmyslně psané v textu, abyste si jich ne-
všimli před čtením biblického textu.

Zkuste si sami vytvořit další otázky. 
Můžou se objevit i otázky, na které ne-
najdeme v textu odpověď. To nevadí. 
V takové situaci můžeme hledat v bib-

lických slovnících, konkordancích, stu-
dovat dobové pozadí a podobně. Ale 
i když některé odpovědi nezjistíme, ur-
čitě nám takové hledání a studium po-
může, abychom si osvojili, co v textu je 
a co v něm není. A o to jde: Bibli znát, 
vědět, co opravdu říká a co naopak jen 
koluje mezi lidmi jako úsloví.

Vysvětlení
Dalším krokem je výklad, říká se tomu 

také interpretace, za určitých okolností 
také exegeze: Co daný text znamená? 
Co je jeho hlavní myšlenkou? Proč ho 
asi v Bibli máme napsaný? Jakou má 
souvislost s tím, co je napsáno předtím 
a co následuje.

V našem příkladu bychom mohli říct, 
že celý text ukazuje, jak zákoníci jednali 
s Pánem Ježíšem (chtěli ho pokoušet... 
a sami se ospravedlnit). Podobenství 
o Samařanovi je reakcí na zákoníkovo 
pokoušení a vychloubání se. Pán Ježíš 
mu mohl teoreticky vysvětlit, že milovat 
bližního znamená pomoct tomu, kdo 
to potřebuje, i za cenu vlastních obětí 
– času, úsilí nebo peněz. Znamená to 
neštítit se jeho ran, toho, čím odpuzuje. 
Vysvětlením, smyslem tohoto příběhu 
tedy bylo srozumitelně odpovědět záko-
níkovi. Příběhem se podařilo víc než jen 
teoretické vysvětlení, co by měl a neměl 
dělat. Toto vyprávění v sobě zahrnuje 
i napomenutí, výtku, výzvu – a pak už 
záleží na tom, jak se zákoník zachová.

Aplikace
Tady se už dostáváme mimo biblický 

text. Aplikace je výzva k naší reakci. 
Můžeme si klást otázky: Co chce Bůh 
tímto textem říct mně? V čem je daný 
text podobný s mou situací? Co mám ve 
svém životě, myšlení, postojích změnit, 
co začít, s čím přestat. Jak má můj život 
dál vypadat?

Aplikace musí vycházet z textu a z vý-
kladu. Jestliže text nepochopíme správ-
ně nebo dostatečně důkladně, je nebez-
pečí, že dospějeme k nesprávnému vý-
kladu, nevystihneme správně význam 
daného textu. Například na základě 3. 
Mojžíšovy 21,1 by se dalo říct, že kněz 
se nesměl dotknout mrtvého, a proto se 
mu vyhnul, takže vlastně jednal správ-
ně. To je sice pravda, ale ze souvislosti je 
patrné, že Pán Ježíš měl na mysli jinou 
pointu (podobenství mají obvykle jednu 
hlavní myšlenku): vysvětlit, že bližní 
může být i vzdálený, cizí člověk, kterým 
máme tendenci pohrdat, kterého si pří-
liš nevážíme. 

Aplikace má svá úskalí. V textu se 
nám zalíbí nějaká myšlenka nebo do-
konce jen nějaké slovo, které nám něco 
připomene – a my z toho začneme vy-
vozovat, co máme dělat. To může být 
zavádějící. Je třeba text pozorně přečíst, 
porozumět, co bylo jeho záměrem v da-
né biblické souvislosti a potom může-
me hledat podobnosti se svou situací. 
A jednat podle toho.

A ještě malá poznámka nakonec: Jest-
liže Bibli čteme důkladně a pravidelně, 
jestliže se snažíme si ji vštípit do paměti 
(například učením se biblických veršů 
zpaměti) a jednáme podle toho, čemu 
porozumíme, osvojujeme si tak vlastně 
Boží myšlení. Bůh si pak svého slova 
může použít k našemu povzbuzení a ve-
dení třeba i v náročných situacích, kdy 
bychom při exaktním studiu daný verš 
použít nemohli.

Bible je zázrak. Boží řeč je živá (Židům 
4,12). Je to poklad, který se nedá získat, 
schovat a až někdy z něho brát. Pokla-
dem je pro nás jen tehdy, když se jím 
zabýváme, čteme jej, přemýšlíme o něm 
a jednáme podle toho.

Jak čtu Bibli zajímavě
a jak si připravuji kázání
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PETR VAĎURA

Rozhovor
Reportér: Dovolíte mi promluvit s vá-

mi několik slov?
Neznámý: Mně už je všechno jedno, 

stejně mě za chvíli přijdou zabít.
R: Jak je možné, že jste se ocitl v tak 

svízelné situaci?
N: To je jednoduché – nastoupil nový 

král a začal dělat čistky. Teď jsem na 
řadě já.

R: Proč si to myslíte? 
N: Copak to není jasné? Zabili Ado-

nijáše, Ebjátara, tak teď jsem na řadě 
já. Král likviduje lidi, které si nedovolil 
zlikvidovat jeho otec.

R: Ale proč by měl jít i po vás? Jste 
vrchní velitel vojska a navíc jste řadu let 
sloužil jeho otci.

N: Nebýt mě, David by se nikdy krá-
lem nestal. A pokud ano, neudržel by 
se. Já jsem z něho udělal panovníka, 
kterého se všichni báli. Vytýkají mi, že 
jsem zabíjel. Jenže kdybych nezabíjel, 
zabili by ti lidé Davida. Copak si to ni-
kdo neuvědomuje?

R: Proč vás tedy chtějí odstranit?
N: Byl by to udělal už David, ale bál 

se mě. Vím, že mě nenáviděl, jenomže 
mě potřeboval. Navíc za mnou stála ar-
máda. Nedovolil si mě sesadit, i když se 
o to pokoušel.  Moc dobře věděl, že kdy-
bych se postavil na stranu jeho nepřátel, 
nepřežil by to. Nový král se mě už ne-
bojí. Vyměnil některé velitele, někoho 
podplatil, mnoho lidí si zavázal tím, že 
jim dal funkce, pár lidí zlikvidoval. Ví, 
že dnes už si na mě troufnout může.

R: A opravdu si myslíte, že vás chce 
zabít? 

N: Copak na mě nepoštval Benajáše? 
Měl jediný úkol – zabít mě. Utekl jsem 
se k oltáři Hospodinovu, aby jim došlo, 
že jsem to vše celý život dělal pro Hos-
podina a jeho slávu. A pro jeho Poma-
zaného. 

R: A co zabití Abnera a Amasy?
N: Abner zemřel, protože nám byl po-

liticky nebezpečný.
R: Nebylo to proto, že zabil vašeho 

bratra?
N: Ano, byl to vrah, neměl právo na 

život. 
R: Jenomže ho zabil v boji, ve válce, 

zatímco vy jste ho zabil úkladně v době 
míru.

N: I on zabil Asáela zákeřně. Na-
víc byl velmi schopný - ovládal  Saula 
a ovládl by i Davida. Nelituji toho, že 
jsem ho zabil. 

R: A co Amasa?

N: Vrtkavý Amasa. Jen se otočily po-
měry, už se lísal k Davidovi. A náš král 
z něj samozřejmě hned udělal vrchního 
velitele. Nedošlo mu, že jakmile se obje-
ví další lžikrál, Amasa k němu přeběh-
ne. Ani jeho zabití nelituji.

R: Ale David toho litoval.

N: David byl velký muž, ale někdy 
velmi naivní. Byl to dobrý král, ale po-
třeboval vedle sebe někoho, kdo za něj 
udělá špinavou práci. Věděl, že mě po-
třebuje – jak by se jinak zbavil Urijáše, 
když si namluvil jeho manželku? Teď 
mě za to chtějí soudit. Ale copak jsem 
to nedělal pro Izrael?

R: Myslíte, že se u oltáře zachráníte?

N: Nevím, asi ne, i když trochu dou-
fám, že si netroufnou mě zabít v příbyt-
ku Hospodinově. A snad jim dojde, kdo 
jsem a co jsem pro Izrael udělal. 

R: Neměl byste se pokusit s novým 
králem nějak domluvit?

N: Ten se mnou mluvit nebude. Proto 
na mě poslal toho Jójadova synáčka, pro-
tože ten je schopný všeho. Ale stejně se 
polekal, když mě našel tady, u oltáře.

R: Nevíte, kam šel?
N: A jak to mám vědět, když tady tr-

čím. Nikdo se neodváží ke mně ani při-
blížit, protože vědí, že jsem v nemilosti. 
Ale nejspíš šel za králem, kam jinam, 
ten bez rozkazu neudělá nic. Výborný 
velitel! A jak je rozhodný! Benajáš je-
den...

R: Děkuji za rozhovor.

Kdo je Neznámým?
Poznáte, o jakou biblickou postavu se 

jedná?

Výsledek biblického kvízu 
04/2008
Odpověď na otázku zní: Velekněz 
Chilkijáš (2Kr 22,1-25; 2Pa 34,1 
– 35,19nn)

s neznámým

biblický kvíz
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tématický článek

Několikrát jsem navštívil shromáž-
dění jednoho střediska organizace Teen 
Challenge. Teen Challenge vzniklo před 
padesáti lety v Americe. Autorem myš-
lenky byl David Wilkerson, kterého 
známe z knihy Dýka a kříž nebo Začalo 
to Dýkou a křížem. V České republice 
působí tato organizace už 15 let. Věnuje 
se lidem, kteří žijí na pokraji společnos-
ti a většinou jsou v životních situacích, 
které jim už takřka neumožňují zařa-
dit se do normálního života, normálně 
uvažovat, vytvořit si vztah k hodnotám, 
vztah k Bohu. 

Lidé, kteří přichází do Teen Challenge 
jsou lidé závislí - narkomani, alkoholici. 
Někteří se po delší době vrátili z vězení, 
jiní zase (se dvěma vysokými školami) 
ztratili smysl života a stali se bezdomov-
ci. 

Moje první návštěva byla velice zají-
mavá, protože jsem netušil, co od těchto 
lidí mohu čekat, nebo spíš jsem si mys-
lel, že vím, co od nich očekávat mohu. 
Ale dost jsem se spletl…

Společné shromáždění začínalo ně-
kolika písněmi a nebylo by ničím vý-
jimečným, kdyby se Ivan (někdo jako 
jejich duchovní poradce, vedoucí a pas-
tor v jedné osobě) na začátku nezeptal: 
„Kdo půjde dnes zpívat sem, dopředu?“ 
Očekával bych nulovou reakci, ale zved-
la se asi polovina rukou lidí sedících 
v místnosti a někteří z nich byli vybrá-
ni, aby vpředu zpívali.

Udivilo mě to, protože takovou akti-
vitu jsem opravdu nečekal, ale zůstával 
jsem stále klidným. Po několika písních 
se Ivan ozval znova: „Během dnešního 
dne se mi ohlásili tři studenti, kteří by 
chtěli říct svědectví. Je ještě někdo další, 
kdo by chtěl říct, co prožívá s Bohem?“ 
Načež se zvedly další dvě ruce. To už 
mě klidným nenechávalo a hlavou se mi 
honily otázky, jak a co mohlo v životech 
těchto lidí způsobit takovou změnu? 
Lidé, kteří před několika měsíci bydleli 
na ulici, brali drogy a měli problém dát 
dohromady jednu souvislou větu, dnes 
chtějí mluvit a vydávat svědectví o svém 
vztahu k Bohu a o milosti, kterou v něm 
nachází.

Po několika svědectvích opět vstal 
Ivan a oznámil, že se teď budeme mod-
lit. A opravdu mě ohromilo, když jsem 
slyšel tolik upřímných modliteb, ze kte-
rých vždy jasně zaznívalo:  

„Bože děkuji ti za obrovskou milost, 
kterou jsi mi prokázal, děkuji za to, že 
ve chvílích, kdy jsem pro nikoho nic 
neznamenal, jsi mě ty miloval, že když 
nade mnou už všichni zlomili hůl, tak ty 
jsi ke mě natáhl svoji záchrannou ruku. 
Děkuji, že jsi mě vytrhl ze života, ze kte-
rého už nebylo cesty ven. Děkuji, že ty 
jediný jsi mě stále bral jako svoje dítě. 
Bože chci ti sloužit a dát Ti celý svůj ži-
vot.“

Mně osobně celý ten průběh shromáž-
dění i s následnou službou tak zaujal, 

že jsem se rozhodl dozvědět se o Teen 
Challenge obecně i o lidech, kteří tuto 
organizaci provozují a řídí, trochu více.

Teen Challenge se o „studenty“ stará 
ve všech oblastech jejich života. Dává 
jim práci, umožňuje jim osobní rozvoj, 
nutí je zamýšlet se nad sebou samým, 
učí je komunikovat s druhými a krotit 
svoje vlastní ego.

Platí zde velice pevné zásady, které 
musí studenti, chtějí-li být členy, dodr-
žovat. Jen pro ilustraci např.: při přícho-
du odevzdává student veškeré soukro-
mé věci, jako jsou mobil, rádio, nebo 
jakékoli komunikační prostředky. Po 
dobu prvních tří měsíců mají možnost 
jediného „spojení se světem“ – psaný 
dopis, který musí dát před odesláním 
ke kontrole. Po této době mají možnost 
jednou týdně zavolat osobám blízkým. 
Dalším pravidlem je, že nesmí mluvit 
se ženami (nesmí ani odpovědět na 
pozdrav), nesmí mluvit sprostě apod. 
Osobně jsem ze začátku nevěřil, že 
jsou zde veškeré zásady dodržovány, 
ale pak jsem přišel na další princip, 
který zde funguje. Je to systém vzájem-
né kontroly. Když někdo ze spolustu-
dentů provede něco, co nesmí a někdo 
ho u toho uvidí, jde a řekne to na něj. 
To na jedné straně působí bojovně, ale 
na druhé straně to nutí všechny dodr-
žovat pravidla.  Zajímavé je, že výsled-
kem opravdu není nevraživost jednoho 
proti druhému, ale umírnění a krocení 
projevů, které pro studenty byly dříve 
přirozené. Studenti se učí chovat pod-
le stanovených zásad, to vede ke vzá-
jemné podpoře a prohlubování vzta-
hů. Ve výsledku pozorovatel zjistí, že 
zde studenti dokázali najít přátelství, 
podporu, naučili se respektovat jeden 
druhého. Z lidí, kteří byli zvyklí se pro-
sazovat ostrými lokty a podvody, se 
pomalu ale jistě stávají lidé, kteří doká-
žou ocenit férové jednání, snést křivdu, 
či odpouštět. 

Pokud jde o program, velkou část dne 
zabere práce v paletárně, kterou mají 
studenti přímo v areálu TC. I zde je za-
vedený zajímavý systém práce. Jednotli-
vé profese a místa ve výrobním procesu 
se postupně mění. Každý má možnost 

Teen Challenge –
Cesta ze závislosti
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vyzkoušet si všechny pozice od pomoc-
níka až po vedoucího směny, nikdo tedy 
nemůže říci, že by měl horší práci než 
druhý. 

Po práci probíhají nejrůznější před-
nášky a kurzy pokrývající širokou škálu 
oblastí od praktického života až k čistě 
biblickému studiu. Každý student má 
vypracovaný studijní program, který je 
mu ušit na míru. Je sestaven z několika 
kapitol, které se zabývají určitou pro-
blémovou oblastí studentova života. Jde 
o kombinaci biblického studia a řešení 
praktických úkolů ze života.

Od brzkého rána až do večera jsou 
využívány veškeré volné chvíle k plnění 
různých úkolů a osobnímu studiu. Pro 
člověka, který nebyl zvyklý na aktivní 
životní styl, to může být dost náročné. 
Avšak lidé, kteří vydrží prvních několik 
měsíců, mají podle mě celkem rozum-
nou šanci program dokončit a vrátit 
se do normálního života se vztyčenou 
hlavou. Smutné je, že velké množství 
studentů odmítne předložený systém 
a během prvních několika týdnů od-
chází. Nabízí se otázka, zda opravdu 
hledali pomoc, nebo jenom místo, kde 
dostanou najíst a napít…

Jednou z dalších zajímavostí je, že 
vrata do areálu TC jsou celý den otevře-
ná. Studenti  mohou kdykoliv svobodně 

odejít. Bývaly doby, kdy byly dveře za-
vřeny, studenti utíkali a hledali způsob, 
jak se dostat pryč. Pak došli vedoucí 
k závěru, že nechtějí nikoho držet ná-
silím. Chtějí respektovat svobodnou 
vůli klientů a nechávají dveře otevřené. 
Studenti tak paradoxně ztratili zájem 
utíkat… Dnes se brána zavírá jen, z bez-
pečnostních důvodů, na noc.

Pokud jde o vedení střediska, zjistil 
jsem, že tíhu zodpovědnosti nesou pře-
devším dva lidé. Jednoho znám jen jako 
„pastora“ a druhého jako Ivana. Tito lidé 
se spolu s několika dalšími (myslím, že 
jich bylo 8) krátce po tom, co uvěřili, 
rozhodli a slíbili Bohu, že chtějí svůj ži-
vot věnovat plně jemu (r. 1985). Od té 
doby začali pracovat napřed ve svých 
sborech, potom se věnovali evangelizač-
ní činnosti a skončili u práce s drogově 
závislými. Bylo období, kdy u Ivana 
v bytě bydlelo spolu s ním a jeho man-
želkou několik dalších lidí, které Ivan 
někde na ulici oslovil a přivedl. 

V současné době bydlí Ivan v Teen 
Challenge a tráví se studenty veškerý 
svůj čas. Vstává dříve, než se studenti 
probudí a usíná, až už je všude klid. 
Když jsem se Ivana ptal, jak řeší dovo-
lenou, odpověděl mi, že si nepamatuje, 
kdy naposledy měl víc dovolené, než 
14 dní za rok. Dovolenou si však stejně 

nebere, protože má tolik přesčasů, že 
vlastně dovolenou vůbec nepotřebuje. 
Věnuje se studentům opravdu celý, tak 
jak kdysi Bohu slíbil. 

V té souvislosti se mi vybavil jeden 
úsek z Bible (1Kor 9,19-23), kde Pavel 
mluví o své touze zvěstovat Ježíše a zá-
roveň učí, jak přistupovat k lidem, aby 
ho přijali. Chce být jako jeden z nich 
(lidem bez zákona, byl jako bez záko-
na, i když nebyl bez zákona, nýbrž pod 
zákonem Kristovým). Myslím, že ten-
to úsek k nám nemusí promlouvat jen 
v oblasti evangelizace, ale obecně ve 
všech oblastech naší komunikace. Ta 
je z velké části odrazem našeho vztahu 
k lidem a ochoty chápat jejich problé-
my. 

Mojí osobní zkušeností po půl roce 
nepravidelných návštěv v Teen Challen-
ge je, že jsem opravdu pochopil, že stačí 
malé vybočení a běžný člověk se může 
dostat do situací, které není schopen 
vlastními silami řešit. Změnil se můj pří-
stup k lidem, kteří se do takové situace 
dostali, z nichž životní prohry udělaly ty 
trosky, které můžeme potkávat na ulici. 
Už se na ně nedívám jako na lidi bez na-
děje, kterým není pomoci, ale jako na 
moje bratry, kteří možná za několik let 
budou učit mě, jak žít s Bohem.

tématický článek
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okénko pro ženy

Možná, že z mých úvah nabudete 
dojmu, že jsem měla nejmíň tucet bá-
ječných babiček, ale opravdu všechno, 
na co tak ráda vzpomínám, obstarala ta 
jedna jediná. Často jsme k ní jezdívali 
v sobotu a pamatuji si, že dopoledne 
mělo svůj pevný řád. Hned jak jsme 
ráno dorazili od autobusu, babička už 
byla v pohotovosti, protože bylo třeba 
zadělat na koláče a postavit na oběd - 
a pak už se všechno motalo kolem jíd-
la. Babička mísila těsto ve velké barev-
né smaltované míse a od té doby vím, 
že kynuté těsto prostě nepřemícháte. 
Musí se mísit tak dlouho, až se na něm 
dělají malé bublinky. Pak to celé posy-
pala moukou, přikryla čistým bílým 
ubrouskem a dala kynout ke kamnům 
na velkou bednu na dřevo. Pak se roz-
dělal tvaroh, případně povidla a za chví-
li už se dávalo do koláčů. Klečela jsem 
na štokrdleti, omotaná dlouhou zástě-
rou a dávala do koláčů – ani málo ani 
moc, a učila se je taky zamotávat. Je to 
„vyšší dívčí“, udělat překládané koláče 
se vzorkem do věnečku, kdy vám upro-
střed zbude tvarohové očko. Ale babič-
ka vždycky blahosklonně podotkla, že 
žádnej učenej z nebe nespadl a že ono 
se to v žaludku stejně smíchá. No a pak 

přišlo na řadu „posépání“ a celé se to 
peroutkou pomašlovalo rozpuštěným 
máslem. A šup s tím do trouby – samo-
zřejmě, že do té opravdické – vytopené 
pěkně dřevem.

Ze vzpomínek tedy vím přesně, jak se 
koláče dělají, jak má vypadat a chutnat 
těsto, kolik se toho má dávat dovnitř, 
a tak dále.... a hlavně přesně vím, jak 
mají babiččiny koláče chutnat... a to je 
právě kámen úrazu. Protože když víte, 
jak má být něco přesně, těžko se do 
toho strefuje. 

Tak předně – chybí mi samozřejmě 
kamna a ta bedna, kde by velká barevná 
mísa s těstem láskyplně kynula. Chybí 
mi peroutka, kterou dědeček vlastno-
ručně pletl, chybí mi vajíčka s žloutkem 
jako pomeranč... A proto jsem celé roky 
měla před kynutým těstem respekt. Jako 
čerstvá novomanželka jsem se sice o ně 
pokusila, ale dopadlo to velmi neslavně. 
Vzteky jsem si obrazila ruku, když jsem 
oba dva plechy nejedlých koláčů sypala 
do popelnice. A tak jsem se celé roky 
kynutému těstu obloukem vyhýbala. 
Jen sem tam nějaký nesmělý pokus, ale 
vždycky to končilo konstatováním, že to 
prostě není ono. Když přišla velká chuť 

na koláče, šlo se k mamince, protože ta 
je stejně jako babička umí báječně.

Jak byla dcerka tuto zimu dlouho ne-
mocná, řekla jsem si, co bychom tak 
upekly, ať se taky holka přitočí k vaře-
ní, velká je už na to dost. A na mysl mi 
padly kynuté koláče. No to né... rychle 
jsem myšlenku zaplašila, ale nakonec 
jsme se vypravily pro kvasnice a dva 
tvarohy... a s tlukoucím srdcem jsme za-
dělaly... Doma jsem alibisticky vyhlási-
la, že se jedná o pouhý pokus a tak tedy 
ať rodina nic světoborného neočekává. 
A náramně jsme si s Klárkou to pečení 
užily. Tak pravda, kynout jsme musely 
nechat na radiátoru, peroutka byla umě-
lá, trouba elektrická, vajíčka kupovaná, 
ale co už - pryč s nostalgií, je třeba vy-
jít ze situace. První koláčový pokus se 
dal počítat za platný,  i když nechutnaly 
tak jako od babičky, ale povzbudil mě 
natolik, že jsme se rozhodla, že letos se 
prostě péct kynuté koláče naučím. Tak. 
To znamená péct je často a pravidelně, 
abychom to vychytaly – protože přece 
žádný učený z nebe nespadl. Při tomto 
prohlášení se rodina náramně zarado-
vala.V současné chvíli mám za sebou tři 
platně pokusy, z nichž všechny se sněd-
ly do posledního drobku, už vím, že těs-

Koláče
aneb odhodlání k rozhodnému kroku
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Dárek
to vám nesmí překynout, protože pak jsou koláče suché, 
nesmí být taky moc mastné a tvaroh moc řídký... atp. Už 
nemusím přemýšlet, co zase upeču – je jasné , že letos to 
prostě budou koláče.

Moudro plynoucí z pečení koláčů tedy praví, že když 
má člověk laťku nastavenou hodně vysoko, někdy se na 
ni možná jen celý život kouká, dívá se, jak přes ni ská-
čou ostatní a neodhodlá se, protože by si trhl ostudu, když 
hned nepřeskočí. Ale co takhle hodit to všechno za hlavu 
– názory ostatních, a hlavně názory na sebe sama a prostě 
skočit. Nevymlouvat se, že pro to či ono nemám ideální 
podmínky – rozhlédnout se kolem sebe a jít do toho s tím, 
co mám k dispozici. Možná se laťky dotknete jen špičkou, 
možná vůbec ne, možná vás i břinkne do hlavy, ale každý 
pokus je přece platný, ne? Možná jste koláčoví přeborníci, 
ale třeba se odhodláváte už roky k něčemu úplně jinému. 

Už jsem několikrát zmínila, že jsem notorický nepláno-
vač a stěží udržuji nějaký řád, ale vím, že je dobré ho mít. 
To, co člověku připadá jako velká svázanost, může takhle 
přinést nečekanou svobodu a ušetřit čas i energii. Říct si, 
co bych ráda zvládla, stihla, naučila se, vybojovala v urči-
tém časovém úseku. Protože jinak se taky může stát, že to 
odložíme na „nikdy“.

Vztahy se sice moc naplánovat nedají, ale myslím, že 
ten koláčový princip funguje i tady. Říct si, tak tenhle rok, 
měsíc, týden nebo i den bych opravdu chtěla pokročit ve 
vztahu s tím a tím...Vždyť tu návštěvu, ten telefonát nebo 
mail odkládám už roky a vždycky, když si na to vzpome-
nu, cítím se provinile. 

Často říkáme, že naše kroky i počínání svěřujeme do 
Božích rukou, že se Jím necháváme vést. Ale nemyslím, 
že by se to s našimi dobrými plány vylučovalo. Nejsme tu 
přeci od toho, abychom každý den, jen co proloupneme 
oči, zůstali sedět u snídaně a čekali na znamení shůry, do 
čeho bychom se asi tak měli pustit. Když by znamení ne-
přišlo...zůstali bychom tak sedět až do oběda? Protože Bůh 
přece nijak naše kroky nevedl? To je hloupost, že ano?

A tak jsem si to dokonce i napsala, abych se za pár dní 
neměla na co vymlouvat. V tom seznamu kromě koláčů 
a taky hedvábné sukně, co čeká na došití už roky, byly ješ-
tě další věci, o kterých už dlouho vím, a které jsou důleži-
tější, než co na sebe a co do sebe. Ale nenapsala jsem tam 
všechny, o kterých vím, že bych měla - ale jen ty, pro které 
jsem se opravdu rozhodla nasadit síly a odhodlání. Proto-
že všechno naráz, to fakt nejde. Možná proto tak brzy kon-
čívají naše novoroční předsevzetí, protože si toho prostě 
naložíme moc a jen tak s vědomím, že bychom měli.

Kolikrát Pána Boha prosíme, aby nás proměňoval, aby 
na nás pracoval, a věřím, že by se tak rád do toho pus-
til, jenže protože on nikoho do ničeho nenutí a s nikým 
nemanipuluje, je naše modlitba celkem na houby, pokud 
vyznívá jen tak planě, aby řeč nestála. A pak můžeme mít 
pocit, že nás jeho moc nějak míjí, a že se nic moc neděje.

Přeji vám vědomí, že Pán Bůh bere v potaz naše dobré 
plány a taky odvahu a rozhodnost pustit se do něčeho, co 
už dlouho necháváte u ledu. A vůbec to nemusí být kolá-
če!

Už jsem se 
dostal do situa-
ce, v níž mi moji 
blízcí neradi ku-
pují dárky, pro-
tože nevědí, čím 
by mi udělali 
radost. Všechno 
mám, a když po 
něčem zatoužím 
(film, CD, kni-
hu), pořídím si 
to. Přesto se ob-
čas stane, že do-
stanu dárek, kte-
rý mě překvapí. 
Jako letos...

Nemoc při-
chází do našeho 
života nezvána. 
Někdy se delší 
dobu ohlašuje, než si vynutí naši plnou pozornost, jindy vtrh-
ne nečekaně jako vichřice a poničí, co se dá. Mně se neohlási-
la, i když její příznaky znám od mládí. Když jsem ale v listo-
padu ztratil vědomí a následně strávil týden v nemocnici, bylo 
to velmi nečekané. Není důležité, co tou nemocí bylo či je. Je 
důležité, kdo mi ji daroval a proč. 

Hospodina znám víc než dvacet let. Uvěřil jsem na vojně 
a prožil jsem od té doby mnoho situací, ve kterých mi Bůh 
byl opravdu blízko. Třeba když se u Dýšiny se mnou vykolejil 
vlak. Tehdy, v mikrookamžiku mezi životem a smrtí, jsem jas-
ně pocítil, že je Kristus se mnou. Stejně tak byl se mnou, když 
jsem se rozhodoval, zda se ožením. On byl při mém rozhodo-
vání o místě našeho bydliště i při mé práci v rozhlase. On nám 
daroval děti a napravuje naše výchovné chyby. On nám daro-
val letos na jaře zájezd do Izraele, na který bych nepomyslel 
ani ve snu. A teď mi daroval nemoc. Proč? Protože jsem s ním 
zapomněl komunikovat. A on mi chtěl něco důležitého sdělit. 
Potřeboval mě zastavit.

Hospodin dává rozličné dary. Může být nemoc darem? Může 
být slabost silou? Apoštol Pavel vyznává: „Když mdlím, jsem 
silný. V mé nemoci se dokonává Boží moc.“ A tohle jsem mohl 
díky své nemoci prožít. Vlastní slabost mě donutila hledat 
v mém životě opět to podstatné. Hledat ticho, samotu, Boha. 
Rozjímat a modlit se. A odevzdat mu své nároky, závazky, 
představy i plány. Být. Navzdory slabosti, navzdory strachu. 

Boží Syn přišel na svět slabý, nahý, bezbranný. Jeho slabostí 
a jeho nemocí jsme my byli uzdraveni. Paradox? Víc než para-
dox. Apoštol Pavel říká: „Bláznovská zvěst.“ Díky ní ale mohu 
i nemoc prožít jako dar. Díky ní smrt ztrácí nade mnou svou 
moc. Díky této bláznovské zvěsti dokážu nahlédnout, co je 
vlastně v životě důležité. „Sláva Bohu na výsostech a na zemi 
pokoj lidem, ve kterých má Bůh zalíbení.“ 

úvaha
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Byl jsem vyzván, abych napsal svůj 
příběh o tom, co prožívám s Bohem. 
Stává se mi, že k životním situacím zau-
jímám negativní postoj. No jo, člověk už 
je takový, že se nejprve ke všemu staví 
negativně. Horší však je, když u tako-
vého postoje zůstane. Proto se raději 
snažím i ty nepříjemné situace řešit. Ze 
zkušenosti už vím, že když se člověk pře-
koná, může pak udělat věci, které by do 
sebe ani neřekl. Třeba jako teď, když se 
mám rozepsat o tom, co jsem s Bohem 
prožil. 

Zhruba před půl rokem jsem úspěš-
ně složil maturitní zkoušku na střední 
škole ve Valašském Meziříčí, obor - Me-
chanik elektronik. Byl jsem ve čtvrtém 
ročníku. Bylo to období velkého chaosu, 
shánění nejvhodnějších učebních ma-
teriálů a tak. Moje postavení ve třídě, 
stejně jako už na základce, nebylo nijak 
valné. Spolužáci si dělali srandu z mého 
vzhledu, neprůbojnosti, fyzické síly, …, 
takže i shánění těch materiálů k matu-
ritní zkoušce nebylo pro mě nijak zvlášť 
lehké. V tu dobu jsem se rozhodl trávit 
více času s Bohem a snažil jsem se na 
něho více spoléhat. Čas maturity se 
víc a víc blížil. Když jsem se jednou, 
asi tak týden před maturitou, probudil, 
zjistil jsem tento stav: Maturitní otázky 
nezpracovány (nebyl na to čas) a v hla-
vě nic, „pač“ mě to do ní moc nelezlo. 
Nějaký materiál jsem měl přepsaný, ale 
ne všechen.  Moje hlava byla přesycená 
množstvím informací, které bylo zapo-
třebí zpracovat.

Taky jsem měl rozdělaný maturit-
ní projekt, který jsem dělal v průběhu 
čtvrtého ročníku, na téma - stabilizova-
ný napěťový zdroj. Na tomto projektu 
jsem vyzkoušel snad všechny řemesl-
nické práce, se kterými se takový me-
chanik elektronik může ve své praxi 
setkat. Zdroj jsem za pomoci svého mis-
tra úspěšně dokončil a následně obhájil 
jeho funkci před odbornou komisí. 

V té době měla ve Vsetíně koncert 
křesťanská kapela Hillsong a bylo po-
třeba udělat softwarový program pro 
výdej lístků. Bylo zapotřebí vytvořit 
obsáhlou databázi a plně funkční pro-
gram. Samozřejmě, že jsem odpověděl 
ne. Maturita na krku, nic neumím. Do 

maturity chyběly pouhé tři dny. Nako-
nec mně to však nedalo a software jsem 
úspěšně dokončil. Program splnil svůj 
účel a já jsem měl dobrý pocit z dobře 
vykonané práce.

Jednoho dne jsem si četl v Bibli knihu 
Izajáše a bylo tam napsáno něco v tom 
smyslu, že pokud věříme v jediného 
Boha, našeho Pána, tak bychom se tím 
neměli tajit a nechat si to sami pro sebe. 
Když znám někoho takového, jako je 
osoba Pána Ježíše Krista, rozhodl jsem 
se o něm ve škole svědčit. Chtěl jsem 
dát každému učiteli, který mě učil, čo-
koládu „Studentskou pečeť“ a Nový zá-
kon s dopisem, kde by bylo stručně na-
psáno Evangelium. Taky jsem zvažoval, 
že bych takto obdaroval i své spolužáky, 
ale k tomu jsem v tu chvíli neměl dost 
odvahy. Maturita dopadla skvěle. V češ-
tině jsem si vytáhl otázku „Můj oblíbe-
ný autor nebo žánr“. Převykládal jsem 
jim příběh, který dobře znám z televize, 
Vinnetou od Karla Maye. I v ostatních 
předmětech jsem to nějak zvládl.

Zanedlouho nastal den předávání ma-
turitních vysvědčení - doma jsem měl 
připravenou horu Studentských pečetí 
a Nových zákonů spolu s dopisy, kte-
ré jsem psal ještě den před tím v noci. 
V noci na ten den jsem spal snad jen 
dvě hodinky. Rozhodl jsem se, že ne-
chci minout příležitost, dát svým spolu-
žákům vědět, čemu věřím. Ráno jsem to 
ještě tiskl na své multifunkční tiskárně. 
Svého taťku jsem musel přemluvit k to-
mu, aby jel se mnou, „pač“ bych tako-
vou hromadu sám neutáhl.

Na místě bylo pár učitelů, mistrů a ře-
ditelka, která měla uvítací slovo. Pak se 
slavnostně předávalo vysvědčení.  Jak-
mile se vše rozdalo a oznámilo, tak jsem 
vstal, přihlásil se o slovo a slušně se ze-
ptal, jestli je můžu obdarovat? Odpově-
děli, že ano a já jsem vytáhl z tašky dary 
a začal jsem předávat. Označené dopisy 
byly pro učitele, vždy podle jména. Ten 
dopis byl každý jiný, ale ve své podstatě 
stejný. Byl to děkovný dopis s Evangeli-
em. Další byly pro mé spolužáky. Mých 
spolužáků bylo všeho všudy asi 28. Je-
den z nich se nabídl, že mi to pomůže 
rozdat. Nestačil jsem se divit, všichni 
měli takový zvláštní úsměv vděčnosti. 

Všichni byli nadšení. Jakmile jsem si šel 
se svými spolužáky sednout, tak říkali, 
že jsem borec, že oni sice v Boha nevěří, 
ale že si moc váží toho, co jsem pro ně 
udělal. Neustále mě chválili, připadal 
jsem si hodně zajímavě. Najednou mě 
lidi, kteří mě moc „nebrali“, vzali mezi 
sebe a pozvali na pivo. Pak jeden z vůd-
ců třídy prohlásil, že jsem byl, jak to 
jedno oko na řetězu, které rozdělovalo 
tu třídu. Vzali mě prostě takového, jaký 
jsem byl a myslím si, že o Bohu začali 
minimálně přemýšlet trochu jinak než 
doposud.

Po škole jsem si hledal práci. V tom mi 
hodně pomohl Mefo (Marek Húšť). Řekl 
mi, že práci si musím najít sám a tak 
jsem si ji našel. Mefo mě vyvezl brzo 
ráno do Jasenic nad objekt bývalé Zbro-
jovky Vsetín a poradil mně, jak mám jít 
od firmy k firmě a jak mám s těmi lidmi 
jednat. Tak jsem chodil po firmách, ptal 
se a práci jsem našel.

Taky jsem se rozhodl více používat 
metodu Studentských pečetí a Nových 
zákonů. Šel jsem za svými bývalými 
dvěma spolužáky ze základky, kteří mě 
v minulosti šikanovali a dal jsem jim to 
i s dopisem. Jeden si mě o pár dní poz-
ději večer vyhmátl, velice mně děkoval 
a omluvil se mi. Trochu jsme si i popoví-
dali. S tím druhým nevím co je, ale jsem 
si jist, že minimálně přemýšlí. 

Během zimy jsem se rozhodl navští-
vit jednu paní, která v minulosti hodně 
pila a kouřila. Neměli jsme spolu ni-
jak zvlášť dobré vztahy. Vždycky, když 
k nám přišla, nechovala se dobře, pro-
tože většinou byla v podnapilém stavu 
a chtěla si půjčit další peníze. Můj táta 
byl na ni často přísný a já se mu ani ne-
divím. Vždycky když přišla, tak mě to 
nějakým způsobem totálně ochromilo, 
zastavilo, paralyzovalo. Seděl jsem na 
židli a nemohl jsem se dočkat chvíle, 
kdy už odejde a bude klid. 

V poslední době jsem se to poku-
sil chytit za trochu opačný konec a šel 
jsem ji navštívit. Bydlí v dřevěné chatr-
či na pasekách bez přívodu elektřiny. 
Byla velmi překvapená, když jsem tam 
přišel s buchtou, kterou jsem pro ni 
upekl. Taky jsem měl dvě Studentské 
pečeti a Bible. Dopisy jsem tentokrát ale 

Šikana, Studentská pečeť 
a evangeliumpříběh ze života
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neměl. Řekl jsem jí něco o Pánu Ježíši 
Kristu a zajímal se o ni, jak si tam „ži-
jou“, kde berou vodu a tak. Zjistil jsem, 
že by střecha potřebovala spravit a ba-
rák trochu uklidit, sehnat nějaké dřevo, 
„pač“ ho tam moc nebylo. Taky jsem 
pomohl jejímu bratrovi naštípat dřevo, 
protože ho bolela paže. Pak jsem to tam 
opustil a žil jsem dál.

Nastaly Vánoce, čas klidu a pohody. Já 
jsem si začal uvědomovat, že každý člo-
věk potřebuje druhého člověka a přede-
vším Boha. A tak jsem se rozhodl, klid 
neklid, pohoda nepohoda, že půjdu za 
toho mrazu a tmy ještě těsně před Štěd-
rým večerem za tou paní a jejím brat-

rem a donesu jim něco k těm Vánocům. 
Byli tam tak sami a když jsem k nim 
přišel, byli velmi rádi. Donesl jsem jim 
celý trvanlivý salám Vysočina, 10 rohlí-
ků, pomerančový džus a baterku, aby si 
měli čím svítit. Paní byla moc ráda a já 
jsem byl taky rád, že jsem mohl udělat 
něco takového. Taky jsem jí pak pustil 
svědectví, které jsem nedávno objevil 
o klukovi, který přežil klinickou smrt 
a osobně se setkal s Pánem Ježíšem 
Kristem. Myslím, že začala o Bohu víc 
přemýšlet. Taky jsem ji pozval do sboru. 
Tak doufám, že někdy přijde. Má nějaké 
problémy s nohama, ostatně jako každý 
starý člověk.

Myslím, že je důležité, aby se každý 
člověk zamyslel nad tím, jak velkého má 
Boha a co všechno může  dokázat, pokud 
se o Něj pořádně opře. Dennodenně se 
s tím potýkám, ale chtěl bych ještě více 
zakoušet a vnímat jeho přítomnost. Uvě-
domuji si, že je zapotřebí, abych pro to 
něco udělal. Je důležité, dívat se kolem 
sebe a vidět, kde je zapotřebí nějaké po-
moci, ať už fyzické, duchovní či finanční. 
Neznamená to, že by člověk měl myslet 
jen na druhé lidi, ale myslím si, že by měl 
myslet i na ně. Pokud ovšem chceme být 
opravdovými křesťany a rybáři lidí. 

sránka mladých
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Druhá kniha Královská 5,1-14

Naamán, velitel vojska aramejského krále, 
byl u svého pána ve veliké vážnosti a oblibě, 
protože skrze něho dal Hospodin Aramej-
cům vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, 
byl postižen malomocenstvím. Jednou vy-
razily z Aramu hordy a zajaly v izraelské 
zemi malé děvčátko. To sloužilo Naamáno-
vě ženě. Řeklo své paní: „Kdyby se můj pán 
dostal k proroku, který je v Samaří, ten by 
ho jistě malomocenství zbavil.“ Naamán to 
šel oznámit svému pánu: „Tak a tak mluvilo 
to děvče z izraelské země.“ Aramejský král 
řekl: „Vyprav se tam a já pošlu izraelskému 
králi dopis.“ I šel. Vzal s sebou deset talen-
tů stříbra a šest tisíc šekelů zlata a desatery 
sváteční šaty. Izraelskému králi přinesl do-
pis: „Jakmile ti dojde tento dopis, s nímž jsem 
ti poslal svého služebníka Naamána, zbav ho 
malomocenství.“ Když izraelský král dopis 
přečetl, roztrhl své roucho a řekl: „Jsem snad 
Bůh, abych rozdával smrt nebo život, že ke 
mně posílá někoho, abych ho zbavil malomo-
cenství? Jen uvažte a pohleďte, že hledá proti 
mně záminku!“ Když Elíša, muž Boží, usly-
šel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzká-
zal králi: „Proč jsi roztrhl své roucho? Jen ať 
přijde ke mně. Pozná, že je v Izraeli prorok.“ 
Naamán tedy přijel se svými koni a s vozem 
a zastavil u vchodu do Elíšova domu. Elíša 
mu po poslovi vzkázal: „Jdi, omyj se sedmkrát 
v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé. Budeš 
čist.“ Ale Naamán se rozlítil a odešel. Řekl: 
„Hle, říkal jsem si: »Zajisté ke mně vyjde, 
postaví se a bude vzývat jméno Hospodina, 
svého Boha, bude mávat rukou směrem k po-
svátnému místu, a tak mě zbaví malomocen-
ství.« Cožpak nejsou damašské řeky Abána 
a Parpar lepší než všechny vody izraelské? 
Cožpak jsem se nemohl omýt v nich, abych 
byl čist?“ Obrátil se a rozhořčeně odcházel. 
Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali 
mu: „Otče, ten prorok ti řekl důležitou věc. 
Proč bys to neudělal? Přece ti řekl: »Omyj se, 
a budeš čist.«“ On tedy sestoupil a ponořil se 
sedmkrát do Jordánu podle slova muže Bo-
žího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého 
chlapce. Byl čist.

Jak máme, pane profesore, číst tako-
véto biblické příběhy? 

Ačkoli vyprávění z knih Královských 
můžeme celkem spolehlivě datovat (Na-

amánův příběh se odehrává někdy v pů-
li 9. století před Kristem), měli bychom 
v nich hledat víc než záznam jakýchsi 
starých dějů. Já nečtu tento příběh ani 
jako zápis historie, ani jako vybájenou 
legendu, nýbrž vidím v něm v první 
řadě něco jako divadelní hru. Jejím zá-
kladem nejspíš je nějaká reálná událost, 
která nám je však v biblickém textu 
podána ve formě dramatu. Toto drama 
se odehrává na jasně vymezené scéně, 
vystupují v ní postavy se jmény symbo-
lickými i postavy bezejmenné a děj je 
mistrovsky gradován k závěrečnému vy-
ústění. Cílem tohoto dramatu je působit 
na nás, na diváky, a to tak, že budeme 
vtaženi do děje, abychom se s postava-
mi mohli ztotožnit a jejich příběh prožít 
na vlastní kůži.

Hlavní postavou dramatu je cizinec 
a agresor Naamán, velitel vojska ara-
mejského krále.

Jehož jméno je ale pro znalce hebrej-
štiny velmi průhledné -- znamená „roz-
košný“, či dokonce „rozkošník“. Nejspíš 
ale nemělo označovat člověka, který si 
liboval v rozkoších, nýbrž mělo připo-
menout něco, co souviselo s pohanským 
kultem plodnosti. Množné číslo tohoto 
jména Neemanim označovalo totiž tak-
zvané Adonisovy zahrádky. Na začátku 

vegetačního období se někde na skále 
navršila vrstva hlíny tak, aby její obrys 
připomínal postavu boha Adonise. Hlí-
na se osela nějakým rychle klíčícím zrn-
kem, zalila se a zanedlouho se objevila 
postava tohoto rozkoše dávajícího boha, 
který byl jakousi odrůdou Baála. Tako-
výmto způsobem se slavilo jeho vzkříše-
ní. Samo jméno tedy Naamána odhaluje 
jako Baálova ctitele, či dokonce jako ztě-
lesnění všeho, co Baálisté dělali. 

Naamán je velitelem vojska aramej-
ského krále, což byl v této době v Syro-
palestině hegemon. Ve vyprávění jsou 
zmíněny loupežné výpravy, při kte-
rých byli odvlékáni  otroci z Izraele do 
Aramu. O poměru Damašku k Samaří 
svědčí i dopis, který aramejský král 
poslal králi izraelskému a který byl na 
první pohled poněkud nátlakový.

Velmi nátlakový. Od historiků víme, 
že Damašek byl tenkrát skutečně vý-
znamnou mocností v syro-palestinské 
oblasti, ovšem pro pisatele biblických 
příběhů byl nebezpečnější především 
v rovině náboženské. V názvu Aram 
(čili Sýrie) slyší hebrejské ucho kořen 
rúm, což znamená zvedat nebo vyvyšo-
vat. Je to tedy země vyvýšená. A teď je 
tu paradox: z této vyvýšené země, kde 
by měli vládnout lidé odevzdaní téměř 
rajským rozkoším, přichází někdo, kdo 
je sevřen a spoután malomocenstvím. 
Takový vyznavač Hadad Rimóna, ten 
měl přímo vyzařovat plodnost -- a on 
je přitom zasvěcen smrti! Podívejte se, 
kam to toho rozkošníčka přivedlo!

Druhou postavou dramatu je otroky-
ně Naamánovy ženy, jakási neznámá 
dívka přivlečená z Izraele, která jediná 
je schopná podat pomocnou ruku nej-
mocnějšímu muži říše.

Skutečnost, že je bezejmenná a v ce-
lém příběhu není pojmenována, je 
pozoruhodná. Bezejmenní, jakoby ne-
identifikovatelní lidé, jsou častokrát 
zákrytné postavy symbolických rolí 
nebo kolektivů. Na toto děvče, jehož 
největším úkolem je podat svědectví, 
můžeme hledět tak, jako by v ní byli 
korporativně shromážděni všichni 
svědkové Hospodinovi. Její svědec-

Rozhovor s prof. Janem Hellerem
Zlomení lidské pýchy
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tví je bráno vážně, poněvadž jí z něj 
neplyne hmotný prospěch. V textu je 
navíc jemňounký náznak toho, že jí 
nejde ani o osobní prospěch, protože 
byla služebnou Naammánovy man-
želky, ne Naamánovou otrokyní nebo 
konkubínou. Situaci manžela své paní 
vidí v odstupu, ve kterém sama zůstává 
zdrženlivá a čistá. A čistá zůstává i du-
chovně, protože se nepodílí na modlář-
ství, které se v Aramu pěstuje. Z pouhé 
čisté lásky řekne to nejdůležitější: „Je 
tu cesta života.“ Její slova se stala pro 
Naamána evangeliem vedoucím k zá-
chraně. V hebrejštině je zde ještě jeden 
malý, ale zajímavý detail: tato služebná 
je popsána jako „děvečka malá“, což se 
řekne úplně stejně jako „hoch malý“, 
jehož tělu se po očištění podobalo Na-
amánovo tělo. Jakoby tato nositelka 
poselství o spasení darovala svým svě-
dectvím Naamánovi své mládí, jehož 
podstatou ovšem není krása, nýbrž 
perspektiva života.

Velmi smutnou postavou dramatu je 
izraelský král – opět nepojmenovaný. 
Syrský král se na něj obrací v domnění, 
že jako vůdce Izraele musí vědět to, co 
ví otrokyně manželky jeho vojevůdce. 
On ovšem neví nic.

Syřané samozřejmě v souřadnicích 
starověkého předního Orientu počíta-
li s tím, že organizátorem sakrality je 
instituce zbožštělého krále, který má 
v rukou klíč od nebe, a může to být pro-
to pouze on, kdo je schopen Naamána 
uzdravit. V takovém systému byli kněží 
jenom královými náhradníky a proroci 
pouhými problematickými věštci, se 
kterými je lépe mít společného co nej-
méně. 

Jenomže v Izraeli to bylo jinak. Král 
neví nic a teprve ve chvíli, kdy bezmoc-
ně roztrhne své roucho, objevuje se na 
scéně Boží prorok -- Elíša.

Je zajímavé, že jméno proroka Elíši 
se ozve až teprve v tomto okamžiku, 
ne na začátku. Jakoby byl čtenář rafino-
vanou režií ponechán v nejistotě, zdali 
v Izraeli  nějaký živý Bůh ještě působí či 
nikoli. A teď se dozví, že „jest ještě pro-
rok v Izraeli“. Muž Boží, jak je zde Elíša 
označen, není titul člověka, nýbrž je to 
ztělesnění Boží přítomnosti. A protože 
v Izraeli působí Bůh, vystupují tam do 
popředí síly života. Oproti tomu aram-
ské výšiny, které se chlubí, jak tam do-
slova požehnání prší, jsou sevřeny a ob-
klíčeny smrtí.

Jak je ale možné, že Elíša nesídlí 
v hlavním městě nebo v nějaké důleži-
té svatyni, nýbrž žije kdesi na venkově 
a ani král o něm nic neví? 

Všimněte si toho, jak je tento král vy-
líčen: je nejmenovaný a jakoby zvlášt-
ním způsobem upozadněný. Stává se 
tak opět symbolem -- tentokrát všech 
králů, kteří jsou takovými králi „na ba-
terky“. A byla řada těch slabošských pa-
novníků, kteří nedokázali unést zodpo-
vědnost, byli bezradní a manipulovaní. 
To nejsou králové, ale vyděšení králíci. 
Tento izraelský král je celý nešťastný 
z toho, že nevidí východisko ze situace, 
do které ho dostalo ultimatum někoho, 
kdo má politickou a mocenskou převa-
hu. A přitom jaká je to nádhera, když se 
dostáváme do situace, ze které nevidí-
me východisko! Vždyť velmi často tepr-
ve díky tomu pozdvihneme oči vzhůru.

A k něčemu takovému došlo i zde: 
jakmile Elíša slyší, že izraelský král 
roztrhl své roucho, sám se mu připo-
mene. Jakoby se zde nebe samo hlásilo 
o slovo.

Nebe se stále hlásí o slovo -- někdy 
kolem nás, někdy v nás, ale my to vní-
máme až tehdy, když se ocitneme na 
hranici zoufalství. Roztržení roucha 
bylo gesto, kterým člověk dával najevo, 
že se ocitnul na hranici zoufalství. Jako-
by tím zvolal: „Bože, buď milostiv mně 
hříšnému.“ 

Celé drama kolem Naamána Syrské-
ho je prodchnuto smrtí – vždyť malo-
mocenství nám i dnes, v době vyspělé-
ho zdravotnictví, nahání hrůzu.

Biblické hodnocení malomocenství 
souvisí s medicínou: protože se tato ne-
moc projevuje skvrnami, malomocen-
ství je v biblické perspektivě šifrou pro 
poskvrnění. To nelze umýt či odstranit 
žádným vnějším způsobem. Roste ze-
vnitř ven a jediné, co na malomocen-
ství platí, je radikální vnitřní proměna. 
Řečeno ostře a biblicky: znovustvoření. 
Navzdory tomu, že Starý zákon nevy-
kládá téměř nic o záhrobním životě, 
staří Izraelci věděli dobře, že Hospodin 
usmrcuje i oživuje, uvodí do pekla i vy-
vodí, je mocen znovustvořit a darovat 
život nového věku. A o to jde při pře-
konání malomocenství. Ono samo tvo-
ří hráz, kterou nelze překročit v lidské 
síle. (A teď není příliš důležité, jakou 
diagnózou ho popíšeme, protože ačkoli 
dnes obvyklou lepru můžeme nějakým 
způsobem léčit, jsou zde stále mnohé 
jiné nemoci, od rakoviny až po choroby 
imunitního systému, před kterými stojí-
me zatím bezradně a které i dnes tvoří 
nepřekročitelnou hráz). Malomocenství 
je šifra pro naši určenost k smrti, naši 
neschopnost ve vlastní síle toto posled-
ní obklíčení překročit -- leč jsme-li přes 
ně přeneseni. 

Uzdravující proces, kterým musí Na-
amán projít, je velmi neobvyklý a je 
zřejmé, že v něm jde o víc než o vykou-
pání v nějaké vodě. A přestože damaš-
ské řeky Abána a Parpar asi jsou lepší 
než Jordán, koupel v nich by mu nejspíš 
opravdu nepomohla, viďte, pane profe-
sore?  

Samozřejmě a řeknu vám hned proč. 
Ty syrské řeky (samozřejmě zasvěcené 
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bohům) zavlažují Sýrii a přinášejí úro-
du jakoby z hlubin, nikoliv shůry; obě 
pramení v poušti a v poušti také mizí. 
Ale ani Jordán by Naamánovi nepomo-
hl, kdyby odmítl cestu, na kterou ho 
Elíša uvedl. A nutno přiznat, že Elíša 
zde postupuje s geniální surovostí, byť 
se právě ta nakonec ukázala být formou 
skutečného milosrdenství. Prorok syr-
ského generála nejprve nesnesitelně po-
níží. Takový mocipán čeká, že před ním 
budou všichni stát v pozoru, ne-li ležet 
na břiše, ale Elíša ani nevyjde před dům 
a jen mu vzkáže po nějakým služební-
kovi, aby se šel sedmkrát ponořit do Jor-
dánu. To je nepředstavitelné ponížení! 
Jenomže právě to potřeboval Naamán 
ze všeho nejvíc: zlomit svou pýchu.

Pochopitelně, že v prvním okamži-
ku se Náman vzbouří, ale naštěstí měl 
dobré služebníky, kteří dokázali svého 
pána uklidnit a obyčejným selským ro-
zumem zvážit situaci: „Kdyby na tobě 
ten prorok chtěl kdovíjaké obtížné věci, 
ale vždyť on chce vlastně něco docela 
prostého.“ 

Ani po nás Pán Bůh nechce nic složité-
ho, jen odložit pýchu a odevzdat se mu. 
To ostatní přijde samo. I v novozákonní 
perspektivě můžeme říci, že evangelium 
po člověku skutečně nevyžaduje žádné 
velké výkony, spíš naopak něco zcela 
prostinkého: přijmout  cestu, na kterou 
jsme naváděni a hlavně přestat prová-
dět exhibiční náboženské kotrmelce ve 
vlastní ješitnosti.

Připomíná mi to Jana Křtitele, který 
také lidi ponořuje do Jordánu a nechce 
po nich nic jiného, než aby zlomili svou 
pýchu.

„Dosti mějte na svých žoldích,“ říká 
vojákům Jan. Jenomže ono je to straš-
ně jednoduché a strašně těžké zároveň: 
zkuste se zříci svého ješitného sebezalí-
bení, ze kterého jste dosud žil! To vůbec 
není snadné.

Naamánovo uzdravení je popsáno 
čtyřmi slovesy: sestoupil do Jordánu, 
ponořil se, jeho tělo bylo jako tělo malé-
ho chlapce a byl čist. Ta čtyřka nebude 
asi náhodná?

Čtyřka připomíná všecky strany země, 
takže děj popsaný čtyřmi slovesy může-
me chápat jako platný všude na zemi. 
Ta slovesa jsou opravdu zajímavá:

1. Naamán sestoupil – nejprve z vo-
zu a pak i z pevné země do vod Jordá-
nu. Jenže tímto sestoupením sestoupil 
i z výšin své pýchy. 

2. Ponořil se -- to lze vykládat tak, že 
přijal smrt. A ponořil se dokonce se-
dmkrát, což znamená úplně a dokona-
le. Zde musíme připomenout i význam 
Jordánu, skrz který Boží lid Izrael vešel 
do země zaslíbené. A tak se i Naamán 
svým ponořením jakoby připojil k Izra-
eli, jemuž Hospodin zemi dal. Samozřej-
mě toto vše se dělo „podle slova muže 
Božího“, tedy podle Božího zákona a Bo-
žího pokynu, nikoli svévolně. Kdyby 
se jednalo o nějaké vykalkulované rity, 
bylo by to vše k ničemu. 

3. Další dvě slovesa nás už uvádějí do 
reálií nového věku: „Jeho tělo bylo opět 
jako tělo malého chlapce.“ Obnovení 
těla je něco, co žádný ctitel Rozkošného 
Adonise nedokáže. 

4. Byl čist – tato formulace pochopi-
telně daleko přesahuje všecky katego-
rie hygienické i zdravotní, zde Naamán 
opravdu dostává nový život. A tak mů-
žeme dokonce i v jeho malomocenství 
vidět něco, co ho skrze pokání přivedlo 
k Hospodinu a k radosti z Hospodina. 
Paradoxně se pak člověk v takové situ-
aci může radovat i z toho zlého, v čem 
uvázl, o co zakopl a v důsledku čeho si 
natloukl nos. To vše je možno vidět za 
slovy: „Byl čist.“

Ježíš v evangelijním vyprávění uvádí 
Naamána jako příklad víry. Proč byl ze 
všech malomocných, kteří byli v Izrae-
li, uzdraven pouze cizinec – Syřan Na-
amán?

Protože byl schopen učinit pokání, 
to je prostinké. Náruč Boží je otevřená 
všem lidem, nejen v Izraeli. Bůh má za-
líbení ve všech lidech a všem lidem po 
křesťansku řečeno otevřel na kříži svou 
náruč. Tuto jeho milost je však třeba 
přijmout v pokání. Znamená to přestat 
kráčet s hrdými prapory své jedinečnos-
ti a výlučnosti (kolik té národní exklu-
zivity měli přední představitelé Izraele 
doby Ježíšovy!), která člověka od poká-
ní vzdaluje, a přijmout to, co nám Bůh 
zadarmo jako dar nabízí. To v Novém 
zákoně zdůrazňuje evangelium. Dobrá 
zpráva říká, že Boží smilování je tu pro 
všechny a že Boží náruč je stále otevře-
na. Cesta do života je pro nás skutečně 
připravena kdykoli, ovšem musíme být 
ochotni se ponížit, podívat se na sebe 
pravdivě a nechat se srazit z výšin své 
pýchy až do hlubin Jordánu.

Kresťanská nezisková organizácia Ži-
vot bez závislostí bola založená v roku 
2005 a pôsobí na Slovensku. Za svoj cieľ 
považuje, v spolupráci s jednotlivcami 
a inými organizáciami, prelomiť cyklus 
závislostí v rodinách. Pretože každá zá-
vislosť je chronický problém a vyžaduje 
si celoživotné zotavovanie, potrebuje 
pomoc a podporu zo strany rodiny aj 
spoločnosti. Z tohto dôvodu ZBZ spolu-
pracuje pri zakladaní podporných sys-
témov, tvorbe vzdelávacích materiálov 
a tréningu zotavujúcich sa jedincov, ich 
rodinných príslušníkov a ďalších záu-
jemcov, ktorí pracujú so závislými a ich 
rodinami.

Viac informácií a materiálov je na 
stránke http://www.zivotbezzavislosti.
sk.

Život
bez 
závislostí

PETER KOZÁR
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Na konci roku 2008 se naše rodina na 
tři týdny rozrostla o dalšího člena, stu-
dentku tlumočnictví. Linda Brown, napůl 
Britka, napůl Finka, prožila největší část 
svého života v části Oceánie zvané Papua 
- Nová Guinea. Z evropských jazyků ho-
voří anglicky, finsky, německy a nyní se 
rozhodla studovat slovanský jazyk. Vy-
brala si češtinu a přijala pozvání české 
kanceláře Wycliffových překladatelů Bib-
le, aby v naší zemi pomohla prezentovat 
misijní práci a přiblížila ji svým osobním 
prožitkem. Záměr se podařil. Linda získa-
la dobrý základ češtiny a posluchači jejích 
přednášek se seznámili s misií ze zcela 
nové perspektivy – očima misionářského 
dítěte, které na misijním poli prožilo 17 
let. Misijní středisko Ukarumpa a ostrov 
Umboi se staly jejím domovem.

 Posluchači Lindiných přednášek byli 
často příjemně překvapeni, když jim na 
jejich otázky odpovídala česky. Protože 
jsem ji v mnoha případech doprovázel, 
stal jsem se tak trochu součástí jejího pří-
běhu. Zároveň jsem si znovu uvědomil 
pravdivost a hloubku jednoho Ježíšova 
výroku: „Není nikoho, kdo opustil dům nebo 

ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti pro 

Boží království, aby v tomto čase nedostal 

mnohokrát víc a v přicházejícím věku život 

věčný“ (Lk 18,29n).
Ač se to mnohým zdá neuvěřitelné, Lin-

da prožila šťastné a harmonické dětství. 
Vyrostla v prostředí mezinárodní komu-
nity misionářů, kteří pomáhají zmapovat 
a zachytit kulturu více než osmi set ma-
lých národů v této oblasti Pacifiku. Velkou 
část  života strávila přímo v džungli, v dře-
věném domku se dvěma solárními panely, 
které napájely především počítač. Na něm 
její rodiče tvořili písmo, gramatiku a slov-
níky jazyka Kovai. Zde vznikaly všechny 

antropologické výzkumy ostrovního náro-
da, který čítá více než pět tisíc příslušní-
ků. Linda také pomáhala rodičům s výro-
bou knížek s tradičními příběhy místních 
obyvatel, na nichž se domorodci učili číst. 
Nebýt práce Wycliffovy misie, nikdy by se 
místní vládě nepodařilo naplnit její vlast-
ní školský zákon, který dětem předpisuje, 
aby první tři roky ve škole mluvily rod-
ným jazykem. Papua – Nová Guinea k na-
plnění tohoto zákona nemá, jako typická 
rozvojová země, žádné prostředky.

Během svých prezentací Linda vyprá-
věla, jak se s domorodci sžila. Hrála si 
s dětmi, pracovala na poli a získala tam 
spoustu přátel. Měla dokonce adoptivní 
babičku Amarin, která se o ni a její dvě 
sestry starala. Když byla do jazyka Kovai 
přeložena první biblická kniha – Markovo 
evangelium, slavila její vydání celá vesni-
ce. Všichni společně zpívali, společně tan-
covali a společně jedli. Sociální vazby jsou 
v těchto malých národech Oceánie velmi 
silné a vytváří zvláštní prostor bezpečí, 
které už západní kultura nezná a neproží-
vá. Chtěl jsem se však zmínit o jiné věci.

Víte, děti diplomatů, členů vojenských 
misí nebo zahraničního managementu 
mají často problémy s prožíváním vlastní 
identity. Říká se jim „děti třetí kultury.“ 
Nevyrůstají v kultuře svých rodičů, nejsou 
ani plnou součástí kultury, ve které jejich 
rodiče plní svou misi. Vytvářejí tedy svou 
vlastní – třetí kulturu. Co prožívá člověk, 
jehož životem se prolínají různé kultury? 
Pro mnohé děti misionářů je to náročný 
přechod, který mnozí nezvládnou. Ani 
pro Lindu nebyl návrat do Evropy jedno-
duchý. Její kamarádi, přátelé a všechno, co 
na ostrově důvěrně znala, musela opustit 
a během studií v Evropě si zvykat na no-
vou kulturu. Přesto všechno, má v otázce 
své identity jasno. Domov má tam, kde 
má své blízké. 

Linda se těšila na návrat do Ukarum-
py, kde její rodiče pokračují v překládání 
Bible a v alfabetizační práci. Pojem domov 
však pro ni získal širší rozměr. Tak jako 
v národě Kovai našla novou „babičku“, 
tak získala ve Finsku nového „dědečka“. 
Souseda, vysokoškolského učitele, který 
zůstal zcela sám a je rád, že může být ně-
komu ještě užitečný. On pomáhá Lindě se 
studiem a ona prozářila jeho samotu. Když 

Linda cestuje za rodiči na Papuu - Novou 
Guineu, těší se na ně i na ta stará, důvěrně 
známá místa. Doma se cítí být i ve Finsku, 
kde si mezitím také našla hodně přátel. 
Doma je i v Anglii, kde má své příbuzné 
a kde se za ni jedna otcova známá od oka-
mžiku, kdy Linda přišla na svět, modlí. 
Pro Lindu je to obrovská vzpruha. Vědo-
mí, že na ni stále někdo myslí a nevzdává 
to. U nás v Těšíně strávila Linda dva měsí-
ce. Domluví se slušně česky, poznala no-
vou kulturu a získala nové přátele. Chce 
se k nám určitě vrátit, protože jí Těšín 
přirostl k srdci. Doma se cítí být i v Ně-
mecku, kde strávila dva roky na studiích 
a kam se ráda ke svým přátelům vrací. Má 
u nich stále otevřené dveře. Když jsem se 
jí zeptal, kde bude bydlet, až půjde navští-
vit svou sestru v Austrálii, řekla, že u své 
bývalé vychovatelky z internátu, která ji 
pozvala a těší se na její společnost. 

Vidíte, že domov může být mnohem šir-
ším pojmem. Rozměry mu dávají otevřené 
vztahy a postoje lidí kolem nás. Mohlo by 
se zdát, že s Kristem člověk ztrácí část své-
ho přirozeného já, jako misionář pak část 
svého přirozeného domova. Kristus však 
slibuje, že ten, kdo ztratí svůj život pro 
Něj, ten jej nalezne. Kdo ztrácí pro Kris-
ta, ten mnohem víc získá. Platí, že není 
nikoho, kdo by opustil dům, partnera, 
sourozence, rodiče nebo děti z Božího po-
kynu a v Božím zájmu, aby v tomto věku 
nedostal mnohem víc a v tom budoucím 
věčný život. To slovo však pro nás není jen 
zaslíbením, ale i výzvou. Máme je svým 
životem naplňovat. 

Děti misionářů si zaslouží zvláštní po-
zornost, protože jejich životy ovlivňují 
misijní práci rodičů nejcitlivěji. Zatímco 
rodiče pokračují v překladu Bible, Linda 
studuje, cestuje a živí se překládáním. Její 
sestry žijí každá na jiném kontinentě. Ke 
komunikaci využívají Skype právě v tu ho-
dinu, kdy se časy světadílů protínají. I ona 
chce mít jednou svou rodinu a vytvořit 
domov pro své děti. Přes všechny zdánlivé 
ztráty získala navíc důležitou zkušenost: 
„Domov je především o vztazích.“ Pokud 
něco pro Boží království zdánlivě ztrácí-
me, Bůh nám to mnohonásobně vynahra-
dí. Tomu, kdo jej následuje, nezůstává Je-
žíš nic dlužen. 

ztratit 
a najít

misie

Domov
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historia br. hnutia

Vznik a začiatky bratských zborov 
v Taliansku sa odohrávali v rámci his-
torického procesu, ktorého hlavným 
cieľom bolo znovuzjednotenie politicky 
rozdrobenej Itálie. Tento proces dostal 
príznačný názov Risorgimento (zno-
vuvzbudenie) a medzi jeho ciele patrilo 
popri dosiahnutí národnej slobody a ne-
závislosti aj zabezpečenie náboženskej 
slobody pre nekatolíkov.

Viedenský mier a jeho výsledky
Po porážke Napoleonovej armády pri 

Waterloo bola na Viedenskom kongrese 
víťazných mocností v roku 1815 Itália 
s ostrovmi Sicíliou a Sardíniou rozdele-
ná na 8 území s monarchickou vládou. 
Celý juh so Sicíliou tvoril kráľovstvo 
Bourbonovcov, stred a východ zaberali 
pápežské štáty a západ pri nich Toskán-
ske veľkovojvodstvo, ďalej na sever boli 
malé vojvodstvá Modena a Parma, na 
severe Lombardsko a Benátsko zostali 
Rakúsku a Piedmont s Ligúriou a Sar-
díniou talianskemu Savojskému kráľov-
stvu.

Duchovné prebudenie
Zároveň s myšlienkami francúzskej re-

volúcie, zameranými proti Biblii a kres-
ťanstvu, šírilo sa po Európe práve v tomto 
čase duchovné prebudenie, ktoré zasiah-
lo i Taliansko. Vychádzalo zo Ženevy, kde 
od roku 1817 pôsobil škótsky evanjelista 
Robert Haldane. On a jeho nasledovníci 
hlásali nutnosť návratu k Písmam, zno-
vuzrodenia a nového života opravdivých 
kresťanov. Toto prebudenie malo nutne 
i veľké sociálne dôsledky.

Politické a sociálne podmienky vo 
vtedajšej Itálii boli otrasné. Vládla tu 
úžasná bieda, nespravodlivosť a vyko-
risťovanie chudobných. Negramotní ľu-
dia tvorili 70 i viac percent obyvateľstva. 
Vládcovia mali absolútnu moc a boli 
proti každej zmene.

Veľkovojvoda Toskánska Leopold II. 
bol medzi nimi výnimkou. Videl nut-
nosť reforiem a bol im naklonený. Pod-
poroval ľudomilné činnosti mladých 
toskánskych šľachticov a cudzincov, 
ktorí sa usídlili vo Florencii. Jedným 
z nich bol obchodník, filozof a ľudomil 
Vieusseux. Ten po 12 rokov vydával ča-

sopis, v ktorom vynikajúci prispievate-
lia písali o rôznych problémoch života 
a ich riešení.

Osobnosťou, ktorá prakticky najviac 
prispela k začatiu duchovného prebude-
nia v Itálii, bola Matilde Calandrini. Po-
chádzala zo vznešenej ženevskej rodiny. 
Bola to žena veľkej viery a sebazaprenia, 
neúnavná v konaní dobra. Veľmi sa zau-
jímala o vzdelávanie. Keď sa na radu le-
kára presťahovala do talianskej Pisy, bola 
tu zdesená nejestvovaním škôl pre chu-
dobné deti, osobitne pre dievčatá. Brala 

sky vládca, Carlo Alberto. Vo februári 
1848 dal svojmu ľudu ústavu a v marci 
toho roku vyhlásil vojnu Rakúsku. Pied-
montská armáda bojovala statočne, ale 
v roku 1849 bola presilou rakúskych voj-
sk porazená a musela sa vrátiť za hrani-
ce Piedmontu. Carlo Alberto abdikoval 
v prospech svojho syna Vittoria Emanu-
ela. Vládcovia susedných krajín sa všetci 
vrátili do nich za pomoci rakúskych voj-
sk. Francúzski vojaci pomohli pápežovi 
vrátiť sa do Ríma, kde revolucionári pod 
vedením Mazziniho predtým vyhlásili 
republiku.

Vrátil sa i toskánsky veľkovojvoda 
Leopold II., ale už to bol iný človek ako 
predtým. Miesto podpory slobody a re-
foriem ich teraz potláčal. V januári 1851 
zakázal švajčiarskej reformovanej cirkvi 
konať bohoslužby v taliančine. Zaká-
zal Toskáncom navštevovať francúz-
ske a nemecké bohoslužby cudzincov. 
V ostatných častiach Itálie – s výnim-
kou Savojského kráľovastva – to bolo 
ešte horšie.

Po desiatich rokoch vyzbrojovania 
a dôkladnej prípravy vyhlásil savojský 
kráľ Viktor Emanuel II. v roku 1859 
znova vojnu Rakúsku. Vojna bola krát-
ka, Lombardsko a Benátsko boli oslobo-
dené, ale cena za víťazstvo bola veľmi 
vysoká. Na naliehanie Ľudovíta Napole-
ona bolo uzavreté prímerie, ktoré k Sa-
vojsku pripojilo iba Lombardsko.

V plebiscitoch, uskutočnených roku 
1860 v pápežských štátoch a Toskán-
sku, sa ich obyvatelia vyslovili za pri-
pojenie k Savojskému kráľovstvu. 
V tom istom roku Garibaldi s tisícami 
dobrovoľníkov urobil inváziu na Sicíliu 
a celú južnú časť Itálie, porazil a vy-
hnal odtiaľ Bourbonovcov a vyhlásil 
svoju oddanosť Viktorovi Emanuelo-
vi ako kráľovi Itálie. V roku 1866 bolo 
oslobodené Benátsko spod rakúskej 
nadvlády a v roku 1870 talianske voj-
ská vstúpili do Ríma. Taliansko bolo 
zjednotené a Viktor Emanuel II. sa stal 
jeho kráľom.

Pri vzniku a začiatkoch bratských 
zborov v Taliansku zohrali kľúčovú úlo-
hu dvaja muži, ktorých životné príbehy 
a činnosť sa odohrávali v rámci vyššie 

Začiatky bratských zborov
v Taliansku

ich z ulíc, ponúkla im prístrešie a teplý 
obed, vyučovala a vychovávala ich. Pre 
podporu tejto služby získala význam-
ných ľudí v meste. Čoskoro vznikla v Pi-
se základná škola pre dievčatá, potom 
i pre chlapcov a neskôr i vyššia škola pre 
dievčatá. Toskánsky veľkovojvoda pod-
poril Matildinu činnosť a povzbudil flo-
rentských šľachticov, aby nasledovali jej 
príklad. Matilda sa presťahovala do Flo-
rencie, stretla sa s grófom Guicciardinim 
a pomohla mu tu založiť materskú školu. 
Podnietila tiež vznik verejných knižníc 
a sporiteľní pre chudobných. Keď však 
vyznávala svoju vieru v Krista a poslúžila 
viacerým významným mužom k spase-
niu, zabránila jej rímska cirkev v pokra-
čovaní jej práce v Itálii.

Politické udalosti
Savojské kráľovstvo bolo jediným úze-

mím v Itálii, kde vládol domáci, talian-



31ŽIVÉ SLOVO

opísaných náboženských, sociálnych 
a politických udalostí. Boli to P. Guic-
ciardini a T. P. Rosetti. 

Gróf Piero Guicciardini (1808-
1886)

Narodil sa ako štvrté dieťa vo florent-
skej šľachtickej rodine s určením stať sa 
dedičom jej titulu i majetkov. Základné 
vyučovanie a výchovu dostal doma. Po-
tom študoval na Florentskom inštitúte 
– najlepšej škole pre deti z bohatých 
rodín a neskôr na vyššej škole San Gi-
ovannino s výbornou povesťou, vedenej 
mníchmi. Popri humanitných predme-
toch sa tu vyučovala matematika, filozo-
fia, astronómia a hydraulika. Doma ho 
učili francúzštinu a hudbu a sám rozvi-
nul svoj talent na kreslenie. 

V dvadsiatich rokoch bol z neho prí-
jemný, dôstojný mladý muž, pokojný 
a vážny a zároveň priateľský a demokra-
tický. Svetácka florentská spoločnosť ho 
netiahla. Zato vyvíjal rôzne zlepšenia 
na svojich majetkoch, spolupracoval 
s Vieussexom na sociálnych reformách, 
mal záujem o rozvoj priemyslu a spori-
teľní a najviac o vzdelávanie ľudu. Sám 
toskánsky veľkovojvoda ho povzbudil, 
aby založil školy pre chudobných a on 
sa celou osobnosťou vložil do tejto úlo-
hy. Konzultoval o tom s odborníkmi 
a jeden z nich mu poradil, že by bolo 
dobré začať vyučovanie príbehmi z Bib-
lie. Ale v celej veľkej rodovej knižnici 
v paláci nenašiel taliansku Bibliu. Začal 
preto prekladať biblické príbehy z latin-
skej Vulgáty.

Nečakane však pristihol svojho sluhu, 
ako si číta z nejakej knihy a s veľkým 
prekvapením zistil, že je to Biblia v ta-
liančine. Odvtedy z nej spolu s ním čítal 
a neskôr začal navštevovať bohoslužby 
zboru švajčiarskej reformovanej cirkvi 
v meste. To spolu s vplyvom Matildy 
Calandrini, ktorá mu prišla roku 1835 
pomôcť v jeho verejnovzdelávacom 
úsilí, ale najmä usilovné štúdium Bib-
lie viedlo k jeho obráteniu v roku 1836. 
Odvtedy Kristus zaujal prvé miesto v je-
ho živote. Mladý gróf sa stal iniciátorom 
a vodcom krúžkov veriacich, ktorí sa vo 
Florencii schádzali po domoch k štúdiu 
Biblie a modlitbám. V roku 1846 nav-
štívil Ženevu, kde sa usiloval získať rady 
a podporu pre duchovnú obnovu Itálie. 
V tom čase už domáce krúžky veriacich 
začali spolu sláviť Pánovu večeru bez 
vysluhovania ordinovaných služobní-
kov nejakej cirkvi. 

Čoskoro však prišlo prenasledovanie. 
Zhromaždenia po domoch boli pod 
trestom uväznenia a vyhnanstva za-
kázané. Keď grófa pristihli v jednom 
z nich s niekoľkými priateľmi, všetci 
boli uväznení. Po deviatich dňoch boli 
prepustení s tým, že do 24 hodín mu-
seli opustiť Toskánsko. Jemu to predĺ-
žili na tri dni, aby si mohol usporia-
dať svoje veci. V júni 1851 odcestoval 
cez Turín a Paríž do Anglicka. Jeho 
príchod tu spôsobil veľkú senzáciu 
v náboženských i politických kruhoch 
a vzbudil vedomie o prenasledovaní 
nekatolíckych kresťanov v Itálii. Guic-
ciardini bol vítaným hosťom vo vyšších 
kruhoch anglickej spoločnosti. Zozná-
mil sa s lordom Congletonom, lordom 
Radstockom, R. C. Chapmanom, G. 
Müllerom, Dr. Macleanom a ďalšími 

Teodorico Pietrocola Rosetti 
(1825-1883)

Teodorico Pietrocola sa narodil v roku 
1825 v malom meste Vasto v Abruzzách. 
Študoval na univerzite v Neapole a zú-
častnil sa revolúcie v roku 1848. Pred 
trestom smrti ušiel do Francúzska a od-
tiaľ prišiel v decembri 1852 do Londýna. 
Tu žili jeho príbuzní z matkinej strany, 
ktorí ho srdečne privítali. Z lásky k nim 
si k svojmu priezvisku pridal meno Ro-
setti. Jeho bratranec Gabriel Rosetti bol 
básnik a spisovateľ a profesor taliančiny 
na kráľovskej vysokej škole.

Teodorico bol veľmi nadaný a vzde-
laný mladý muž, ale v prvých rokoch 
v cudzej krajine musel namáhavo du-
ševne pracovať, aby sa uživil. Nečaka-
ne sa tu stretol s grófom Guicciardi-
nim, ktorý mu ako skeptikovi dal prvý 
podnet k rozmýšľaniu o jeho vzťahu 
k Bohu. Druhý podnet mu dal jeho 
študent, s ktorým spolu čítal taliansky 
Nový zákon. Ten ho tiež priviedol do 
zboru ´otvorených bratov´ na Orchard 
Street v Londýne, kde sa zoznámil so 
vzácnymi Božími mužmi. V tomto čase 
Teodorico prežil úžasnú zmenu vo svo-
jom živote. Nielenže prijal Ježiša Krista 
ako svojho Spasiteľa, ale sa Jemu tiež 
odovzdal ako svojmu Pánovi, ktorému 
chcel z lásky slúžiť v celom ďalšom žití. 
V uvedenom spoločenstve naučil sa po-
kore, láske, oddanosti a citlivosti voči 
potrebám blížnych.

Týmto zborom bol Rosetti vyslaný 
ako misionár, aby zvestoval evanjelium 
v Itálii. Ako taký prišiel v roku 1857 do 
savojskej Alessandrie, dôležitého ob-
chodného a dopravného centra. Nábo-
ženskí vyhnanci z rôznych častí Itálie 
mali tu domáce zhromaždenia, podobné 
tým vo Florencii. Malé slobodné zbory 
vznikli v Janove, Turíne, Nice a ďalších 
mestách. Ako laickí evanjelisti a uči-
telia pracovali tu viacerí Bohu oddaní 
muži, medzi ktorými vynikali Luigi de 
Sanctis a Bonaventura Mazzarella. Zbo-
ry sa smelo nazývali Slobodné talian-
ske cirkvi. Uznávali jedinú zvrchovanú 
autoritu – Bibliu. Ich významnou črtou 
bola sociálna a vzdelávacia práca.

Rosettiho príchod dal nový mohut-
ný podnet evanjelizácii v Piedmonte. 
Bol veľmi prostým, jasným a mocným 
hlásateľom evanjelia. Ústrednou témou 
jeho zvesti bol Kristus a Jeho dielo. 
Evanjelizačné zhromaždenia boli každý 
večer a Rosetti denne vyučoval novo-

historia br. hnutia

významnými mužmi z hnutia ´otvore-
ných bratov´. Zistil, že práve toto hnutie 
je najbližšie tomu, ktoré sa skrze neho 
aj iných začalo v Itálii. V Anglicku sa 
stretol s mužom, ktorý mal byť jeho naj-
bližším priateľom a spolupracovníkom 
v Božom diele v ich talianskej domovi-
ne, T. P. Rosettim. Až v roku 1859 mohol 
sa navrátiť do rodnej Florencie. Jeho prí-
chodom dostalo duchovné hnutie, ktoré 
pokračovalo v ilegalite, nový podnet. 
Zorganizoval sériu verejných konferen-
cií slobodných kresťanov napriek úsiliu 
rímskej cirkvi znemožniť ich. V nových 
podmienkach slobody došlo k rýchlemu 
rozvoju slobodných zborov, ktorý Guic-
ciardini priamo i nepriamo (rozdeľova-
ním podpory prichádzajúcej z Anglic-
ka) vytrvalo podporoval. Zomrel v roku 
1866 po predchádzajúcej niekoľkoroč-
nej slabosti vo veku 78 rokov.
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zprávy ze sborů

JÁN OSTROLUCKÝ

Sto let

Dne 9. ledna 2009 
se dožila sta let sest-
ra Marie ČAPKOVÁ 
ze sboru Ostrava-
-Kunčičky. Za více 
než šedesátileté 
působení sboru to 
bylo první takové 
jubileum, z něhož 
jsme se mohli na 
společném setkání 
v sobotu 17. 1. 2009 
radovat spolu s mi-
lou sestrou, a pro-
slovy, básněmi, pís-
němi a modlitbami 
vyjádřit za ni vděč-
nost Pánu.

Stoletá babička 
pochází z jihočeské 
obce Dívčice. Ro-
dičům se narodila 
jako čtvrtá ze šesti dětí. Vyučila se dámskou krejčovou. 
Ve dvaadvaceti letech se poznala se svým manželem Ja-
nem a v září 1937 měli svatbu. Protože dlouho nemohli 
mít děti, první dceru si osvojili, poté se jim narodil syn 
Jan a dcera Miluše. Nyní se sestra Čapková raduje také 
z devíti vnuků a jedenácti pravnuků.

Marie Čapková přijala Pána Ježíše za svého Spasitele 
ve vysokém věku 95 let. Pokud jí to zdravotní stav dovo-
lí, ráda přichází do shromáždění, miluje Písmo a raduje 
se z každého dne, který jí Pán dává.

K výročí jí gratuloval pan ministr Nečas a při návště-
vě místostarosty Ostravy-Jih Oldřicha Lindovského vy-
dala svědectví, které si lidé mohli přečíst v novinách: 
„Všechno má svůj smysl, který zná jen Bůh, a pouze 
jemu jsem za to velmi vděčná.“ „To, že žije a může se 
těšit se svými nejbližšími, je prý dáno jen Boží milostí,“ 
stojí v novinách.

Toto setkání věřících u příležitosti tak mimořádného 
jubilea provázel verš: „Toto je den, který učinil Hos-
podin, jásejme a radujme se z něho.“ A v modlitbách 
zazněly prosby za milou sestru Čapkovou: „Prosíme, 
Hospodine, pomoz (jí ve všech životních situacích)! 
Prosíme, Hospodine, dopřej zdaru (i v dalších dnech 
putování na tomto světě)!“ (Ž 118,24-25)

Náš Pán Ježíš Kristus je živý Pán, ještě stále volá lidi 
k sobě, aby jim mohl darovat spasení, a to v každém 
věku. O tom svědčí i stoletá sestra Marie Čapková.

Marie
Čapkové

obrátených. Ako mladý človek osobitne priťahoval mladých ľudí. 
Navštevoval i okolité dediny, v ktorých tiež kázal. Bola to únavná, 
napínavá i nebezpečná práca, lebo vzbudzovala i protivenstvo zo 
strany nepriateľov. Popri jestvujúcich zboroch vzniklo v krátkom 
čase na území Savojska 13 nových skupín slobodných kresťanov. 
O svojej práci informoval Rosetti grófa Guicciardiniho priebežne 
v stovkách listov.

Počas pôsobenia v Alessandrii (1857-60) zoznámil sa Teodori-
co s mladou ženou zo Škótska, ktorá bola vychovávateľkou detí 
v rodine de Sanctis a popritom vyučovala angličtinu, aby sa uži-
vila. Bola to Isobel Ianetti, ktorú jej rodina odvrhla. Bola oddanou 
a horlivou kresťankou. Rosetti získal v nej nielen milujúcu man-
želku, ale i vynikajúcu pomocníčku vo svojej práci. V roku 1867 sa 
presťahovali do Florencie, kde im gróf ponúkol bývanie vo svojom 
paláci. Za jeho neprítomnosti sa Rosetti staral o palác i povestnú 
knižnicu v ňom a vybavoval korešpondenciu. Ich priateľstvo sa 
ešte viac utužilo. 

Rosetti slúžil ako evanjelista, učiteľ a duchovný pastier nielen 
vo Florencii, ale i ako cestujúci kazateľ v jej širokom okolí. Bol na-
daným duchovný básnikom a vydal pre slobodné cirkvi spevník, 
v ktorom bolo 205 piesní, zväčša zložených ním, niektoré prelo-
žil z angličtiny. Neskôr zostavil ešte jeho dve rozšírené vydania. 
V roku 1870 začal vydávať ako dvojmesačník časopis La Vedetta 
Cristiana (Kresťanský hlásnik). Neboli v ňom žiadne protirečenia, 
žiadne polemiky a jeho účelom bolo udržiavať spojenie medzi rôz-
nymi skupinami talianskych kresťanov. Prispievali do neho rôzni 
evanjelisti a učitelia a jeho duchovná a kultúrna úroveň bola veľmi 
vysoká. Vyšlo 278 čísiel.

Rosetti zdôrazňoval jednotu všetkých opravdivých kresťanov, 
slobodu využívanie duchovných darov a odovzdanie sa biblické-
mu štúdiu a evanjelizácii. O Pánovej večeri učil, že je najdôležitej-
ším vyjadrením uctievania, Jeho príkazom a že On sám k nej svo-
jich pozýva. Rosettiho pričinením došlo k zblíženiu s Valdencami 
– profesor Comba, vydavateľ ich časopisu, stal sa jeho priateľom. 
V roku 1872 bolo najmenej 30 zborov a skupín slobodných kres-
ťanov spojených s Guicciardinim a Rosettim. Ten napriek únave, 
chorobám a iným povinnostiam stále cestoval, aby zostával s nimi 
vo spojení, povzbudzoval ich a radil im. V roku 1874 dal sa Rosetti 
pokrstiť ponorením. Písomne zdôvodnil tento svoj krok bratom 
v slobodných zboroch a povzbudil ich k skúmaniu Písiem o tomto 
predmete, ako to po štyri roky predtým konal on. Viacerí evanje-
listi nasledovali jeho príklad.

V roku 1877 bol Rosetti s manželkou posledný raz na návšteve 
v Spojenom kráľovstve. Kázal tisícom ľudí v Írsku, Škótsku a Ang-
licku (niekedy aj trikrát za deň) a všade bol srdečne vítaný. Až 
do konca života navštevoval aj Rím, aby tam kázal a bol v spolo-
čenstve s bratmi a sestrami. V roku 1880 bol otvorený nový veľký 
zborový dom vo Florencii. 3. júna 1883 Rosetti v ňom kázal pri Pá-
novej pamiatke. Hovoril o radosti zo spoločenstva s Pánom i vzá-
jomného už na zemi a o dokonalej radosti, ktorá bude v nebi. Keď 
zatým navrhol pieseň, náhle sa zrútil a čoskoro potom zomrel. Mal 
vtedy 58 rokov.

„Slobodné talianske cirkvi“ pokračovali aj po smrti opísaných 
dvoch aj ďalších priekopníkov bratského hnutia a pokračujú 
i v súčasnosti ako bratské zbory. V roku 2003 bolo v Taliansku 274 
zborov a skupín bratských veriacich, ktoré pozvoľna rástli.

JÁN HUDEC
PODĽA KNIHY DAISY D. RONCO: RISORGIMENTO AND THE FREE 

ITALIAN CHURCHES
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„Blízko kríža zdržuj ma, Jezu, spása 
moja, tam je hojnosť pre všetkých du-
chovného zdroja.

Krížom len, krížom len ja sa chváliť bu-
dem, až si tam za Jordánom odpočiniem 
s Pánom…“

To jsou slova písně, kterou moje mamin-
ka, MUDr. Lydie Melníková, rozená Vybí-
ralová, od mládí ráda zpívala a jejíž slova 
ji provázela životem. 12. ledna tohoto roku 
se tato píseň mohla naplnit a maminka 
došla do odpočinutí u Pána.

Lydie se narodila 19. prosince roku 1927 
v Bratislavě jako první dítě starších rodi-
čů, Rudolfa a Anny Vybíralových. Otci 
bylo tehdy 48 let a byl Moravan, matka 
(32 letá) byla Slovenka. Otec Rudolf pů-
sobil za první světové války jako námořní 
kapitán a matka měla malý obchod. Oba 
po krátkém manželství ovdověli a uvěřili 
díky misijní práci bratra Fredericka But-
chera a jeho spolupracovníků v Bratislavě. 
Věřící se tehdy scházeli v Bratislavě na 
Törökově ulici.

Ve 30. letech museli Češi opustit Slo-
vensko. Rodina Vybíralova s dvěma dět-
mi (1929 se narodil syn Jan) přesídlila na 
jižní Moravu, do Doubravníka u Tišnova. 
Koupili tam velký pozemek s pramenem 
vody, postavili dům, upravili zahradu a ta-
ké chovali domácí zvířata – králíky, sárské 
kozy a psa Lesana. Krátkou dobu dokonce 
měli kravku Lysku a obdělávali malé políč-
ko s pšenicí.

Zde maminka prožila krásné dětství 
a školní léta se svým bratrem a kamará-
dy ze sousedství. Ve svých devíti letech 
Lydie prožila něco, co navždy změnilo 
její život. Onemocněla spálou v době, kdy 
ještě nebyl penicilin. Její stav byl vážný, 
byly zasaženy ledviny. Pravidelně ji na-
vštěvoval praktický lékař a postupně se 
začala uzdravovat. Tehdy otevřela svoje 
srdce a uvěřila Pánu Ježíši. Tato radost-
ná jistota a důvěra ji vedla a pomáhala jí 
i v těžkých chvílích, které přišly později. 
Věřící z Doubravníka, Křížovic a Nedvě-
dic se znali a scházeli se společně a jezdi-
li také jednou za čas do shromáždění do 
Brna. Vybíralovi měli otevřený dům, zvali 
mladé na letní „brigády“ o žních, během 
okupace byly u nich ubytovány celé ro-
diny věřících. Pro všechny se našlo jídlo 
i skromný nocleh. Mladou Lydinku velmi 
ovlivnila otcova zásadovost, kázeň a záliba 
v přírodní léčbě i maminčina srdečnost, 
laskavost a veliká štědrost.

V obecné škole v Doubravníku, v jed-
notřídce pana řídícího Šabackého, získa-

la touhu po poznání, která ji pak vedla 
dál. Ve 12 letech byla přijata ke studiu na 
gymnáziu v Tišnově, kde po osmi letech 
úspěšně odmaturovala. (Musela denně do-
jíždět vlakem, což nebylo vždy úplně jed-
noduché). Ale ráda se učila a měla nadání 
pro přírodní vědy i pro jazyky, což jí bylo 
v životě mnohokrát užitečné.

Po válce nastoupila moje maminka na 
lékařskou fakultu v Brně, kterou úspěšně 
po šesti letech dokončila. I zde se upřímně 
přiznávala ke své víře a měla živé kontak-
ty s věřícími lidmi (velmi ji ovlivnil bratr 
Dr. Zeman, který jí byl vzorem) a účast-
nila se i setkání věřící mládeže. Psala se 
však padesátá léta minulého století a to 
byla velmi těžká doba. Maminka byla po-
volána k výslechu na oddělení tajné bez-
pečnosti, kde strávila celých 24 hodin. Pán 
ji posílil a ona obstála. Po letech vzpomí-
nala, že v době jejího výslechu chodil po 
chodbě jeden z brněnských bratří (tuším 
br. Humpolíček) a intenzívně se modlil. 
„Pán je věrný, on vás posílí a ochrání od 
Zlého…“

Pán se k mamince přiznal: dovolili jí do-
studovat a Jeho milost ji provázela i do po-
hraničního městečka Rýmařova, kam po 
ukončení studia musela odejít pracovat. 
Až tam ji na motorce přijel požádat o ruku 
můj otec, Vladimír Melník. V roce 1956 
byla svatba v Nových Domcích (osadě 
u Šumperka), kde můj otec tehdy se svý-
mi rodiči po přesídlení z ukrajinské Voly-
ně bydlel. Na svatbu přijel celý autobus 
mladých věřících z Brna a manželé dr. Jan 
a Drahomíra Zemanovi byli svědky. Byla 
to svatba „ve velkém“ v prostorách výletní 
restaurace, kde můj otec dělal do té doby 
státního správce. Mnozí účastníci na to 
dodnes vzpomínají. 

Manželé Melníkovi se několikrát stě-
hovali, než se podařilo postavit rodinný 
dům v Šumperku. To už měli tři děti – Pe-
tra, Pavla a Annu. Maminka vařila jídlo 
řemeslníkům (na stavbě pracoval br. Ko-
hut a mladí jezdili „na brigádu“), protože 
v té době byla doma s nejmladší dcerkou. 
Do tohoto domu na ulici Prokopa Holého 
č. 6 přicházelo mnoho hostů, věřících ze 
Šumperka i odjinud a také sousedů nebo 
známých, kteří přicházeli pro radu či po-
moc. Zde byla po léta oáza pro tělo i duši 
a odehrála se zde nesčetná sejití věřících, 
se zpěvem a Božím slovem, mnohdy i se 
zahraničními hosty. Maminka všech-
ny ráda přijímala a hostila. Měla radost 
i z rozrůstající se rodiny – postupně se na-
rodilo 7 vnoučat (syn Petr má 4 již dospělé 

děti, dcera Anna 3 mladší). Maminku těši-
lo, když se u nich doma celá rodina sešla. 
Denně se s manželem modlili za všechny 
děti a vnoučata, zvláště za syna Pavla, kte-
rý žil v daleké Kanadě.

Až v posledních letech jí sil ubývalo. 
Ještě oslavila 80. narozeniny v kruhu rodi-
ny. Nenadále přišla vážná nemoc, která ji 
v září 2008 upoutala na lůžko. Její nemoc 
trvala 3 měsíce, poslední 3 dny strávila 
v hospici sv. Alžběty v Brně, v blízkosti 
dcery Anny.

 Dr. Lydie Melníková působila asi 30 let 
jako praktická lékařka v Šumperku a ještě 
v důchodu několikrát zastupovala za kole-
gy. Nemocným nejen léčila tělo, ale také je 
povzbuzovala dobrým slovem, radila, jak 
upravit životosprávu a přidávala svědectví 
o Pánu. Mnozí byli potěšeni její praktic-
kou službou lásky. Projevilo se to i tím, 
že se přišli s ní naposledy rozloučit v den 
jejího pohřbu, 17. ledna 2009. 

Smuteční slovo pronesl bratr Vladimír 
Pípal, sestry Stanislava Menšíková a Ma-
rie Novotná z Brna zazpívaly několik 
dvojhlasných písní, sestra MUDr. Lenka 
Tatarková z Opavy přednesla dvě básně 
od Marie Rafajové a sestra RNDr. Daniela 
Zemanová se podělila s přítomnými o ně-
kolik osobních vzpomínek. Po skončení 
obřadu v evangelickém kostele se usku-
tečnilo uložení do hrobu, kde krátce hovo-
řil bratr Petr Ouzký ze Šumperka a sestry 
Stanislava a Marie z Brna zazpívaly píseň. 
Jsme vděčni, že rozloučení proběhlo velmi 
dobře a důstojně.

Maminka nás předešla a my cítíme smu-
tek, zůstal zde však její příklad víry a lás-
ky. Kéž nás motivuje v našem životě stejně 
jako slova ze smutečního oznámení:

„Dobré jméno je nad výborný olej“ … 
Kazatel 7,1

„Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska 
věří, láska má naději, láska vytrvá.“

  I. Korintským 13,7

zprávy ze sborů

Vzpomínka  na
maminku

Z MAMINČINÝCH PAMĚTÍ 
SESTAVILA ANNA VLČKOVÁ
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správy zo zborov

JÁN ČÍŽ

Sme vďační Pánovi, že na mnohých 
miestach na Slovensku si naši bratia 
a sestry skrášľujú svoje zborové domy 
a miestnosti na zhromaždenia. Naši dra-
hí v Modre tiež po mnohých rokoch na 
záver roku 2008 práve v čase 8. Misijnej 
konferencie otvorili zrekonštruovanú 
zborovú miestnosť. Chceme najmä pre 
pamätníkov pripomenúť ešte inú sku-
točnosť, ktorá mala zásadný vplyv na 
pretrvanie tohto zboru v čase krízových 
udalostí Slovenského štátu a rokov tota-
lity. Boli tu dve obdobia, kedy boli zbo-
ry v ilegalite a po povolení žiaľ mnohé 
zanikli. V Modre to boli práve manželia 
Pavel a Amália Čížovci, ktorí v týchto 
neľahkých rokoch otvorili svoj dom pre 
verejné zhromaždenia Božieho ľudu, 

Okrúhle výročie
sestry Amálie Čížovej z Modry

ODZNOVA
Odznova

sa rozmotáva klbko 

neznámych ciest

Odznova

si želáme zdravie a šťastie

Odznova

ideme kdesi dolu vodou...

Odznova

chytáme Pána Boha za slo-

vo:

- Neboj sa, ja som s tebou...

Odznova

kľakáme na studený 

kameň pokory

a vyznávame:

- Nebolo by žiadneho 

„odznova“,

keby nebolo tvojej milosti

Odznova

vykračujeme 

do zahmleného rána 

„prvého“

a cítime, že naša dlaň

je v dlani Toho, 

ktorý môže všetko

privierame oči

a ďakujeme, že ešte raz 

je nám dané jedno

„ODZNOVA“

JÁN KUČERA

ktoré boli neprestajne aj počas ilegali-
ty. Aj pre túto obeť Pán požehnal zbor 
mnohými aj hromadnými obráteniami. 
Práca sa rozvinula v pravidelných verej-
ných evanjelizáciách a organizovaní mi-
sijných konferencií v blízkej rekreačnej 
oblasti Harmónia.

V Kresťanskom zbore Modra si na zá-
ver roku pripomenuli tiež nedožité 100. 
výročie narodenia sestry Amálie Čížovej 
rodenej Riganovej (1908-1988). Pochá-
dzala z váženej rodiny obuvníka a kos-
tolníka evanjelického cirkevného zboru 
v Modre. Keď jeho dcéra Amália prijala 
Pána Ježiša a vystúpila z cirkvi, ako to 
učili bratia v tom čase, vyvolalo to veľké 
napätie v rodine. Jediným východiskom 
bolo, že odišla do služby v Bratislave. 
Keď vážne ochorela jej matka a neskôr 
i otec, v praxi dokázala lásku, ktorú Pán 
zažal a udržoval v jej srdci. Vrátila sa 
domov a neskôr i s manželom sa starali 
o chradnúcich rodičov až do ich smrti.

Po celý jej požehnaný život bolo na 
prvom mieste zhromaždenie, ktoré bolo 
a je v ich rodinnom dome. Pán dal mi-
losť, že ich tri deti Rut, Ester a Samuel 
(známy v zboroch pod menom Rúben) 
pokračujú vo vernom živote a službe 
Pánovi. Jemu patria aj temer všetci vnu-
ci a pravnuci vo veľkom rozvetvenom 
potomstve. Zostáva len Pánovi ďakovať 
a Ho oslavovať, keď spolu s manželom 
sú už u Neho.
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Pro velký zájem 
o tento výklad všech 
biblických knih vy-
šlo toto druhé vydá-
ní. Jde o dvousvaz-
kové dílo obsahující 
840 stran B5. Díky 
sponzorům cena je 
pouze 250 Kč. 

7. novembra 2008 sa dožil asi najznámejší evanjelizátor 
všetkých čias Dr. Billy Graham deväťdesiat rokov.

Billy Graham (vlastným menom William Franklin Gra-
ham) vyše šesťdesiat rokov kázal evanjelium Pána Ježiša 
Krista vo viac ako 185 krajinách sveta. V osemdesiatych ro-
koch minulého storočia navštívil aj bývalé Československo, 
kde mocne ohlasoval evanjelium v Prahe, Brne i Bratislave. 
Podľa Wikipédie do roku 2002 počuli evanjelium z úst Bil-
lyho Grahama viac ako 2 miliardy ľudí. Veríme, že mnohí 
z oslovených našli ozajstné spasenie v osobe a v diele Pána 
Ježiša Krista. Sám som mal možnosť stretnúť sa s Billy Gra-
hamom osobne. V mojej pôvodnej Biblii mám jeho auto-
gram s pripojeným biblickým textom z Listu apoštola Pavla 
Filipanom 1,6 „Dôverujem, že ten, ktorý začal vo vás dobré 
dielo, ho aj dokoná a zachová až do dňa Ježiša Krista.“

V súčasnosti Billy Graham trpí okrem iného Parkinso-
novou chorobou, len ťažko sa pohybuje s pomocou bariel. 
Ťažkou stratou pre neho bol odchod jeho manželky Ruth 
Bell Graham 14. júna 2007. Na tejto zemi sa s ním už sotva 
stretneme, celkom isto však v nebeskej vlasti, kde je cieľ 
púte každého znovuzrodeného pútnika.

11. januára 2009 vo veku 80 rokov zomrel Milan Rúfus 
– jeden z najvýznamnejších slovenských básnikov a svo-
jím významom presahujúci hranice Slovenska.

Za svoju dielo získal mnoho vyznamenaní národných 
i medzinárodných, jeho tvorba sa v prekladoch objavila 
vo vyše dvadsiatich krajinách sveta, naposledy v Číne. Od 
roku 1991 bol nominovaný na Nobelovu cenu za literatúru. 
Už ju nestihol dostať, jeho srdce sa na tejto zemi navždy 
zastavilo.

Podstatné však je, že Milan Rúfus bol úprimne veriaci 
človek z evanjelického prostredia. V jeho zbierkach básní 
a esejí sa často objavovali vyznania viery v Boha a v Pá-
na Ježiša Krista, a to aj v období komunistického režimu. 
Vzletne písal o viere, láske i nádeji. Je autorom básnickej 
úpravy knihy Žalmov. Azda najznámejším a istotne naj-
rozšírenejším dielom sú jeho Modlitbičky, ktoré si osvojujú 
mnohé malé deti, no aj my, deti dospelé.

Na pohrebnom zhromaždení 17. januára 2009 vo veľkom 
evanjelickom chráme v Bratislave sa s národným umelcom 
Milanom Rúfusom okrem prezidenta SR, podpredsedu 
vlády a ministra kultúry prišlo rozlúčiť viac než dvetisíc 
vďačných čitateľov a veriacich ľudí z rôznych spoločenstiev. 
Nasledujúci deň ho pochovali v jeho rodnej obci Závažná 
Poruba na Liptove.

Kiežby sa splnilo básnikovo slovo pri každom z nás, …
aby sme boli bytosti a nie iba tvory.

informácie

Zomrel básnik
Milan

Rúfus

JÁN KUČERA

Biblická škola pro každého
Gertruda 
Wasserzugová

Billy Graham
90-ročný

JÁN KUČERA



JAREK ANDRÝSEK                                 

Manželé Richard a Milena Youngovi 
odjeli v únoru na dva roky do Nigérie, 
aby tam pomáhali s překládáním Bible 
do místních jazyků. Oba mají za sebou 
dvouletou zkušenost s misijní prací 
v Ugandě a nyní stojí před novým pro-
jektem. V tomto případě se již nerozho-
dovali sami za sebe, jedou totiž s nimi 
i jejich děti, dvouletá dvojčátka Hanah 
a Daniel. Přinášíme vám rozhovor, ve 
kterém chceme přiblížit chvíle před je-
jich odjezdem, jejich motivaci a rozhod-
nutí odjet.

Mileno, Richarde, chystáte se na dlou-
hou cestu. Jak ve vás uzrálo rozhodnutí 
odjet do Nigérie a proč právě tam?

Od začátku roku 2008 jsme jasně pro-
žívali Boží vedení a volání do další služ-
by ve Wycliffově misii. Poté, co Richard 
navštívil v únoru centrum Wycliffovy 
misie v Nigérii, jsme byli ujištěni, že ho 

tam velmi potřebují. Jeho obdarování 
pro práci s počítači může být využito 
nejen ve prospěch překladatelů Bible, 
ale i dalších kolegů misionářů.

Uplynulý rok byl pro vás rokem pří-
prav, zvláště jeho závěr. Jak jste ten čas 
prožívali a v čem jste vnímali Boží po-
moc?

Přípravami na cestu do Nigérie jsme 
žili v podstatě celý rok. Měli jsme spous-
tu prezentací a návštěv. Jeli jsme navští-
vit rodinu a přátele v Anglii, ale prožili 
jsme také dva natáčecí dny s Českou te-
levizí. Milena psala články do několika 
časopisů a Richard přispíval svými počí-
tačovými poznatky, jak k práci ve Slez-
ské diakonii, tak i přes internet dalším 
lidem ve Wycliffově misii. 

A jak to všechno snášejí vaše děti?

Naše dvojčátka Haninka a Danýsek 
velmi povyrostla, naučila se mluvit a je 
s nimi velká legrace. Opravdu žasneme, 
jak je Pán Bůh úžasně stvořil. Chceme 
vyjádřit vděčnost i babičce a dědečkovi 
za jejich pomoc s dětmi, kdykoli jsme to 
potřebovali.

Víme, že za vámi stojí váš podpůrný 
tým, mohli byste nám trochu popsat 
jeho práci a v čem vám pomáhá?

Pán Bůh nám daroval ve sboru v Třa-
novicích tým (celkem čtyři) prima lidi, 
kteří nám velmi pomáhají. Jejich hlav-
ním úkolem je informovat bratry a sest-
ry z našeho sboru o tom, co se s námi 
děje a efektivně reagovat na veškeré 
modlitební či jiné potřeby. Jsou naší 
„spojkou“ s naší duchovní rodinou, 
společenstvím třanovského sboru. Pře-
devším přes ně, ale i přes ostatní, se 

SS  dvojdvojččatyaty

na dva 
roky 

do Nigérie
budeme dovídat informace o tom, co se 
ve sboru děje, abychom nezůstali úplně 
odděleni a bez kontaktů. Jsou pro nás 
velkým požehnáním.

Bylo těžké získat víza?
Ze začátku to vypadalo jako velmi 

těžká a finančně náročná věc (původně 
jsme měli ve Vídni platit kromě běžné-
ho online poplatku i další částku, která 
byla kolem 550 euro na osobu!)… ale Pán 
Bůh se o to velikým zázrakem postaral. 
Díky setkání, zdánlivě náhodnému se-
tkání, jsme získali spojení s bratrem, 
který nám dal kontakt na jiný konzulát 
v Polsku a na paní velvyslankyni, která 
je také věřící. Ta po příchodu do svého 
úřadu (minulý rok) tyto vysoké poplat-
ky zrušila. Nakonec si vyhradila čas i na 
to, aby nejenom dohlédla na bezchybné 
vyřízení našich víz, ale také na rozhovor 
s Richardem. Takže veliký zázrak, za 
který jsme Pánu vděčni. 

Čeho se trochu obáváte a za co by se 
naši čtenáři měli modlit?

Prosím, modlete se za velkou Boží 
ochranu nad námi a hlavně našimi 
dětmi. Jsou ve věku, kdy jsou zvědavé 
a zajímají je především nebezpečné 
předměty. Prosím modlete se i za to, 
abychom jako rodina mohli prožívat ob-
rovský pokoj na novém místě – v novém 
domově. Potřebujeme moudrost, zdraví, 
sílu a Boží vedení, abychom mohli být 
v našem novém misijním působišti uži-
teční. Děkujeme za všechny modlitby 
a veškerou vaši podporu.

Děkuji za rozhovor a přeji vám, aby 
vás Pán všechny vedl a chránil.                                                


