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Dovolil jsem si použít tento slogan 
z nadpisu knihy Johna Pipera… Naše 
touha po misii a sdílení evangelia s dru-
hými je tím větší, čím více bereme Boha 
a Jeho Slovo vážně. Jde především 
o oslavení ukřižovaného Ježíše Krista. 
Pokud věříme, že Bible mluví pravdu 
a bereme ji vážně, pak nemůžeme žít 
podle vlastní vůle. To platí ve všech 
oblastech našeho života. Misii nevyjí-
maje.

Prostřednictvím Radky, která půso-
bí v Nepálu již několik let v rámci OM 
– Operation Mobilisation jako misio-
nářka hlavně mezi tibetskou menšinou, 
se mi dostávaly informace o tamní mi-
sii, včetně možnosti se osobně podílet 
na misijním treku (prodej evangelií, 
Nových zákonů, křesťanské literatury 
a rozdávání letáků v horských vesni-
cích).

Mimo misijní trek, který byl naší 
hlavní náplní, jsme spolu s Honzou 
Plškem navštívili také děti z dětského 
domova Himalayan Peace Home, které 
pravděpodobně někteří z vás podporuji 
formou adopce na dálku, také místní 
mezinárodní sbory, nepálské a jeden ti-
betský. S tím byla spojena i himálajská 
turistika aj.

Možná, že jste Radkou či dalšími 
účastníky či účastnicemi misijních 
treků dostatečně informování a máte 
o tamní misii dobrý přehled. Proto se 

s vámi podělím pouze o několik osob-
ních zkušeností.

Při absolvování 17denního misijního 
treku jsem získal větší respekt a uznání 
vůči všem misionářům, obzvláště prů-
kopníkům. Nově jsem poznal své lidské 
limity i to, jak jsem závislý na vymože-
nostech své civilizace, jak jsem poho-
dlný, sobecký a nakolik (ne)toužím po 
Ježíši Kristu, protože mi jde více o uspo-
kojení mých potřeb a žádostí. Pravda, 
že toto vše nemusíme prožít jen v cizi-
ně, na misii, ale téměř kdekoliv. A také 
Boží lásku, milost a moc v osobní rovi-
ně i Jeho působení napříč kontinenty, 
mezi lidmi různých kultur. A také to, 

jak si buduje svoji jednotnou církev vy-
koupenou krví Kristovou.

Již v prvních dnech jsem onemocněl. 
Měl jsem střevní problémy, bolesti hla-
vy, horečku. Přesto slova našeho prů-
vodce Jonase z OM „let´s move“ – „jde-
me“, mne nenechávala v naději, že bych 
si jako turista mohl dopřát dva, tři dny 
volna, než se z toho trochu dostanu. 
Takže, ač sláb s denními průjmy, pohy-
buje se v těžkém terénu (až 1 600 metrů 
převýšení) neustále nahoru dolů, při 
nedostatečné stravě (většinou jen čín-
ské nudle – místní dalbhát: směs rýže, 
čočky a brambor jsem pro přítomnost 
zvláštního koření po několika dnech 

Nepromarni svůj život
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Téma příštího čísla: 
Krízy ako príležitosti
Články k tématu příštího čísla, jakož i další příspěvky 
zasílejte do konce března 2010 na adresu odpovědného 
redaktora.

 Děkujeme. Redakce.
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nemohl jíst) snažil jsem se sdílet evangelium s místními lidmi. Po ně-
kolika dnech se můj stav zlepšil, ale nebyl jsem stále fit, shodil jsem 
dvanáct kilo. „Vrcholem radosti je být s tebou...“ (Ž 16,11). Můžu to 
tvrdit i já? Ne, Bože, to opravdu nemohu. Jak jsem závislý na svých 
potřebách a žádostech.

Byl jsem vděčný za pouhé vanutí větru, mírný sklon stezky dolů, 
něco sladkého v ústech, hezké vzpomínky z dětství, které se vybaví, 
když veškeré rozptýlení je pryč.

Říkal jsem si, jak to asi působilo na naše hinduistické nosiče, kteří 
mi navíc v jednom dni nesli můj batoh. Možná to bylo pro ně k za-
myšlení (to bych si opravdu moc přál), proč se ten evropský týpek 
slabý tak, že mu musíme nést batoh, vleče a teď tu lidem v horách 
vykládá něco o „Isu“ (Ježíši Kristu).

Další postřeh byl, že my se po několika dnech vrátíme domů, dáme 
si sprchu, dobré jídlo, lehneme si na gauč… a misionáři? Obzvlášť 
průkopníci, kteří jsou v první linii, kteří nevědí, kdy se vrátí, jestli 
za měsíc, dva, rok …? Opustili své domovy s veškerým standardem, 
vybavením, zdravotní péčí, domácím jídlem, pohodlím a spoustou 
dalších vymožeností své kultury… Díky Bohu za ně.

Přestože se nám dařilo prodávat evangelia (v přepočtu za cca 
1,50 Kč, náklady cca 14 Kč) či rozdávat letáky (myšlenka prodeje je, 
že se lidé ke knížce spíše vrátí, když už za ni zaplatili, než kdyby ji 
dostali zdarma), tak v některých vesnicích to vůbec nešlo. Byl jsem 
z toho smutný, navíc, když jsem jim nedovedl říct evangelium v jejich 
rodné řeči. Anglicky umí jen málo lidí a my jsme se naučili jen nějaké 
nepálské fráze, takže konverzace byla výhradně na našem vedoucím. 
Dát se do řeči s většinou lidí nebyl problém, možná proto, že jsme 
byli pro ně jako cizinci atraktivní. Podobné to možná bylo i s našimi 
předky, kolportéry Biblí, když se pohybovali po venkově. O to větší 
jsem měl radost, když jsem v některé vesnici prodal více evangelií. 
Například když se mne jeden domorodý chlapec ujal a dělal mi hlás-
ného. Sděloval lidem, o čem jsou knížky, nebo když nám jedno malé 
děvče přivádělo další vesničany.

Osobně jsem poznal, když jsem mohl pomoct nemocným, zraně-
ným lidem, byť jen s mou minimální zdravotní osvětou, že si získám 
jejich větší zájem, důvěru a tím více prostor pro evangelium.

Měli jsme sebou DVD přehrávač na baterie, promítali jsme film „Je-
žíš“ nadabovaný do nepálštiny, tibetštiny a tamangštiny. Když jsme 
narazili na shluk lidí např. kolem buddhistické stupy, položili jsme 
tam přehrávač a promítali. Jsem vděčný všem překladatelům, kteří 
přeložili ať již tento film, tak i literaturu, Nové Zákony či celé Bib-
le a další křesťanskou literaturu do domorodých jazyků a dialektů. 
Vděčnost si uvědomíme zvlášť tehdy, když nejsme s to komunikovat 
v místní řeči a Boží zvěst je „závislá“ jen na textu.

Námitky naší „západní křesťanské civilizace“, že misionáři rozbi-
jí kulturu domorodých obyvatel, nejsou podle mne opodstatněné, 
i když se tu a tam nějaké neblahé vlivy a změny, přinášené misio-
náři, dají vystopovat. Rozhodující však je, že domorodý křesťan je 
osvobozen od démonských vlivů, od strachu z duchů a svazujících 
pohanských praktik. Je to jako s alkoholikem či gamblerem, který by 
si po svém vysvobození Pánem Ježíšem Kristem vystavil doma plné 
láhve alkoholu či automaty jako vzpomínku na staré kulturní časy 
svých předků (Sk 19,19).

Každá misie s sebou nese poznání svých slabostí a Boží milosti 
a moci. Mám radost, že jsem mohl přispět k šíření Boží lásky, milosti 
a pravdy nejen v místech, kde jsme jako cizinci byli první.

Pouze život víry v plném odevzdání a podřízení se Kristu stojí za 
to, abychom ho žili a nepromarnili, ať již doma či v zahraniční misii, 
a s radostí očekávali našeho Pána.

PAVEL GWOŽDZ
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Čo je opakom lásky?
Prv, než by sme sa ponáhľali s odpo-

veďou na zdanlivo jednoduchú otázku, 
všimnime si, čo k téme povedalo niekoľ-
kých múdrych ľudí:

Najväčšie zlo, aké môžeme urobiť svojim 
blížnym nie je to, že ich nenávidíme, ale že 
sme voči nim ľahostajní. To je absolútna 
neľudskosť. (George Bernard Shaw)

Nenávisť môže byť i spravodlivá, ľahos-
tajnosť nikdy. (Anonym)

Byť ľahostajným k utrpeniu – to je to, čo 
robí ľudskú bytosť neľudskou. V konečnom 
dôsledku je ľahostajnosť nebezpečnejšia než 
hnev a nenávisť. Hnev môže niekedy byť 
tvorivý. Niekto napíše veľkú báseň, veľkú 
symfóniu alebo spraví niečo zvláštne pre 
ľudstvo, lebo ho rozhnevá neprávosť, ktorej 
je svedkom. Ale ľahostajnosť nie je nikdy 
tvorivá. (Elie Wiesel)

Posledne menovaný autor (filozof, 
spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny 
mieru) vie o neľudskosti a nenávisti 
hovoriť z vlastnej skúsenosti. Ako tí-
nedžer, narodený v dnešnom Rumun-
sku, sa dostal aj so svojimi príbuznými 
do vyhladzovacieho koncentračného 
tábora Osvienčim, kde bolo zabitých 
spolu viac ako milión ľudí; drvivá väč-
šina z nich boli Židia. Pred koncom 
vojny Wiesela previezli do Buchenwal-
du, kde sa dočkal oslobodenia. Jeho 
príbuzní nie.

Pred 65 rokmi oslobodila Červená ar-
máda komplex koncentračných a vyhla-
dzovacích táborov Osvienčim. Podľa tej 
udalosti sa teraz 27. január pripomína 
ako medzinárodný deň pamiatky na obete 
holokaustu.

Veriaci z Kresťanského zboru v Tren-
číne už viackrát usporiadali autobusový 
zájazd do Osvienčimu, na ktorý pozýva-
jú aj svojich susedov a známych. Mohli 
tak s nimi stráviť počas dlhých hodín 
cestovania čas v rozhovoroch o viere 
v Krista. Samotná destinácia nacistic-
kých táborov smrti vyvoláva atmosféru 
vážnosti a námety na rozhovory o ľud-
skom hriechu a skazenosti ľudského 
srdca bez Boha.

Historička Hana Klamková pripomí-
na, že „holokaust nebol len o fyzickej li-
kvidácii Židov. Jedna z najväčších tragédií 
minulého storočia bola tiež o hľadaní obet-
ného baránka, o túžbe po cudzom majetku 
a postavení, o bezbrehej poslušnosti autori-

ty a mlčaní tých, ktorí si navrávali, že sa ich 
to netýka.“

Dá sa povedať, že za 65 rokov sa ľud-
stvo poučilo a taká hrôza sa už nemôže 
zopakovať? Sotva. Plynové komory dnes 
už síce nestoja, ale hľadanie obetného 
baránka (Žida, Maďara, Vietnamca, ci-
gáňa) je stále populárne a získava poli-
tické body. Závisť a túžba po cudzom 
majetku takisto. Nekritické nasledova-
nie vodcu je napodiv i dnes pre mno-
hých ľahšou voľbou, než odvážne a zod-
povedné hľadanie správnej cesty. A ne-
všímavé mlčanie – ľahostajnosť k boles-
ti druhého – je úplne bežným prejavom 
nášho rozbitého, individualistického 
sveta. Nie je to príjemný pohľad…

Témou tohto čísla časopisu je ľudská 
neznášanlivosť. Jej skutočnú ošklivú 
podobu vidíme zreteľne – ako na kon-
trastnej čierno-bielej fotografii – keď si 
spomenieme na holokaust, alebo tre-
bárs na genocídu v Rwande. Ale bolo by 
falošnou útechou povedať si, že to bolo 
dávno alebo ďaleko a nás sa to netýka. 
Že my by sme až takého zla nikdy nebo-
li schopní. Naozaj?

Pán Ježiš hovorí: „Každý, kto sa hne-
vá na brata, prepadne súdu.“ Ak dovolím 
týmto slovám zaznieť v plnej sile, hneď 
je po ilúzii, že som bez viny. „Kde je tvoj 
brat?“ pýta sa Hospodin (nielen) Kaina. 
„Či som ja strážcom svojho brata?“ je veľmi 
lacná výhovorka. 

Milí čitatelia, čo je opakom lásky? 
Nenávisť alebo ľahostajnosť? Možnože 
nedáme za pravdu Wieselovi a ďalším 
a budeme nástojiť, že je to nenávisť, 
neznášanlivosť. Fajn. Ale určite nepo-
stačí držať sa toho, že ak len neprecho-
vávame v srdci (a tobôž neprejavujeme 
činmi) otvorenú nenávisť, tak sme ešte 
v poriadku.

Pán Ježiš nám ukázal tú ťažkú, ale 
jedinú správnu možnosť: nenávidieť 
zlo ale milovať toho, kto ho pácha. Po-
menovať hriech hriechom (a riskovať 
obvinenie z intolerancie), ale zároveň 
urobiť všetko pre záchranu hriešnika. 
Kristus nebol ľahostajný k nášmu po-
loženiu. A nie sú mu ľahostajní ani tí, 
čo o neho zatiaľ nestoja. Nechajme sa 
jeho slovami i príkladom prebúdzať 
k neľahostajnosti!
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TOMÁŠ PALA

O nesnášenlivosti
Nesnášenlivost je obecně špatná 

vlastnost. Mít nesnášenlivého souseda 
– to si pak užijete, protože není úniku 
a mnohdy vám nikdo ani při nejlepší vůli 
nedokáže pomoci. Mnoho zla nadělala 
v minulosti i v současnosti nesnášenli-
vost náboženská – vedla k vzájemné ne-
návisti a dokonce i ke genocidě. Hrozná 
je rovněž rasová nenávist – ať už to byl 
holocaust či ne tak dávné boje mezi čer-
nošskými kmeny Hutů a Tutsiů – o tom 
více na jiném místě tohoto časopisu. 
Jako nebezpečné a alarmující vnímáme 
množící se akce pravicových extrémistů 
v naší zemi. 

Každá akce ale vyvolává stejně velkou 
reakci. Lidská nesnášenlivost vyvolala 
opačné postoje – toleranci. Jenže jsme lidé 
– a nejednou se stává, že naše tolerance je 
jaksi bezbřehá. Je bolestí demokracie, že 
nemůže účinně zasáhnout proti extremis-
mu – právě proto, že je příliš tolerantní. 
A když se někdo právem ozve, hned na-
razí na námitku – „ale my nemáme právo 
zasahovat… byli bychom netolerantní“.

A tak náš život osciluje mezi dvěma 
extrémy. A co je ještě horší – jsme nesná-
šenliví tam, kde by byla víc než na místě 
tolerance a naopak, jsme nesmírně vel-
korysí tam, kde je třeba zasáhnout. A zlo 
pak roste a roste, až je z něho lavina, kte-
rá všechno smete a zanechá za sebou jen 
nekonečnou spoušť. Je to jedno, zda je to 

v rodině nebo ve společnosti.
Položil jsem si otázku – a co Pán Bůh? 

Jaký je On? 
Vůči nám lidem je zcela určitě nesmírně 

milosrdný. Je tolik míst, které říkají, že je 
dlouhočekající, že se slitovává nad vším, 
co učinil, že je milující, že má s námi trpě-
livost, protože si nepřeje, aby někdo zahy-
nul, ale chce, aby všichni dospěli k poká-
ní. To je nám až notoricky známé – rádi to 
přijímáme, protože nám Pán Bůh vychází 
vstříc, protože je to v náš prospěch, proto-
že nás to nic nestojí…

Na druhé straně je ale Pán Bůh svatý 
a svrchovaně spravedlivý. A je v Bibli vel-
ká řada míst, která hovoří o tom, že Pán 
Bůh něco velice nenávidí a také že se mu 
moc věcí hnusí. Zkuste se někdy podívat 
na tato místa – stojí to za to přečíst si po-
zorně knihu Přísloví a také v mnoha pro-
roctvích se s těmito výrazy setkáme. Co 
Pán Bůh nesnáší – je především pokry-
tectví. Ne nadarmo Pán Ježíš mnohokrát 
říkával: Běda vám, zákoníci a farizeové, 
pokrytci! (Mt 23). Dále Pán Bůh nesnáší 
pýchu. `Bůh se staví proti pyšným, ale po-
korným dává milost.´ (Jk 4, 6). A dále Pán 
Bůh nesnáší řadu nečestných jednání, ja-
ko  falešné váhy (Př 11,1), prolhané rty (Př 
12,22), zlé úmysly (Př 15,26), omlouvat ni-

čemu i odsoudit poctivého (Př 17,15),  dvo-
jí metr a dvojí závaží (Př 20,10). 

Co z toho vyplývá? Můžeme říci, že Pán 
Bůh miluje hříšníka a nenávidí hřích. Mi-
luje hříšníka do té míry, že udělal všechno 
pro jeho záchranu bez ohledu na velikost 
jeho viny. Vydal pro záchranu lidí na smrt 
svého Syna, o kterém řekl: „Toto jest můj 
milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; 
toho poslouchejte.“ (Mt 17,5). Na druhé 
straně se nikdy nesmíří s hříchem – vždy 
ho pojmenovává pravým jménem a tvrdě 
proti němu vystupuje.

My lidé to mnohdy děláme naopak: ne-
návidíme „hříšné lidi“ – pohrdáme jimi 
a přehlížíme je, necítíme s nimi soucit, 
jsme ochotni s nimi jednat, až se změní… 
A přitom dovedeme současně omlouvat 
hřích, mlčet k němu a tvářit se, že ho nevi-
díme, že se nás to netýká… u sebe samých, 
u bližních i ve společnosti.

Kéž by nám Pán Bůh dal milost, abychom 
dovedli žít tak, jak nám to ukazuje On – mi-
lovat hříšné lidi, kteří potřebují nutně Boží 
milost, vidět a vnímat jejich bídu a potřeby 
a snažit se jim pomoci a přitom se umět také 
důsledně oddělit od hříšného způsobu živo-
ta, nazvat zlé věci jejich skutečnými jmény 
a umět říci, jaké to bude mít důsledky.

trochu z druhé strany…

tématický článok

informace pro čtenáře

ZA VYDAVATELE PAVEL BOHÁČ 

Naši milí čtenáři,
v minulém čísle Živého Slova jsme 

vás informovali o ukončení vydávání 
křesťanské literatury a převodu vydava-
telství A-Alef na jiný subjekt. Živé Slovo 
bylo jedním z titulů, které A-Alef pravi-
delně vydávalo.

Vydavatelství A-Alef celých 20 let ne-
zištně vedl milý bratr Ján Ostrolucký se 
svými věrnými spolupracovníky, brat-
rem Michalem Pidrou, Radkem Janíč-
kem a jeho ženou Naďou.

Chceme touto cestou milému bratru 
Jánu Ostroluckému, který byl duší vy-
davatelství A-Alef, i jeho pilným spo-
lupracovníkům upřímně a opravdově 
poděkovat za čas, sílu, ochotu a oběta-
vost, se kterou nezištně a s láskou pra-
covali ve vydavatelství. Málokdo z nás 
dovede vystihnout a ocenit tu spoustu 
času, energie, odříkání a sebeobětování, 
kterých je potřeba, aby knihy a časopi-
sy vycházely a byly za přijatelnou cenu 

k dispozici tak širokému spektru čtená-
řů. Milý Janko, Michale, Naďo a Radku, 
moc děkujeme a přidáváme slova Pís-
ma: „…a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, 
ti odplatí zjevně.“ (Mt 6,4)

 Přejeme vám všem do dalších let va-
šeho života a práce na Boží vinici, aby 
vám náš Pán a Spasitel daroval dobré 
zdraví, mnoho energie a krásného elá-
nu, abyste mohli dál s láskou a oběta-
vostí sloužit svému Pánu, spoluvykou-
peným a bližním. 

„Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by 
to nebylo lidem, ale Pánu, s vědomím, že 
jako odměnu dostanete podíl na Jeho krá-
lovství. Váš Pán je Kristus, Jemu sloužíte.“ 
Kol 3,23n

Časopis budou od letošního roku 
vydávat Křesťanské sbory, Šámalova 
3915/15a, 615 00 Brno - Židenice. Odpo-
vědným redaktorem zůstává bratr Jaro-
mír Andrýsek a o administraci a distri-

buci časopisu se bude starat Křesťanský 
sbor Český Těšín.

Přejeme si, aby časopis dále sloužil 
jako pojítko mezi věřícími Bratrských 
sborů, aby napomáhal vnitřnímu růstu, 
který bude vidět i navenek, aby oslovo-
val širokou křesťanskou veřejnost a byl 
také jasným svědectvím evangelia Pána 
Ježíše pro naše bližní ke spasení. 

Jsme rádi, že Živé Slovo odebíráte 
a přejeme vám mnoho požehnání a du-
chovního užitku při jeho četbě. Chceme 
vás také povzbudit k příspěvkům do ča-
sopisu, aby vykonal službu, pro kterou 
je určen. 

Prosíme vás, abyste vzali na vědomí 
všechny změny uvedené v tiráži časopi-
su a nechali se jimi vést při styku s ad-
ministrací časopisu tak, aby všechno 
mohlo dobře fungovat ke slávě našeho 
Boha a Spasitele. 
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Ľudská neznášanlivosť je príčinou zla: 
je to vlastnosť toho, kto sa nevie zhod-
núť s iným, je to všeobecný názov pre 
záporné charakterové črty, bolestne sa 
uplatňujúce v medziľudských vzťahoch, 
ale nielen tam. Robí z človeka egoistu, 
znižuje jeho osobnú použiteľnosť v ľud-
skej spoločnosti, rozbíja priateľstvo, 
z manželstiev robí ruiny, otravuje súro-
denecké vzťahy, je koreňom fanatizmu 
… až terorizmu. O širšom kontexte ne-
znášanlivosti niečo hovorí napríklad 
sociologická definícia fanatizmu: „Fana-
tizmus je krajný stupeň oddanosti neja-
kej myšlienke alebo veci, založený na 
slepej viere v správnosť svojich názorov 
a činov. Sprevádza ho neznášanlivosť 
voči inému presvedčeniu a názorom, ne-
schopnosť zaujať kritický postoj k sebe 
a svojim skutkom.“ Iste nám príde na 
um otázka: Prečo človeku nie je sym-
patický iný človek? Prečo si s ním ne-
rozumie, nevie si k nemu nájsť prístup? 
Prečo nedokáže vnímať jeho inakosť bez 
neznášanlivosti či nevraživosti? Odpo-
vedať na nastolené otázky lepšie dokážu 
odborníci. V tejto úvahe sa ďalej pokú-
sim zhrnúť to, čo som na vyššie uvedenú 
tému našiel v Biblii.

Poďme do Biblie

V Biblii som priamo nenašiel slo-
vo „neznášanlivosť“1. Tento negatívny 
jav vo vzťahoch nám reálne odkrývajú 
mnohé príbehy opísané v nej. Zdá sa, že 
jej cieľom je neznášanlivosť síce nezata-
jovať, ale pozitívne čitateľa motivovať, 
ako byť znášanlivý aj v nepriaznivých 
okolnostiach skutočného sveta. Teraz 
mám na mysli najmä druhú časť Biblie 
– Nový zákon. Pán Ježiš prišiel k nám 
nie nato, aby nás ochránil pred tvrdos-
ťou sveta, ale aby nám dal odvahu a silu 
znášať ju. Neprišiel nás nejakým zázra-
kom vytrhnúť z konfliktov života, ale 
dať nám do srdca pokoj, ktorý môžeme 
prežívať, keď zúria konflikty a šíriť ho 
v rozvrátenom svete. Dať nám silu zná-
šať to.

Boh znáša vyvolený národ

My ľudia vo všeobecnosti – a vyvo-
lený národ osobitne – sme pripravili 
Bohu dosť dôvodov k súdu, ale On 
k tomu neprikročil okamžite, najskôr 

vyčkával, znášal a až keď nebolo iné-
ho východiska, konal. Ako vtedy, keď 
Božia zhovievavosť vyčkávala za dní No-
acha, kým staval koráb (1P 3,20). Pavol 
takto vystihol vzťah Boha k vyvolené-
mu národu na púšti: Ba asi štyridsať 
rokov znášal ich správanie na púšti (Sk 
13,18). Rovnako Boh znáša aj hriešny 
život človeka, ktorého vedie k sebe, ve-
die ku pokániu: A či pohŕdaš bohatstvom 
jeho dobrotivosti, znášanlivosti a zhovie-
vavosti nevediac, že ťa dobrota Božia vedie 
ku pokániu (R 2,4)2?

Súrodenecká neznášanlivosť
Tento nešvár sa naplno prejavil vo 

vzťahu prvých dvoch bratov, Kaina 
a Ábela. Ten druhý zaň zaplatil živo-
tom. Ich príbeh nám pripomína, že je to 
veľmi vážna vec. Keď hľadáme korene 
neznášanlivosti, tak Boh zjavuje, že je to 
hriech: ...pri dverách číha na teba hriech 
a jeho žiadosť, ale ty ju máš ovládať (1M 
4,7). Je to hriech vonku, keď človek dve-
rami odíde z Božej prítomnosti. V ta-
kom stave je žiaľ celé ľudstvo a nedoká-
že ovládať svoje žiadosti napr. byť prvý, 
byť jedinečný aj za cenu nevraživosti 
a potláčania iných názorov a práv až po 
fyzické odstránenie ich nositeľov. Táto 
cesta nikam nevedie, hoci hlas krvi… 
brata kričí ku mne zo zeme (1M 4,10), je 
tu ešte iná krv, krv očistenia, ktorá volá 
hlasnejšie než krv Ábelova (Hb 12,23), 
je to krv Kristova.

Odraz tohto príbehu je obrazne spra-
covaný aj v nasledujúcej piesni:

Ako čierny mrak sa váľa
dym z oltára nad zemou.
Dielo ľudských rúk
a nie obraz múk na oltári leží.
Ako čierny mrak, hustý čierny mrak.

Ako čierny mrak sa váľa,
dym z oltára nad zemou.
Nad ním stojí Kain,
pozerá sa naň, dym Ábelov vidí,
ako stúpa mrak, hustý biely mrak.

Ref.: 
Čo na oltár dáš , či dáš to, čo máš, 
či dáš to, čo chceš, či dáš to, čo smieš, 
či dáš to, čo vieš, čo na oltár dáš...?

Ako čierny mrak sa vkráda
hnev a zvada do duše.
Z neba hlas vraví:
„To nie je pravý, vyrovnaj 

sa so mnou.“
I svoj čierny mrak, hustý čierny mrak.
Ref.

Vlečie čierny mrak,
sťa batoh, za bratom ponáhľa
vyrovnať sa s ním,
hoc je nevinný. Ábel k zemi padá, 
Kain má v duši mrak, 

hustý čierny mrak.
Ref.

(Z CD Trinásta komnata. 
Peter Hanák: Ako čierny mrak)

Iste by sa dali nájsť aj iní súrodenci, 
opísaní v Biblii, kde mnoho problémov 
narobila nenávisť či neznášanlivosť me-
dzi nimi, ako napríklad: synovia Jáko-
bovi, synovia Dávidovi a ďalší. Stojí za 
poznámku, že tu ani rodičia neboli bez 
viny.

Aj v partnerských vzťahoch
Priateľstvo či manželstvo je výberový 

vzťah, kde by sme mohli predpokladať, 
že sa vyhne neznášanlivosti. Opak je ale 
mnohokrát skutočnosťou. Pozrime sa 
do rodiny Abrama. Bolo tu harmonické 
spolužitie dvoch ľudí: Abrama a Sára-
je, dokiaľ neprišla hriešna myšlienka 
náhradnej matky pre Sárajinho syna 
– Hagar. Do Bohom ustanoveného man-
želského vzťahu dvoch vstupuje tretia 
osoba a problém neznášanlivosti je na 
svete. Slúžka si nárokuje na rovnocenné 
postavenie s manželkou. Pani domu jej 
dá pocítiť, že na to nemá nárok – sužuje 
ju. Riešením je útek Hagari, či neskôr 
vyhnanie.

Nebolo to lepšie ani medzi ženami Já-
kobovými, či ženami iných rodín, kde sa 
praktizovalo mnohoženstvo.

A čo v Cirkvi?
Práve v prostredí vyhrotenej ľudskej 

neznášanlivosti sa má zrodiť niečo nové, 
kde budú vzťahy nezaťažené hriechom, 
ale formované princípom lásky, ktorá 
všetko znáša (1K 13,7). Veď neznášanli-
vosť je opakom lásky!

Neznášanlivosť
a jej odraz v Biblii
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JÁN ČÍŽ

Je pravda, že ten, ktorý Božiu lásku 
stelesnil, keď ho mučili, on ponižujúc sa 
znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst; 
vedený bol ako baránok na zabitie a zanemel 
ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju 
strihajú, a neotvoril svojich úst (Iz 53,7)2. 
On bol terčom nenávisti zo strany pred-
staviteľov Jeho národa, čo je všeobecne 
známe. Vo svojom srdci nenosil žiadnu 
zášť voči nikomu. Veď ako inak by mo-
hol na kríži prosiť Otca: Otče, odpusť im, 
lebo nevedia, čo robia (Lk 23,34)?

Neznášanlivý, netolerantný postoj 
k Pánovi Ježišovi sa preniesol aj na Jeho 
apoštolov a znovuzrodených kresťanov 
vôbec. Nebolo inej cesty ako znášať 
znevažovanie, krivdy, utrpenie. V tom-
to zmysle vyznievajú nasledujúce citáty 
z listov apoštolov:
• Veď je milosť, ak niekto pre dobré 

svedomie, ktoré koná podľa Boha, znáša 
protivenstvá a nevinne trpí (1P 2,19).

• Za vzor, ako znášať utrpenie a byť 
trpezlivým, berte si bratia, prorokov, ktorí 
hovorili v Pánovom mene (Jk 5,10).

• Spolu so mnou znášaj utrpenie ako dobrý 
vojak Ježiša Krista (2Ti 2,3).

• Lebo sa mi zdá, že nám, apoštolom, určil 
Boh posledné miesto … veď sme sa stali 
divadlom svetu, anjelom i ľuďom. My sme 
blázni pre Krista … keď nás prenasledujú, 
znášame to; keď nás hanobia, vľúdne sa 
prihovárame (vybrané z 1K 4,9-13).
To sú len niektoré úpravy a svedec-

tvá apoštolov o znášanlivosti kresťanov 
a neznášanlivosti spoločnosti ich ob-
klopujúcej. Keď si porovnám naše de-

mokratické vymoženosti s tým, čo pre-
žívali títo naši bratia a sestry, cítim úctu 
a pokoru voči ním.

Spoločenstvo Cirkvi sa síce skladá zo 
znovuzrodených ľudí, ktorí medzi sebou 
majú mať iné vzťahy, ako je ľudská ne-
znášanlivosť. Vo všeobecnosti je to tak, 
ale nie vždy. O tom svedčia už napome-
nutia apoštolov:

• Preto vás napomínam ja, väzeň v Pánovi, 
aby ste žili ako je hodné povolania, kto-
rým ste povolaní, so všetkou pokorou, 
miernosťou a trpezlivosťou znášajte sa 
navzájom v láske (Ef 4,1-2).

• Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, vez-
mite na seba milosrdný súcit, dobrotivosť, 
pokoru, krotkosť, miernosť, trpezlivosť, 
navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, 
najmä ak by mal niekto niečo proti nie-
komu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy 
odpúšťajte druhým (Kol 4,12-13)!

Bezproblémové spolužitie nie je auto-
matické. Vyžaduje až dodnes neustále 
uvedomovanie si Božieho odpustenia 
a pohľad na seba i ostatných v zbore Bo-
žími očami.

Apoštol ironizuje, najmä korintské 
spoločenstvo, za bezbrehú znášanlivosť 
nepravého učenia a nemorálnych nosi-
teľov týchto ideí:

• Veď ako rozumní radi znášate nerozum-
ných! Znášate keď vás niekto zotročuje, 
keď vás niekto vyjedá, keď niekto berie, 
keď sa niekto povyšuje, keď vás niekto 
bije po tvári (2K 11,19-20).

Záver
Týmto nie je ani zďaleka vyčerpaná 

celá škála oblastí, kde všade sa prejavu-
je fenomén ľudskej neznášanlivosti. Sú 
tu spomenuté aspoň hlavné témy, ako: 
Božie znášanie ľudskej hriešnosti, prob-
lém súžitia súrodencov v rodine alebo 
v Cirkvi, manželské a priateľské vzťahy.

Cirkev Pána Ježiša je spoločenstvo ne-
závislé od pohlavia, farby pleti, národ-
nej alebo rodovej príslušnosti. Je závislé 
len od „nového rodu“ v Kristovi Ježišovi. 
Kniha Zjavenie nám dáva úžasný pohľad 
do neba, kde už žiadna neznášanlivosť 
nemá miesto:

Hoden si vziať knihu

a otvoriť jej pečate,

lebo si bol zabitý

a svojou krvou si Bohu vykúpil

ľudí z každého kmeňa, jazyka, 

ľudu i národa.

Urobil si ich kráľovstvom 

a kňazmi nášmu Bohu,

oni budú kraľovať na zemi. (Zj 5,9-10)

1 Napríklad v preklade prof Roháčka, 
Kralická Bible, Bible 21 okrem Sl. ev. 
preklad a Sl. ekumenický preklad, 
kde Ho 9,7a 8 je hebr. mastemah 
preložené ako neznášanlivosť. Vysky-
tuje sa len tu dvakrát v Hebrejskom 
texte Biblie. (Prof. Roháček prekladá 
„útočné nepriateľstvo“.)

2 preklad prof. Roháčka

tématický článok
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tématický článek

Obkladač – část první

Je to už několik let, co jsme se nastě-
hovali do domu mých rodičů. Čekala 
nás rekonstrukce, jejímž výsledkem 
měla být samostatná bytová jednotka. 
To obnášelo i vybudování nové koupel-
ny a záchodu. Jak ale najít ty nejlepší ře-
meslníky? Asi se poptat v okolí. Někdo 
mi doporučil místního obkladače. Dělá 
na dnešní ceny za symboliku 80 Kč na 
hodinu a je precizní i rychlý. Když však 
v koupelně pracovali instalatéři, tak mi 
doporučili, ať to udělám přes jejich od-
borníka a získám tak 10% slevu na vše-
chen materiál. No byl bych asi hloupý, 
nevyužít slevy a tak jsme se dohodli. 
Obkladač nastoupil sice o týden pozdě-
ji, než měl, ale byl to sympatický chla-
pík. Nebyl však úplně rychlý. Říkal jsem 
si, že si asi na tom dává záležet. Neměl 
všechno ani ve váze. Tak jsem se chlá-
cholil, že je asi uměleckého cítění, a že 
nechce, aby to vypadlo tak moc přesně, 
technicky. Když však ještě čtrnáct dní 
po termínu nebyl hotový, faktura za ma-
teriál byla o 6 000 Kč dražší, u matných 
kachliček byly lesklé lišty a dva kusy 
dlažby se už hýbaly jako plovoucí pod-
laha, tak jsem byl více než nejistý. Začal 
jsem prožívat silné návaly napětí. Říkal 
jsem si, že bych přece jako křesťan, jak 
mě učili, neměl mít neshody, že bych to 
měl asi přehlédnout, neřešit, později si 
opravit sám. Na druhou stranu mi připa-
dalo, že jsem celý život se svým křesťan-
ským postojem jako velký slaboch a že 
bych měl projevit asertivní chování, že 
bych neměl nechat sebou vláčit. Po do-
končení celé koupelny jsem tedy zavolal 
šéfovi firmy, aby ke mně i s obkladačem 
přijel. Hodinu před tím, než měli přijet, 
mne příšerně rozbolela hlava a břicho 
jsem měl tuhé, jako beton. Stále mi bě-
žely myšlenky, že nesmím být měkký, 
že musím na ně pořádně přitlačit, jinak 
mně to neopraví. Když přijeli, tak jsem 
na ně spustil, že musí to a to odstranit, 
že to musí spravit do tehdy a tehdy, 
a že jinak je nahlásím české obchodní 
inspekci a napíšu o jejich kvalitách ne-
hezký článek do novin. Tak, zvládl jsem 
ze sebe udělat „drsňáka“. Šéf firmy však 
řekl, ať si trhnu a odjel bez požadované 
nápravy.

Biblické principy pro řešení 
konfliktu

Usiluj o zachování celku 
(Jan 17,20 – 21) 

Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří 
skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni 
byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, 
aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že 
jsi mě poslal. Pán Ježíš, když se modlí za 
učedníky svou poslední modlitbu, tak 
se nemodlí jen za ně, ale i za každého 
z nás … neprosím však jen za ně, ale 
i za ty, kteří skrze jejich slovo uvěří … 
abychom byli jedno, jako je Otec a Syn. 
Pán Ježíš zde nastavuje velmi vysokou 
laťku pro jednotu. Tím vzorem jednoty 
je vztah mezi Ním a Otcem. Otec říká 
o Synu, toho jsem si vyvolil, toho miluji, 
toho poslouchejte. Syn říká o Otci, kdo 
vidí mne, vidí Otce, já jsem v Otci a Otec 
ve mně, slova která vám říkám, nejsou 
má, ale mého Otce. V jejich vztahu vi-
díme otevřenost, důvěru, lásku, úctu, 
respekt, … Pán Ježíš nám nastavuje ten-
to vzorový model jednoty. Jednota není 
o tom, že budeme všichni stejní, že bu-
deme mít všichni stejný životní styl, ob-
lečení, vyjadřování, důrazy ve víře nebo 
v projevu spirituality. To je uniformita. 
Jednota je to, když dokážeme i přes 
všechny naše rozdíly usilovat o celek 
na základě lásky, úcty a respektu. Když 
usilujeme přes naše rozdílnosti o zacho-
vání vztahů v rodině, v manželství, ve 
sboru, ve službě, … tu se pak děje něco 
nepřirozeného, nadpřirozeného … aby 
svět uvěřil, že jsi mě poslal. Tam, kde 
dokážeme společně žít ve vzájemné ote-
vřenosti, komunikaci, úctě a toleranci, 
tam může svět poznávat, že Pán Ježíš 
je Božím synem. Naším zvěstováním 
evangelia tedy není jen to, co hlásáme, 
ale také to, jak žijeme. Pro snášenlivost 
a jednotu je důležitou vlastností schop-
nost přijímat jinakost.

Zastav se (Matouš 5,23-24)
Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam 

se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco pro-
ti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi 
se nejprve smířit se svým bratrem; potom 
teprve přijď a přines svůj dar. Druhý prin-
cip, který chci z Bible použít, je stejně 
náročný i důležitý. Pán Ježíš zde říká, 

že když konáme pro něj jakoukoli služ-
bu a zjistíme, že někdo má něco proti 
nám, tak máme svou službu zastavit 
… nech svůj dar před oltářem …, jít se 
smířit a pak teprve ve své činnosti pro 
Pána Boha či druhé pokračovat. V Bibli 
je napsáno, že máme sami sebe přinášet 
jako oběť živou Bohu libou, že to má být 
pravá služba Bohu – bohoslužba. Tedy 
když zjistíme, že má někdo něco proti 
nám, tak máme zastavit nejen službu, 
ale máme zastavit svůj život, máme se 
zastavit a jít to vyřešit. Také je zde pře-
nesena zodpovědnost a iniciativa nejen 
na toho, kdo vnímá vůči někomu pro-
blém, ale i na mně, když vím, že někdo 
něco má proti mně. Tohle se mi zdá tak 
drsné, že mám dojem, že bych v životě 
nemohl nic dělat, jen bych si chodil vše 
vyjasňovat a se všemi se usmiřovat. Ale 
na druhou stranu se zde můžeme nau-
čit dvě věci. Pán Bůh chce na prvním 
místě, abychom mu přinášeli službu 
skrze naše vztahy smíření, a také nám 
toto přísné pravidlo může preventivně 
nastavit vysokou laťku pro naše jedná-
ní, aby v našich vztazích mohl být vidět 
Pán Bůh a abychom se vůbec mohli po-
hnout dopředu.

Jdi za druhou stranou 
(Matouš 18,15) 

Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej 
ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, zís-
kal jsi svého bratra. Zde je z mého po-
hledu jedno z nejdůležitějších pravidel. 
Když ti někdo ublíží nebo tě naštve, tak 
běž za ním. Jsme lidé a i nechtěně dru-
hým ublížíme. Hřešíme, uděláme něco 
nehezkého, nesprávného. Hřích přiná-
ší dvě věci, bolest nebo hněv. To co ten 
druhý vůči nám udělal, nás bolí nebo nás 
vytáčí. Bolest ani hněv nejsou neutrální 
věci, které čas odnese. Spíše časem ros-
tou a nezpůsobují často jen nemoc naší 
duše, ale i našeho těla. Narůstající bo-
lest a hněv nejsme často schopni unést 
sami a tak se o tom s druhými sdílíme. 
Bible tomuto sdílení však říká pomlu-
vy, ty konflikty neřeší, ale spíše naše 
vztahy oslabují a rozdělují. První krok 
je jdi, nenech v sobě bolest nebo hněv 
růst. Zvedni se a jdi za druhou stranou. 
Další krokem je nejen problém označit, 
ale řešit jej. Cílem není konfrontace 

Snášenlivost
Hledání cesty smíření
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… pokárej ho …, ale obnovení vztahu. 
Dá-li si říci, získal jsi svého bratra. Když 
přijdeme za druhou stranou, můžeme 
vyjádřit hodnotu našeho vztahu, ote-
vřít problém, vyjádřit naději v řešení, 
problém vyřešit a nastavit pravidla pro 
naše jednání tak, aby se problém hned 
další týdny neopakoval. 

Pracuj s agresí 
(Efezským 4,26-27) 

Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad 
svým hněvem zapadnout slunce a ne-
dopřejte místa ďáblu. Tento biblický 
text má pro nás dvě poselství. Je přiro-
zenou reakcí se hněvat a je hříchem ne-
chat hněv přerůst do dalšího dne. Hněv 
máme nejen ten „italský“ kdy zrudneme, 
vypěníme, bouchneme, zvýšíme hlas, ale 
i „anglický“ kdy se stáhneme do sebe, 
nekomunikujeme, odsekáváme, trápíme 
se. Pokud hněvu nedáme zdravý prů-
chod (který musí mít své hranice, kdy 
nezacházíme do vulgarit, obviňování 
druhého, …), tak deformuje naši psychi-
ku i tělo. Nahromaděná nezpracovaná 
agrese může zničit naše zdraví nebo se 
někdy později velmi nezdravě projevit. 
Je přirozené, že se naštveme – vzplane-
me, je však hříšné, když necháme hněv 
nezpracovaný, nevyřešený do dalšího 
dne. Další den už hněv není jen reakcí, 
ale může se stávat postojem. Apoštol Pa-
vel v tom textu píše … nedopřejte místa 
ďáblu. Když jsem předělával střechu, 
tak se pokrývači sekli ve žlabu o metr. 
Když přijel jejich šéf, zeptal jsem se ho, 
co s tím budeme dělat. On se zvedl a šel 
za vedoucím té party dělníků a začal po 
něm křičet, co to udělali za hroznou chy-
bu. Vedoucí party mu řekl, že to dostal 
špatně zadané, a že ať si nevozí zadek 
v autě a pořádně jim připravuje práci. 
Šéf mu řekl, že hlavu nemá na to, aby mu 
do krku nepršelo, a že si to měl ohlídat 
sám. A pak tam začali po sobě více křičet 
a vzduchem létala taková slova, že jsme 
děti museli vzít domů. Vedoucí té party 
pak zjistil kluka, který to spletl, vzal lať 
a praštil ho po zádech. Měl jsem dojem, 
že tato firma mi to asi nedodělá. Po ho-
dině si dali kafe, cigaretku, vyjasnili si to 
a za dvě hodinky, jako by se nic nestalo. 
My křesťané jsme někdy „tak dobří“, že 
se nehněváme, ale někdy ani za deset let 
nemůžeme říci, že se nic nestalo.

Odstraň svůj podíl 
(Lukáš 6,42) 

Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze své-
ho oka, a pak teprve prohlédneš, abys 

mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. 
Tento princip nám ukazuje na to, že kon-
flikt je málokdy jednostranný. Většinou 
obě strany mají na konfliktu nějakou 
zásluhu. Zde nás Pán Ježíš vybízí, aby-
chom objevili a odstranili nejprve svůj 
podíl. To nám poskytne několik věcí. 
„Pokrytče“ - nemáme zdravou seberefle-
xi a hrajeme si na někoho, kým nejsme. 
Většinou totiž vidíme trám v oku dru-
hých a možná nějakou malinkou třísku 
ve svém oku. Přiznání vlastního podílu 
na konfliktu mění náš postoj i charak-
ter. Teprve pak prohlédneš … uznání 
vlastního podílu nám dává nadhled. Už 
nejsme zaujatí nemilosrdní soudci, ale 
tak jako jsme přijali odpuštění pro sebe, 
tak se s nestranným postojem pokory 
a odpuštění díváme i na ostatní. Abys 
mohl vyjmout třísku … uznání a odstra-
nění vlastního podílu na konfliktu nám 
dává autoritu ke konfrontaci druhých. 
Jeden děda s plnovousem si šel po obě-
dě zdřímnout na kanape. Jeho vnoučka 
napadlo dát mu do vousu kousek olo-
mouckého tvarůžku. Děda se po chvíli 
probudí a říká, že ta postel smrdí. Vsta-
ne a po chvíli říká: „Tento pokoj smr-
dí.“ Vyjde z pokoje a říká: „Tento dům 
smrdí.“ Vyjde ven a prohlásí: „Celý svět 
smrdí.“ Když odstraníme v konfliktu 
svou příčinu, náš pohled na celé naše 
okolí se může rázem změnit.

Obkladač – část druhá
Když jsem se vrátil k řešení konflik-

tu s obkladačem, tak mi došlo, že jsem 
celý život od konfliktů jen utíkal, ale 
má asertivita a předstírané „drsňáctví“ 
není řešením, ale jen opačnou stranou 
kyvadla – útokem. Přirozenou reakcí na 
konflikt je útěk nebo útok, nepřirozenou 
reakcí je smíření. To nám není vlastní. Je 
to něco, co se potřebujeme učit. Tak jako 
jsme neuměli od přirozenosti psát, číst, 
řídit kolo, auto, hrát na hudební nástroj 
nebo psát na PC všemi deseti, tak se po-
třebujeme učit i reagovat na konflikt hle-
dáním smíření. Říkal jsem si, no můžu 
to zkusit, zajít za šéfem firmy, která mi 
dodala toho obkladače, a usilovat o „jed-
notu“, zastavit se v životě, jít za ním 
a nemluvit o tom s druhými, nenechat 
růst v sobě naštvání a uznat svůj podíl 
v našem sporu. Ale připadalo mi to dost 
šílené. Pokud teď uznám své chyby, tak 
se už nebude se mnou vůbec bavit. Do-
mluvil jsem si schůzku a navštívil jsem 
ho. Řekl jsem mu, že uznávám, že jsem 
jim prostory poskytl o tři dny později, že 
stěny nebyly úplně vyschlé, podlaha byla 
trochu křivá a že u lišt jsem neřekl, že je 
nechci. Ale že nesouhlasím s jejich tak 
velkým zpožděním, navýšením faktury, 
ve čtyřech místech křivě udělaným ob-
kladem… Bylo pro mne šokující, když mi 
odpověděl: „Nebojte se, určitě se nějak 
domluvíme,“ a koupelnu mi po vzájem-
ných kompromisech opravili.

tématický článek
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tématický článek

JENDA VOPALECKÝ

Nechci být tolerantní!
Vždycky, když vidím nějaký článek 

nebo reklamu na téma tolerance, tak 
si pomyslím: „Aha, zase po mně budou 
chtít, abych byl tolerantní!“ Ale já ne-
jsem přesvědčen, že chci být tolerant-
ní, zvlášť ne ve smyslu téměř absolutní 
tolerance vůči všemu a všem, jak se to 
dnes často požaduje: „Ať si každý myslí 
a dělá, co chce.“

Nechci být bezmezně tolerantní. Ale 
chci být jasný, srozumitelný. Kdo si bez-
meznou tolerantnost dá jako své život-
ní motto, ztrácí postupně charakter. Je 
schopen se všemu přizpůsobit a záro-
veň celé své okolí se snaží přimět k to-
mu, aby bylo tolerantní (vůči němu). 
Výsledek je pak buď tyranie tolerance 
nebo přinejmenším jakýsi kompromis, 
který nevznikl ani tak dohodou, jako 
spíš pokusem o to, aby se nebojovalo. 
Co je však výsledkem takového kom-
promisu? Kam se poděla charakternost, 
stabilita, pravdivost? Kritérium, zda se 
jedná o hřích nebo co k tomu říká Bůh, 
jakoby se vytratilo.

Asi mi řeknete: „Tak jak si to předsta-
vuješ prakticky?“

Nemám na mysli, že po každém ká-
zání je třeba za sloužícím bratrem zajít 
a říct mu, v čem s ním nesouhlasím. Tak 
se bojovalo před lety a následné pokusy 
o toleranci byly na místě – dokud jsme 
se neocitli v opačném extrému. 

Je řada věcí, jevů, výroků, které mů-
žeme přejít mlčením. Ale pokud jde 
o zásadní věci, pak je třeba se ozvat, 
nenechat to tak. A tady zároveň velmi 

záleží na tom, jakým způsobem se ozve-
me. Velmi důležitý je takt, často i dis-
krétnost, vlídnost a vysvětlení - asi jako 
když Apollo skvěle, mocně kázal v efez-
ské synagoze o Janově křtu, když jiní už 
znali Kristovo dokonalé spasení (Skutky 
18). Akvila a Priscilla ho neodmítli jako 
bludaře, ale vzali si ho stranou, pozvali 
k sobě domů, nic z jeho nadšení a obda-
rování nesetřeli, neumazali, neodradili 
ho - jen mu dokonaleji vysvětlili Kristo-
vo spasení. Potom mohl Apollo sloužit 
dál a ještě mocněji! V tom vidím pří-
kladnou „netoleranci“. Priscilla a Akvi-
la jeho nedostatek nepřešli „tolerant-
ně“ mlčením, vlídně reagovali a bylo to 
k užitku všem. 

Na druhé straně, pokud se jedná o ji-
né oblasti, například o to, co jíst a nejíst, 
tam Pavel nechává svobodu, dopřává to-
leranci, dokonce k ní nabádá (Římanům 
14).

Obojí zabíjí
Přehnaná netolerance i bezmezná to-

lerance může zabíjet. Když se netoleran-
ce vyhrotí, může vést až ke snaze svého 
protivníka zničit, zabít, zavraždit. Proto 
je takto vystupňovaná netolerance za-
měřená proti člověku hříchem.

Ale i tolerance může zabíjet. Vypadá 
smířlivě, se vším a se všemi souhlasí, 
dohodne se, všechno snese, všechno si 
dovolí, je to vlastně zbourání jakýchkoli 
hranic, hradeb a tím i obrany, i obrany 
proti hříchu. Takovým způsobem tole-
rantního člověka zničí hřích. Tedy i pří-
lišná tolerance vede ke zkáze, ke smrti, 
ke zničení - je tedy hříchem.

Tím nechci říct, že by-
chom se měli snažit jít 
střední cestou. Jedno 
úsloví říká, že zlatá střed-
ní cesta vede do pekla.

Proto bych se na otáz-
ku, jestli být tolerantní, 
netolerantní nebo stát ně-
kde uprostřed, chtěl podí-
vat jinak.

Postoj Pána Ježíše
Byl Pán Ježíš tolerant-

ní? Vůči učení i praxi 
svých současníků – fa-
rizeů a zákoníků nebyl 

tolerantní. Jasně, srozumitelně jim vyjá-
dřil, o co jde jemu, odhalil, co mají pod 
pokličkou oni, a dále je nepřesvědčoval, 
prostě odešel, nechal je být (Mt 16,4). 
Dá se říct, že byl tolerantní? Na jedné 
straně ano, ale neopomněl rozlišit, co 
je správné a co hříšné (viz např. otázka 
daně císaři, desátky z kmínu…)

Je zajímavé, že Ježíšovi nepřátelé ne-
dokázali být vůči němu tolerantní - stále 
znovu za ním přicházeli, dál se vyptáva-
li, snažili se ho chytit do pasti, aby ho 
zničili, aby se ho zbavili - a zabili.

Tolerance při výchově
Je jedna oblast, kde se s tolerancí/ne-

tolerancí musí zacházet velmi obezřet-
ně. Mám na mysli výchovu dětí, ale i ve-
dení mladých lidí.

Představte si, že se mě dítě zeptá: 
„Tatínku, existuje Bůh?“ A tatínek by 
mu řekl: „Víš, jsou lidé, kteří říkají, že 
existuje, a pak jsou lidé, kteří říkají, že 
neexistuje. A je třeba, aby se navzájem 
tolerovali.“ 

Této odpovědi něco podstatného 
chybí. Tatínek by měl především dítěti 
vysvětlit svůj vlastní postoj, například: 
„Já věřím, že existuje, modlím se k ně-
mu a když čtu Bibli, tak vnímám, že ke 
mně mluví.“ A potom může dodat, že 
existují i jiní lidé, kteří nevěří, že Bůh 
existuje. Nemůžeme děti nechat ve 
zmatku, ony pak nevědí, o co se mají 
opřít. Teprve pak je můžeme vést k to-
mu, aby si lidí s odlišným názorem vá-
žili, ale zároveň věděli, že ne s každým 
musíme souhlasit.

Proto považuji za klíčově důležité, aby 
rodiče dětem, vedoucí mládeže mladým 
lidem, ale i učitelé ve sborech předklá-
dali vždycky také svůj osobní postoj 
k věci (a pokud možno ho vysvětlili, 
biblicky doložili). Můžeme mladé lidi 
seznámit s tím, že existuje víc pohledů, 
víc názorů, ale ti, kteří nám jsou takto 
svěřeni, potřebují vědět, co si myslím já, 
kde stojím já. Zejména pokud jde o prv-
ní setkání mladého člověka s nějakým 
tématem!

Přeji vám mnoho Boží milosti v roz-
poznávání, kdy být a kdy nebýt tole-
rantní.

Několik poznámek        k tématu
tolerance
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Multicamp 09 
V letošním roce proběhla mládež-

nická konference „v novém formátu“. 
A já musím rozhodně potvrdit, že byla 
opravdu zcela jiná než v minulých le-
tech. V čem byla jiná? Co se podaři-
lo a co méně? Pokusím se teď na tyto 
otázky odpovědět. „Nový formát“ – již 
samotný název „multicamp“ je novin-
kou. Odpolední aktivity byly ve zna-
mení čtyř kempů - English camp, Music 
camp, Sport camp a Free camp. Hned 
při přihlášení se každý mohl rozhod-
nout, jakými aktivitami vyplní své od-
poledne. 

English camp - jeho účastníci prohlu-
bovali své jazykové znalosti zábavnou 
formou. A že byla zábavná, o tom jsem 
se sama přesvědčila. Přestože jsem ne-
byla přímou účastnicí této aktivity, jako 
kolemjdoucí jsem byla několikrát vta-
žena do děje probíhající hry, samozřej-
mě vše anglicky. Zdálo se, že se všichni 
dobře baví.

Music camp - zde mohl člověk získat 
nové zkušenosti z oblasti hudby. Nejen, 
že byla pod vedením zkušených hudeb-
níků příležitost k probuzení nových 
talentů, ale také tu postupně vznikala 
část programu pro poslední společný 
večer konference. Na tomto „minikon-
certu“ se mohli všichni pochlubit, čemu 
se přiučili ve zpěvu, v dirigování, ve hře 
na jednotlivé hudební nástroje… 

Sport camp byl ve znamení fotba-
lu, volejbalu, potápění, jízdy na koni… 
Myslím, že si každý mohl najít sport, 
který mu vyhovoval. 

A co zbylo pro Free camp? Všechno 
ostatní – procházky, focení, ale také 
kreativní dílna. V rámci kreativní dílny 
mohl v sobě člověk objevit zatím neob-
jevené, zkusit si nové výtvarné techniky, 
ale především popovídat si s ostatními 
a odreagovat se. Fotky pak večer do-
kumentovaly průběh celého dne. Měli 
jsme možnost nahlédnout i tam, kde 
jsme nemohli být. 

Dopolední program posloužil nám 
všem především k duchovnímu růstu. 
Po společném zahájení chválami byl 
prostor pro hlavní řečníky. Každý den 
jiný řečník, každý den jiné téma, ale 
vše se točilo kolem „Rodina pod pal-

bou dnešních vlivů.“ Nelze opomenout 
to, že všechny přednášky byly kvalitní 
a podány tak, jak to mají mladí lidé rádi 
– s humorem, s názornými příklady, 
podloženými Biblí. Během multicampu 
se prostřídali opravdu kvalitní řečníci 
– Daniel Fajfr, Vláďa Pípal, Pepa a Bo-
hunka Horští, Dave Patty a Meinolf 
Mellwig. Každá přednáška měla pokra-
čování ve formě semináře, který větši-
nou tématicky navazoval. Pokud by si 
však někdo myslel, že byl pouze jeden 
seminář, tak se plete. Každý den byla 
možnost vybrat si z pěti nebo šesti semi-
nářů. A témata? Velice praktická. Bylo 
rozhodně z čeho vybírat. K nahlédnutí 
na www.multicamp.cz

Zřejmě nejvíce diskutovanou oblastí 
multicampu byla hudba. Kapela Davi-
da Kalače již dlouhé měsíce dopředu 
připravovala chvály, pečlivě vybírala 
písničky, trénovala a přemýšlela, jak 
nejlépe vzdát Bohu chválu prostřednic-
tvím hudby. Řekla bych, že byli velice 
pečlivě připraveni. Zazněly oblíbené 
mládežnické písně, ale také nové, které 
oslovily řadu lidí. Novinkou souvisejí-
cí s hudbou byly doprovodné efekty. 
Přiznávám, že to nebylo zrovna to, co 
bych já osobně ke chválám musela mít. 
Dokázala jsem se však odpoutat a na sa-
motné chvály se soustředit. 

S letošním multicampem se změni-
lo také místo konání konference. Není 
jednoduché najít objekt pro tak velký 
počet lidí a tolik aktivit. A podařilo se 
to, i když jsme byli ubytováni ve třech 
budovách. Příležitostí k procvičování 
naší trpělivosti bylo čekání na jídlo. Ně-
která jídla nebyla jako od maminky. Na 
druhou stranu nutno ocenit obětavost 
pana vedoucího hotelu Kahan, který se 
snažil, jak jen mohl. Snad neprozradím 
příliš mnoho, když se zmíním, že příští 
rok se pro konání konference uvažuje 
o jiném objektu. Věřme, že se splní oče-
kávání, která mnozí vyjádřili ve zpět-
ných vazbách.

A co říci na závěr? Myslím, že mládež-
nická konference – Multicamp byla po-
dařená. Jejím prostřednictvím Bůh pro-
mlouval do našich životů. Více než po-
lovina účastníků mohla říct, že je multi-
camp posunul také v duchovním růstu. 
Lidé nalézali nová přátelství a prohlubo-
vali ta stávající, využili příležitost učit se 
novým věcem. Bůh konferenci žehnal 
nejen v praktických věcech, ale působil 
také na naše srdce. A to tak silně, že se 
dva lidé rozhodli následovat Pána Ježíše 
a odevzdat mu svůj život. Co víc si přát? 
Snad jen to, aby Pán dal a v příštím roce 
mohl multicamp proběhnout znovu. 

ohlédnutí za konferencí mládeže 

ohlédnutí za konferencí
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rozhovor

Tomáš Graumann se narodil v roce 
1931 do brněnské židovské rodiny. Když 
v roce 1939 Nicholas Winton zachra-
ňoval z Protektorátu Čechy a Morava 
židovské děti, byl Tomáš jedním z těch 
669, které se podařilo zachránit před 
smrtí v plynových komorách. Vyrostl 
ve Skotsku, kde se díky evangelistovi 
Robertu Popemu stal křesťanem. Když 
krátce před deportací do Terezína psala 
Tomášova maminka závěť, vyjádřila v ní 
přání, aby její syn vystudoval a stal se 
misionářem. Rok na to ona sama zahy-
nula v Sobiboru. Závěť opatroval evan-
gelický farář, který se o rodinu duchov-
ně staral. Tomášovi se dostala do rukou 
až po Sametové revoluci. Aniž tušil, že 
si to jeho matka přála, působil řadu let 
jako misionář na Filipínách. Dnes putu-
je po českých školách a vypráví českým 
dětem o svém dvojím znovuzrození - po-
prvé díky Nicholasi Wintonovi, podru-

hé díky evangelistovi Robertu Popemu. 
Příběh vám nabízíme formou zkráce-
ného rozhovoru z rozhlasového pořadu 
Výzvy přítomnosti Českého rozhlasu 1 
Radiožurnálu.

Bratře Graumanne, co si pamatujete 
ze svého dětství v Brně?

Pamatuji si na to, jak jsme žili ve 
velkém domě v Brně, na zahradu, kde 
jsme si hrávali, na zahradníkův poze-
mek, který byl za domem mé matky. 
Připomínají mi to některé fotografie 
z dětství, tak si to vybavuji. Když jsem 
se pak později vrátil, byla ta krásná za-
hrada skoro celá pryč, teď tam stojí ně-
jaká nová budova. Pamatuji se, že můj 
otec měl obchod s obuví blízko centra 
Brna. Otec často cestoval do jiných 
měst a zemí, odkud rodině vozil dár-
ky. V okolí Brna jsme měli hodně pří-
buzných a navštěvovali jsme se s nimi. 
Naproti domu mé babičky byl obchod, 

kde měli hrozně dobré zelí. Zelí mám 
dodnes hodně rád.

Jaký byl váš rodný jazyk?

Mým prvním jazykem byla němči-
na, tu jsem však velice rychle a ochot-
ně zapomněl, když jsem si chodil hrát 
ven s dětmi. V té době jsem tedy mluvil 
nejvíc česky, po odjezdu do Anglie jsem 
také mluvil spíše česky než německy.

Kdy jste zapomněl češtinu?

Většinou říkám, že jsem češtinu zapo-
mněl, když jsem začal chodit do anglic-
ké školy. Ale na den se to samozřejmě 
určit nedá. 

Vzpomínáte si na rozhodování v rodi-
ně o Vašem odjezdu z protektorátu?

Vím, že matku navštěvoval evangelic-
ký pastor z vedlejší vesnice a zpětně si 
uvědomuji, že to bylo asi období, kdy 
se rozhodovalo o mé cestě do Skotska. 
Protože u nás bydlel německý důstoj-
ník, bylo velice obtížné projednávat 
nějaké rodinné plány. Vesnice byla 
plná německých vojáků a maminka 
nás varovala, abychom k nim nechodili 
a nedívali se jim do očí. Rodina to hod-
ně probírala ještě předtím, než nacisté 
přišli. Můj bratranec z Vídně nás varo-
val, že je pro Židy nebezpečné zůstávat 
v Evropě. Strýc, který vstoupil do Čes-
koslovenské armády, nám naopak zase 
říkal, abychom v Česku zůstali a starali 
se o svou práci. Byl pak velmi smutný, 
když se v roce 1945 vrátil a zjistil, že 
rodina zůstala v Osvětimi. Věděl jsem, 
co se chystá, ale maminka mi to podá-
vala tak, že pojedu do Anglie a že se 
tam naučím anglicky, abych později re-
prezentoval otcovu obuvnickou firmu 
v Londýně.

Vy jste měli dokonce možnost vycesto-
vat jako rodina do Austrálie.

Ano, měli jsme možnost vycestovat do 
Austrálie, dokonce jsme měli už nachys-
tané všechny výjezdní doklady. Chtěli 
jsme jet spolu s bratrancem a několika 
rodinami z Vídně. Ale pak se moje rodi-
na rozhodla, že zůstaneme raději v pro-
tektorátu a budeme se starat o svou prá-
ci. Mnoho lidí si vůbec neuvědomovalo, 
co se děje, a jak se to ještě může zhoršit. 
Například obchod mého otce prospe-
roval a to zejména v době, kdy přišli 

Podruhé narozené dítě
vyrván ze spárů holocaustu
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nacisté. Nacistickým vojákům se boty 
mého otce velice líbily. Rozšířili jsme 
dokonce produkci a v roce 1939 jsme 
otevřeli další dvě pobočky, v Karlových 
Varech a v Praze. Jednou jsem si všiml, 
že mého otce oblíbený obraz Tomáše 
Masaryka, byl zakrytý. Později mi řekli, 
že se gestapo dozvědělo, že můj otec je 
Žid a šli po něm. Někdo jej varoval a on 
utekl a spáchal sebevraždu. O jeho smr-
ti však nemám žádné doklady. Naopak 
o zbytku mé rodiny jsem doklady získal 
od Židovské obce v Praze. 

Jak dopadla vaše rodina?

Původně jsme bydleli v Těšanech na 
zámku. Němci jej celý zabrali a nám 
nechali jenom jeden pokoj. V roce 1941 
poslali moji rodinu do Terezína. Těsně 
před odjezdem do Terezína vzala mamin-
ka některé rodinné fotografie a důležité 
dokumenty a dala je našemu řidiči, kte-
rý je potom ukryl doma pod obrazem. 
Měl je tam 50 let schované. V roce 1942 
převezli mou rodinu do koncentrační-
ho tábora v Sobiboru. Podle informací, 
které jsem získal od židovské obce, šli 
rovnou do plynové komory. Zhruba ve 
stejné době poslali mého nevlastního 
otce do koncentráku v Majdanku. Celá 
rodina mého strýce byla odeslána do 
Osvětimi. Někteří z příbuzných zemřeli 
v Terezíně.

Vy jste byl zachráněn Wintonovým 
vlakem. Kdy jste se do toho transportu 
dostal?

Byl jsem v úplně posledním vlaku, 
kterému bylo dovoleno odjet, což bylo 
v srpnu 1939. Další vlak měl být vypra-
ven v září a v něm měl být i můj bratr. 
Mám kontakt na jednu paní v Izraeli, 
která měla být také v tom vlaku, který už 
nebyl vypraven. Začala totiž válka v Pol-
sku a hranice se uzavřely. Ta paní nako-
nec vycestovala se skupinou mladých lidí 
do Izraele. Říkala, že neví o nikom dal-
ším, kdo by z toho nevypraveného vlaku 
přežil. Pamatuje si jen, že těch 251 dětí 
poslali z Prahy domů. Takže v době, kdy 
moje rodina byla poslána z Těšan do Te-
rezína, byl s ní i můj bratr.

Pamatujete se na své zážitky po pří-
jezdu do Londýna?

Z té dlouhé cesty si toho moc nepa-
matuji, jen cestu Anglií a jídelní vůz. 
Pamatuji si, že nám servírovali párky 
s anglickou hořčicí, byla hodně ostrá. 
Můj strýc působil v Československé 
armádě a pracoval v exilové vládě pro 
pana Beneše. Maminčina sestřenice 

byla také v Londýně a studovala tam 
učitelství. Můj bratranec odjel z Prahy 
s plaveckým týmem na závody do Lon-
dýna. Měl zpáteční lístek, ale zpátky už 
nejel. Požádal v Británii o azyl a připojil 
se k Československé armádě. 

Tomáši, vy jste se dostal do křesťan-
ské rodiny. Takže židovské děti nebyly 
umísťovány jen do židovských rodin. 

Mnoho židovských dětí se dostalo do 
židovských rodin, ale mnohé další se 
dostaly do křesťanských rodin, což Ni-
cholasi Wintonovi způsobilo v Británii 

problémy. Chodili za ním rabíni a říka-
li: „Ty bereš děti z dobrých židovských 
rodin a umísťuješ je do křesťanských 
rodin v Británii. Tohle musí přestat.“ On 
s tím však nechtěl přestat, protože byl 
přesvědčen, že živé židovské dítě v Bri-
tánii je lepší než mrtvé v Praze. Znám 
jenom jedno další Wintonovo dítě, které 
uvěřilo v Ježíše Krista. Všechny ostatní, 
přestože žily v křesťanských rodinách, 
se s Kristem ve svém životě nesetkaly. 
Takže se mnou se stalo přesně to, čeho 
se židovští rabíni báli.

rozhovor
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rozhovor

Vy jste se, Tomáši, po válce vrátil zpět 
do Československa?

V roce 1945 se do Československa 
vrátil s panem Benešem můj strýc a na-
psal mi dopis, že celý zbytek rodiny, 
který v Československu zůstal, skončil 
v koncentračních táborech. Hrozně mě 
to naštvalo, protože maminka mi při 
odjezdu slibovala, že to bude jen na pár 
měsíců, že Hitler bude za chvíli pryč 
a já se vrátím domů. Celou válku jsem 
na ten návrat čekal a teď jsem najednou 
zjistil, že nikdo z mé rodiny nezůstal 
naživu. Mnohé z Wintnových dětí se do 
Československa vrátily. Děti z internát-
ních škol ve Walesu se dokonce vrátit 
musely. Všechny hledaly členy své ro-
diny, ale jen velmi málo z nich někoho 
našlo. Já jsem se nevracel, protože jsem 
věděl, že není kam se vrátit.

Co jste tedy dělal, bylo vám 14 let?

Nevěděl jsem, co se mnou bude. 
Otevřelo se několik příležitostí. Můj 
bratranec v Londýně zjistil ze seznamu 
lidí, pobývajících v Británii, že jsem ve 
Skotsku. Byl překvapený a také naštva-
ný sám na sebe, neboť pro mě celou tu 
dobu nic neudělal. Jeho rodiče opusti-
li Vídeň a žili nějakou dobu v Itálii, ve 
Španělsku a nakonec skončili v Ame-
rice. Bratranec mi tedy nabídl, abych 
se připojil k jejich rodině. Jenže pro 
vycestování do Ameriky bych potřebo-
val papíry z uprchlického tábora z Ev-
ropy. Já jsem však cítil, že mě Bůh volá 
do služby a já se začal připravovat na 
misii. Udělal jsem si v nemocnici kurz 
zdravotníka, studoval jsem Bibli a mi-
sijní práci. Československo se dostalo 
pod vládu komunistů a tak jsem se do 
této země nechtěl vrátit. Na biblické 
škole jsme se modlili za různé země 
a já jsem chtěl vycestovat na misii do 
zahraničí. 

V té době se hledal tým pro práci na 
ostrově Mindoro ve Filipínách. Hledali 
muže do džungle, ale nabízely se jim 
samé dívky. Nakonec jsme zjistili, že ty 
domorodé kmeny byly mnohem přátel-
štější k dívkám a k ženám, než k mu-
žům. Těch se spíše báli, protože by jim 
mohli odvést manželky. Byl jsem jed-
ním z mála mužů na tom ostrově, takže 
jsem se účastnil mnoha projektů. Pro 
práci v džungli bylo těžké někoho se-
hnat. Rok na to přijel na Mindoro jeden 
mladý Němec s manželkou a já jsem 
mu měl ukázat práci mezi domorodými 
kmeny. Později jsem zjistil, že oba man-

želé vyrůstali v nacistickém Německu, 
ona byla dokonce členkou Hitlerjugend. 
Pro ně bylo zase překvapením, že je pro-
vází Žid. 

Protože jsem byl muž, křtil jsem lidi 
i v oblastech, ve kterých jsem nepraco-
val. I Večeři Páně jsem vysluhoval pro 
mnoho kmenů. Domorodci se mě ptali: 
„Můžeme se také stát křesťany? Nemá-
me tady žádný chleba ani hrozny, ze 
kterých bychom udělali víno, můžeme 
vůbec být křesťany?“ Četli jsme si tedy 
společně příběh o poslední Ježíšově ve-
čeři a uvědomili jsme si, že Ježíš vzal 
jídlo ze stolu a dal mu nový význam. 
Doporučil jsem jim tedy, aby si vzali 
své běžné jídlo a nápoj jako něco, co 
reprezentuje Ježíšovo tělo a krev. Často 
jsme pak místo chleba požívali banány 
a místo vína vodu nebo ovocnou šťávu. 
Naším úkolem je nést evangelium všem 
národům. Lidé po celém světě mohou 
získat víru v Ježíše Krista a nemusí při-
jímat náš západní životní styl.

Tomáši, dlouhá léta jste žil bez vědomí, 
kdo vás z Československa zachránil?

Opravdu jsem to nevěděl. Trochu jsem 
tušil, že za tím stál evangelický pastor, 
rodinný přítel. Ale do chvíle, než jsem 
uviděl seznam Nicholase Wintona, tak 
jsem netušil, že jsem jeden z nich. 

Jaké byly Vaše pocity, když jste se to 
dozvěděl?

Byl jsem velmi vděčný, když jsem se 
dozvěděl, kdo se o to vlastně zasloužil. 
Když Matej Mináč začal připravovat 
pořad pro televizi o dětech Nicholase 
Wintona, tak se stále mluvilo o velkém 
štěstí, které ty děti měly. Dnes už se ne-
mluví tolik o štěstí, ale o projevené dob-
rotě. Nicholas byl motivován lidskostí 
a dobrotou a tak je to správné. Jsem 
panu Wintonovi za organizaci transpor-
tů velice vděčný, protože mě a mnohé 
další děti zachránil.

Jak jste se vlastně dozvěděl, že jste na 
tom seznamu zachráněných dětí?

Viděl jsem pořad v České televizi 
o Nicholasi Wintonovi, který měl obrov-
ský ohlas. Setkal jsem se s některými ze 
zachráněných dětí a v tom pořadu jsem 
si uvědomil, že zachráněné děti měly 
stejné cestovní doklady, jako jsem měl 
já. Když jsem odjížděl z Prahy, zavěsili 
mi na krk číslo stejně jako i ostatním 
dětem. Lidé, kteří byli kolem mě, se mě 
ptali: „Byl jsi na tom setkání s Nichola-
sem Wintonem?“ Já jsem vůbec netušil, 
že se něco takového organizuje. Požádal 

jsem tedy bratrance, který pracuje pro 
Českou televizi, aby mi na Nicholase 
Wintona sehnal kontakt. Dal mi adresu 
a telefonní číslo na Martina Mináče. Ten 
se mnou udělal rozhovor a chtěl, abych 
mu řekl něco smysluplného. Vznikla 
z toho v tom filmu asi minutová epi-
zoda a díky tomu mám teď možnost 
navštěvovat školy, ukazovat ten film 
dětem a mluvit s nimi o tom. Přítel mi 
napsal dopis, ve kterém mi sdělil: „Když 
si myslíš, že tvůj život skončil, pak je to 
teprve počátek.“

S Nicholasem Wintonem jste se se-
tkal?

Setkal jsem se s ním celkem třikrát. 
Poprvé na premiéře filmu Sila ľudskosti, 
podruhé při oslavě v pražském kongre-
sovém centru a potřetí, když jsme jeli 
Wintonovým vlakem do Anglie. 

Vy jste přišel o kus svého dětství, 
o maminku, o tatínka a sourozence. Do-
kázal jste odpustit těm lidem, kteří tohle 
všechno zavinili? 

Cítím, že jsem nacistům odpustil to, co 
provedli mně a celé mojí rodině. Věřím 
tomu, že Bůh má s mým životem dobrý 
plán. Ten proces nebyl krátký. Opakova-
ně jsem si četl Bibli a opakovaně jsem se 
jim snažil odpustit to, co provedli mně 
a mé rodině. Slyšel jsem příběh o Cor-
rie ten Boom. Ta se potkala s dozorkyní 
z koncentračního tábora, která za ní při-
šla, podávala jí ruku a řekla, stala jsem 
se křesťankou. Corrie to chvíli trvalo, 
probrala si to v hlavě, pomodlila se a by-
la schopná té ženě podat ruku. Navenek 
to vypadalo, že je to bez problémů, ale 
pro mne to byl delší proces. Potřeboval 
jsem čas, než jsem byl schopen nacis-
tům odpustit a získal jsem pokoj.

Tomáši, položil jste si někdy otázku: 
„Proč zrovna já jsem byl jedním z těch 
669 dětí, které byly zachráněny před jis-
tou smrtí?“

Ano, tuhle otázku jsem si pokládal 
mnohokrát a pokládám si ji vždycky, 
když se uzdravím z nějaké vážnější cho-
roby. Říkám si: „Proč jsem tady?“ Mys-
lím, že správná odpověď zní: „Jsem zde, 
protože jsem svědkem.“

Děkuji za rozhovor.

OTÁZKY KLADL PETR VAĎURA
Z ANGLIČTINY PŘEKLÁDALA HANA 

KRYSOVÁ; PŘEPSAL JAREK ANDRÝSEK

ROZŠÍŘENOU VERZI ROZHOVORU SI 
MŮŽETE POSLECHNOUT NA HTTP://

WWW.ROZHLAS.CZ/NABOZENSTVI/
KRESTANSKAVLNA/_ZPRAVA/675283
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Unde malum?
Nenávist, závist, nesnášenlivost, pý-

cha a pohrdání druhým… to jsou všech-
no různé tváře zla, které jsou vlastní 
člověku, neboť je to člověk, který nená-
vidí druhého jen proto, že je jiný. Zá-
vidí, pohrdá druhým a opájí se pocitem 
nadřazenosti, vraždí, neboť život dru-
hého považuje za nic… Odkud se toto 
všechno na světě a v člověku bere? To je 
otázka, která už po staletí zajímá filoso-
fy i teology: Si Deus est, unde malum? 
Jestliže existuje Bůh, odkud se bere zlo? 
A to není jen akademická otázka. To je 
často zoufalé volání těch, kteří byli kru-
tě konfrontováni s realitou zla ve světě. 
Je to otázka „proč právě já?“ kterou si 
často kladou ti, kteří procházejí jobov-
ským údolím stínů. Dát na tyto otázky 
plně uspokojivou odpověď se zatím ni-
komu nepodařilo. Bible nám však skrze 
některé texty ukazuje, kudy se může 
naše (pokorné a sebekritické) uvažo-
vání o zlu ubírat. Následující článek je 
zamyšlením nad jedním Ježíšovým po-
dobenstvím, které k takovým textům 
patří. 

Hermeneutický předpoklad aneb 
co je vlastně podobenství?

V evangeliu podle Matouše 13,24–30 
máme zachyceno jedno z Ježíšových 
podobenství. Než nad ním ale začneme 
uvažovat, řekněme si, co to vlastně bu-
deme dělat a čím se budeme zaobírat. 
Přemýšlejme nad prostou otázkou, co je 
vlastně podobenství a k čemu v mezilid-
ské komunikaci slouží? Kdo už někdy 
zažil nějakou odbornou přednášku, tak 
asi tuší, o čem je řeč. Přednášející hovo-
ří o nějakém (často složitém a abstrakt-
ním) tématu. Dostane se do bodu, kdy 
mu již chybí slova pro přímé vyjádření 
dané problematiky a tak náhle začne 
mluvit jakoby o něčem jiném. Pomů-
že si nějakým podobenstvím, kdy „to 
jiné“ slouží k lepšímu pochopení toho, 
co chce přednášející sdělit. Pozorný po-
sluchač ví, že se musí dívat jakoby „za“ 
podobenství, za použitý obraz. Tedy, že 
pointu věci musí hledat v intenci, v tom, 
co se chce vyjádřit a ne v prostředku 
vyjádření samém. Jak víme z Nového 
zákona, podobenství používal často Pán 
Ježíš a to většinou z oblasti zemědělství. 
Naše zamyšlení tedy začněme konsta-

továním prvního předpokladu, že Ježíš 
nechtěl svým posluchačům dělat před-
nášku o zlepšení výnosů sklizně obilí 
ani o tehdejších metodách hubení ple-
vele, ale že jeho záměrem bylo přiblížit 
něco, co bylo jinak mimo dosah chápání 
jeho posluchačů.

Podobenství je jako když…
Ještě než vstoupíme do vlastního Ježí-

šova vyprávění, dovolte mi jedno malé 
podobenství o tom, co znamená číst 
podobenství. Podobenství je jako když 
klenotník uchopí nádherný a vybrouše-
ný drahokam, namíří jej proti paprskům 
slunce, otáčí je v rukou a sleduje, jak se 
od něj odráží různé barvy spektra, jak 
drahokam září všemi možnými barva-
mi. Klenotníci jsme my, drahokam je 
Písmo svaté, konkrétně Ježíšova podo-
benství a paprsky slunce na drahokam 
dopadající, to je naše promýšlení Písma. 
Různobarevná záře drahokamu, kterou 
klenotník vnímá, to je Boží promlouvá-
ní skrze Písmo, kterému jsme schopni 
rozumět. To jsou různé významy, které 
promlouvají v naší době, kultuře a v na-
šem osobním kontextu přímo k nám. 

Sousedova pomsta
Podobenství začíná na první pohled 

jakousi sousedskou schválností. V no-
ci někdo přijde a do hospodářova pole 
se zasetým obilím přihodí pár semínek 
něčeho jiného. Takové věci se ve staro-
věku děly. Že tento čin nebyl žel nijak 
výjimečný, svědčí i jeden významný 
soubor římského práva. Pán Ježíš tedy 
začíná své podobenství situací, kterou 
jeho posluchači asi velmi dobře znali. 
Mezi správnou setbou se objevuje něco, 
co tam nepatří, něco neužitečného až 
škodlivého. 

Kdo/co je SáTáN?
Uběhne nějaký čas a služebníci hos-

podáře zjistí, že něco není, jak má být. 
Na poli toho vyrostlo více, než se čekalo. 
A služebníci se diví, protože to, co ne-
chal hospodář zasadit, bylo přeci dobré. 
A zde už můžeme sestoupit pod povrch 
podobenství (a hledat, čemu nebo komu 
se tu co podobá) a obměnit otázku slu-
žebníků takto – cožpak to, co pochází od 
Hospodina, není dobré? Odkud se bere 
plevel mezilidských vztahů? Odkud se 

bere nenávist, závist, zloba, násilí? Od-
kud se bere plevel v lidském srdci? 

Hospodář ví, kdo za tím vším stojí 
a dá svým služebníkům určitou odpo-
věď. To udělal nepřítel, odpoví stručně. 
Nepřítel neboli hebrejsky SáTáN. Kdo 
nebo co však SáTáN je? Ač je to v křes-
ťanském slangu často používáno, není 
hebrejské SáTáN vlastní jméno, ale jde 
tu o obecné označení toho, kdo má vůči 
nám nepřátelské úmysly. Za plevelem 
mezi lidmi i v lidech tedy, dle hospodá-
ře z podobenství, stojí někdo nepřátel-
sky nastavený. 

Co nebo koho však máme/můžeme 
za nepřítelem z podobenství vidět? Po 
čem člověk pátrá je to, čemu se říká 
ontologická povaha zla. Tedy otázka, 
jak pojmout zlo z hlediska povahy jeho 
bytí. Dějiny křesťanství na tuto otázku 
přinesly několik různých odpovědí. Pro 
někoho je zlo jen subjektivní hodno-
cení vnějšího světa, pro jiného jakýsi 
princip, nepřítomnost dobra, pro další 
zase něco zcela objektivního, hmata-
telného až nadosobního. V pokleslém 
fundamentalismu něco jako podobné 
skřetům z Pána prstenů. Definitivní od-
pověď však zatím nikdo nedal a asi ani 
nedá. Proč tomu tak je a zřejmě i nadále 
bude nám jednou vysvětlil profesor Hel-
ler zhruba tímto způsobem. 

„Odkud zlo?... to je otázka, kterou si fi-
losofové kladli odedávna, ale i ta nás pře-
sahuje. Odpovím obrazem: Představte si, že 
někdo spadl do vody a neumí plavat. Topí 
se. Voda se mu stala zlem, něčím, co ho chce 
zahubit. Dokud s ní ale zápasí, nemá mož-
nost ani předpoklad analyzovat její vlast-
nosti: čistotu, teplotu, bod varu apod. Do-
kud jsme tedy „v tom“, nemáme odstup, kte-
rý potřebujeme k definování. Naše pokusy 
popsat zlo mají tedy charakter podobenství. 
Já mám pro zlo slůvko, které je vystihuje 
velmi příhodně: zlo je mocnost. Kdybych 
řekl, že je to moc, mohlo by se to vyklá-
dat jako princip. Kdybych použil označení 
Satan, dostanu se u zosobnění k problému 
různých pohledů a pojetí. Když ale řeknu 
mocnost, vyhýbám se tím kategorii čísla 
(jednotné nebo množné), a tím se vyhýbám 
vytváření jakékoli hierarchie zla, do které 
stejně nevidím. Mocnost se nás může zmoc-
nit a zahubit nás. Co o ní můžeme říci? Jen 

Odkud se bere zlo?

tématický článek
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to, s čím máme zkušenost, totiž že zotročuje 
a nakonec ničí samu sebe. Nakolik je osobní 
a nakolik je nad osobní, to je otázka perspek-
tivy: z určitého hlediska se nám jeví jako 
osobní, z jiného místa pohledu se nám jeví 
jako nadosobní. Zla se nedokážeme zmoc-
nit v jakési pyšné svrchovanosti. Náš úkol 
je zápasit s ním a světlem Božího slova si 
dávat odhalovat, co je opravdu zlé.“ 1

Stanfordský experiment 
Zajímavý pokus, který se zaobíral 

otázkou po původu zla v člověku, se 
odehrál v roce 1971 v USA. Psycholog 
Philip Zimbard vybral ze 75 vysokoškol-
ských studentů 21 dobrovolníků, kteří si 
měli „hrát“ na vězení. Byli rozděleni na 
dozorce a vězně a umístění do zařízení 
podobnému klasickému americkému 
vězení. Zimbardův problém, který chtěl 
vyřešit byl „Luciferův efekt“, tedy to, 
jak se z andělů stávají ďáblové. Civilní 
terminologií řečeno, zjistit, zda agresivi-
ta a brutalita ve vězeňských zařízeních 
je už nějak zakódována v člověku nebo 
je produktem vnějších okolností. Expe-
riment, plánovaný na několik týdnů, 
musel být po několika dnech ukončen 
a to pro naprosto neočekávanou explozi 
agresivity a krutosti ze strany dobrovol-
níků-dozorců. Hodnocení tohoto po-
kusu bylo spousta. Já jsem si z něj vzal 
(vzhledem k našemu tématu) tolik, že 
člověk může být zcela slušný, vychova-
ný, vzdělaný a i třeba z tzv. „lepších vrs-
tev“, ale stačí, aby se mu dostalo nekon-
trolovatelné moci nad druhými a temná 
stránka jeho začne bujet jako ten plevel 
na zahradě. 

Zlo je prosté
Otázkou zla se rovněž zabývala ži-

dovská filosofka Hana Arendtová, která 
přežila holocaust. Když v květnu 1960 
agenti izraelské tajné služby Mossad 
unesli z Argentiny „vynálezce“ holo-
caustu Adolfa Eichmanna, věnovala 
tomuto člověku pozornost. Jeho případ 
pak popsala pod názvem Banalita zla, 
neboť dospěla k závěru, že jedny z nej-
horších činů v dějinách lidstva nepácha-
li nějak mimořádně zlí, brutální nebo 
šílení lidé, ale zcela obyčejní a průměr-
ní otcové rodin, poslušní občané státu, 
kteří nechtěli vyčnívat z řady, vzorní 
úředníci, kteří „jen“ poslouchali rozka-
zy… Vždyť podílet se na hrozném zlu 
bylo možné už jen tím, že člověk v urči-
tou chvíli odvrátil lhostejně zrak jinam. 
Zlo mohu konat i tím, že nic nekonám, 
i když konat mohu a zřejmě i mám. 

Plevel v Ježíšových učednících
Plevel zla a násilí se nevyhnul ani Je-

žíšovým učedníkům. V evangeliu podle 
Lukáše v kap. 9 máme zaznamenáno, 
jak Ježíše odmítli v jedné samařské ves-
nici. To mělo své pochopitelné důvody 
v „plevelu“ nepřátelství a nesnášenli-
vosti, který mezi Židy a Samařany bujně 
rostl. Nečteme si nic o tom, že by reakce 
Samařanů Ježíše nějak zvlášť pohoršila. 
O to více byli pohoršeni Ježíšovi učed-
níci. Horlivci Jakub a Jan zřejmě dospěli 
k závěru, že tady došlo k urážce jejich 
vůdce. Tak se vžili do role ochránců 
údajně poskvrněné Boží cti (jak jedno-
duše vede rádoby zbožná horlivost k du-
chovní slepotě!), že se rozhodli okamži-
tě a razantně reagovat. A nevymysleli 
nic jiného než jakési „konečné řešení“ 

poli, nerozeznají obilí od nějakého ple-
vele? Co je plevel, víme asi všichni. Zele-
né rostlinky, které není problém odlišit 
od obilí. Pán Ježíš však v podobenství 
nehovoří o plevelu, jak si jej asi předsta-
vujeme my a už vůbec nehovoří o kou-
kolu (jak uvádí kralický překlad a podle 
něj opisuje B21). Koukol polní je fialová 
květinka, kterou si s obilím nesplete ani 
malé dítě. To, o čem mluví řecký text, 
Matoušova evangelia není ani koukol 
polní, ani plevel ve smyslu jetele nebo 
něčeho podobného. Ježíš hovoří o rost-
lině zvané řecky zizanion, která se česky 
nazývá jílek mámivý. 

Jedná se o jedovatou ječmenovitou 
trávu, která je obilí velmi podobná a úpl-
ně rozeznat je ji možno až po dozrání. 

To, co tedy na začátku vypadalo jako 
sousedská schválnost, se teď mění 
v dost závažný čin. Ten hospodářův ne-
přítel jej nechce jen naštvat, on mu chce 
zničit celou úrodu a možná jej i otrávit. 
Do pole se zasazeným obilím mu vhodí 
semínka jedovaté rostliny, která je až do 
sklizně, od obilí velmi obtížně rozezna-
telná. 

Na této vnější podobnosti mezi obilím 
a jílkem mámivým spočívá pointa Ježí-
šova podobenství. Pokud si pod oním 
plevelem představíme náš domácí zele-
ný plevel nebo koukol polní, smysl pří-
běhu se zatemní. 

Varování i povzbuzení
Co tato pointa má však vlastně zna-

menat? Co říká toto podobenství o círk-
vi, křesťanech a lidech vůbec? Hospodář 
v podstatě svým služebníkům řekne: 
„Vy máte velmi malé šance rozeznat na 
poli obilí od jílku mámivého, a už vůbec 
nemáte šanci (dokonale) rozpoznat, co 
je plevel a co dobrá setba v lidském srd-
ci. A pokud se na tomto světě snažíte 
o definitivní očistu, o oddělení zrna od 
plev, tak ve svém úsilí napácháte více 
škody než užitku.“

Co však bude s tím plevelem, když 
hospodář odmítne pomoc svých služeb-
níků? O ten si nemusejí dělat starosti. 
Jeho osud už není jejich záležitostí. Oni 
se mohou a mají spolehnout na slovo 
hospodáře, že plevel bude vymýcen. 
ALE! Bude to jindy, než chtějí oni a bu-
de to mít na starosti někdo jiný než oni. 

A to je dosti závažné zjištění. Je to 
zároveň důrazné varování i nadějné po-
vzbuzení. Je to varování vůči všem sna-
hám rozhodovat s nárokem na koneč-
nou platnost, co je před Bohem dobré 

této vesnice. Rozhodli se, že ji spálí na 
popel. Respektive oni ne, oni byli v té 
chvíli jen pokorní služebníci Boží a tak 
o provedení této „očisty“ chtěli požádat 
přímo Pána Boha. Jak je vidno, i maso-
vou vraždu je možno konat se zbožným 
výrazem ve tváři. Pokud jsem si někdy 
představoval Ježíšovy první učedníky 
jako nějak dokonalejší a lepší, než jsme 
my po dvou tisících letech, tak po tomto 
už ne. Písmo je někdy až krutě pravdivé 
o těch, ke kterým jsme zvykli vzhlížet 
jako k prvním (a proto dokonalým) Ježí-
šovým učedníkům. „Nevíte jakého jste 
ducha“, zaznělo jak ledová sprcha z Je-
žíšových úst a učedníci pak měli asi nad 
čím dost dlouho přemýšlet. 

Není plevel jako plevel
Pojďme zpátky do děje podobenství. 

Služebníci hospodáře se aktivně nabíd-
nou, že půjdou a plevel prostě vytrhají. 
V logice příběhu je to zcela pochopitelné. 
Jsou to služebníci hospodáře, tak mají 
na poli pracovat. Plevel je škodlivý, tak 
jej chtějí odstranit. Tato logika je však 
narušena hospodářovým odmítavým 
postojem, kdy služebníkům naznačí, že 
by napáchali více škody než užitku. Jak 
je to možné? Cožpak ti, kteří pracují na 

Zbožná 
horlivost nebo 

duchovní 
slepota?
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a co zlé. Je to upozornění na hranice na-
šich možností a schopností rozpoznávat 
dobré a zlé. A je to zároveň povzbuzení 
pro všechny, kteří se plevelem ve svém 
životě trápí a nevědí si s ním rady. Ten 
nebeský Hospodář o jejich trápení ví 
a osud „plevele“ je již zpečetěn. 

Eschatologická rezerva

Podívejme se nyní trochu podrobněji 
na postoj služebníků. Je na něm sympa-
tické, že nad plevelem v poli nemávnou 
rukou. Že jim to nebylo jedno, co na poli 
vyroste. A svým způsobem je můžeme 
pochválit i za aktivitu, se kterou se hos-
podářovi nabízejí, že půjdou a zjednají 
nápravu. Ovšem, někde tady při vší své 
horlivosti a nasazení udělali něco špat-
ně. Co to bylo? Jak konstatuje ve svém 
výkladu dr. Mrázek, „především to, že 
se de facto postavili mimo dobré a špatné 
rostliny jako jejich soudcové“2. Tedy, že 
služebníci chtěli vzít „tady a teď“ do 
svých rukou něco, co jim vlastně vůbec 
nenáleží. Zapomněli, že jako lidé nemá-
me takový vhled do lidského nitra, do 
vztahů a lidských dějin vůbec, abychom 
mohli s definitivní platností říci, co bylo 
(je) dobré a co zlé. 

Znamená to tedy, že se máme zdržet 
veškerého hodnocení? Že nemáme prá-
vo o něčem říci, že to považujeme za 
dobré nebo za zlé? Co potom taková cír-
kevní kázeň? Co výzva k napomínání? 
K čemu by tu byla, když by nikdo nemo-
hl říci nahlas, že tu je něco špatně? 

Myslím, že tímto bychom zašli už 
daleko za hranice intence Ježíšových 
slov. Podobenství nám neříká, že máme 
být vůči všemu a všem indiferentní, že 
máme nechat všemu a všem volný prů-
běh, že nemáme nikoho a nic posuzo-
vat. Ale říká nám, že se máme vyvarovat 
oné křesťanské unáhlenosti a zbrklosti, 
v níž bychom si pletli sebe jako stvoření 
s naším Stvořitelem. Tedy jinak řečeno, 
můžeme a máme hodnotit, zaujímat sta-
noviska , reagovat na to, co shledáváme 
jako zlé v sobě nebo kolem sebe. Při tom 
všem si ale máme „ponechat v hodnocení 
druhých eschatologickou rezervu: tak to 
vidím já, ale Bůh možná jinak, a on soudí 
spolehlivěji.“3 Nemáme tedy propadnout 
představě o neomylnosti našich závěrů 
a hodnocení, zvláště pokud se týkají 
druhých lidí. Je to vlastně nepřímá vý-
zva ke střízlivému pohledu na vlastní 
zbožnost a svou „horlivost pro Pána“, 
které mohou nadělat více škody než 
užitku. Možná to bude znít moc drsně, 

ale jsem přesvědčen, že onen „Lucife-
rův efekt“ vyskytnuvší se u Jakuba a Ja-
na (viz Lk 9) je jakousi konstantní od-
vrácenou (a zvrácenou) stranou lidské 
zbožnosti, která jde dějinami církve od 
dob apoštolů až po dnešní evangelikální 
znovuzrozené nejduchovnější a nejbib-
ličtější kruhy. 

Ne „Proč“, ale „Kam“
Vraťme se k základní otázce, na kte-

rou jsme zatím moc neodpověděli. Od-
kud je zlo? Co je jeho příčinou? Na otáz-
ku služebníků odpoví hospodář pouze: 
„To udělal nepřítel.“ 

Odhaluje se nám tady něco mimořád-
ného? Je tu odhalena metafyzika zla? 
Myslím, že ne. Pán Ježíš tu slovy hos-
podáře neřekne nic, co by přesahovalo 

bude najednou jasná a zřetelná. Ta hranice, 
kterou já ani sám v sobě neumím vždy určit, 
natož kolem sebe.“4

 Ježíš nabízí nový pohled, který sice 
vnímá, nepřehlíží ho, ale který není 
uhranutý otázkou po jeho kauzalitě. 
Ježíš nabízí pohled, který se nedívá do-
zadu, odkud zlo pochází, ale dopředu, 
kam zlo směřuje. A tak dává novou na-
ději těm, kteří ji už ztrácejí. Novou na-
ději, která jde navzdory momentální zlé 
situaci a dává sílu žít v naději svůj (zlem 
a utrpením často zaplevelený) život. 

Praktické aplikace závěrem
Nejprve to, jak si už podobenství 

nevykládat. Nemáme si říct (o lidech 
kolem nás), že plevel je prostě plevel 
a v pšenici se už stejně nedá změnit. 
Plevel se změnit nemůže, lidé však ano. 

Křesťanská zvěst je (mimo jiné) prá-
vě o tom, že změna je možná. Že nikdo 
není nezměnitelně předurčen být na 
tomto světě plevelem. 

Čas, který žijeme, není časem souzení 
a hodnocení druhých, ale darem a pří-
ležitostí k vnitřní proměně, k obrácení. 
(z tohoto pohledu je možno náš text 
vnímat jako podobenství o Boží trpěli-
vosti).

Buďme zbožní, buďme horliví pro 
Pána, ale buďme i prostě lidští, soucitní, 
laskaví. Varujme se „zbožnosti“ a „hor-
livosti“, která nezná slitování. Varujme 
se být zbožní a přitom nevědět, jakého 
jsme ducha… 

Naší rolí v podobenství není rozhodo-
vat, kdo je plevelem a kdo dobrou set-
bou, ale naší rolí je dobrou setbou být!

Boží slovo tu není proto, aby nás jen 
informovalo, ale aby nás formovalo. 
Sdílejme se tedy i s nadějí tohoto podo-
benství, a to nejen slovy. Zkusme, aby 
ti, kteří procházejí jobovským osudem, 
mohli skrze nás prožít, že naděje je 
v pohledu upřeném dopředu. 

1  Heller, Jan, Na čem mi záleží: Rozhovory 
nad biblí, Praha, Vyšehrad 2009, str. 
285-286

2  Mrázek, Jiří, Podobenství v kontextu 
Matoušova evangelia, Jihlava, Mlýn, 
2003, str. 92 

3  Mánek, Jindřich, Výklad Ježíšových 
podobenství, Praha, Blahoslav, str. 72

4  Filipi, Pavel, Kolik zbývá z noci, Praha, 
Kalich 2007, str. 

tématický článek

běžnou náboženskou znalost jeho po-
sluchačů. 

Zlo tu prostě je a působí proti tomu, 
co chce Bůh. Hebrejské myšlení nepře-
mýšlí tolik o podstatě zla, o zlu an sich, 
ale spíš o tom, kdo je zlý a co dělá zlého. 
Naše myšlení, ovlivněné antickou filo-
sofickou tradicí a moderním vědeckým 
myšlením, se ptá po zlu jako takovém 
a hledá jeho příčiny. Pochopit příčinu 
věci totiž znamená věc, jev, proces po-
znat (např. najít příčinu nemoci je cesta 
k jejímu léčení). Je to zcela logická cesta 
lidského poznávání. Ale právě v otázce 
po původu zla se nám takového pozná-
ní příčiny (ve smyslu metafyzické příči-
ny, ontologické povahy zla) nedostává. 
A ani Ježíš slovy hospodáře nám toho 
moc neříká. Podobenství nám tedy ne-
nabízí nic nového o tom, proč se zlo 
děje. To nové, co nabízí je však v pohle-
du, kterým se na zlo můžeme podívat. 
Slovy Pavla Filipiho „Pán Ježíš nám neří-
ká, odkud zlo pochází, co je přesně jeho pří-
činou, ale říká nám, kam zlo směřuje. „V čas 
žně řekne žencům (ne služebníkům!) seber-
te nejprve plevel a svažte jej na spálení, ale 
pšenici shromážděte do mé stodoly“. Hra-
nice mezi tím, co je plevel a co dobrá setba 

Dobrou 
setbou máme 
být, ne o ní 
rozhodovat.
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bratské zbory v zahraničí

Uplynulých 19 rokov evanjelizačného 
úsilia v Albánsku bolo bohato požeh-
naných. Chceli by sme osvetliť toto po-
vzbudzujúce obdobie opísaním všeobec-
nej situácie evanjelikálnych cirkví, prv 
ako sa zameriame na prácu bratských 
zborov v tejto krajine.

Pokrok evanjelikálnych zborov
Keď sa v roku 1991 zrútil komunis-

tický režim v Albánsku, nebol v krajine 
ani jediný evanjelikálny zbor. Dnes je 
tu podľa rôznych odhadov 170-200 ta-
kýchto zborov. V tom roku nebol žiadny 
evanjelikálny zbor v hlavnom meste, Ti-
rane. Teraz je tu okolo 80 takýchto zbo-
rov. V roku 1991 neboli žiadne evanjeli-
kálne zbory v stredne veľkých mestách. 
Dnes tu nieto mesta s 10 000 a viac oby-
vateľmi, v ktorom by neboli 3 alebo 4 
takéto zbory a v mnohých dedinách sú 
skupiny takýchto veriacich.

V roku 1991 nejestvoval žiadny pre-
klad Biblie do albánčiny. Dnes ich majú 
dva. V tom čase nebola v tejto reči do-
stupná žiadna kresťanská literatúra. 
Teraz sa tu ponúka viac než 500 kníh 
a brožúr a rastie počet albánskych veria-
cich, čo píšu potrebné knihy a prispie-
vajú do časopisov.

Odhaduje sa, že v Albánsku je v sú-
časnosti viac evanjelikálnych kresťanov 

ako v Čiernej Hore, Chorvátsku, Koso-
ve, Slovinsku či Macedónsku a snáď 
i v Grécku a Srbsku. Toto všetko vznik-
lo a vyvinulo sa za minulých 19 rokov. 
Boží Duch zasiahol túto krajinu podi-
vuhodným spôsobom. Výsledkom Jeho 
pôsobenia bolo spasenie tisícov mla-
dých ľudí najmä z moslimského prostre-
dia a vynorenie sa oddaných Kristových 
učeníkov, čo sa usilujú slúžiť Pánovi 
horlivo a zasvätene s veľkou túžbou za-
siahnuť evanjeliom príbuzných, priate-
ľov a spolupracovníkov v zamestnaní. 
Konajú to biblickým, tvorivým a účin-
ným spôsobom. Vzdávame Bohu slávu 
za všetko, čo sa udialo a deje v tejto kra-
jine s 3,5 miliónmi obyvateľov.

Zakladanie bratských zborov
Teraz niečo o bratských zboroch: ich 

zakladaní, raste, súčasnom počte, prob-
lémoch a cieľoch. V jeseni 1991 skupina 
zväčša talianskych veriacich prišla do 
Tirany. Jeden z najúčinnejších a bib-
lických spôsobov zakladania zborov je 
začať so skupinou veriacich ľudí, ktorí 
sa presťahovali do neevanjelizovanej 
oblasti. Tí nielenže vytvoria zárodočný 
zbor, ale uskutočňujú s ním vzájomnú 
podporu.

Za niekoľko málo mesiacov evanjeli-
začnej práce uvedenej skupiny v Tirane 

bol získaný pre Krista väčší počet Al-
báncov. Tí boli vyučovaní za učeníkov 
v domácich skupinkách a hneď začali 
pomáhať pri evanjelizáciách v meste 
a rozdávaní literatúry od dverí k dve-
rám. Tak malé skupiny pomerne rýchlo 
prerástli do zborov.

Evanjelizácia v hlavnom meste sa 
rozšírila do iných centier, miest ako 
Fllaké, Shkoder, Vlore a Elbasan. Pred 
koncom roka 1994 už boli v týchto mes-
tách vytvorené zbory. Rast pridávaním 
veriacich sa začal vyvíjať na rýchly rast 
rozmnožovaním. Nielenže materský 
zbor v Tirane založil ďalší zbor v meste 
Lac, ale veriaci z Tirany založili aj zhro-
maždenia v Rreshen a Lehze a skupinu 
veriacich v Kopliku. Zbor v Elbasane 
založil zbor v Librazhde, ktorý sa potom 
zapojil do zakladania zborov v mestách 
Perrenjas a Pogradec. Zbor v Pogradci 
potom založil zhromaždenie v Korce. 
O niečo neskôr zbor vo Vlore si vzal 
za úlohu založiť zhromaždenie v meste 
Orikum. Rozmiestenie zborov v krajine 
vidieť na priloženej mapke.

Popri týchto povzbudzujúcich skutoč-
nostiach čestnosť vyžaduje hovoriť aj 
o nezdaroch. Tri z našich zborov v kraji-
ne sa zavreli následkom emigrácie veria-
cich, vnútorných problémov a chýbania 
zodpovedajúceho vedenia. Zostalo 17 
žijúcich zborov. Bratský zbor v kosov-
skom Prizrene tiež prestal jestvovať ná-
sledkom hrozieb ozbrojených moslimov 
a iných problémov. Napriek týmto ne-
zdarom celkový výhľad budúceho rastu 
zborov je kladný, lebo misionári z Ta-
lianska, Severnej Ameriky, Veľkej Bri-
tánie, Mexika, Francúzska a Holandska 
spolu s rastúcim počtom domácich ve-
riacich zapájajú sa do šírenia evanjelia.

Ostatné služby
Tri ďalšie oblasti práce v Albánsku sú 

hodné spomenutia. Letné pobyty a kon-
ferencie na rôznych miestach ukázali sa 
byť úrodnými poliami pre evanjelizáciu 
a vzdelávanie veriacich. 

Je tu tiež rádiové vysielanie bratských 
zborov z Tirany. Programy môže počú-
vať asi tretina obyvateľov krajiny nie-
koľko hodín každý deň. Vyvolávajú stá-
lu odozvu poslucháčov, čo sa pýtajú na 
skutočnosti spojené s kresťanstvom.

Božia milosť a pravda premáha neveru
Albánsko za 19 rokov od pádu komunistického režimu
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HENRY PALMIERI, THE WITNESS, 1965 Č. 11.
SPRACOVAL MATÚŠ KOŠA

Útočisko pre utrápenú dušu

„Poučný žalm Dávidov, keď bol 
v jaskyni.“

Tento poučný žalm, napísaný podľa 
úvodu Dávidom „keď bol v jaskyni“, 
môže sa osvedčiť na povzbudenie nie-
len v jeho prvotnom kontexte, ale aj 
ako prorocká vyhliadka na Dávidovho 
väčšieho Syna a Pána. Dávid zhrnul 
svoje skúsenosti z modlitby o vyslobo-
denie s dôverou, že bude vypočutý.

Duchovná paralela v živote nášho 
Pána sa môže vypozorovať v zbožnom 
uvažovaní o Jeho utrpení.

Evanjeliá sa pomerne zdržanlivo 
vyjadrujú o tomto vážnom predmete, 
ale ak sa dívame na tento žalm ako 
na proroctvo o Kristovi, poodkryje sa 
opona pre niekoľko letmých pohľadov 
na Jeho trpkú skúsenosť. To nás vedie 
k oceneniu Jeho obete. Pána tu môže-
me vidieť ako v zajatí temnice šeolu 
(verš 2), v úzkostiach kríža (verše 5-7), 
je tu predostretý Jeho život pred Bo-
hom v ľudskom tele (verš 4), modliac 
sa za vyslobodenie, ale s uistením, 
že bude vypočutý (verš 8) a napokon 
v Jeho vyslobodení ako príčine radosti 
pre Jeho ľud (verš 8).

Vo svojom temnom žalári hlasne vo-
lal; bol to krik úzkosti, osamelosti. Tu 
nebolo ducha vzbury, lež dôvery a úc-
tivého vzťahu k Láske. Jeden komen-
tátor o verši 4 píše: „Zmyslom verša 4 
je, že „keď môj duch vo mne chradol, 
podoprelo ma vedomie, že Ty poznáš 
bolesť môjho života. Toto zahrnuje ve-
domú bezhriešnosť. Vzýva Boha, aby 
preskúmal Jeho život od kolísky po 
hrob. Bol to život trvalého a horkého 
strádania, ale život bezhriešny. Bol 
denne vystavený úkladom zo strany 
protivníkov, ale On bol bez hriechu. 
Ľudia Ho nenávideli, ale Bohu bol 
nevýslovne vzácny.“ Aká to pieseň 
útechy vo všetkom Jeho utrpení! Ne-
sťažoval sa Bohu ani ľuďom, ale Jeho 
duša sa pritom nevyhla premýšľaniu 
o Jeho položení.

Jeho absolútna opustenosť a samota 
sa javí vo verši 5. Bol sám, On, ktorý 
sa obetuje, náš Pán a Spasiteľ. Opus-
tený svojimi, teda židmi, bol opustený 
aj učeníkmi. Všetci ho opustili a ušli. 

Ba aj sám Boh Ho opustil v tej „tajom-
nej hodine“, keď na svojom tele niesol 
naše hriechy. Nebolo nikoho, kto by 
sa Ho mohol zastať, kto by Ho mohol 
ochrániť v tých hrozných podmien-
kach.

Ty si moje útočisko, keď k Tebe vo-
lám, môj podiel v krajine živých. (Verš 
6) Znížil sa do hlbín smrti za nás. Bol 
tak nízko, že už nižšie zísť nemohol 
– keď bol poslušný až do krutej smr-
ti kríža. Aj keď sú tu verne opísané 
okolnosti, za ktorých sa Dávid ukrý-
val pred Saulom a jeho mužmi, ešte 
vernejšie tieto slová vystihujú polože-
nie Pána, lebo On mal právo vznášať 
sa medzi cherubínmi, no visel medzi 
dvoma lotrami; keď bol učinený hrie-
chom za nás. Jeho nepriatelia sa zdali 
byť silnejší než On, keď prišla ich ho-
dina a moc bola daná temnote, takže 
načas sa zdalo, že aj slnko spravodli-
vosti bolo zatienené.

Jeho úpenlivé prosby boli vysielané 
z hlbín utrpenia, ale Jeho istota, že bol 
vypočutý, bola jasným lúčom, ktorý 
presvitá cez túto temnotu. Žalm sa za-
čína krikom, ale končí spevom. Hlas 
Jeho modlitby čoskoro prechádza do 
hlasu chvál. Zatiaľ čo volá o vyslo-
bodenie, predvída aj budúci triumf, 
ktorý Jeho vzkriesenie prinesie Jeho 
ľudu. V ráno vzkriesenia Ho všetci 
spravodliví obklopia ako koruna, aby 
boli s Ním navždy. Aký to bude deň, 
ten deň konečného zhromaždenia 
a večného zjednotenia s Ním!

Uzavrieme naše premýšľanie roz-
šíreným prekladom verša 8, ako ho 
navrhol jeden komentátor. „Vyveď 
moju dušu zo žalára, aby som tak 
mohol poskytnúť príležitosť chválam 
Tvojho mena a aby spravodliví mohli 
byť korunovaní pre mňa, lebo Ty si 
ma zahrnul hojnosťou dobroty.“ Kris-
tovo vzkriesenie bolo východiskom, 
aby spravodliví mohli byť korunova-
ní radosťou (Ján 20,20). A keď bude 
skutočnosť vzkriesenia vyjavená pred 
svetom, bude to slávny záver dejín, na 
ktoré On i svet čakajú.

Niekoľko myšlienok o 142. žalme

úvaha

PETER A RIITTA HEDLEY Z ECHOES 1-2010 
PRELOŽIL JÁN HUDEC 

Marijan Nyhof je tiež povzbudená vo 
vzácnej práci, ktorú vykonáva s pomoc-
níkmi medzi opustenými deťmi v juho-
albánskom meste Gjirokastri. „Skrýša“, 
hoci malá, je v súčasnosti považovaná 
vrchnosťou za jeden z najlepších siro-
tíncov v Albánsku.

Budúcnosť
Aké sú zámery a ciele bratskej práce 

v Albánsku? Prvý zámer je samozrejme 
mať v krajine viac zborov, ktoré sú se-
bestačné, samostatné a samy sa rozši-
rujúce. Inými slovami: vidieť v krajine 
viac domorodými bratmi založených 
a vedených zborov. 

Druhý zámer je, aby všetky zbory 
v Albánsku prežívali hlboké cítenie 
spoločenstva, v ktorom sa veriaci cítia 
byť časťou milujúcej a starajúcej sa du-
chovnej rodiny, lebo ľudia sa učia Krista 
najlepšie v kresťanských vzťahoch. Sku-
točne, neznovuzrodení ľudia sú najviac 
priťahovaní k Pánovi Ježišovi skupinou 
veriacich, ktorá sa raduje zo spolupat-
ričnosti a vzájomnej duchovnej lásky. 

Tretím cieľom je vystrojenie svätých 
k dielu služby a budovanie tele Kristovho. 
(Ef 4,12) Príliš často býva miestny zbor 
obchádzaný ako nástroj k vyučovaniu 
a vystrojovaniu veriacich, hoci je to na-
ozaj ´Božia dielňa´ pre ich prípravu na 
účinnú službu. Inak povedané, miestny 
zbor môže byť nazvaný aj ´Boží inkubá-
tor´, v ktorom sú dary novonarodených 
kresťanov uschované, kým sa dostatoč-
ne nevyvinú pre službu v ňom a neskôr 
i v jeho okolí. Preto je životnou potre-
bou, aby v ňom bola veriacim podávaná 
zdravá duchovná strava pre ich duchov-
ný rast a vývoj.

Hoci uznávame cenu sústavného štú-
dia a výkladu Božieho slova, pamätajme, 
že prijímanie stravy bez cvičenia a práce 
vedie k tučnému, nečinnému telu. V Al-
bánsku sa pokúšame podávať veriacim 
vedomosti získané pri práci. Dávame 
im príležitosť uvádzať naučené biblické 
pravdy do praxe. Nechceme ´sediace 
a počúvajúce kresťanstvo´, ale radšej 
ľudí, čo poznajú svoje duchovné dary 
a využívajú ich na šírenie Božieho krá-
ľovstva a budovanie miestnych zborov.

Bolo pre nás výsadou, spolu s dob-
rými Pánovými služobníkmi mať malý 
podiel na tom, čo môže byť opísané ako 
rastúce prvogeneračné bratské hnutie 
v Albánsku.
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rozhovor

Dnes devadesátiletý evangelický fa-
rář Jiří Otter byl v době války vězněn 
v německém koncentračním táboře. 
I sem jej však provázela nepředstavitel-
ná Boží milost. Od spřáteleného Něm-
ce, člena německé Vyznávající církve, 
dostal Bibli, od jiného, katolíka, zase 
papír na psaní kázání. Jeho věznitelé 
jej zásobovali potravinami a zprostřed-
kovali mu i písemný styk s domovem. 
Příběh o bezstarostném mládí, Boží 
ochraně, smíření a odpouštění popsal 
Jiří Otter ve své knize Za mřížemi a drá-
ty také trochu jinak. Petr Vaďura s ním 
připravil na Křesťanské vlně rozhovor, 
jehož krácenou verzi vám nyní nabízí-
me. 

Bratře faráři, než zavzpomínáte na 
jednu ze zásadních zkušeností z druhé 
světové války, kdy jste byl vězněn v ně-
meckém koncentračním táboře, povězte 
nám něco o své osobě. Odkud pochází-
te, do jaké rodiny jste se narodil a kde 
jste prožil své dětství a mládí?

Pocházím z Plzně, kde jsem se před 
devadesáti lety narodil do rodiny čes-
kobratrského evangelického faráře, kte-
rý měl dost neobvyklé biblické jméno. 
Jmenoval se Eben Ezer, což znamená 
kámen pomoci a otec byl jediný, kdo 
měl takové jméno. V anglicko-americké 
literatuře, kterou jsme četli, se to jméno 
vyskytovalo dost často. 

Dobře si pamatuji například na obec-
nou školu, jak nás učili bývalí legionáři, 
jako byl pan učitel Černý, který žáky 
vedl k českému vlastenectví. 

Proč jste se nestal, podobně jako Váš 
otec, farářem?

Byl jsem poměrně plachý chlapec, 
a když jsem viděl otce, s jakou suvereni-
tou vystupoval na kazatelně, při pohřbech 
a svatbách, tak mi bylo jasné, že bych to 
nikdy nedokázal. Já jsem měl rád jazyky, 
filologii, tak jsem se rozhodl pro studium 
klasické filologie. Vedle němčiny a ang-
ličtiny mě bavila latina a řečtina. 

Jak jste se dostal k němčině?

Ono to bylo v Plzni v sousedství Su-
det pokládáno za užitečné umět němec-
ky. Mně se němčina zalíbila i z toho 
důvodu, že jsem našel zvláštní zalíbe-
ní v německé literatuře a poesii. Když 
jsem byl ještě menší, tak mi můj strýc, 
traťmistr, zprostředkoval domácího uči-
tele. Ten dojížděl do Plzně na německou 
obchodní akademii, docházel k nám 
na oběd a než mu jel vlak, probíral se 

mnou němčinu. Ale to vše trvalo jen do 
chvíle, než si oblékl bílé punčochy a dal 
se k Sudeťákům. Také jsem se dostal 
výměnou do německé rodiny v Boru 
u Tachova a jejich dcera přišla k nám 
do Plzně k mým sestrám. Takhle jsme 
dvoustranně pěstovali výuku němčiny. 
Jenže po nástupu Hitlera se vztahy mezi 
Němci a Čechy rychle změnily.

Vzpomínáte si na 15. březen 1939, na 
okupaci?

No to si pamatuji moc dobře. To už 
jsem byl v Praze na filosofické fakultě, 
ale tehdy jsem nebyl na státní koleji. Byd-
lel jsem v Praze mezi evangelickými bo-
hoslovci v Husově domě v Jungmannově 
ulici. Toho ponurého dne, kdy padal déšť 
a sníh a bylo strašně zima, jsme vyšli 
na nejbližší místo, kudy se valily nacis-
tické tanky, obrněné vozy a motocykly, 
na Národní třídu a tam jsme na vojáky 
pokřikovali: „Hanba.“ Někteří klepali na 
obrněné vozy a říkali: „To je papndekl?“ 
Protože se všeobecně mluvilo o tom, že 
Němci jsou špatně vyzbrojeni. Ale Ně-
mec se ozval: „Nein, das ist Blech!“ Pak 
přišly ty události s pohřbem Jana Ople-
tala, začalo pronásledování a střílení 
v ulicích a já jsem se dostal mezi protes-
tující studenty, kteří šli od fakulty. Utí-
kali jsme na Václavské náměstí a pak na 
Karlovo náměstí a tam jsme se schovali. 
Večer začalo zatýkání studentů na kole-
jích. Na Husovu domovinu to večer ještě 
nedošlo. Sbalil jsem si věci a ujel nejbliž-
ším vlakem za rodiči do Plzně.

Pokračovat ve studiu nebylo možné, 
co jste tedy dělal během okupace?

Pracoval jsem jako výpomocný učitel 
náboženství, pak jsem složil zkoušku 
a dělal prozatímního diakona, takže 
jsem vedle vyučování vypomáhal s bib-
lickými hodinami a ve farní kanceláři.

Nad vaší rodinou se pak zatáhly mra-
ky. Kdy to bylo?

Bylo to na jaře 1944 kvůli poslechu za-
kázaného rozhlasu, Němci tomu říkali 
Rundfunkverbrechen, zločin za poslech 
cizího rozhlasu. Poslouchal můj otec, 
který studoval ve Vídni a v Basileji, tak-
že uměl výborně německy a poslouchal 
německé vysílání. Do mlýnice gestapa 
jsme se dostali proto, že našli adresu 
mého otce na jednom americkém časo-
pise, který můj otec dostával od přítele, 
radioamatéra. Němci u něj udělali pro-
hlídku a zjistili, že poslouchá rozhlas, 
protože mluvil pravdu za každých okol-

ností. Našli tam adresu mého otce a to 
gestapu stačilo, aby u nás udělali pro-
hlídku. Začali v kostele a tam našli ve 
věži schovanou československou vlajku, 
židovské noviny a majetek. Už tohle sta-
čilo k zatčení a výslechům, nejen otce, 
ale i mé osoby a maminky. I ona byla 
půl roku vězněna, než se prokázalo, že 
se na poslechu nemohla podílet, proto-
že byl v němčině. 

Vy jste pak byl propuštěn a znovu za-
tčen.

Ano, to druhé zatčení souviselo s per-
zekucí plzeňského Sokola. Ta vyústila až 
k popravám gilotinou na Pankráci. Měl 
jsem tehdy strach, protože každé zabrz-
dění auta v ulici vyvolávalo úzkost. Šířily 
se zprávy o přátelích, kteří byli mučeni. 
Například ředitel muzea, člen staršov-
stva sboru, Dr. Frídolín Macháček, byl 
strašně mučen ponořováním do vařící 
a studené vody. Jiní mučení nevydrželi 
a vyskakovali z oken do ulice. První vý-
slech, který vedl gestapák Haas, mě ještě 
nemlátili a já jsem to bral spíše jako no-
vou zkušenost. Propustili mě a pak jsem 
se znovu dostal na gestapo, když jsem se 
vracel z probírání výkladu právě vyšlé 
knihy k 1. Korintským. V ulici jsem viděl 
cizí auto a kostelníkův syn na mě volal: 
„Bratře Jiří, nechoďte tam, je tam gesta-
po.“ Když jsem tam přišel, zjistil jsem, 
že chtěli sebrat i maminku. Musela se 
na druhý den dostavit na gestapo. Když 
se pak nevracela, tak jsem se na gestapo 
vypravil sám. Ale to všechno se můžete 
dočíst v mé knize Za mřížemi a dráty. 

Co bylo na té zkušenosti s gestapem 
nejtěžší? Fyzické násilí nebo psychický 
tlak?

Ono to všechno spolu souviselo. Byl 
jsem tak zmlácený, že záda až po zadek 
byla jedna velká barevná skvrna. Musel 
jsem ležet na břiše. A spoluvězni mně 
přikládali mokré ručníky. Přitom jsem 
vůči tomu gestapákovi necítil žádnou ne-
návist. Bral jsem to jako úděl. Ale kolem 
mně byli lidé s mnohem těžším osudem. 
Ti se často provinili jen tím, že se při tzv. 
„šestákové akci“ složili na vdovu po po-
praveném příteli, spolupracovníkovi ve 
Škodovce. Proto jsem si nenaříkal.

Jak jste na gestapu prožíval svůj vztah 
s Bohem? 

Před každým výslechem jsem se modlil: 
„Pane dej, ať to vydržím, ale hlavně abych 
neselhal a neprozradil něco, co by mohlo 
uškodit druhým.“ Jinak jsem se běžně 

Víra, která překonala nenávist
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modlil, ale tady měly mé modlitby kon-
krétní náměty a byly vroucí a úpěnlivé.

Byl jste souzen?
Ano, spolu s maminkou. Bylo to kon-

cem července. V rozsudku byl zmíněn 
i můj otec. Dostal pět let káznice a já, 
protože mi nic neprokázali, tak jsem do-
stal dva roky „dkv“. To byla naše zkrat-
ka: „do konce války.“ Ten rozsudek zněl 
„Zuchthaus“, tzn. káznice s pracovním 
nasazením do Bernau u Mnichova v již-
ním Bavorsku. Ta věznice však byla pře-
plněná a tak z ní posílali lidi do malých 
koncentračních táborů ke speciálním 
pracím. V tom byla právě ta výhoda 
oproti velkému koncentráku. Neměli 
jsme ranní „appely“, dlouhé vystávání, 
počítání, bití a trýznění. Byli jsme tam 
na těžkou práci.

Kam Vás potom poslali?
Byl jsem totálně nasazený do Echen-

brunnu. To byl nový tábor, malý koncen-
trák o dvou barácích, při veliké továrně 
na tankové motory. Zde jsem prožil tu 
nejdůležitější část svého vězení.

My tady máme před sebou malou 
německou Bibli a listy žlutého papíru 
popsaného Vaší rukou. Popište nám tro-
chu, o co se tady vlastně jedná?

Je to kapesní vydání Luterova Nového 
zákona a žalmů. Říkalo se tomu kolib-
ří vydání a bylo to vydáváno pro vojá-
ky a pro hosty v hotelích. A při pobytu 
v tomto malém táboře jsem se dostal do 
důvěrnějšího rozhovoru se dvěma lidmi. 
Jeden byl katolík, mistr ve velkém skla-
dišti, kam jsem byl přeložen kvůli zdra-
ví. Vydával jsem součástky pro tankové 
motory a mohl jsem si tam opatřit balicí 
papír a pronést jej na postel do baráku, 
kde jsem bydlel. Tím druhým člověkem 
byl vedoucí inženýr té továrny, který 
se dal se mnou do řeči. Když zjistil, že 
mluvím německy a že jsem evangelický 
mladý diakon, pozval mne na výpomoc-
né práce k sobě do kanceláře. Když zís-
kal důvěru, svěřil se mi, že je evangelík 
a členem německé Vyznavačské církve. 
V zimě mi pak vypomáhal. Dostal jsem 
kus chleba nebo ovoce. Proto jsem se 
odvážil jej požádat, zda by mi nepro-
pašoval německý Nový zákon. On mi 
nakonec přinesl tuhle Bibličku, kterou 
jsem si mohl denně číst. Vždycky jsem 
si ukradl ranní chvilku, večerní chvilku. 
Když kolegové, někdejší vysokoškoláci, 
viděli, jak jsem soustavně četl, a zajíma-
li se o to, řekl jsem: „Tak jestli chcete, 
já pro vás udělám nedělní výklady.“ 
A založili jsme kroužek – „vězeňskou 
nedělní školku“- v zátiší za úřední míst-
ností těch bachařů. Rozhodl jsem se, že 
tomu dám širší záběr. Po psaní dopisů 
v neděli dopoledne, kdy jsem také zís-

kal inkoust a tužtičky, jsem na získané 
balící papíry ve volné chvilce přepsal 
připravený biblický text a poznámky 
k výkladu.

Takže, když se tady podívám na ten 
papír, vidím nadpis: „Vzor věřícího 
křesťana Filipenským 1,21-24“

Je zde přepsaný biblický text a vaše 
poznámky. Jak se to dostalo ven z tábo-
ra?

Pomohla tomu ta okolnost, že jsem 
měl spojení s vnějším světem přes toho 
katolického mistra skladu, mohu říct ot-
covského přítele. Byl to zmrzačený pán, 
hluboce věřící katolík, který mi opatřil 
styk s domovem a občas mi moje zápis-
ky a deníčky posílal tajnou poštou do 
Plzně. Ve sboru to přepisovali na stroji 
a tak to kolovalo a vzájemně jsme se po-
silovali. Velká část se jich dochovala až 
dodnes.

A jak vypadal Váš kontakt s hlavním 
inženýrem? Poznal jste i jeho rodinu?

Musel být velmi opatrný. Byl neustále 
pod dohledem SS, která každou chví-
li přicházela na nečekanou návštěvu 
a kontrolu. S koncem války to bylo stále 
horší, množily se sabotáže. Ale jednoho 
nedělního odpoledne si mě zavolal přes 
bachaře a tehdy mně představil i man-
želku a dceru. Po válce mi jeho paní na-
psala, že jejího manžela internovali jako 
spolupracovníka Wehrmachtu na váleč-
ném úsilí a prosila mne, zda bych nena-
psal osvědčení, že se její manžel choval 
slušně. Napsal jsem tedy anglicky velice 
pěkné doporučení pro anglickou vojen-
skou demilitarizační správu a to mu po-
mohlo. Po válce mi pak napsal děkovný 
dopis.

Jaké to bylo, když jste se jako křesťa-
né ocitli každý na jiné straně barikády. 
To bylo zvláštní, ne?

Já více přihlížím k osobě než k národ-
nosti, a k víře a vyznání než k národ-
nosti. Když mi tedy řekl, že je evangelík, 
tak mi bylo jasné, že to nemůže být špat-
ný člověk. I když se později ukázalo, že 
i křesťané podlehli Hitlerovi. Hlavní in-
ženýr však už byl zralým mužem, zatím-
co mně bylo 25 let. Připadal jsem si jako 
Josef, zajatý v Egyptě, který se nakonec 
dostal až k faraonovi. Viděl jsem v tom 
zvláštní Boží cestu a ochranu. Proto byl 
pro mne ten německý bratr takovým 
faraonem, který mě uprostřed ponížení 
pozdvihl až k sobě. Často jsem pro něj 
něco přepisoval a dělal uzávěrky. Vzal 
mě za tlumočníka a já jsem najednou 
i v očích hlavního dozorce povyrostl, 
takže mne oslovoval: „Herr Otter.“ I pro 
něj jsem překládal, dokonce i Italům, 

kterým jsem pak udělal i malou vánoční 
slavnost. Doprovázel jsem vězně za lé-
kaři a dostal jsem se i mimo tábor.

Vy jste však ke konci války prodělal 
i tu zkušenost pochodu smrti.

Když se blížila fronta v březnu a dub-
nu a my jsme slyšeli detonace, začali nás 
před západní frontou stěhovat směrem 
na východ. Napřed do Keisheimu u Řez-
na, kde jsem zahlédl i svého otce. Nacpa-
li nás do podkroví té obrovské vězeňské 
budovy a my jsme denně odklízeli trosky. 
Na jaře jsme pak při přesunech odbíhali 
na pole pro cibuli, česnek nebo pampe-
lišky, protože jsme byli hladoví. Na za-
čátku května nás chtěli transportovat do 
Dachau, mezitím bylo Dachau osvoboze-
no a nás hnali dva dny a dvě noci až do 
věznice v Aichachu. Proplétali jsme se 
cestou mezi ustupující německou armá-
dou, takže jsme byli ostřelováni hloub-
kovými letci a mnozí z našich přátel ten 
transport smrti nepřežili. V Aichachu 
jsem se sešel s doktorkou Miladou Ho-
rákovou. Ta uměla anglicky a tak později 
dostala na starost vězeňkyně a já zase 
asi 150 českých politických vězňů, aby 
nás mohla americká armáda dopravit do 
vlasti. Na ten transport domů jsme čekali 
skoro 14 dnů, než jsme směli zpátky. Bě-
hem toho čekání jsme pak spolu s mým 
otcem a doktorkou Horákovou uspořá-
dali děkovné bohoslužby na nádvoří té 
veliké věznice v Aichachu.

Měl jste někdy v té době věznění po-
cit, že vám skutečně jde o život?

Ano, několikrát. Především v tom lágru 
při náletech. Byli jsme zamčeni za dvoji-
tým ostnatým drátem a nad námi hřměly 
perutě bombardérů a my jsme věděli, že 
Ulm už byl vybombardován, tak jsme se 
strašně báli. Nevěděli jsme, zda to na nás 
spadne či nikoliv. Stačilo málo, jako ten-
krát v Plzni, když při bombardování Ško-
dovky spadla bomba i nedaleko našeho 
kostela nebo na dům mých příbuzných 
v Račicích. Druhé ohrožení života jsem 
vnímal při tom pochodu, kdy jsme v no-
ci klopýtali na cestě a ve dne za náletů 
hloubkových letců, kdo spadl a nemohl 
dál, ten byl zastřelen. Podpírali jsme ty 
z přátel, kdo už nemohli. To bylo o život, 
až jsem si říkal: „Proč jsem to přežil já 
a ne oni, až jsem se tak trochu styděl, že 
jsem díky Bohu přežil, ale nechci, aby to 
vyznělo vůči němu jako nevděk!“

rozhovor

OTÁZKY KLADL PETR VAĎURA
PŘEPIS ROZHOVORU Z POŘADU 

NA KŘESŤANSKÉ VLNĚ 
ČESKÉHO ROZHLASU PLZEŇ
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reportáž

Nádej pre Rwandu
Ruku na privítanie mi podáva Marc 

Sahabo, plachý a vľúdny muž. Keď ju 
uchopím, nemôžem si pomôcť a mys-
lím na to, čo tá ruka robila v apríli 1994: 
zaháňala sa mačetou a zabila 15 ľudí 
v genocíde, po ktorej zostal v Rwande 
milión mŕtvych.

Ďalšiu ruku mi podáva Felicita Mu-
kabakundová, žena, ktorá bola Sa-
habovou priateľkou dlhé roky, kým 
etnické napätie medzi väčšinou Hutu-
ov a menšinou Tutsiov neprerástlo do 
vražedných rozmerov. Keď sa začalo 
zabíjanie, Mukabakundová, ktorá patrí 
k Tutsiom, sa ukryla v neďalekých mo-
čarinách, kým sa Sahabo a ďalší Hutu-
ovia vyzúria. Vypočula si ich rozhovor, 
v ktorom plánovali, ako ju rad zara-
dom všetci znásilnia a potom zabijú. 
Tiež počula Sahaba hovoriť o tom, ako 
zabil jej otca, strýka a ďalších štyroch 
príbuzných.

Felicitu vrahovia nikdy nechytili. Spo-
lu s manželom a deťmi unikli do bez-
pečnej oblasti Rwandy a nejaký čas žili 
v tábore pre vysťahovalcov. Keď sa po 
genocíde vrátili domov, dozvedela sa, 
že 29 jej príbuzných, vrátane 16 bratov 
a sestier, bolo zavraždených.

„Bolo vo mne toľko nenávisti,“ rozprá-
vala mi. „Chcela som, aby Marc umrel 
pomaly a v bolestiach. Keby som ho 
mohla zabiť, urobím to.“ Lenže Sahabo 
v obavách o svoj život ušiel do Burundi 
a potom do Tanzánie. Keď Rwanda ne-
skôr uzavrela dohody o vydávaní zlo-
čincov, Marca ihneď zatkli. Sedem ro-
kov strávil vo väzbe, až ho v roku 2003 
prepustili.

Kvôli preplneným väzniciam, v kto-
rých je asi 50 tisíc páchateľov, začali 
prepúšťať tých, čo mali toho na rováši 
menej alebo sa priznali – ako Sahabo. 
(Podľa niektorých odhadov by súd-
ne procesy potrebné na vyriešenie 
všetkých prípadov trvali 400 rokov. 
Takže dnes zostávajú za mrežami len 
tí najhorší nekajúcni zločinci, vrátane 
vodcov genocídy.)

Keď sa Sahabo po prepustení z väze-
nia vrátil domov, bál sa, že Tutsiovia, čo 
prežili, sa mu budú chcieť pomstiť a pri-
pravia ho o život.

Pomsta a strach – to sú presne tie re-
akcie, aké by človek čakal v Rwande 15 
rokov po najtraumatickejšej svetovej 
udalosti od nacistického holokaustu.

Do Rwandy som prišiel iba niekoľko 
týždňov pred 15. výročím genocídy, 
aby som sa presvedčil, ako sa s touto 
traumou vyrovnáva cirkev, ktorá tiež 
potrebuje uzdravenie a odpustenie za 
svoj podiel v tejto veci. Hoci niektoré 
rany sú stále hlboké a problémy pre-
trvávajú, získal som presvedčenie, že 
v tomto národe, ktorého duša bola tak 
tragicky rozorvaná, sa deje niečo pozo-
ruhodné.

Biblický proces
„Rwanďania vedia lepšie než ktokoľ-

vek iný, čo ich krajina potrebuje,“ hovorí 
Tracy Stoneová. „Potrebujú len prístup 
k zdrojom, poznatkom a financiám.“

Tracy Stoneová je zakladateľkou or-
ganizácie Rwanda Partners (RP), kto-
rej ambíciou je „pričiniť sa o uzdrave-
nie a zmierenie v Rwande spoluprácou 
s ľuďmi na programoch, ktoré podporu-
jú zmierenie a odstraňujú chudobu.“

V roku 1994 Tracy opustil manžel a zvy-
kala si na život osamelej matky. „Bola 
som troska,“ hovorí o tom. Ale povzbu-
dilo ju čítanie príbehov o ženách, najmä 
vdovách, ktoré prežili genocídu a zdolali 
zdanlivo neprekonateľné prekážky.

Rwandu navštívila až v roku 2004 
a zapôsobilo to na ňu tak, že po návrate 
domov dala výpoveď z práce a s pod-
porou svojho nového manžela založila 
Rwanda Partners – s dôrazom na part-
nerstvo. Ona v Seattle sa stará o finanč-
nú podporu a štyria domáci pracovníci 
sa činia v Rwande.

Theo Mushinzimana, domáci riadi-
teľ RP hovorí: „Akékoľvek zmierenie 
v Rwande je výsledkom biblického pro-
cesu, keď sa páchatelia a obete stretnú 
spolu pod krížom. Keď je nejaký Hutu 
pohnutý Svätým Duchom, aby robil po-
kánie a prijal odpustenie, jeho príbeh 
môže pomôcť iným obetiam odpúšťať. 
Kajúci páchateľ tiež pomáha ostatným 
previnilcom dospieť k uzdraveniu, keď 
im ukáže, že je možné preniesť sa cez to, 
čo spáchali a prijať odpustenie. A keď 
nejaký Tutsi odpustí – to je sila! Je to 

proces, ktorý si vyžaduje veľkú pravdu 
– a to umožňuje len Božie slovo.“

Pascal Niyomugabo, pastor a koordi-
nátor RP pre zmierenie vysvetľuje, že 
tento proces si vyžaduje veľa trpezlivos-
ti. „Keď niekoho požiadame o odpuste-
nie, spočiatku sa stretneme s prudkým 
odmietnutím. Pri niektorých ľuďoch 
trvá veľmi dlho, kým sa rany zahoja. 
Sprevádzame ich pritom, ale nerobíme 
nátlak.“

Nedôvera k cirkvi
Rwanda Partners a iné služby zmie-

renia spolupracujú s miestnymi zbormi 
a pripravujú ich na to, aby sa chopili 
iniciatívy vo svojej komunite. Je to ťažká 
práca a navyše komplikovaná rozšíre-
nou nedôverou k cirkvi, lebo aj denomi-
nační vodcovia a pastori zohrali svoju 
rolu v genocíde. (Notoricky známy prí-
pad je katolícky kňaz Athanase Serom-
ba, ktorý nariadil zbúrať buldozérmi 
svoj kostol, keď v ňom hľadalo útočisko 
dvetisíc Tutsiov. Seromba je teraz v do-
životnom väzení.)

„Cirkev je v zložitom postavení,“ vy-
svetľuje Dwight Jackson, riaditeľ orga-
nizácie Food for the Hungry (Jedlo pre 
hladujúcich). „Známe sú príbehy cirkev-
ných pracovníkov, ktorí sa podieľali na 
genocíde. Dôkazov je dosť a namočení 
sú katolíci i protestanti.“

Mushinzimana, riaditeľ RP hovorí, že 
niektorí pastori cítia „hlboký pocit viny“ 
za to, že neurobili viac pre zastavenie 
zabíjania. Iní ľudia z cirkvi sa stále ne-
vymanili zo zovretia etnickej nenávisti 
alebo nie sú ochotní nastúpiť na ťažkú 
cestu biblického zmierenia.

Anastase Rugirangoga, riaditeľ ne-
ziskovej organizácie Peacebuilding, 
Healing, and Reconciliation Program 
(Program pre zmierenie a uzdravenie) 
poznamenáva: „V našom zbore máme 
Hutuov aj Tutsiov. Je pre mňa veľmi 
ťažké hovoriť o odpustení a zmierení, 
lebo sa obávam, že niektorých z nich 
stratím.“ Niektorí to cítia tak, že keď 
požaduje od preživších, aby odpúšťali, 
nadŕža Hutuom. A keď žiada Hutuov, 
aby robili pokánie, nadŕža pre zmenu 
Tutsiom. Takže mnohí pastori kážu len 
tak všeobecne, lebo sa boja povedať na-

Pätnásť rokov po genocíde sa vynárajú príznaky uzdravenia
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hlas niektoré ťažké veci.“ Tí, ktorým na-
ozaj záleží na zmierení, sa cítia preťaže-
ní. Trauma je stále veľmi hlboká a týka 
sa aj ich osobne. Sú zranení takisto ako 
ostatní.

Anglikánsky pastor Nyirindekwe 
Celestin hovorí, že pastori musia často 
riešiť nezhody vo svojich zboroch. Tie 
vyzerajú neraz ako rozbitá rodina. Ale 
uzdravenie je možné. Celestin spomína 
zbor, ktorý bol vážne rozdelený v otáz-
ke, či by v jeho vedení mali byť Hutuo-
via alebo Tutsiovia. Keď ich neskôr nav-
štívil a videl ich spolu modliť sa a postiť, 
povedali mu: „Nechceme, aby toto bol 
zbor Hutuov alebo zbor Tutsiov. Chce-
me zostať spolu.“ Hoci niektorí napo-
kon odišli, väčšina veriacich tam zostala 
– rozhodli sa riešiť vzájomné rozpory a  
podeliť sa o vedenie.

„Cirkev zostala jednotná,“ hovorí Ce-
lestin s úsmevom. Takéto škriepky pou-
kazujú na potrebu skutočného zmierenia, 
nielen prímeria, ale vyznania a odpuste-
nia – čo je možné iba v Kristovi. „Je veľmi 
ťažké odpustiť vrahovi. Na to treba, aby 
človeka premenila moc zhora. Naše hlav-
né zameranie nie je nakázať ľuďom, aby 
odpustili. Musia prijať Ježiša ako svojho 
Spasiteľa a dovoliť mu premeniť ich. Len 
potom sa dá odpúšťať.“

Duchovná odpoveď na chudobu
Déo Gashagaza, riaditeľ Prison Fel-

lowship Rwanda (PFR – Väzenské 
spoločenstvo) pripomína ďalšiu výzvu, 
ktorej čelí cirkev: chudoba. V krajine, 
kde je priemerný príjem na hlavu jeden 
dolár za deň, a kde po genocíde zostalo 
množstvo vdov, sirôt a bezdomovcov, 
vedie totálna chudoba – a v podstate 
žiadna možnosť úniku z nej – k horkos-
ti, tvrdosti a neochote odpúšťať.

„Nie je možné, aby hladujúci prija-
li, čo učíme,“ vraví Gashagaza, ktorý 
stratil v genocíde siedmich príbuz-
ných. „Ak chceme naozaj reagovať na 
potreby kresťanov, musíme im umož-
niť rásť duchovne aj ekonomicky.“ To 
je podstatný dôvod, prečo sa v snahe 
o zmierenie ľuďom pomáha aj uniknúť 
z osídla chudoby, napríklad cez mikro-
podnikanie.

Košikárska spoločnosť Rwanda Bas-
ket Company (RBC) pridružená k RP 
je dobrým príkladom. Spolupracuje 
s družstvami remeselníčok, vyrábajúci-
mi košíky a  umelecké predmety, ktoré 
sa potom predávajú v USA a zisk sa vra-
cia k remeselníčkam. Tieto ženy si za-

robia až 30 dolárov za týždeň, čo zvýši 
ich rodinný príjem šesťnásobne, čo ich 
pozdvihne z chudoby na úroveň stred-
nej vrstvy.

„Pracujeme hlavne s najzraniteľnej-
šími ženami, väčšinou vdovami a siro-
tami,“ hovorí riaditeľ Michel Kayiran-
ga. „Dúfame, že sa nám podarí predať 
viac košíkov a budeme môcť zamestnať 
viac pletiarok a pomôžeme im uniknúť 
z chudoby.“ A čo má spoločné pletenie 
košíkov so zmierením? Kayiranga ho-
vorí: „Pracujú spolu. Nikto nerieši, či si 
Hutu alebo Tutsi. Spolu pracujú a zho-
várajú sa o svojich problémoch a vôbec 
o všetkom.“

Ďalšou dôležitou stránkou zmierenia 
je odškodnenie. Spoločenstvo PFR vy-
budovalo štyri dediny jednoty a zmiere-
nia. Prepustení väzni tu postavilo viac 
než 400 domov pre tých, čo prežili ge-
nocídu. Páchatelia a obete tú žijú spolu 
vedľa seba.

Laura Waters Hinsonová, režisérka 
dokumentárneho filmu As We Forgive 
(Ako aj my odpúšťame) pomohla PFR 
založiť nadáciu Living Bricks (Živé teh-
ly), ktorá získava financie na stavbu viac 
takýchto domov. Hinsonová uvádza, že 
vyše 10 tisíc bývalých zločincov požia-
dalo o podporu, aby mohli stavať tieto 
„domy nádeje“ a tak odškodniť svoje 
obete. Sami bez pomoci by to nezvládli, 
ale s „živými tehlami“ sa to dá.

Hnev obetí
Anastase Rugirangoga je pri svojej 

práci pravidelne terčom urážok, opľu-
vania, ba i horších útokov. Rozpráva mi 
o tom s úsmevom: „To preklínanie je 
fakt hrozné. Veľmi škaredé výrazy.“

To patrí k jeho práci, keď po celej 
krajine organizuje trojdňové semináre 
zmierenia. Pozve páchateľov i obete bez 
toho, aby im dopredu povedal, že tam 
budú obe strany. Keď sa tam stretnú, 
preživší dajú priechod svojmu hnevu 
– najprv na Rugirangogu: „Postavil si 
nás pred našich vrahov? Si ich spolupá-
chateľ! Si vrah!“

Potom sa ich hnev, nazbieraný za 15 
rokov, obráti na páchateľov, a dominu-
je celému prvému dňu. Rugirangoga sa 
veľmi nesnaží tlmiť ho. Zavolá miest-
nych policajtov, aby zabránili násiliu, 
ale ľudí nechá, aby sa vykričali. „To patrí 
k procesu uzdravenia,“ vysvetľuje, „lebo 
mnohí ľudia doteraz nemali príležitosť 
vyliať svoju bolesť. Toto je ich šanca. 
Keď sa ich hnev obráti proti páchate-

ľom, tí nič nehovoria. Znášajú urážky 
a pľuvance, ale vydržia potichu, lebo si 
uvedomujú svoje previnenie a chcú do-
siahnuť odpustenie.“

Rugirangoga hovorí o dôkaze Božieho 
pôsobenia pri týchto seminároch – väč-
šina účastníkov z oboch strán príde aj 
na druhý deň. Je to deň modlitby, biblic-
kého vyučovania o vyznaní a odpustení, 
a dokonca aj spoločného spevu. Obete 
násilia stále pochybujú o úprimnosti 
pokánia páchateľov, ale Rugirangoga im 
hovorí: „Sú tu, lebo chcú zmenu. Možno 
sú aj kresťania, ale stále sa cítia byť vin-
ní, kým im neodpustíte.“

Preživší sa pýtajú: „Vieš určite, že ne-
prišli preto, aby nás zabili?“ Na to im on 
hovorí: „Vieme to určite, lebo robili po-
kánie.“ A pýta sa obetí: „Chcete, aby títo 
boli zabití?“ Tí odvetia: „Nie, ich smrť by 
nám nijako nepomohla, pastor. My sme 
kresťania a chceme prísť do neba. Oni 
majú krv na svojich rukách. My si svoje 
ruky nechceme zašpiniť krvou.“ Na to 
im Rugirangoga hovorí: „V poriadku, 
tak ak ich nechcete zabiť, odpustite im! 
Boh im odpustil a teraz žiadajú vás o od-
pustenie. Odpustite im!“

Ten proces pokračuje ďalšie dva dni. 
Na konci sú mnohí pripravení odpustiť, 
ale nie všetci. Potom Rugirangoga vytvo-
rí skupiny z tých, čo sa zmierili, aby na 
tom pracovali ďalej a postupne spraco-
vali svoj hnev a pohnuté emócie. „Niek-
torí nakoniec všetko odpustia, niektorí 
nikdy. Je to ťažká práca,“ uzatvára Rugi-
rangoga. „Ale je to dobré.“

Prúd sa obracia
Dokáže snaha Rugirangogu, Gasha-

gazu, Mushinzimana, Niyomugaba – 
a mnohých ďalších – naozaj niečo zme-
niť? Podľa väzenského spoločenstva sa 
asi 60 tisíc väzňov – mnohí medzi pre-
pustenými – priznalo k svojim zločinom 
a vyše 12 tisíc obetí „verejne odpustilo“ 
svojim prenasledovateľom. Nejde tu 
iba o štatistiku ale aj o osobné príbehy. 
Jeden mi vyrozprávala Fatuma Ndangi-
zová, sekretárka Komisie pre národnú 
jednotu a zmierenie, ktorá robí progra-
my pre zmierenie vo všetkých vekových 
skupinách. Zameriava sa zvlášť na mlá-
dež: 67% obyvateľov Rwandy má totiž 
vek do 25 rokov a 44% do 15 rokov. 

Keďže dlhoročné postoje etnickej ne-
znášanlivosti vymierajú ťažko, komisia 
sa pokúša zmeniť spôsob uvažovania 
budúcej generácie – tých 44% narode-
ných po genocíde, ktorí neboli svedka-
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JÁN HUDEC

mi ukrutností v roku 1994 a nevyrastali s predsudka-
mi svojich rodičov.

Príbeh, ktorý mi hovorila Ndangizová ukazuje, že 
prúd sa obracia. Pred niekoľkými rokmi ozbrojení 
vzbúrenci spomedzi Hutuov vtrhli do školy a naria-
dili deťom, aby sa rozdelili: Hutuovia na jednu stranu 
a Tutsiovia na druhú. Deti odmietli so slovami: „My 
sme všetko Rwanďania. Nie sme Hutuovia ani Tutsi-
ovia.“ Rebeli povedali: „Ak sa nerozdelíte, zabijeme 
vás.“ Deti sa vzájomne objali a 13-ročné dievča pove-
dalo: „Nerozdelíme sa. Všetci sme rovnakí. Pomodlí-
me sa a potom nás môžete zabiť. Ale my sme všetci 
Rwanďania.“

Banditi tam hodili granáty, ktoré zabili niekoľko 
detí a iné ťažko zranili. To dievča bolo medzi mŕtvy-
mi a dnes je považované za národnú hrdinku. „Hoci 
to bola trpká skúsenosť, je to svedectvo o tom, že po-
stoje sa menia a že pokoj a jednota sa pomaly stávajú 
v Rwande skutočnosťou,“ uzavrela Ndangizová.

„Svätá sprcha“
Príbeh Marca Sahaba a Felicity Mukabakundovej, 

ktorým sa tento článok začínal, je typickým svedec-
tvom nádeje. Po prepustení z väzenia Sahaba pozvali 
na seminár zmierenia, vedený Pascalom Niyomu-
gabom, ktorý je Mukabakundovej brat. Sahabo si 
najprv myslel, že je to pasca Tutsiov, ktorí ho chcú 
lapiť a zabiť. Ale napriek tomu tam šiel a teraz o tom 
hovorí: „Ježiš zmenil moje srdce. Chcel som poprosiť 
obete o odpustenie a povedať im, že už nie som ten 
vrah, ktorého poznali.“

Ale Mukabakundová ešte nebola hotová odpustiť 
mu. Jej brat, ktorý už Sahabovi odpustil, ju vytrvalo 
povzbudzoval. Nakoniec sa rozhodla, že prišiel čas. 
Keď sa stretli zoči-voči, Marc si kľakol pred ňou so zlo-
ženými rukami, vyznal svoje zločiny a prosil o zmilo-
vanie. Felicita mu položila ruku na plece, pozrela mu 
do očí a jednoducho povedala: „Odpúšťam ti.“

Sahabo hovorí: „V tom okamihu som mal pocit, 
akoby som práve vyšiel zo sprchy ako čistý muž. Ale 
bolo to ako svätá sprcha, lebo som sa cítil čistý vo 
vnútri.“ Z Mukabakundovej bolo sňaté ťažké breme-
no. Migrény a nočné mory, ktoré ju trápili desať ro-
kov, ihneď zmizli a odvtedy sa nevrátili.

Dnes obaja hovoria, že sú najlepší priatelia. Ich 
deti sa spolu hrávajú a rodiny sa pravidelne stretáva-
jú pri jedle. Obaja chodia na bicykloch z dediny do 
dediny a rozprávajú svoj príbeh.

„Už sa ho nebojím,“ hovorí Felicita. „Bez Ježiša by 
som Marca musela ďalej nenávidieť. Ale vďaka Ježi-
šovi som Marcovi odpustila a teraz ho milujem.“ 

Ich príbeh je jeden z mnohých podobných, aké som 
si vypočul počas svojho krátkeho pobytu v Rwande, 
a jeden z tisícov v celej krajine. Nemôžem si pomôcť 
a verím, že roztrhnutá duša Rwandy sa zaceľuje a že 
nádej je už blízko na obzore.

Emauské biblické
korešpondenčné kurzy

Z iniciatívy a za podpory zosnulého 
brata Billa Grunbauma vzniklo v roku 
1993 Emmaus centrum na Slovensku, 
najprv ako nadácia, neskôr transformo-
vaná na občianske združenie, zaregistro-
vané Ministerstvom vnútra SR.

Jeho úlohou je biblické vyučovanie cez 
emauské biblické korešpondenčné kurzy. 
Tie sa už po sedem desaťročí osvedčili vo 
viac než 100 krajinách ako vhodný nástroj nielen biblického vzdelá-
vania kresťanov, ale i evanjelizácie. 

Veľmi stručným a jednoduchým spôsobom sú v kurzoch vyučova-
né biblické pravdy a vykladané i celé knihy Biblie. Ich správne po-
chopenie si „emauskí študenti“ môžu overiť pomocou priložených 
testov, ktoré zašlú do Emmaus centra. Kurzy sú vhodné pre mladých 
i starších veriacich, jednotlivcov i skupiny, ako aj pre ľudí, ktorí ešte 
Bibliu nepoznajú.

Emmaus centrum na Slovensku vydalo dosiaľ 14 kurzov v nasle-
dujúcom poradí:

Čo učí Biblia

Najväčší z ľudí

Ľudia, ktorí sa stretli s Ježišom

Kresťanský život

Duchovný rast kresťana 

Vyššou cestou

Kristus miloval Cirkev

Evanjelium podľa Lukáša

Skutky apoštolov

Listy apoštola Jána

GENEZIS – kniha počiatkov

Ženy, ktoré sa stretli s Ježišom

Evanjelium podľa Marka

Prehľad Starého zákona I.

V tomto roku by mali byť vydané ďalšie dva kurzy: Prehľad Starého 
Zákona II. a Listy Tesaloničanom.

Kurzy obsahujú podľa rozsahu 3 až 12 lekcií v brožúre formátu 
A5. Ku každej lekcii sú testy s otázkami a odpoveďami, v ktorých 
treba vyznačiť správne odpovede. Všetky kurzy si možno objednať 
na adrese:

EMMAUS CENTRUM, P. O. Box 25A, 949 01 Nitra,

ako aj elektronicky na adrese: emmaus@mail.t-com.sk

Kurzy sa posielajú bezplatne, ale objednávatelia ako aj priazniv-
ci biblického vzdelávania môžu podporiť vydávanie ďalších kurzov 
dobrovoľnými darmi na účet Emmaus centra: 73934162/0200.

Vrelo ich odporúčame všetkým, čo si chcú rozšíriť a prehĺbiť svoje 
biblické vzdelanie alebo ich poskytnúť tým, čo majú záujem poznať 
Bibliu a zvesť evanjelia.

Poďte s nami emauskou cestou k poznaniu Biblie.

MARK MORING JE REDAKTOROM 
CHRISTIANITY TODAY

ČLÁNOK VYŠIEL V CT V JÚNI 2009
PREKLAD: PETER KOZÁR

biblické kurzy
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biblický kvíz

PETR VAĎURA

Rozhovor
Reportér: Patříte k nejváženějším 

mužům, jste dokonce příbuzný krále, 
ale pamatujete si na dobu vlády před-
chozího panovníka?

Neznámý: Jistě, vždyť to byl můj zeť. 
Ale na tu dobu nevzpomínám rád.

R: Proč?
N: Judsko tenkrát málem zaniklo. 

Spojili se proti nám Aramejci se Sama-
řany, kteří chtěli vytáhnout proti Asýrii. 
Náš král se do toho míchat nechtěl, tak 
se aramejský Resín a izraelský Pekach 
obrátili proti němu a chtěli ho svrhnout. 
Král byl zoufalý a hledal pomoc u růz-
ných bohů. Dokonce obětoval v Tófet 
svého syna. Nikdy se v Judsku nic po-
dobného nestalo. Jenomže koalice proti 
nám už byla na pochodu, takže se zdálo, 
že na nás zapomněl jak Hospodin, tak 
i královi noví bohové. A do téhle krize 
přišel prorok. Vyšel naproti králi, když 
obhlížel okolí Jeruzaléma. Zastoupil 
králi cestu a vyřídil mu Hospodinovo 
poselství, že jeho nepřátelé proti němu 
nic nezmůžou.

R: Jak reagoval král? 
N: Nevěřil mu. Byl hrozně vylekaný, 

a proto chtěl stále něco podnikat. Jenže 
prorok ho naopak vyzýval, aby nepod-

nikal nic a důvěřoval Hospodinu. To 
ovšem král nedokázal. 

R: Prorok za ním už nepřišel?
N: Ale ano, několikrát. Jednou do-

konce vyzval krále, aby si od Hospodina 
vyžádal znamení – aby konečně uvěřil. 
Ten to odmítl s tím, že nebude Hospodi-
na pokoušet. Kdo ví, jak to myslel. Ale 
prorok se do něj pustil: „To je ti málo, 
zkoušet trpělivost lidí? Chceš zkoušet 
i trpělivost Boha?“ A pak mu dal zvlášt-
ní znamení.

R: Jaké?
N: Musím to trochu vysvětlit. Král 

měl syna z první manželky, ale toho 
obětoval Melekovi. Bylo to hrozné a ne-
chci to vůbec rozvádět. Pak si uvědomil, 
že potřebuje dědice a hledal jinou ženu, 
která by mu porodila syna. Jeho první 
manželka totiž po té oběti nebyla úplně 
při smyslech. Dokážete si pomyslet, jak 
jsem byl zděšený, když si král vybral za 
svou druhou ženu mou dceru, mladič-
kou Abiju? Když za ním přišel prorok, 
bylo krátce před svatbou. A právě tehdy 
mu vyřídil Hospodinovo znamení: „Hle, 
dívka počne a porodí syna a dá mu jmé-
no Immanuel. A ještě než dospěje, Ara-
mejci i Samařené budou zlikvidováni. 

Na tebe však Hospodin přivede Asyřa-
ny.“ Tak nějak to prorok králi řekl.

R: A naplnilo se to?
N: Naplnilo. Abija počala a porodila 

králi syna. Je to dnešní král. Aramejci 
byli poraženi Asyřany a Samaří bylo 
úplně zničeno. Na nás Asyřané doléhají 
od té doby taky, ale zatím jim nestojíme 
za to, aby nás zničili. Král jim platí tri-
but a je vlastně asyrským vazalem. Ale 
to všechno předpověděl prorok ještě 
jednou.

R: A u toho jste byl také?
N: Také. Prorok si zavolal mě spolu 

s knězem Urijášem jako svědky a pak 
přivedl nějakou ženu, kterou představil 
jako prorokyni. Řekl nám, že s ní bude 
mít syna. A než se chlapec naučí mluvit, 
padne Samaří i Damašek. 

R: A stalo se to?
N: Stalo. Za devět měsíců se chlapec 

narodil a několik týdnů po té Sancheríb 
porazil Damašek i Samaří.

R: A reagoval na tohle všechno nějak 
král? 

N: Ne. On ničemu z toho nevěřil. Ra-
ději si pořídil kopii damašského oltáře 
a pak dokonce chrám úplně zavřel. To 
byla asi nejhorší doba, kdy ustala chrá-
mová bohoslužba. Však s tím měl také 
jeho syn dost práce, než provoz chrámu 
obnovil. Ale co, je to za námi a snad se 
to už opakovat nebude. Jen těch Asyřa-
nů se bojím, protože ti se nezastaví před 
ničím. A prorok oznámil ještě za starého 
krále, že Judu Asyřané zaplaví a budou 
mu sahat až k hrdlu. Kdo ví, jak tohle 
všechno dopadne.

R: Myslíte, že by vás v tom Hospodin 
nechal. Vždyť mladý král je tak zbož-
ný...

N: To ano, ale Asyřané dobyli zatím 
všechny říše a království, které si usmys-
leli. A Samaří bylo přeci také Hospodi-
novým dědictvím – a přesto padlo. Ne-
vím, nevím, zda máme nějakou šanci.

R: Děkuji vám za rozhovor.

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

Odpovědi zasílejte na autorovu ad-
resu: PO BOX 5, 347 01 Tachov nebo 
SMS zprávou na číslo 731 085 205. 
Nezapomeňte uvést zpáteční adresu. 
Ze správných odpovědí vylosujeme 
jednu, kterou odměníme knihou.

s neznámým
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stránky mladých

TOMÁŠ JEŽEK

Škola vedoucích mládeže doznala 
za poslední dva roky řadu zásadních 
změn. Nejlépe to vystihuje samotný ná-
zev vzdělávání „Infuze“. Na setkání jste 
napumpováni tím, co potřebujete neje-
nom vy a vaše situace, ale především 
lidé, kterým sloužíte. V minulosti tvořila 
převážnou část školy tzv. Strategie Kris-
tovy služby. Jednalo se o materiál, který 
na příkladu života Ježíše Krista sledoval 
principy, které by si služebník měl osvo-
jit, aby jeho služba nesla ovoce. Výuka 
připomínala spíše model - „přizpůsobte 
se“ těmto vzorcům. Novější přístup ke 
vzdělávání je více o „přizpůsobení se“ 
těm oblastem služby, do nichž mě zavál 
Duch svatý. Nynější výuka vychází pře-
devším z potřeb a aktuální situace v na-
šich sborech. Nejlépe to lze vystihnout 
nevysloveným mottem ročníku 2010: 
„Být povzbuzen a povzbuzovat dál.“

Studenti se snaží zprostředkovat Kris-
ta srozumitelným způsobem své gene-
raci. Především mladí mají největší pří-
ležitost ve svém prostředí být příkladem 
živého evangelia. To, co potřebujeme 
všichni, je evangelium sdílet, což se děje 
především komunikací. Této dovednos-
ti se věnuje předmět Předávání evange-
lia. Výuka je doprovázena především 
praxí a k té neodmyslitelně patří úkoly. 
Jedním z úkolů uvedeného předmětu 
je předat evangelium minimálně pěti 
lidem. To může znít poněkud samozřej-
mě, ale v rámci studia je vyžadován ur-
čitý výkaz. Určitě přiznáte, že úkol pod 
vedením určité autority se plní snad-
něji, než okousávání nehtů z nervozity 
a přemítání, zda mám či nemám tomu 
či onomu sdělit evangelium.

Letošního ročníku se účastnilo 45 
mladých lidí, z toho 25 v prvním roční-
ku. Součástí společné výuky byla také 
inspirativní mládežnická setkání a večer 
chval, kterými provázel vedoucí chval 
a hudebníci z jednotlivých sborů. Je to 
jedinečná příležitost jak dát prostor ke 
službě „profesionálům“ z různých sbo-
rů a tím posilovat jednotu ve vzájemné 
spolupráci. Páteční inspirativní mládež 
přinesla čerstvý vzduch do křesťan-
ského dýchání tématem Modlitba jako 
projev víry. Modlitbou jsme tedy zača-
li a v sobotu jsme inspirativní mládež 

zakončili tématem Apokalypsy. Není 
žádným tajemstvím, že poslední věci 
a příchod Ježíše očekávají mladí stejně 
intenzivně jako starší věřící. První roč-
ník Infuze pomáhá nabýt znalosti a do-
vednosti v mnoha předmětech. S předá-
váním evangelia jde ruku v ruce i osob-
ní péče. Tak se přesně jmenuje předmět, 
který předává základy pastorace.

K největším strašákům všech stu-
dentů patří předmět vyučování Bible, 
který klade na vedoucí akademické po-
žadavky biblické exegeze a homiletiky 
pod vedením Jarka Andrýska. Hlavním 
úkolem je zpracovat a přednést kázaní 
na libovolný novozákonní text. Podle 
mého názoru je tento předmět velmi 
důležitý z hlediska zodpovědnosti před 
Bohem samotným. Vztyčeným prstem 
pro vedoucí této zodpovědnosti je verš 
evangelia dle Matouše 15:14: „…slepí ve-
dou slepé“. Poznání pravdy je klíčovou 
kompetencí tohoto předmětu.

Naopak velké oblibě se těší předmět 
volnočasové aktivity. Dnes je problé-
mem všech mladých číslo jedna, na-
růstající nuda a přesně toto je oblast, 

kterou můžeme nejlépe obsadit. Orga-
nizaci volného času již tradičně předá-
val lektor Petr Walach z Royal Rangers, 
tedy organizace, která prokazatelně 
nese ovoce.

Druhý ročník je letos velmi originální. 
Kromě dvou společných vzdělávacích 
víkendů na hotelu v Malenovicích, při-
náší praktikum ve formě organizování 
velké akce a zahraniční misijní výjezd. 
Zatím co první ročník je především 
o získávání dovedností a jejich aplikaci 
v praxi, druhý ročník je ještě více uši-
tý na míru studentů. Především vzdě-
lávací témata jako jsou peníze v církvi 
nebo služba a rodina jsou obrovským 
přínosem pro Boží dílo. Vlastně by se 
dalo říct, že druhý ročník je takový me-
zinárodní nebo nadnárodní stejně jako 
jsou jeho vyučující nebo jako Ježíšova 
výzva vyjít do celého světa. Dave Patty 
původem ze Spojených států odpověděl 
svým vyučováním na otázky týkající se 
problematiky peněz. Na klíčové otázky 
manželství a služby nastínil odpovědi 
v kvalitním vyučování Samo Lacho ze 
Slovenska.

Infuze 2010
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ONDŘEJ A MICHAL RAUŠOVI

Tmelos Open 6 star
Tmelos Open je akce, která je zamě-

řená převážně na mladé lidi, jak z křes-
ťanských sborů, tak i pro nevěřící. Koná 
se zpravidla dvakrát až třikrát do roka, 
pokaždé v jiném městě naší republiky; 
ta poslední byla v Brně. Akce probíhá 
obvykle v pátek večer, někdy trvá až do 
soboty a účastní se jí až 200 lidí. Smys-
lem tohoto sejití je: poznat více mladých 
lidí, seznámit se, obohatit své znalosti 
v oblasti probíraných témat, říct nevě-
řícím krátká, ale zajímavá svědectví, 
pobavit se. Každé setkání je v duchu 
nějakého tématu, které se probírá v sou-
vislosti s Biblí, a bývá zpestřeno chvá-
lami, scénkami, či videem. Organizaci 
zajišťuje Petr Húšť a skupinka mládeže 
v místě konání Tmelosu. Příprava bývá 
velice náročná a zabere spoustu času, 
výsledky však stojí za námahu. Ohlasy 
bývají pozitivní a lidé jezdí rádi znovu. 
Zkrátka, až se budete chtít dozvědět 
něco nového a užít hodně zábavy, vyu-
žít příležitost říct kamarádům o Pánu 
Ježíši, tak jeďte na Tmelos.

Tmelos Open 6 Star proběhl v Brně, 
a to v idylické, prostorné budově s pěk-
ným, českým názvem Sýpka. A jelikož 
ve městě, kde se TO6 odehrával, už 
rok funguje křesťanská mládež Plotna, 
s velkou chutí a zapálením se pustila do 
spoluorganizace tohoto projektu. TO6 
v Brně probíhal od 18. do 19. září, čili 
v pátek a sobotu. Ústředním tématem 
letošního setkání byl konzumismus 
a bylo rozděleno na 3 části – Spotřebovat 
versus vytvářet, Šedá kopie versus Boží 
originál, Sobectví versus štědrost. Úko-
lu, vyložit přítomným posluchačům, co 
se pod každým názvem skrývá, říci Boží 
poselství, povzbudit nás a motivovat do 
dalších dnů, se opět skvělým způsobem 
ujali bratři Pavel David, Pallo Eleder 
a Jirka Krejčí. Bylo úžasné, že toto slovo 
slyšelo 170 převážně mladých lidí, kteří 
se sjeli ze všech koutů České republiky - 
takový byl přibližný počet účastníků br-
něnského Tmelosu. Službu slovem nám 
zpestřilo ještě mnoho jiných skvělých 
aktivit. Mohli jsme slyšet svědectví lidí, 
zhlédnout prezentace některých mlá-
deží, scénky k oněm třem zmiňovaným 
tématům a také nový, úžasný slovenský 
muzikál „Ježiš prichádza“. Jiřina Marko-

vová a její band nám celý Tmelos ještě 
více zpříjemnili po hudební stránce, 
když nás doprovázeli při chválách. Bě-
hem přiměřeně dlouhých přestávek byla 
také možnost poznat nové lidi a zároveň 
si koupit něco v „bufetu“, který s láskou 
obsluhovala děvčata z brněnské mláde-
že. V sobotu přišlo očekávané vyvrcho-
lení celého Tmelosu, a tím byla hudební 
soutěž. Tohoto „souboje“ se zúčastnilo 
celkem 5 kapel. Nakonec vyhrála tří-
členná hudební skupina z Olomouce 
a získala tak finance a poradenství k na-
hrání svého alba. Ještě jednou jim gratu-
lujeme a přejeme mnoho úspěchů a Bo-
žího požehnání při hraní a nahrávání. 
Ani tento Tmelos Open rozhodně nebyl 
žádnou suchopárnou záležitostí, kam 
by přijel někdo jen z povinnosti, aby si 

mohl udělat další čárku za docházku. 
Naopak, byl bohatý programem, na kte-
rém bylo vidět, že Pán Ježíš je uprostřed 
všeho. A přes všechny krásně věci, kte-
ré jsme zde mohli zažít, vidět a slyšet, 
se uskutečnilo i to nejdůležitější. Sjelo 
se hodně mladých křesťanů a společně 
slavili Pána Ježíše, dozvídali se nové 
věci o Bohu, Bibli a o následování Pána 
Ježíše a nesení evangelia lidem kolem 
nás. Také jsme se poznávali a navazo-
vali nové vztahy s křesťany z ostatních 
měst.

Letošní Tmelos, už šestý v pořadí, byl 
opravdu výborný a skvělé je, že to tímto 
číslem nekončí.

Přijeďte se přesvědčit i Vy, že to stojí 
za to.

v Brně

stránky mladých
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okénko pro ženy

O sestrách a o manželkách

Rodinu si nevybereme

Co se lidských vztahů týče, v životě 
si částečně můžeme vybírat – vybírá-
me si přátele, někdy spolupracovníky 
a bezpochyby životního partnera. To, 
co si nevybereme, je naše rodina. Ta, do 
které se narodíme, ale taky ta, kterou 
dostaneme nádavkem spolu se svým 
manželem nebo manželkou. Některé 
naše příbuzné bychom si nikdy za přá-
tele nezvolili, dokonce bychom je obešli 
obloukem, kdybychom si mohli vybrat. 
Ale pokud jsou to naši příbuzní, jedno-
duše k nám patří – máme je přišité jako 
rukáv na košili a nikdo nám je neodpá-
ře. Jsou dvě možnosti: buď chodit úplně 
bez košile anebo se naučit s nimi vychá-
zet, navzájem se snášet.

V poslední době jsem často mluvila 
s vdanými ženami, které byly přesvěd-
čeny, že ať dělají, co dělají, stejně nějak 
nemůžou vyjít se svou švagrovou, se 
sestrou svého vyvoleného. A na oplátku 
jsem nedlouho poté seděla u kafe s ka-
marádkou, která to s manželkou svého 
bratra také nemá jednoduché, přesto, že 
se podle svého přesvědčení velice snaží, 
aby jejich vztah byl přátelský. A protože 
jsem sama do této problematiky zaan-
gažována jako sestra, manželka i švag-
rová hned trojím způsobem, nenechalo 
mě toto téma chladnou. 

Pokud mám s někým ne zcela při-
rozený vztah a hledáme k sobě cestu, 
základem našich nedorozumění bývá 
často to, že tytéž situace vnímáme a vy-

kládáme různým způsobem. Zkoumá-
me pohnutky a motivace pro činy těch 
druhých místo toho, abychom se stara-
li o čistotu těch našich. Jedna situace 
může mít tedy dvě úplně opačné strany 
i překvapivé interpretace. 

Mezi švagrovými to může být 
třeba takto:

Váš bratr se před pár lety oženil. Vlast-
ně jste si oddechla, protože víte, že váš 
bratr to s uklízením zrovna nepřehání 
a že není tak snadné sdílet s ním spo-
lečný pokoj, ba dokonce život. Až do-
posud jste jim velmi fandila, protože si 
vybral opravdu šikovnou ženu, která na 
něm navíc může oči nechat, a vy jste to 
celé dlouho zpovzdálí sledovala a držela 
palce. Z vašeho bratra se stal romantik. 
Chodil za vámi pro radu, co se výběru 
dárků a květin týkalo a vůbec – byl tak 
změněný. Teď je ale pryč a vy s hrůzou 
zjištujete že ženou číslo jedna není ani 
maminka ani vy – je to ta cizí ženská, 
kolem které se brácha pořád motá a kte-
ré se také vždycky zastává. Je pro něho 
důležitější než vy, která ho znáte tolik 
let. Vy víte, že si schovával pod polštář 
bonbóny, vzpomínáte na tajné skrýše, 
které jste spolu objevili, i na spiklenec-
ké tahy vůči rodičům. 

Jste při té příležitosti taky tetou a ta 
role vás těší. Jen kdybyste se svými 
neteřemi a synovcem mohla trávit víc 
času. Dají vám je sice sem tam pohlídat, 
ale vy si nejste vždycky úplně jistá, jestli 
jste opravdu vítána, anebo by raději byli 

doma sami a měli svůj klid. Navrhnou 
sice: přijď kdykoli, ale konkrétní datum 
málokdy padne. A navíc, vždycky zve 
bratr – tolik by vás potěšilo, kdyby po-
zvání někdy padlo taky z úst vaší švag-
rové.

Když jste tuhle přišla na návštěvu, 
zamrzelo vás, že na zdi už nevisí ten 
obraz, co tu byl ještě po vašem dědečko-
vi – vždyť to byl starý rodinný poklad. 
Kam se asi poděl? Snad není někde vy-
hozený? Proč se vás jen švagrová neze-
ptala, tak ráda byste si ho vzala, jestli už 
ho tady nikdo nechce. A vůbec to tady 
v domku po prarodičích vypadá teď úpl-
ně jinak. Věci, na které jste byla zvyklá, 
jsou na jiných místech, některé zmizely 
úplně, nebo se přesunuly na půdu. 

Druhá strana téže mince by však 
mohla vypadat následovně:

Muž, kterého jste si vybrala za své-
ho životního partnera, má velmi milou 
sestru. Tedy aspoň se vám to tak až do-
posud vždycky zdálo. Fandila vašemu 
vztahu, místy dokonce dělala spojku. 
Jen vás tuhle trošku naštvalo, když při-
šla na návštěvu a začala s vaším mužem 
vzpomínat na dětství. Smáli se naráž-
kám v hovoru, na kterých vám vůbec 
nic vtipného nepřišlo a vůbec vám bylo 
strašně nepříjemné, že švagrová jako-
by uměla číst vašemu muži myšlenky 
a aniž by on cokoli řekl, reagovala tak, 
jak mu to bylo milé. Co je na tom, že si 
váš muž schovával bonbóny pod polštář! 
A tak jste vycouvala do kuchyně, krájela 
buchtu a nesnažila se do toho zapojit. 

Tolik byste potřebovali v týdnu večer 
pohlídat děti, abyste mohli jít do kina. 
Švagrová se nabízí, že je pohlídá, ale 
myslí to opravdu vážně? Má svůj život, 
svůj program. Aby neměla pocit, že ji 
chcete využívat! No nic, necháte to ra-
ději na manželovi, ať se jí zeptá sám. 
A když jste jí s uspokojením ukazovala 
vyklizenou verandu, která byla už to-
lik let plná krámů po předcích, tvářila 
se tak zaraženě jakoby se jí děla nějaká 
křivda. Vždyť to bylo staré harampádí. 
No tak pravda, na ty staré hračky jste 
se mohla zeptat. Třeba má s nimi spoje-
ny nějaké vzpomínky, ale vždyť už byly 
tak oprýskané. A ten obraz na chodbě? 

aneb o snášenlivosti
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poesie

MILAN KOLA 

Světlo je dar
Zdá se, že se Světlo zrodilo v ráji, 
ještě dříve, než první paprsky nasvítily 
hory, skály, lučiny.
Pak se dotklo moří, řek a jezer.

Tady se duch vznáší
v oblacích...
nad zlatou a stříbrnou září vody.
Na červeném kameni červená,
na bílém kameni bílá.
Mysl čte z knihy knih:
Vaše hříchy, červené jako krev, 
budou bílé jako sníh Líbánu.

Proto je dobré se obracet k horám,
odkud přichází pomoc.
Tato pomoc je od Boha.

Já však sedím dole v údolí.
Čekám vyprahlý,
až slunce rozehřeje,
trochu ledu 
v mém kotlíku,
ale také hroudu ledu
v mém srdci.

Bylinný čaj je někde z úpatí hor,
kde slunce dalo vzrůst bylinám.
Cítím, jak čaj zahřívá moje tělo.
Co, ale zahřeje moji duši?

Jsem příliš dole v údolí, 
mám vůbec povědomí,
že je to údolí smrti?

Proto tiše prosím:
Pane Ježíši
zasviť se v mém srdci,
zahřej mne svou láskou,
přijď do mého života.

Co může být více?

Krása hor, jezer, řek a niv?
Skákavé nohy kamzíka
majestátné rohy jelenů,
něžná srst laní…
a teplých lidských dlaní?

Úžasná krása
a také hrozná skutečnost,
že tohle vše pohltí jednou 
temná noc?!

Je tu však ještě naděje:
Příchodem slunce nad horami,
příchodem nového rána,
příchodem nového roku,
příchodem nového života,
příchodem Slunce Spravedlnosti,
dostaneš od Boha veliký dar -
spasení v Pánu Ježíši

VŠETKO
Všetko,
všetko na nebi,
všetko na zemi
oslavuje Tvorcu.

A človek,
obraz samého Boha,
by sa bezmocne krčil,
by sa schovával,
by sa bál?

Ó, človek,
veriaci človek
padol by tak,
že by sa hanbil
za svojho Otca v nebi?!

V nebesiach sa raz stretne
slávny koniec
so slávnym začiatkom.
V nebesiach sa raz uvidia
Abrahám i poslední synovia viery –
víťazný oblúk sa dokončí
a svätá Božská myšlienka
premení sa na večnosť.

Syn môj, poď! 

Za Jánom Rosom
V októbri 2009 sme si pripomenuli sté 

výročie narodenia brata Jána Rosu (Ro-
senbergera) a dvadsiate výročie jeho od-
chodu do nebeskej vlasti.

Ján Rosa bol známy aj v Kresťanských 
zboroch. Keď prišiel na zhromaždenie ve-
riacich na Panenskej ullci v Bratislave, ne-
raz poslúžil Božím slovom. Brat Ján Sirac-
ký vtedy hovorieval: „Rosa prišla k nám…“

„Ujček Rosa“, ako sme ho familiárne 
nazývali bol starším zboru Bratskej cirkvi 
a patril okrem iného k vynikajúcim sklada-
teľom kresťanských piesní. Sú ich stovky. 
Celé roky bol predsedom rôznych spevní-
kových komisií, najmä tej, čo pripravovala 
známy Kresťanský spevník, ktorý desiatky 
rokov slúžil aj Kresťanským zborom a slú-
ži Cirkvi bratskej dodnes.

Brat Rosa si veľa pre Pána vytrpel v rôz-
nych väzniciach. Slúžil najmä telesne po-
stihnutým. Za jeho službu lásky ho Pán 
iste bohato odmení.

V tomto roku si pripomíname aj po-
žehnané služby spevníkov a to 40 rokov 
Kresťanského spevníka a 20 rokov Du-
chovných piesní. Tešíme sa len, že onedl-
ho zaznie jednotná a večná pieseň nová, 
pieseň Baránkova.

PETRA ELIÁŠOVÁ

Takový kýč. Ještě štěstí, že už se po ma-
lování nepověsil.

Co tomu říkáte? Stejná situace, dvě 
různé interpretace. Co myslíte, která 
z žen je v právu? A která má pravdu? 
Není kámen úrazu v tom, že má každá 
tu svou? 

Jistě, sourozenci mají své společné ko-
řeny a jejich partneři by je měli respek-
tovat a s nimi i přisouzenou roli: mladší 
sestra měla bratra za svého ochránce, 
starší na něj shlížela jako opatrovnice. 
Manželky by zase měly dát svým švag-
rovým příležitost ke kontaktům s jejich 
neteřemi a synovci, jinak je ochudí o no-
vý typ vztahu. A sestry by naopak vy-
kázaly velkou dávku moudrosti, kdyby 
dokázaly hodit za hlavu to, co se jim zdá 
podivné na vytvářejících se kořenech 
nové rodiny jejich bratra. 

Zní to tak jednoduše. A přece se na-
vzájem sestry a manželky tolik zraňu-
jeme a jsme zraňovány. Najdeme dost 
moudrosti, abychom některé věci ne-
braly příliš osobně? Budeme schopny 
spolu otevřeně mluvit o věcech, které se 
nás dotkly a které třeba bolely? Atribu-
ty vztahu švagrových či vztahu snachy 
a tchýně jsou často podezřívavost, vzta-
hovačnost a hrdost. Dokážeme je vymě-
nit za čistotu a bezelstnost?

Ne všichni nám budou sympatičtí, ne 
všichni nám kápnou do noty. Pán Bůh 
počítal s tím, že nám mnohdy někdo ne-
sedne, a proto nám k doporučení, aby-
chom milovali svého bližního, dal taky 
radu: „Snášejte se navzájem v lásce.“ 
Vždyť slovo „snášet“ je protipólem slova 
„nesnášet“, ne?

 Bůh moc dobře věděl, že se budeme 
učit žít s lidmi, kteří nám prostě nesedí. 
Náramně se mi tímto zjištěním ulevilo. 
Dalo mi to svobodu přiznat si, že ten či 
onen není moje krevní skupina. Ale to 
nevadí, protože se je můžu učit „v lásce 
snášet“ - vycházet s nimi, komunikovat 
slušně a bez předsudků. Myslet si o po-
hnutkách toho druhého to lepší, i kdyby 
to tak třeba ve skutečnosti nebylo. Na 
nás totiž stejně není, abychom to posou-
dili.

Snášejte se navzájem v lásce – první 
část tohoto doporučení předpokládá 
naše rozhodnutí a aktivitu. A ta druhá? 
Ta otestuje naše zakotvení. V lásce bez-
podmínečné, bezbřehé, nelogické, věč-
né... Boží. A v té buď jednou provždy 
jsme, nebo nejsme.

JÁN KUČERA

JÁN KUČERA
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V lednu 2010 uplynulo deset let od 
chvíle, kdy byl, s podporou Regionální 
rady Křesťanských sborů Moravskoslez-
ského regionu, založen v Českém Těší-
ně Seminář biblického vzdělávání o.p.s. 
jako alternativní forma biblické přípra-
vy pro křesťanské pracovníky i pro ty, 
kteří se na duchovní službu teprve při-
pravují. Studijní program je rozložen 
do tří let a vyžaduje od studenta, aby 
si vyhradil jednu sobotu resp. víkend 
v měsíci a jeden týden o prázdninách na 
letní soustředění. Vyučování probíhá na 
různých místech zpravidla o víkendu od 
8.00 do 17.00 s přestávkou na oběd a ob-
čerstvení. Studenti se na nákladech po-
dílejí dle svých možností formou dobro-
volné sbírky. Celý program představuje 
asi 400 hodin výuky a postihuje široké 
spektrum biblistiky s důrazem na me-
todiku výkladu Bible (exegeze), přípra-
vu kázání a jeho přednes (homiletika), 
jakož i na současné otázky spirituality 
a misijní práci (misiologie). Během stu-
dia zpracovává student také seminární 
práci na téma, které je blízké jeho služ-
bě. Studijní program odpovídá svou 
povahou a obsahem náplni obdobných 
vzdělávacích středisek bratrského hnu-
tí v sousedních zemích jako je biblická 
škola Wiedenest a Burgstädt v Němec-
ku, Jastrzebie v Polsku nebo Kresťan-
ské centrum Berea na Slovensku, i když 
se jednotlivé školy rozsahem výuky 
a některými důrazy liší. U příležitosti 
desátého výročí nabízíme čtenářům re-
flexe několika absolventů biblické ško-
ly, kterými bychom vás chtěli motivovat 
k účasti na seminářích připravovaných 
pro rok 2010. (www.sbv.kstesin.cz nebo 
ja.andrysek@volny.cz )

Libor Galáč, 
starší Křesťanského sboru 
Havířov a člen klubu Road 146

Začal jsem si klást otázky a hledat po-
ctivé odpovědi

Když mi kamarád nabídl, abych s ním 
chodil tři roky do biblické školy, vůbec 
se mi nechtělo. Trávit víkendy v lavici 
mě nelákalo, ale nechal jsem se pře-
mluvit s tím, že skončit můžu vždycky. 
Po prvních víkendech mě to natolik 
chytlo, že jsem si říkal: „Byla by velká 

škoda toho nevyužít.“ Zajímavá témata 
i lektoři, velmi příjemný způsob vyu-
čování. Do té doby byl můj pohled na 
Bibli, na její výklad, na praktický život 
víry a křesťanství jako takové, dost úzce 
formován jen mým domácím sborem. 
Neznamená to, že by v něm bylo něco 
špatně, jen jsem zjistil, že se na věc dá 
dívat i z jiné perspektivy a přesto je to 
biblicky naprosto v pořádku. Velmi mě 
to obohatilo. Získal jsem daleko širší 
úhel pohledu a začal přemýšlet jinak. 
Přestal jsem slepě přijímat to, co někdo 
řekne, a začal si klást otázky a hledat 
na ně poctivé odpovědi. Ale to nebylo 
zdaleka jediné, co mi seminář poskytl. 
Naučil jsem se systematicky pracovat 
s biblickým textem, vnímat ho v širo-
kém kontextu, zajímat se o geografické 
a dobové pozadí událostí atd. Seznámil 
jsem se s původními jazyky Bible a na-
učil se základy rétoriky. Dověděl jsem 
se spoustu velmi zajímavých souvislos-
tí a mnohdy až dramatických příběhů, 
které se točily kolem Bible samotné, 
archeologických nálezů i příběhů a zku-
šeností lidí, prožívajících Boží vedení. 
To vše dnes mohu zúročit ve své službě, 
ať již v domácím sboru při kázání, ve-
dení mládeže, nebo při evangelizačních 
aktivitách sboru, v neposlední řadě při 
svém působení v křesťanském moto-
cyklovém klubu, kdy jezdíme na růz-
né evangelizace a misijní cesty a takto 
sloužíme. Dnes jsem opravdu vděčný 
za Jarka Andrýska, který toto Biblické 
vzdělávání vede a organizuje a je v tom 
i přes mnohé nesnáze velmi horlivý. 

Miroslava Pípalová, 
Křestanské společenstvi Praha

Na biblický seminář vzpomínám 
ráda. Byl to dobře strávený čas. Setká-
vala jsem se tam s tématy, která se na 
shromážděních v mém domovském 
sboru neprobírala, za všechny vzpome-

Deset let
Semináře biblického vzdělávání o.p.s.

nu alespoň na pastýřskou péči, křesťan-
skou etiku nebo homiletiku. Důležitou 
roli v celém studiu hrály také návštěvy 
zahraničních hostů a jejich zkušenos-
ti křesťanů, jež Pán povolal k různým 
úkolům. Ráda vzpomínám na seminář 
s Manuelou Jungovou o práci misijní 
organizace Tim dva dva. Během letních 
týdenních soustředění jsme nezískávali 
jen teoretické, ale také praktické zkuše-
nosti při zpracovávání biblických textů 
a jejich zvěstování nebo při vedení pas-
toračních rozhovorů. Vyzkoušeli jsme si 
to, co jsme se během roku naučili, dis-
kutovali, společně přemýšleli a předáva-
li si své osobní zkušenosti s Pánem. Bůh 
mi skrze seminář odpověděl na některé 
mé otázky a dal mi své ujištění, že mě 
v mém životě vede. 

Marek Prokeš, spolupracovník 
pro práci s mládeží 
v Křesťanském sboru Opava

Moje cesta na biblickou školu začala 
v roce 2008 na přednášce bratra Siegf-
rieda Lülinga. Zaujalo mne tehdy, jak 
vykládal knihu proroka Malachiáše. 
Díky ní jsem o této biblické knize získal 
potřebný přehled i vhled do jednotli-
vostí a cítil, že je to poctivé a že jsem to 
potřeboval. Do té doby jsem neměl mož-
nost získat takový přehled. Po výkladu 
knihy jsem změnil pohled na své jedná-
ní před Bohem. Začal jsem Boha vnímat 
jinak a nadchlo mě to. Jinou možnost 
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podobného vzdělávání jsem nenašel. 
Rozhodl jsem se tedy zkusit v létě další 
seminář, ten byl týdenní. Šlo o výklad 
novozákonní knihy1.Korintským. Šlo 
o komplexní pohled zohledňující teh-
dejší kulturu, zbavený jednostranného 
uvažování a důrazů. To mě motivovalo 
k absolvování celého tříletého kurzu. 
Největším přínosem je pro mě svobod-
ný přístup k biblickým textům. Myslím 
tím umění číst text bez předsudků, nebo 
bez toho, co jsem si o něm myslel dřív. 
Tím ke mně Bible promlouvá stále nově. 

Dalším obohacením se mi stalo kritické 
myšlení a lepší orientace v Bibli jako 
celku, ale i možnost učit se tvořit rozbor 
textu a způsobu, jak s ním zacházet. 

Mám-li zmínit i něco osobního, pak 
bych vzpomenul na seminář s Petrem 
Vaďurou, který vykládal 5. Knihu Moj-
žíšovu a desatero. Dotkl se mne jeho 
výrok, že nuda u Božího slova se rovná 
vraždě. Burcuje mně to k další práci. Po-
dobně tomu bylo i při týdenním setkání 
s br. Berndem Brockhausem a jeho po-
dáním dějin spásy. Pochopil jsem z to-
ho, jakým způsobem je Bůh věrný a jak 
věrnost vypadá. Pochopil jsem taky, že 
Bohu jde o můj postoj, kterým na jeho 
věrnost vlastně odpovídám.

Ondřej Šimik, Křestanský sbor 
Český Těšín, vedoucí dorostu 
a přední hlídky Royal Rangers

Biblickou školu jsem navštěvoval v le-
tech 1998-2001. Pamatuji si, že to byly 
vždy bohatě nabité programy přednáš-
kami a na ně navazujícími diskuzemi. 

Za velmi dobré považuji střídání lektorů 
a jejich odbornost v daném tématu. Vět-
šinou dokázali velmi dobře zaujmout, 
i když vyučování bylo relativně dlouhé. 
Mnohé z informací, které jsem slyšel, 
jsem nyní, po téměř deseti letech zapo-
mněl, avšak je určitě jedna věc, ze které 
čerpám doposud a co považuji za nej-
větší přínos biblické školy pro mou oso-
bu. Byly to lekce z exegeze a homiletiky, 
naučil jsem se připravovat kázání, pra-
covat s biblickým textem. Samozřejmě, 
že se stále učím, ale příprava na kázání 

biblická škola
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ve sboru i jinde je teď pro mne jedno-
dušší. Stále mám v paměti onu „krava-
tu“ s úvodem směřujícímu k mottu ká-
zání, pak tři hlavní body a na závěr opět 
podtrhující motto. Za tři roky strávené 
v biblické škole jsem vděčný a praktic-
ké dovednosti na ni získané využívám 
dodnes a jistě budu i v budoucnosti.

Pavel Budina, 
starší sboru ESK Havířov

Zpětná vazba na seminář 2001-2005, 
kde nás to učili myslím i takhle:

SESTAVIL JAREK ANDRÝSEK

aplikovat ve svém životě a navíc se 
svými omezenými názory mohu také 
bloudit. Bible nám otevírá široké ob-
zory a někdy jen nastiňuje témata, 
o kterých máme vážně přemýšlet a tak 
jsem rád, že seminář byl protkán tou 
různorodostí studia, která pak začala 
tkát pestrobarevný koberec poznává-
ní. Mé pozorování ze semináře je toto: 
Stále je CO poznávat.

3. Kdy už to skončí? Kdy si budu moci 
říct: „Tak teď už toho studia snad bylo 
dost, už toho vím hodně?“ Nikdy to 
neskončí. Stále se máme co učit. Bude 
mi 46 a někdy mám pocit, že jsem 
v tom všem někde na začátku (ale 
třeba je to jen můj problém). Dnes se 
mnoha novým věcem učím já od své-
ho patnáctiletého syna. „Tati, prosím 
tě, ty to nevíš....?“ Ne nevím, ale na 
to, abych se něčemu novému v životě 
naučil, si musím udělat čas a chtít to, 
a to je možná náš velký problém, pro-
tože volná sobota se dá využít různě. 
Ale kolik takových sobot máme ještě 
v životě před sebou? Tak je využijme 
dobře. Biblické studium je náš celoži-
votní, radostný a smysluplný úděl.

Závěr Asi jste sami poznali, že mám 
sice Jarka rád, moc si ho vážím a je pro 
mne blízkým křesťanem a člověkem, 
ale biblický seminář jsem absolvoval 
z jiných důvodů. Mám rád Boží Slovo 
a Pána Boha v něm, moc si ho vážím, je 
pro mne tím nejbližším Přítelem a také 
Zachráncem a vím, že vždycky chtěl 
zaplnit můj poloprázdný život. Studovat 
to, co nám říká Pán Bůh ve svém Slově, 
přemýšlet o tom a rozhodnout se tím 
žít, to je opravdu skvělá volba pro 
život. Musím už končit a to doopravdy. 
Nemohu teď se svými poznámkami 
jen tak fiktivně „přistávat“ a za chvíli 
zase „vzlétnout“ a rozpovídat se. Tak 
by závěr vypadat neměl - jak nás to učil 
bratr Klippert. Prostě jestli Jarek zase 
nějaké semináře chystá, nechte se jím 
třeba i přemluvit, a to i tehdy, pokud 
zrovna není vaším velkým kamarádem, 
určitě nebudete litovat. Sám se už na 
jeden takový chystám... ostatně už jsem 
toho zase hodně zapomněl. 

Dan Pípal, 
Křestanský sbor Olomouc, 
vedoucí společných písní

Co se mi vybaví, když se řekne SBV? 
Takhle spontánně je to asi učení se řečti-
ně, speciálně řecké abecedě. To se při-
znám, že mě docela bavilo. Na základ-

ní, střední a vysoké škole, se v různých 
předmětech objevovala řecká písmena. 
Mnohdy jsem nevěděl, jak se které jme-
nuje. A když jsem se pak učil v biblické 
škole řeckou abecedu a udělal jsem si 
v tom pořádek, měl jsem hned lepší pře-
hled i ve škole. Věděl jsem, jak se které 
písmeno jmenuje a jak se má opravdu 
psát. Ne jako ty klikyháky napsané uči-
teli na tabuli. Dokonce jsem na vysoké 
škole poučil jednoho docenta, že nazval 
jedno řecké písmeno jinak, než měl. 
Zajímavým bylo také samotné učení se 
řeckých slovíček. Řečtina mi připomíná 
dobu římského Kolosea, gladiátorů ... 
takový hrdinský, vznešený jazyk. Tolik 
spontánně první asociace. Přidám však 
ještě vzpomínku na seminář sexuální 
etiky. Bylo to pro mne, coby mladíka, 
dost aktuální a poutavé téma. V čem 
však vidím přínos biblické školy pro 
mou osobu? Pomohla mi v přípravách 
na různá biblická zamyšlení a kázání. Je 
totiž velmi důležité, aby to, co zvěstuje-
me, bylo jasným poselstvím. Uvědomil 
jsem si, jak je důležité, aby naše kázání 
mělo strukturu s konkrétními body. Na-
konec ještě připojuji vděčnost SBV a je-
ho vedoucímu Jarkovi Andrýskovi za to, 
že jsem se mohl seznámit s mnohými 
zajímavými lidmi, často ze zahraniční, 
že jsem se mohl více sblížit s dalšími 
studenty SBV, více poznat Boží slovo 
a Boha samotného. Jsem za biblickou 
školu Bohu vděčný.

Program na rok 2010
6. 3. J. Schlegel Misiologie 
3./5. 4. A. Millard  Biblická archeologie 
1.- 2. 5. W. Klippert Homiletika
5. 6. J. Andrýsek Matouš 
31. 7. - 6. 8. M. Schmidt  Pastýřská péče
25.- 28. 9. B. Brockhaus  Žena v církvi
23. 10. R. Szczypka  Chrám, bohoslužba,
   oběti
19. - 21. 11.  M. Schaeller  Sexuální etika 
11. 12. J. Andrýsek Křest a Památka Páně

Úvod Ke studiu na biblickém semináři 
jsem se nechal motivovat Jarkem 
Andrýskem a absolvoval jsem ho 
tak trochu kvůli němu. Mám ho rád, 
moc si ho vážím, je pro mne blízkým 
křesťanem a člověkem. Chtěl jsem mu 
tak trochu pomoci zaplnit poloprázdné 
židle při studiu Bible.

Verš
„Slovo Boží je živé, mocné a…“ (Žd 4,12)

Motto
Biblického studia není nikdy dost
1. Proč studovat bibli? – Bible není sucho-

párná, přestože se na některých mís-
tech takto jeví. Ani přednášející na se-
mináři nebyli suchopární. Široké spek-
trum témat, učitelů i těch, kteří si spolu 
se mnou pořizovali zápisky. To vše mne 
skutečně obohatilo. Na lidech, kteří 
mají Bibli nejen rádi, ale řídí se tím, co 
je v ní, to bylo opravdu vidět. Slova a či-
ny jdou pak ruku v ruce tak, jak to má 
být. Nezapomenu třeba na bratra Sla-
bého s velkými poznámkami na papíře 
a s ještě větším živým Duchem v něm. 
Věta typu: „Já už prostě jiný nebudu“, 
nás v životě zavádí na falešnou stopu. 
Boží slovo nás proměňuje – v deseti, tři-
ceti nebo i v sedmdesáti letech.

2. Kolik toho vlastně znám? Jó, tak ten-
hle verš už jsem slyšel snad stokrát 
(říkám si), ale znám ho opravdu? Co 
neznám, co jsem neslyšel, nečetl, 
o čem jsem nepřemýšlel, to nemohu 
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Křesťanská turistická agentura Mesites
již dvanáctý rok nabízí ubytování 
v apartmánech u moře v Chorvatsku        za skvělé ceny!

Využitím našich služeb současně 
podpoříte misijní práci 
manželů Dohnalových v Chorvatsku.
Objekty jsou ideální pro rodinnou, sborovou dovolenou i dovolenou studentů a mládeže.
Objednávejte, dokud jsou ještě volné termíny!
kata.mesites@seznam.cz  info@mesites.cz

Skype: katadohnal     GSM +385915659536

stalo se

PETR VAĎURA

Jednoho rána přinesla internetová 
zpravodajství tuto zprávu:

Bezdomovce v kontejneru rozdrtil lis 
popelářského vozu. Muže, který přebýval 
v kontejneru na papír u zimního stadiónu 
v Tachově, zřejmě v pátek ráno rozdrtil 
hydraulický lis, když byl i s obsahem velko-
objemové popelnice vysypán do kukavozu. 
Policie v Tachově smrt bezdomovce vyšet-
řuje.

„Z dosud zjištěných skutečností vyplý-
vá, že ke smrtelnému zranění muže došlo 
při vysypání a následném lisování odpadu 
v kukavozu,“ upřesnila mluvčí policie Vla-
dislava Čejková.

Policie zjistila, že jde o tachovského pět-
advacetiletého bezdomovce. „Jeho zranění 
byla neslučitelná se životem,“ potvrdila 
mluvčí záchranné služby Lenka Ptáčková.

Muž v kontejneru zřejmě nocoval. Pra-
covníci svozového vozu nádobu podle in-
formací prohlédli, ale nikoho neviděli, a tak 
kontejner přemístili na vůz. Když uslyšeli 
výkřik, lis zastavili a šli se podívat, co se 
děje. Pro bezdomovce už ale bylo pozdě. 

Zpráva byla zveřejněna ráno, ale od-
poledne už na obrazovkách počítačů ne-
byla. Vždyť od rána se toho tolik stalo! 
A jeden bezdomovec, ten přeci nikoho 
nezajímá. Snad jen to rozdrcení v kuka-
voze je zajímavé, ale jinak...

Jakmile jsem si zprávu přečetl, volal 
jsem na policii:

„Prosím vás, nebyl to náhodou Kolo-
man?“

„Byl. Vy jste ho znal?“

„Ano, ale jen trochu. Děkuji.“

Koloman se jmenoval, Koloman Da-
vid, přičemž to David bylo příjmení. 
Poznal jsem ho krátce po našem pře-
stěhování do Tachova, když jsme zača-
li spolupracovat s Dětským domovem. 
Tehdy jsme každoročně brali několik 
dětí na naše letní tábory – a Koloman 
byl jedním z nich. 

Co o něm vím? Že se mu nedalo moc 
věřit. Nebylo se co divit, vždyť se ho 
zřekli vlastní rodiče a on vyrůstal ve 
smečce dětí, v níž ten slabší neměl 
šanci. Potom vím, že hrál fotbal – prý 
dobře. A měl smutné oči. Po odchodu 
z Dětského domova (vyučil se tuším 
zedníkem) páchal trestnou činnost, 
jejíž povahu jsem nikdy nezkoumal. 
Dvakrát byl ve vězení, kde byl surově 
zmlácen, takže když se z výkonu trestu 
vrátil podruhé, nebyl zcela normální. 
Žil na ulici, v parcích, na autobusových 
zastávkách. Nikdy nepracoval a do-
mnívám se, že ani pracovat neuměl. 
Neříkám to dobře – spíš to prostě ne-
dokázal. Neumím to vysvětlit, ale bylo 
mi jasné, že Koloman nikdy pracovat 
nebude. Abych mu nekřivdil – občas 
někde někomu vypomohl, čas od času 
nastoupil i do nějaké práce, ale vydržel 
tam nejvýš den. Chvíli bydlel na uby-
tovně, odkud ho však v důsledku jeho 
psychických potíží vyhodili. A mně ří-
kal: „Péťo.“

Chodil k nám pro jídlo. Byli jsme do-
mluveni, že si může přijít každou sobo-
tu a neděli pro oběd. Kupoval jsem mu 
sekanou, sýr, špekáčky a půlku chleba. 
Nic jiného nechtěl. Můj přítel a bratr 
v Kristu Jiří jej z křesťanské lásky brá-

val dokonce i k sobě do bytu, ale jeho 
sousedé si na něj stěžovali, takže má-
lem přišel o podnájem. Pomáhali mu 
však i druzí, věřící i nevěřící. Jednou 
Koloman navštívil i nedělní bohoslužby 
v našem sboru, ale nevím, zda je vnímal. 
Když tam nebyl, občas jsme se za něj 
modlili, protože jsme byli z jeho existen-
ce nešťastni. Jak mu pomoci? Ani v Kot-
ci, nízkoprahovém zařízení pro závislé, 
mu nedokázali pomoci. Vím, že jsem se 
ptal Hospodina: „Pane, jsi schopen ně-
jak jeho existenci změnit?“ Jednou jsem 
ve sboru řekl: „Pro něj by bylo nejlepší, 
kdyby zemřel,“ protože jsem si neuměl 
představit, jak by mohl důstojně žít. 
A dnes ráno se to stalo. Nevím, zda to 
pro něj bylo to nejlepší; za svá tehdejší 
slova se stydím. 

Jakou cenu má lidský život? Jakou 
hodnotu má život bezdomovce? Byla 
pro Kolomana možná i jiná cesta? Nebo 
mu takový život dal Pán a na nás není 
se proti tomu bouřit? A nebyl zde Kolo-
man kvůli nám? Co jsme pro něj mohli 
udělat – a neudělali? A to, co jsme udě-
lali, bylo to dost? 

Dnes jsme byli celá rodina smutní. 
Syn Matouš mi řekl: „Byl to první blíz-
ký člověk, který mi zemřel.“ Myslím, 
že to vystihl. Byl to blízký člověk, byť 
jsme si s ním nevěděli rady. On měl nás 
a my jeho. Bude nám chybět. A to jsme 
se něco nanadávali, když na nás zvonil 
ráno v šest nebo v jednu hodinu v noci. 

„Chudé vždycky máte s sebou, ale 
mne ne vždycky míti budete,“ řekl kdy-
si Pán Ježíš. Ano, chudí k nám patří. Ne 
jako cíl našich misijních tažení, nýbrž 
jako naši bližní. Proto nám Koloman 
chybí. 

Koloman

www.mesites.cz
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správy zo zborov

Niekoľko faktov na úvod

Širšia rodina Čížovcov bola, najmä 
počas života detí v nadpise menovaných 
manželov, súdržnou. Aj vďaka tomu, že 
v roku 2008 sa rozhodol Samuel Číž ml. 
na webe vytvárať rodokmeň tejto rodiny 
(spoločnosť MyHeritage.com), pri príle-
žitosti pohrebu ich najmladšieho syna 
Dušana akosi dozrela myšlienka pri-
praviť stretnutie za účasti pokiaľ možno 
všetkých žijúcich potomkov. Prípravy sa 
rozbehli a najmä zásluhou pravnuka Bo-
huša Javora sa stretnutie 82 potomkov 
v Modre 29.8.2009 aj uskutočnilo. Nedá 
mi na úvod nespomenúť údiv jednej asi 
8 ročnej pra-pravnučky: „Babka a toto je 
všetko moja rodina?“

Možno sa čitatelia nášho časopisu 
nad tým pozastavia, prečo priestor strá-
nok časopisu venovať takejto rodinnej 
téme? V neposlednom rade je to časopis 
pre celú rodinu a má úlohu niesť evan-
jelium do rodín. Kto chce čítať ďalej, do-
zvie sa, ako Boh pôsobil a pôsobí v rodi-
nách aj po niekoľko generácii... 

A nedá sa to bez minulosti...

Na prelome 19. a 20. storočia, kedy 
do Rakúsko-Uhorskej monarchie začalo 
prenikať evanjelium prostredníctvom 
bratských misionárov, vyrastali v ma-
linkej dedinke na úpätí Tribečských vr-
chov – Miezgovciach pri Bánovciach nad 
Bebravou Ján Číž a Katarína Fraňová. 
Na rodili sa do rodín viacmenej formál-
nych evanjelikov. Sociálne podmienky, 

najmä pre mladú generáciu, boli veľmi 
ťažké. Preto Ján si odišiel hľadať chlebík 
za more – do USA. 

V Detroite, medzi krajanmi a súro-
dencami, okrem práce vo Fordovej au-
tomobilke sa dostal aj do spoločenstva 
znovuzrodených ľudí. Tam sa stretol 
aj s rodinou Sirackých z Báčského Pet-
rovca v súčasnom Srbsku. Božie slovo 
v tomto spoločenstve bolo zvestované 
inak ako v kostole a mladého Jána to 
oslovilo tak mocne, že po návrate do 
starej vlasti, ženbe s Katarínou, živé zá-
žitky nevymizli. Neprekryli ich ani kru-
té podmienky na ruskom fronte a ná-
sledne zajatie v Rusku. 

Boh mu dal milosť, že sa po skončení 
vojny zdravý vrátil domov. Za úspory si 
postavil dom a skromne hospodáril na 
zdedených a dokúpených roliach. Ro-
dinka sa postupne rozrastala. Deti sa ro-
dili, i na rôzne choroby zomierali. Bolo 
ich celkom 11, ale dospelého veku sa do-
žilo 5 synov (Pavel, Štefan, Jozef, Július 
a najmladší Dušan) a dcéra Milka.

Na stretnutie s Jánom Čížom v spolo-
čenstve veriacich v USA, nezabudol tiež 
Ján Siracký, ktorý bol vyslaný ako brat-
ský misionár na Slovensko. Vyhľadal 
a navštívil starého priateľa Jána. Toho 
pri prvej návšteve nenašiel doma, ale 
jeho najstarší syn Pavel bol pripravený 
počuť a uveriť zvesti o Božej láske v Pá-
novi Ježišovi. Ten už od útleho detstva 
bol k tomu pripravovaný, mnohokrát 
skomolenými útržkami z evanjelia, kto-

ré pri spomienkach na pobyt v Amerike 
často z úst otca Jána odznievali.

Po znovuzrodení Pavla sa aj na sve-
dectvo jeho zmeneného života Pánovi 
odovzdali a do smrti Mu zostali verní 
tiež syn Štefan a dcéra Milka. Manželia 
Ján a Katarína sa v jeseni svojho života 
tešili z istoty večného života a zostali si 
navzájom verní, ako to pri odchode na 
front 1. svetovej vojny na rub svojej fo-
tografie vlastnoručne Ján napísal: „Toto 
posielam svojej vernej manželke, ktorú 
mi Pán Boh dal. Nech jej Pán Boh pomá-
ha až do smrti. Amen.“ 

Pavel, Štefan a Milka mali znovuzro-
dených partnerov z bratských zborov. 
Deti, ktoré im Pán požehnal, vodili 
spolu do zhromaždení za mnohokrát 
zložitých okolností totality. Je pozoru-
hodné, že v týchto rodinách aj nasledu-
júce generácie pokračujú v živej viere 
a práci v mnohých zboroch na Sloven-
sku i v zahraničí. Ak nepočítame do-
rastajúce deti, tak je to žijúcich 40 až 
43 znovuzrodených bratov a sestier. 
Niektorí už mnohé roky na „plný úvä-
zok“ pracujú v Pánovom diele. Nech je 
Pán oslávený! 

Na stretnutie boli pozvaní a sa ho aj 
zúčastnili potomkovia rodín Pavla, Šte-
fana, Jozefa, Júliusa i Dušana Číža a Mil-
ky Mikušcovej. Mnohí vnuci a pravnuci 
dosiahli akademické vzdelanie, uplatni-
li sa v kultúre spoločenskom a komerč-
nom živote. Dosiahli úspechy v športe. 

Stretnutie potomkov
Jána a Kataríny Čížových
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Čo to o samotnom stretnutí
Po augustových horúčavách v Modre 

spŕchlo a mierne sa ochladilo. Skoro ide-
álne počasie na posedenie v jedálni jed-
nej zo základných škôl, kde obetaví orga-
nizátori pripravili stoly a všetko potrebné 
na audiovizuálnu projekciu. Pri príchode 
(pred 10. Hod.), každý dostal menovku, 
ktoré boli v šiestich farbách. Takto boli 
rozlíšení potomkovia jednotlivých synov 
a dcéry Jána a Kataríny Čížových. 

Prítomných, zvlášť dve žijúce neves-
ty, Irenku a Sidku, privítal Ruben Číž. 
Stretnutie sa začalo spoločnou modlit-
bou. Nasledovalo predstavenie rodín 
vnukov a vnučiek. Pomocou PPT pre-
zentácií sme si priblížili obec Miezgovce 
a životné príbehy na niekoľkých dobo-
vých fotografiách a najmä zosnulých. 

Po dobrom a výdatnom obede sme 
pokračovali rozhovormi v skupinkách 
a na záver po fotografovaní ešte zazneli 
v podaní súrodencov Majerských obľú-
bené duchovné piesne babky a prabab-
ky Kataríny. 

Stretnutie sa chýlilo k záveru okolo 
17. hodiny, a tak sme si spoločne ešte 
zaspievali pieseň: „Bůh buď s vámi než 
se sejdem zas“, po ktorej nesledovala 
spoločná modlitba.

Niekoľko viet na záver...
Mnohí, najmä životní partneri vnukov 

a vnučiek sa na mohli prvýkrát stretnúť, 
trošku spoznať a povedať si, že nie na-
posledy ... Niektorí možno prvýkrát po-
čuli evanjelium o Pánovi Ježišovi, kto-
ré si v našej rodine už cez 4 generácie 
našlo verných prijímateľov a prechádza 
pozvoľna do 5. generácie. Sekulárni ľu-
dia sa mohli opäť raz presvedčiť, že zno-
vuzrodení kresťania sú „normálni ľudia“ 
a vedia nezištne pripraviť takéto, podľa 
mnohých „brilantné podujatie“. 

Pripojím slová sesternice Danky: 
„Bolo to moc milé stretnutie. Môj muž 
bol nadšený ako málokedy býva. Bol 
z rodiny úplne unesený a má toľko 
krásnych dojmov, ži si vraj vynahradil 
tie roky, čo moju rodinu moc nepoznal. 
Snáď nám dá Pán ešte možnosť sa nie-
kedy stretnúť.“

To len život a Pán v ňom dokáže vy-
tvoriť takýto príbeh. Pre mňa je pozo-
ruhodné, že práca misionárov aj po de-
saťročiach nesie ovocie. Volám pokorne 
s Dávidom: „Kto som ja, Pane, Hospodi-
ne, a kto je môj dom, že si ma doviedol 
až sem!“ (2Sa 7,18) 

JÁN ČÍŽ S RODINOU
JIRKA KREJČÍ

PŘEPSÁNO ZE ZIPU PROSINEC 2009

Je to víc než rok, když bratři Jen-
da Staněk z Plzně a Tomáš Havlíček 
z Pyšel mluvili na jednom z pravi-
delných jednání Mezisborové rady 
o situaci v našich sborech v Če-
chách. Nebylo to poprvé, jejich 
naléhavá informace už zazněla ně-
kolikrát předtím. Velmi intenzivně 
jsem vnímal, že oběma bratrům leží 
na srdci stále se snižující počet vě-
řících, kteří mají obecenství v Křes-
ťanských sborech. Přestože se mě 
tento stav dotýkal, neviděl jsem 
žádné rychlé a efektivní řešení. Na 
druhé straně vím, že Bůh je Bohem 
malých začátků a někdy začínají 
velké věci velmi nenápadně. Udělal 
jsem tedy to, co jsem udělat mohl 
– nabídl jsem Jendovi Staňkovi, že 
do Plzně občas zajedu. Ne proto, 
že bych tam chtěl způsobit něja-
kou pronikavou změnu, ale proto-
že jsem vnímal, že bratři potřebují 
povzbuzení a možnost komunikace 
o tom, co prožívají a o čem přemýš-
lí. Jenda nabídku přijal a tak jsme 
v listopadu 2008 cestovali s Božen-
kou do Plzně poprvé. V listopadu 
2009 jsme uskutečnili už pátou ces-
tu a tentokrát jsme s sebou přibrali 
také Jendu Kašparce.

Kromě společných modliteb za situa-
ci v Plzni a také v dalších sborech v Če-
chách jsme debatovali o tom, co může-
me udělat. Shodli jsme se, že jedna z vě-
cí je informovat. Tak to teď dělám. Další 
věc je zvýšené modlitební úsilí a zápas 
o to, aby se situace v Čechách změnila. 
A konečně – co kdyby se někdo do Plz-
ně nebo do jiného města v Čechách, kde 
Křesťanské sbory působí, přestěhoval? 
Někteří mladí lidé prožívají volání k mi-
sijní práci. Nemusí to být hned služba 
na druhém konci světa, můžeme se dát 
k dispozici i pro službu v naší zemi. Pro 
některé by se tak vyřešilo zaměstná-
ní i bydlení. Podle informace manželů 
Staňkových jsou v Plzni volná pracovní 
místa – například ve Škodových závo-
dech. Neřešitelným problémem by ne-
bylo ani bydlení. A misijní pole je v Če-
chách opravdu velké. 

V neděli jsme byli v Plzeňském shro-
máždění. Bylo nás tam celkem osm, 
z toho tři jsme byli z Brna. To je samo 
o sobě jednoznačným obrazem součas-
ného stavu. Pokusme se modlitebně 
zaměřit také na tuto oblast a uskuteč-
ňujme slova Pána Ježíše – „Proto pros-
te Pána žně, ať vypudí dělníky na svou 
žeň.“ (Mt 9,38)

Proč jezdíme 
do Plzně,

aneb situace v Čechách

zprávy ze sborů



Jako je vysoko nebe nad zemí,
tak jsou mé cesty nad vašimi cestami,
tak je mé smýšlení nad vaším smýšlením. 
Iz 55,9

Pátek
19:00 – 20:30 
modlitební shromáždění v hotelu STEEL

Sobota
10:00 – 12:00 společné shromáždění 
14:00 – 17:00 semináře
18:30 – 20:30 večer zpěvu a svědectví
21:15 – 23:00 seminář v hotelu STEEL
Od papyru P45 k překladu B21 – Pavel Šíma

Neděle
10:00 – 12:00 památka Páně 
14:00 – 17:00 společné shromáždění
18:30 – 21:00 večer zpěvu, svědectví 
a křesťanský muzikál Zastávka

Pondělí 
09:00 – 15:00 pro zájemce výlet k toleranč-
nímu památníku v Komorní Lhotce

Biblické semináře 
(sobota 3. 4. 2010):
14.00-15.15 hod.
1. Biblická archeologie I. - Alan Millard

2. Reflexe bratrského hnutí 
- Jarek Andrýsek

3. Po krizi silnější - Danuta Pokorná

4. Sbory v Čechách, Čechy jako misijní 
pole - Tomáš Havlíček, Samuel Húšť, 
Jan Staněk

5. Dramatizace biblických příběhů 
 - Rozita Mertová, Tereza Šimiková

6. Poznej sám sebe, poznej, jak tě vidí 
Bůh - Petr Húšť, Martin Šimik 

7. Použitie Biblie pri liečbe psychických 
porúch - Vierka Azorová, Pavel Šíma, 
Bedřich Kostlán

15.45-17.00 hod.
8. Biblická archeologie II.

- Alan Millard

9.  Věřící ze Židů a národů v 1. a 21. století 
- Ján Ostrolucký

10.  Trojúhelník: zaměstnání – rodina 
– sbor - Tomáš Pala, Pavel Boháč

11.  Obnovení služby Bohu z osobního 
ztišení - Jarek Pokorný

12.  Jak prožít stáří aktivně
- Anička Vlčková, Jaroslav Krmášek

13. Křesťan uprostřed ekonomické krize 
- Milan Michalko st., Tomáš Evan

14. Dvakrát zachráněné dítě
 - Tom Graumann, Samuel Húšť

* do přihlášky uveďte jeden seminář 
z každého bloku, všechny semináře 
budou na DVD se záznamem konference.

Velikonoční konference Křesťanských sborů
ve dnech 2.- 4. dubna 2010 v třinecké TRISII

Kontakt:
Pavel Boháč • bohacpavel@email.cz
+420 724 523 615 • www.krestanskesbory.cz


