
3 / 2 0 0 9  •  R O Č N Í K  X X X X I

Téma č ís la :  Kult (ura)  těla

Křesťan, 
tělo a nahota

Rozhovor 
o viere a onkologii

Stvoření 
ženy



misia

2 ŽIVÉ SLOVO

spod       strechy sveta
Krátke rozprávanie

Od polovice júla do polovi-
ce augusta sa skupina deviatich 
mladých kresťanov zúčastnila 
mesačnej misijnej cesty do Nepá-
lu. Zorganizovala ju sestra Rad-
ka  z Ostravy, ktorá už štvrtý rok 
pôsobí v tejto krajine ako misi-
onárka medzi tibetským obyva-
teľstvom cez organizáciu Operati-
on Mobilisation (OM). Bol to prvý 
krátkodobý misijný pobyt z Českej 
republiky a Slovenska, a snáď nie 
posledný…

… a potom bola svadba. Týmito slova-
mi končí nejedna rozprávka. V našom 
príbehu to však bolo naopak. Všetko sa 
to začalo na svadbe Milky S. Tam som 
po vyše dvoch rokoch stretla Radku, mi-
sionárku v Nepále, vášnivo milujúcu Ti-
bet a jeho ľud. Pozvala ma na prezentá-
ciu, ktorú mala na druhý deň vo svojom 
zbore v Ostrave. Bol to zážitok tráviť čas 
s ozajstnou živou misionárkou z Čiech 
(čiže skoro našou), a tak som pozvala 
Radku urobiť takú prezentáciu k nám 
do Nového Mesta nad Váhom. A dosta-
la som viac, než len odpovede na moje 
mnohé otázky. Počas tých niekoľko dní 
sa narodilo rozhodnutie ísť a na vlastné 
oči vidieť, dotknúť sa, ochutnať misiu 
v ďalekej krajine.

Bolo mi úplne jasné, koho mám oslo-
viť ako ďalšieho. Svetla bola v tom čase 
v srdci už dávno misionárkou. Takže 
keď som sa jej spýtala, či by nemala 
chuť stráviť leto niekde inde ako na 
detských pobytoch po slovenských 
chotároch, na jej áno som nemusela 
dlho čakať. A od tej chvíle šiel celý 
ďalší vývoj mimo mňa. O konečnej 

podobe nášho misijného tímu som sa 
dozvedela len asi mesiac pred odletom 
a niektorí z nás sme sa prvý krát stretli 
až na letisku.

Mesiac je naozaj krátka doba, ale 
keď sa obzriem späť, Radka nám zor-
ganizovala program tak, že sme využi-
li každý deň. Prvý týždeň sme strávili 
v Káthmandú, kde býva Radka aj všetci 
ostatní misionári z OM. Navštívili sme 
Prayer Tower – malý statok, na ktorom 
žijú a hospodária spoločne zdraví a po-
stihnutí ľudia. Predstavuje útočisko pre 
ľudí, ktorí by v krajine ako je Nepál mali 
veľmi malú šancu na dôstojný život. 
Okrem sociálnej pomoci už dvanásť ro-
kov vykonávajú nepretržitú 24-hodino-
vú modlitebnú službu. Nahliadli sme 
do rôznych služieb a programov, do 
ktorých sú zapojení členovia tímu OM. 
A pripravovali sme sa na trek – nákupy, 
balenie kníh atď.

A potom jedného dňa sme nasadli na 
autobus (tá predložka „na“ je výstižná, 
pretože v Nepále môžete cestovať aj na 
streche, ak sa nezmestíte dovnútra). 
Odviezli sme sa do pár hodín jazdy 
vzdialenej horskej dediny Dhunche. 
Tam sme strávili týždeň s miestnymi 
kresťanmi, pomohli sme pri organizácii 
mládežníckeho seminára o evanjelizácii 
a naberali cenné skúsenosti zo života 
ľudí v Nepále. Absolvovali sme aj troj-
dňovú túru na jazero Gosainkund vo 

výške asi 4300 m, známe pútne miesto 
hinduistov. Pre niektorých to znamena-
lo pár autentických nepálskych zážitkov 
naviac – výšková choroba, či dotieravé 
pijavice na nohách. Ale pohľad na več-
ne bielu Annapurnu o pol šiestej ráno 
stál za to.

Jednou z hlavných náplní misijnej 
práce OM v nepále sú treky do ťažko 
prístupných horských dedín. OM vydá-
va evanjelizačnú a vyučujúcu kresťan-
skú literatúru, ktorú potom misionári 
v týchto dedinách predávajú za symbo-
lické ceny. Treky trvajú 2-3 týždne, mi-
sionári chodia väčšinou po dvojiciach 
sprevádzaní nepálskymi nosičmi, ktorí 
nesú balíky s knihami a Bibliami. Pre-
spávajú v dedinách u miestnych ľudí, čo 
je dobrá možnosť dostať sa k nim bliž-
šie a nadviazať vzťahy. Okrem literatú-
ry predávajú nahrávky s kresťanským 
posolstvom v jazyku oblasti, do ktorej 
sa vydajú, alebo premietajú evanjelizač-
né filmy.

Jeden kratší trek sme absolvovali aj 
my. Šli sme po dvoch alebo po troch, 
spolu s jedným skúseným pracovníkom 
OM, každá skupinka do inej oblasti. 
Dve dievčatá ostali pomáhať v miestnej 
škole. Dhunche je už blízko hraníc s Ti-
betom a počas treku sme v dediánch 
stretávali hlavne Tibeťanov alebo ľudí 
z národa Tamang, tiež pôvodne z Tibe-
tu. Toto 8-dňové putovanie po horách 
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a rázovitých osadách Himalájí bolo pre mňa najsilnejšm zážitkom 
z celého pobytu v Nepále.

Po návrate do Káthmandú sme navštevovali najmä rôzne zbory, 
jednotlivých kresťanov a detské domovy, s ktorými Radka spolu-
pracuje. Ako návštevníkov nás Boh viac ako v účinnej evanjelizácii 
používal pre povzbudenie miestnych kresťanov, ktorí často nemajú 
na ružiach ustlané. Videli a zažili sme toho naozaj veľa. Počas takého 
krátkeho pobytu nemôžeme zmeniť Nepál, ale Nepál celkom určite 
zmenil nás. A tu sú dve oblasti, ktoré som ja osobne vnímala veľmi 
intenzívne a viedli ma k dôležitým rozhodnutiam.

Nepál je chudobná a zaostalá krajina. Ale platí to nielen v negatív-
nom zmysle. V našej západnej kultúre sme zvyknutí na stále silnejú-
ci individualizmus. Každý sa stará len sám o seba podľa hesla „čo ťa 
nepáli, nehas.“ Ľudia si navzájom nedôverujú a miesto prehlbovania 
vzťahov sa medzi nami prehlbujú priepasti. Nič také v Nepále ne-
nájdete. Nechcem, aby to vyznelo príliš ideálne, ale tu ľudia vedia, že 
sa navzájom potrebujú. Problém jednotlivca sa stáva aj problémom ce-
lého spoločenstva. Keď sme boli na treku, my tri dievčatá a traja nosiči, 
čokoľvek niekto mal na jedenie, vždy sa so všetkými rozdelil. Keď sa 
cez cestu valila voda, nosiči nám pod nohy podkladali kamene. Keď 
sme sa obšmietali okolo niečieho domu a hľadali, kde v dedine preno-
cujeme, gazdiná už začala variť dalbát (tradičné jedlo z ryže a šošovice) 
aj pre nás, a vždy nám, cudzím ľuďom, ponúkli ich vlastnú spálňu.

Druhá vec, ktorá ma veľmi zasiahla, boli svedectvá kresťanov, kto-
rých sme cestou stretávali. Boli to samé silné príbehy. Jeden mladý 
Nepálčan nám rozprával o tom, že jeho rodina sa po generácie ve-
novala výrobe náboženských predmetov pre hinduistov. Keď sa stal 
kresťanom, nechcel to už robiť. A tak zanechal výnosné zamestnanie 
napriek tomu, že v Nepále je veľmi ťažké nájsť si prácu. U nás už nie 
je nutné kvôli viere prinášať také obete, ale viera, ktorá nič nestojí, za 
veľa nestojí. Pán Boh mi ukázal veľa nesprávych postojov, ktoré mám 
v službe jemu a aj to, ako ľahko človek prepadne pohodliu a nárokuje 
si rôzne práva, ktoré si sám udelil. Kresťania v Nepále nemajú toľko 
životných „istôt“ ako my a ich jedinou istotou je Ježiš Kristus.

A čo bude na konci príbehu, ktorý sa začal svadbou? Nuž to, čím 
sa väčšina rozprávok začína. Kde bolo, tam bolo, kde sa voda sypa-
la a piesok sa lial... Tak vy neveríte, že taká krajina naozaj existuje? 
Niekde možno áno. A ešte aj mnohých iných zázrakov je plná naša 
zem. Som vďačná za tie, ktoré sme mohli zažiť toto leto.
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tiráž

Prázdný kult 
vyprázdní i kulturu 

Milí čtenáři,

téma tohoto čísla je věnováno kul-
tu těla (kultuře těla), kterým (ou) se 
naše „západní“, chcete-li „evropská“, 
společnost vyznačuje do té míry, že 
se mu (jí) jen těžko vyhneme. Kyva-
dlo dějin se po staletích „potlačová-
ní těla“ přesunulo do opačné polohy 
„uctívání těla“. Nic nového pod slun-
cem, kdyby pozornost na tělo nezesi-
lovala masmédia. Ta se často označují 
za nezávislá, jenže jsou silně závislá 
na penězích. A tak se kult těla navíc 
stává obchodním artiklem. Média už 
nelákají konzumenty jen dramaticky 
představenými událostmi, vyhleda-
nými nebo vyrobenými skandály, ale 
také eroticky laděnými reklamami, 
které udržují vysokou sledovanost. Je-
diným měřítkem jsou přitom peníze.

Aniž si to uvědomujeme, přejímá-
me z masmédií nepravdivé hodnoty, 
myšlenky a city. Je nám vnucován ži-
votní styl, o němž si pak všichni v ma-
se myslí, že je normou. Ve skutečnosti 
však manipulátoři činí život nesrozu-
mitelným. Vnucují lidem zkreslené, 
neúplné a zbytečné informace. Po-
skytují lidem návody k myšlení, které 
mají deformovat naše hodnoty a cíle. 
Když si na ně zvykneme a začneme 
jejich „hodnoty“ vyhledávat, když bez 
nich strádáme a necítíme se šťastní, 
pak dosáhli svého cíle. Zmanipulo-
vaný člověk přestává vnímat, co je 
důležité a zabývá se iluzemi a virtuali-
tou. Manipulátoři slibují, že nás učiní 

šťastnými a svobodnými, opak se však 
stává pravdou. Ano, taková je realita 
i v případě mocného kultu těla.

Malá ukázka myšlení kultu těla: 
„Vizuální podoba je dnes klíčová, to je 
bezesporu. … Málokdo z nás má tu „kli-
ku“, že je mu dáno do vínku bezchybné 
fýzis. Nyní je na tobě, abys nepříznivý 
stav věcí obrátil a začal tak svému okolí 
vysílat jasné signály o svých kvalitách, 
které se projevují zevnitř navenek. Pro 
okolí bude primární posouzení tvojí oso-
by podle fyzického vzhledu…“ 

A skutečně. Při výběrovém řízení 
na schopnou sekretářku vyhrává nej-
atraktivnější žena, která neumí psát 
na stroji. To nerozhoduje, hlavní je 
vzhled. To platí i pro muže: hledá se 
zkušený a výkonný pracovník, jenže 
přijímán je mladý atraktivní muž, sa-
mozřejmě bez zkušeností. Věřím, že 
znáte dost příkladů z vlastního okolí. 

Vzhled je dnes považován za velmi 
důležitý. Módní průmysl a plastičtí 
chirurgové nemají nouzi o zákazníky. 
Top-modelky vydělávají miliony a jsou 
považovány za celebrity – osoby pou-
tající pozornost a vyvolávající obdiv. 
Někdy jde až o posedlost tělem. „Po-
zadu“ zůstávají i staří Řekové se svým 
ideálem harmonické dokonalosti těla 
i ducha. To teprve naše generace tě-
lesnost opravdu oceňuje! Ale je tomu 
skutečně tak? 

Uctívání model(ek) krásy je pouze 
zavádějícím pozlátkem, prázdným 
kultem a ne kulturou. Umělecky na-
focené, nalíčené a oblečené modelky 
s vyretušovanou pletí a počítačově 
prodlouženými nohami, jsou více 
fikcí než skutečností. Nepůsobí spí-
še frustraci a pocit méněcennosti než 
skutečnou kulturu těla? Jak je to s vý-
konností, odvahou a vytrvalostí? A co 
tělesná pohoda, nebo harmonie celé 
bytosti: těla, duše i ducha? Jaké jsou 
biblické postoje k viditelné a nevidi-
telné složce lidské osobnosti?

Tyto a mnoho jiných otázek otevírá-
me v tomto čísle časopisu. A já vám, 
za redakční radu, přeji inspirující 
chvíle při jeho pročítání.
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Pojem kultura skloňovali v minulém 
století antropologové, sociologové i teo-
logové jako málokterý jiný. Není divu, 
vždyť z jeho vyjasnění by věda i společ-
nost měly velký užitek. Proto vznikly, 
ve snaze jasně vymezit tento pojem, 
stovky definic. Co to tedy vlastně kul-
tura je?

Tradiční pohled na kulturu
Tradičně se kulturou rozumí ta ob-

last každodenní činnosti, která má co 
dočinění s uměním, ať už slovem či 
obrazem. Místní kulturní život je spra-
vován různými úřady, z nichž nejvyšší 
je ministerstvo kultury té či oné země. 
Ovšem takhle úzce se kultura vymezit 
nedá. Kultura všedního dne má také po-
litický, materiální, sociální a duchovní 
rozměr. Ve skutečnosti, původně latin-
ský pojem cultura, tedy popisuje více.

Kultura jako „plán k životu“
Například z národopisného hlediska 

zahrnuje kultura souhrn všeho jednání 
i jeho základ v dané společnosti nebo 
skupině. Můžeme spolu s nejmenova-
ným vědcem prohlásit, že kultura je 
„komplexní veličinou vědění, víry, umě-
ní, morálky, práva, zvyků a jiných vlast-
ností chování“, které si člověk ve spo-
lečnosti přivlastnil.“ Tímto směrem se 
pak rozvíjejí i všechny ostatní představy 
o kultuře. Odlišují se jen tím, jaký svě-
tonázor ten či onen pozorovatel zastává. 
Zda se na svět dívá z hlediska evoluce či 
stvoření, z hlediska sociálního či národ-
nostního. V každém případě je kultura 
velmi komplexním jevem. Je to vlastně 
jakýsi „společenský návrh, jak žít“ nebo 
také „strategie, jak utvářet lidskou exis-
tenci“. Tento „plán k životu“ se pak sklá-
dá z představ

• o dobru a zlu,
• o pravidlech chování a
• o náboženství, které určují, všední 

den dané kulturní skupiny.

Charakteristiky naší kultury
V jaké společnosti dnes vlastně žije-

me? Jaké jsou její hodnoty a strategie 
k utváření života? Naše společnost je 
postindustriální, takže její základní su-
rovinou je informace. Jsme společností 
volného času, virtuální reality, zábavní-

ho průmyslu a služeb. Konzumní postoj 
k životu se šíří v celé společnosti, a to 
nejen při trávení volného času. Vybírá-
me si přátele, partnera, politickou stra-
nu, víru a náboženství. Princip samo-
obsluhy proniká do oblasti nejvyšších 
hodnot, ba i do duchovního života. Pro-
to také vznikl tzv. křesťanský turismus, 
tzn. putování křesťanů od sboru ke sbo-
ru podle aktuální nabídky. 

Kult těla

Přitom všem je průměrný konzument 
nespokojený a plný obav. Úzkostlivě 
vybírá potraviny a udržuje se v kondi-
ci. Dělá vše proto, aby byl zdravý a fit. 
Kult těla na nás útočí z billboardů, ča-
sopisů a obrazovek. Člověk je zahle-
děný do sebe, jako Narcis ve známé 
řecké báji. Pohlcenost sebou samým jej 
však paradoxně ohrožuje. Jeho potřebu 
získávat obdiv a uznání provází nízké 
sebehodnocení. Člověk se pohybuje 
v uzavřeném kruhu a sám si z něj ne-
pomůže. Jediné vysvobození z kultu in-
formací, zábavy, konzumu a těla nabízí 
Stvořitel. 

Boží odpověď na potřeby doby
On nám poskytuje základní informa-

ce ke zdařilému životu. On nás ohod-
notil tou nejvyšší cenou, když kvůli na-
šemu vysvobození obětoval to nejdraž-
ší, co měl. On nám nabízí důstojnost 
královských dětí, přijetí a začlenění do 
té nejvyšší společnosti se vznešeným 
posláním - přinášet život a naději tam, 
kde žádná není. A přitom všem, zdvoři-
le a trpělivě čeká, až se od sebe samých 
a zahleděnosti do svého těla obrátíme 
k Němu, věčnému Duchu, který jediný 
je hoden našeho uctívání (kultu). 

Kult(ura) k Božímu obrazu
On jediný, jako Tvůrce i Vykupitel všech 

těl, může zformovat naši kulturu tak, aby 
plnila své určení a byla k jeho obrazu. 
Kulturou, která se dává a posvěcuje smys-
luplně tráveným časem. Kulturou, která 
milosrdně přijímá a začleňuje ty, kdo se 
ztrácejí na okraji. Kulturou, která vnímá 
skutečnou realitu a ctí jejího Tvůrce. Jen 
Bůh může dát lidskému bytí ten správný 
rozměr, tvar a poslání, které můžeme ode-
zírat ze života vtěleného Ježíše Krista.

JAREK ANDRÝSEK 

Kult(ura) těla
tématický článek



6 ŽIVÉ SLOVO

tématický článek

Slovo wellness bych česky vysvětlil 
obratem „cítit se dobře“. Slovo vzniklo 
údajně spojením anglických slov „well“ 
(dobře) a „fitness“ (být fit). Je to trend 
životního stylu, který si klade za cíl mít 
„optimální fyzickou, psychickou, soci-
ální, emocionální a mentální pohodu 
a zvyšovat si kondici“1 

Může si křesťan dopřávat 
pohodu?

Proč by ne, že? Má to „dopřávání si“ 
nějaké hranice? 

Myslím, že ano. Ty hranice nám vy-
vstanou před očima, když si položíme 
otázky jako například: A není to lenoše-
ní? Není to mrhání penězi? Nepřipravu-
jeme se tak o něco cennějšího? Kam je 
soustředěna naše pozornost, neboli co 
je naší prioritou? Nejsou v tom nějaká 
jiná skrytá úskalí?

Takové otázky navozují asi dojem, že 
bychom to s tou wellness neměli přehá-
nět. Záležitost je však širší, je třeba se 
na ni podívat z více hledisek. Nebudu 
umět na všechny otázky odpovědět, ale 
položím je tady, abychom o nich mohli 
přemýšlet a viděli, že to není tak jedno-
značné. 

Životní styl wellness je utvářen něko-
lika směry, některé tendence jsou zdra-
vé a správné, jiné méně a některé jsou 
nebezpečné. Je třeba rozlišovat, a to na 
základě toho, co k těmto tématům říká 
Boží slovo.

Co říká Bible o naší vnější 
a vnitřní pohodě?

K tématu fyzické kondice si možná 
vybavíme verš „Cvičení těla je užitečné 
pro málo věcí, avšak zbožnost je užiteč-
ná pro všechno a má zaslíbení pro život 
nynější i budoucí“ (1Tm 4,8). Tento verš 
je důležitý z hlediska priorit (viz dále). 

Jsou však jiné verše, které vyjadřují, 
že pohoda je Božím požehnáním. Mám 
na mysli pohodu ve smyslu odpočinku. 
A to je téma, které se jako velké zaslíbe-
ní táhne celou Biblí: 

„Každý bude bydlit pod svou vinnou 
révou, pod svým fíkovníkem, a nikdo 
ho nevyděsí“ (Mi 4,4). „Onoho dne pak, 
je výrok Hospodina zástupů, pozvete je-
den druhého pod vinnou révu a pod fí-

kovník“ (Za 3,10). Dokážeme si předsta-
vit, jakou pohodu prožívali lidé, když si 
k večeru, zpravidla po celodenní dřině, 
sedli spolu do stínu a prožívali pohodu 
s vědomím, že Bůh tomu říká: „Ano, to 
se mi líbí!“ Také mám takové chvíle vel-
mi rád.

A v Novém zákoně čteme: „Pojďte 
ke mně všichni, kdo se namáháte a jste 
obtíženi břemeny, a já vám dám odpoči-
nout“ (Mt 11,28). „Řekl jim (Pán Ježíš): 
Pojďte sami stranou na pusté místo 
a trochu si odpočiňte! Stále totiž přichá-
zelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli 
ani čas se najíst“ (Mk 6,31). Odpočinek 
je také velkým tématem listu Židům 
(kapitoly 3 a 4).

Hranice péče o naše tělo
Wellness má v sobě prvek odpočin-

ku a to je dobře. Trend wellness je však 
širší. Zahrnuje v sobě také péči o tělo, 
zdraví, krásu, člověk si může dopřávat 
lázně, zkrášlování, masáže, zdravé (dob-
ré) jídlo, dostatek pití, může cvičit, a to 
vše v příjemném prostředí speciálně za-
měřených hotelů a zařízení. 

I toto, podle mého pohledu, je na ži-
votním stylu wellness přijatelné. Dří-
vější generace, vlastně i v biblických 
dobách, netrpěly nedostatkem pohybu 
nebo tučnou stravou. Bylo třeba fyzicky 
těžce pracovat a lidé byli rádi, že se vů-
bec uživili.

Tehdy, jako i dnes, platí, že se máme 
o své tělo starat, že jsme za ně zodpo-
vědni. Sport, zdravá strava, správná ži-
votospráva a prevence nemocí má v ži-
votě křesťana své místo. 

V této souvislosti chci však vyjádřit 
upozornění, že tělo by se nám nemělo 
stát modlou. I když o ně budeme pečo-
vat sebesvědomitěji, podle nejlepších 
vědeckých i biblických principů, pá-
nem nad naším životem zůstává Bůh. 
„Nemějte starost o svůj život… Kdo 
z vás může o jedinou píď prodloužit 
svůj život, bude-li se znepokojovat?“ 
(Mt 6,25.27)

Naše tělo je Božím chrámem (1K 
6,19), máme o ně tedy pečovat a ono má 
sloužit k Boží cti a slávě. Tělesné cviče-
ní má své místo, ale ještě větší hodnotu 
má zbožnost, ta je užitečná pro všechno 

a má zaslíbení pro život nynější i bu-
doucí (1Tm 4,8).

Dalšími hledisky při hodnocení péče 
o tělo jsou finanční náklady (wellness 
je dnes velký byznys), rozumné využití 
času, ale také osobní priority. Dokáže-
me při péči o své tělo říct, že milujeme 
Boha z celého srdce, z celé duše, ze vší 
síly a mysli? Nemyslím si, že to není 
možné, ale neměli bychom na to zapo-
mínat.

Nebezpečí
Životní styl wellness však v sobě 

ukrývá také nebezpečí. Pro někoho to 
(oprávněně) může být důvod se s tímto 
stylem zásadně rozloučit. Jde o duchov-
ní pozadí. 

Trend wellness slibuje, že bude pečo-
vat také o „duševní a duchovní“ poho-
du. Té se dosahuje ezoterickými meto-
dami, otevřeně se přiznává, že jde o vliv 
východních náboženství. Neřeší se, zda 
pohody dosahujeme za cenu hříchu. Při 
procedurách jsou běžné prvky nudis-
mu, meditace, jógy, reiki, šiatsu, auto-
matického psaní a podobně.

Pojem hřích zde nemá místo. Při ře-
šení stresu nejde o rozpoznání hříchu, 
nedává se zde prostor Duchu svatému, 
který by člověka usvědčoval a odhalo-
val skrytý (nebo skrývaný) hřích. Místo 
vyznání hříchu, místo odpuštění, místo 
zástupné oběti Pána Ježíše Krista je zde 
řeč pouze o „rozpouštění bloků“. Počítá 
se například s pomocí lávových kame-
nů, které mají vyzařovat energii. Někte-
rá centra nabízejí „božské wellness ví-
kendové pobyty“, po kterých „se budete 
cítit jako bohyně“.

Všestranná pohoda a úspěch ovšem 
nejsou nejvyšší hodnotou našeho ži-
vota. Z Nového zákona je patrné, že 
věřící lidé žili v utrpení (1P 2,18-4,4), 
nedostatku a nejistotě (2K 4,4-5; 12,10), 
byli pronásledováni, a přece vedli plný, 
šťastný život. Věděli, co pro ně Kristus 
udělal, byli neodvratitelně zaměřeni na 
to, co je jim – i nám – zaslíbeno. Jako 
znovuzrození křesťané známe osobně 
Pána Ježíše a moc jeho odpuštění, On 
je náš Zachránce – o tom však životní 
styl wellness mlčí nebo Krista dokonce 
zapírá.

Životní styl wellness
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Výzva

Trend životního stylu wellness je něco, 
co patří k dnešní době, s čím se setká-
váme a na co, jako křesťané, musíme 
sami za sebe reagovat. Je třeba rozlišo-
vat dobré a špatné. Ve stylu wellness je 
obojí, a to bychom si měli uvědomovat. 
Dobrého se držet, zlého se vyvarovat. 

Závěrem chci připomenout Pavlovu 
výzvu, která je aktuální i v naší situaci, 
kdy podle možností chceme, stejně jako 
lidé kolem nás, zdravě žít, dobře vypa-
dat a přitom mít vyřešeny zásadní ži-
votní otázky. Pavel nás vybízí, abychom 
sami sebe (tedy i své tělo) přinášeli Bohu 
jako živou a svatou oběť. To může někdy 
znamenat něco jiného, než to, nač klade 

důraz životní styl wellness. Nemusíme 
se přizpůsobovat trendům kolem sebe. 
Bůh chce, abychom změnili své přemýš-
lení obnovou, abychom tak rozpoznali, 
co je Boží vůle, co je dobré, Bohu milé 
a dokonalé. (Římanům 12,1-2)
1 server www.spa-wellness.cz

tématický článek
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Člověk je svébytná osoba, plně zod-
povědná za své jednání, a to jak lidem 
kolem sebe, tak (ač si to mnohdy nechce 
připustit) i Pánu Bohu. Mnohdy si mys-
líme, že jednáme podle svého vlastního 
rozhodnutí, ale často tomu tak není. 
Naše rozhodnutí se dá často předem 
s velkou pravděpodobností odhadnout. 
Je to proto, že člověk je ve svém rozhodo-
vání ovlivňován tím, co na něj působí. 
Jeho rozhodnutí není tak zcela svobodné 
– musí reagovat na podněty, které ne-
může ignorovat. Apoštol Pavel v listu 
Efezským (2,2-3) uvádí tři faktory, které 
významným způsobem ovlivňují život 
přirozeného člověka. Jsou to:

• běh tohoto světa – způsob života lidí 
kolem, který má na člověka zásadní 
vliv. Nikdo nechce „vybočovat z řa-
dy“. Člověk se dívá na druhé a při-
způsobuje se jim.

• vládce nadzemských mocí – Bible ho 
nazývá „Satan“. Ten vede výslovně 
zápas proti Bohu;

• sklony těla – prosazující to, co je 
našemu tělu příjemné, takže to pak 
dostává v rozhodování značnou prio-
ritu. 

Tématem tohoto čísla je poslední 
z uvedených faktorů – vliv našeho těla 
na náš život. Jako křesťané jsme byli vy-
svobozeni z moci „knížete tohoto světa“, 
a proto nemusíme a ani nemáme „chodit 
tělem“ – nicméně jsme s ním nerozlučně 
spjati a potřebujeme pochopit, proč tělo 
máme, jaká je jeho role a také se naučit 
s ním správně zacházet.

Kult těla
Není to nic nového – už staří Řekové 

se řídili zásadou „ve zdravém těle zdra-
vý duch“. Sparťané dokonce nešetřili 
ani malé děti – chtěli, aby přežili jen sil-
ní a zdraví jedinci. Pro postižené a ne-
mocné děti nebylo místo.

Dnes patří kult těla k věcem, které 
jsou „in“. Jako by naše tělo bylo to nej-
důležitější, co máme. A tak řada lidí vy-
plýtvá svou energií na to, aby jejich tělo 
bylo „zdravé“ a aby svou vizáží odpoví-
dalo představám o zdravém těle. Proto 
lidé počítají kalorie, drží různé diety, 
pojídají nejrůznější zázračné pilulky, 
navštěvují fitnessy a posilovny, nabě-

hají denně spoustu kilometrů, pojídají 
bio stravu, případně nejedí maso apod. 
A když to nezabírá, přichází na pomoc 
plastické operace… 

Nemám nic proti zdravému způsobu 
života, který má udržet naše tělo „fit“, 
ale jde o to, aby byl opravdu zdravý 
a nestal se vlastním cílem našeho živo-
ta. Pán Bůh nám totiž nedal jen tělo, ale 
také duši a ducha. Zaměřit se pouze na 
tělo je jednostranné. Na této cestě ur-
čitě nedojdeme ke správnému cíli. Své 
pozemské tělo máme jen „na dobu urči-
tou“. Ať chceme nebo ne, stejně postup-
ně stárne a chátrá, a se smrtí přichází 
i jeho definitivní konec. Kdo má za cíl 
jen péči o smrtelné tělo, ten míjí vlastní 
život - život, který nabízí Bůh, život, kte-
rý není omezen jen na  pozemské tělo, 
ale přechází do věčnosti. 

Naše tělo je dar

A ne lecjaký - dal nám ho sám Pán 
Bůh: I vytvořil Hospodin Bůh člověka, 
prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech 
života. Tak se stal člověk živým tvorem. 
A když se pak díval na své stvoření, 
čteme v Bibli:  Bůh viděl, že všechno, co 
učinil, je velmi dobré. Pán Bůh nám tělo 
daroval, proto nemáme nejmenší dů-
vod ho znevažovat a pohrdat jím. Jsou 
totiž lidé, kteří tvrdí, že tělo je samo 
o sobě hříchem nebo ho považují za 
vězení ducha, a proto s ním zacházejí 
naprosto nešetrně. Jsou to asketové, 
kteří si zakládají na své schopnosti 
tělo ovládat a potlačovat je. Jedí jen to 
nejnutnější, spí na holé zemi, bičují se 
atd. Domnívají se, že tak slouží Bohu. 
Ale copak nám Bůh dal tělo proto, aby-
chom jím pohrdali a dokonce ho cílevě-
domě ničili? 

Co říká o našem těle Bible? Podle její-
ho svědectví je naše tělo chrámem Du-
cha svatého v nás (1K 6,19). A v násle-
dujícím verši je pak napsáno, že máme 
svým tělem oslavovat Boha. To je velmi 
důležité, protože lidé kolem nás vidí 
právě naše tělo. Naše tělo je nezbytné 
k tomu, aby se lidé dověděli, co v nás 
vůbec je. Musí vidět naše gesta, slyšet 
náš hlas, vidět, co děláme, kam chodí-
me, jak reagujeme v různých mezních 
situacích. To bez těla prostě nejde. Ni-

kdo nemůže vědět, co se odehrává v na-
ší mysli či v našem srdci. Ale to, co dělá-
me, vidí všichni. 

Naše tělo je tedy dar, který nám Pán 
Bůh svěřil. Je prostředkem umožňujícím 
naši existenci, a je nositelem toho, co je 
v nás božského. Máme o ně řádně pečo-
vat, aby bylo důstojným Božím stánkem. 
Má nám na něm záležet stejně, jako 
nám záleží třeba na našem bytě či autě, 
aby bylo funkční a aby svým vzhledem 
neodrazovalo, ale naopak přitahovalo. 

Proto má v dnešní době své místo 
i sport (hlavně u mladé generace). Ně-
kteří  starší čtenáři se mnou teď mož-
ná nebudou souhlasit a namítnou, že 
se máme raději cvičit ve zbožnosti a že 
cvičení těla přináší malý užitek (viz 1Tm 
4,7.8). Nechci s nimi polemizovat. Jen 
bych rád připomněl, že náš život se pod-
statně změnil. Jeho obsahem není, jako 
dříve, těžká fyzická práce, tu nahradila 
mechanizace. Také dnes nemáme ne-
dostatek jídla, ale naopak přebytek! 
A energetická nerovnováha mezi při-
jatou a vydanou energií vede k otylosti 
a nadváze. Přidružují se i jiné důsledky 
a nemoci (např. z přejídání). Máme-li 
odpovědnost za svěřený Boží dar, jímž 
naše tělo je, musíme s ním řádně za-
cházet. Když budeme nemocní z těchto 
důvodů – nebudeme moci sloužit Pánu. 
Vím, že je užitečnější využít svoji ener-
gii na nějakou smysluplnou činnost, 
třeba štípání dřeva nebo nošení uhlí 
lidem, kteří to potřebují, než ji promě-
ňovat v posilovně nebo tělocvičně v pot. 
Já osobně usiluji o to první. Snažím se 
spojovat příjemné s užitečným, proto 
rád pracuji na zahrádce, ale ne všichni 
mají takové možnosti. 

Kromě té „energetické“ přináší dneš-
ní doba další významnou nerovnováhu, 
a to „časovou“. Dříve zabraly starosti 
o živobytí mnohem více času než dnes. 
Strávit získaný volný čas smysluplně se 
stává, zvlášť pro mladé lidi, problémem. 
Přebytek volného času vede k zahálce 
a zahálka k hříchu (viz případ krále Da-
vida v 2S 11,1-4). Sport má své klady: 
sbližuje lidi, učí je férovému přístupu 
k ostatním, vyrovnávat se s překážka-
mi a zápasit, ale hlavně – chrání před 
satanskými svody k mnohem horším 

Co s ním?
Jak pěstovat uvědomělý přístup k vlastnímu tělu
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způsobům trávení času. Užitek sportu 
se tak neomezuje jen na tělo. Pomáhá, 
stejně jako pravá zbožnost (Jk 1,27), 
uchovat život před poskvrnou světa. 
A pokud k tomu sport přispěje – díky 
Pánu za to!

Naše tělo – sluha nebo pán?

Přestože je naše tělo úžasným darem 
od Pána Boha, potřebujeme mu v na-
šem životě vymezit místo. Jsou totiž lidé 
(a není jich ani mezi křesťany málo), 
kteří jsou otroky svého těla. Jíst je ne-
zbytné a také příjemné, musíme se však 
přecpávat jen proto, že na určité jídlo 
mám nezřízenou chuť? Pít je nutné, ale 
kromě vody znají lidé i alkoholické ná-
poje – mají se proto opíjet? Je správné 
vyhovovat požadavkům těla na další ná-
vykové látky (nikotin, drogy)? Sexuální 
pud je nádherný dar od Pána Boha prá-
vě pro naše tělo, ale co se sexuální nevá-
zaností dnešní doby? To se nás křesťa-
nů netýká? Opravdu ne? Proč jsou tedy 
mezi námi rozvody? 

Člověk, který podléhá svému tělu 
a dělá jen to, co si ono žádá, jde nut-
ně „cestou ovce, přivázané ke stromu“. 
Okruh jeho možností se neustále zmen-
šuje, až nakonec vůbec nemůže dosáh-
nout ničeho, po čem původně toužil. 
Existuje další poněkud drsné, ale výstiž-
né přirovnání. Jde „cestou prasat za fa-
zolemi“. Tak vodívají vynalézaví farmáři 
prasata na jatka. Fazole jsou jim dražší 
než život. Nechat se naprosto ovládnout 
tělem, je jedním z extrémů, satanskou 
cestou ke hříchu a tím ke smrti. Tělo 
bez kontroly si totiž žádá stále víc a víc,  
další a další zážitky a dráždidla…

Bratr Dr. Karel Kořínek nám, tenkrát 
mladým křesťanům (viz kniha Zápas 
o čisté mládí), to demonstroval na pří-
kladu jezdce a koně. Kůň je velmi uži-
tečný služebník člověka, ale musí být 
nejdříve zkrocen a ovládnut. Normální 
stav je ten, že se jezdec veze na koni. 
Bylo by absurdní, kdyby člověk tahal na 
zádech koně, nebo kdyby po něm kůň 

dokonce šlapal. Kůň má sloužit člově-
ku. Samozřejmě, člověk se o něj musí 
starat, aby byl užitečný. Musí mu dát 
dobře nažrat, musí ho ošetřovat, vyhře-
belcovat, dobře mu podestlat a také ho, 
čas od času, okovat. A při vlastní jízdě 
mu občas musí přitáhnout uzdu anebo 
ho pobídnout ostruhami. 

Ale kůň není připraven takto sloužit 
od narození. Musí se nejprve zkrotit. 
Zprvu se vzpíná, vyhazuje zadkem, 
kope, válí se po zemi a snaží se jezdce 
všemožně setřást. Ale až přijme své po-
stavení sluhy, je svému pánu obrovskou 
pomocí a oporou. Je na něho napros-
té spolehnutí. Lidé pracující v lese by 
mohli vyprávět své, kolikrát kůň svou 
naprostou poslušností a oddaností za-
chránil svému pánu život.

Šance křesťanů – chodit Duchem
Podobně je tomu i s naším tělem. Musí 

být zkroceno, poddáno našemu duchu 
a sloužit mu. Člověk nemá ducha proto, 
aby sloužil potřebám těla, ale naopak, 
tělo má sloužit potřebám ducha. Pro člo-
věka žijícího bez Boha je tato možnost 
nereálná. Žije jen tento pozemský život 
a otázka ducha je pro něho iluzí. Proto 
věnuje takovou pozornost tělu. Ale pro 
křesťany je duchovní život realitou, na 
které staví a se kterou počítají.  Chodit 
podle žádostí těla vede k hříchu a ke 
smrti (viz Ga 6,8).  Tělo ale nezkrotíme 
asketickým způsobem života. Chceme-
-li, aby bylo naše tělo poddáno našemu 
duchu, musíme se sami nechat vést Du-
chem svatým, kterého nám náš Pán dal 
ve chvíli znovuzrození. Duchem choďte 
a žádost těla nedokonáte. Tělo žádá proti 
Duchu a Duch proti tělu, neboť stojí navzá-
jem proti sobě, abyste nečinili to, co byste 
chtěli (Ga 5, 16.17). Co to ale znamená 
prakticky? Co je to „chodit Duchem“? 
Je to v tom, čím svůj život plníme, co do 
něho budeme vkládat. Pokud to budou 
věci, které se líbí našemu tělu, pak zce-
la určitě budeme žít tělesným životem. 
Pokud budeme povolovat žádostem těla, 
staneme se postupně na nich závislí. A je 
jedno, zda to bude závislost na nikotinu, 
alkoholu, hrách či pornografii. Staneme 
se otroky své touhy. Pokud ale svůj život 
budeme plnit duchovními věcmi, pokud 
budeme čerpat sílu od Pána a dovolíme 
mu, aby náš život ovládal a naplňoval, 
pokud budeme hledat to, co se jemu líbí, 
co si on přeje v našem životě – najednou 
zjistíme, že se náš život mění, že je jiný. 
A o to jde!

tématický článek
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Terminológia a organizácia
„Bratia“ pôvodne prijali pre seba toto 

meno, lebo chceli označenie dosť široké 
na to, aby mohlo zahrnúť všetkých oprav-
divých kresťanov. Delia sa na dve hlavné 
skupiny, označované ako „Otvorení bra-
tia“ a „Uzavretí (exkluzívni) bratia“, čím 
je vyjadrený ich odlišný pohľad na kres-
ťanské spoločenstvo.

Niektorí moderní historici dnes používa-
jú trochu odlišnú terminológiu. Uzavretých 
bratov nazývajú aj „prepojenými“ a otvore-
ných „nezávislými“, a to podľa ich pohľadu 
na nezávislosť každého miestneho zboru. 
Prepojení (exkluzívni) bratia zostávajú 
prevažne izolovaní od všetkých ostatných 
spoločenstiev evanjelikálnych kresťanov. 
Nezávislí (otvorení) bratia zastávajú široké 
spektrum postojov, od sektárskeho odmie-
tania kontaktov s inými kresťanmi až po 
otvorené a srdečné vzťahy so znovuzrode-
nými veriacimi z rôznych cirkví a denomi-
nácií. Kresťanské zbory na Slovensku (a 
podobne i v Čechách) sú v prevažnej miere 
ovocím misijnej služby otvorených bratov. 
I tu však platí, že ich „otvorenosť“ je na rôz-
nych miestach rôzna.

Otvorení bratia nemajú žiadnu centrál-
nu organizáciu. Každý zbor je adminis-
tratívne relatívne nezávislý. A predsa je 
medzi nimi rozpoznateľná rodinná po-
dobnosť a silný pocit duchovnej spolupat-
ričnosti.

Pôvod a počiatočná história
Bratské hnutie vzniklo okolo roku 1825, 

hoci bratia sa bežne hlásia k svojmu pôvo-
du v apoštolskej dobe a ich cieľom je pri-
blížiť sa, nakoľko je to len možné, k jed-
noduchému a pružnému poriadku cirkvi 
podľa vzoru zborov z čias Novej zmluvy. 
Začiatkom 19. storočia boli denominačné 
bariéry omnoho pevnejšie než dnes. Za-
kladateľmi bratského hnutia boli vtedy 
mladí muži, hľadajúci spôsob, ako sa spo-
lu stretávať k spoločenstvu a bohoslužbe 
jednoducho ako kresťania, bez cirkevníc-
kych bariér. Ich cieľom nebolo zakladať 
nové hnutie a už vôbec nie novú denomi-
náciu – to by bolo popretím samotného 
dôvodu ich stretávania. Spočiatku zostá-
vali príslušníkmi svojich cirkví; niektorí 
dokonca ako ordinovaní služobníci. To sa 
však malo čoskoro zmeniť…

Jedným z prvých vodcov bol duchovný 
Írskej cirkvi John Nelson Darby, muž s ne-
obyčajným intelektom a silou osobnosti. 
Jeho názorov sa neskôr pridŕžalo najmä 
exkluzívne krídlo hnutia po rozdelení, ku 
ktorému došlo v roku 1848.

Kto sú bratské zbory?
Z Dublinu sa hnutie dostalo do Anglic-

ka, kde vznikol prvý zbor v meste Plymo-
uth. Dvaja z tamojších vodcov, S. P. Tregel-
les a B. W. Newton boli autormi jedného 
z najlepších kritických vydaní gréckeho 
textu Novej zmluvy v 19. storočí.

Ďalším dôležitým zborom bol Bethesda 
Chapel v meste Bristol, ktorý spolu viedli 
Henry Craik zo Škótska a George Müller, 
pôvodne z Nemecka, známy najmä vďaka 
veľkému sirotincu, ktorý založil v roku 
1836, a ktorý pretrváva dodnes.

K rozdeleniu bratov prišlo v 40. rokoch, 
keď sa Darby vrátil do Plymouthu po desia-
tich rokoch misijných ciest v Európe a ťaž-
ko znášal popredné postavenie a vplyv, 
ktorému sa tu tešil Newton. Prišlo k stretu 
silných osobností, ale aj odlišných pohľa-
dov na fungovanie cirkvi. Newton sa v tej 
dobe zaplietol s istým mylným učením 
o Kristu, čo Darby využil ako zámienku 
na silný útok a neprijal ani jeho neskoršie 
odvolanie. Darby so svojimi prívrženca-
mi vytvorili uzavreté krídlo hnutia. Tieto 
zbory zostali pod silným vplyvom kruhu 
starších bratov v Londýne, s ktorým mal 
Darby úzky vzťah po celý svoj život. To sa 
týkalo ako učenia (vrátanie dispenzačného 
prístupu k výkladu Písma) tak i zborovej 
praxe. Otvorení bratia zostali voľne spo-
jení s Craikom, Müllerom a jeho švagrom 
Grovesom, ktorý však strávil väčšiu časť 
tohto obdobia na misii v Perzii a Indii.

Zahraničná misia
 Anthony Norris Groves opustil svoju 

výnosnú zubársku prax v Exeteri a odi-
šiel do Bagdadu a neskôr do Indie. Stal sa 
pionierom misie v rámci bratského hnu-
tia a vzorom „misie viery“. Bol to človek 
s veľkým srdcom a ťažko niesol rozdele-
nie bratov. „Omnoho radšej by som znášal 
všetko ich zlo, než by som sa oddelil od ich 
dobra,“ povedal na adresu ľudí, s ktorými 
mal vážne nezhody.

Medzi ďalšími priekopníkmi boli F. S. 
Arnot a D. Crawford, ktorí sa odvážili do 
nepreskúmaných oblastí strednej Afriky. 
Misijné hnutie bratov pokračuje živo do-
dnes a zahŕňa tisícky misionárov, najmä 
v Afrike, Indii a Latinskej Amerike. Mno-
hí veriaci z bratských zborov dnes slúžia 
spolu s inými v rámci rôznych misijných 
organizácií.

Učenie
Čo sa týka náuky, bratské zbory nemajú 

nejaké zvláštnosti. Vyznávajú historickú 
kresťanskú vieru, ktorú vidia jasne poda-
nú v Biblii, ktorú ako dediči Reformácie 

považujú za „jediné neomylné vodidlo vie-
ry i praxe“. Sú oddaní evanjeliu, vyznávajú 
Ježiša Krista ako Božieho Syna a Spasiteľa 
všetkých, čo v neho veria. Preto mnohí 
z nich ochotne spolupracujú v svedectve 
s inými evanjelikálnymi kresťanmi, s kto-
rými zdieľajú tieto dôrazy. V mnohých 
medzidenominačných hnutiach a organi-
záciách je ich prínos väčší, než by sa podľa 
ich počtu zdalo.

Počiatky bratského hnutia sprevádzal 
živý záujem o naplnenie biblických pro-
roctiev a mnohé prúdy dodnes charakteri-
zuje živé eschatologické povedomie a oča-
kávanie druhého príchodu Krista. Žiadny 
konkrétny výklad proroctiev však nie je 
nasilu presadzovaný ako jediný správny. 
Vskutku, ich príťažlivou črtou na mno-
hých miestach je atmosféra duchovnej 
a intelektuálnej slobody a bratskej lásky.

Praktiky
Bratské zbory sa vyznačujú skôr istými 

praktikami, než náukami. Otvorení bratia 
krstia ponorením, a iba ľudí, čo osobne vy-
znali vieru v Krista; vek nie je rozhodujúci. 
Večeru Pánovu konajú na pamiatku jeho 
smrti každú nedeľu ráno (a príležitostne 
aj inokedy). Toto je ich najcharakteristic-
kejšie zhromaždenie. Ich zhromaždenia 
nevedie ordinovaný služobník. Vyznačujú 
sa dôstojnosťou i spontánnosťou zároveň. 
Rôzni bratia sa zapájajú navrhovaním 
piesní, vedením v spoločnej modlitbe, ale-
bo čítaním a výkladom oddielu Písma.

Zbory sú vedené „staršími bratmi“, kto-
rí slúžia ako dohliadatelia. I keď viacerí 
môžu pracovať na plný úväzok ako evanje-
listi alebo učitelia, žiadny z nich nemá vý-
nimočné postavenie alebo právomoc, od-
lišnú od ostatných. Majú autoritu v rámci 
svojho zboru a i tam vedú skôr príkladom 
než vydávaním rozkazov.

Počty
Zbory bratského hnutia sa vždy vyzna-

čovali nezáujmom o svoju početnú silu. 
Ich počty je ťažké odhadnúť, čiastočne 
preto, že sa nevedú žiadne presné štatis-
tiky, a trochu aj preto, že niekedy je ťažké 
rozlíšiť medzi bratskými a inými nezávis-
lými evanjelikálnymi zbormi. Nájsť ich 
možno na rôznych miestach sveta a vo 
všetkých vrstvách spoločnosti. Bratské 
hnutie nájdeme v asi 130 krajinách sveta. 
Počet zborov sa odhaduje na 22.000 a po-
krstených veriacich asi na 1.6 miliónov. 

PODĽA MATERIÁLOV F. F. BRUCEA 
A N. SUMMERTONA 

SPRACOVAL PETER KOZÁR
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PŮVODNĚ PRO TWR NAPSAL
PETR VAĎURA

Názory na tuto oblast jsou různé. Jeden 
říká, že nahota je něčím přirozeným, pro-
to by se jí neměl ani člověk věřící v Boha 
bát a vyhýbat. Vždyť Bůh nás stvořil nahé, 
proč se tedy před nahotou skrývat? Dru-
hý názor je právě opačný. Jeho zastánci 
byli staří církevní otcové, ale i dnes má 
mnoho příznivců, byť ne tak radikálních. 
Vystihuje jej vyprávění Socrata Scholas-
tica, který ve svých Církevních dějinách 
o jakémsi Ammonovi žijícím ve 4. století 
říká následující: „Nikdo prý neviděl tohoto 
Ammona nahého. Prý říkával: ,Těžko se roz-
jímá nahému mnichu.‘ A když náhodou měl 
přejít řeku, prý si vykasal šaty a uctivě prosil 
Boha, aby mu dovolil přejít řeku. Potom prý 
jej anděl přenesl na druhý břeh.“ Podobně 
vypráví alexandrijský biskup Athanasi-
us o svatém Antonínovi: „Vůbec se nemyl 
a nikdy si neumýval nohy. Ba dokonce je ani 
prostě nepohroužil do vody, kromě krajní nut-
nosti. Nikdo neviděl, že by kdy byl svlečen. 
Nikdo též nemohl vidět Antonínovo tělo ob-
nažené do doby, kdy zemřel a byl pohřben.“ 

Mnozí z vás se asi usmějí nad takovými 
extrémy. Jenže někteří křesťané se k otáz-
ce nahoty staví i dnes v podstatě stejně.

Myslím, že zdravý přístup k nahotě je 
někde uprostřed těchto dvou extrémů. 
Abychom se k němu nějak přirozeně 
dobrali, zkusme se nechat inspirovat za-
jímavými úvahami italského sociologa, 
docenta sociální etiky na Gregoriánské 
univerzitě v Římě Antonia Maria Baggia, 
který ve svých pracích rozebírá otáz-
ku konzumismu současné společnosti. 
A protože reklama, jeden z pilířů konzu-
mismu, využívá nahotu dosti hojně pro 
své účely, vyslovil se ve svých pracích 
i k této otázce. Citát bude z knihy, která 
pod názvem Eros sila lásky vyšla v Brati-
slavě v roce 1993 ve slovenském překla-
du. Autor zde spojuje nahotu se sexuali-
tou, byť neprojevenou.

„Gesto osoby zakrývající vlastní nahotu je 
pozváním, které říká: ,Pohlédni do mého nit-
ra, nezastavuj se jen u toho, co je vidět. Jsem 
víc než to, čeho se můžeš dotknout.‘ Zahalit 
své tělo je projevem vůle žít sexualitu hlubo-
kým způsobem, který v sobě obsahuje vnitřní 
svět člověka.

Veřejné vystavování nahoty je naopak 
nabídkou sebe samého jako objektu roz-
koše, znamená, že se člověk zařadí k ti-
sícům jiných předmětů konzumu, které 
nabízí trh. Tento postoj se dá vyjádřit slo-

vy: „Má osoba je celá v tom, co vidíš, je 
identická s mým tělem.“

V Bibli je psáno, že se Adam a Eva za-
čali zahalovat poté, co se dopustili hříchu. 
Je to uznání slabosti a projev studu, který 
člověk pociťuje, protože nedokáže doko-
nale ovládat ani své vlastní tělo. Proto se 
obrací o pomoc k cudnosti. Toto biblické 
uznání slabosti však vystihuje i dvojaký 
charakter sexuality. Cudnost totiž sku-
tečně není pouze stydlivostí, ale chrání 
nitro, které přesahuje zakrytou část těla, 
je ,strážcem bytí´. Cudnost se tedy proje-
vuje právě tehdy, když jedna osoba daru-
je druhé takovou intimitu. Takový dar je 
volbou, svobodným činem člověka, který 
žije sexualitu jako absolutní vztah. V tom 
případě se nejedná o pouhé poskytnutí 
těla.

Cudnost je těsně spjata se svobodou 
a zodpovědností člověka. Je jí cizí jak 
přehnaná stydlivost za vlastní tělo, která 
měla často v minulosti svůj původ v tra-
diční výchově, tak konzumistická exhibi-
ce těla, která ji nahradila. Hlavním cílem 
konzumismu je narušit vyvážený smysl 
pro cudnost. Giorgio Campanini k tomu 
dodává: Ve chvíli, kdy dochází ke ztrátě 
smyslu pro cudnost a kdy člověk vysta-
vuje před druhým svou nahou tělesnost, 
je nevyhnutelně podroben procesu „vy-
prazdňování sebe samého“.

Baggio připomíná biblický příběh Ada-
ma a Evy, kde je první zmínka o nahotě 
v Bibli: „Oběma se otevřely oči: poznali, že 
jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali 
se jimi.“ (Gn 3,7). Zde jsou stud za nahotu 
a pokus o její zakrytí symptomatické. Vý-
stižně tento text i touhu prarodičů po tom 
„být jako bohové“ glosuje Jan Nohavica 
ve své knize Na počátku: „V hebrejštině, 
hlavně v písemném hebrejském zachycení ta 
dvě slova - bohové a nazí - znějí a zapsaná 
vypadají skoro stejně. Touha po bohorovnos-
ti, jež je výrazem lidské nebetyčnosti a pýchy, 
a nahota, která je tady výrazem lidské bezmo-
ci, slabosti, ztracenosti, ohroženosti, studu - 
toto dvé má k sobě proklatě blízko.“ (S. 48).

Bible se však nezabývá samotnou na-
hotou, ale stavem člověka, který najed-
nou svou nahotu zjišťuje. Tento člověk 
nepředstírá, že jeho nahota je vlastně 
normální a přirozená. Stydí se, cítí svou 
nahotu jako něco nepatřičného, ačkoli do 
pádu mu vůbec nevadila. Sám asi vnímá 
i to, že jeho oblečení do listů fíkovníku 

je příliš nedostatečné. Proto se ukrývá, 
když slyší, že se blíží Bůh.

Jak zvláštně potom působí text, který 
čteme po vyslovení kletby a zlořečení: 
„Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě 
kožené suknice a přioděl je.“ (Gn 3,21). 
Bůh věděl, co se stalo i proč se to stalo. 
Věděl i o tom, že se to stane. Přesto člo-
věka stvořil. A myslím, že jej i po pádu, 
když se tak naivně pokoušel zakrýt svou 
nahotu, která dosud nikomu nevadila, 
miloval. Proto také připravuje první oběť 
- usmrcuje zvíře, aby z jeho kůže připravil 
padlým lidem oděv, kterým mohou tuto 
nedůstojnou nahotu zakrýt. Je to jasný 
obraz Krista, který musel zemřít, aby byla 
odstraněna hanba člověka, jeho hřích.

Bible používá nahotu i v přeneseném 
významu. Apoštol Pavel tak činí ve svém 
Druhém listě do Korintu: „Víme totiž, že 
bude-li stan našeho pozemského přebývání 
zbořen, máme příbytek od Boha: ne lidskou 
rukou postavený, ale věčný dům v nebesích. 
Neboť v tomto stanu vzdycháme a toužíme si 
obléci ještě i náš příbytek, který pochází z ne-
be. Kdybychom pak byli i svlečeni, nebudeme 
shledáni nahými. Pokud jsme totiž v tomto 
stanu, sténáme a je nám těžko, neboť ne-
chceme být svlečeni, nýbrž přioděni, aby to, 
co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Ten, 
kdo nás právě k tomu připravil, je Bůh, kte-
rý nám také dal Ducha jako závdavek.“ (2K 
5,1-5). Pavel zde nahotou rozumí osud 
zemřelých, pokud pro ně není připrave-
no žádné „nebeské tělo“. Je to stav úplné 
bezúčelnosti. Pro věřící však už je nyní 
v nebesích připraveno „tělo“, jež zhoto-
vil Bůh a které je věčné. Křesťan touží 
po tom, aby mohl toto tělo obléci hned 
v okamžiku smrti, neboť jen tenkrát ne-
bude shledán nahým. Nahota je tedy sta-
vem naprosté nouze a ubohosti.

Kolem nahoty se v Bibli objevuje řada 
otázek: Proč např. Bůh v Zákoně zapo-
vídá dětem odhalit nahotu rodičů? Proč 
Šem a Jefet zahalili nahotu svého otce 
Noeho tak, že se k němu blížili pozpátku, 
aby ji ani nezahlédli? Proč visel Kristus 
na Kříži nahý? O těchto i jiných zmín-
kách o nahotě můžeme přemýšlet sami. 
Někdo možná i na pláži, když bude po-
koušen k tomu, aby se přemístil o pár de-
sítek metrů dál, do míst, kde se sluní lidé 
bez plavek. 

tématický článek

Křesťan, tělo a nahota
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misia

SAENG BRANT V ECHOES 8-2009
VYBRAL, PRELOŽIL A UPRAVIL JÁN HUDEC

Laos leží v Ázii medzi Vietnamom na vý-
chode, Thajskom na západe, Mjanmarskom 
na severe a Kampučiou na juhu. Má rozlo-
hu 236 800 km2 , počet obyvateľov v roku 
2005 bol 5,9 miliónov. Hlavným nábožen-
stvom je budhizmus, vláda je od roku 1975 
komunistická.

Laos je etnicky veľmi rozdelený. 
Budhisti, žijúci na laoskej nížine, tvoria len 
45 % obyvateľstva. Okrem nich žije v Laose 
po stáročia asi 120 etnických skupín, každá 
so svojou vlastnou rečou a kultúrou. 

Laos je dedinská krajina. Mimo úrod-
nej roviny pozdĺž dolného toku rieky Me-
kong je krajina hornatá a cestovanie medzi 
provinciami je ťažké. Podľa úrovne hospo-
dárstva a priemerného príjmu na obyvateľa 
ju zaraďujú na 135. miesto medzi 180 kra-
jinami.

Laos je nerozvinutá krajina. Svetové 
médiá ju označujú za krajinu, kde sa zasta-
vil čas. Roľníci, pestujúci ryžu, stále obrába-
jú pôdu ručne alebo byvolmi ťahanými plu-
hmi. V nedávnych rokoch boli vybudované 
vo väčších dedinách školy a boli spevnené 
niektoré cesty. Väčšina obyvateľov však 
necestuje mimo svojej provincie a vzdelanie 
končí základnou školou. Situácia v zdravot-
níctve je veľmi zlá.

Laos je pod komunistickou vládou. Tá 
sa usiluje o zjednotenie krajiny prostredníc-
tvom jednotného školského systému a svo-
jich úradov. Pre veľkú etnickú rôznorodosť 
sa jej to však darí len v malej miere a kraji-
ne chýba národná identita.

Laosania sú ´duchovný národ´.  Ľud 
v Laose oddávna pestoval ´duchovné´  
praktiky. Vzývali predkov, aby ich ochra-
ňovali, báli sa rôznych duchov, obetovali 
im zvieracie obete.

Evanjelium v Laose. Prišlo ta pred 100 
rokmi. Prijali ho najprv malé skupiny ľudí 
z rôznych kmeňov a po roku 1950 veľká 
skupina z kmeňa Hmong. Počas vietnam-
skej vojny však tisíce kresťanov ušli z kra-
jiny. Zostalo ich tu len okolo 15 000 v asi 
3 miliónovom obyvateľstve. Po roku 1975 
komunistická vláda zhabala modlitebne 
a premenila ich na policajné baraky. Kres-
ťania sa báli zhromažďovať. Po roku 1990 
sa Laos otvoril ostatnému svetu. Prišli za-
hraniční kresťania a pomáhali domácim bu-
dovať zbory.

Keď sa modlíme, Boh koná
Ako odpoveď na modlitby tisícov 

kresťanov po celom svete Pán vykonal 
v Laose úžasné veci. V roku 1990 tvori-
la cirkev iba 0,02 % laoskej spoločnosti. 
V roku 2008 vzrástla k 2 %. V jednej 
provincii uverilo viac než 1000 ľudí. 
V inej laickí pracovníci založili 30 dcér-
skych domových zborov. V hlavnom 
meste, Vientiane, sú modlitebne k poč-
tu veriacich také malé, že v nedeľu majú 
zhromaždenia na tri razy. Aj niektorí 
príslušníci rodín vysokopostavených 
komunistických úradníkov uverili.

Laickí pracovníci zborov musia popri 
biblickom štúdiu obrábať svoje polia 
a starať sa o svoje rodiny. Prenasledo-
vanie laoských veriacich je stále vážnou 
skutočnosťou. Hrozí im nielen od ko-
munistických vrchností, ale aj od neve-
riacich spoluobčanov za to, že opustili 
staré náboženstvá. Vidiecki veriaci sú 
vystavení fyzickému napádaniu, uväz-
neniu, strate pozemkov, odopreniu 
vyučovania ich deťom a niekedy aj mu-
čeníctvu. Popri prenasledovaní bráni 
šíreniu evanjelia tiež ťažká prístupnosť 
hornatej krajiny a rečová rôznorodosť 
kmeňov.

Môže z Laosu  prísť niečo dobré?
Vidiecky, chudobný, komunistický, 

nerozvinutý! Môže Laos niečo ponúknuť 
svetu? Vonkajšie zdanie môže byť klam-
livé, ako to píše i apoštol Pavol v 1K 1,27. 
Laoskí veriaci sú zaznávaní svojimi vzde-
lanejšími aj bohatšími thajskými bratmi. 
Ale sú dostatočne smelí na to, aby spálili 
svoje niekdajšie modly a svedčili o Kris-
tovi. Môžu to byť málo vzdelaní roľníci, 
ale neutekajú pred prenasledovaním. 

My, ktorí sme „múdri“, sme vyzývaní ich 
činmi. Od našich laoských bratov sa mô-
žeme učiť spoliehať sa na Svätého Ducha 
pri svedectve o Kristovi, aj keď sa necíti-
me byť pripravení. 

Mnohí laoskí veriaci nemali možnosť 
učiť sa hlboké pravdy viery, ale zato po-
slúchajú učenie, ktoré sa im dostane. My 
sme vzdelaní, vlastníme Biblie, máme 
biblické vyučovanie každý týždeň a voľ-
ný prístup ku kresťanským knihám, 
rádiu a televízii. Vernosť laoských veria-
cich s veľmi malými zdrojmi nám pripo-
mína, že cieľom našej kresťanskej viery 
nie je poznanie, ale poslušnosť Kristo-
vým príkazom.

Pán Ježiš blahoslavil chudobných du-
chom. Laoskí veriaci sa cítia byť chudob-
ní pre nedostatok vzdelania a zemských 
vecí. Ale práve to ich robí závislými od 
Boha. Napriek svojej chudobe sú po-
hostinní a radi sa delia s tým, čo majú, 
nielen so spoluobčanmi, ale i s cudzin-
cami. My, oveľa bohatší, by sme v tom 
mali nasledovať ich príklad.

Potrebujeme jedni druhých
Naši laoskí bratia a sestry nie sú do-

konalí. Bojujú s hriechom tak ako my. 
Ale vyzývajú nás, aby sme si vážili kaž-
dú pravdu, ktorú poznáme a poslúchali 
ju. Pripomínajú nám, že Boh chce po-
užiť všetkých naplnených Svätým Du-
chom, či sú vzdelaní alebo nie. Vyzývajú 
nás smelo svedčiť o Pánovi Ježišovi bez 
ohľadu na následky. Potrebujeme ich 
ako výzvu pre naše životy.

Laoskí veriaci potrebujú naše prího-
vorné modlitby. Prosme za nich, aby
• naďalej smelo hlásali Božie slovo 

a vytrvali v prenasledovaní,
• sa celé široké rodiny obrátili ku 

Kristovi a laickí vodcovia mali úspech 
pri zdieľaní svojej viery a zakladaní 
zborov,

• uverili aj vysokí vládni úradníci a boli 
vydané spravodlivé zákony pre celú 
krajinu,

• cirkev v Laose bola požehnávaná 
pokračujúcou jednotou v Pánovi 
a mala moc kázať evanjelium aj tam 
kde ešte nezaznelo.

Kresťania v Laose
Krajina a jej obyvatelia
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ILKO KOZÁR

Leť!
Ó. keby som mal krídla ako holubica! 

Zaletel by som ďaleko a býval by som na 
pokoji. (Žalm 55,7)

Lietanie je túžbou mnohých ľudí. Le-
tecké dni s možnosťou dopísmena „vý-
letu“ sú hojne navštevované. Žalmista 
v 55. žalme túži zaletieť ďaleko z ne-
priateľského prostredia z útlaku, búrky, 
bojov. Keď sme v ťažkostiach, aj my by 
sme najradšej vzali krídla a uleteli ďale-
ko z nich. Zavše sa nám prisnije, že lie-
tame a je to dobrý a bezpečný pocit.

Pokračujme slovami básnika:

Strach
Maličký chrobáčik
pod veľkou lampou
pri ceste stál.
Dumá:

„Kráčajú ľudia ulicou.
Od strachu sotva dychu popadám,
že zašliapu ma.“

A vyletel ta –
ku hviezdam.

ONDREJ BETKO - CESTA PO KAMEŇOCH,  
ATHENA, BRATISLAVA, 1999

Čo tým chcel básnik povedať? – je 
častá otázka čitateľov. To vie najlepšie 
len on, ale azda aj to, že máme používať 
vieru ako krídla.

Ktorýsi učeník sa pýtal svojho aké-
hosi Majstra v oblasti filozofie a nábo-
ženstva: „Na svete je toľko smerov uče-
nia, že neviem, o čo sa možno oprieť.“ 
Majster odpovedá: „Je to tak. Aj vtáčia 
matka vysúva svoje odrastené vtáčence 
z hniezda a oni sa tomu bránia, lebo sa 
boja, že sa nemajú o čo oprieť. Keď vy-
padnú, od strachu roztiahnu krídla a za-
čnú nimi trepotať. A letia.“

Vzduch
Čo je to, čo umožňuje lietanie? Je to 

čosi, čo nevidíme, ale to existuje. Inak 
by sa lietať – vznášať – nedalo. Čo drží 
mušku, vtáka, no i mnoho ton vážiace 
kovové lietadlo nad našimi hlavami? 
Vieme predsa, že vzduch. Často nám 
pripadá ako čosi nepatrné, slabučké, 
riedke, ale existuje, aj keď ho nevidí-
me.

Ak ľudia chcú vyjadriť, že niekým 
opovrhujú a považujú ho za nič, pove-
dia: „Ty si pre mňa luft!“ Ale „luft“, teda 
vzduch, nie je ničím. Je to mnoho – je 
veľmi významný. Slúži na dýchanie, na 
počutie (čo by sme bez jeho vlnenia ne-
mohli; vo vzduchoprázdne nepočuť) i na 
lietanie, je pre život nevyhnutný.

Dýchaním kresťana je modlitba viery. 
Za moju lásku útočia na mňa, a ja mám 
len modlitbu (Ž 109,4). I tak modlitba 
je niečo čo je mocnejšie ako útoky ne-
priateľov, lebo predstavuje vstup do 
Božej blízkosti, kde je tá najvhodnejšia 
atmosféra, kde Boh počuje a my vníma-
me Jeho odpoveď, Jeho slovo. Viera nám 
pomáha vzlietnuť k Bohu.

Krídla
Ako atmosféra, vzduch, napĺňa 

prostredie našej Zeme, tak Pán Boh vy-
tvoril pre všetkých ľudí prostredie vie-
ry. Pre všetkých, lebo podáva všetkým 
ľuďom vieru vzkriesiac ho (Pána Ježiša) 
z mŕtvych (Sk 17,31). Ak niekto povie: 
„Ja nemôžem veriť“, je ako vták von 
z hniezda, ktorý neroztiahne krídla. Bo-
juje proti svojmu základnému inštinktu, 
ktorý mu je daný. Nie je to rozumné. 

Mojžiš v prírode pozoroval, ako orli-
ca povzbudzuje svoje orlíčatá k lietaniu 
tak, že vznáša sa nad svojimi mláďata-
mi a keď niektoré z nich klesá, tak ho 
podlieta, rozťahuje svoje krídla, berie ho 
na svojich perutiach. (5M 32,11) Tak nás 
učí Pán Boh lietať, práve keď stratíme 
pevnú pôdu pod nohami; odkázaní sme 
na Neho. To koná viera, naše spoľahnu-
tie sa je na Neho.

Vietor
Je pohyb, prúdenie vzduchu. Vietor 

a duch je v pôvodine Biblie rovnaké 
slovo vrátane osoby Svätého Ducha. 
Preto ten dvojaký preklad slov z kni-
hy Kazateľ, napr. 2,26: A to je márnosť 
a honba po vetre oproti: I to je marnost 
a trápeni ducha (Kralický preklad). Pán 
Ježiš Nikodémovi povedal: „Nediv sa, že 
som ti povedal: Musíte sa narodiť zno-
va. Vietor, kam chce, tam veje a čuješ 
jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza 
a kam ide; tak je to s každým, kto sa na-
rodil z Ducha.“

Podobnosť medzi vetrom a duchom je 
nápadná. Neviditeľný je jeden i druhý. 
Pôsobí zjavne jeden i druhý. Ako môže 
niekto povedať, že vietor neexistuje, 
lebo veď ho nevidíme? Ako môžeme po-
vedať, že neexistuje duch, keď ho nevi-
díme? Obaja zjavne pôsobia.

Je božský 
Svätý Duch, 
je duch člove-
ka, ale sú aj zlí 
duchovia. Boží 
Svätý Duch 
a zlí duchovia 
sú si nepriateľ-
skí. Aj vietor 
býva i dobrý 
i zlý. Hospodin sa vznáša na krídlach 
vetra (Ž 104,3) a to znamená, že pôsobí 
spoločne so Svätým Duchom.

Jedna rozprávka hovorí, že ľudia si 
sťažovali Pánu Bohu na riadenie poča-
sia. Nuž dal im to do rúk na jeden rok. 
V čase žatvy zistili, že obilie nemá vy-
vinuté zrnká, klasy boli prázdne. Nuž, 
zabudli na vietor v čase, keď bola doba 
opeľovania, chceli mať pekné počasie 
bez vetra. A bez vetra niet úrody. Vietor 
– Duch – kam chce tam veje a tam pôso-
bí nový život.

Letci na vetroňoch a paraglajdisti vy-
hľadávajú dobrý vzdušný prúd, čo ich 
vynesie vysoko hore. Hľadáme pôsobe-
nie Svätého Ducha v našich životoch? 
Potom môžeme vzlietnuť v čase potreby 
ako ten chrobák alebo lietať ako vták.

Neďaleko Nitry spadol prudko k zemi 
skúsený paraglajdista a vážne sa pora-
nil, najmä chrbticu. Nevysoko od zeme 
sa náhle dostal do vzdušného prúdu, 
ktorý smeroval nadol. Nebolo pomoci. 
Pôsobí aj nepriaznivý prúd vetra. Božie 
slovo nás upozorňuje, aby sme už nebo-
li viacej nedospelými, zmietaní vlnami 
a sem i ta nosení každým vetrom uče-
nia, závratníctvom ľudí, schytralosťou 
mámiť do bludu (Ef 4,14). Preto Pán dal 
Cirkvi jedných za apoštolov, jedných za 
prorokov, jedných za evanjelistov, jed-
ných za pastierov a za učiteľov na zdo-
konaľovanie svätých ku dielu služby, na 
budovanie tela Kristovho (11-12).

Ako letieť?
Na krídlach viery, vo Svätom Duchu. 

V Ňom zalietať k Bohu na modlitbe, 
i keď Boh nie je ďaleko od nikoho z nás. 
Využívať tie priaznivé prúdy Ducha, 
ktoré nás dvíhajú do Božej prítomnos-
ti. Vyhýbať sa nepriaznivým prúdom 
satanského i ľudského ducha. Konať 
to, keď sme v ťažkostiach i pohode. 
Krídla viery umožňujú takýto let. Keď 
príde ten posledný let, a my ta zaletíme 
(Ž 90,10), aby sme boli pripravení a tešili 
sa na poslednú cestu domov.

úvaha
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anketa k tématu

Dvojznačné téma tohoto čísla, kul-
t(ura) těla, chce poukázat na negativní 
i pozitivní aspekty našeho vztahu k tě-
lesné oblasti. Pod pojmem tělo si ale 
můžeme obecně představit i oblast vše-
ho vnějšího, toho, co je viditelné, co je 
na povrchu. 

Položil jsem si otázku, jaký je (a jak 
se projevuje) vztah k viditelnému a po-
vrchnímu v mezilidských vztazích a ko-
munikaci? Podle čeho si děláme o dru-
hém názor? Podle toho, co nám kdo říká, 
nebo kdo a jak to říká? Určitě jste už 
slyšeli o tzv. halo efektu, tedy o prvním 
dojmu, který si o druhém vytvoříme bě-
hem prvních sekund, co ho vidíme a sly-
šíme, nebo o neverbální komunikaci, 
tedy co všechno nám řeknou naše gesta 
a „řeč těla“. O krátké shrnutí neverbál-
ní komunikace jsem požádal prof. Jaro 
Křivohlavého. V následující anketě pak 
respondenti odpovídali na otázky zamě-
řené na povrchnost ve vztazích a v ko-
munikaci. 

Co nám o člověku říká to, 
co neslyšíme?

Když s někým hovoříme – a je dobře, 
že s druhými lidmi hovoříme – ani si ne-
uvědomujeme, že si mnohé sdělujeme 
jinak nežli slovy. Jak?

Je toho mnoho. Příkladem může být 
to, jak daleko stojíme od sebe.  Když ke 

mně někdo přistoupí a je mi tak blízko, 
že cítím vůni jeho dechu (což vyžadují 
v rozhovoru např. Arabové), říká mi to 
něco jiného, nežli když se mnou mluví 
a je ode mne několik metrů. To zname-
ná, že vzdálenost mezi námi při rozho-
voru něco sděluje. Podle toho existuje 
vzdálenost vhodná pro přátelský roz-
hovor, pro rozhovor milenců, soků i for-
mální kontakt (např. v jednání s před-
staveným atp.)

Svou roli hraje i to, jak se kdo na koho 
dívá „ze shora“. Máme jiný pocit, když 
hovoříme člověkem o dost větším nežli 
s člověkem o dost menším, než jsme my 
sami. Rozdíl výšky může být ovlivněn 
i tím, že partner stojí na stupínku a já 
pod ním. Tak co? Ukazuje se, že nejlep-
ší je situace, kdy máme oba oči stejně 
vysoko, v jedné „vodní hadině“. Co to 
znamená, to vědí lékaři. Když hovoří se 
stojícím dítětem, sednou si na bobek, 
aby měli oba oči ve stejné hladině.

Dotek „kůží na kůži“ patří k tomu 
nejdůležitějšímu, co si sdělujeme beze 
slov. Proč? Od malička jsme byli v ta-
kovémto kontaktu s těmi nejbližšími 
– s maminkou, tatínkem a sourozenci. 
Tak když nás někdo pohladí nebo podá 
nám ruku, hned se citově „probudíme“. 
Je dobré si uvědomit, že některé doty-
ky tohoto druhu si mohou dovolit rodi-
če, ale ne již „kdekdo“. Platí to zvláště 
pro mládež v době dospívání. Na druhé 
straně je dotyk vzácný dar tam, kde 
navštívíme někoho, kdo je nemocen či 
něčím trpí. Všimněte si lékaře. Když ta-
kového člověka navštíví, položí mu dlaň 
na čelo a pacientovi se hned uleví. A ve 
stejném smyslu se doporučuje držet těž-
ce nemocného pacienta za ruku, když 
s ním hovoříme.

I když tím, co děláme, jak si stoupne-
me, jak se pohybujeme a jak podáváme 
ruku, vysíláme partnerovi našeho setká-
ní určité sdělení, je to přece jen obličej 
a jeho výrazy, co mluví nejzřetelněji. 
V obličeji se odráží náš citový život, 
a to „ať chceme nebo nechceme.“ Jde 
jen o to, naučit se tyto znaky číst. Zna-
ky čeho? Potěšení, překvapení, strachu 
a obav, zlosti, zloby, smutku, spokoje-
nosti a pohody, zájmu či nezájmu atp. 
Jde v prvé řadě o úsměv a smích, které 

se odezírají nejsnadněji, pak i projevy 
přízně a náklonnosti. Ale pozor: od smí-
chu je jen krok k úsměšku, ironii a po-
směchu!

A ze všeho nejdůležitější jsou našeho 
pohledy – hra našich očí. Oč jde? Jde 
o to, kam zaměříme či zabodneme svůj 
pohled, jak těkáme očima z jednoho na 
druhého nebo stále visíme na jednom 
jediném, jak často se na toho či onoho 
podíváme „z očí do očí“ a kdo z nás, 
jako první, svůj pohled odkloní. Svou 
roli zde hraje i průměr zornice, mrkací 
pohyby, tvary a pohyby vrásek kolem 
očí atp. Ukázalo se např., že pohledy 
přímé říkají něco jiného nežli pohledy 
do boku při otočení hlavy, které jsou 
zase velice svádivé! Někdo se dívá na 
druhého, vzdor všemu, svrchu a jiný 
naopak se dívá na druhého „nahoru“.

Nejde jen o to, co vyjadřujeme slovy, 
ale i to, jak zní naše řeč. Své říká hlasi-
tost naší řeči, její tónová výška, rychlost 
řeči či naopak její váhavost. A co chyby 
v řeči? I to něco o mé osobě vypovídá. 
Ukazuje se, že ani 100% bezchybná řeč, 
ani její opak nejsou to nejvhodnější. 
Sem tam nějaká chyba ukazuje, že jsem 
člověk a ne stroj. Někdo vám klade 
neustále řadu otázek, jiný dává hodně 
příkazů, někdo se má k odpovědi hned 
a někomu to trvá strašně dlouho, nežli 
odpoví. To vše druhému něco říká.

A co to vše znamená? Ukazuje nám 
to, že máme brát vyjádření druhého 
člověka jako celek s jeho slovními i mi-
moslovními projevy. A nejen to. Bible 
nás vede k tomu, abychom nehleděli 
tak moc na všechny tyto sdělované in-
formace, ale hleděli k srdci. A jak se 
tam dostaneme? Když si všímáme více 
toho, co daný člověk dělá a jak to dělá 
– zvláště pak v situacích, které jsou ob-
tížné a kde se má projevit láska a smy-
sl po spravedlnost. „Člověk hledí na 
to, co je před očima, Hospodin hledí 
k srdci“ říká Bible. Oč jde? Dívat se na
druhého člověka a snažit se ho vidět asi 
tak, jak ho vidí Hospodin a podle toho 
s ním jednat. Pán Bůh ho má rád, ale 
bolí ho, když dotyčný dělá něco, co dě-
lat nemá nebo nedělá, co by dělat měl, 
a to platí ve stejné míře i o mně.

Kult prvního dojmu 

JARO KŘIVOHLAVÝ
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Co si představuješ pod 
slovem „povrchnost“, 
a proč se podle Tebe tohoto 
slova používá k označení 
charakteru mezilidských vztahů 
a komunikace?

Povrchnost znamená, že se nejde do 
hloubky, zůstává se u toho, co je vidět 
či slyšet, jak se věc jeví. Věci však bý-
vají složitější a pravda se začne mnohdy 
odhalovat teprve po důkladném zkou-
mání. V mezilidských vztazích to platí 
dvojnásob. Proto se za povrchní ozna-
čují takové vztahy, u kterých nedošlo 
k navázání hlubšího kontaktu, např. 
vztahy mezi sousedy, na ulici, ve ško-
le apod. Povrchní vztahy se vyznačují 
povrchní komunikací. Jejím prostřed-
nictvím sděluji pouze základní infor-
mace, případně mluvím naprázdno.
Hlubší sdělení obsahuje totiž i hodno-
cení, případně stanovisko, které ovšem 
nesděluji na potkání. Hluboké vztahy 
stejně jako hluboká komunikace snad-
no vedou ke zranění.

Hrozí povrchnost v životě, 
ve vztazích a komunikaci 
i křesťanům? A pokud ano, 
proč tomu tak je?

Proč by křesťané měli být nějak vý-
jimeční? Povrchnost není a priori zlá. 
Přeci nebudu prodavačce v obchodě 
vykládat, jak se dnes mizerně cítím. Zlá 
je ve vztazích, které povrchní být nema-
jí, např. mezi manželi, rodiči a dětmi, 

mezi přáteli. Pokud se 
do těchto vztahů po-
vrchnost vloudí, je to 
následek dlouhodobé-
ho zanedbání vědomé-
ho budování vztahu. 
Myslím, že s tím však 
„křesťanskost“ nemá 
nic společného. Pokud 
otázka míří ke vzájem-
ným vztahům křesťanů 
např. ve sboru, i tam je 
jistá míra povrchnos-
ti nutná. Nemohu se 
sdílet s každým, ani 
křesťané nejsou imun-
ní vůči pomluvám. Da-
leko větší problém je 

však pokrytectví, kdy se tvářím, že mi 
na druhém záleží, ale není to pravda. 
Jen si plním jakousi křesťanskou po-
vinnost zajímat se o druhé. To už je pak 
lepší být přiznaně povrchní.

Můžeme být vůbec 
ve výše uvedených 
oblastech života důsledně 
nepovrchní?  Vždyť i nevědomky 
podléháme různým stereotypům 
a vzorcům chování...

Nejde jen o stereotypy a vzorce cho-
vání. Člověk má velmi omezenou ka-
pacitu pro vytváření hlubokých vztahů. 
A asi se ani nečeká, že všichni se všemi 
budou mít hluboké vztahy. Důležité je 
umět v pravou chvíli povrchnost rozbít 
a jít na hlubinu, jestliže to ten druhý 
potřebuje. To není specifikum vztahů 
v církvi, to by se mělo týkat mezilid-
ských vztahů obecně. V církvi však 
hrozí jiné nebezpečí: budování rodin-
ných vztahů za každou cenu. Prozra-
zujeme na sebe kde co, šťouráme se 
v životech druhých a zasahujeme jim
do soukromí. Motivem mnohdy není 
opravdová láska k druhému, ale zvě-
davost či zvídavost, všetečnost, snaha 
druhého ovládat a manipulovat jím. 
Proto je velmi důležité mít nastaveny 
jasné hranice, za které nemá druhý prá-
vo vstupovat, pokud mu to dobrovolně 
neumožním.

PETR VAĎURA

Co si představuješ pod 
slovem „povrchnost“, 
a proč se podle Tebe tohoto 
slova používá k označení 
charakteru mezilidských vztahů 
a komunikace?

Více než povrchnost používám pro 
vztahy a tím i pro komunikaci, která je 
podmíněná úrovní vztahů, termín „for-
mální“. V běžných životních situacích 
se dostáváme do naprosto „formálních 
vztahů“ (např. jednání na úřadech, při 
setkáních s neznámým člověkem, při 
policejní silniční kontrole apod.). Pro 
formální vztahy existuje určitý spo-
lečenský úzus, který slušní lidé (obě 
strany) respektují. Nedovedu si však 
představit formální vztah a komunikaci 
v manželství.

Hrozí povrchnost v životě, 
ve vztazích a komunikaci 
i křesťanům? A pokud ano, 
proč tomu tak je?

I v životě křesťanů, kteří nejsou lep-
ší než ostatní lidé a často ve vztazích 
a komunikaci se chovají „hůř“ než ne-
křesťané, jsou vztahy velice povrchní, 
formální. Proč tomu tak je? Myslím si, 
že u křesťanů je největším problémem 
přetvářka, děláme se lepšími, než jsme, 
nejsme ochotni přiznat se k našim chy-
bám a slabostem („co by si o nás pomys-
leli ostatní“), a z toho plyne i nedůvěra. 
Povrchnost nemá v životě křesťanů da-
leko k pokrytectví, které velice razantně 
odsuzuje Ježíš Kristus.

Můžeme být vůbec 
ve výše uvedených 
oblastech života důsledně 
nepovrchní?  Vždyť i nevědomky  
podléháme různým stereotypům 
a vzorcům chování...

To, zda můžeme být důsledně nepo-
vrchní, vyplývá z minulých odpovědí. 
Mám však zkušenosti, že křesťané se 
často chovají „nepovrchně“ tam, kde by 
měli. Problémy mají nadřízení křesťané 
v práci s „podřízenými“ křesťany, kteří 
se ke svým nadřízeným chovají i před 
ostatními velice familiérně (zatímco 
ostatní pracovníci vykají, oni oslovují 
jménem apod.). To, zda můžeme být 
důsledně nepovrchní, skutečně záleží, 
myslím si, na úrovni vztahů, na důvěře, 
na vzájemné úctě.

BEDŘICH KOSTLÁN

Anketa
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Byl pátek odpoledne a moje hlava i 
můj počítač už odmítali spolupracovat. 
No znáte ten okamžik, kdy čin předbíhá 
myšlenku, a protože myšlenka jen tak 
zaškobrtne a nedoběhne, čin je ve svém 
důsledku k ničemu... Byla jsem unavená 
a měla jsem hlad. Těšila jsem se na klid-
né spočinutí v křesle a na kafíčko. No 
jo, ale věděla jsem, že domácí lednička 
zeje, samo sebou, prázdnotou, protože 
jinak to ani neumí. Hlodalo ve mně svě-
domí, že bych měla jít na nákup. A tu se 
ozval kolega, že mě sveze domů, a že se 
ještě jenom potřebuje stavit v obchodě, 
tak jestli pojedu. No vida, řekla jsem si. 
Odhodlaná být zase jednou podobna 
obchodním lodím a zdaleka přivážet 
svůj chléb, jak nám radí kniha Přísloví, 
vyrazila jsem...

Zajeli jsme do jednoho z místních 
„hyper/super“ a vpluli mezi regály, 
každý po své potravinové ose. Byl to 
obchod, do kterého běžně nechodím, a 
tak jsem se vůbec neorientovala, kde co 
mají. Takže nezbývalo, než vzít to sys-
tematicky, regál od regálku. Někdy své 
kuchařské plány podle toho, co dobrého 
nebo výhodného vidím. Ne vždy tedy 
vcházím do obchodu s přesnou předsta-
vou, co vlastně chci. 

Statečně jsem před sebou tlačila vel-
ký koš a s ním i své úhlavní nepřátele 
– únavu a hlad. A kdo někdy vkročil 
do obchodu hladový, ten už ví, že je to 
začátečnická chyba. Oči by totiž jedly, 
na co přijdou, a vy většinu toho pak 
naházíte do košíku, který je tak velký, 
že se v něm i pětitaškový nákup zdá 
jako úhledná hromádka. Nehledě na 
číslo, které pak na vás spiklenecky vy-
jukne na displeji pokladny. A je-li navíc 
člověk unavený, pak rozum, soudnost, 
smysl pro šetrnost atp. nestíhá usměr-
ňovat základní pud. Ztratíte schopnost 
kombinovat a domyslet recepty, takže 
sice koupíte sýr na smažení, ale nikoli 
už vajíčka, koupíte kvasnice na koláče, 
ale už ne tvaroh atd. Když jsem jezdila 
po té obrovské hale, plné zboží, asi ho-
dinu, zmocnila se mně beznaděj. Připa-
dala jsem si v lidském mumraji ztrace-

ná. Nevěděla jsem, co ještě chci a co už 
jsem vlastně koupila. Kolem mě kmitali 
lidé a já už čtvrt hodiny hledala oblíbe-
né oplatky.  Oplatků tam měli asi deset 
metrů, ale ani jedny, které bych znala, 
ani jedny s naší oblíbenou značkou ne-
řkuli českým nápisem. Dala bych coko-
li, abych si už mohla konečně sednout, 
abych se mohla napít, abych se mohla 
zakousnout do čerstvého rohlíku... Dala 
bych cokoli...?

Teď trochu z jiného soudku:
Byl jeden muž, který byl po celoden-

ním lovu pořádně uondaný, vyčerpaný 
a hladový. Těšil se domů, posiloval se 
představou, že se nají a odpočine si. Ale 
protože neměl doma manželku, která by 
ho čekala s otevřenou náručí a s talířem 
kouřícího voňavého jídla na stole, ne-
zbývalo, než aby si něco ukuchtil sám. 
Ne že by to neuměl. Muži umí výborně 
vařit, kořenit, grilovat a marinovat!

Jenže on měl už takový hlad, že se mu 
žaludek bolestivě kroutil. Bral by zavděk 
čímkoliv, co je aspoň trochu k snědku.

Přišel domů a jeho mladší bratr už měl 
navařeno a chystal se usednout k večeři. 
Ach, jak to jeho jídlo náramně vonělo. 
Muž, o kterém mluvíme, byl sice spíš 
na maso, a tohle byly luštěniny, i tak se 
mu však sbíhaly sliny. Neviděl, neslyšel 
– hlady i únavou se mu dělaly mžitky 
před očima. V té chvíli to přehlušilo 
všechny jeho ostatní touhy a myšlenky. 
Pokud vám ten příběh připadá povědo-
mý, jste na správně stopě, ten muž byl 
Ezau a jeho mladší bratr Jákob – posta-
vy známého starozákonního příběhu.

A taky asi víte, jak to bylo dál. Ezauovi 
bylo v tu chvíli všechno jedno. Chtěl se 
najíst a chtěl si odpočinout. Chtěl naplnit 
své základní potřeby. Mozek mu vypově-
děl službu. Jak jinak by mohl přistoupit 
na Jákobovu podmínku? Vyměnit mísu 
čočky, ano čočky - žádného steaku ani 
vypečené kachničky, za své prvorozen-
ství, které bylo ve své době synonymem 
požehnání a celoživotního výsadního 
práva, za něco, co si člověk nemůže ani 
zasloužit, ani koupit, co mu může být 

pouze darováno. Možná mu na tom tolik 
nezáleželo. Možná si řekl, že něco tako-
vého vyměnit nejde, jeho pohnutky se 
už nedozvíme. Ale Pán Bůh vzal úmluvu 
těchto dvou bratrů vážně, jako bere váž-
ně mnohdy to, co se nám zdá nemožné 
nebo nesmyslné. A nebylo cesty zpátky.

A co my? Býváme taky někdy unavení 
a hladoví? Neexistuje náhodou i nějaká 
naše „mísa čočky“?

Učené knihy praví, že člověk se sklá-
dá s vrstvy tělesné, duševní a duchovní. 
Všechny tři složky jsou spolu propoje-
né a vzájemně se ovlivňují. Ať sebevíc 
toužíme po vyšších hodnotách, budou 
nám houby platné, pokud budeme ne-
vyspaní, hladoví a unavení. V takových 
chvílích se nám pak může lehce stát, že 
uděláme nějakou hloupost, špatné roz-
hodnutí, které podvědomě vede k tomu, 
abychom svůj hlad či únavu utišili. Když 
nakoupíme v obchodě zbytečné věci,  
není to ještě žádná tragedie. Stejně se 
nakonec sní nebo jimi někoho obdaru-
jeme. Jsou ale mnohem nebezpečnější 
pasti – ony „misky čočky“, které se v da-
nou chvíli zdají tak lákavé. Vždyť exis-
tuje i hlad v rovině duševní a duchovní. 
Tolik toužíme po uznání nebo potom, 
abychom byli užiteční, abychom na tom 
světě byli pro někoho potřební. Tolik 
chceme milovat a být milováni. Aby-
chom potvrdili sebe sama jako člověka.

Možná jste v manželství už nejeden 
pátek, o mnoha věcech se nemluví, 
prostě jsou a zůstávají nevyřčeny. Nad 
něčím se mávne rukou, jiné se jen pře-
jde mlčením. Taky ta romantika už ně-
jak vyvanula. A tu najednou se objeví 
někdo s velkým N, srdce hoří, tváře 
planou, jiskry v očích a perlivý smích. 
Cítíte se v jeho společnosti mladší, krás-
nější, vzácnější. Máte hlad – po porozu-
mění, po naslouchání, po nastaveném 
rameni. A vypadá to tak lákavě a slibně. 
A jak to voní! No ano, říkáte si, možná 
bych tohle všechno znovu mohla zažívat 
se svým manželem, ale to by bylo tak 
namáhavé a zdlouhavé. Takhle bych to 
mohla mít hned! Vždyť život je tak krát-

Každý má svou
misku čočky
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ký. Copak nemám právo na trochu toho 
štěstíčka? Ani se nenadějete a sáhnete 
po té misce čočky. V první chvíli se to 
zdá být tím nelepším řešením. Chutná 
to a utišuje váš hlad po všem, po čem 
jste toužili. Ale za chvilku – možná za 
10 minut, možná po týdnu, možná poz-
ději zjišťujete, co všechno jste prodali za 
misku čočky: zaslíbení Božího požehná-
ní pro vztah manželů potvrzený smlou-
vou, důvěru manžela, dětí, rodičů, přá-

tel i těch, kterým jste sami byli vzorem. 
Narozdíl od lidí, Pán Bůh je nanejvýš 
milosrdný a s žádným člověkem to ne-
skončil předčasně - neodmítne člověka, 
který za ním přijde se svými chybami. 
Jen jste sami sobě připravili velké trápe-
ní, protože důsledky svých činů si nese 
každý sám. Kvůli misce čočky.

Tak mi promiňte, že jsem od úvodní-
ho lehkého nákupního tónu odbočila a 
pověsila na předchozí řádky závaží. Já 

jen, že kolem nás se pořád mluví o na-
šem právu na štěstí, o tom, že je správné 
mít a chtít všechno hned a bez námahy. 
Prosím nedělejte to a nechte tu misku 
čočky bez povšimnutí.

A nakonec: existuje přece jen jeden 
hlad, který nás neohrožuje a který vede 
k dobrému. Víte, který to je? A víte po 
kom?

PŮVODNĚ NAPSÁNO PRO TWR
PETRA ELIÁŠOVÁ 
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IRENA ZEMANOVÁ

Křesťan nepřestává být člověkem
Kdysi jsem si při četbě knihy Ester 

všimla, kolik péče bylo věnováno pří-
pravě dívek, než mohly předstoupit 
před krále. Dvanáct měsíců důkladné 
kosmetiky (Ester 2,12). Když jsem se 
o tom při jedné příležitosti sestrám zmí-
nila, bylo mi řečeno, že to bylo v pohan-
ském světě. „Křesťané to nepotřebují.“ 
A přece jsou křesťané i pohané po fyzic-
ké stránce stejní lidé – mají pět smyslů, 
stejně jim, v souladu s věkem, rostou 
a vypadávají zuby, vlasy atd.

V úctě a respektu před Bohem 
nás mohou jiní zahanbit 

Téměř kdekoli na světě můžete potkat 
muslimskou ženu velice zahalenou bez 
ohledu na stupně na teploměru. V mod-
litebnách na různých místech v Evropě 
není výjimkou, že se téměř poloobleče-
né mladé ženy nechají unášet rytmem 
a melodií písně a se zdviženýma ruka-
ma chválí Hospodina. Žijeme v době, 
kdy se z plakátů dozvídáme, že i recyk-
lace je sexy - tak je to normální. „Proč 
by se to Mu to nemělo líbit?“ 

Vyváženosti se můžeme učit 
v každém věku

Můj dědeček jako mladík chodil s hůl-
kou (v jedné byl moc šikovně ukryt 
deštník). V letech, kdy by už mu neby-
la jen vhodným módním doplňkem, ale 
i dobrým pomocníkem, ji odmítal. Jak 
najít hranici mezi následujícími výroky 
Bible?: 

„A nepřizpůsobujte se tomuto věku, ný-
brž proměňujte se obnovou své mysli, abys-
te...“ (Řím 12,2)

„Židu jsem byl židem... lidem bez záko-
na, byl jsem bez zákona... všem jsem se stal 
vším, abych získal aspoň některé. Všechno to 
dělám pro evangelium...“!?(1Kor 9,20-23)

 „Ale jako je svatý ten, který vás povo-
lal, buďte i vy svatí v celém způsobu...“
(1Pt 1,15)

Vzdálenost kultur
V naší současnosti, kdy nám k získá-

ní nutných informací stačí SMS zprávy, 
potřebujeme obsáhlé teologické výkla-
dy, abychom pochopili, proč apoštol Pa-
vel napsal to, co napsal, a co tím myslel. 
Když chceme pochopit, proč považoval 
za důležité tehdejším křesťanům (nebo 
i nám?) sdělit něco např. o zahalení hla-
vy žen při modlitbě (1K 11,4-10) nebo 
jejich mlčení ve shromáždění (1K 14,34-
35), musíme překonávat vzdálenost 
mezi tehdejší a dnešní kulturou. Nebo 
apoštol Petr: „Pro vás se nehodí vnější oz-
doba... nýbrž to, co je skryto v srdci... to je 
před Bohem převzácné“ (1Pt 3,3-4). 

Jak překonáváme vzdálenost mezi 
tehdejší a dnešní kulturou? I výroky, 
které zaznívaly v určitém kontextu, mo-
hou v nové době nově oslovit.

Biblické výroky jako SMS zprávy
Přesto jsou některé výpovědi Bible 

jednoznačné a stručné jako krátké SMS 
zprávy:  „Oko do srdce okno.“ 

„Radostné oko zkrásňuje tvář.“
„Žárlivost (závist) je kostižer.“
„Zlatý kroužek na rypáku vepře je 

žena krásná, ale svéhlavá a rozmarná.“
Stručná a jednoznačná sdělení s vel-

kým obsahem a není to ani 160 znaků. 

Porozumět dává Duch svatý
Letos o dovolené jsem byla na zájezdu 

v Ochranově (Herrnhut). Odtud odchá-
zeli od druhé poloviny 18. století misio-
náři do celého tehdy známého světa se 
zvěstí evangelia. Jejich stopy jsou v Grón-
sku i na Jamajce, v Africe i Asii. Věřili 
tomu, co si v Bibli přečetli a jak jim Duch 
Svatý dával porozumět. Domnívám se, že 
neměli naše znalosti dobového prostředí 
Bible, ale provázelo je Boží požehnání. 
Informační hodnotu vědomostí nelze sni-

žovat, ale slouží jen k lepšímu chápání… 
nebo i výmluvám a omluvám?

Když cvičit, tak zbožnost
Máme většinou sedavé zaměstnání, 

pravděpodobně chodíme míň než dřív, 
určitě máme míň pohybu, než měli naši 
rodiče či prarodiče. Protože pohyb je 
důležitý, naordinovali jsme si různá cvi-
čení, ať už soukromě doma, nebo v něja-
kém kolektivu či “fitku“. Je to v pořádku 
i apoštol Pavel musel mít dost dobrou 
kondičku. A nejen on. 

Ale co s veršem: „Cvičení těla je užiteč-
né pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná 
pro všechno a má zaslíbení pro život nyněj-
ší i budoucí“ (1Tim 4,8). Tělo cvič - je to 
sice malý, ale přec jen  užitek. Kolika 
neužitečným - když nechci říct zrovna 
škodlivým činnostem věnujeme času 
víc. Jenže, co s tou zbožností? Jak cvičit 
zbožnost? Dělá to v mém okolí někdo? 
Bude to na mně nějak vidět?

Přitažlivou vůní a výjimečným 
šperkem v každé kultuře

Ke kultuře, kulturnosti a zvlášť ke kul-
tu těla patří i ozdoby a vůně. Stačí jeden 
pořad v televizi a dovíte se o celé škále 
sprejů a deodorantů, které prý zajistí 
váš úspěch a tím i šťastnou budoucnost. 
Víte, že Bůh vůně vnímá? V Jeho slově 
se dočteme o vůni příjemné, výborné, 
dobré, rozkošné, o vůni ke smrti nebo 
k životu (2K 2,16). Tou můžeme být 
i my, já i ty. Nádherný obraz je popsán 
v knize Zjevení 5,8, kde se mluví o zla-
tých nádobách plných vůně kadidla, tj. 
modliteb svatých. A co ozdoby a šper-
ky? Stan setkávání, později chrám i šaty 
kněží byly plné různých ozdob. Byl to 
předobraz skutečných pokladů a kleno-
tů. Bůh má poklady a klenoty.

Mal 3,16-17 „...psána je kniha pamět-
ná... ti budou, praví Hospodin zástupů, 
mým zvláštním vlastnictvím (ČEP), po-
kladem (B21), klenotem (Kral).“

Ty dva verše si přečtěte, každý pře-
klad to vyjadřuje trochu jinak, můžete 
si vybrat. Já jsem zvyklá na kralický 
překlad a nějaký klenot si umím před-
stavit. Nemusím ho mít, ale mohu tím 
být. V každém případě je to velká šan-
ce. Pro každého.

Uvažování okultu(ře) těla
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MAREK TOMÍŠEK 

Nová šance být 

Milí čte-
náři, chtěl 
bych se s vá-
mi podělit 
o svůj pří-
běh, z něhož 
alespoň část 
mnozí zná-
te. V neděli, 
14. prosince 
2008 jsme 
se s mými 

dvěma sourozenci chystali do sboru 
v Kolíně, kam chodíme. Začátek Pa-
mátky Páně je v osm hodin. Bydlíme asi 
15 km od Kolína a občas se nám stane, 
že zaspíme. A tak tomu bylo právě i tu 
neděli. Bylo jasné, že do Kolína dorazí-
me o pár minut později, ale já jsem pře-
sto vyrazil velmi ostrým tempem. Hned 
v jedné z prvních zatáček za Dobřicho-
vem, což je vesnice, kde bydlíme, jsem 
ale dostal ve vysoké rychlosti na vlhké 
vozovce smyk. Chvíli se vůz zmítal ve 
smycích a pak přišel prudký náraz do 
levého boku auta. V tom šoku jsem si 
neuvědomoval, co se stalo, věděl jsem 
jen, že mě bolí skoro všechno. Trochu 
jsem komunikoval ještě se záchranáři, 
ale to si pamatuji již jen velmi matně, 
protože jsem upadal do mdlob. 

Probudil jsem se až o 14 dní později 
na jednotce ARO ve Fakultní Nemocni-
ci Královské Vinohrady. Zpočátku jsem 
byl zmatený po dlouhém umělém spán-
ku, při kterém člověk částečně vnímá, 
a také z prostředků k jeho navození, 
které jsem dostal. Postupně mi lékaři, 
sestřičky a rodina řekli, co se stalo. Můj 
bratr Míra nebyl díky Bohu zraněný té-
měř vůbec, ale sestra Jana měla otřes 
mozku, pohmožděniny a tržné rány. Já 
jsem měl popraskanou pánev, zlome-
ných 6 žeber a proraženou levou plíci, 
kterou mi museli lékaři hned v den ne-
hody, při složité operaci, odebrat. Do 
zbylé plíce jsem dostal zánět, tak mě 
museli uvést do umělého spánku a na-
pojit na dýchací přístroj (tzv. zaintubo-
vat), protože jinak bych to neudýchal. 
Již týden po mém probuzení mě pře-
váželi do Kolína na JIP. Paní doktorka, 
která mi psala propouštěcí zprávu, mi 

říkala, že bylo zvláštní, jak rychle jsem 
se dostal z nejhoršího, protože to při tak 
těžkých zraněních nebývá běžné. Řekl 
jsem jí, že to je Boží zázrak, protože se 
za mě hodně lidí modlilo. 

V Kolínské nemocnici jsem dlouho 
nebyl, protože se po třech dnech objevi-
ly komplikace, které způsobila tekutina 
v dutině po plíci. Následoval tedy pře-
voz zpět do Prahy – Vinohrad, tentokrát 
na chirurgickou JIP. Z té mě později pře-
sunuli na normální chirurgické odděle-
ní. Po třech týdnech následoval ještě 
jeden převoz do Kolína a po cca měsíci 
zase kvůli komplikacím zpět do Prahy. 
Tam jsem absolvoval druhou operaci 
hrudníku, která měla za cíl vyčistit du-
tinu po plíci. Operace splnila svůj cíl 
a tak jsem cca měsíc po ní mohl být pro-
puštěn domů. Protože jsem v té době 
vážil 64kg při výšce 192cm, tak mým 
hlavním úkolem bylo nabrat ztracenou 
svalovou hmotu a tím i sílu. Díky Pánu 
i zotavování šlo poměrně rychle i přesto, 
že některé rány po hrudních drenech se 
hojily poměrně dlouho. Začátkem červ-
na 2009 jsem se tak již mohl zúčastnit 
simulační zážitkové hry Hledání ztrace-
né archy, kterou pořádal Petr Húšť pro 
mládeže Křesťanských sborů.

Když jsem později navštívil odděle-
ní ARO na Vinohradech, tak mi lékař 
řekl, že když mě helikoptérou přivezli 
z Kolína, tak se bál, že to nepřežiju. To, 
že jsem zde a že jsem se uzdravil bez 
větších následků, je opravdu zázrak. 
Jsem Pánu vděčný za to, že mi dal ještě 
šanci, být zde na zemi pro něj užitečný. 
Ve chvílích, kdy mi bylo nejhůře, jsem 
si uvědomoval, že bych sice mohl ode-
jít k Němu do nebe, ale v mém okolí je 
spousta lidí, kterým dlužím své svědec-
tví o Bohu. 

Chci také poděkovat všem, kteří za 
mě bojovali na modlitbách a prosili za 
moje uzdravení. Rád bych všem poděko-
val osobně, ale není to možné, protože 
je Vás hodně a některé ani osobně ne-
znám. Proto chci vyjádřit své díky ales-
poň touto formou. 

svědectvím o Bohu

stránka mladých
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zamyšlení

ZDENĚK FILÍPEK 

Společným jmenovatelem mnoha pro-
blémů a negativních jevů v dnešní spo-
lečnosti je nerespektování základních 
principů etiky, chcete-li, Božího zákona. 
Kdyby se Boží desatero respektovalo, 
nebylo by na této planetě tolik třenic 
a nešvarů. Zavládl by řád na principu 
vzájemné lásky a v pozitivním smyslu 
by se naplnila stará biblická moudrost: 
„Co kdo rozsévá, to také sklidí.“

Kdo se však chce prosadit za každou 
cenu, ten se stává otrokem svých vlast-
ních žádostí, až se ocitá ve slepé ulič-
ce, zmanipulován lží a sliby, které mu 
„zaručovaly“ splnění sobeckých zájmů 
a cílů. Extrémní postoje pak přerůstají 
k fanatismu v rovině osobní, společen-
ské i náboženské.

Tragédií ovšem je, když takto zmani-
pulovaný jedinec působí na výchovu dětí 
v roli vychovatele v rodině či učitele ve 
vzdělávacím systému. Má životní zkuše-
nost mě provokuje, abych i v mých osm-
desáti letech psal eseje jako je tato. Tvoří 
mozaiku a zdůrazňují biblické pravdy 
v pohledu na výchovu nové generace.

Rodiče, vychovatelé a učitelé sehráva-
jí ve výchově důležitou roli. Bible upo-
zorňuje i na případy, kdy se dospělý 
jedinec může mladé generaci stát „ka-
menem úrazu.“ My si často ani neuvě-
domujeme, jakým jsme pro děti a mlá-
dež příkladem. Někdy je jen pokrytec-
ky poučujeme, místo toho, abychom je 
vedli.

V našem globalizovaném světě, pro-
pojeném sdělovacími prostředky všeho 
druhu, mají na novou generaci masivní 
vliv i média. Může být pozitivní i ne-
gativní. Zdá se však, že ten negativní 
vliv vítězí. Mladá duše bez životních 
zkušeností nasává s důvěrou vše, co se 
jí v médiích předkládá. Často chybí ob-
jektivnost a lidské myšlení je pak sdělo-
vacími prostředky deformováno. 

Náš život na této zemi je jako dvou-
dílná kniha. Prvním dílem je náš celo-
životní boj a napětí, které zde na zemi 
prožíváme. Člověk věci často řeší podle 
svých představ a bez Boha. Druhý díl 
knihy se otevírá věřícím, kteří hledají 
Boží spravedlnost. Otevírá se jim po-

hled za horizont a s ním i naděje na roz-
uzlení všech těch bojů a napětí. Tam už 
nebude znít naše „Proč?“ 

Ve starozákonní knize Malachiáš je 
plasticky uveden náš lidský příběh. Je 
tam popsán dialog mezi Hospodinem 
a věřícím člověkem, který si už neví 
rady s nespravedlností na tomto svě-
tě a říká: „Sloužit Bohu není k ničemu na 
tomto světě… opovážlivci se dopouštějí své-
volností a přece uniknou“ (Mal 3,14n).

To je však jen první zdání, které kla-
me. My do srdce lidí nevidíme. Nevíme, 
co prožívají, co skrývá jejich svědomí, 
neznáme jejich neklid. Ale Hospodin 
do lidského srdce vidí. Bůh vidí naše 
přemýšlení a proto nechává ústy pro-
roka ohlásit, že bude sepsána pamětní 
kniha se jmény těch, kteří se Jej bojí 
a mají na mysli Jeho jméno. A v den, 
který připravuje, budou nazváni Hos-
podinovým vlastnictvím a tehdy uvidí 
rozdíl mezi spravedlivým a svévolní-
kem (Mal 3,16-18). 

Do té doby dostává každý, kdo doufá 
v Hospodina a volá k němu, vždy no-
vou sílu k nesení křivd a zranění, k ná-
sledování. David o tom psal ve svých 
žalmech (Ž 138,3): „Odpověděl jsi mi 
v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši 
sílu.“ Nádherně to poeticky vyjádřil 
prorok Izajáš (Iz 40,31): „Ale ti, kdo sklá-
dají naději v Hospodina, nabývají nové 
síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, 
jdou bez umdlení.“

A tak se na sklonku života modlím 
a prosím Pána: „Pane, dej mi sílu, abych 
v moci Tvé lásky mohl být druhým pří-
kladem, obzvláště mladým duším. A po-
siluj nás i nadále ve víře, lásce i naději. 
Dej mi poznat svoje cesty. V Tebe sklá-
dám svou naději každý den. Ne vždy 
všemu rozumím, ale ty víš, co je pro mě 
dobré. Víc, Pane, nepotřebuji.“

Až se otevře ta druhá kniha naše-
ho života, pak bude vše spravedlivě 
ohodnoceno. Pak bude zřejmé, kdo se 
pokořil a respektoval radu Stvořitele 
a kdo nikoliv. Do té doby prosme Pána 
o novou sílu k nesení našich břemen. 
Snažme se respektovat jeho rady, De-
satero, aby toho zoufalství a zla nebylo 
ještě víc.

Zdání, které klame
Jakým jsme příkladem?aneb
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EDVARD MROZEK

Slavnost Hospodinova -

Ten den vám bude dnem pamětním, bu-
dete jej slavit jako slavnost Hospodinovu. 
Budete jej slavit po všechna svá pokolení. 
To je provždy platné nařízení.   2. Mojží-
šova 12, 14

Pascha – svátek pominutí
V uvedeném verši nacházíme čtyři ak-

centy, které podtrhují význam a vzneše-
nost tohoto svátku:
• Den pamětní 
• Slavnost Hospodinova
• Po všechna pokolení
• Provždy platné nařízení

Svátkem paschy si Boží lid Sta-
ré smlouvy připomínal vysvobození 
z Egypta. V centru uctívání byl Hospo-
din, Zachránce Izraele, a oslavován měl 
být stále.   

A právě Paschu si Pán zvolil jako zá-
klad k ustanovení slavnosti, kterou si 
Boží lid Nové smlouvy, měl připomínat 
Památku Ježíše Krista, svého Zachrán-
ce. V evangelijních textech popisujících 
paschální večeři a ustanovení Památky 
Pána Ježíše, najdeme mimo jiné i silný 
akcent vděčnosti za přijímaný chléb:

Matouš 26,26-28  „vzdal díky…“
Marek 14,22-26 „vzdal díky…“
Lukáš 22,19-20  „vzdal díky… To čiňte 

na mou památku“
Můžeme tedy slavnost Památky Páně 

vnímat jako slavnost děkování. V 1.
Korintským cituje Pavel právě Lukáše 
(11,23-29): „Já jsem přijal od Pána, co jsem 
vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy 
byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej 
a řekl: „Toto jest mé tělo, které se za vás vy-
dává; to čiňte na mou památku.“ Stejně vzal 
po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je 
nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, 
kdykoli budete píti, na mou památku.“ Kdy-
koli tedy jíte tento chléb a pijete tento ka-
lich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepři-
jde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich 
Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi 
Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než 
tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí 
a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí 
a pije sám sobě odsouzení.“

Je to Jeho památka, ne naše. Je to 
svátek díků za již obdrženou milost. 

Chválení, ne prosby těch, kteří jsou 
shromážděni u stolu Páně. Bezpochyby 
máme mnohé potřeby a také hodně dů-
vodů k prosbám, ale stůl Páně není jen 
místo pro prosící a naříkající. Kalich je 
pro nás také kalichem požehnání, tak 
to Pán ustanovil. Obraz drahé krve, kte-
rá nám přinesla spasení. Chléb, který 
lámeme a přijímáme, je společenstvím 
Těla toho Krista, který se za nás vydal. 
(1K 10,16)

Máme myslet jen na Něj a Jeho lásku, 
vždyť On si naše hříchy a nepravosti 
už nepřipomíná (Žd 10,15-17): „Dosvěd-
čuje nám to i Duch svatý, když říká: ‚Toto 
je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch 
dnech, praví Pán; dám své zákony do jejich 
srdce a vepíšu jim je do mysli; na jejich hří-
chy a nepravosti už nikdy nevzpomenu.‘“ 

U Památky si uvědomujeme naši 
dokonalou pozici v Kristu – chválíme 
Toho, který nás obmyl od našich hříchů. 
Scházíme se, ne abychom brali, ale dá-
vali. Ne z naší, ale Jeho vůle.

  Pavel umístil text o Památce Páně do 
kontextu napomenutí korintské církvi, 
která se týkají i nás, dnešních křesťanů 
(1K 11,17-18): „shromažďujete spíše ke 
škodě než k prospěchu. Předně slyším, 
že jsou mezi vámi roztržky,…“ Pavel 
kárá jejich způsob života, jejich každo-

denní křesťanství. Vyřešme si naše pro-
blémy všedního dne a odložme je při 
této slavnostní chvíli stranou.

  Klíčovým je verš 1K 11,29: „Kdo jí 
a pije a nerozpoznává (nerozsuzuje), že 
jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě od-
souzení.“ Pavel čtenářům listu sděluje: 
„Vy jste Tělo Kristovo, a každý z vás je 
jedním z jeho údů.“

Odložte roztržky, přijímejte se navzá-
jem (Ef 5,29n): „I Kristus pečuje o církev; 
vždyť jsme údy jeho těla.“ Lidské oko vidí 
jen chléb a kalich. Duchovní zrak (2K 
4,16) vidí společenství u stolu Páně, jak 
je každý z nás do tohoto těla „vtělen“ 
(povýšen). Každý Kristovec je částí těla 
Kristova, a ty části dohromady mají vět-
ší cenu, než každý sám za sebe. Navíc 
se zde pojí viditelné s neviditelným, tělo 
s hlavou, totiž s Kristem (1J 1,1-4).

Když se podíváme na úvodní citát 
z druhé knihy Mojžíšovy ve světle vý-
roku proroka Zacharjáše (2,12): „Kdo se 
vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého 
oka.“, vidíme, jak Hospodin chrání lid 
své smlouvy. Stejně tak Bůh Syn milu-
je a chrání lid své smlouvy a chce s ním 
mít společenství. Obnovujme je i my, 
den ze dne, od Památky Páně k Památ-
ce Páně.

Památka Páně

biblická úvaha
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rozhovor

V onkologii je trvale jeden 
špecifický psychologický 
problém – hovoriť pacientovi 
pravdu, alebo formulovať 
diplomatickú odpoveď?

„Povedzte mi pravdu, pán doktor!“ 
Koľkokrát v živote som túto vetu počul. 
A väčšinou tá pacientka vlastne nechce-
la počuť pravdu, ak by tá pravda bola 
„zlá“. Čo je tá pravda? Pre mnohých sú 
to našťastie len slová – rakovina, meta-
stáza, recidíva. A opakovane som si čas-

to uvedomoval, že tá pravda, ten skutoč-
ný dosah týchto pojmov, je hierarchicky 
úplne iný pre mňa, ako pre toho pacien-
ta. Pre mňa termín metastáza, recidíva 
je v podvedomí deformovaný spomien-
kami na ne1iečiteľných a aj umierajú-
cich pacientov. Pre toho pacienta sú to 
len slová, bez toho môjho profesionál-
neho pozadia.

Každý človek je jedinečný, preto aj 
reakcia na stretnutie s utrpením býva 
rôznorodá. Nemyslím si, že by bola 

u kresťanov nejaká uniformná odpo-
veď na utrpenie. Viete, každý pacient 
potrebuje nádej. Nádej na uzdravenie, 
aj keď je niekedy už veľmi malá, ale to 
je tá „pravda“, ktorú pacient potrebuje. 
A nádej a dobrý duševný a hlavne du-
chovný stav veľmi pomáhajú v našich 
liečebných snaženiach.

Často si spomínam na jednu pacient-
ku, známu speváčku, u ktorej bolo po-
trebné previesť radikálnu gynekologic-
kú operáciu. V dôsledku dramatickej 
zmeny hormonálnej situácie dochádza-
lo u nej k zmene hlasového zafarbenia. 
A zmeny po radikálnej operácii a oža-
rovanie, zanechali u nej viaceré, objek-
tívne podmienené problémy v dôsledku 
pretrvávajúcich drobných tkanivových 
defektov. Chodila za mnou nešťastná 
a ja som sa ju neúspešne snažil upoko-
jovať a povzbudzovať. Publikum však 
veľmi pozitívne akceptovalo jej hlasovú 
zmenu a opakovaný aplauz vyliečil všet-
ky jej psychologické problémy a depre-
sie a aj tie pretrvávajúce tkanivové de-
fekty sa prekvapujúco behom krátkeho 
času úplne zahojili.

Opakovaný aplauz priniesol radosť, 
ktorá bola tak nejako v pozadí všetkých 
týchto pozitívnych zmien.

Pán Ježiš „…prináša plnosť 
radosti…“ (Ján 16,24)

a prišiel „…uzdravovať 
skrúšených srdcom…“ 

(Lukáš 4,18).

To sú tí moji pacienti, skrúšení srd-
com. Rozdávanie nádeje a lásky a zvesti 
evanjelia je jedinečné poslanie a zmysel 
a plnosť nášho života.

Mohli by ste nám viac povedať 
k téme hľadanie zázrakov 
a zázrak života?

Behom tých mnohých rokov, stráve-
ných v nemocnici, som videl viaceré ne-
očakávané a dramatické a mnohokrát 
ťažko vysvetliteľné zlepšenia zdravot-
ného stavu. Nemyslím však, že by sme 
mali vyhľadávať zázraky. Život sám je 
ten najväčší zázrak.

Rozhovor
S MUDr. Jánom Sirackým, DrSc., FRSC

o viere a onkológii
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ZA POSKYTNUTÝ ROZHOVOR ĎAKUJE
JÁN KUČERA

Niekedy, veľmi zriedkavo, sa pri 
operačnom sále ozvú dve slová, ktoré 
vyvolajú neuveriteľné ticho – „zástava 
srdca“. Všetko sa zastaví a stíchne, len 
anestéziologický tím sa horúčkovite 
snaží obnoviť rytmus srdcovej činnos-
ti. Je to veľmi zriedkavá udalosť a dnes, 
pomocou dokonalej prístrojovej tech-
niky a účinných liekov, sa prakticky 
v každom takomto prípade podarí ob-
noviť činnosť srdca. Pred 20 až 30 rok-
mi neboli ešte tieto medicínsko-technic-
ké vymoženosti a pri zástave srdca, po 
zlyhaní medikamentóznych provokácií, 
bolo potrebné veľmi rýchlo preniknúť 
do hrudníka, vziať srdce do ruky a ryt-
mickým stlačením udržiavať cirkuláciu 
krvi a aj týmto spôsobom vyprovokovať 
obnovenie jeho rytmickej činnosti.

Počas mnohých rokov na operačnom 
sále som bol v tejto situácii len jediný 
raz, ale dodnes si dokážem vyvolať ten 
pocit živého ľudského srdca vo svojej 
ruke.

Zástava srdca. To sú slová, ktoré vy-
volávajú pocit bezprostrednej blízkosti 
rozhodujúceho okamžiku. Čas sa zasta-
vil. Potom srdce znovu naskočí a začne 
pracovať. Zázrak života. Je to chvíľa, 
ktorá núti rozmýšľať o základných hod-
notách: začiatok, koniec, kontinuita, 
plynutie času, koniec času, kto je nad 
tým všetkým. Kto to všetko naprogra-
moval?

„Moje časy sú v Tvojich rukách, 
Bože.“ (Žalm 31,16)

Život človeka je zázrak – všetko: za-
čiatok, plynutie času aj koniec času. 
A zázrak v živote človeka je láska.

„Láska je trpezlivá, je dobrotivá, láska 

nezávidí, láska sa nechváli, nepovyšuje sa, 
nechová sa neslušne, nehľadí len na svoj 
prospech, nezlostí sa, nespomína na zlé, 
neraduje sa z neprávosti, ale má radosť 
z pravdy.“ (1K 13,4-7)

Ako to dosiahnuť? Čo máme robiť?

V Londýne v Chráme Sv. Pavla je sve-
toznámy obraz britského maliara Hol-
mana Hunta „Svetlo sveta“. Pán Ježiš 
stojí pri starých zahrdzavených, breč-
tanom obrastených dverách. V ruke má 
horiacu sviečku a klope na tieto dvere. 
Dvere nemajú kľučku, dajú sa otvoriť len 
zvnútra. Každý ich musí otvoriť sám.

Povedzte nám, prosím, ako 
rozmýšľate po rokoch medzi 
onkologickými pacientmi.

Človek 21. storočia je už veľmi seba-
vedomý. Úžasne ďaleko sme sa už do-
stali. Sme veľmi úspešní v našich sna-
ženiach a niekedy sme až v rozpakoch 
a v neistote z výsledkov vedy a techni-
ky. Klonujeme gény a sme pri klonova-
ní zvierat a neviem, či sme sa zastavili. 
Taká Titanská revolta – všetko vieme, 
všetko môžeme. A tak myslím, že je čas 
na zastavenie a zamyslenie. Tak, aby sa 
ľudia dokázali zastaviť aspoň na chvíľu 
a aby začali rozmýšľať o sebe. Kto som, 
aký som, odkiaľ idem a kam kráčam. 
Zamyslenie nad tým výsostne mojím 
– včera, dnes, zajtra.

Každý rok 11. novembra s úderom 11. 
hodiny vyjde Britská kráľovná z vládnej 
budovy v Londýne a k pomníku nezná-

meho vojaka položí kyticu červených 
makov. Potom kladú kytice členovia 
kráľovskej rodiny, ministerský predse-
da, reprezentanti vlády, parlamentu, 
všetkých cirkví a potom pochodujú 
vojnoví veteráni I. a II. svetovej vojny. 
Mnohí sú na vozíčkoch. Hudba kráľov-
skej gardy hrá starú anglickú vojenskú 
pieseň „Tipperary“ a starú nemeckú vo-
jenskú pieseň „Lili Mar1en“. Každý túto 
tradičnú spomienku hlboko prežíva. 
A tak tento deň prináša také malé po-
hladenie rodičom a príbuzným všetkých 
tých, ktorí sa z vojny nevrátili a takú ra-
dosť pre tých, ktorí tam pochodujú, že 
sa na nich nezabúda. Ten pomník, kde 
sa kvety ukladajú sa menuje Cenotaph. 
Je to slovo zložené z dvoch gréckych vý-
razov: kenos – prázdny a taphos – hrob. 
Prázdny hrob ako symbol slobody, po-
koja, lásky a koniec nepriateľstva a ne-
návisti. Prázdny hrob – symbol vzkrie-
senia Pána Ježiša Krista, ktorý prináša 
lásku, spravodlivosť, pokoj a radosť (R 
14,17).

Hľadáme zmysel a plnosť našich 
dní. Rozdávanie je jedinečné poslanie 
a zmysel a plnosť. Prinášať radosť pre 
tých, ktorí sú v smútku, prinášať ra-
dosť pre tých, ktorí žijú tak nejako v še-
divosti dní, prinášať radosť cez nádej 
pre tých, ktorí sú v utrpení. Prinášať 
radostnú zvesť evanjelia pre všetkých 
(Mt 11,28 -29).

rozhovor
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biblický kvíz

PETR VAĎURA

Tazatel: Dnes se ocitáme uprostřed 
oslav velkého vítězství. Vy se ale moc 
neradujete. Proč?

Neznámý: A to se mám radovat z to-
ho, že se nám podařilo pobít několik ti-
síců našich bratří? Že Zikrí zabil králov-
ského syna a další judské velmože? Ne, 
stokrát ne! Spíš bychom si měli sypat 
hlavu popelem za to, jak nás Hospodin 
ponížil.

T: Nemyslíte ale, že vám Judu vydal 
do rukou právě Hospodin? Ta porážka 
byla tak jasná.

N: Snad ano, ale to neznamená, že 
musíme judské bojovníky vraždit jako 
ovce. To volá do nebes! Však jsem to 
také našim pánům velitelům řekl.

T: A co oni na to?

N: Zastyděli se a dali mi zapravdu.

T: To snad ne! Chcete mi říci, že vás 
poslouchali?

N: Nejen to. Když jsem viděl, jak 
v průvodu vedou do Samaří ty tisíce ne-
bohých zotročených Judejců, zastoupil 
jsem jim cestu a vyřídil jsem jim Hos-
podinovo slovo: „Hospodin proti vám 
plane hněvem!“

T: To měli asi radost...

N: Spíš jsem jim potvrdil, co sami 
věděli: jsme přeci všichni synové Abra-
hamovi, jsme bratři! A jak může bratr 
zotročit bratra? Bůh našich otců ústy 
Mojžíše něco takového zakázal. A vy si 
teď vedete tisíce nebohých lidí, abyste 
nemuseli dřít na polích a měli se dobře? 
To je přeci hanba! Když jsem pak ještě 
viděl, jak jsou ti zajatci zubožení a hla-
doví a že mnozí jsou dokonce nazí, bosí 
a zranění, bylo mi do pláče. Proto jsem 
jim řekl: „Dost, tohle dělat nesmíte!“

T: To se ale na vaši stranu musel po-
stavit někdo vlivný, že vás ti vojáci rov-
nou nezabili.

N: Ano, Hospodin se dotkl srdce 
Azarjáše, syna Jóchananova, Berekjáše, 
syna Mešilemótova, Jechizkijáše, syna 
Šalúmova, a Amasy, syna Chadlajova, 
kteří se spolu se mnou postavili proti ve-
litelům. Řekli jim s velkou rozhodností, 
ať ty zajatce propustí. Z kořisti, kterou 
vezli vojáci na vozech, nabrali oblečení 
a obuv pro ty chudáky, kteří neměli vů-
bec nic. Pak jim dali najíst, napít, ošet-
řili zraněné a poslali je do Jericha. Ty, co 
nemohli chodit sami, dokonce naložili 
na osly a odvezli je tam. Chválil jsem za 
to Hospodina, protože jinak bychom ke 
všem svým hříchům přidali ještě tento 
veliký a hrozný.

T: Vy jste těm velmožům řekl, že to 
mají udělat?

N: Ne, já jsem vystoupil proti veli-
telům. Těm jsem řekl, že mají zajatce 
propustit, protože jinak by to byla veli-
ká vina před Bohem. Zbytek vykonali ti 
muži, které jsem jmenoval. 

T: Jak si vysvětlujete skutečnost, že 
vaši vojáci byli schopni vzdát se jak za-
jatců, tak lupu?

N: Sám tomu nerozumím, čekal jsem 
spíš, že mě zabijí. Ale oni byli hodně zma-
teni a ve chvíli, kdy proti nim vystoupili 
ti velmožové, se úplně stáhli. Není divu 
– byli to ti nejváženější efrajimští starší, 
proti kterým by si asi netroufl vystoupit 
ani ten zabiják Zikrí. A pak – věřím, že 
za tím vším stál Hospodin, který se ten-
tokrát nad námi smiloval. Judu ponížil 
kvůli jejich modlářskému králi, ale nás 
se prozatím ujal. Kdo ví, kdy mu ale do-
jde i s námi trpělivost.

T: Děkuji vám za rozhovor.

Kdo je Neznámým?
Poznáte, o jakou biblickou postavu 

se jedná?

Výsledek biblického kvízu 
02/2009

Odpověď na otázku zní: 
Diotrefés (3J 1,9)

Rozhovor
s neznámým
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JAREK ANDRÝSEK

Svědectví

Když jsem připravoval přednášku 
pro seminář ke stoletému výročí vzniku 
Bratrského hnutí v Polsku a následně 
i v Českých zemích, narazil jsem při 
pročítání misijních zpráv zakladate-
lů hnutí na poznámku bratra Mrózka 
v 5. čísle časopisu Offene Türen z roku 
1919: „V Nowém Sączi se vytvořil malý 
kroužek věřících skrze jednu sestru, která 
uvěřila v Oderbergu (dnešní Bohumín). 
Volají o pomoc. Doposavad jsem tomuto 
volání nemohl vyhovět, protože je to příliš 
daleko. Budoucnost je tedy v Boží ruce. Pán 
vše připraví a povede podle své libé vůle.“

A Pán to skutečně vedl. Ta sestra se 
jmenovala Olimpie Weimannová a  Jó-
zef Mrózek o ní na jaře 1920 napsal, že 
je v šíření evangelia velmi činná a že 
o Božím působení ve svém životě napsa-
la zprávu. I když je toto svědectví již 90 
let staré, obsahuje silný náboj, který, jak 
věřím, může i v dnešní době povzbudit 
nejednu sestru ke svědectví. Zde uvá-
dím výňatky z dopisu, který byl také 
zveřejněn v časopise biblické školy ve 
Wiedenestu (OT, sešit 2-3, 1920):

„Pána jsem našla ještě v Bohumíně. Tam 
se mě zmocnila touha sloužit našemu polské-
mu lidu jako Boží nástroj a Pán mé přání vy-
plnil. Už po jednom roce jsem se mohla vrátit 
do Nowého Sącze, odkud jsem původně do 

Bohumína přišla. V Nowém Sączi jsem moh-
la svědčit o nevystižitelné milosti, které se mi 
od Pána dostalo. Svědčila jsem plná nadšení 
a odvahy, a to i tehdy, když přišly potíže, jak 
ze strany lidí, tak i kněží. Byla jsem úplně 
sama. Všichni mě opustili, ale Pán mě posilo-
val a dával mi trpělivost. Oheň pronásledo-
vání vystavil mou víru zkoušce. Musela jsem 
snášet hlad a zimu. Satan se snažil nemocí 
ochromit mou sílu, ale Pán mi ji vrátil. Svěd-
čila jsem při každé příležitosti. Cítila jsem 
zodpovědnost zvěstovat evangelium, aby 
můj lid nezůstával v temnotě.

20. června 1918 jsem přišla s matkou do 
Nowého Sącze. Neměly jsme žádný byt. Šly 
jsme do německé Dombrowské u Nowého 
Sącze k příbuzným. Pán dal milost, že nás 
přijali s láskou. Po dvou týdnech nám Pán 
daroval byt a my jsme se do něj nastěhovaly 
se slamníkem a jedním kufrem. Jinak jsme 
neměly nic! V bytě jsem se cítila jako krá-
lovna, ačkoliv tam nebyl ani trůn, ani nic 
na čem by se dalo sedět. Po třech měsících 
nám Pán daroval postel. Pak přišel hlad, 
bolesti nohou a zima, protože jsem nemohla 
vydělávat. Moje matka navíc onemocně-
la. Protože byla nevěřící, trpěla jsem tím, 
že nás lidé pronásledují. Prosila mě totiž, 
abych už lidem nic neříkala a neprodávala 
Bible. Protože matku miluji, prožívala jsem 
vnitřní boje. Nakonec jsem jí však řekla: 

„Matko, nemohu jinak, je to má povinnost.“ 
Bible mě posilovala.

Na začátku února 1919 jsem se celou 
noc modlila a Pán mi vrátil zdraví. Mohla 
jsem zase šít. Měla jsem hodně práce a tak 
jsem najala sestřenici, aby mi pomohla. Ta 
to však nezvládala a já jsem ji chtěla po-
slat zpět. Pán mi však řekl: „Ona sem ne-
přišla kvůli šití, ale kvůli slyšení pravdy.“ 
Nechala jsem si ji tedy u sebe a ona 27. 
března poznala Pravdu. Krátce na to se ob-
rátili dva bratři, a tak jsme v Novém Sączi 
hned otevřeli shromáždění. Předčítala jsem 
jim z Písma a vyprávěla své zkušenosti. 3. 
srpna 1919 nás navštívil bratr Józef Mró-
zek z Oderbergu a pak Jiří Turoň z Těšína. 
8. září byli bratrem Turoněm pokřtěni dva 
bratři a dvě sestry. Po určitém čase jsem 
vypozorovala, že tito bratři jsou dostateč-
ně vystrojeni k vedení sboru a tak jsem jim 
předala vedení celé práce. Ti jsou teď pilní 
a získávají duše pro Pána. Bratr Mrózek už 
zde byl dvakrát a bratr Turoň čtyřikrát. 28. 
prosince jsme zde uspořádali malou konfe-
renci a pak i silvestrovské shromáždění.“

Je to jeden z mnoha příkladů, které 
ukazují, jak důležitou roli hrály v his-
torii Bratrského hnutí sestry. Věřím, že 
sestry mohou psát (a jistě i píší) historii 
našeho hnutí i v dnešní době.

Olimpie Weimannové

historie

Bohumínský sbor kolem roku 1920 (Mrózek zcela vpravo)



26 ŽIVÉ SLOVO

rozhovor s biblistou

Dnes budeme opět číst 2. kapitolu 
První knihy Mojžíšovy, v níž jsme se už 
dostali k textu o stvoření ženy, kterým 
zpráva vrcholí. Jiří, jak zní doslovný 
překlad textu od osmnáctého do dvacá-
tého pátého verše?

„Řekl Hospodin Bůh: ‚Není dobré být 
člověku samotnému, učiním jemu po-
moc jako proti němu.‘ A zformoval Hos-
podin Bůh ze země každého živočicha 
pole a každého létavce nebes a přivedl 
k člověku, aby viděl, co zavolá k němu. 
A vše, co volá k němu člověk, takové má 
duše živá jméno. A zavolal člověk jména 
(nebo: nazval člověk jména) pro každý 
dobytek a pro každého létavce nebeské-
ho a pro každého živočicha pole. A pro 
člověka není nalezena pomoc jako proti 
němu. A napadl Hospodin Bůh mráko-
tou člověka a /ten/ usnul. A vzal jedno 
z jeho žeber a vyplnil masem pod ním. 
A postavil Hospodin Bůh žebro, které 
vzal z člověka, k ženě, a přivedl ji k člo-
věku. A řekl člověk: ,Toto je jedna kost 
z mých kostí a tělo z mého těla, proto 
bude nazvána žena, neboť z muže je 
vzata. Proto opouští muž otce svého 
a matku svou a přilne do své ženy a jsou 
jedno tělo.‘“

Na vyprávění je zajímavá jeho kom-
pozice: do popisu hledání pomoci pro 
člověka jsou vloženy informace o zvířa-
tech. Jaký je účel této stavby?

Na první pohled to vypadá, jakoby 
Hospodin nejprve hledal pomoc pro 
člověka mezi zvířaty, a teprve když se 
ukáže, že to není správné řešení, udě-
lá to jinak. Možná je zde ale i výstraha, 
aby člověk nehledal svého partnera ve 
zvířatech, ale pouze u sobě rovného člo-
věka. 

Hospodin zde očekává, co člověk na 
zvířata bude volat, a podle toho je po-
jmenovává. Znamená to tedy, že když 
zavolal: „Zajíci!“, byl to zajíc, zatímco 
když zavolal: „Ježku!“, byl to ježek?

Asi ano. 
Souvisí to nějak s tím, že když někdo 

někoho pojmenuje, získává nad ním 
svrchovanost?

To nevím, i když se to občas říká. 
Hlavně se to tvrdí o muži a ženě. Když 
muž ženu pojmenoval, prohlásil se tím 

prý jakoby za jejího vládce. Tady ten text 
ale něco podobného vůbec nenaznaču-
je. Spíš je zde skryto něco jiného: lidské 
slovo stojí na počátku vztahu, díky ně-
muž se pak ze slova stává jméno. V tom 
ale ještě není žádná převaha.

Co z textu můžeme poznat o vztahu 
lidí ke zvířatům?

Zajímavé je už to, že se o vzniku zví-
řat mluví ve druhé zprávě až na tom-
to místě. Už jsme si všimli, že se zde 
stvoření na rozdíl od první zprávy líčí 
jinak: Bůh nemluví, ale jedná. Nejpr-
ve zformuje člověka a teprve po něm 
rostliny, zvířata a nakonec ženu. Jako-
by člověka stvořil nadvakrát a mezitím 
zformoval zvířata. Ale vypravěč nevy-
jmenovává, jaká zvířata stvořil. Mluví 
o dvou až třech zástupcích, ale ti jsou 
jiní, než byli uvedeni ve zprávě první. 
Tehdejšího posluchače to nejspíš nijak 
nemátlo, protože neměl žádnou ucele-
nou představu o průběhu stvoření, jak 
ji máme díky evolučním teoriím my. Ke 
vztahu zvířat a lidí říká zpráva důležité 
skutečnosti: zvířata jsou stejně jako lidé 
stvořena Hospodinem. Je zde dokonce 
použito stejné sloveso „zformovat“, jaké 
bylo použito v sedmém verši pro stvoře-
ní člověka. Živý tvor je zde navíc také 
nazván „živá duše“, takže člověk si ne-
může myslet, že je díky duši proti ostat-
ním tvorům jakkoli privilegován. Dále 
člověk na zvířata volá, tzn., komunikuje 
s nimi. To první zpráva o stvoření také 
neobsahuje.

Jako zvláštní skupina zvířat je zde 
uvedena polní zvěř. Kde se tu bere pole, 
když se kolem zahrady Eden rozprostírá 
jen samá pustina?

Cílem textu není podat pozitivistický 
popis historických skutečností, a proto 
pisatel používá reálie, které byly jeho 
tehdejším posluchačům známé. Je to 
podobné, jako když se ve středověku 
malovaly obrazy Svaté rodiny ve středo-
věkých oděvech a exteriérech. Ani teh-
dejší lidi to nijak neznepokojilo.

Jako když se Ladův Betlém odehrává 
ve středních Čechách.

Ano přesně tak. A takhle se ty pří-
běhy také mají vyprávět. Není třeba re-
konstruovat dobový kolorit, protože pří-

běh se má odehrávat v okamžiku, kdy je 
vyprávěn. 

Vraťme se ale k poli – to přeci není 
úplně neutrální pojem.

Profesor Heller říkal, že pole předsta-
vovalo pro tehdejší posluchače místo 
obsazené démony. Pokud je to pravda, 
pak se zde v poněkud skryté protiná-
boženské polemice říká, že ani démo-
ni nevznikli jinak než ostatní stvoření. 
A jako stvořené bytosti jsou všichni pol-
ní živočichové, ať zvířata, nebo démoni, 
pod Hospodinovou pravomocí.

Tato skutečnost se stane důležitou při 
výkladu třetí kapitoly, v níž vystupu-
je had jako nejzchytralejší ze vší polní 
zvěře.

Tam je dokonce dodáno: „kterou stvo-
řil Hospodin“. Takže ani had nevznikl 
nějak samovolně, ale patří do Hospodi-
nova stvoření. V důsledku toho se na-
chází pod jeho plnou svrchovaností.

My se teď ale zaměříme na ženu. Proč 
ji Hospodin k člověku přivedl?

To se musíme podívat na počátek 
dnešní perikopy. Začíná Hospodinovou 
přímou řečí. Je to již druhý Hospodinův 
výrok v této zprávě, který je posléze vy-
pravěčem zopakován a tím zdůrazněn. 
Oproti prvnímu (Gn 2,16-17) tento jako-
by nemá adresáta: „Není dobré být člo-
věku samotnému, učiním jemu pomoc, 
která je jakoby proti němu.“ Vypadá to, 
jakoby vypravěč chtěl nechat poslucha-
če nahlédnout do Hospodinova přemí-
tání a tím jej vtáhnout do dění „za opo-
nou“. Důležité je, že podle Hospodinova 
úsudku by člověk neměl být sám. Člo-
věk to samozřejmě ví ze své zkušenosti 
také, ale tady je ujištěn o tom, že už dáv-
no to věděl i Hospodin a předem učinil 
určitá opatření. Bůh nás zná jakoby ze-
vnitř, a proto náš život formuje, aniž by 
potřeboval experimentovat a aniž by mu 
kdokoli musel jakkoli radit či pomáhat. 

Proč není dobré být sám? 
To řečeno není. Dozvídáme se jen, že 

Hospodin zjednal nápravu stvořením 
ženy. Ta není dána muži pro zábavu, ale 
jako pomoc. V čem pomoc spočívá, říká 
text dokonce dvakrát. V osmnáctém 
a dvacátém verši čteme v ekumenickém 
překladu: „Učiním mu pomoc jemu rov-

Stvoření ženy
Genesis 2,18 - 25
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nou.“ V kralické Bibli je řečeno: „Učiním 
jemu pomoc, kteráž by při něm /byla/.“ 
V důsledku těchto překladů po dlouhé 
generace muži vnímali ženy jako své 
pomocnice, které dostali od Pána Boha. 
Takový muž logicky očekává, že mu 
jeho pomocnice bude k ruce a že smysl 
jejího života je být oporou svého muže. 
Takto byla také na základě biblických 
překladů modelována etika manželství.

Na druhou stranu z ekumenického 
překladu můžeme vyvodit, že muž a že-
na jsou si rovni, a proto nestojí jeden 
nad druhým.

Možná, že český ekumenický pře-
klad reaguje na nerovné postavení žen, 
ovšem v hebrejském textu nic takové-
ho není. Tam je v doslovném překla-
du napsáno: „Učiním mu pomoc jako 
proti němu.“ Vedle sebe zde stojí dvě 
předložky: „jako“ a „proti“. Pomocí 
předložky „jako“ se většinou vyjadřuje 
analogie. Zde se však jejím prostřednic-
tvím říká, že by něco mělo být podobné 
určitému stavu. Údiv vyvolává předlož-
ka „proti“, protože ta vlastně říká, že 
pomoc od Hospodina je namířena proti 
muži. Ale pozor: „jako proti“! Záměrem 
tohoto protimluvu je zřejmě vyjádřit, 
že Hospodinem připravená pomoc má 
být protikladem muže. České přísloví 
mluví o protikladech, které se přitahu-
jí, protože se navzájem potřebují. Jeden 
z dvojice vyvažuje to, co nemá druhý. 
V tomto smyslu snad můžeme této po-
divuhodné formulaci rozumět. Podle 
poněkud vyhrocenější interpretace je 
pomoc skutečně namířena proti muži, 
poněvadž muž jistou opozici ke svému 
růstu nutně potřebuje. My někdy podlé-

háme iluzi, že žena je muži pomocí pou-
ze tehdy, když s ním ve všem souhlasí. 
V opačném případě muž znejistí a zner-
vózní. Jestliže však podle textu má být 
žena ve vztahu k muži „proti“, má se od 
něj jako pomoc diametrálně lišit. Cílem 
nastalého pnutí je dostat muže do pohy-
bu: muž musí vystoupit ze své pohodlné 
pozice člověka, který se nechce měnit. 
Začne přehodnocovat své názory, pře-
mýšlet nad nimi a případně je i měnit. 
To je samozřejmě psychologizace, ale 
mně se zdá, že bychom se tímto směrem 
ve svých úvahách mohli opatrně pustit. 
Leckdy jsme totiž neklidní z rozličných 
nesrovnalostí v našich manželských 
vztazích. Co když jsou ale na místě? Co 
když se nemáme snažit za každou cenu 
vzájemné rozdíly potlačovat, ale spíš je 
máme brát jako podnět k sebereflexi 
a k případné změně? Velmi často se to-
tiž nedokážeme proměňovat jinak, než 
prostřednictvím konfrontací a konflik-
tů. A protože Bůh si nepřeje, abychom 
ve svém duchovním vývoji ustrnuli, je 
dost dobře možné, že prevencí proti 
tomu je právě spojení muže a ženy. Zno-
vu ale opakuji, že tohle už není výklad 
textu, jako spíš reflexe nad ním či pod-
nět k úvahám.

Jak je vznik ženy popsán?
Hospodin napadne člověka těžkou 

mrákotou, během které z něj odejme 
žebro. Z toho pak vystaví ženu. Tuto 
metaforu krásně rozkryl profesor Bič 
upozorněním na to, že výraz „žebro“ se 
v knihách Královských používá při po-
pisu chrámové stěny. Tato skutečnost 
dává našemu textu skrytě náboženský 
význam: jakoby si Hospodin chtěl z člo-

věka (muže a ženy) vytvořit svůj dům, 
ve kterém by mohl přebývat. Je to para-
dox: Bůh, který nebydlí v chrámech po-
stavených lidskou rukou, jemuž je země 
pouze podložkou nohou, si připraví pří-
bytek v člověku. Tuto myšlenku, která je 
zde spíš jen naznačena, rozvíjí podrob-
něji Nový Zákon (např. když apoštol Pa-
vel v 1K 6,19 věřícím říká, že jejich tělo 
je chrámem Ducha svatého).

Co znamená, že na člověka uvedl Bůh 
mrákotu?

Uvedl jej do stavu bezvědomí, kdy 
o sobě člověk neví. Zde si dovolím zno-
vu trochu psychologizovat: aby muž byl 
schopen přijmout ženu, musí se dostat 
do bezvědomí. Co jiného je zamilova-
nost, při které muž vidí ženu zideali-
zovanou a dokonalou? Takový stav je 
naprosto normální a všichni jsme jej 
poznali. Možná díky němu je zachována 
reprodukční schopnost lidstva, protože 
v bdělém stavu by patrně muž nikdy ne-
učinil některá z rozhodnutí, pro která je 
zapotřebí stav bezvědomí. 

Třeba by poznal, že žena bude proti 
němu.

Ano, a že to bude pro něj nevýhod-
né, protože se pak bude muset přemá-
hat, měnit a přizpůsobovat. Vidíme, že 
příběh je opět vyprávěn tak, aby v něm 
posluchač či čtenář rozpoznal něco ze 
svého života. 

Když se muž po vytvoření ženy pro-
bere z mrákoty, začne mluvit ve verších. 
To je docela romantické.

Ne tak moc, protože za poetickou řečí 
v Bibli většinou stojí Bůh a básnická 
výpověď je pouhým lidským ozvukem 

rozhovor s biblistou
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Božího dotyku. S tím se setkáváme 
i v jiných starozákonních textech. Když 
třeba začne mluvit ve verších žalmista 
nebo prorok, poznáváme, že jej roze-
zněl Hospodin, stejně jako umělec ro-
zezní dotykem svůj hudební nástroj. 
Muž slovy básně vyznává, že v ženě 
rozpoznal kus sebe. Jakoby zde byl na-
značen důležitý novozákonní princip, 
podle něhož člověk skutečně získává 
pouze tehdy, když něco ztrácí. Někdy to 
funguje i tak, že jakmile se člověk vzdá 
požadovaného, je schopen přijmout da-
rované. Nejprve se však musí vzdát, aby 
potom mohl přijmout. V Novém zákoně 
je tento princip velmi radikálně vyslo-
ven v Ježíšových slovech: „Neboť kdo 
by chtěl zachránit svůj život (doslova 
duši), ten o něj přijde; kdo však přijde 
o život (duši) pro mne a pro evangeli-
um, zachrání jej.“ 

Říká muž skutečně slova „kost z mých 
kostí“?

Ano, to je přeloženo přesně. Těmito 
slovy je vyjádřena sounáležitost muže 
a ženy, kteří k sobě patří nejen proto, 
že je dal dohromady Bůh, ale i proto, že 
jeden z druhého pochází. Stvoření ženy 
je popsáno jiným slovesem než stvoře-
ní muže. Muž byl „zformován“, zatím-
co žena je „vystavěna“. Staví se dům 
– a žena s domem souvisí, protože bu-
duje domov. Nakonec, jak jsme už řek-
li, slovo „žebro“ souvisí i s chrámovou 
stěnou. Tyto dva motivy naznačují, že 
vztah dvou lidí lze metaforicky vyjádřit 
jako stavbu. V Novém zákoně v duchu 
této metafory označí apoštol Petr celou 
církev jako duchovní dům, který je po-
staven z živých kamenů. 

Když v této pasáži Bible čteme, jak 
vztah muže a ženy vzniká, neshledá-
váme zde téměř nic z toho, co známe 
z našich současných vztahů. Není zde 
ani slovo o sexuální přitažlivosti nebo 
nějakých emocích. Vše je dílem Hos-
podinovým, jakoby manželství bylo na 
prvním místě svazkem spirituálním, 
duchovním. 

Ano, tento text ukazuje svazek muže 
a ženy jako svazek duchovní, který má 
jasný cíl a zaměření. 

Dostali jsme se k pojmenování ženy, 
které prý je zasazeno do poměrně obtíž-
ně přeložitelné slovní hříčky.

Ano. Muž říká:  „... bude se jmeno-
vat žena (hebrejsky íšša), neboť z muže 
(hebrejsky íš) je vzata.“ Tuto hebrejskou 
slovní hříčku íš a íšša se ekumenický 

překlad pokusil vyjádřit dvojicí „muž“ 
a „mužena“.

Kraličtí mají „muž“ a „mužatka“.
To není moc šťastný překlad, nicmé-

ně i ten se snaží naznačit, že muž a žena 
k sobě patří, že jsou jakoby jedna by-
tost, kterou Bůh rozdělil na dvě části.

Stejnou myšlenku má Platón. Podle 
něj byl člověk zprvu kulatý, měl čtyři 
ruce a čtyři nohy, a protože byl moc čilý 
a divoký, tak ho bohové rozsekli na dvě 
poloviny – muže a ženu. 

Jak řecká mytologie, tak biblické po-
dání se shodují v tom hlavním: ačkoli 
jsou ti dva lidé fyzicky, racionálně i du-
chovně velmi rozdílní, tak k sobě přes-
to patří a tvoří zvláštní a nepostižitelný 
svazek. 

V češtině komplementaritu muže 
a ženy vyjadřují snad jen pojmenování 
„manžel“ a „manželka“.

To není špatné, protože vzápětí bude 
řeč o tom, že muž má opustit otce 
a matku a přilnout ke své ženě, což je 
vlastně popis manželství. Naše dnešní 
perikopa tedy nechce na prvním místě 
popisovat vznik ženy, nýbrž na obraze 
stvoření ženy vylíčit metaforicky vznik 
manželství. Nejde však o popis prvního 
manželství, protože první muž žádného 
otce ani matku neměl, jako spíš o vztah 
muže a ženy v nadčasové perspektivě. 

Čtyřiadvacátý verš cituje autor no-
vozákonní epištoly Efezským: „‚Proto 
opustí muž otce i matku a připojí se 
k své manželce, a budou ti dva jedno 
tělo‘. Je to velké tajemství, které vzta-
huji na Krista a na církev“ (Ef 5,31-32). 
Jakoby naznačoval, že v První knize 
Mojžíšově jde o víc než jenom o vztah 
muže a ženy. 

To je pravda. V novozákonní per-
spektivě tvoří vztah muže a ženy ja-
kýsi model vztahu mezi Bohem a člo-
věkem. Zkusme ten text ale číst ještě 
trochu jinak, než jej čte ekumenický 
překlad, který překládá budoucím ča-
sem:„... a stanou se jedním tělem“. To 
evokuje představu, že muž a žena se 
jedním tělem teprve někdy v budoucnu 
stanou. Hebrejský text však připouští 
i překlad v čase přítomném: „... a jsou 
jedno tělo.“ V takovém případě se jedná 
o konstatování stavu, který trvá od sa-
mého počátku. Jedním tělem muž a že-
na jsou jakoby latentně, i když si to neu-
vědomují. Za tím je představa, že určité 
duchovní skutečnosti existují navzdory 
tomu, že je nedokážeme evidovat. Čte-

nářům Nového zákona by to opět mělo 
být povědomé.

Co vyjadřuje hebrejské sloveso „při-
lnout“?

Tohle sloveso je použito v zajímavé 
vazbě: zde není řečeno, že žena přilne 
k muži, ale že „muž přilne do své ženy“. 
Slovesem „přilnout“ se obvykle popisu-
je prolnutí dvou kapalin. Vznikne směs, 
ze které už není možné jednu kapalinu 
od druhé oddělit. Takový charakter má 
spojení muže a ženy. 

Jak je možné, že otce a matku opouští 
muž, a ne žena? V patriarchální společ-
nosti tomu přeci bylo opačně – muž zů-
stával na svém, aby majetek zůstal v ro-
dině, zatímco žena se k němu přivdala. 

Jenomže zde se nepopisuje sociální, 
ale spirituální podoba vztahu. V duchov-
ní oblasti je mužovo vyvázání z područí 
rodičů důležitější než ženino, proto-
že muž nese duchovní odpovědnost 
za rodinu. Svědčí o tom i gramatický 
rod, v němž jsou formulovány příkazy 
a instrukce Starého zákona. Hebrejšti-
na totiž rozlišuje rod mužský a ženský 
u sloves nejen ve třetí osobě, jako češ-
tina (on šel, ona šla), ale i ve druhé (ty 
jdeš /muži/, ty jdeš /ženo/). Stejně tak 
u zájmen „ty“ a „vy“ poznáme, zda se 
mluví k muži, anebo k ženě. A starozá-
konní přikázání jsou vždy formulována 
v druhé osobě mužského rodu. Snad je 
to proto, že muži je více zapotřebí sdě-
lovat Boží vůli, zatímco žena poznává 
duchovní skutečnosti možná více intu-
itivně. 

Do kostelů chodí více žen než mužů. 
Proč je ale věta o opuštění otce a matky 
a přilnutí k ženě uvozena spojkou „pro-
to“?

Neboť touto větou je manželství zdů-
vodněno. Jelikož žena pochází z muže 
a je kost mužových kostí, patří k muži 
tak, jako muž k ženě. To je důvod, proč 
musí být přerušeny předchozí vazby 
a proč musí nastat prolnutí těch dvou. 
Vždyť jsou jedním tělem! Muž není 
nucen opustit svého otce a matku, ale 
opouští je jakoby automaticky, neboť 
konečně procitnul. Opustit otce a mat-
ku není příkaz, nýbrž konstatování 
stavu, kdy člověk vstupuje do nové di-
menze života. Zde pak už ale skutečně 
nečteme o jakémsi jedinci z počátku 
historie, nýbrž velmi aktuálně o nás 
samých. 

S JIŘÍM BENEŠEM ROZMLOUVAL 
PETR VAĎURA
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recenze

MARIA ANNE HIRSCHMANN: HANSI. 
INFINITI ART, ČESKÝ TĚŠÍN 2008. 

PETR VAĎURA 

Vzpomínkových knih je na knižním 
trhu mnoho a jsou stále oblíbené. Han-
si od Marie Anny Hirschmannové patří 
k těm, které stojí za to číst. Autorka, su-
detská Němka, pochází z českého pohra-
ničí. Vyrůstala jako sirotek u náhradních 
rodičů, a proto se snadněji v době dospí-
vání přimkla k národně socialistické ide-
ologii. Kniha mistrovsky popisuje vnitřní 
prožitky a myšlenkové pochody člověka, 
který bezmezně věří státu a jeho vůdci. 
Díky tomu pochopíme, jak bylo možné, 
že se lidé nechali Hitlerovým režimem 
získat. Nahlížíme do nitra dívky, která 
viděla svět očima nacistické ideologie. 
Bohužel zde není ani slovo o jejím vzta-
hu k Židům, zato je zde vylíčen autorčin 
vztah k Čechům. Nejpůsobivější je scé-
na, ve které má Hansi dopravit vlakem 
na určené místo několik německých dětí. 
Když se nemohou dostat do přeplněné-
ho vlaku, pohrozí mladá nacistka čes-
kým železničářům jednotkami SS. Brzy 
na to se ale nacistická Třetí říše zhroutila 
a Hansi se stala z příslušnice vyvolené 
rasy příslušnicí poraženého národa. 
Kniha popisuje, jak tuto proměnu různí 
stoupenci režimu prožívali. Ona sama 
ani po skončení války zločinný charakter 
nacismu plně neprohlédla a nedokázala 
jej kriticky reflektovat. S koncem Třetí 
říše se vyrovnala pouze díky vnitřnímu 
závazku, že už nikdy nesmí uvěřit žádné 
ideologii. Její prohlédnutí zločinnosti sa-
motného hitlerovského režimu bylo však 
postupné a trvalo řadu let.  

V následující části kniha na základě 
Hansiných vzpomínek líčí úděl sudet-
ských Němců v Československu po 
skončení války. Hansi vypráví příbě-

hy, které odhalují brutalitu Rusů 
a nevyzpytatelnost Čechů. Popis 
života v pracovním táboře patří 
k vrcholům knihy. Pro leckoho 
možná budou tyto řádky těžko 
přijatelné, protože bývalá nacist-
ka zde líčí krutost Čechů a Rusů. 
Pokud však přijmeme skutečnost, 
že zde vypráví konkrétní žena své 
autentické prožity a pocity, lze 
tuto „zaujatost“ spíše ocenit. 

Vyprávění Hansi Hirschmanno-
vé pokračuje popisem útěku do Zá-
padního Německa, kde se snažila 
uchytit a začít nový život. Trochu 
černobíle líčí kontrast mezi krutos-
tí Rusů a velkorysostí Američanů, 
kteří s Němci jednají především 
jako s lidmi. Nicméně situaci stati-
síců uprchlíků v Německu i nevra-

živost starousedlíků vůči nim zachycuje 
kniha velmi věrně a působivě. 

Poslední část knihy se odehrává ve 
Spojených státech amerických, kam se 
Hansi s manželem přestěhovali v 50. 
letech. I v této části si zachovává kniha 
vysokou míru autenticity vyvolanou sub-
jektivním vnímáním nového světa očima 
německé ženy. Autorka nastavuje zrca-
dlo blahobytné přejedené Americe, která 
chce zachraňovat svět, ale trvá současně 
na zachování svého bohatství a pohodlí. 
Objevují se však i lidé nezištní a obětaví, 
kteří mladé rodině v době jejích americ-
kých začátků pomáhají. Autorka se sna-
ží zachytit Američany plasticky a chce se 
vyhnout zjednodušením. 

Velkou předností knihy je, že končí 
v tu správnou chvíli. Je to právě v tom 
okamžiku, kdy se rodině začne dobře 
dařit. Už se tedy nedočteme o Hansi-
ných úspěších, o životě rodiny patřící 
do střední vrstvy, ani o autorčiných 
zahraničních cestách či jejích význam-
ných známých. Jen z obrázkové přílohy 
poznáváme, že Hansi hodně cestovala, 
osobně se znala s Corrie ten Boom a dal-
šími známými osobnostmi a nejspíš byla 
velmi úspěšná. Citlivá autorka nic z to-
ho však do knihy nezařadila a uchránila 
nás tak od laciného a protivného bul-
várního čtení, byť by se jednalo o bulvár 
křesťanský. V její biografii nemá místo 
nic, čím by se mohla ona sama chlubit. 
Naopak – popisuje pouze tu část živo-
ta, kdy byla naivní, hloupá, snadno 
manipulovatelná a nešťastná. Kniha je 
vlastně svědectvím o jejích neúspěších 
a prohrách, přes které však postupova-
la dál. Jako červená nit se zde vine mo-

tiv, který tomu všemu dává smysl: je to 
skrytá Boží ochrana. Navzdory naivitě 
a hlouposti, navzdory snaze dělat vše 
po svém, navzdory tělesné a duševní 
slabosti je Hansi předmětem péče něko-
ho, kdo svět vidí z obrovského nadhle-
du. Bůh zde není líčen propagandisticky 
nebo agitačně. Jen mimoděk se autorka 
zmiňuje o své dětské víře a o její ztrátě, 
o poválečném setkání s křesťany i o na-
lezení Ježíše Krista. Popis křesťanské 
konverze není vůbec efektní a čtenáře, 
který se pohybuje v církevním prostředí, 
skoro napadne, zda Hansi tzv. obrácení 
prožila. A právě v tomto nepatetickém 
a civilním popisu nalezení víry možná 
tkví hlavní myšlenka knihy: navzdory 
lidské slabosti může v životě každého 
člověka zvítězit  Boží milost. 

Hansi je kniha, kterou mohou číst jak 
lidé věřící, tak agnostici a ateisté. Autor-
ka v ní nechce na prvním místě zachytit 
své vzpomínky, nýbrž jejím cílem je pro-
střednictvím vzpomínek něco sdělit čte-
náři. Čtenář je v centru pozornosti, s ním 
vede autorka dialog. Tomu podřizuje i to, 
jak prezentuje samu sebe – jako naivní, 
slabou, bojácnou a křehkou. Tato sebe-
stylizace však umožňuje čtenáři přijmout 
právě ten úhel pohledu, ve kterém autor-
ka své zážitky podává. Ačkoli je stále ve 
středu dění ona sama, není nám protivná, 
protože zde není ani stopa po sebeospra-
vedlnění, obhajobě postojů či prezentaci 
svých dobrých vlastností. Pokud autorka 
popisuje nějaký dobrý skutek, který uči-
nila (záchrana dítěte na hranici mezi vý-
chodní a západní zónou Německa), vždy 
samu sebe ve vyprávění nějak shodí (dítě 
zachránila náhodou a ve strachu, aby je 
pláčem neprozradilo). Tento sebe-shazu-
jící princip se táhne celou knihou a činí 
autorku velmi sympatickou. Vyprávění 
se navíc nezdržuje detaily, které nemají 
místo v celku autorčina sdělení poslu-
chači. Díky tomu je kniha dynamická, 
místy až napínavá. 

Kniha Hansi je překladem z anglické-
ho originálu. Nelze než pochválit pře-
kladatelku Zuzanu Kempnou za dobře 
odvedenou práci. Také vydavatel, kte-
rým je Infiniti art z Českého Těšína, si 
zaslouží pochvalu za kvalitní papír, tisk 
a pěknou obálku. Největší pochvalu si 
však zaslouží autorka, která touto kni-
hou ukázala, že je nejen dobrou spisova-
telkou, ale i moudrou a citlivou ženou. 

H
a
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si
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Cestou života 
2010
biblické úvahy na každý den 
roku 2010. 
220 stran A5, cena 110 Kč. 

Následujte jejich víru - Tomáš 
Pala

Autor vzpomíná na více než 20 vě-
řících mužů a žen, kteří požehnaným 
způsobem ovlivnili jeho život. V úvodu 
napsal:

»I mně vystupují před mysl „moji slav-
ní bratři“ (a také sestry), kteří už povět-
šinou mezi námi nejsou. Vidím je zno-
vu, jak se mnou mluví, prožívám znovu, 
co mi říkají. Zanechali v mém životě 
nesmazatelnou stopu.« 

Kromě jiného vzpomíná na Karla Ko-
řínka, Járu Kapce, Jaroslava Krmáška, 
Jindřicha Štece a ze sester na Draho-
míru Zemanovou, Květu Kořínkovou 
a další. 

128 stran A5, obrazová příloha, cena 
kolem 90 Kč.

Věřící ze Židů a národů 
v 1. a 21. století 
ve světle novozákonních 
listů Židům,
Jakuba, 1. a 2. Petra a Judy - Ján  
Ostrolucký 

V Novém zákoně je pět listů, které 
byly adresovány věřícím ze Židů: list 

Židům, list Jakubův, dva listy Petrovy a list 

Judův. Autor vychází z těchto pěti knih 
a ve své studii se zabývá otázkou, jak 
se věřící ze Židů v prvním století lišili 
od věřících z národů, protože mesiášští 
Židé se dnes odvolávají na to, že jsou 
pokračovatelé prvního sboru v Jeruzalé-
mě. Tím také můžeme lépe porozumět 
dnešním kongregacím mesiášských 
Židů, které existují v Izraeli a také v ji-
ných státech. 

Pohled do těchto listů nám může slou-
žit také k aplikaci pro současné sbory 
křesťanů, v nichž jsou věřící z národů, 
a k posouzení, do jaké míry dnešní 
křesťanství zůstává v apoštolském uče-
ní nebo se od něho odchýlilo. Vždyť tyto 
listy četli i věřící z nežidů, a to po celou 
dobu existence křesťanství. Proto Duch 
Boží bděl nad tím, aby tyto listy byly za-
řazeny do kánonu Nového zákona.

236 stran A5, cena kolem 110 Kč.

nové knihy

Nové publikace 
vydavatelství A-ALEF

Kristův šat
Můj drahý Pane já bych rád, 

oblékl na sebe Tvůj šat. 

Obdivuji Tě, jak Ti sluší, 

přeji si překrýt nahou duši, 

jsem touhou jako opilý. 

Když tolik chceš, 

já tuze rád mohu Ti šat 

svůj darovat. 

Každému šat můj nesluší, 

kdo přísně nedbá o duši. 

Kdo nepopřeje svého sluchu 

andělům mým 

a mému Duchu.

 

Kdo libuje si nasnadě, 

ve slávě, zemské parádě, 

kdo slouží břichu bez ustání, 

kdo před mamonem hlavu 

sklání, kdo nemá 

v srdci soucit, lásku, 

kdo svědomí své dává v sázku, 

ten ať si šat můj nepřeje. 

I kdyby touha jeho snad vysoká 

byla jako hrad, nikdy můj 

neobleče šat. 

Na moji svatbu přijde jen, 

kdo  svátečně je oblečen… 

Kdo v pokrytectví šat můj ztratí, 

ten odkud přišel, tam se vrátí.

 

Když Písmo denně zpytuješ, 

pak v Duchu mém se raduješ.

Nechodíš, kde je zkázy stan, 

abys nic nebral z jeho ran. 

Až nadejde mé svatby den, 

budeš i se mnou oslaven. 

                              MILUŠE GÄRTNEROVÁ

poezie
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biblická škola 

Pouť příběhem Starého zákona
Krpeľany, vesnice v Turčianské kotlině 

pod horami Velké Fatry, má své zvlášt-
ní kouzlo. Poskytuje klidné prostředí 
s nádherným panoramatem. Můžete se 
koupat ve slepém rameni Váhu nebo 
v zatopeném kamenolomu, věnovat se 
turistice a obdivovat krásu Šútovského 
vodopádu s Mojžíšovými prameny. Ty 
vyvěrají ze skály podobně jako pramen, 
který kdysi Mojžíš vyvedl ze skály pro 
Boží lid, putující do zaslíbené země. Na 
pouť příběhem Starého zákona se vyda-
li také účastníci Letní biblické školy, po-
řádané společně Seminářem biblického 
vzdělávání a Kresťanským centrem 
Berea. Letošním tématem se staly „Zá-
kladní linie teologie Starého zákona“. 
Role hostujícího lektora se ujal Bernd 
Brockhaus z biblické školy ve Wiedene-
stu a byla to skutečně napínavá cesta. 
Vždyť bratr Brockhaus vyučuje Starý 
zákon již 28 let a jeho pohled na Písmo 
je obohacený zkušeností překladatele 
Elberfeldské Bible. 

Proroctví a apokalyptika 
- důležité linie starozákonní 
teologie 

Podívejme se nyní na blíže na jednu 
z probíraných linií - oblast „proroc-
ké eschatologie a apokalyptiky. Bratr 
Brockhaus ji rozdělil do tří částí. V prv-
ní hovořil o prorocké eschatologii, tzn. 

o spásné budoucnosti pro Izrael zvěs-
tované starozákonními proroky. Ve 
druhé se snažil vysvětlit, co je apoka-
lyptika a čím je očekávání budoucnosti 
u apokalyptiků, jak se s ním setkáváme 
v knize Daniel, zvláštní. Ve třetí části 
vše shrnul a ukázal, jak se oba směry 
spojují v Ježíši Kristu, což má zásad-
ní teologické a dogmatické dopady na 
naše chápání křesťanského bytí a života 
v tomto světě. 

Mesiáš a Syn Člověka - zdánlivě 
zaměnitelné pojmy

Bernd Brockhaus téma prorocké es-
chatologie a apokalyptiky rozvinul tak-
říkajíc odzadu, od jeho vyústění v Ježí-
šově osobě. V evangeliích totiž nachází-
me pro postavu Ježíše dva důležité, tzv. 
výsostné tituly, Mesiáš a Syn Člověka. 
Když se tyto tituly spojují v jedné osobě 
Ježíše Nazaretského, myslíme si, že jsou 
zaměnitelné a nevidíme v nich žádný 
rozdíl. Ovšem starozákonní tituly Mesiáš 
a Syn Člověka nesou zřetelně odlišitelné 
a odlišné obsahy. Pojem Mesiáš získává 

svůj zvláštní význam pomazaného Krále 
v prorocké eschatologii Starého zákona, 
zatímco obrat Syn Člověka získává svůj 
teologický obsah ze starozákonní apo-
kalyptiky (v knize Daniel je vztažený na 
mimozemskou bytost)1. Abychom poro-
zuměli významu obou pojmů v perspek-
tivě konce věků, museli jsme se na Syna 
Člověka a Mesiáše dívat z hlediska textů 
a prostředí, ve kterých se objevují. Bratr 
Brockhaus si kladl otázku: „Jaký je ob-
sah apokalyptického očekávání budouc-
nosti oproti prorocké naději na spásu na 
konci dnů?“ a zvláště: „Jakou roli hraje 
v proroctví Mesiáš a v apokalyptice Syn 
Člověka?“ Když jsme si vyjasnili tyto sta-
rozákonní otázky, mohli jsme přistoupit 
i k té novozákonní: „Co chce Ježíš sdě-
lit, když se označuje za Syna Člověka 
a zároveň Mesiáše? Odpovědi na ni nám 
pomohly lépe porozumět naší křesťan-
ské naději a zorientovat se v roli, kterou 
máme sehrávat v občanské společnosti.

Chápání „dějin spásy“ 
v prorocké eschatologii

Potom jsme si také přiblížili starozá-
konní dějiny spásy. Ty začínají zaslíbe-
ním. Bůh slíbil Abramovi narození syna 
a předání země. Obsah tohoto slibu 
neznamenal pro Abrama nic jiného než 
spásu. Spása sestává z Božího zaslíbení, 
z povstání národa a vstupu do zaslíbené 
země Kenaánu. Bůh se s Abramem, no-

Prorocká eschatologie 
a apokalyptika
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sitelem zaslíbení, vydal na cestu. Tato 
cesta vedla od slibu k jeho dějinnému 
naplnění v zaslíbené zemi. Tato cesta se 
vinula dějinami Starého Orientu k pří-
chodu Pomazaného konce věků, Mesiá-
še. Dějiny spásy stále zůstávají součástí 
dějin světa, stejně jako lid a stát Izrael 
zůstává součástí politických dějin, jež ho 
obklopují. 

Jahveho zázračné zásahy, dary 
spásy a odpověď Izraele

Dějiny Izraele začínají i pokračují Jah-
veho zázračným zásahem při záchraně 
z Egypta, záchraně u Rákosového moře 
a při ochraně na poušti. Skrze Jahveho 
jednání se Izrael dostává do uzdravující-
ho společenství se svým Zachráncem, do 
zaslíbené země a prožívá ochranu země. 
Jahveho zázračný zákrok přitom sestává 
z „Jahveho děsu“, který nepřátele Izraele 
ochromuje (Gn 35,5; Ex 15,16; Dt 2,25; 
Joz 2,9; Soud 8,12; 1Sam 5,8) a z přírod-
ních zázraků (10 ran, vysušení Ráko-
sového moře, zemětřesení atd.). Další 
důležitou zastávkou v dějinách spásy se 
stalo Nátanovo zaslíbení (2Sam 7,1-17) 
o pomazaném Davidovci na trůnu (maši-
ach). Jahveho darem spásy byl také dar 
smlouvy (smluvního práva) uprostřed 
mezi záchranou z Egypta a darováním 
země. Přitom Tóra není vstupní podmín-
kou pro společenství Izraele s Bohem. 
Plní funkci odpovědi Izraele na Slovo jeho 
Boha, funkci reakce zachráněných na akci 
jejich Zachránce. Na tuto, často nedosta-
tečnou, odpověď žalují později proroci 
ve svých poselstvích soudu. 

Význam spásy v poselství 
proroků

Pro proroky měla spása velmi kon-
krétní a „uchopitelné“ komponenty, 

politické i hospodářské. Tímto jsou 
politika a hospodářství (na rozdíl od 
Božího lidu Nové smlouvy) „duchovní-
mi“ oblastmi, ne „světskými“, které by 
stály v protikladu k těm „duchovním“. 
Spása se děje v Bohem stvořeném svě-
tě a dějinách, tedy v kontinuitě po-
zemského běhu dějin. V něm prožíval 
Izrael své dějiny spásy. Tato spása však 
platí stále jen pro ten jediný lid otroků 
vysvobozených z Egypta, nad kterým 
se Jahve slitoval, který zachránil a ob-
daroval zaslíbenou zemí a přijal jej do 
společenství se sebou samým. Řečeno 
ve zkratce: „Spása znamená ve Starém 
zákoně Boží lid v Boží zemi, čímž se 
myslí neporušený politický a sociální stav 
Božího lidu v Izraelské zemi, šalom ve 
vztahu s Bohem, jakož i ve vztazích mezi 
lidmi. Odpovídajícím způsobem vyzý-
vají proroci Božích soudů stále znovu 
celý lid resp. jeho zástupce k obráce-
ní, tzn. k obnovení vztahu s Jahvem. 
To se má projevit obnovením jednání 
v bohoslužbě a společnosti, v politice 
a hospodářství. 

Spása v prorockém ohlašování 
eschatologické budoucnosti 
Izraele

Obsahem dějin je také ovlivněna es-
chatologická naděje Izraele, živená jeho 
proroky. Očekávání spásy poslední doby 
je obklopováno historicko-politickou re-
alitou (např. obnovením Davidovy říše, 
Am 9,11n.), hospodářskými fakty (např. 
překypujícími sklizněmi Am 9,13-15) 
a oblastí společenství s Bohem (Izrael 
bude Jahvemu neomezeně dodržovat 
věrnost a zcela patřit svému Zachránci, 
Ez 37,23.26-28). Se všemi třemi oblastmi 
se setkáváme např. v řeči proroka Amo-

se o poslední době (9,12-15) nebo v es-
chatologickém poselství spásy proroka 
Ezechiele (např. 37,15nn). Ohlašováním 
doby spásy na konci věků vyjadřuje Bůh 
Izraele svou vůli pokračovat v dějinách 
spásy se svým lidem i v daleké budouc-
nosti. Činí tak uvnitř jím stvořeného 
světa a jeho dějin. Očekávání prorocké 
eschatologie přitom směřuje k hamma-
šiach, (k „Mesiáši“, „pomazanému“ Králi 
a Zachránci) jakož i k nagid („Vévodovi“ 
z domu Davidova, srov. nahoře s. 2). Na 
něj ukazují proroci (srov. Mi 4,14 - 5,5), 
On má odpovídajícím způsobem, jako 
Pomazaný poslední doby, vykonávat obo-
jí: úřad vlády a úřad duchovní správy. 
Tím je dán i pozemský původ Mesiáše 
– kmen Davidovské dynastie, historický 
lid Hebrejů, judské město efratský Bet-
lém (Mi 5,1). 

Apokalyptika a rozdíl 
vůči prorocké eschatologii?

Pojem „apokalyptika“ je odvozen od 
poslední knihy Bible, ale historické po-
zadí jeho vzniku je mnohem starší. Zají-
má vás jaké? Celý obsah přednášky, kte-
rou v tomto článku nelze prezentovat, je 
zachycen ve sborníku Sto let Bratrského 
hnutí v Českých zemích, jehož vydání 
k jubileu připravujeme. Účastníci kurzu, 
jejichž počet se pohyboval kolem dvace-
ti, byli s putováním Biblí i s putováním 
fatranskou přírodou spokojeni. Vytváří 
to příslib pro opakování podobné akce 
i v budoucnosti.

1 Jediná kniha, ve které se s pojmem 
Syn Člověka setkáváme průběžně, je kni-
ha Ezechiel. Tam však výraz Syn Člověka 
označuje postavu proroka Ezechiela jako 
individua.

biblická škola
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vzpomínka

JAREK ANDRÝSEK

Druhého října 2009 ukončila v těšín-
ské nemocnici svou pozemskou cestu 
sestra Eva Niemcová. Žena pevného 
charakteru, opravdové zbožnosti a tiché 
rozdávající lásky. Její životní příběh ob-
sahuje nejednu inspiraci a je příkladem 
i pro dnešní generaci, i proto si chceme 
její osobu a příběh připomenout.

Rodina otevřená Božím věcem
Narodila se 28. března 1934 man-

želům Janovi a Evě, rozené Žwakové, 
která spolu s rodiči patřila k první ge-
neraci nezávislého „bratrského sboru“ 
v Koňakově-Třanovicích. Sestra Žwako-
vá, Evina maminka, pomáhala už jako 
dívka zakladatelům slezských sborů, 
manželům Mrózkovým, v těžkých chví-
lích první světové války s hlídáním dětí. 
Otec Evy Niemcové, Jan, patřil ve své 
době k poměrně vzdělaným a pokroko-
vým zemědělcům. Mezi sousedy se těšil 
úctě a v místním bratrském sboru (ve 
Slezsku nazývaném „wolni“, rozuměj 
„svobodní“ křesťané) patřil ke „slou-
pům“ společenství. 

Z pozorného děvčátka 
moudrá žena

Niemcovi poskytli dceři Evě k osob-
nímu rozvoji ty nejlepší podmínky. Vy-
růstala ve zbožné a harmonické rodině, 
zahrnuta láskou a vyváženou výchovou. 
V domě byla vedena k úctě k Bohu a Je-
ho slovu. To byl jedinečný vklad do ži-
vota. Evino osobní rozhodnutí pro Kris-

ta však přišlo později. V jejich koňakov-
ském domě se konaly  pobožnosti, které 
Eva, už jako malé děvče, pozorně vní-
mala. Vzpomínala např. na kazatelský 
dar Józefa Mrózka, který uměl pracovat 
s hlasem. Když ubral na hlasitosti, čeka-
la na okamžik, kdy začne zase hřímat. 
Nic jí neuniklo. A z malého pozorného 
děvčete se stala moudrá, zbožná a tichá 
žena. Takovou ji mnozí znali (Mt 5,5): 
„Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi 
za dědictví.“ Čím je pro nás její život in-
spirací?

„Singl“ a přátelství  na celý život
Na konci války přijali Niemcovi k so-

bě domů dívku jménem Zośka. Její rodi-
če byli deportováni do koncentračního 
tábora. Mezi ní a Evou, která neměla 
sourozence, tak vzniklo přátelské pouto 
a zvláštní symbióza dvou duší na celý 
život. Jelikož se Eva nikdy neprovdala 
a zůstala „singl“, nacházela u své celo-
životní přítelkyně oporu a pochopení. 
To, že zůstala sama, přijala jako své po-
slání, ne jako stigma. Zośka, provdaná 
Buchvaldková, se o Evu starala i v době 
nemoci. Eva pak své poslední okamžiky 
prožila v její náruči.

Rozhodnutí, 
které se tehdy „nenosilo“!

Evu formovala i léta dospívání prožitá 
v nelehké poválečné době. Když nastou-
pila totalita, navštěvovala právě polské 
těšínské gymnázium. Kvůli novému 
církevnímu zákonu vstoupilo Bratrské 
hnutí v 50. letech do ilegality. V této 
zlomové době, kdy bylo vše křesťanské 
ze společnosti vytěsňováno, se formo-
val její vztah k Bohu. Vedle domácích 
shromáždění, navštěvovala Eva i okolní 
sbory (Těšín, Těrlicko, Třanovice), kde 
se scházela mládež. Jednou měsíčně jez-
dila do Ostravy. A právě tam prožila své 
obrácení. V roce 1957 se dala pokřtít. 

Kariéra nebo čisté svědomí?
Po gymnáziu, které Eva absolvovala 

s výborným prospěchem, nastoupila 
jako učitelka do základní školy v Jablun-
kově. Na toto období vzpomínala ráda. 
Pak však získala místo učitelky v těšín-
ské hudební škole a nemusela dojíždět 
tak daleko. Práce s dětmi ji naplňovala. 
Komunistický režim však nedovolil, aby 

věřící lidé formovali budoucí generace. 
Protože Eva nepodepsala dokument, 
že bude děti učit v duchu marxistické 
ideologie, zůstala bez práce. Mohla učit 
pouze v příležitostných kurzech v Třin-
ci. Tento způsob obživy ji pak provázel 
až do důchodu.

Společenství se všemi věřícími

Eva vyrostla v bratrském sboru a v du-
chu „bratří“ pěstovala společenství 
i s Božími dětmi z jiných církví. Vřelé 
vztahy udržovala s evangelickým sbo-
rem v Třanovicích a alianční modlitební 
setkání navštěvovala pravidelně. V tom 
byla mnohým příkladem.

Štědrost až za hranici smrti

Eva nikdy neměla velký plat, přesto 
však věrně podporovala Boží dílo tam, 
kde to bylo zapotřebí. Štědrost ji prová-
zela jako vůně. Také svou pozůstalost 
odkázala sboru, který to v čase dokon-
čení stavby skutečně potřebuje. Škoda 
jen, že se sestra Eva nového sborového 
domu, na který se těšila, nedočkala. 

Boží milosrdenství v závěru 
života 

Věřím však, že u Pána Ježíše je Evě 
mnohem lépe. On je milosrdný a vysvo-
bodil ji i od bolestí, které obyčejně pro-
vázejí onemocnění, jímž Eva v závěru 
života trpěla. Slábla, ale bolesti necítila. 
Pán byl a zůstává s ní.

Eva Niemcová,
moudrá a tichá žena
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Keď Boh počuje
Obyvatelia nepálskeho horského 

mestečka D. sú väčšinou hinduisti alebo 
budhisti. V poslednom čase sa ale stále 
viac mladých ľudí z týchto rodín stáva 
kresťanmi. Pred dvoma rokmi tu vraj 
bolo len 6 veriacich a teraz okolo 75. 
To je z môjho pohľadu až skoro neuve-
riteľný rast! Pastor B. sa sem presťaho-
val osem mesiacov predtým, ako tu bol 
náš československý tím, ale už dva roky 
predtým sem dochádzal. Po tom, čo ich 
rodina uverila, bol B. najprv tri roky bez 
Biblie. Po absolvovaní biblickej školy 
v Indii už založil šesť zborov. Ohromu-
júcou informáciou bolo pre mňa aj to, 
že má iba 31 rokov.

Esha, študentka vysokej školy a záro-
veň učiteľka a predstavená kresťanskej 
základnej školy v T. pochádza tiež z hin-
duistickej rodiny. V blízkosti jej rodného 
domu sa však stretávalo jedno kresťan-
ské spoločenstvo a Esha so sestrou tam 
radi chodili. Prijali Pána Ježiša a Esha 
sa rozhodla odísť z relatívne civilizova-
ného okolia hlavného mesta a slúžiť na 
kresťanskej škole v zapadnutej horskej 
dedinke neďaleko tibetských hraníc.

Pradeep, študent odboru manaž-
mentu, prišiel tiež na pár mesiacov 
vypomôcť tejto škole ako dobrovoľník. 
V ich rodine sú všetci hinduisti, jedine 
on je kresťan. S kresťanstvom sa stretol 
v kresťanskej nemocnici a mal kontakt 
aj s nejakými misionármi. Hlavne na 
začiatku boli rodičia dosť proti, teraz sa 
o náboženstve nebavia. Nechcú ani, aby 
niečo o kresťanstve hovoril mladšiemu 
bratovi.

Dalo by sa rozprávať veľa podobných 
príbehov. Príbehy o životoch, ktorých 
sa Pán Boh dotkol a boli zmenené. Mám 
ale silný pocit, že toto Božie pôsobenie 
do veľkej miery súvisí s dlhodobým 
modlitebným zápasom, ktorý tu Jeho 
ľud vedie. A Pán Boh odpovedá na ich 
modlitby a koná.

Jednými z tých, ktorí pripravujú ces-
tu Pánovi, sú postihnutí ľudia z komu-
nity Prayer Tower. Túto službu založil 
pred dvanástimi rokmi Ind N. so svojou 
manželkou z Nepálu. Prvá modliteb-
ná komunita vznikla v Indii, ďalšie tri 
v Nepále. Jedna z týchto „modlitebných 
stráží“ je mobilná, teda putuje z miesta 
na miesto. Momentálne sa nachádza 
v horskej dedinke G., 16 kilometrov od 

a   odpovedá

misia
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tibetských hraníc. N. nám rozprával, ako sa roky modlil, 
aby v názve krajiny Nepál nebolo, že je to hinduistické 
kráľovstvo a ako to Pán Boh pred dvoma rokmi zmenil 
a aj počas nepokojov úžasne ochraňoval ich komunitu. 
Ľudia v Prayer Tower veria, že modlitba je duchovná 
zbraň. Jeden deň v týždni majú pôst, jeden deň sa mod-
lia za potreby Nepálu a inak sa modlia za všetky krajiny 
sveta, za misijných pracovníkov, za chorých a rôzne iné 
aktuálne potreby. Teraz chcú svoje modlitby zamerať aj 
na Tibet, kde v súčasnosti nie je žiadny cirkevný zbor.

Aj v nepálskych zboroch je dosť veľký priestor ve-
novaný modlitbe. Modlia sa síce väčšinou „nepálskym 
štýlom“, ako sme to my nazvali, teda všetci naraz, ale 
modlia sa veľmi nadšene. Pastor často navštevuje cho-
rých a modlí sa za nich. Aj za Miriam z nášho tímu sa 
prišiel modliť, keď bola chorá a uľavilo sa jej, hoci si 
myslela, že v ten deň už asi ani nevstane z postele. Pán 
Boh uzdravil aj pastorovu ženu, ktorá tri mesiace cítila 
pálenie vo vnútornostiach a lekári jej nevedeli nič zis-
tiť. Videli sme, ako Pán Boh odpovedal na ich modlitby 
za novú väčšiu a svetlejšiu zborovú miestnosť bližšie 
k hlavnej ulici, kde by ich spev mohol prilákať pozor-
nosť okoloidúcich.

Na kresťanskej škole, kde sme týždeň pobudli, sa tiež 
učitelia vždy po vyučovaní modlievali. Mnohí z nich 
chodievali na domáce spoločenstvá do okolitých osád, 
aby sa modlili za miestnych veriacich. S dvomi z nich 
sme prežili pekné ráno v modlitbách pri kríži nad kres-
ťanskou dedinkou, kde sme boli ubytovaní.

Zažili sme aj pravidelné piatkové modlitebné stretnu-
tie medzinárodného tímu OM a čerpali sme silu z čas-
tých spoločných modlitieb nášho česko-slovenského 
tímu. Sme vďační vám, bratom a sestrám zo Slovenska 
a Čiech, ktorí ste nás po celý čas nášho pobytu v Nepále 
niesli na modlitbách. Pán Boh nám dával zdravie, chránil 
nás na cestách, aj od hadov a iných nebezpečenstiev.

Teraz sme už naspäť doma v našom európskom po-
hodlí, ale bratia a sestry z Nepálu nás prosili o modlitby 
– či už pastor B., Prabin, ktorý sa venuje práci s mláde-
žou, N. z Prayer Tower alebo ďalší. Byť kresťanom v Ne-
pále je ťažšie ako u nás. Ale možno práve kvôli tomu 
tam je jasnejšie vidieť Božie pôsobenie.


