
2 / 2 0 1 0  •  R O Č N Í K  X L I I

Té m a  č í s l a :  K r í z y  a ko  p r í l e ž i t o s t i

ÉLIM 

10  rokov služby

Křesťan  
uprostřed ekonomické krize

Když se z  krize
zrodí služba



misie

2 ŽIVÉ SLOVO

Před dvanácti léty, v roce 1998, jsem svěřila svůj 
život Pánu Ježíši a udělala rozhodnutí, že Ho chci 
následovat, nechat se Jím vést a sloužit Mu. Věřím 
biblickému zaslíbení, že nás Bůh vede k věčnému 
životu. Také věřím, že Bůh má pro každého z nás 
připraven osobní plán a že je to plán nejlepší. Pře-
sto, že mé představy o životě jsou někdy jiné, roz-
hodla jsem se pro Jeho plán. Když jsem uvěřila, 
začal Bůh měnit můj život ve všech oblastech - mé 
hodnoty, mé postoje, můj vztah k Němu, mé vzta-
hy s druhými lidmi…

Pracovala jsem jako účetní v komerčních fir-
mách. Asi po šesti letech od doby, kdy jsem se 
stala věřící, začaly být  podmínky v práci v rozpo-
ru s tím, čemu mě učil Bůh. Věřila jsem, že mám 
změnit své povolání. Krátkou dobu jsem pak ještě 
dělala účetnictví pro jednu neziskovou organiza-
ci a zároveň rozjela svou vlastní živnost na výro-
bu keramiky s křesťanskou tématikou a obrázky 
s biblickými verši. Takto jsem pracovala asi jeden 
rok, další dva roky jsem se zabývala už jen kera-
mikou.  Svou živnost jsem musela přerušit  a  tak 
jsem stála před rozhodnutím, co budu dělat dál. 

Vnímala jsem jasné Boží volání do služby, ale 
nevěděla jsem přesně, co Bůh chce. Modlila jsem 
se za to, hledala jsem. Jedna z věcí, o které jsem 
přemýšlela, byla také misie. Do tohoto hledání 
vstoupily smutné události, které se odehrály v na-
ší rodině. Ke konci roku 2007 náhle onemocněla 
moje mamka a v lednu 2008 zemřela. Začala jsem 
se starat o svého nemocného, ležícího taťku. Za-

Skrze krize k misii
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Téma příštího čísla: 
Evangelium
Články k tématu příštího čísla, jakož i další příspěvky 
zasílejte do konce srpna 2010 na adresu odpovědného 
redaktora.

 Děkujeme. Redakce.
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nedlouho, v srpnu toho téhož roku, zemřel i můj taťka. Pro mě to 
znamenalo, i v této smutné chvíli, opět rozhodování, co budu dělat 
dál. Vnímala jsem Boží volání do služby. 

Přemýšlela jsem o krátkodobé misii a začala podnikat konkrétní 
kroky. Mluvila jsem o tom se staršími sboru a hledala vhodnou mi-
sijní organizaci. Zkontaktovala jsem se s jednou misijní organiza-
cí v naší republice. Asi po půlročním přemýšlení o vhodné službě 
a místě pro mě jsme vybrali Nepál, stejný tým, kde pracuje již něko-
lik let Radka Kvíčalová. Začali jsme se za to ve sboru modlit. Nechtě-
la jsem, aby to bylo jen mé přání, ale opravdu Boží vůle. Chtěla jsem 
znát Boží odpovědi na spoustu otázek. Jsem ten správný člověk pro 
misii? Je Nepál to správné místo pro mou misii? Na jak dlouho by to 
mělo být? Bude dostatečná finanční podpora? Jsem na to připravena? 
Budou za tím lidé ve sboru stát? 

Po dlouhých modlitbách a hledání jsem věřila, že je to místo, kde 
mám být. Také jsem věřila, že když Bůh ukázal mně, že je to Jeho 
vůle, tak to dá poznat také bratrům a sestrám ve sboru. Modlili jsme 
se dál… Byl to dlouhý proces. Od té doby, co jsem se zkontaktovala 
s misijní organizací, uběhlo 15 měsíců. Mohla jsem vycestovat. 

Tento článek píšu již z Nepálu. Věřím, že tady budu moct využít 
vše, čemu mě Bůh naučil ze svého Slova i skrze jiné věřící lidi, čemu 
jsem se naučila ve sboru, kde jsem se mohla zapojovat do aktivit  
evangelizačního i učednického charakteru, do pořádání anglických 
kempů, do práce s dětmi v besídce. V poslední době mi má práce, 
rozjíždění živnosti a péče o nemocného taťku, nedovolovaly zúčast-
nit se  tolika aktivit. Byla to však doba, kdy jsem mohla být Bohu 
nejblíže, byla jsem na něm 100 % závislá a On mě v té době hodně 
změnil. 

Mohu teď také využívat to, čemu jsem se naučila ve svých zaměst-
náních. Původně jsem to sice nezamýšlela, ale během procesu hle-
dání se některé věci změnily, má práce v Nepálu by měla trvat dva 
roky.  Nezamýšlela jsem sloužit v Nepálu jako účetní, avšak potřeba 
této služby tady v týmu je a já jsem ochotna uplatnit i dovednosti ze 
svého bývalého zaměstnání. Druhou část služby upřímně hledám. 
Vnímám, že by to měla být práce se ženami. Dále se zapojuji do prá-
ce s dětmi v dětském domově, ručních prací  a mimoškolních akti-
vit s dětmi, ručních prací se ženami, vyučování angličtiny dospělých 
a dětí ve školách, do evangelizační práce, práce v nejchudších čás-
tech Káthmándú, roznášení a prodej křesťanské literatury jak v Ka-
thmandu valey, tak i ve vzdálených vesnicích… 

Jsem ráda, že teď mohu být součástí práce na Božím díle v Nepálu, 
jedné z nejchudších zemí světa. Modlím se a prosím i vás, modlete 
se se mnou, aby zde mohlo být šířeno evangelium a aby má práce 
přinesla ovoce.

ŠÁRKA ŠORFOVÁ
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tiráž

Milí čtenáři,
každý z nás je vystavován různým 

zátěžovým situacím, které narušují 
naši psychickou rovnováhu. Při zátěži 
začínáme situace prožívat jinak, mění 
se naše uvažování i chování. Vedle 
frustrací, stresů a traumat, prožíváme 
také krize. Jsou způsobeny dlouhodo-
bým vršením problémů nebo jejich ná-
hlým vyhrocením. V krizi zjišťujeme, že 
všechny doposud užívané způsoby řeše-
ní přestávají fungovat. 

Na jedné straně vyjadřuje krize exis-
tenci problému, který nejsme schopni 
aktuálně zvládnout. Na druhé straně je 
však krize zároveň impulsem či podně-
tem ke změně. Známe to z vývojových 
krizí, kdy přecházíme z jedné fáze vý-
voje do druhé. Stav psychické krize do-
provází negativní citové prožitky, ztráta 
pocitu jistoty a bezpečí, objevuje se 
napětí, úzkost, zoufalství až beznaděj. 
Člověk má pocit ochromení, bezmoci 
a neschopnosti to zvládnout. Naopak 
pozitivní stránka krize spočívá v tom, 
že musíme situaci přehodnotit a hledat 
východisko. Přispívá to k rozvoji jedin-
ce nebo celého společenství lidí, které 
problém zasáhl.  

V současné době se termín krize pou-
žívá obecně pro označení těžké a rozho-
dující chvíle, pro obtížnou situaci a tíseň 
nebo také pro náhlou změnu průběhu 
a obrat. Bible je plná příběhů, které po-
pisují krize jednotlivců, skupin i celého 
národa. Popisuje jejich hledání, zoufalé 

volání o pomoc a často také překvapivé 
východisko, které člověku nabízí Bůh. 
V tomto smyslu jsou krize skutečnou 
příležitostí. 

Pro zoufalé izraelské otroky vyústila 
krize egyptského vyhlazovacího tábo-
ra ve zrod svobodného národa, který 
vykročil do zaslíbené země. Činitelem 
změny byl Hospodin, JHVH = „Jsem, 
jaký jsem,“ „Prokážu se, jaký se pro-
kážu.“A skutečně, Jahve se prokazoval. 
Během putování pouští proměňoval 
krize nedostatku potravin, vody, oděvu 
a vojenského ochrany ve zkušenost zá-
zračného nasycení, napojení, ošacení 
a vítězství nad nepřáteli. Kdybychom 
mohli vyslechnout všechny ty biblické 
postavy, počínaje Mojžíšem přes Jozue, 
soudce Gedeóna, prorokyni Deboru, 
kněze Samuela nebo krále Davida, a za-
poslouchat se do toho, jak prožívali své 
krize, zjistili bychom, že mají jednoho 
společného jmenovatele. Obrat v jejich 
krizi působil Hospodin.

Hospodin vidí naše zoufání, rozumí 
naší nejistotě, přibližuje se k nám v naší 
úzkosti, odpovídá na naše tísňové volá-
ní. Pro něj jsou naše krize příležitostí, 
aby se prokázal jako milosrdný a sho-
vívavý Bůh. Celé dějiny spásy jsou plné 
jeho zachraňujících činů vůči těm, kdo 
u Něj hledají pomoc.

A tak zůstává otázka, zda krize (mezi-
generační, manželská, středního věku, 
ekonomická, společenská atd.) není pro 
nás výzvou k hledání nového východis-
ka? Není to snad výzva, abychom hle-
dali pomoc u Dárce života? Abychom se 
vrátili ke ztracenému vztažnému bodu, 
který postmoderní společnost tolik po-
strádá? Pro Hospodina, jsou naše krize 
příležitostí, aby se projevil a prokázal. 
Díváte se na krize, které prožíváme, ze 
stejné perspektivy? 

Vydání Živého Slova, které máte 
v ruce, se vám ve vaší zátěžové situaci 
pokouší tuto perspektivu zprostředko-
vat. Přeji vám, milí čtenáři, abyste z něj 
načerpali nejeden duchovní impuls pro 
stabilizaci vaší duševní rovnováhy. Hos-
podin rád vstupuje tam, kde naše dopo-
sud užívané způsoby řešení přestávají 
fungovat. 

jako příležitostKrize
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JÁN ČÍŽ

Príčiny kríz
Hypotekárna, finančná, hospodár-

ska, menová, ropná, vládna, zdravotná, 
medziľudských vzťahov, lásky, rodiny, 
manželská… Akosi často slovo kríza 
znelo a ešte doznieva z úst politikov, 
ekonómov, lekárov, psychológov, mo-
derátorov a redaktorov v najrôznejších 
médiách.

Ba aj obyčajní ľudia vedia, že to nie je 
nič dobré, najmä tí, čo prišli o zamest-
nanie. A problémy sú tu. No nielen exis-
tenčné, ale i psychické, či duchovné.

Zamestnávajú sa týmto fenoménom 
aj teológovia? Podľa mojich poznatkov 
ani nie, hoci ich už historická skúsenosť 
mohla poučiť. Veď napríklad aj korene 
reformácie boli v úpadku cirkvi a najmä 
kňazského stavu. Ale to nie je náplňou 
tohto zamyslenia.

Čo sa za slovom kríza skrýva?
Kríza môže byť rozhodujúci obrat, 

prelom, moment zreteľnej nerovnováhy, 
prechodné štádium medzi dvoma rozlí-
šiteľnými fázami, keď nejaká premena 
speje k rozhodnutiu, nie je však ešte 
rozhodnutá alebo ťažká (prechodná) si-
tuácia, kritický stav, vrcholné obdobie 
prekonávajúce najväčšie ťažkosti a to 
v rôznych oblastiach ľudskej činnosti 
alebo života (napr. v politike vládna krí-
za, parlamentná kríza a pod.).

Biblická príčina kríz
V preklade Biblie od prof. Roháčka 

nenájdeme výraz „kríza“.  Však slovo 
kríza  je odvodené z gréckeho krisis, 
ktoré sa viackrát vyskytuje v Novom zá-
kone a má význam súd, súdny proces, 
odsúdenie.

No ako sa všetko začína „od Adama“, 
začnem aj ja túto úvahu práve ním.  Ne-
viem, či sa dá považovať stav po poru-
šení Božieho zákazu za krízu? Má však 
mnohé jej atribúty. Je to rozhodujúci 
obrat, prelom a moment zreteľnej ne-
rovnováhy, či prechodné štádium medzi 
dvomi fázami večnosti v neprerušenom 
spoločenstve človeka s Bohom. Ak to 
vezmeme takto, potom Boh riešil túto 
krízu radikálne.

Čo kríza vzala? Nuž predovšetkým „ži-
vot v raji“, ale tiež život bez prekážok 
v spoločenstve s Bohom. Ani nevieme 
pomenovať všetko, čo mohlo ľudstvo 

v raji mať, lebo nie sú s takým životom 
žiadne skúsenosti ani sa o tom v Biblii 
nepíše. Vzala nám nádej na stav človeka 
a ľudskej spoločnosti bez akýchkoľvek 
kríz.

Čo nám dala? Nuž, po prvej zásadnej 
premene ľudského bytia predovšetkým 
stav, ktorý Biblia pomenúva hriech. No 
a z neho pramenia aj všetky nasledujú-
ce krízy vo vývoji jednotlivca a celej ľud-
skej spoločnosti, ale nielen tej.

Pozrime sa na dejiny dispenzačnými 
okuliarmi: Od prvého veku neviny, keď 
bolo všetko podriadené Stvoriteľovi, 
prešlo päť vekov v pláne spasenia (vek 
svedomia, vek ľudských vrchnosti, vek za-
sľúbenia, vek zákona, vek milosti – v kto-
rého závere, ak to tak dá povedať, sa 
nachádzame), kedy rôznymi spôsobmi 
uplatňovali správu alebo vládu ľudia 
nad ľuďmi. Každé z týchto období sa 
vyhrocuje do úpadku, stále bujnejúceho 
hriechu a končí Božím súdom a zmenou 
Božieho prístupu k ľuďom. Inými slo-
vami môžeme snáď napísať: recesiou 
vedúcou do krízy. Ba dokonca aj vek mi-
losti síce končí na jednej strane vytrhnu-
tím Cirkvi, ale na druhej strane mnohí 
odpadnú a zlo sa rozmnoží (Da 12,4b). 
Pán Ježiš cituje toto proroctvo: A preto-
že sa rozmnoží neprávosť, v mnohých 
ochladne láska (Mt 24,12). Toto je len 
jeden príklad recesie v čase krízy.

Avšak nielen tento vek, ale aj doba tzv. 
tisícročného kráľovstva, kedy predpokla-
dáme celosvetové blaho, má svoj smut-
ný záver: Hodil ho do priepasti, aby už 
nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc 
rokov. Potom musí byť na krátky čas 
uvoľnený (Zj 20,3). A vzápätí na to vidí 
Ján súdy. Ako to bude na začiatku tisíc-

ročného kráľovstva a po jeho ukončení? 
Písmo na inom mieste (1Ko 15,24-28) 
uvádza nasledovné skutočnosti:
1. Písmo nám na tomto mieste poodha-

ľuje záclonu budúcnosti, keď hovorí 
o siedmim veku - tisícročnom kráľov-
stve pokoja pod vládou vzkrieseného 
Krista. Výslovne sa hovorí: „on musí 
kraľovať“ (v. 25).

2. Ďalej sa tu dozvedáme, ako to bude so 
všetkými ľudskými vládami po tomto 
veku. Jednoducho budú zrušené (zru-
ší každé kniežatstvo, každú vrchnosť 
a moc – pozri v. 24). Teraz poznáme 
viac ako kedykoľvek predtým, ako je 
možné zákon, vládu, nariadenie zru-
šiť! To bude úlohou Pána Ježiša po tzv. 
1000-ročnom kráľovstve. On bude je-
diný a výlučný vládca. Už nebude 
mať moc človek nad človekom, lebo 
aj moc bude zrušená. Kto to všetko 
zariadi? Žiadna revolúcia, jedine Boh 
(všetko podrobil pod jeho nohy (v. 27; 
podobne Ef 1, 20-22).

3. To ešte nie je úplný záver. Kruh moci 
sa uzavrie, keď „syn sa podrobí tomu, 
ktorí mu to všetko podrobil“ (v. 28). 
Cieľ je jasný – aby bol Boh všetko vo 
všetkom. Bude ustanovená Božia vlá-
da (teokracia). Vtedy prevezme krá-
ľovstvo Pán, náš Boh, ten všemohúci. 
Bude nová zem i nové nebo, nový Je-
ruzalem – nevesta Kristova. To je všet-
ko, lebo po 22. kapitole Zjavenia už 
v Biblii nenasleduje nič.

Záver
Z uvedených miest Písma je zrejmé, 

že príčinou krízy je hriech. Keď zmizne 
z javiska dejín hriech, skončia sa aj krí-
zy. Boh nemá vo svojom večnom pláne 
krízy, ale nemenný stav – taký, ako je 
On, v ktorom niet premeny ani tieňa 
zmeny (Jk 1,17) a tiež Ježiš Kristus je ten 
istý včera dnes i na veky (Žd 13,8).

Teraz, keď žijeme vo svete preplne-
nom hriechom, nie je vôbec prekvapu-
júce, že stále dochádza k nejakým zme-
nám. Sú obdobia blahobytu ale aj krízy. 
Znovuzrodení kresťania s tým musia 
počítať. Ale Boh aj v takýchto fázach 
života zostáva so svojimi: A hľa, ja som 
s vami po všetky dni až do konca veku 
(Mt 28,20).

ako ich vidí Biblia

tématický článok
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Ráda si vybírám z programové nabíd-
ky TWR a Radio7. V dubnu mne zaujal 
pořad Rozmarýna, který moderovali 
manželé Pepa a Bohunka Horští. Hos-
tem byla Marcela Řezníčková a téma 
Když život bolí - služba ženám v ná-
ročných situacích. Když člověk pro-
chází krizí, tak to určitě bolí. V životě 
Marcely Řezníčkové z toho povstala 
služba ženám v náročných životních 
situacích. Krize je tedy příležitost, jak 
napovídá i téma čísla Živého Slova. Se 
souhlasem paní Marcely Řezníčkové 
vám předkládám zkrácený přepis od-
vysílaného rozhovoru, který, jak vě-
řím, zaujme i vás.

Marcelo, vítej a těšíme se na to, co je 
připraveno.

Jsem máma dvou dětí, pracuju v Cen-
tru pro rodinný život. Naše Centrum 
pro rodinný život slaví tento rok kula-
tiny, dvacet let od vzniku organizace, 
která se snaží pomáhat rodinám. Máme 
programy pro mladé lidi, kteří se připra-
vují na manželství, pak máme programy 
pro lidi, kteří už v manželství žijí - jak 
mateřská centra, časopis Rodinný život, 
setkání pro rodiny, ale pracujeme také 
na nestandardních situacích, kde jsou 
neúplné rodiny. Naší velkou radostí je 

i práce se seniory, tedy od kolébky až do 
závěru života.

 Vyrůstala jsem v rodině nevěřící, ale 
hodně intelektuálsky založené, takže 
velkou stěnu v obýváku jsme měli oblo-
ženou knihami a to byl můj svět. Hleda-
la jsem, asi jako každý dospívající člo-
věk, proč tu vlastně jsme, k čemu tady 
jsme - smysl života. 

Jakým způsobem ses setkala s Bo-
hem?

Bylo to takové delší. Přes knížky, ná-
hodami, byla jsem produkt socialistické 
výchovy. Dneska se tomu těžko věří. 
Já jsem si představovala církev a vůbec 
lidi, kteří věří, podle filmu Jan Hus, 
Jan Žižka, čili staré, tlusté… Do kos-
tela chodí jen babičky, takže pro mne 
bylo opravdovým šokem, když jsem ve 
čtvrtém ročníku na učilišti zjistila, že 
moje nejoblíbenější spolužačka chodí 
do kostela. To jsem si nemohla srovnat 
v hlavě. Jak může mladý, podle mne ši-
kovný člověk, chodit do kostela. A pak 
jsem díky mojí babičce, která chodila 
do československé církve a jednou mě 
tam vzala, zjistila, že ten smysl musí být 
nějaký jiný.  On tam byl kněz mladý, 
hubený a ve zpěvu poněkud pokulhá-
vající. Zjistila jsem, že se to tam nedělá 

jen pro parádu.  To mě donutilo víc pře-
mýšlet. Začal mi půjčovat knížky, začal 
normální světskou literaturou, spíše 
v té době zakázanými autory, pak přišel 
první Trobisch, pak Exupery - Citadela 
a to byl zlom. Na to jsem začala zjišťovat 
smysl života, řád věcí kolem nás.

Jak ses setkala se svým manželem?
To bylo trochu náročnější. Já jsem tu 

pubertu neměla moc čas žít, protože 
v době, kdy mi bylo 16, mi zemřel táta. 
Zůstaly jsme s mámou samy a také s o 6 
roků mladší sestrou. Naše maminka tu 
situaci moc nezvládala, takže já jsem 
nějak přebrala odpovědnost v rodině. 
Moc jsem tedy neměla čas na hloupos-
ti, které jsou v tom věku běžné, ani moc 
na kluky. Se svým budoucím manželem 
jsem se potkala vlastně až po mém křtu 
a vůbec jsem tenkrát nevěděla, že to 
bude můj budoucí manžel.

Táta hraje v životě dívky velmi důle-
žitou roli, jaké to bylo, když jsi právě 
v těch 16 letech toho tátu neměla?

To asi bylo v mém životě velké trauma 
a možná bych to dneska nazvala začátek 
královské cesty strachu, protože jsem si 
tam opravdu zažila to, že jsem viděla 
v tom krematoriu vzdalující se rakev 
a já jsem nevěděla, co bude dál. Vědě-
la jsem, co nechci. Vůbec jsem nevědě-
la, co bude. Ta bolest byla tím velkým 
faktorem, který mě otevíral právě tomu 
hledání a možnosti potom přijmout víru 
v Boha.

Takže pozemský táta odešel a otevřel 
se prostor pro toho nebeského.

Dalo by se to tak říct.
Jak jste prožívali ten čas, kdy jste se 

s manželem vzali? Kde jste měli svat-
bu? Jak to bylo?

Já jsem takový komplikovaný člo-
věk, celý život se snažím zjednodušit, 
ale moc mi to nejde. Křtěná jsem byla 
v devatenácti letech. To jsem se potka-
la i s manželem, ale svatbu jsme měli 
v mých dvaceti třech. Takže mezi tím 
uplynuly čtyři roky, kdy jsme spolu 
chodili a opravdu jsme se snažili hle-
dat, kde je naše cesta, co po nás Pán 
Bůh chce. Můj manžel byl v tom ne-
smírně trpělivý. Věděl, že když se večer 
před svatbou v modlitbě dozvím, že to 

Když se z krize
zrodí služba
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není moje cesta, tak že mě k tomu ol-
táři prostě nepřivede. A opravdu jsme 
to hledali hodně poctivě. V tom mi dá-
val velkou svobodu s vědomím, že Pán 
Bůh ví. Já jsem ráda, že večer před svat-
bou jsem v sobě uslyšela „toto je Tvoje 
cesta“. To bylo pro mne velice důležité 
i pro to všechno, co mělo následovat 
dál. Takže jsme se vzali, narodily se 
mi postupně 3 děti. Byla to moc krásná 
léta, hodně jsme jeden druhému věřili, 
zároveň jsme i hledali vzájemné role.

Co vám pomáhalo, že jste tak krásně 
žili, jak povídáš?

Můj manžel, to byla opravdu čistá 
studánka a byla to společná modlitba. 
Když jsme nevěděli kudy kam, tak jsme 
jednak věděli, že jsme se asi méně po-
slední dobou modlili. A když jsme se 
modlili, tak to bylo opravdu takové, že 
jsme oba dovedli jít pokorně a na dřeň. 
Ne - „má vůle se staň, Hospodine, zařiď 
to“, ale opravdu jsme hledali, kudy je 
to pro nás dobře, abychom věděli, že to 
Bůh tak chce.

Známe Marcelu Řezníčkovou, nezná-
me manžele Řezníčkovy? 

Bylo to tak, že v 29 letech jsem se stala 
vdovou. Teď už je to přece jen víc než 20 
roků. Byla to autonehoda, kdy manžel 
před Vánoci jel pro babičku. My jsme 
měli vždycky na Vánoce babičku u nás. 
A dcery byly rok a čtvrt od sebe, tak je 
bral s sebou. Ten den se starší dcera ne-
cítila moc ve své kůži, takže vzal s se-
bou jen mladší dceru - prostřední dítě. 
Odjeli oba - odjeli do nebe. Měli nehodu 
a oba zemřeli. To bylo nečekané.

Pro zamilovanou ženu s malými dět-
mi, kdy jsme se oba snažili pracovat 
spolu: dělali jsme manželská setkání 
- věc, která nás oba oslovila, absolvo-
vali jsme nultý a první ročník, to byl 
šok. Nevěděla jsem - „Pane Bože, co teď 
chceš? Co tím myslíš?“ 

Z ničeho nic byla Marcela, byly děti 
a byl úplně jiný život.

To byl život, který jsem si vůbec neu-
měla představit.

Co ti pomohlo jej žít dál?
Paradoxně právě to, že děti byly malé. 

Dceři bylo přes pět let, synovi dva a půl 
roku. Takže bylo potřeba ráno vstát být 
s nimi, přesto, že jsem se uvnitř cítila, 
jako když mě půlka chybí nebo strom 
vyvrácený z kořenů. Kvůli těm dětem 
bylo potřeba, aby život pokračoval. 
Měla jsem to štěstí, že jsme měli rodin-
ného přítele, kněze, který mě tenkrát 

připravoval na křest a oběma se nám vě-
noval. Když jsem mu volala, abych mu 
toto sdělila, tak nehledal žádnou zbož-
nou frázi. Když jsem se ptala, jestli Bůh 
o tom ví, řekl, že věří tomu, že Pán Bůh 
o tom ví, ale jaký to má smysl, že to teď 
neví. To bylo pro mne svým způsobem 
osvobozující. Mohla jsem se do toho po-
ložit, že to tak budu žít.  Když to Bůh ví, 
tak to asi k něčemu bude.

Tys v té době jsi nebylo dlouho křes-
ťankou. Jaký jsi měla vztah k Bohu? 
Nezlobila ses na něho? Někdo to umí 
i hodně dlouho.

Na to se mně lidé ptají. Ale mohu 
říct, že ani na chvíli. Asi i díky modlit-
bě jsem Boha vnímala jako někoho, kdo 
je na mé straně. Že je to ten, o koho se 
mohu opřít. Přece se nebudu zlobit na 
svoji oporu. Věřím i tomu, vím to z pro-
žívání dalších let, že i manžel se za nás 
hodně přimlouvá.

Člověk si často říká: „Proč?“, i když 
ví, že Pán Bůh byl u toho.  V té době 
to byl život nejen o bolesti, ale život 
s bolestí. Uplynulo 20 roků. Jaké je to 
dnes?

Mám zkušenost, kterou se snažím pře-
dávat dál. Po životních ranách zůstávají 
jizvy a ty jizvy tam prostě budou celý 
život, ale někdy se mohou stát i vyzna-
menáním. Něčím, co ten život nasměru-
je tam, kam by normálně nešel. Takže, 
když jsem opravdu nevěděla a ani teď 
nemám ucelenou odpověď na otázku: 
„Proč to tenkrát bylo?“, vím, že toto je 
můj život a toto do mého života patří.

Už jsme mluvili o ztrátách, o obrov-
ských ztrátách, dá se taky mluvit o ně-
jakých ziscích? Trochu jsi to už nakous-
la, o tom vyznamenání.

Ano, jsou řády, po kterých bychom 
sami nikdy nesáhli. Určitě. To, že se ne-
máte už na koho jiného spolehnout, než 
na Boha. A k tomu v normální životní 
situaci většinou nedospějeme, protože 
se snažíme si to „svoje“ zaopatřit sami. 
Mně tato životní situace pomohla k to-
mu, že první měsíce jsem žila jen četbou 
Žalmů. To byl můj denní chleba. Potom 
kněz, který stál při nás, věděl, že jsme 
se s manželem snažili dělat něco pro 
jiná manželství, začal do mě nenápadně 
strkat, že žen v podobných životních si-
tuacích může být víc. Ptal se: „A nechtě-
la bys pro ně něco udělat?“ To bylo od 
něho takové trochu nasměrování.

Je nějaká žena, která je ti vzorem?
Už jsem tu otázku jednou dostala 

a tenkrát jsem uvedla Máří Magdalenu. 
Oslovuje mě to její „Rabboni“ v neděl-
ním ránu.

Jak tvůj příběh může pomáhat jiným 
ženám?

Já jsem se díky centru dostala k tomu, 
že můžeme pořádat víkendy, letní týden-
ní pobyty a také kluby žen v obtížných 
životních situacích jsou už na několika 
místech v republice. Snažíme se spolu 
setkávat a mluvit o tématech, která jsou 
aktuální pro neúplné rodiny a pro ženy 
v obtížných situacích. Díky mnoha se-
tkáním a zkušenostem mám velkou úctu 
k ženám, se kterými se potkávám. 

Potud zkrácený Přepis pořadu Roz-
marýna, vysílaný  TWR-CZ na Rádiu 7 
v dubnu 2010.

Rozhovor  Josefa a Bohunky Horských 
s Marcelou Řezníčkovou

ZPRACOVALA IRENA ZEMANOVÁ

Marcela Řezníčková byla před časem 
také hostem Radia Proglas v rámci se-
riálu „Co chtějí říci ženy ženám.“ Ve 
spolupráci s Radiem Proglas vychází 
postupně textový přepis tohoto seriálu 
na webu www.vira.cz . Uvádíme z ně-
ho několik úryvků:

Pán Bůh mě do  této situace postavil, 
ale nenechal mě v ní samotnou, učil  
mě v ní pomalu žít... Nejdřív to bylo 
asi takhle: „Já Ti věřím. Já nevím, proč 
jsi to udělal, věřím Ti, že Ty to víš.“ Pak 
to přecházelo do stadia: „Ještě přesně  
nevím, proč jsi to udělal, ale už vím, 
proč třeba je to v mém životě dobré...“

Nemyslím si, že  bych byla nějak vý-
jimečná v tom, jakým způsobem žiji 
tuto  ztrátu. Vím, že za to, jak to i pří-
padně zvládám, nemůžu já, ale že za to 
může Bůh. To On do mě dal tu života-
schopnost, touhu  přežít a přežít dobře 
a hledat krásu i v tomto. Nemám žád-
nou strategii, jak to zvládnout.

 Často jsem myslela  na slova, která 
mě naučil kněz, který mě křtil: „Pane  
Bože, Ty sis to vymyslel, tak s tím něco 
udělej. Já jsem si  to nevymyslela.“

Ztráta… Je otázka,  co uděláme 
s místem, které zůstalo prázdné… Já 
osobně  si myslím, že ztráta, bolest, 
která v člověku vznikne, je  ránou, 
která nás otvírá něčemu dál. Mé ztráty 
mne naučily, že  na všechno sama ne-
stačím, že potřebuji partnera, někoho, 
na  koho můžu všecko pověsit, a tím je 
jenom Bůh…

tématický článek
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Mesto Port-au-Prince sa rozťahuje od 
pobrežia pomedzi hory na severe i juhu. 
Metropola s troma miliónmi obyvateľov 
sa nemôže popýšiť blýskavými mra-
kodrapmi. Sú tu len dlhé ulice lemované 
škaredými betónovými domami s výš-
kou od dvoch do šiestich poschodí.

Skaza hlavného mesta pri zemetrase-
ní 12. januára bola prekvapivo náhodná. 
Jedna budova stojí nedotknutá, susedná 
leží v troskách. Vyzerá to, akoby nejaký 
obor pretancoval mestom a drvil domy 
svojím dupotom. Príkladom je detská 
nemocnica. Päťposchodová budova sa 
zmenila na kopu sutiny. Telá už odpra-
tali, ale mŕtvolný pach odhadovaných 
200 000 obetí sa stále vznáša v ovzduší.

Každý park a otvorené priestranstvo 
kypí tisíckami preživších. Po hlavnej 
vlne otrasov prišlo 33 menších. Haiťa-
nia sú ako na tŕňoch a odmietajú noco-
vať pod strechou. Radšej spia vonku pri 
svojich dokonale zachovaných domoch. 
Niektoré zbory majú bohoslužby pred 
svojimi nepoškodenými kostolmi.

Odhaduje sa, že asi milión ľudí sa nemá 
kam vrátiť domov. Ustali takmer všetky 
normálne aktivity (práca, školy, rodinný 
život). Znova a znova sa vynára otázka: 
„Čo budeme robiť vo zvyšku svojho živo-
ta?“ Haiťania si však uvedomujú, že ich 
životy budú hodnotené podľa toho, ako 
na katastrofu zareagujú.

Zármutok, stres, prežitie
Jedenásť dní po zemetrasení redakto-

ri z časopisu Christianity Today strávili 
týždeň v zasiahnutej zóne, aby videli, 
ako sa k tomu postaví cirkev. V Haiti je 
asi 8 500 miestnych zborov, prevažne 
katolíckych. Iba 16 percent kresťanov 
sú protestanti, medzi nimi sú hlavne 
adventisti a baptisti. Mnohí vodcovia sa 
podelili o svoje príbehy záchrany, preži-
tia, zármutku, i sny o budúcnosti kres-
ťanstva v Haiti.

Uprostred stresu a zmätku veriaci 
podnikli hrdinské pokusy o záchranu, 
no nie všetky úspešné. Gersan Valcin, 
pastor jedného zboru, hovoril o suse-

dovi, ktorého ženu pochovali trosky 
ministerstva spravodlivosti. Podarilo 
sa mu nájsť ju a do jedenástej večer sa 
ju pokúšal vyhrabať. Zavolal susedov, 
ktorí sa pridali a priniesli nástroje. Až 
nadránom ju oslobodili a priniesli do-
mov, lebo do nemocnice sa nedalo do-
stať. „Nezvládol som to,“ plakal manžel. 
„Neurobil som pre teba dosť.“ „Urobil si 
všetko, čo sa dalo. Ľúbim ťa,“ odvetila 
ona a zomrela.

Ďalšiu nedeľu kázal Valcin na tému: 
„Toto je ten najlepší čas pre kresťanov byť 
nažive.“ Jedno dievča zdvihlo ruku na 
chválu Bohu. Druhú nemohla – mala 
ju zlomenú, ale nemocnica ju neprijala, 
lebo to nebolo život ohrozujúce zrane-
nie. Niekto zo zboru jej ponúkol pomoc: 
previezol ju dlhú cestu do Dominikán-
skej republiky a zaplatil jej poriadne 
ošetrenie.

„Haiťania sú odolní,“ bolo počuť čas-
to. Správy v médiách o šialenstve a ra-
bovaní poskytujú jednostranný pohľad. 
Omnoho častejšie bolo možné vnímať 
vyrovnanosť a dôstojnosť. Nestretli sme 
sa ani s príbehmi zločinov či násilia. 
V mnohých prípadoch sa humanitárne 
organizácie mohli spoľahnúť na pred-
stavených v táboroch, že budú spoľah-
livo registrovať postihnutých a rozdeľo-
vať pomoc.

Ťažký výhľad dopredu
Skúste si predstaviť, čo sa odohralo 

v živote a službe Jeana Dorlusa, mladé-
ho riaditeľa medzidenominačnej biblic-
kej školy v Port-au-Prince. Bol vo svojej 
kancelárii na druhom podlaží školskej 
budovy, keď sa zem začala triasť. Steny 
a podlaha sa okolo neho chveli večných 
35 sekúnd. Kričal k Bohu. Bol si istý, že 
budova spadne. Keď otrasy ustali, pre-
liezol zničenou chodbou a schodiskom 
von na vzduch.

Fasáda budovy bola olúpaná a kance-
lárie otvorené do vonkajšieho priestoru 
ako izby domčeka pre bábiky. Niektoré 
miestnosti sa zosunuli na hromadu su-
tiny. Jeden zamestnanec visel na rímse, 

ktorá jediná zostala z jeho kancelárie. Iní 
popadali na hromady zbúraniska. Až po 
hodinách pátrania sa potvrdilo, že jeden 
študent zahynul a traja boli vážne zrane-
ní. Budova, postavená v roku 1942 ame-
rickými misionármi zmizla do nenávrat-
na – a s ňou dve tretiny priestorov školy.

Davy ľudí z okolia ihneď zaplnili škol-
ský dvor, využívajúc relatívne bezpečné 
otvorené priestranstvo. Dve rodiny ame-
rických misionárov im začali rozdávať 
deky a prikrývky. Asi 90 minút po ze-
metrasení padla tma a tisíce ľudí sa po-
kúsili uložiť na odpočinok. O niekoľko 
dní ich na tom dvore napočítali 4000, 
väčšina spiaca na uterákoch a plachtách 
na zemi.

Haitská lekárka tu otvorila kliniku na 
otvorenom priestranstve. Pozhľadávala 
lieky, dezinfekčné prípravky, obväzy 
a pomáhala zraneným, ako vedela. Za-
krátko sa pridali ďalší lekári z okolia. 
Brigády chlapcov z dvoch miestnych 
zborov sa starali o poriadok a starší 
organizovali táborový život. Kým tam 
prišli redaktori z CT, už tu pôsobilo 
niekoľko amerických skupín. Starali sa 
o bezpečnosť, zdravotnícku výpomoc, 
zásobovanie pitnou vodou a základný-
mi potravinami.

Dorlus však hľadel na trosky budovy 
a túžobne spomínal na 2000 kníh zo 
svojej osobnej knižnice – teraz všetky 
stratené. Bol hlboko vďačný, že prežil, 
a tiež jeho manželka a dve deti. Ale 
výhľad dopredu nebol nijako optimis-
tický. Prežije škola? Otvoria ju znova 
v stanoch? Odkiaľ prídu peniaze, keď 
študenti nemajú teraz ani na stravu? Je 
ešte možná obnova?

16 Dorlusových príbuzných prespáva-
lo na dvore jeho domu, dnu sa neodvá-
žili. On toho veľa nenaspal; keď zavrel 
oči, v jeho mysli sa premietali strašidel-
né zábery. Zahynulo mu okolo stovky 
príbuzných a priateľov. Nemal elektrinu 
ani internet ani peniaze na generátor 
(ak by sa nejaký dal kúpiť). Banky sa 
zavreli na neurčito. Auto sa mu pokazi-
lo. Na jednej strane cítil hrdosť, že jeho 

Haiti – najlepší 
čas pre kresťanov

Vytrvalí evanjelikálni kresťania 
pracujú na obnove tela i duše Haiti
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seminár prichýlil tisícky utečencov, na 
druhej strane obavy, či sa toto táborenie 
niekedy skončí. Stres bol nekonečný.

Obnova na veľa rokov
Dorlus delí proces obnovy na tri fázy. 

Prvou je humanitárna pomoc: bez-
prostredné zabezpečenie jedlom, vodou, 
zdravotníckymi potrebami a núdzovým 
ubytovaním.

Druhá je „fáza stanov“, počas ktorej 
začína infraštruktúra znova fungovať 
v dočasných priestoroch. Potrebné sú 
stany, celtovina a rezivo na dočasné 
ubytovanie. Obnova sa riadi viacerými 
prioritami:
• Psychologické. Obyvatelia hlavné-

ho mesta ešte stále pociťujú strach. 
Niektoré obavy sú opodstatnené. 
Narušené budovy sa môžu zrútiť pri 
následných otrasoch. Ale strach od-
ráža aj mentálnu traumu, čo Haiťania 
utrpeli. Väčšina si s tým poradí, ale 
na niektorých to je priveľa. Raz ráno 
prišiel Dorlusov priateľ vzlykajúci 
a úplne skleslý. Po telesnej stránke 
bolo o neho dobre postarané, ale stá-
le ho sužovali hrozné spomienky na 
to, čo videl a na priateľov, čo mu za-
hynuli.
K traume Haiťanov prispieva aj to, že 

desaťtisíce ľudí boli pochované v maso-
vých hroboch alebo zostali zavalení pod 
troskami bez patričných pohrebných 
rituálov. Pre Haiťanov je pohreb veľmi 
dôležitý smútočný rituál. Pastor Valcin 
plánuje robiť spomienkové bohoslužby, 
ale taký zvyk je Haiťanom cudzí a asi sa 
k nemu mnohí nepridajú.
• Duchovné. Dorlus mi povedal: „Počul 

som veľa ľudí ďakovať Bohu, že sú naži-
ve. Nepočul som ani jedného preklínať 
Boha za to, čo nám urobil.“ Pre typickú 
západniarsku ponosu na ľahostajného 
alebo krutého Boha nemajú Haiťania 
pochopenie. Častejší je postoj fataliz-
mu alebo ochromujúci pocit hanby. 
Veď smrť neprišla primárne kvôli 
otrasom zeme, ale kvôli úbohým sta-
vebníckym štandardom. Ak má prísť 
k obnove, Haiťania sa musia vyrovnať 
s dedičstvom korupcie, čo tu bola celé 
generácie. Jeden mladý pastor pove-
dal: „Znova a znova čítam knihu Ná-
rekov a s Jeremiášom sa pýtam: Sme 
ešte stále Božím ľudom?“

• Mestská infraštruktúra. Desiatky 
hlavných ciest sú ťažko poškodené. 
Elektrická sieť skolabovala a môže tr-
vať mesiace, kým sa obnoví dodávka 
elektriny. Z vodovodov po celom Port-
-au-Prince tryská voda.

• Vláda. Celé komplexy ministerstiev 
boli zničené. Z šesťposchodovej bu-
dovy daňového riaditeľstva je placka, 
v ktorej nenávratne zmizli takmer 
všetky záznamy i zamestnanci. Spa-
dol Národný palác i Justičný palác. 
Len obnova štátnych budov je obrov-
ská úloha. Obnova vládneho aparátu, 
ktorý by sa postaral o zákon a poria-
dok i zákonný rámec pre zahraničné 
investície, bude omnoho ťažšie.

• Domy a kostoly. Nahradenie státisí-
cov zničených stavieb by bolo nadľud-
skou úlohou i v bohatej krajine (spo-
meňte si na New Orleans). Súkromný 
sektor na Haiti to nedokáže – chýbajú 
peniaze i vízia.
Pastor Claude Jeudy, riaditeľ Habitat 

for Humanity v Haiti (humanitárna orga-
nizácia, ktorá pomáha ľuďom získať bý-
vanie), povedal, že, „Z 3000 domov, kto-
ré v minulosti postavili, spadli iba dva. 
Ale celú obnovu nemôžeme zvládnuť. 
So všetkými partnermi vo svete Habitat 
postaví 1500 domov za rok. Ale táto kra-
jina bude potrebovať státisíce nových 
príbytkov.“

Dôveryhodné cirkvi
Leogane je zaspaté prístavné mesteč-

ko západne od Port-au-Prince, blízko 
k epicentru zemetrasenia. Stupeň skazy 
tu bol asi najväčší v celej krajine. Odha-
duje sa, že spadlo 90% všetkých domov.

V Leogane spadlo tridsaťosem kos-
tolov. Päťtisíc kresťanov je bez domo-
va. Slabá podpora, ktorá sem dorazila 
dva týždne po zemetrasení, nevyvoláva 
žiadne nadšenie.

Ernst Leroy, predseda miestneho 
združenia evanjelikálnych pastorov, sa 
s nami rozprával pred svojím kostolom, 
zrovnaným so zemou. Z nízkeho bledé-
ho muža vyžarovala vážnosť, keď bez 
príkras hovoril o rozsahu skazy a mno-
hých nenaplnených potrebách.

 „Pri rozdeľovaní pomoci je anarchia. 
Americkí vojaci zhadzujú jedlo z vrtuľní-
kov. Ja som pastor – mám sa biť s ostat-
nými o kus jedla?“ Podľa neho sa mali 
využiť cirkvi, ktoré sú dobre zorganizo-
vané a boli by schopné rozdeľovať po-
travinovú pomoc spravodlivo a pokoj-
ne. Na otázku, čo by zbory potrebovali, 
Leroy odpovedal jednoducho: „Jedlo. 
Zdravie. Bývanie.“

Top prioritou je obnova škôl, ktoré 
sa nachádzajú v takmer každom evan-
jelikálnom zbore. Najväčšou potrebou 
detí, čo prežili, je poradenstvo. Všetky 
zažili traumu, mnohé stratili svojich 
rodičov. „Keď to na nich príde, reagu-

jú rôzne. Niektoré sa uzavrú do seba, 
niektoré utekajú.“ Cirkev pre deti, ži-
júce v stanoch, predstavuje „oázu nor-
málnosti!“.

Nikto nečaká, že by haitská cirkev 
mala udávať tón v obnove ciest alebo 
centrálnej vlády. Ale mnohí sú tej mien-
ky, že má zohrať podstatnú úlohu pri 
obnove ducha a identity národa. Cirkvi 
sú tým najúčinnejším a najdôveryhod-
nejším spojivom Haitskej spoločnosti 
– a najmenej skorumpovaným.

„Ľudia dôverujú cirkvi,“ hovorí sená-
tor Laurent Mathurin. „Nepovedal by 
som, že cirkev nemá problémy, ale sú 
relatívne nepatrné.“ Viacerí pastori sú 
si istí, že evanjelikálne cirkvi majú silné 
organizačné siete a dá sa im dôverovať, 
že budú rozširovať humanitárnu pomoc 
spravodlivo a efektívne.

Cirkev pastora Valcina s ľuďmi zo 
strednej triedy rozdelila sedem ton jedla 
v ôsmich prímestských častiach okolo 
Port-au-Prince a denne vydáva vo svojej 
budove 400 jedál sponzorovaných orga-
nizáciou World Vision. „Hociktorý zbor 
v Haiti by to urobil, keby na to mali 
zdroje,“ povedal na rovinu.

Zmena znamená rast v Kristovi
Čo sa týka pomoci z USA, návšteva 

chaotického letiska v Port-au-Prince jas-
ne ukazuje, že americkí kresťania sa už 
činia. Každý dostupný let je preplnený 
horlivými dobrovoľníkmi. Missionary 
Aviation Fellowship priviezlo do krajiny 
viac než 2000 ľudí.

„Nechoďte sem bez jasného vedenia!“ 
hovorí Jeudy z Habitatu. Haitskí kresťa-
nia chcú ľudí, ktorí vedia počúvať a dajú 
si poradiť, ktorí koordinujú svoje aktivi-
ty a vyhýbajú sa duplicite, a ktorí sa tu 
chcú angažovať nadlho. Problém bude, 
keď záujem médií opadne… Potom sa 
ukáže, ako je to s dlhodobým odhodla-
ním.

Manželka jedného pastora sa vyslovi-
la: „My sme prežili. Môžeme si byť istí, že 
Boh nás ušetril. Ďalšia otázka je: Prečo? Čo 
urobím s faktom, že Boh ma zachoval? Bu-
dem taká istá? Ako to môžem využiť a slú-
žiť iným?“

Paul-Emile Cesar, miestny predsta-
vený World Vision a pastor zboru, kto-
rého dom je v troskách, k tomu dodal: 
„Táto situácia nám musí pomôcť rásť spolu 
v Kristovi. Máme sa čo učiť od Američanov 
a oni sa majú čo učiť od nás. Kiež by nás to 
menilo oboch.“

tématický článok
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výročie

Dietrich Bonhoeffer
(1906–1945)9. apríla 2010 uplynulo 65 rokov od 

násilnej smrti DIETRICHA BONHO-
EFFERA, nemeckého evanjelického te-
ológa a farára, jedného zo zakladateľov 
vojnovej nemeckej Vyznávačskej cirkvi 
a aktívneho bojovníka proti nemecké-
mu fašizmu.

Detstvo a mladosť (1906–1923)
Dietrich Bonhoeffer sa narodil 

4. februára vo vtedy nemeckom meste 
Breslau (dnešnej Wroclawi, v poľskom 
Sliezsku) ako dvojča a šieste z ôsmich 
detí, niekoľko minút pred svojou ses-
trou Sabinou. Jeho otec bol významný 
psychiater a neurológ Karl Bonhoeffer. 
Jeho matka Paula, rodená von Hase, 
pochádzala z rodiny známych evanjelic-
kých teológov (Karl von Hase) a umel-
cov (Cauer, von Kalreuth). Bratia Arvid 
a Falk Harnack, obaja protifašistickí bo-
jovníci, boli jeho bratranci. V roku 1912 
sa jeho rodina presťahovala do Berlína, 
kde jeho otec dostal miesto učiteľa na 
univerzite.

Už ako dieťa sa Dietrich počas 1. sve-
tovej vojny vážne zaoberal otázkou smr-
ti a večnosti. Hlboko ho zasiahla smrť 
jeho druhého staršieho brata v tejto voj-
ne. Keďže sa otec vzdialil od nábožen-
stva, starala sa matka o jeho kresťanskú 
výchovu. Už ako žiak čítal Dietrich spi-
sy Schleiermachera a Naumanna a zao-
beral sa dejinami Cirkvi. Už v prime si 
vybral ako voliteľný predmet hebrejčinu 
a prial si stať sa teológom. V roku 1923 
maturoval ako 17-ročný na berlínskom 
grunewaldskom gymnáziu.

Štúdium a vzdelávanie 
(1923–1930)

Po dlhšom hľadaní Božej vôle prihlásil 
sa mladý Dietrich na štúdium teológie 
v Tübingene. Rodina bola jeho rozhod-
nutím prekvapená, ale ho v ňom podpo-
rila. Ako doplnkové si pribral štúdium 
filozofie. Po študijnom pobyte v Ríme 
prešiel v roku 1924 na univerzitné štú-
dium do Berlína. Tu sa stretol s teoló-
giou Karla Bartha, ktorý ho popri Adol-
fovi von Harnackovi najviac ovplyvnil. 
V roku 1927 ako 21-ročný Bonhoeffer 
promoval, ale ďalej pracoval na dizertá-
cii Spoločenstvo svätých. V januári 1928 
urobil prvú skúšku pred konzistóriom 
Berlínsko-brandenburgskej provinčnej 
cirkvi, ktorá patrila do Staropruskej 

únie. V tom istom roku stal sa vikárom 
nemeckého evanjelického zboru v špa-
nielskej Barcelone. V roku 1929 sa ha-
bilitoval ako asistent systematickej te-
ológie na berlínskej univerzite a v roku 
1930 urobil druhú teologickú skúšku.

Ako štipendista strávil rok na Únij-
nom teologickom seminári v New 
Yorku, kde sa zoznámil s praktickou 
pastoračnou prácou, bol ovplyvnený so-
ciálnym evanjeliom a začal sa zaoberať 
otázkou mieru.

Pozvanie za učiteľa, farársky 
úrad a ekuména (1931–1933)

Po svojom návrate z USA pokračoval 
Bonhoeffer znova ako asistent teoló-
gie na berlínskej univerzite. V rokoch 
1931-32 zaoberal sa systematickou 
teológiou 20. storočia a vzťahom filo-
zofie a teológie. V roku 1933 sa začal 
zaoberať kristológiou. Svoje prednášky 
študentom vždy začínal modlitbou. Už 
v roku 1931 napísal spolu s Franzom 
Hildebrandtom pre svojich konfirman-
dov nový katechizmus s názvom Veríš 
– tak máš. V ňom sa obaja vyjadrili pro-
ti „svätej vojne“ a o nutnosti modlitieb 
za mier. V novembri 1931 bol Bonhoef-
fer ustanovený za farára zboru Svätého 
Matúša, ktorý patril do Staropruskej 
únie. V tomto roku sa tiež stal tajom-
níkom pre mládež Svetového zväzu pre 
priateľskú spoluprácu cirkví. V Bonne 
sa Bonhoeffer stretol prvý raz s Karlom 
Barthom. Potom sa stretli ešte niekoľ-
kokrát a zostali v teologickom spojení. 
V ňom Bonhoeffer ešte viac ako Barth 
zdôrazňoval Ježišovu kázeň na vrchu 
a nutnosť praktického nasledovania 
Krista.

Cirkevný boj (1933–1939)

Rok 1933
Oproti veľkej eufórii medzi protes-

tantmi po prevzatí moci Hitlerom a je-
ho národnými socialistami (30. januára) 
v rodine Bonhoefferovcov prijali túto 
správu veľmi kriticky. Dietrichov otec 
hneď poznamenal: „To znamená vojnu!“ 
A Dietrich sám v kresťanskom rozhla-
sovom vysielaní povedal: „Keď sa Vodca 
dá vedenými tak strhnúť, že pre nich 
chce byť modlou, potom sa zmení obraz 
Vodcu na Zvodcu. ... Vodca a úrad, čo sa 

zbožštia, vysmievajú sa Bohu.“ Keď boli 
v apríli vydané „árijské paragrafy“ proti 
Židom, predložil kruhu farárov článok 
Cirkev pred židovskou otázkou. V júni 
ho dal vytlačiť – ešte včas, pred začiat-
kom nacistickej cenzúry. Zaujal tak ako 
druhý, po Heinrichovi Vogelovi („Kríž 
a hákový kríž“), stanovisko proti nacis-
tickej rasistickej teórii a zároveň i proti 
cirkevnému učeniu o „prekliatí Židov“. 
Od samého začiatku zahŕňal obhajobu 
ľudských práv do zoznamu povinností 
Cirkvi a vložil sa do jej plnenia za celé 
prenasledované židovstvo. Keď synoda 
Staropruskej cirkvi prijala „árijské para-
grafy“, Bonhoeffer z tejto cirkvi vystúpil, 
lebo ju považoval za odpadlícku. Spolu 
s Martinom Niemöllerom založil Farár-
sky núdzový zväz na ochranu bratov fa-
rárov židovského pôvodu. Tento zväz sa 
stal predchodcom Vyznávačskej cirkvi 
a jeho členovia už počítali s mučeníc-
kou smrťou za svoju činnosť. V septem-
bri 1933 napísal a s priateľmi vyvesil 
na stromy a pouličné lampy leták proti 
voľbe Hitlerom navrhnutého ríšskeho 
biskupa Ludwiga Müllera.

Londýn (1933–1935)

V októbri 1933 odišiel Bonhoeffer do 
Londýna, kde sa stal farárom dvoch ne-
meckých luteránskych zborov. Pôsobil 
tu po dva roky, ale ovplyvnený najmä 
listom Karla Bartha, ktorý mu zdôraznil, 
že jeho miesto je za danej situácie v Ne-
mecku, rozhodol sa vrátiť. 31. mája 1934 
vydal Karl Barth Barmenské teologické 
vyhlásenie Vyznávačskej cirkvi, ktoré 
sám sformuloval. Nemecké krajinské 
luteránske cirkvi sa však odmietli k ne-
mu pripojiť.

Finkenwalde (1935–1937)

V apríli 1935 vrátil sa Bonhoeffer do 
Nemecka a v júni usporiadal vo Fin-
kenwalde (východne od Štetína) semi-
nár pre pastorov Vyznávačskej cirkvi. 
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Z prípravy na tento seminár vzišla jeho 
knižka Nasledovanie, ktorú Barth ozna-
čil „za ďaleko najlepšie, čo o tom bolo 
napísané“. V nej predložil Bonhoeffer 
svoju predstavu o tom, ako je Cirkev 
skutočné Kristovo telo na zemi. V roku 
1937 bol seminár úradmi zatvorený, ale 
pokračoval v ilegalite až do roku 1940, 
kedy Gestapo aj túto činnosť zastavilo. 
Skúsenosti zo seminárového spoločen-
stva opísal Bonhoeffer vo svojej knihe 
Spoločný život.

Odpor proti národnému 
socializmu (1938–1943)

Prvé kontakty (1938–1939)
V roku 1938 vyvíjal Bonhoeffer širokú 

činnosť proti pripravovanej vojne. Pri nej 
nadviazal styky s vysokými cirkevnými 
hodnostármi v Európe. V tomto roku zo-
známil ho jeho švagor Hans von Dohna-
nyi s Wilhelmom Canarisom, Hansom 
Osterom, Karlom Sackom a Ludwigom 
Beckom, zo široko rozvetvenej skupiny 
odporcov Hitlera a pripravovateľov no-
vej vlády v Nemecku, ktorá by ukončila 
vojnu. V jeseni roku 1939 pre tento cieľ 
hľadal kontakty s Abwehrom (nemec-
kou spravodajskou službou, vedenou 
admirálom Canarisom – pozn. prekl.).

Spolupráca s Abwehrom 
(od 1940)

V auguste 1940 dostal Bonhoeffer 
zákaz hovoriť na verejnosti kdekoľvek 
v Nemeckej ríši. V jeseni toho roku 
nadviazal oficiálnu spoluprácu s Abwe-
hrom ako jeho agent, ktorý mal využívať 
preň svoje zahraničné cirkevné známos-
ti. Zároveň po dôkladných úvahách pred 
Bohom vstúpil do spojenia so skupinou 
ľudí, ktorá plánovala atentát na Hitlera, 
hoci on sa na jej činnosti priamo ne-
podieľal. Šírku a hĺbku Bonhoefferovho 
uvažovania o postavení a vine jeho a ce-
lej cirkvi v danej situácii možno vnímať 
z jeho myšlienok v spise Etika, ktorý 
v tomto čase napísal. Rozhodol sa vziať 
na seba zástupne vinu nemeckej cirkvi 
a národa v tom, že umožnili Hitlerovi 
dostať sa k moci a že ho nezastavili, keď 
už jasne videli, k čomu smeruje (smrtia-
ci rasizmus a útočná vojna).

Sprisahanie (1941–1942)
Od 30. októbra 1941 bol Bonhoeffer 

odvelený do pobočky Abwehru v Mní-
chove. Už predtým dostal zákaz vydáva-
nia spisov a neskôr i ukazovania sa na 
verejnosti. Utiahol sa do kláštora Ettal. 
V rokoch 1941-42 podnikol spolu s ďal-

šími pod vedením Helmutha Moltkeho 
(ako agenti Abwehru a zároveň spoloč-
níci sprisahancov) služobné cesty do 
Nórska, Švédska a Švajčiarska. V roku 
1942 odovzdal anglickému biskupovi 
Bellovi tajné dokumenty z kruhu spri-
sahancov pre britskú vládu. Na prelome 
rokov 1942/43 opísal Bonhoeffer svoj 
spätný pohľad na uplynulých 10 rokov, 
v ktorom sa zračí jeho neochvejná dôve-
ra v Boha, v Jeho dokonalú lásku i bez-
hraničnú moc a zároveň v ňom vidieť 
jeho pripravenosť k vrcholnej obeti pre 
blaho blížnych.

Posledné roky (1943–1945)

Plánovanie manželstva 
a zatknutie

V januári 1943 sa 37–ročný Dietrich 
zasnúbil s Máriou von Wedemeyer 
(* 1924). Ale už 5. apríla toho roku bol 
Bonhoeffer zatknutý pre podozrenie 
z „rozvratu brannej sily“ a uväznený vo 
vojenskom vyšetrovacom väzení Tegel. 
Bola na neho podaná žaloba, ale tá bola 
na rozkaz jeho priateľov z vyšších úra-
dov zastavená.

V júli 1944 podnikol major, gróf Claus 
Schenk von Staufenberg atentát na Hit-
lera, ktorému len tak-tak unikol. Skupi-
na, do ktorej patril Bonhoeffer nemala 
na ňom účasť. Keď sa zriekol možnosti 
úteku (aby nebola prenasledovaná jeho 
rodina), bol prevezený do väzenia Ges-
tapa v Berlíne. Uväznení a neskôr odsú-
dení a popravení boli aj Dietrichov brat 
Klaus a švagor Hans von Dohnanyi.

V berlínskom väzení napísal najprv 
báseň Stanice na ceste k slobode. Za 
tie považoval výchovu, čin, utrpenie 
a smrť. Podľa neho pravú slobodu po-
zná iba ten, kto je ochotný prijať z Božej 
ruky aj utrpenie a smrť. Známym sa stal 
jeho výrok, že „iba, kto kričí pre Židov, 
môže gregoriánsky spievať“.

V liste svojej snúbenke 19. decem-
bra napísal báseň Pod Božou ochranou 
(doslovný začiatok „Dobrými mocami... 
obklopený“), ktorá je v preklade au-
tora článku uvedená nižšie. Nadpísal 
ju: „Vianočný pozdrav pre Teba, rodi-
čov a súrodencov“. Hoci bol výborný 
pianista, nemohol ju vo väzení sám 
zhudobniť. Rôzne nápevy k nej zložili 
mnohí nemeckí hudobníci. Dodnes je 
súčasťou viacerých spevníkov.

Poprava
7. februára bol Bonhoeffer prevezený 

do Mauthausenu, kde bol SS-sudcom 

bez usvedčujúcich dôkazov odsúdený 
na smrť obesením. Na priamy Hitlerov 
rozkaz boli takto odsúdení aj Wilhelm 
Canaris, Hans Oster, Karl Sack a Ludwig 
Gehre. Pred odchodom z Mauthausenu 
poslal Bonhoeffer po svojom anglickom 
spoluväzňovi pozdrav biskupovi Bellovi 
do Londýna, v ktorom sa zrkadlí jeho 
láska k nemu a všetkým opravdivým 
kresťanom, ktorá prekonáva všetku ne-
návisť medzi národmi, ale aj istota Božie-
ho víťazstva a večného života pre nich.

8. apríla bol Bonhoeffer prevezený 
na popravu do koncentračného tábora 
Flossenbürg. Tu bol ráno 9. apríla 1945 
popravený obesením. Príklad jeho či-
norodého a rozhodného kresťanského 
života, i utrpenia a smrti pre dobro blíž-
nych však zostáva trvalý. Veľká kríza, 
jeho osobná, jeho cirkvi a jeho národa 
stala sa pre Pána Boha príležitosťou 
k dokázaniu Jeho lásky, moci a vernosti 
a pre neho osobne príležitosťou k preu-
kázaniu jeho lásky k Bohu, svojmu ná-
rodu a blížnym i statočnosti a vernosti 
Božej pravde.

Z NEM. ŽIVOTOPISU VYBRAL, 
PRELOŽIL A UPRAVIL JÁN HUDEC

Pod Božou ochranou
Som v Božej moci verne, ticho skrytý,
mňa chráni v láske Pán môj predivný,
som v duchu s vami v tomto krátkom žití 
a s vami pôjdem do posledných dní. R: 

To drievne ešte trápi naše srdcia
a niekdy tiaži bremä hriechu, vín:
ach, Bože, nech to zmieňa láska vrúca,
na kríži čo ju zjavil nám Tvoj Syn! R:

Keď dáš nám horkosť v trpký súžby kalich: 
v ňom tôňa čierna, smútok, bôľ i žiaľ, 
tak brať ho chceme z prebitých rúk drahých, 
jak Ty si v láske z Otca rúk ho vzal. R:

Ty nám vždy znova dávaš Tvoju radosť 
– kým nám tu žiari slnko z neba krás 
– v nej žila duša, teraz tiež jej má dosť, 
keď náleží Ti plne život náš. R: 

Nech ticho, jasne sviece naše horia – 
Ty sám si Svetlo: žiariš krásny v tmách 
nech naše duše jednotu zas tvoria,
veď láska Tvoja vyženie tmu, strach. R:

Keď pokoj vzácny Tvoj sa vôkol vznáša,
daj zvuky čuť, čo vyšle nebies diaľ,
svet nadhviezdny, kde krásna vlasť je naša,
kde znie vždy Tebe vrúcna hymna chvál. R:

Refrén:
Nás Boh tak mocne, prepodivne chráni,
On s útechou sa nežne skláňa k nám, 
je s nami cez deň, večer aj v čas ranný
a dovedie nás iste v neba chrám.

výročie
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svědectví

Gerhard Frey byl dlouholetým ředitelem 
diakonického zařízení pro volnočasové 
aktivity a rekreaci německých Bratrských 
sborů v Rehe. Nyní je ve službě cestují-
cího referenta se zaměřením na Izrael. 
Rozvíjí vztahy s mesiánskými Židy v Iz-
raeli a v Německu. V březnu 2010 věnoval 
týden přednáškám ve slezských Křesťan-
ských sborech a v Komunitním centru 
Mojská v Českém Těšíně. V této souvis-
losti přinášíme jeho svědectví o tom, jak 
poznal Ježíše a vydal se mu do služby.

Navenek zbožný, uvnitř prázdný
Vyrostl jsem v běžné křesťanské ro-

dině, prošel křtem a konfirmací a žil 
v evangelické církvi. V nejbližších le-
tech se na tom nemělo nic změnit: pě-
vecký sbor, práce s mládeží, spolupráce 
s dalšími skupinami ve sboru a několik 
let presbyter sboru. Můj životní styl 
však s Bohem neměl moc společného.

Kariéra byla důležitější
Chtěl jsem se především stát „ně-

kým.“ Práce mi měla přinášet hodně 
peněz a vysoké postavení. A tak jsem 
se od začátku pilně snažil dělat kariéru. 
Spolupracoval jsem v různých průmys-
lových podnicích, působil v zahraničí, 
až jsem se stal manažerem středně vel-
kého podniku. To byl vrchol mého „so-
lidního“ života, na jehož konci stál slu-
žební mercedes, velmi dobrý plat, dům 
a samozřejmě také rodina. Ženě i třem 
dcerám jsem však věnoval málo času. 
Kariéra byla důležitější. Ostatně mu-
sel jsem vydělávat peníze, aby se přece 
měly dobře. Vedle spolupráce v církvi 
jsem se angažoval i v sociálních grémi-
ích, ve škole apod. To vše vyvolávalo 
tlaky, které v tomto světě musíme pro-
žívat. S manželkou jsme se stále více od 
sebe vzdalovali. Každý šel svou vlastní 
cestou. Navenek vypadalo vše pořádku, 
uvnitř začínal rozklad. Přicházely první 
otázky po smyslu života. 

„Vlastnil jsem toho hodně 
a po tom, co jsem to odevzdal, 

dostávám stále víc.“

Hledání smyslu
S hledáním skutečného obsahu živo-

ta začala nejprve moje žena. Já jsem byl 
osloven v Mühlheimu při jedné evange-
lizační přednášce. Po ní jsme šli spolu 
se ženou k řečníkovi a toho večera jsme 
začali své manželství znovu a všechnu 
tu špínu, která se do manželství dostala, 
vyklidili. 

Novou cestou
Napřed to šlo jen ztuha. V jedné do-

mácí skupince, na které jsme se o Ježíši 
Kristu dovídali stále víc, byl náš hlad 
k nenasycení. Tak jsme se z této sku-
pinky dostali do Bratrského sboru. Tady 
jsme se skrze lásku bratrů a sester se-
známili s láskou Pána Ježíše Krista. Uvě-
domili jsme si, jak Ježíš jedná v našich 
životech. Otevřeli jsme se mu, vydali 
plně svůj život a nechali se v roce 1986 
pokřtít. Od té chvíle jsem šel s Ježíšem 
a Biblí v ruce novou cestou. Denně jsem 
prožíval pomoc svého Pána.

„Pane, ukaž mi další krok“ 
V roce 1989 mě začala zaměstnávat 

otázka, zda místo manažera v průmys-
lu je přesně to, co s mým životem Ježíš 
zamýšlel. Bylo těžké získat odstup od 
svých původních životních postojů, od 
platu, společenského postavení a všech 
privilegií s tím spojených. Sám bych 
k tomu rozhodnutí nikdy nedospěl, 
a tak jsem začal Pána prosit, abych do-
stal výpověď. O několik týdnů později 
se mnou šéf skutečně ukončil spoluprá-
ci. Měl jsem z toho radost. Viděl jsem, 
že Bůh jedná a že vstupuji do nové eta-
py svého života. Poprvé v životě jsem 
se o nic neucházel, nic neplánoval, co 
bych chtěl dále dělat. Jednoduše jsem 
čekal. Řekl jsem: „Pane, teď jsi na řadě 
ty, ukaž mi mou úlohu, kterou bych měl 
převzít.“ Netrvalo to dlouho a dověděl 
jsem se, že v rekreačním středisku Rehe 
(Westerwald) hledají vedoucího.

Bůh mi dával vše, 
co jsem potřeboval

Najednou se všechny kontakty, roz-

hovory a modlitby začaly točit kolem 
tohoto předmětu. Na konci září 1989 
jsem po deseti letech ukončil kariéru 
podnikatele a na začátku ledna jsem byl 
povolán k vedení rekreačního střediska. 
Bůh působil a já jsem mu za to vděčný. 
Vzdal jsem se domu, v němž jsem bydlel 
s vědomím, že můj majetek patří Pánu. 
Pán nás však přivedl do mnohem krás-
nějšího prostředí. Vzdal jsem se platu, 
ale dostal jsem takový, který stačil na 
všechny mé potřeby. Když jsem měl 
hodně peněz, stále mi chyběly. Teď jsem 
měl dost na vše, co jsem skutečně potře-
boval. Měl jsem obavy, zda to na novém 
místě zvládnu a tak jsem vše předkládal 
Pánu a On skutečně jednal. Často jsem 
se dostával na hranice svých sil, ale Bůh 
mi vždy daroval řešení. 

Zprvu jsem si to vůbec neuměl 
představit, ale věděl jsem, 

že je to mé poslání.

Prožíval jsem pokoj, neboť jsem vě-
děl, že mě nevystaví zkoušce, kterou 
bych nemohl unést. V Rehe jsem proží-
val naplněný život a zpátky bych určitě 
nešel. Sloužil jsem tam až do důchodu. 
Nebylo to vždy lehké, ale já jsem věděl, 
že mě tam povolal Bůh. 

Konference o Izraeli
V závěru mé služby mi Bůh začal 

ukazovat nové povolání skrze Ernsta 
Schruppa, dlouholetého vedoucího Bib-
lického a misijního střediska ve Wiede-
nestu. Ten trávil poslední léta svého ži-
vota stále více v Rehe. Jeho srdce hořelo 
pro Izrael a smíření mezi Araby a Židy. 

Život je víc
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recenze

GERHARD FREY
PŘELOŽIL A UPRAVIL JAREK ANDRÝSEK

K tomuto tématu napsal několik knih 
a v Rehe pak pracoval na jejich koneč-
né úpravě. Pomáhal jsem mu při ko-
rekturách. Jednoho dne mi řekl: „Měli 
bychom v Rehe uspořádat konferenci 
o Izraeli.“ V kalendáři zbýval jen jeden 
termín a tak jsme hned rozhodli. Letos 
bude mít už 17. pokračování.

Služba smíření 
mezi Araby a Židy

O pár dní později mi Ernst řekl: „Mu-
síš se mnou jet do Izraele, abys převzal 
všechny mé kontakty.“ Bratři v před-
stavenstvu rekreačního střediska s tím 
zprvu nesouhlasili. Když si však pro-
mluvili s Ernstem, změnili svůj názor. 
Tak jsme se vydali na cestu do Izraele. 
Tam jsem obdržel povolání k provázení 
křesťanských skupin po Izraeli, abych 
jim zprostředkoval něco z Boží lásky ke 
svému vyvolenému národu. Částí mého 
poslání se stalo smíření mezi Araby 
a Židy. Dnes už je to 14 let, co se této 
službě věnuji. Za tu dobu jsem byl v Iz-
raeli šestnáctkrát.

Nové povolání

Když se přibližoval můj odchod do 
důchodu, ptal jsem se v modlitbách 
Pána, kam mám napřít své síly. Nikomu 
jsem se s tím nesvěřoval, ale brzy na to 
zazvonil telefon a já dostal pozvání do 
Izraele. Měl jsem vést biblické týdny pro 
německé dobrovolníky v zařízení pro 
péči o lidi, kteří přežili holocaust. Brzy 
na to jsem dostal další úkoly: přednáš-
ky a kázání o Izraeli v různých křesťan-
ských sborech a zařízeních. Přijal jsem 
to jako úkol od Pána. Spojená německá 
misijní pomoc (VDM) mě dokonce po-
volala do představenstva a za předsedu 
tohoto díla. Jsem Bohu vděčný a uvědo-
muji si své poslání sloužit Izraeli.

„Požehnám těm, kdo žehnají tobě.“

Když jsem začal žít svůj život s Ježí-
šem, mým Spasitelem a Pánem, nevěděl 
jsem, do čeho vstupuji. Dnes se smím 
ohlížet za naplněným životem a těšit 
se na to, co se mnou Pán ještě zamýšlí. 
Sám za sebe si přeji, aby lidé poznávali, 
jak velkou lásku má Bůh k Izraeli. Vždyť 
i oni jsou ztracenými hříšníky, kvůli 
kterým Ježíš přišel. Hospodin Abraha-
movi slíbil: „Požehnám těm, kdo žehna-
jí tobě.“ Toto požehnání jsem zažil sám 
na sobě a jsem si jist tím, že to souvisí 
s tímto starým zaslíbením. 

PAVEL ŠÍMA

Autory knihy není třeba nijak zvlášť 
představovat. Jiřího Beneše, Th.D., bib-
listu působícího na katedře biblistiky 
HTF UK a na Teologickém semináři 
CASD v Sázavě, si pozval rozhlasový 
pracovník Petr Vaďura k mikrofonu, 
aby spolu v letech 2008-2009 v pořa-
du Ke kořenům rozmlouvali o prvních 
jedenácti kapitolách knihy Genesis. 
Přepisem těchto rozhovorů pak vznik-
la tato kniha, nazvaná Pradějiny, která 
předkládá jakýsi komentář v dialogic-
kém stylu. Na erudovaný výklad Jiřího 
Beneše navazují otázky Petra Vaďury, 
které téma dále rozvíjejí a vykladač je 
tak v dobrém smyslu slova nucen do-
táhnout své postřehy i do souvislostí 
novozákonních, nebo se musí zastavit 
u něčeho, co mu jako profesionálnímu 
biblistovi zvláštní nepřijde, ale čtenáře 
to překvapí. Že první kapitoly Genese 
nejsou procházkou francouzským par-
kem, pozná čtenář hlavně díky pracov-
nímu „doslovnému“ překladu Jiřího 
Beneše, ze kterého často vychází, a nad 
kterým se asi čtenář, uvyklý na znění 
kralické či ČEPu, pozastaví. 

Co se týče přístupu, který Beneš ve 
svém výkladu zvolil, je možné ho ozna-
čit jako tzv. kanonický. Vychází  tedy 
hlavně z kanonického masoretského 
znění hebrejského textu, které svou ko-
nečnou samohláskovou podobu získalo 
někdy v 8. až 10. století n.l. Nezabývá 
se pro čtenáře nijak zvláště záživnými 
hypotézami o možných předchozích 
formách znění či jinak důležitou texto-
vou kritikou a jiné textové tradice (řec-
ká Septuaginta či syrské Pešitto) zmíní 
jen v několika málo případech, kdy na 
odlišnosti stojí za to upozornit. 

Jiří Beneš klade ve svých výkladech 
velký důraz na důkladný gramatický 
rozbor textu, na odhalení jeho různých 
nuancí a náznaků, specifických vazeb 
a výrazů, které často nelze do češti-
ny ani přesně přeložit. Čtenář se tak 
mimo jiné seznámí s faktem, že hebrej-
ština jako semitská řeč nemá časy, jak 
je známe z indoevropských jazyků, což 

pak má své velké důsledky pro pocho-
pení a tedy i překlad textu. 

Cílem Vaďurova rozhovoru s Bene-
šem, jak jsem jej z knihy pochopil, je 
vtáhnout čtenáře do hebrejského textu 
prvních kapitol Genese tak, aby se sám 
stal jednou z postav vyprávěného příbě-
hu a mohl poznat novou hloubku příbě-
hů, které často považujeme za notoricky 
známé.

Vypravěč chce zesměšněním stavební-
ků babylónské věže zesměšnit jakýkoli 
svévolný a svémocný pokus proniknout 
do boží sféry. Útočí proti každé podob-
ně lidské náboženskosti…Výsledkem 
Hospodinova zmatení rtů je, že lidé do-
slova nechtějí slyšet ret bližního svého. 
V ekumenickém překladu Bible je to 
přeloženo slovy: nebudou si rozumět. 
Hebrejský text však říká víc: Přestanou 
si naslouchat. To znamená, že každý 
bude jenom mluvit, ale nikdo nebude 
nikoho vnímat. … Vyprávění o stavbě 
města a věže tedy rozhodně není jen 
nějaký starý mýtický příběh, který se 
vyrovnává s dobovými kulturními zále-
žitostmi. Vypravěčovým cílem je kon-
frontovat všechny čtenáře a posluchače 
s nimi samotnými. Proto tento příběh 
dodnes mluví. Od doby, kterou popisu-
je, se člověk tak moc nezměnil, neboť 
neporozumění ve společnosti existovalo 
tehdy jako dnes.

Pradějiny
Jiří Beneš, Petr Vaďura

Praha, Kalich 2010. 
286 stran, 264 Kč 
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tématický článek

MILAN MICHALKO SENIOR

Nahlédnutí do klasických i elektronic-
kých biblických konkordancí a slovníků 
mi potvrdilo dojem, že Bible nepoužívá 
pojem „krize“ ani pro osobní, ani pro 
společenskou či ekonomickou situaci. 
Proto jsem zkusil ve slovníku českých 
synonym najít příbuzné pojmy a ty jsou 
v něm uvedeny hned čtyři: svízel, potíž, 
tíseň, nesnáz. A kupodivu: ekumenický 
překlad Bible každé z těchto slov ales-
poň jednou použil. K tématu tohoto za-
myšlení se mi zdají být nejbližší výroky 
Boží Moudrosti v pasáži knihy Přísloví 
(1,20-30), z níž vybírám verše 27-30: „... 
a vaše bída se přižene jako vichřice, až na 
vás přijde soužení a tíseň. Tehdy mě budou 
volat, a neodpovím, budou mě hledat za 
úsvitu, a nenaleznou, protože měli pozná-
ní v nenávisti a bázeň před Hospodinem si 
nezvolili, nedali na mou radu, každou mou 
domluvu znevážili.“

I současní významní křesťanští eko-
nomové vidí příčiny celosvětové finanč-
ní krize podobně. Tomáš Sedláček řekl: 
„Poklesy a pády jsou obecná lidská 
vlastnost a patří k životu a vývoji vů-
bec. Pýcha předchází pád, a my jsme 
byli příliš pyšní.“ A v jiném interview: 
„V ekonomice existují tři grácie, které 
zajišťují slušné chování. Tou první je 
konkurence. Druhá je regulace. A pak 
je tady ještě ta třetí – svědomí. To, že 
uděláte něco špatného a nikdo vás při 
tom nenachytá, vám moc nepomůže. 
Vždycky to totiž uvidí nejdůležitější člo-
věk ve vašem životě – vy sám.“

Není bez zajímavosti, že před ně-
kolika desítkami let stejné stanovisko 
k příčinám tehdejší hospodářské krize 
zaujímal i nejznámější a nejúspěšnější 
československý podnikatel Tomáš Baťa: 
„Příčinou krize je morální bída. Přelom 
hospodářské krize? Nevěřím v žádné 
přelomy samy od sebe. To, čemu jsme 
zvyklí říkat hospodářská krize, je jiné 
jméno pro mravní bídu. Mravní bída je 
příčina, hospodářský úpadek je násle-
dek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se 
domnívají, že hospodářský úpadek lze 
sanovat penězi. Hrozím se důsledku 
tohoto omylu. V postavení, v němž se 
nacházíme, nepotřebujeme žádných ge-
niálních obratů a kombinací. Potřebuje-

me mravní stanoviska k lidem, k práci 
a veřejnému majetku. Nepodporovat 
bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat 
hodnoty za nic, nevydírat pracující; dě-
lat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy 
– pracovat a šetřit a učinit práci a šetře-
ní výnosnější, žádoucnější a čestnější 
než lenošení a mrhání. Ano, je třeba 
překonat krizi důvěry – ale technický-
mi, finančními a úvěrovými zásahy ji 
překonat nelze. Důvěra je věc osobní 
a důvěru lze obnovit jen mravním hle-
diskem a osobním příkladem.“ 

Ale vraťme se k názvu tohoto zamyš-
lení. Na Velikonoční konferenci Křes-
ťanských sborů v Třinci to byl název 
jednoho ze seminářů, jehož hlavním 
řečníkem byl Tomáš Evan, jeden ze sou-
časných českých křesťanských myslite-
lů a ekonomů, předseda společnosti pro 
založení české Křesťanské univerzity. 
Přiblížil nám výsledky své dlouholeté 
badatelské práce o základech ekono-
mického učení Jana Kalvína. O tomto 
Božím muži jako výrazné postavě refor-
mace něco málo víme, ale většina z nás 
netušila, že i nejznámější osobnosti vy-
spělé hospodářské společnosti (např. 
Adam Smith nebo Max Weber) pova-
žují právě Kalvína za skutečného prů-
kopníka a zakladatele ekonomického 
pokroku. Přitom Kalvín se této oblasti 
nevěnoval nijak systematicky a cíleně. 
Celá jeho koncepce vznikala spíše jako 
vedlejší produkt jeho kazatelské, pas-
týřské a duchovní činnosti. Nevycháze-
la z ničeho jiného, než z přemýšlení nad 
Božími principy zakotvenými v Bibli.

Rozsah tohoto článku neumožňuje 
pouštět se do pouhého výčtu základních 
principů Kalvínova ekonomického uče-
ní. Žádný z těch principů však nepřed-
pokládá aktivní ekonomickou či redis-
tribuční účast státu. Nepomáhá si ani 
žádnými orgány sociálního zabezpečení 
(tehdy se nic neplatilo z daní) – a jediné, 
co jeho systém předpokládá, je kvalitní 
soudnictví.  Proto velmi zdůrazňuje ne-
úplatnost mužů, kteří soudí, neboť spra-
vedlivý soud je pro Kalvína jediným, co 
může zabránit nespravedlnosti. Jeho 
výroky na adresu korumpovatelných 
soudců jsou velmi ostré.

Kalvínova chudoba, podobně jako 
u mnoha dalších reformátorů, byla té-
měř příslovečná. Je zaznamenáno něko-
lik příběhů podtrhujících jeho skrom-
nost, štědrost a především neúplatnost. 
Občanem města Ženeva se stal v r. 1555, 
nezastával v něm žádný úřad, ale jeho 
názory silně ovlivnily legislativu města 
a přispěly k jeho známé prosperitě.

Jan Kalvín opakovaně zdůrazňoval 
oddělenost duchovního a fyzického svě-
ta. V obojím dává dary Bůh. Ke spasení, 
hlavnímu duchovnímu daru, nemůžeme 
nic přidat, zato využívat a rozmnožovat 
materiální dary jsme naopak povinni. 
Soukromé vlastnictví vytváří řád ve spo-
lečnosti. Ten může být narušován, buď 
tím, že bohatí a mocní porušují zákony 
v touze po ještě větší moci a bohatství, 
nebo tím, že se chudí lidé vzdají speci-
ální ochrany, kterou jim Bůh prokazuje, 
opustí pokoru i vděčnost a vzbouří se. 
Obě skupiny hřeší, neboť, mimo jiné, ve 
své touze po majetku pohrdají Božími 
duchovními dary a jeho přízní.

Kalvínův důraz na svědomí a osobní 
zodpovědnost prostupuje celým jeho 
ekonomickým učením. Rovněž zdůraz-
ňuje, že lidé nejsou schopni nic v eko-
nomice zorganizovat bez toho, aby „to 
Bůh vzal do své ruky a užil toho jako 
svého nástroje“. Proto opakovaně mluví 
o „neviditelné ruce Boží“, ze které poz-
ději ateisté udělali „neviditelnou ruku 
trhu“.

A co my křesťané uprostřed ekono-
mické krize? Musíme si přiznat a vyznat, 
že nejenom politici a ekonomové, ale 
i většina z nás jsme zapomněli na dob-
ré Boží rady, nacházející se v Bibli. Na 
internetu jsem před rokem „náhodou“ 
objevil doporučení jednoho neznámého 
křesťana, se kterými se ztotožňuji: 

1. Přestaňme žít na dluh.

2. Pracujme a buďme poctiví. 

3. Nepodporujme přerozdělování. 

4. Buďme neúplatní v jakékoli pozici.

5. Posilujme rodinnou solidaritu. 

6. Demaskujme demagogii a lež.

A když jsme článek začali názorem 
křesťana, který je jedním z našich nej-
talentovanějších makroekonomů, skon-
čeme jeho krátkou radou: „Buďme opa-
trní, mějme finanční rezervu a nepočí-
tejme neustále s tím, že každý další rok 
bude jenom lepší a lepší.“ 

Křesťan uprostřed
ekonomické krize
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JOSEF HUDOUSEK 

Nedokokončený

Byl polední čas; tedy doba, kdy lidé 
obvykle obědvají. Je to chvíle oddy-
chu patřící mezi ty příjemnější chvilky 
uprostřed shonu, který přináší pracovní 
den. Ani já nejsem výjimkou, a tak jako 
ostatní jsem také v tuto dobu seděl v jí-
delně a s chutí pořádal svou porci. Byl 
jsem v nejlepším, když k mému stolu 
přistoupila dáma s podnosem, na kte-
rém si nesla své polední menu. Zdvo-
řile se mě zeptala, zda je u mého stolu 
volno, a neměl-li bych něco proti tomu, 
kdyby si přisedla. Ujistil jsem ji, že je 
vítána, že všechna místa okolo stolu 
jsou jí k dispozici, a ochotně jsem ji vy-
bídnul, aby se posadila. Popřál jsem jí 
dobrou chuť a pak jsem se už jen staral 
o to, co jsem měl na svém talíři. Po ně-
kolika soustech se ta milá žena na mne 
obrátila s překvapivými slovy: „V dneš-
ní době člověk nemá žádnou jistotu.“ 
Ta věta, která neočekávaně zazněla 
u našeho stolu, mě zarazila. Byl v tom 
snad projev kverulantství, toho našeho 
národního zvyku nad vším naříkat a na 
všechno si stěžovat? Nebo to byl banální 
pokus o navázání konverzace vyvolaný 
nutkavou výřečností, kterou lidé nedo-
káží v sobě potlačit ani při jídle; anebo 
to byl skutečný problém, který sužoval 
mou společnici u stolu? To byly otázky, 
které mi v té chvíli začaly vířit v hlavě. 
To její vystupování, chování, oblečení 
a zvláště její vybraná čeština mi na-
povídala, že proti mně sedí opravdová 
dáma, intelektuálka. Ale i tento druh 
lidí kultivovaných a vzdělaných může 
prožívat nějakou životní nejistotu. I oni 
mohou procházet kritickými chvílemi, 
kdy jsou zpochybněny všechny jejich 
životní jistoty.  

Vždyť doba, ve které žijeme, není 
snadná. Půl miliónu lidí je bez práce. 
Výroba klesá. Státní dluh roste. Lidé si 
kladou otázky, zda budou prostředky na 
důchody, na podpory v nezaměstnanos-
ti a na sociální dávky. I ti, kdo si dříve 
mysleli, že mají zaručené místo s pra-
videlným služebním postupem a pla-
tem na celý život, si nemohou být jisti, 
že o toto své místo nepřijdou, a že ne-
skončí na úřadu práce, kde budou žádat 
o podporu. I podnikání je jen nekončící 
řadou dluhů a obtížně vymahatelných 
pohledávek. A k tomu džungle zákonů 
a právních předpisů, které nedávají člo-
věku ani tu nejmenší jistotu, že se do-
může svých práv.

 A co teprve zdraví! Každý třetí člo-
věk v sobě nosí karcinom, o kterém ani 
nemusí vědět. Když k tomu připočteme 
infarkty, mrtvice a civilizační choroby, 
které způsobuje vysoký krevní tlak, 
vysoký cholesterol a cukrovka, pak si 
nikdo nemůže být jist tím, že se ve zdra-
ví dožije vysokého věku a poklidného 
odchodu do důchodu. I ten, kdo ráno 
vyjede ve svém voze na silnici, se už 
večer nemusí vrátit zpět ke své rodině. 
A krutým potvrzením nejistoty, kterou 
lidé v sobě mají, je nekompromisní sta-
tistický údaj, který říká, že osmou příči-
nou úmrtí jsou sebevraždy!   

 Ale ani manželství a rodiny nejsou 
zárukou jistoty. Rodina, která kdysi 
bývala tím neotřesitelným ostrovem 
a představovala tak jistotu v okolním 
rozbouřeném moři světa, už dávno není 
tím pevným bodem. Lidé žijící ve vol-
ném svazku, rozpadlá manželství a roz-
vrácené rodiny, děti vyrůstající v dět-
ských domovech, to je skutečný obraz 

bídy dnešních dní. Lze se s jistotou opřít 
o svého životního partnera? Spolehnout 
se na něho i v kritických životních chví-
lích, které přicházejí v každém vztahu 
a v každém manželství? Ne, ani na tuto 
jistotu se člověk nemůže spolehnout.

Takové myšlenky mi v okamžiku 
proběhly hlavou, když se na mne ta 
kultivovaná dáma obrátila se svou řeč-
nickou otázkou. Snad tu větu vyslovila 
jen tak do větru, snad ani neočekávala, 
že jí odpovím. Možná jen proto, aby řeč 
nestála. Ale chopil jsem se příležitosti, 
a skromně jsem špitnul: „Víte, přeci jen 
jednu jistotu všichni máme.“ V údivu 
se na mne podívala, a zahlaholila: „A 
jakou, prosím vás?“ „Tu jistotu máme 
v tom“, odpověděl jsem jí, „že všichni 
zemřeme, ale můžeme mít i …“ Ale tu 
větu jsem už nedokončil. V očích své 
společnice jsem spatřil záblesk směsi-
ce znechucení, odporu a strachu. Snad 
strach ze smrti, snad nejistota z toho, co 
jednou neodvratně přijde, jí nedovolily, 
aby mě nechala domluvit. Rychle polk-
la, a s prázdnými ústy mi řekla: „Vůbec 
jste mě nepotěšil!“ Pak ještě chvatně 
snědla několik soust, rychle odložila 
příbor, zvedla se od nedojedeného jídla 
a s omluvou odešla od stolu. Asi jí v té 
chvíli přestalo chutnat. Příležitost k to-
mu, vážně si pohovořit a dokončit tu za-
počatou větu, byla najednou nenávrat-
ně pryč. Lidé neradi myslí na konečnost 
svých životů. Takové myšlenky raději 
zahánějí a vytěsňují ze své mysli. Náš 
rozhovor tak skončil ještě dříve, než za-
čal. Už jsem se nedozvěděl, co trápilo tu 
milou ženu. Ale určit diagnózu její ne-
jistoty by asi nebylo obtížné. Nejistota 
a vnitřní neklid, to jsou průvodní život-
ní znaky lidí nezakotvených v Bohu. Po-
lední chvíle pohody u stolu se rozplynu-
la. V rozhovoru se nedalo pokračovat. 
Nemohl jsem už dokončit to, co mělo 
přijít po odporovací spojce „ale“, spojce 
měnící smysl věty předchozí. Proto ne-
mohla slyšet, že lidé mohou mít jistotu, 
a to nejen v tomto životě ale i v životě 
budoucím, který přijde po fyzické smr-
ti, a to navzdory všem životním krizím, 
obtížím a nejistotám, s nimiž se všichni 
bez rozdílu potýkáme.

rozhovor

úvaha
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ohlédnutí

28. listopadu 2009 jsme si v Křesťan-
ských sborech připomenuli stoleté vý-
ročí vzniku Bratrského hnutí v Českých 
zemích. Oslavy ve sborovém domě v Os-
travě-Kunčičkách se zúčastnilo asi 250 
věřících, mezi nimi zástupci mnoha ses-
terských církví, jejich biskupové, tajem-
níci a předsedové. Celý den se nesl v du-
chu bratrství, základního důrazu hnutí, 
které se začalo rozvíjet na podzim roku 
1909 v Těšínském Slezsku a na Vsetín-
sku, kde 28. 11. 1909 došlo k iniciač-
nímu shromáždění se slavením Večeře 
Páně prostým bratrským způsobem.

Bratr M. Pidra přivítal všechny účast-
níky za domácí sbor, který se stal hos-
titelem oslav a jednatelé Křesťanských 
sborů, bratři P. Boháč a J. Šupík, podě-
kovali v modlitbě Pánu za projevenou 
milost v uplynulých sto letech a prosili 
o nové požehnání. V úvodním slovu 
jsem jako moderátor oslav připomenul, 
že otevření bratři v uplynulém století 
hledali otevřené dveře pro zvěstování 
evangelia, ale myšlenka bratrství byla 
v českém církevním prostředí mnohem 
starší. Některé církve mají přívlastek 
„bratrská“ i v názvu (JB, ČCE, CB, BJB). 
Křesťanské sbory jsou však součástí ce-
losvětového Bratrského hnutí (Brethren, 
Brüdergemeinden) a svůj název odvozu-
jí ze slov evangelia (Mt 23,8): „Jediný je 
váš Mistr, vy všichni jste bratří.“ Bratr-
ské hnutí nezdůrazňovalo církevní pří-
slušnost, nýbrž bratrství s Božími dětmi 
napříč církevními ploty. Součástí jejich 
vize byl také život víry, jak jej známe 
od Jiřího Müllera a jeho žáka, F.W.Bae-
dekera, který stál u zrodu probuzení 
na Těšínsku v roce 1905. Další důrazy 
spočívaly ve křtu víry, důsledném uplat-
ňování všeobecného kněžství a prostém 
slavení Večeře Páně. Těmito nuancemi 
se odlišujeme od jiných společenství 
víry, ale přesto zůstáváme bratry a sest-
rami. První část oslavy se zaměřila na 
historické ohlédnutí a vděčnost Pánu za 
všechny otevřené dveře pro evangelium 
v minulosti. Druhá, odpolední část, kte-
rou provázel D. Píš, byla zaměřena na 

současnost a semináře, jejichž obsah je 
zachycen ve vydaném sborníku. Třetí 
část, vedená P. Húštěm, byla hudebním 
večerem, určeným k chválení Pána, ale 
také k připomenutí vzniku zpěvníku 
PNŽ bratrem M. Michalkem st. a sest-
rou I. Zemanovou.

Po zhlédnutí klipu o vzniku Bratr-
ského hnutí dostali prostor hosté oslav.  
Vzhledem k tomu, že zakladateli svo-
bodných sborů Bratrského hnutí, byli 
absolventi Alianční biblické školy v Ber-
líně, pozdravil účastníky oslav jako prv-
ní Jiří Unger, tajemník České evangeli-
kální aliance: 

„Je to čest být zahajovacím řečníkem té 
plejády gratulantů, kteří zde slaví spolu 
s vámi to výročí. Před sto lety vznikly vaše 
sbory z misijního úsilí tzv. Otevřených 
bratří, kteří se vyznačovali důrazem na 
misii a otevřeností vůči ostatním církvím, 
na rozdíl od tzv. uzavřených bratří. Jsem 
osobně rád za tu otevřenost a ochotu učit se 
od druhých a budovat vztahy, čehož je dů-
kazem i toto shromáždění. Přeji vám, abys-
te zůstali i nadále otevřenými bratry, ote-
vřenými vůči Bohu, vůči lidem i ostatním 
křesťanům. Jsem rád, že jste si udrželi svou 
identitu a že jste obohacením svým pojetím 
církve a víry. Zvláště svým pojetím všeo-
becného kněžství. Z pohledu jiných jste si 
vybrali náročnější a nesnadnější cestu, kte-
rá je, z mého pohledu, čím dál atraktivnější 
a má jisté výhody. Čelíme tlaku na konzum-
ní styl křesťanství, kdy mnozí jen konzu-
mují víru svých kazatelů. Přeji vám, abyste 
jako jednotlivci i sbory rostli v poznání Ježí-
še Krista a aby jeho život proudil skrze vás 
k lidem, kteří Boha nepoznali. Přeji vám, 
aby se vám dařilo vyvarovat se kvasu fa-
rizeů, kterému všichni čelíme, a aby z vás 
mladá generace ve vaší církvi mohla nově 
uchopit evangelium a reagovat na současné 
výzvy. Modlím se, aby se podařilo restar-
tovat mnohá společenství v české části naší 
země. Přeji vám, abyste byli ještě větším po-
žehnáním pro vaše města a lidé mezi vámi 
nacházeli Boha, abyste svou službou byli 
inspirací pro mnohé. Dovolte, abych zakon-
čil parafrází textu z 1. listu Tesalonickým:

„O bratrské lásce není třeba, abych 
vám cokoliv říkal, neboť Bůh sám 
vás vyučil, jak se máte mít mezi 
sebou rádi. Jen vás prosím bratří, 
abyste v tom byli stále horlivější. 
Zakládejte si na tom, že budete 
žít pokojně, věnovat se své práci 
a získávat obživu vlastníma 
rukama. Tak získáte úctu těch, kdo 
stojí mimo a na nikoho nebudete 
odkázáni.“ (4,9-12)

Ať vám Pán Bůh žehná i dalších sto let.“

Následoval příspěvek Vladimíra Azo-
ra, který reprezentoval slovenské Kres-
ťanské zbory. Právě díky působení brat-
ří ze Slovenska, bratra F. Butchera a M.
Sadloně, vznikla skupinka křesťanů 
v Bratřejově, díky které právě dnes na 
den přesně můžeme slavit toto stoleté 
výročí, neboť v tom dni slavili poprvé 
bratrským způsobem Památku Páně:

„Je na vás krásný pohled, bratři a sestry. 
Ptáte-li se proč, je to velmi jednoduché. Jste 
Boží děti, nebeští občané a svědectví Boží 
milosti, dobroty a lásky. Je mi ctí být zde 
a zastupovat vaše starší sourozence víry. 
V roce 1900 přišel bratr Butcher do Brati-
slavy a odsud působilo evangelium na Slo-
vensku a přišlo i k vám do Bratřejova. Těší-
me se z toho, že bratrské vztahy byly, jsou 
a věřím, že i budou pokračovat v duchu 
bratrské lásky… V prezentaci se zde mihl 
obrázek bratří Pavloviče a Sirackého, kte-
rý mám doma v ložnici… Oni se obětovali, 
aby ze semene evangelia vzešel nový život 
v našich srdcích… Jaký jiný pozdrav vám 
předat, než ten biblický: „Milost vám a po-
koj od našeho Boha Otce a od Pána Ježíše 
Krista.“ A jakou gratulaci? Blahopřeji vám 
všem, milí bratři a sestry, že jste tu, jako 
výsledek té Boží dobroty, milosti a lásky. 
Mám zde jako svědka také starou Bibli se 
jménem Karol Pavlovič a datem 1945, jako 
jediné dědictví po mém dědečkovi, který po-
ložil svůj život pro Boží dílo. A symbolicky 
v roce 1955, kdy zemřel bratr F. Butcher, ze-
mřel i bratr Pavlovič (v komunistickém vě-
zení, pozn. autora) a tehdy jsem se narodil 
i já. A jako pokračovatel chci z této knihy 

Sto let otevřených dveří 
pro evangelium

Z oslav stoletého výročí Bratrského hnutí



17ŽIVÉ SLOVO

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
JAREK ANDRÝSEK

přečíst z písní velkých mužů víry, Mojžíše 
a Davida, jejich velké vyznání:

Nyní hleďte, jsem jedině já, jiný 
bůh vedle mne není. (Dt 32,39)

Živ je Hospodin! Buď požehnána 
moje skála, vyvýšen buď Bůh, má 

spásná skála! (2S 22,47)

Nechť je nám Boží slovo naším životem 
do dalšího sta let nebo vtržení církve, kde 
budeme bez hranic a jazykových rozdílů.

Se zrodem Bratrského hnutí na Těšín-
sku bylo spojeno i Křesťanské společen-
ství (KS-SCH), se kterým bratři zaklada-
telé úzce spolupracovali. S pozdravem 
zde vystoupil bratr Jan Tomala (KS-
-SCH). Začal osobními vzpomínkami 
na společenství s Křesťanskými sbory 
a pozdravil účastníky známým slovem 
z Listu Židům: 

Mějte v paměti ty, kteří vás vedli 
a kázali vám slovo Boží. Myslete 

na to, jak dovršili svůj život, 
a následujte je ve víře! Ježíš 

Kristus je tentýž včera i dnes 
i na věky. (13,7-8)

„Žijeme v době, kdy se mění pojmy i hod-
noty. Boží slovo přetrvává navěky, zvěstuj-
me je s nadšením, buďme blázni pro Krista, 
jakými byli i zakladatelé našich hnutí,“ po-
vzbudil účastníky Jan Tomala.

Za Forum Wiedenest (Biblická ško-
ly, Misijní dům, Sborové fórum), které 
je nástupcem Alianční biblické školy 
v Berlíně (1919 přestěhováno do Wiede-
nestu), pozdravil účastníky oslav jeho 
stávající ředitel, Gerd Goldmann, těmi-
to slovy: „Těším se z toho, že zde slavíte 
stoleté výročí. V bratrských sborech v po-
slední době upadá smysl pro vnímání dějin. 
Je to něco, čemu vůbec nerozumím. Vždyť 
právě my klademe takový důraz na výklad 
Božích dějin spásy. Snažíme se najít v na-
šich výkladech tu Boží cestu s námi lidmi. 
A přitom někdy úplně ztrácíme smysl pro 
to, jakým způsobem jde Bůh dějinami s na-
ším konkrétním sborem. Bůh chce s naším 
hnutím psát dějiny. Bůh nám daroval muže 
a ženy, které si používal, aby zachraňoval 
lidi, duchovně je budoval a posouval je 
dopředu. A my bychom v první řadě dnes 
měli děkovat za ty bratry a sestry, které 
nám Bůh daroval. Za milost, kterou nás 
skrze ně obdařil. A přitom si připomenout, 
co máme v této historii společného. Jaké 
jsou naše kořeny? Věřím, že na těch koře-

nech musíme vždy znovu stavět. Na druhé 
straně musíte stále znovu okrajovat a no-
vě zacílit, ale nikdy bez vztahu k dějinám. 
Vždyť právě z historie můžeme čerpat sílu 
pro to nové. Zde nerozhoduje pohled zpát-
ky, nýbrž pohled dopředu. Už v tom filmu 
a úvodu bylo řečeno, že máme hodně spo-
lečného. První lidé, kteří zde začali zakládat 
sbory, Józef Mrózek a František Křesina, ti 
vyšli z naší biblické školy. Ale oni nebyli 
jen vyškoleni a vysláni do vašich zemí, 
nýbrž jejich učitelé je doprovázeli při jejich 
práci zde na místě. Zde musíme zmínit oso-
bu Johannese Warnse, jednoho z prvních 
učitelů biblické školy. Přijížděl sem zno-
vu a znovu, kázal, podporoval a povzbu-
zoval. V nejlepším slova smyslu pěstoval 
couching. A tak od počátku zde existovaly 
společné věci. A naším přáním je, abychom 
zůstali ve spojení a aby zde existovala spo-
lupráce. A proto jsem tak rád přijel mezi 
vás, když jsem byl pozván. Pohybujeme 
se ve společenství Otevřených bratří. Ber-
línská biblická škola začala jako alianční 
a přešla po několika letech pod vedení brat-
ří, když se její vedení připojilo k Bratrské-
mu hnutí. A když se díváme na těch sto let 
zpátky, tak musíme říct, že Bůh požehnal 
vás i nás. Z malých začátků povstalo hnutí 
zakládající sbory. Z malé biblické školy se 
stalo velké dílo, které dnes zaměstnává dvě 
stě lidí. Pracujeme po celém světě, vysíláme 
misionáře. Přivezl jsem vám slovo z 1. listu 
Korintským: 

A tak, moji milovaní bratří, 
buďte pevní, nedejte se zviklat, 

buďte stále horlivější v díle Páně; 
vždyť víte, že vaše práce není v 

Pánu marná. (15,58)

V tomto Božím díle chceme zůstat. Pavel 
mluví o třech věcech, kterých se máme dr-
žet: 

V díle máme stát neohroženě, protože je 
vystaveno stálé hrozbě. Vždy jsou zde ne-
přátelé a pokušení. Je důležité vytrvat. Pak 
říká, že máme oplývat, překypovat. Boží slu-
žebník je vždy bohatý pro ty druhé. Nemá 
bohatství jen sám pro sebe. Znakem Boží-
ho díla je překypující plnost, má více, než 
jsme schopni přijmout. Pavel pak ukazuje 
dva důvody, proč se věnovat Božímu dílu. 
První, uvedený slovy „A tak“, je zachycen 
už v 57. verši. Děkujme Bohu za to, že nám 
to vítězství dal. Zvěstujeme Kristovo vítěz-
ství. Díky jeho vítězství máme život. Druhý 
důvod je uveden na konci: „Vaše práce není 
v Pánu marná.“Není to zbytečné, Bůh to 
vidí a potvrzuje tak, že to zůstává na věky. 

A v tomto vědomí pracujeme. Přeji vám, 
aby to vědomí při vás zůstávalo. Buďte 
pevní, neotřesitelní a stále horlivější, žijte 
z Ježíšova vítězství, vaše práce není marná. 
Bůh vám žehnej.

Na pozdrav z Wiedenestu navázal 
čtený pozdrav z Dillenburgu od Lothara 
Junga od tzv. Svobodných bratří (Freie 
Brüder), jejichž mezisborová rada ne-
chala účastníky shromáždění pozdravit 
veršem z Markova evangelia:

‚Kámen, který stavitelé zavrhli, 
stal se kamenem úhelným; 
Hospodin to učinil a je to 

podivuhodné v našich očích’? 
(12,10-11)

Za Slezskou církev evangelickou a.v. 
vystoupil s pozdravem bratr biskup Sta-
nislav Piętak: „Když jsme v 60. letech mi-
nulého století navštívili s bratrem Santariem 
jednu stoletou babičku, abychom jí popřáli, 
ocitli jsme se v jejím bytě. S jubilantkou tam 
byla i její osmdesátiletá dcera, pastor a já 
asi dvacetiletý. Jubilantka své dceři řekla: 
„Děvucho, přiněs num ty rožky.“ Uvědomil 
jsem si, jak je ten lidský věk vztažný a rela-
tivní. A když vezmeme do úvahy Boží lid, 
který má stoletou nebo tisíciletou tradici, 
tak co je to v Božích očích. Proto dovolte, 
abych vám ze stého žalmu, písně díkůvzdá-
ní, připomenul první a poslední verš:

Hlahol Hospodinu, celá země! 
Radostně služ Hospodinu! 

…neboť Hospodin je dobrý, jeho 
milosrdenství je věčné, jeho 
věrnost do všech pokolení!

I ve sto letech může mít člověk svěžího 
ducha. Křesťanské sbory nemusí být ani po 
sto letech unavené. V Boží síle mohou vy-
kročit dále k plnění svého poslání: Radostně 
služ Hospodinu!

Rád připojím osobní vzpomínku. V 60. 
letech jsme od nás z evangelického sboru 
z Třanovic zorganizovali autobusový zájezd 
na Opavsko. Udělali jsme si na louce ohní-
ček a zpívali písně. V době totality jsme se 
za řekou cítili bezpečně. Když jsme zpíva-
li píseň Mám já přítele, začali nám lidé za 
řekou odpovídat. Přešli jsme vodu a tehdy 
jsme se poprvé potkali s Jarkem Šupíkem. 
Od té doby se známe a připomínám si bib-
lický verš: V Ježíši Kristu je zeď zbořena. 
Děkuji za společné sdílení víry i povolání 
k nesení evangelia v naší zemi k záchraně 
lidí v Ježíši Kristu.

ohlédnutí



18 ŽIVÉ SLOVO

biblická archeologie

     Povaha a význam 
archeologie pro studium Bible
A. Povaha a úskalí archeologie
Od pazourků ke konzervám

Archeologie studuje věci, které lidé 
dříve dělali. Mohou to být pazourky 
nebo odpadky, které jste vyhodili včera. 
Jejich studium odhaluje, co lidé dělali, 
například osekávání stromů kamen-
nými sekerami nebo oškrabování kůží 
malými kousky pazourku, jedení a pi-
tí z konzerv. Pokud je něco uděláno 
z materiálu, který se nenachází v dané 
oblasti, ukazuje to na cestování či ob-
chod mezi jedním a druhým místem, 
jako v případě jantaru přinášeného ze 
Skandinávie. Ruiny starověkých budov 
nám pomáhají poznat způsob tehdejší-
ho života. Nacházíme kamenné základy 
nebo jen otvory po dřevěných kůlech, 
které tam kdysi stály, ale v průběhu času 
shnily. Některé jsou v malých vesnicích, 
jež tvořily jen tři nebo čtyři domy, jiné 
mohou být ve větších skupinách v pev-
nosti jakou je Rmíz u Laškova, který za-
hrnuje přibližně 10 hektarů. 

Kousek lněné látky mění obraz 
našich dějin

Zmínil jsem se o dřevěných sloupech, 
které shnily a právě zde čelí archeolo-
gové problému: odkryta může být jen 
část toho, co zde dříve existovalo. Kdy-
by vám do základu shořel dům, co by 
po pěti stech letech archeologové našli?  
Shořelo by vše, co by bylo ze dřeva, pa-
píru, textilu a kůže, plastové věci by se 
roztavily a ty ostatní se žárem zdefor-
movaly. Takže archeologové by nikdy 
nebyli sto zrekonstruovat váš dům do 
podoby, v jaké se nachází dnes! Jeden 
z důležitých nálezů učiněných ve Rmí-
zu je něco, co se zachová jen málokdy, 
kousek oděvu. Dá se jen těžko poznat, 
ale je to nejstarší kousek oděvu naleze-
ný ve Střední Evropě. Je starý asi 5.000 
let a prozrazuje nám, že se lidé tehdy 
pravděpodobně odívali do lněných tka-
nin a ne do zvířecích kůží. 

Vlhkost ničí poklady knihoven
Velmi dobrým příkladem toho, co se 

ztrácí, když jsou materiály pohřbené ve 
vlhké půdě, je archiv starověkého Říma. 
Část budovy, kde byly skladovány, se 
zachovala, ale ani jeden z dokumentů 
napsaných na pergamenu nebo papy-
ru (starověkém papíru) o administra-

tivě starověkého Říma se nezachovala. 
Římská říše trvala přibližně asi 400 let, 
ale nedochoval se nám jediný původní 
dokument její ohromné byrokracie. Mů-
žeme vidět, jak některé z nich vypada-
ly, protože některé z nich se zachovaly 
v hromadách odpadků římských měst 
v některých částech Egypta. Byly vysu-
šené, protože ta města byla opuštěna, 
když vyschly jejich zásoby vody a za-
nechala tam své dokumenty z papyru. 
Byly velmi křehké a často polámané. 
Myslete na to, proč se zachovaly, když 
budete pokračovat ve čtení.

Jen malý kousek od cíle
Další svízel, s níž se archeologie po-

týká, je skutečnost, že na mnoha mís-
tech, jež byla obydlena dlouhou dobu, 
se stavělo na ruinách předešlých sta-
veb. Takže ty nejstarší jsou zahrabány 
hluboko pod sutinami těch pozdějších. 
Navštívíte-li města, kde jsou pozůstatky 
starověkého Říma, zjistíte, že leží 6 až 8 
metrů pod moderními cestami. V mezi-
prostoru jsou sutiny měst, jež tam stála 
od římských dob až po tu dnešní. To ar-
cheologům ztěžuje práci. K těm nejstar-
ším památkám se dostanou jen tehdy, 
pokud zničí ty mladší. Navíc se k těm 
nejstarším dostávají jen ve velmi omeze-
ném prostoru. Proto může být často pro-
bádána jen část starověkého místa a ni-
kdy nevíte, co vám při tom uniká. Před 
mnoha lety jsem pracoval na jednom 
místě v Sýrii, kde lidé stále žijí více než 
4 000 let na pahorku vytvářeném pozů-
statky sídliště. Francouzský archeolog 
tam vedl vykopávky před padesáti lety. 
Nenašel toho mnoho a tak práci ukon-
čil. My jsme pokračovali na dně jámy, 
kterou vyhloubil, a našli jsme důležité 
předměty jen 20 centimetrů pod úrovní, 
kde skončil!

B. Význam archeologie 
v apologetice

K historické spolehlivosti 
biblických zpráv

Archeologové se u vás v Česku i u nás 
v Británii musí vyrovnávat s faktem, že 
se sem písmo dostalo až v dobách Říma. 
Nemáme tedy záznamy o tom, jak se 
žilo před tím na Moravě nebo v Anglii. 
Všechna předchozí období byla prehisto-
rická. Protože jejich obyvatele neznáme, 

nazýváme je podle charakteristických 
věcí, jež vyráběli, jako např. zvoncovité 
poháry. To je základní rozdíl mezi střední 
a severní Evropou ve srovnání se zeměmi 
Bible. Písmo začalo na Blízkém Východě, 
v Babylónii, krátce před rokem 3 000 
před Kristem a krátce na to i v Egyptě. 
Znamená to tedy, že můžeme studovat 
starověké dokumenty, jež byly napsány 
v dobách mnoha událostí popsaných 
v Bibli, zvláště pak ve Starém zákoně. 
Můžeme si ověřit, zda biblické texty 
s nimi souhlasí, nebo zda odrážejí stejný 
svět, stejné myšlenky, stejné zvyky. Zde 
se dostáváme k jedné z velkých hodnot 
archeologie pro studium Bible: pomáhá 
nám poznávat, zda jsou biblické zprávy 
přesné či nikoliv. Je to užitečné zvlášť 
dnes, kdy hodně lidí tvrdí, že Bible je 
špatná nebo historicky nespolehlivá. 

Přemyslova puška a hledání 
anachronismů v Bibli

Představme si například, že čtete pří-
běh o králi Přemyslu Oráčovi popisující, 
jak zabil divočáka výstřelem z ručnice. 
Věděli byste, že to nesedí, protože ruč-
nice nebyly vynalezeny v jeho době!  Byl 
by to anachronismus (nedobový prvek). 
Lidé rádi hledají anachronismy v Bibli, 
aby dokázali, že není historicky pravdi-
vá. Archeologické nálezy mohou někdy 
dokázat, že jejich argumenty jsou špat-
né. Představím to na dvou příkladech. 

V knize publikované v roce 1992 jeden 
významný egyptolog uvedl, že Samuelo-
vy knihy nemohou být pravděpodobně 
pravdivou zprávou z dob Samuela a Da-
vida, protože obsahují anachronismy. 
Citoval dvě biblické pasáže, které, jak 
tvrdil, obsahují zmínku o oběživu. Prv-
ní stanovovala ceny za nabroušení ze-
mědělských nástrojů na dvě třetiny či 
jednu třetinu šekelu (1Sam 13,21), dru-
hou byla Joábova nabídka deseti šekelů 
stříbra muži, který viděl Abšalóma viset 
za vlasy ze stromu. Muž odpověděl, že 
by jej ani tisíc šekelů nepřimělo k tomu, 
aby zabil králova syna (2Sam 18,11-12). 
Hebrejština v 1Sam 13,21 nezmiňuje 
ani šekely ani stříbro, mluví jen o ceně 
„dvou třetin a jedné třetiny“. Druhá pa-
sáž 2Sam 18,11.12, zmiňuje „deset stříb-
ra“ a „tisíc stříbra“.  Hebrejština zde ne-
používá slovo  „šekel“, je zde lingvistic-
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ká výpustka běžná v obchodních trans-
akcích druhého tisíciletí před Kristem 
na Blízkém Východě. Šekel byl základní 
jednotkou měny a nebyl důvod jej vždy 
zmiňovat, bylo to samozřejmé, jiné jed-
notky jako talent, byly jmenovány. 

Stříbrné cihly a darejky 
Platilo se vážením stříbra, jak to 

vyjádřil i muž odpovídající Joábovi: 
„I kdyby bylo na mé ruce odváženo tisíc 
šekelů stříbra…“ Na různých místech 
byly objeveny stříbrné cihly. Byly vyro-
beny z kroužků a hrudek. Není důvod 
předpokládat, že v uvedených pasážích 
Samuelových knih jsou zmíněny min-
ce, které se objevily až v 7. století před 
Kristem. Když se vrátíme k pozdějším 
věkům, do dob perských králů, po roce 
539 před Kristem, nacházíme zmínky 
o mincích. Perští králové vyráběli zlaté 
a stříbrné mince. Zlatým se říkalo darej-
ky; vážily kolem 130 gramů. Zmiňují se 
o nich knihy Ezdráše (2,69; 8,27) a Ne-
hemjáše (7,70.71) a to se dá předpoklá-
dat, protože tyto knihy pocházejí z per-
ského období. Z toho je jasné, že biblic-
ký text dobře odráží praxi doby, kterou 
popisuje: Samuelovy knihy nezmiňují 
mince, jež v té době neexistovaly a nao-
pak Ezdráš s Nehemjášem uvádějí min-
ce, které v té době existovaly. 

Schránky na kosti 
se známými jmény 

Podívejme se na jiný případ z novozá-
konní doby. V evangeliích je jmenováno 
hodně lidí, mezi nimi dvanáct apoštolů, 
několik Marií, Josefů a další. Tato jména 
mohou být srovnávána se jmény, známý-
mi z jiných zdrojů v Palestině prvního 
století. Nepřátelé Bible dlouho tvrdili, 
že některá jména uvedená v evangeliích 
nebyla používána Židy v prvním století. 
Prý se objevila až 100 let po ukřižování. 
Proto evangelia nemohou výstižně od-
rážet život v prvním století. Pokračují-
cí archeologické výzkumy dokázaly, že 
uvedená jména byla používána v prv-
ním století. Důkazy pocházely z hro-
bek. Kolem Jeruzaléma je hodně hrobů 
vytesaných do skály v prvním století do 
doby, než bylo město v roce 70 n.l. obsa-
zeno Římany. Pořídit si takovou hrobku 
bylo nákladné, takže je měli jen majet-
ní lidé a byly využívány velmi úsporně. 
Umístili jste tam tělo svého příbuzného 
přibližně na jeden rok a pak posbírali 
jeho kosti  a dali do schránky. Pokud 
byla z kamene, zachovala se. Byly jich 
nalezeny stovky. V některých přípa-

dech bylo do kamene vyryto jméno ze-
mřelého. Některá z nich byla stejná jako 
jména v evangeliích, Martu a Jana na 
schránkách  najdete, i když se nejedná 
o osoby identické s těmi, které známe 
z evangelií. Jsou mezi nimi i ta jména, 
o kterých se nepředpokládalo, že by se 
objevovala před rokem 100 po ukřižová-
ní. Evangelia nabízejí spolehlivý obraz 
tohoto aspektu života v prvním století. 
Obrana Bible, apologetika, je jednou 
z hodnot archeologie.

C. Hodnota archeologie pro 
objasnění dobových zvyků 

Další hodnotou archeologie je po-
skytování příkladů zvyklostí a praxe, 
o nichž vypovídají biblické zprávy. Čas-
to je získáváme z písemných dokumen-
tů a souvisejících nápisů. Opět uvedu 
dva příklady. 

Chamurapiho zákoník a dědictví
První se týká Abrahama a jeho epizo-

dy s Hagarou. Dědictví bylo důležitým 
aspektem života, jenže Abraham se 
Sárou byli bezdětní. Mít pokračovate-
le rodinné linie bylo starostí každého 
muže a celá řada starověkých právních 
dokumentů obsahovala úmluvy o adop-
ci, když byl manželský pár bez dětí, 
nebo připravovala jiné cesty jak získat 
dítě v případě ženiny neplodnosti. Do-
kument z Abrahamovy doby uvádí, že 
jistý muž se oženil se ženou Hatalou, 
něčí dcerou. Nesměl si vzít jinou ženu. 
Pokud ho však jeho žena neobdaří po-
tomkem, ona sama si má pořídit otro-
kyni a když tato dá manželovi potomka, 
může být prodána, kam se ženě zalíbí.“ 
O něco později v babylónském Chamu-
rapiho zákoníku se nachází opatření: 
„Pokud muž vezme jeptišku a ona dá 
svému muži otrokyni a ta mu porodí 
děti a ta otrokyně se následně bude sta-
vět naroveň své paní: protože porodila 
děti, její paní ji nemá prodávat za pení-
ze; má ji dát znamení otroka a mít ji za 
jednu z otrokyň.“ (§146). 

Abraham a Sára byli v mnohem horší 
situaci, než se zdálo. Patriarcha byl se 
svou manželkou ženatý už hodně dlou-
ho, když mu Sára nabídla, aby měl dítě 
s její služkou Hagar. Když Hagar otě-
hotněla (Gn 16,4) „přestala si své paní 
vážit.“ Sára ji znepříjemňovala život, až 
Hagar utekla pryč. Paralela s Chamura-
piho zákoníkem je jasná. Hagar se vrá-
tila k Abrahamovi, a když Sára porodila 
Izáka, vyhnala Hagaru i se synem Izma-
elem z domu, proti Abrahamově vůli 

(Gn 21,1-14). Abraham a Sára se řídili 
zvykem své doby, ačkoliv měli čekat na 
Boha, až jim daruje syna. 

Dům ze slonoviny a bohatství
Druhý případ se týká Samaří, které 

se stalo hlavním městem Izraele a jeden 
z jeho králů byl Achab, jehož žena se 
jmenovala Jezábel. První kniha Králov-
ská říká, že na konci své vlády si posta-
vil dům ze slonoviny. Mohli bychom si 
představovat dům postavený ze sloních 
klů nebo pokrytý pláty slonoviny. Vy-
kopávky v ruinách Samaří odkryly část 
Izraelského paláce a v jeho sutinách 
se našly kousky vyřezávané slonoviny.  
Byly většinou polámané, ale je jasné, 
že původně zdobily dřevěný nábytek. 
Na jiných místech byly nalezeny lépe 
zachované předměty, které ukázaly, jak 
byla slonovina používána. Každý mocný 
král chtěl ukázat své bohatství a slonovi-
nou zdobený nábytek byl módním způ-
sobem, jak to dát najevo. Můžeme z to-
ho vyvodit, že „dům ze slonoviny“ krále 
Achaba byl palác plný nábytku, bohatě 
zdobeného slonovinou. Díky tomu také 
lépe chápeme, co říkal prorok Amos, 
když odsoudil vládce, kteří leží a jedí na 
pohovkách ze slonoviny (6,4).

Bible vyžaduje víru
Archeologie může pomáhat, proto-

že názorně ukazuje, že bibličtí pisate-
lé nám poskytují správný obraz doby, 
kterou popisují. Dokládá, že Bible je 
jako historický záznam spolehlivější 
než někteří předpokládají. Archeologie 
také pomáhá vysvětlit některé biblické 
pasáže, které se zdají být zvláštní a těž-
ko srozumitelné. Mělo by nám však být 
jasné, že archeologie nemůže dokázat, 
že Bible má pravdu. Někteří křesťané 
horlivě tvrdili, že může, ale není tomu 
tak. Ve skutečnosti žádný objev a žádný 
argument nemůže dokázat, že Bible je 
pravdivá! Bible je především teologic-
kou knihou; vypráví v prvé řadě o Božím 
zjevení sebe sama lidským bytostem. 
Nikdo nemůže dokázat, že Bůh existuje. 
Nikdo nemůže dokázat, že Bůh mluvil 
k Mojžíši nebo k Izajáši. Nikdo nemůže 
dokázat, že se Bůh vtělil do Ježíše Naza-
retského. Bible v zásadě vyžaduje víru. 
Těm, kdo věří, se archeologie může stát 
skutečnou pomocí a těm, kdo nevěří, se 
může stát skutečnou výzvou: je-li totiž 
Bible historicky přesnou, pak je zde vět-
ší důvod naslouchat jejímu duchovnímu 
poselství.

biblická archeologie
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rozhovor o biblickém textu

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

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

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

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

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

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

někoho pojmenuje, získává nad ním svr-
chovanost?

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

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

Co z textu můžeme poznat o vztahu 
lidí ke zvířatům?

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

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

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

Jako když se Ladův Betlém odehrává 
ve středních Čechách.

Ano přesně tak. A takhle se ty pří-
běhy také mají vyprávět. Není třeba re-
konstruovat dobový kolorit, protože pří-
běh se má odehrávat v okamžiku, kdy je 
vyprávěn. 

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

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

Tato skutečnost se stane důležitou při 
výkladu třetí kapitoly, v níž vystupuje 
had jako nejzchytralejší ze vší polní zvě-
ře.

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

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

To se musíme podívat na počátek 
dnešní perikopy. Začíná Hospodinovou 
přímou řečí. Je to již druhý Hospodinův 
výrok v této zprávě, který je posléze vy-
pravěčem zopakován a tím zdůrazněn. 
Oproti prvnímu (Gn 2,16-17) tento jako-
by nemá adresáta: „Není dobré být člo-
věku samotnému, učiním jemu pomoc, 
která je jakoby proti němu.“ Vypadá to, 
jakoby vypravěč chtěl nechat poslucha-
če nahlédnout do Hospodinova přemí-
tání a tím jej vtáhnout do dění „za opo-
nou“. Důležité je, že podle Hospodinova 
úsudku by člověk neměl být sám. Člo-
věk to samozřejmě ví ze své zkušenosti 
také, ale tady je ujištěn o tom, že už dáv-

Stvoření ženy
Genesis 2,18 - 25
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no to věděl i Hospodin a předem učinil 
určitá opatření. Bůh nás zná jakoby ze-
vnitř, a proto náš život formuje, aniž by 
potřeboval experimentovat a aniž by mu 
kdokoli musel jakkoli radit či pomáhat. 

Proč není dobré být sám? 

To řečeno není. Dozvídáme se jen, že 
Hospodin zjednal nápravu stvořením 
ženy. Ta není dána muži pro zábavu, 
ale jako pomoc. V čem pomoc spočívá, 
říká text dokonce dvakrát. V osmnác-
tém a dvacátém verši čteme v ekume-
nickém překladu: „Učiním mu pomoc 
jemu rovnou.“ V Kralické Bibli je řeče-
no: „Učiním jemu pomoc, kteráž by při 
něm (byla).“ V důsledku těchto překla-
dů po dlouhé generace muži vnímali 
ženy jako své pomocnice, které dostali 
od Pána Boha. Takový muž logicky oče-
kává, že mu jeho pomocnice bude k ru-
ce a že smysl jejího života je být oporou 
svého muže. Takto byla také na základě 
biblických překladů modelována etika 
manželství.

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

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

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

Jak je vznik ženy popsán?

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

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

Co znamená, že na člověka uvedl Bůh 
mrákotu?

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

Třeba by poznal, že žena bude proti 
němu.

Ano a že to bude pro něj nevýhodné, 
protože se pak bude muset přemáhat, 
měnit a přizpůsobovat. Vidíme, že pří-
běh je opět vyprávěn tak, aby v něm 
posluchač či čtenář rozpoznal něco ze 
svého života. 

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

rozhovor o biblickém textu
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rozhovor o biblickém textu

S JIŘÍM BENEŠEM 
ROZMLOUVAL PETR VAĎURA

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

Říká muž skutečně slova „kost z mých 
kostí“?

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

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

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

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

Ano. Muž říká:  „... bude se jmeno-
vat žena (hebrejsky íšša), neboť z muže 

(hebrejsky íš) je vzata.“ Tuto hebrejskou 
slovní hříčku íš a íšša se ekumenický 
překlad pokusil vyjádřit dvojicí „muž“ 
a „mužena“.

Kraličtí mají „muž“ a „mužatka“.

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

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

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

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

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

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

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

duchovní skutečnosti existují navzdory 
tomu, že je nedokážeme evidovat. Čte-
nářům Nového zákona by to opět mělo 
být povědomé.

Co vyjadřuje hebrejské sloveso „při-
lnout“?

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

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

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

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

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

Přežili krizi
V březnu letošního roku navštívil Čes-

ký Těšín a okolní sbory bratr Gerhard 
Frey, který dlouhá léta vedl rekreační 
zařízení Bratrských sborů v německém 
Rehe. Spolu s Ernstem Schruppem, ře-
ditelem Biblické školy Wiedenest, začal 
navštěvovat Izrael a stal se pravidelným 
průvodcem Svatou zemí a znalcem její-
ho prostředí. O své službě a zkušenos-
tech pak vyprávěl ve sborech v Karviné, 
Bohumíně, Ostravě-Kunčičkách, Haví-
řově a v Českém Těšíně, kde měl před-
nášku také v Komunitním centru pro 
seniory. Jednou z oblastí jeho vyprávění 
se staly životní příběhy lidí, kteří přeži-
li holocaust a žijí v Izraeli. Požádal jsem 
jej, aby o některých z nich napsal.

Němci pečují v Izraeli o lidi, kteří 
přežili holocaust

Šedesát pět let od druhé světové vál-
ky žije v Izraeli stále ještě dvě stě tisíc 
Židů, kteří přežili holocaust. Je dobře, 
že Bůh položil jednomu německému 
manželskému páru na srdce, aby těmto 
lidem pomáhal. Před zhruba 45 lety za-
ložili odpovídající práci ve městě Naha-
rya na severu Izraele. Dnes tam existují 
dvě zařízení, a sice v Maalot a v Shavei 
Zion. Maalot leží v Libanonských ho-
rách, blízko hranice s Libanonem. Tam 
se o lidi, kteří přežili holocaust a potře-
bují péči, starají mladí němečtí dobro-
volníci. Rodina, která se zde o potřeb-
né od začátku stará, dostává také jen 
kapesné. Shavei Zion je vzdálen asi 10 
kilometrů na pobřeží Středozemního 
moře. Původně bylo toto město jen osa-
dou, založenou německými Židy. Sem 
jsou zváni Židé, kteří přežili holocaust 
a nevyžadují péči, k desetidenní dovole-
né zdarma. 

Obě zařízení jsou udržována výluč-
ně ze sbírek konaných v Německu a to 
již dlouhá léta. Jedná se o požehnanou 
práci a Židé ji rádi a s obdivem sledují. 
Již dlouhá léta pravidelně navštěvuji při 
svých cestách Izraelem obě tato místa. 
Při tom jsem narazil na mnoho požeh-
naných stop.

Bývalá učitelka němčiny: „Už 
nikdy nepromluvím německy!“

Před několika léty jsem byl s jednou 
zájezdovou skupinou v Maalotu. Vedou-

cího zařízení jsem se zeptal, zda bychom 
těm obyvatelům domova pro zestárlé 
mohli zazpívat jednu německou píseň. 
„Ano jistě“, odpověděl, „ale víš přece, 
že tím nic nedosáhneš, protože němči-
ně nechtějí naslouchat.“ Jedna z klien-
tek měla právě v ten den své osmdesáté 
narozeniny. Postavili jsme se do půlkru-
hu k její židli, na níž spala, a začali jsme 
zpívat. Velmi pomalu otevírala své oči 
a udiveně se na nás podívala. Přitom její 
zrak putoval od jednoho k druhému. Na 
konci písně jsem k ní přistoupil a sklo-
nil se, abych ji popřál požehnání od 
Pána. Objala mne svou paží kolem krku 
a přitáhla si mě zcela k sobě. Při tom mě 
oslovila směsicí němčiny a jidiš. 

Když vše skončilo, řekl mi vedoucí 
zařízení, že se stal zázrak. Ta žena byla 
totiž dříve učitelkou němčiny. Po holo-
caustu se zdráhala vyslovit byť jen jedi-
né německé slovo. O těch narozeninách 
byla přemožena německou písní. Cítila 
naši lásku k ní a mohla začít zapomínat 
na utrpení, které jí připravili naši otco-
vé. Tak se z nepřátel stali přátelé a Pán 
daroval, ze své milosti, smíření. Při své 
další návštěvě jsem ji už nepotkal. Pán 
ji odvolal k sobě.

Vykasal rukáv, ukázal 
vytetované číslo a začal 
vyprávět

Při jiné návštěvě jsem se v jedné za-
hradě setkal se starým mužem, který 
vezl svou manželku na vozíčku. Jeho 
žena potřebovala péči a žila v domově, 
kde se o ni pravidelně staral. Přistou-
pil ke mně a řekl německy: „Jmenuji 
se Viktor.“ Pak vykasal svůj levý rukáv 
a ukázal mi své poznávací znamení, čís-
lo vytetované v Osvětimi. A pak mi vy-
právěl svůj příběh.

Do koncentráku se dostal v 15 letech 
a pak v průběhu tří let prošel patnácti 
koncentračními tábory. Musel pro strá-
žící personál odkládat stranou nakrade-
né věci. Aby na sebe nikoho neupozor-
nili, tak jej vždy po krátké době poslali 
do jiného tábora. Krátce po konci války 
byla většina koncentračních táborů vy-
klizena a jejich obyvatelé byli posláni 
na tzv. pochod smrti. „Tak tomu bylo 
i v mém případě“, řekl Viktor. Když na 

okraji cesty byla shnilá červená řepa, 
vrhli se někteří hladoví vězni na ni 
a strážci je při tom postříleli. Viktor vyu-
žil vzniklého zmatku a vrhl se na druhé 
straně cesty do sněhu a dělal mrtvého. 
Nikdo si toho nevšiml. Tak se mu poda-
řilo uniknout.

Tu najednou přijíždí po cestě napro-
ti německý voják na motorce. Zastavil 
a zeptal se: „Jaké je tvé poslední přání?“ 
„Cigareta“, zněla Viktorova odpověď. 
Sebral odvahu a zeptal se motocyklisty: 
„Neslyšel jsi, co říkal Obersturmban-
nführer? Všichni se máme rychle ztra-
tit, Američani tu budou každou chvíli.“ 
Voják na nic nečekal a rychle odfrčel. 
Viktor mezitím přišel do vesnice, ale od 
všech dveří jej odháněli. Nakonec ho 
přijala jedna vdova. To už jej ale hledalo 
gestapo. Vdova ho rychle ukryla u sebe 
na půdě. O dva dny později skutečně 
přijeli Američani a Viktor byl konečně 
zachráněn.

Byl pro mne zázrak, že Viktor o svých 
prožitcích mohl hovořit tak otevřeně 
a svobodně, a navíc ještě před cizincem 
z národa, který jim tolik ublížil. I to byl 
výsledek požehnané služby lásky, kte-
rou mladí němečtí dobrovolníci proje-
vovali jeho manželce. Tak Bůh žehná 
zvláště tam, kde jsou požehnáni jednot-
liví Židé nebo celý jeho lid. 

holocaustu

Izrael
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svedectvo

JANA ŠUTRIEPKOVÁ

Cesta k poznaniu Pravdy

V živote som vždy vedela, že Boh, ten 
Jediný a Svätý, existuje. Tak ako som 
verila v Neho, tak som sa Mu snažila 
slúžiť: či už pravidelným navštevova-
ním omše, vo voľnom čase kostola, pútí, 
ružencovými modlitbami, pôstom, zís-
kavaním odpustkov pre seba aj pre mŕt-
vych, vypĺňaním modlitieb, ktoré ma, 
ak nie hneď po mojej smrti, tak za ur-
čitý čas dovedú do neba. Avšak zmätok 
vo mne nastal, keď činenie hriechu bolo 
silnejšie ako ja. Ani tie najúprimnejšie 
odplakané spovede mi nedodali víťaz-
stvo nad hriechom.

Po polroku sebaobviňovania, neustá-
leho plaču a padania v hriechoch som 
sa rozhodla, že asi je to tak normálne 
a Boh to vidí, ale „je to Jeho problém 
– ja som sa snažila“. Po pár mesiacoch 
duchovnej prázdnoty a vyčerpania Boh 
začal so mnou svoj nový začiatok, za 
ktorý som Mu nesmierne vďačná.

Prišlo to po vetách: „Kamarát bol v Rí-
me a po návrate roztrhal svoje miniš-
trantské rúcho, že on bude radšej slúžiť 
Kristovi,“ a otázkach:

„Prečo sa ľudia klaňajú pápežovi?“ 
(Bohu sa klaňaj! Zj 19,10; 22,9)

„Prečo je viditeľnou hlavou cirkvi pá-
pež, keď ňou je živý Kristus, tak v nebi 
ako aj na zemi?“ (A všetko poddal pod 
jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všet-
ko cirkvi. Ef 1, 22) 

„A prečo sa pápež skláňa pred sochou 
Panny Márie?“ (Nebudeš mať iných bo-
hov predo mnou. Nebudeš sa im klaňať 
ani im nebudeš slúžiť, lebo ja som Hos-
podin, tvoj Boh… 2M 20,3.5)

Každé úprimne veriace katolícke 
srdce sa vzbúri a začne obhajovať tieto 

„pravdy“. Avšak akokoľvek som sa ich 
snažila vysvetliť, prišla som k záveru, 
že: „…lebo to tak je a to sa tak nemyslí. 
Oni sa pápežovi neklaňajú, oni mu pre-
javujú len úctu.“ Pán mi do cesty poslal 
čerstvo znovuzrodenú nebojácnu kres-
ťanku. Po mnohých výmenách názorov 
moje presvedčenie stálo neochvejne ďa-
lej. Bol to boj ďalšieho polroka, pokiaľ 
mi Pán otvoril oči.

Kamarátkine slová, ako „ďalší znovu-
zrodený kamarát“ a fotky v ruke so svä-
tým Písmom, pôsobili na mňa trochu 
čudne. Raz, keď sa chystala do zhro-
maždenia – neviem kde sa to vo mne 
vzalo – vravím jej: „Idem s tebou.“ Išla 
som s myšlienkou, že oni „chudáci“ sa 
rútia do zahynutia. Prečo by mali byť 
oklamaní bludom? Ja im to vysvetlím. 
Zhromaždenie sa vtedy konalo v byte 
veriacich. Pán vedel, kam ma posiela! 
Boli to znovuzrodení katolíci. Zhromaž-
denie som si vypočula a potom sa zača-
la debata. Ťažko sa mi argumentovalo, 
pretože bolo vidno, že Pán Boh nečaká 
odo mňa jedenie alebo nejedenie mäsa 
a že je to ľudské nariadenie: Pokrm nás 
neurobí milšími Bohu ani horšími pred 
Bohom, lebo ani keď budeme jesť, nebu-
deme viacej, ani keď nebudeme jesť, ne-
budeme menej (1Ko 8,8). Mnohé ďalšie 
veci s tým spojené pôsobili na mňa ako 
studená sprcha. Pre človeka, ktorý má 
20 rokov, je hrozné vedomie, že všetko, 
čo vykonal, je márne a za sebou vidí 
prázdnu dieru. Potom som si sama v se-
be zhodnotila, že oni majú svoju cestu 
k Pánovi a povedala som si: „A ja k vám 
už neprídem!“ Avšak celé moje vnútro 
si pýtalo pravdu. Vedela som za tie roky, 
že Pán ku mne jasne cez svojho Svätého 
Ducha neprehováral. To mi veľmi chý-
balo. Myslela som, že cez určité situácie 
áno, ale to bolo pre život úboho málo.

Následné čítanie Božieho Slova mi 
otváralo oči. Prijať pravdu bolo pre mňa 
ťažké. Pán Ježiš povedal: Spoznáte prav-
du, a pravda vás vyslobodí (J 8,32). Ne-
mohla som uveriť, že by cirkev, trvajú-
ca 2000 rokov, nemusela byť Kristovou 
cirkvou. Tie húfy ľudí, ktorí sú úprimní. 
A tak moje kroky nasledovali ku kňazo-
vi. Ten rozhovor bol na moje sklamanie 
hrozný. Pán farár mi povedal, že nemám 
riešiť veci, ktoré sú dávno prebádané 

a že nemôžem brať do úvahy len Božie 
Slovo, ale aj tradíciu cirkvi, že tieto dva 
piliere sú na rovnakej úrovni. Po piatich 
minútach som odišla. Aj keď nepoužil 
ani jeden jediný argument z Písma svä-
tého, predsa som plakala, že som po-
blúdila. Bolo mi to úprimne ľúto. Vedela 
som, že Pán Ježiš sa na mňa nehnevá, 
lebo som hľadala pravdu a stala som sa 
tou zblúdilou ovečkou, ktorá sa už vra-
cia (Mt 18,12-14).

Rozhovor sa konal v doobedňajších 
hodinách. Poobede som bola na interná-
te a začala som si opäť čítať a Pán začal 
ku mne mocne prehovárať. Vravím Mu: 
„Pane, teraz?!“ Vtom prišla spomínaná 
kamarátka a hovorila mi, že Mu mám ve-
riť. Až večer v posteli pred spaním, keď 
som nevedela, čo je skutočne pravda, si 
kamarátka ku mne ľahla, keď videla, že 
sa stále trápim. Povedala som jej, že to 
vôbec nechápe, že nechcem, aby som 
bola zatratená, išla do pekla a že potre-
bujem poznať pravdu, aby som vedela 
ďalej žiť. Veď verš Galaťanom 1,8 jasne 
hovorí: Ale keby sme vám my alebo anjel 
z neba zvestoval iné ako to, čo sme zves-
tovali, nech je prekliaty! a aj zo Zjavenia 
Jána 22,18-19: … keby niekto pridal k to-
mu, na toho Boh pridá rán, napísaných 
v tejto knihe a keby niekto odňal zo slov 
knihy tohto proroctva, tomu odníme 
Boh jeho diel z knihy života…

Vtedy sa Pán priznal ku mne a na 
malý okamih mi dal pocítiť svoju prí-
tomnosť. Ja som sa k tomu okamihu ka-
marátke nepriznala, ale ona sa ma spý-
tala, či som vnímala Jeho prítomnosť. 
Bolo to Jeho potvrdenie a ja som ho pri-
jala. Už som vedela, čo je Pravda. V ten 
okamih som vnímala úžasnú úctu, ale aj 
obrovský rešpekt, ktorý sa slovom popí-
sať nedá (až som mala hrču v krku). On 
si ma našiel. On je cesta, pravda i život. 
Bola to pre mňa oslobodzujúca pravda. 
Až potom som sa dozvedela, že On vy-
niesol všetky moje hriechy na kríž a že 
mi ich všetky odpustil. Bola som naj-
šťastnejšia na svete, že poznám pravdu 
a raz budem s Ním v nebeskom kráľov-
stve. Vzdávam Mu chválu a česť! Lebo 
ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie 
zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, 
aby sa niekto nechválil (Ef 2,8-9).
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Co opravdu
Jarní povětří způsobilo nejen to, že 

se nám hned lépe vstává a vůbec opti-
mističtěji existuje, ale na ženy má také 
jeden zcela prozaický dopad. Odklá-
dáme univerzální šedé, černé a jinak 
mdlé kusy oblečení a rády bychom na 
sebe něco barevného, veselého... no 
a přiznejme si to – nového. Tento in-
tenzivní pocit mě zachvátil jednoho 
pátečního odpoledne, kdy mi kolegyně 
předváděla své včerejší svrškové úlov-
ky. Nabyla jsem přesvědčení, že pokud 
rychle neseženu něco kytičkovaného 
případně proužkovaného, tohle jaro 
ztratí svůj lesk!

Protože pracuji na periferii města 
a moje cesty vedou většinou pevnou 
trasou: školka-škola-práce-domov (jen 
s malými obměnami v pořadí), málokdy 
se dostanu do města. Když s nadšením 
dorazím ke svému oblíbenému obcho-
du, většinou zjistím, že ho mezitím zru-
šili. 

Celou sobotu jsem přemýšlela, kdy 
se vydat na nákup něčeho prokazatelně 
jarního, aniž by to narušilo sobotní ro-
dinný program. V osm večer už jsem to 
nevydržela a nesměle se svěřila se svý-
mi úvahami manželovi: „... že sice vím, 
že zas až tak nic nepotřebuji, ale přece 
jenom bych si něco ráda koupila.“ Muž 
se divil, proč jsem se nevymáčkla už 
dávno. Ví, že to asi fakt potřebuju, tak 
ať už jsem pryč. Do pěti minut jsem byla 
z domu a v euforii běžela na tramvaj. 
Věděla jsem, že v jedné obchodní gale-
rii měli přece před Vánocemi do desíti 
večer otevřeno! Mám tedy pro sebe dvě 
hodiny, a to je dost dlouho na to, abych 
nějaký ten kousek, pokud možno ve sle-
vě, ulovila. Byla jsem jak malé dítě, kte-
rému slíbíte zmrzlinu a ono vás táhne 
za ruku do nejbližší cukrárny. Lepí při 
tom nosík na sklo, jak lačně prohlíží na-
bídku a vlastně není schopno si vybrat. 
Vběhla jsem do dvou obchodů, něco si 
horečně zkoušela, a když jsem konečně 
začala brát rozum do hrsti a uklidila se, 
oznámila mi prodavačka, že za minutu 
zavírají. Přezíravě jsem vyplula z pro-
sklených dveří s pocitem, když mě tu 
nechcete, jdu jinam, a s přesvědčením, 

že zavírat obchody v devět večer je 
opravdová nehoráznost!

Chtěla jsem si to tedy namířit jinam, 
ale v tom jsem zjistila, že jsem v celé ob-
chodní galerii téměř sama – tedy kromě 
místního personálu. Všude se totiž zaví-
ralo v devět.

Jediné, co zůstalo otevřené, byla cuk-
rárna a supermarket. Zklamaně jsem 
se tedy sesula na cukrárenské křesílko, 
dala si pořádné dva kopce zmrzliny, 
sedla si a začala opět vnímat svět. (Jen 
si to představte. Sedíte uprostřed velké 
obchodní galerie, všude kolem zavřeno 
a z výkladních skříní na vás pokuku-
jí vyzáblé figuríny v trendy oblečcích. 
A vy víte, že dneska si už nezkusíte 
nic!)

Byla to věc rozhodnutí, jestli se začnu 
litovat, nebo ze situace vykřesám, co se 
dá. Rozhodla jsem se pro druhou varian-
tu. Napsala jsem několik esemesek, vy-
chutnávala zmrzlinu i vkusnou jarní vý-
zdobu galerie. Prodavačky procházející 
kolem mě domů se zdravily, mávaly na 
sebe s obsluhou cukrárny a s uklízečka-
mi. Celé to dostávalo jakýsi čapkovský 
rozměr. Pak jsem se jen tak procházela 
kolem výkladů a dělala si tipy na dárky. 

Když jsem došla k supermarketu, 
koupila jsem brokolici a šla domů. 
Když jsem vešla do dveří, manžel udive-
ně vzhlédnul od počítače a při pohledu 
na mě a na brokolici prohlásil, že mě asi 
ještě dobře nezná. Řekla jsem naopak, 
že mě má přečtenou, ale že měli zavřeno 
a že tohle je jediné, co nesu. Obdivuju 
ho, že se mi nesmál.

Celé další dny ve mně zůstávala ta 
věta, abych přece jen šla, že to asi po-
třebuju. Zůstává ve mně ten zájem pře-
mýšlet nad svými potřebami a nad tím, 
jestli jsou správné. Nechci nijak předu-
chovňovat to, že máme prostě občas 
chuť koupit si něco na sebe, přemýšlím 
jen, zda právě v tom není zakopaný pes. 
Zaměňujeme své opravdové potřeby 
za momentální chtění, touhy či vášně. 
A proč to rozebírám? Protože se vám 
možná taky vybavil stejný verš, ano, 
ten, v němž se píše: „Váš Otec ví, co po-
třebujete, dříve než ho prosíte.“

Bůh ví, co opravdu potřebujeme, do-
konce ještě dřív než to sami vyslovíme. 
Bible nepohrdá praxí, zmiňuje se do-
konce i o jídle, pití a oblékání. „Váš Otec 
přece ví, že to potřebujete.“

 Ono se to, popravdě řečeno, smete se 
stolu jedním citátem: „Otec ví“, ale dále 
tam však jde spíše o hledání Božího krá-
lovství a jeho spravedlnosti, s oním po-
pulárním zaslíbením: „A všechno ostatní 
vám bude přidáno!“

Přiznám se, že mě to někdy pěkně 
dráždí. Tak já abych chodila v nějaké 
kutně...protože nějaké to oblečení mi 
Pán Bůh vždycky nějak zařídí. Pošle 
mi určitě něco do cesty, dokonce ně-
kdy i s donáškou do domu. Jenže názor 
můj a Jeho o zajištění mého šatníku se 
určitě liší! Že by Stvořitel, který obléká 
celou přírodu do neuvěřitelných mode-
lů, vybírá z plejády materiálů a přehrš-
le barev, nechal zrovna mě chodit jako 
šedou myš? Pokud ano, bude to mít asi 
svůj význam. Myslím, že tím víc a tak 
dlouho, dokud mi na tom bude tak moc 
záležet...

Protože když nás Bůh ženy tvořil, vě-
děl, že takové budeme. Věděl, že bude-
me čas od času toužit po kytičkovaných 
halenkách. Nemyslím, že by nám nepo-
přál sluchu, kdybychom s ním probíraly 
i svá přání a touhy koupit si něco nové-
ho. Jen bychom měly být asi pravdivé 
samy k sobě. Přiznat si, že po něčem 
toužíme, něco si přejeme či chceme a ne 
že bychom to opravdu potřebovaly.

Myslím, že je naprosto v Boží moci 
navigovat nás cestou z práce támhle tou 
uličkou, kde zrovna budou mít něco, co 
potěší naše oko a třeba ani moc nezatíží 
naši peněženku. Ale myslím, že záleží 
na stavu našeho srdce, jestli to udělá. 
Protože pokud jsem celou svou bytostí 
posedlá tím, že nutně potřebuju něco 
na sebe a nevidím vlevo vpravo, pak mě 
Pán Bůh asi povede jinou uličkou tak, 
abychom se vrátily ke svým skutečným 
potřebám... abychom hledaly jejich na-
plňování u Něho. 

Víte, já tou uličkou šla - mají tam 
zmrzlinu a brokolici!

 Krásné jaro!

potřebujeme

okénko pro ženy
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stránka mladých

V protestantismu jsme s odmítnu-
tím svatých neuváženě odmítli i sochy, 
malby, symboly… prostě umění. I proto 
možná nemají umělci příliš v církvi na 
růžích ustláno. Umění však obrovským 
způsobem doplňuje zvěstované slovo 
a dokáže vyjádřit to, co slovy předat 
nemůžeme. Mám velkou radost, že vám 
můžu představit nové nestandardní hu-
dební těleso, jehož členové, Jakub Pí-
pal, Vítek Smunda a Purevnyam Munk-
hbaatar to myslí s obsahovou i formální 
stránkou vážně. 

 1. Ahoj kluci. Jak vlastně vznikla vaše 
kapela Almost Good, co tomu předchá-
zelo a proč jste ji založili?

Historie kapely je dlouhá a je dláždě-
na zážitky plnými pocitů ztracenosti, 
bezvýchodnosti, smutku, pláče, mar-
ných nadějí. Bůh nás vedl  a zkoušel, 
zda to myslíme vážně. První touha mít 
kapelu se ve mně zrodila jednoho veče-
ra v mých čtrnácti letech. Tehdy jsem 
začal skládat první songy. Chvíli jsem 
to táhl s nevěřícími kamarády ze ško-
ly, ale všichni jsme věděli, že to nemá 
budoucnost, takže to byla jen sklenice 
vody pro mé žíznivé srdce. Já však po-
třeboval pramen! Na Tmelosu Open, 
který se konal v Olomouci, vystupovala 
kapela Children 4ever a to mi dodalo 
novou naději. Na této akci jsem po delší 
době potkal Vítka Smudu. Věděl jsem, 
že hraje na kytaru, ale on se kvůli mně 
rozhodl, že začne hrát na baskytaru. 
Byla to nádherná léta, když jsme brnka-
li na dva španěly venku na lavičce. Po 
roce jsme hledali bubeníka se smyslem 
pro stejný styl hudby a věřícího. Byly to 
docela vysoké nároky. V tu dobu jsem 
potkal PJ, přišel do prváku na střední 
škole. Začal jsem se s ním bavit, i když 
má angličtina byla mizerná. Něco nás 
však sbližovalo a tak jsme se někdy tou-
lali Olomoucí s anglicko-českým slovní-
kem v ruce. PJ musel opakovat ročník, 
protože neměl dost dobrou češtinu. Pře-
stavte si, že byste přijeli do Mongolska 
a tam do vás tlačili chemii, fyziku nebo 
dějepis v mongolštině. Už jsme se neví-
dali tak často. PJ po čase začal pracovat, 
aby si vydělal na studium na vysoké 
škole. (Pozn.: Maturitu už má udělanou 
v Mongolsku). V této době jsme prožili 
mnoho nejistot a ztracených nadějí. Po 
nějaké době jsem znovu navázal kon-

takt s PJ, a tak jsme společně já (Kuba), 
Vítek a PJ bojovali za to, abychom mohli 
mít kapelu. I toto byl čas zklamání a na-
dějí, které padly, ale také vítězství, která 
skončila náš smutek...

 2. Co znamená název vaší skupiny 
Almost Good? Proč zrovna tento název? 
A co až se vypracujete, bude se vám ta-
kový název ještě hodit?

Když jsme přemýšleli o názvu, chtěli 
jsme, aby to dobře znělo, aby to mělo 
smysl, aby to vypadalo na pohled dobře. 
Myslím, že při některé z hodin angličti-
ny jsem zahlédl slovíčko „almost“ – zdá-
lo se mi dobré na pohled a ani zvukově 
nebylo špatné. Zjistil jsem si význam 
a připojil „good“, aby to vystihovalo 
naše přemýšlení. Název znamená „Sko-
ro dobré“. Takže jsme začali už od začát-
ku pokorně a chceme v tom pokračovat. 
Já si myslím, že to je super název, ne?

 3.  Jaký hrajete styl, proč je vám blíz-
ký a u jaké cílové skupiny vidíte jeho 
největší uplatnění? Daří se vám pro ta-
kovou cílovou skupinu hrát? Kde všude 
už jste koncertovali?

Hrajeme pop-punk, punk-rock. Je 
nám blízký, protože to je směs rivality 
a jemnosti, revoluce a pokoje. Je to hud-
ba, která nevede do depresí, ale do rado-
sti. Tento styl vyhledávají hlavně mladí 
lidé a pro ně chceme hrát. Myslím si, 
že se nám to daří. Hráli jsme už na dět-
ském dni, na dni otevřených dveří ZUŠ 
Žerotín, na gymnáziu a v křesťanském 
sboru v Českém Těšíně, v nízkopraho-
vém klubu Archa a na Worship festivalu 
ve Vsetíně.

 4. Co byste si přáli, aby vaše tvor-
ba posluchačům přinášela? Jakou roli 
ve vašem muzicírování hraje Pán Bůh? 
Jaká je, jak se dnes říká, vize (záměr) 
kapely?

Velký důraz klademe na texty, které 
dělají naši kapelu takovou, jaká je. Jsou 
z velké většiny zaměřeny evangelizačně. 
Největší odměnou by pro nás bylo, kdy-
bychom někomu pomohli, aby se dostal 
blíž k Bohu nebo kdyby dokonce uvěřil 
v Ježíše skrze to, o čem mluvíme. Bůh je 
to, čím naše hudba žije. Chceme se stá-
le vyvíjet, přáli bychom si, aby nás lidé 
začali brát vážně a zamýšleli se nad tím, 
o čem zpíváme, aby je to přivádělo ke 
chvále, k pokání, k odpuštění. Chceme 
lidem přinést smysl do života. Chceme 
hrát na světové úrovni.  

5. A teď jedna otázka na basáka Vítka 
Smundu: Vítku, jak ty ses osobně setkal 
s osobou Pána Ježíše Krista?

Bylo mi asi 12 let, když jsem chodil do 
Sokola na stolní tenis. Zde jsem se se-
tkal s Danem a Kubou Pípalovými. Dan 
Pípal s Jitkou Davidovou vedli klub pro 
nevěřící děti. Bylo to něco jiného, než co 
jsem znal z jiných seskupení lidí. V klu-
bu jsem se mohl dozvědět o Ježíši. Dan 
čas od času říkal, že pokud by někdo 
chtěl přijmout Ježíše Krista jako svého 
Pána a Spasitele do svého života, může 
kdykoliv přijít za ním nebo za Jitkou. 
Chvíli mi to vrtalo hlavou. Rozhodl jsem 
se změnit a přijmout Ježíše do života. 
Stále se snažím měnit tak, aby Bůh měl 
ze mne radost. Vím, že občas mám na 
věci jiné názory než někteří křesťané, 

Rozhovor se členy olomoucké formace
Almost Good
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Křesťan a normalita-
-křesťan a duševní nemoc

ale také vím, že Bohu jde o srdce. Je to 
běh na celý život.

6. Pídžeji, ty jsi bubeníkem v kape-
le. Odkud pocházíš, jak ses dostal do 
České republiky a jak ses dostal k víře 
v Ježíše Krista?

Jmenuji se Purevnyam Munkhbaa-
tar a pocházím z Mongolska. Rodiče 
mi jednou řekli, že pojedeme do Čes-
ké republiky a za tři dny jsme odlítali. 
Rodiče si vybrali Olomouc, ani nevím 
proč. Jednou jsem šel kolem Slovanské-
ho gymnázia, tak jsem se rozhodl tuto 
školu navštěvovat. Zde jsem se potkal 
s Kubou Pípalem. Kuba mě pozval do 
olomoucké mládeže. Tam jsem se po-
prvé setkal s křesťany. Bylo to pro mě 
zvláštní, ale zároveň jsem cítil pokoj. 
Kuba pořád mluvil o nějakém Ježíši 
a zdál se mi proto dost divný. Už mně to 
i lezlo na nervy. V mládeži se mi ale lí-
bilo, protože jsem tam cítil pokoj, lásku 
a nádherné vztahy mezi lidmi. Bylo to 
odlišné od jiných náboženství. Byl jsem 
zvyklý spíše na prostředí východních 
náboženství. Protože jsem však nebyl 
zběhlý v češtině, ve škole jsem propadl 
a už jsem se s Kubou neviděl tak často. 
Naše cesty se ale zase zkřížily, založi-
li jsme kapelu a jsme spolu dodnes. 
Mongolská misionářka Mogi ze Zlína 
mi poslala film Ježíš, nějaké brožurky 
a chvály. Všechno bylo v mongolštině. 
Vše vyvrcholilo, když mě Kuba pozval 
na Gospel večer, zde jsem svůj život 
odevzdal Ježíši. Písmo a evangelium 
tam bylo podáváno v angličtině, takže 
jsem tomu mohl plně porozumět, dlou-
ho jsem byl totiž v USA.

7. Kluci, vy teď začínáte nahrávat své 
první album. Co od nahrávání a vydání 
alba očekáváte?

Na nahrávání se moc těšíme. První 
sen byl mít vůbec kapelu. Druhý byl na-
hrát nějaké to album. Pak jsme vyhráli 
Tmelos Open 6 star a to je podle mne 
pro nás docela velký krok. Myslím si, že 
nahrání alba utuží naše vztahy, že třeba 
zažijeme i srandu, bude to zkušenost, 
která nás, věřím, posune dál – jak k Bo-
hu, tak k profesionalitě.

Kluci, díky za vaše neotřelé, otevřené 
a odvážné odpovědi. Přeji vám, aby vás 
na vašich hudebních cestách provázel 
Boží zdar a aby vaše služba zrála a při-
nášela očekávaný užitek. Přeji vám také 
kopec Božího požehnání při nahrávání 
a vydání vašeho prvního alba.

Na skromném trhu odbornějších 
publikací o pastorační péči nelze než 
uvítat nový titul, který (myslím dost 
úspěšně) přibližuje laické veřejnosti 
souvislosti a vztahy mezi duševními 
a duchovními aspekty lidského živo-
ta.  Autorkou této zajímavé knihy je 
MUDr. Ilona Burdová, psychiatrička 
pracující na psychiatrické klinice FN 
v Brně a katolická křesťanka. Kniha je 
rozdělena na dvě části. V první, nazva-
né Křesťan a normalita, se autorka za-
mýšlí nad pojmem „normalita“ v kon-
textu křesťanství a z pohledu psychi-
atrické vědy. V části druhé, nazvané 
Křesťan a duševní nemoc, pak hovoří 
o různých duševních chorobách, jejich 
příčinách a léčbě, a to vše v kontextu 
křesťanské víry. Na konci knihy čte-
nář najde slovníček odborných výrazů, 
který mu usnadní pochopení někte-
rých odbornějších textů. 

Autorka sama v úvodu píše, že si 
je vědoma nedostatku publikací od 
věřících psychiatrů a tak je její kniha 
snahou přispět svou „troškou do mlý-
na“. Že je to „troška“ velmi užitečná, 
se ukáže hned, jakmile nalistujeme ob-
sah a projdeme si názvy jednotlivých 
kapitol, ze kterých vybírám namátkou 
tyto: 
Normalita z pohledu psychiatra
Normalita v křesťanském pojetí
Emoce
Sexualita
Křesťan a vzdělávání
Hranice ve vztazích
Krize autority
Komunikace
Tajemství šťastného manželství
Problémy ve vztazích s příbuznými
 Vztah mezi duchovním životem a du-
ševním zdravím
Hřích z psychiatrického pohledu
Falešné představy o Bohu
Psychiatrie a ďábel
Příčiny duševních nemocí.

Jedná se o problémy a témata stá-
le aktuální, se kterými se setkáváme 
i v našich sborech a tak předpokládám, 
že ti, kteří se s takovými problémy sami 
potýkají, najdou v knize odpovědi na 
některé své otázky. Těm pak, kteří se 
cítí povoláni k pastorační práci, by tato 
publikace mohla být základním studij-
ním materiálem, neboť pouhé nadšení 
pro věc často nestačí a je třeba k němu 
přidat aspoň minimum solidního teore-
tického základu, který zde MUDr. Bur-
dová bezpochyby podává. 

Kniha, kterou otevíráte, je lékařským 
zamyšlením nad lidskou osobou, nad 
jejími projevy, vztahy, nápadnostmi, 
životními rolemi i selháváním v nich. 
Opírá se o zkušenosti psychiatra z mno-
ha setkání s lidmi ohroženými duševní 
poruchou. Uvažuje o jejich osudech 
a postavení mezi spoluobčany. Vypoví-
dá srozumitelně zejména o problémech 
věřících osob v názorově pluralitní spo-
lečnosti

Z předmluvy MUDr. Slavoje Brichcí-
na, str. 3.

recenze

ROZHOVOR PŘIPRAVIL PETR HÚŠŤ

Kartuziánské nakladatelství, Brno, 2009, 252 stran. 189 Kč
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tématická úvaha

Ochromený?
V životě jednotlivce, sboru, ale i ná-

roda přicházejí různé situace, krize, 
ztráty, zklamání, které nás ochromují. 
Jak ovlivní náš další život?

Když prožijeme něco, co nás 
ochromí, je důležité udělat 
několik klíčových kroků:
1. Vymanit se z vlivu toho, co nás 

ochromuje, ochromovalo.
2. Rozloučit se s tím, co se nedá vrátit.
3. Uvědomit si pevné body a provést 

potřebné změny ve vlastním životě.
4. Jít dál: nezahořknout, nerezignovat, 

nepodlehnout sebelítosti a budovat 
další život.

Zkusme si to představit 
například při zemětřesení:
ad 1. Vytáhnout zasažené zpod trosek, 

ošetřit zraněné
ad 2. Pochovat mrtvé, oplakat je, roz-

loučit se s nimi.
ad 3. Odklidit trosky, vybudovat novou 

infrastrukturu 
ad 4. Postavit nové budovy a život jde 

dál…
Uveďme několik příkladů.

Odchod Izraelců z Egypta (Ex 14)
Po dlouhé době otroci Izraelci koneč-

ně odcházejí z Egypta. Později se na 
poušti ukáže, jak byli s Egyptem spjati, 

jak na něm byli závislí, a vidíme, že ho 
vlastně ani moc opustit nechtěli. Skýtal 
jim jakousi jistotu, jídlo, pití, byť byli 
v otroctví. 

Bůh je však chtěl získat pro sebe, 
a proto bylo je potřeba osvobodit od 
„egyptského myšlení“. Ještě na poslední 
chvíli je stíhá faraonovo vojsko, aby je 
Egypťané dostali zpět. Nastává panika, 
zmatek, do kterého zaznívá velitelské 
Boží povzbuzování: „Řekni jim, ať jdou 
dál!“ - „Hospodin bude bojovat za vás! 
Vy se budete jen dívat!“ - „Egypťany už 
nikdy neuvidíte!“

Bůh dbal na to, aby egyptské vojsko 
Izraelce neohrozilo. Bdí i nad námi. Čas-
to náš strach nemá kořeny v tom, že by 
okolnosti byly tak zlé, ale v tom, jak na 
tyto okolnosti reagujeme. Kdyby Izrael-
ci věděli, co Bůh dokáže udělat, nebáli 
by se. - Ale ani my dopředu nevíme, jak 
nás Bůh zachrání!

Bůh nás vymaňuje z dosahu toho, 
co nás ochromuje; náš strach 
neplyne z okolností, ale z naší 

reakce na ně.

Poprava Jana Křtitele (Mt 14)

Když se Pán Ježíš dověděl, že Jan Křti-
tel byl popraven, dotklo se ho to. Dává 
pokyn učedníkům, aby se stáhli někam 

na opuštěné místo, kde se s tím bude 
moci sám vyrovnat. Ale nešlo to. Hr-
nou se za nimi zástupy, potřebují slovo, 
uzdravení, nasycení (tady došlo k zá-
zraku nasycení 5 000 lidí). Potom Pán 
posílá učedníky na druhý břeh, rozloučí 
se se zástupy a teprve teď má čas (noc, 
místo spánku), aby to všechno zpraco-
val - na modlitbě.

Když nás něco ochromí, často to zna-
mená, že se s něčím musíme rozloučit, 
s něčím mrtvým, neživým. Může to být 
hřích, vztah, něco cenného. Pokud chce-
me začít novou etapu života, je třeba se 
rozloučit s tím, co už skončilo. To vyža-
duje čas, kdy v nás probíhají procesy, 
které obvykle nejsme schopni pochopit 
ani vysvětlit. A je dobré tento čas trávit 
modlitbou.

Chceme-li jít dál, musíme se 
rozloučit s tím, co už je mrtvé, 

co skončilo.

Zvědové v zaslíbené zemi (Nu 14)

Mojžíš na Boží pokyn vyslal z pouště do 
zaslíbené země dvanáct zvědů, aby se pře-
svědčili, jak je krásná a na co se mohou 
těšit. Přinesli však zprávy, které ochromi-
ly celý národ, a to na dlouhých osmatřicet 
let: „Země je snad sice dobrá, ale jsou tam 
obři a nedobytná města. Nemá cenu tam 
chodit, v boji s nimi bychom padli a naše 
děti by nepřátelé pobili.“

Izraelci se rozhodli jít zpátky do Egyp-
ta a dva „stávkokazy“ Jozue a Kálefa 
chtěli ukamenovat. Byli to jediní dva 
zvědové, kteří národ povzbuzovali, že 
s Boží pomocí zemi získají. Do toho za-
sáhl Bůh a rozhodl: „Dobrá, nechcete, 
nepůjdete tam, budete chodit čtyřicet 
let tady po poušti, až všichni pomřete. 
Do slíbené země dojdou jenom Jozue, 
Kálef a ty děti, o kterých jste říkali, že 
by je nepřátelé pobili.“

 Jak na nás toto vyprávění půso-
bí? Děsí nás? Je nám to líto? - Pokud ano, 
tak se identifikujeme s většinou, s těmi, 
kdo reptali, kdo nevěřili. Ale zkusme se 
identifikovat s Jozue, s Kálefem, s dět-
mi! - Přestaňme být většinou! Důvěřuj-
me Bohu a mějme odvahu být jiní – na 
pracovišti, mezi nevěřícími, možná i ve 
sboru. 

– Život jde dál!
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PETR VAĎURA

Rozhovor
R: Jste v proudu příprav do boje – proti komu budete bojovat?

N: No přeci proti Pelištejcům. Definitivně je rozdrtíme. Z tohoto útoku se už 
nevzpamatují. 

R: Proč myslíte?

N: Protože jsme silnější. A teď proti nim vytáhneme se schránou smlouvy, které 
se oni bojí. Věří, že s námi je Hospodin, před kterým padl i mocný Egypt, 
takže jejich Dágon nemá šanci.

R: Vy věříte, že Hospodin bude bojovat za vás?

N: A proč by nebojoval? Jsme přece jeho lid!

R: Ale v poslední době se v Izraeli Hospodin moc neuctíval...

N: Ale uctíval, v Šílu stojí stánek, přinášejí se oběti, zapalují se lampy na svícnu, 
všechno běží, jak má.

R: Ale lidé prý nechtějí přinášet oběti, protože jste je s vaším bratrem okrádali.

N: Jaképak okrádali? Je přeci řečeno, že kněží mají žít z obětí. Tak co pořád ně-
kdo má? Brali jsme si jen to, co nám patří. A že jsme si brali syrové maso, jak 
si kdosi naříkal, to je pravda. Kdo má pořád jíst ty spáleniny z oltáře. A kdo 
chtěl okrást kněze, od toho jsme si vzali svůj díl sami. Lidé jsou moc útlocitní. 
Měli by být vděčni, že jim sloužíme.

R: Přesto si na vás stěžují. Dokonce prý ve stánku provozujete smilstvo.

N: Lidé toho napovídají. Trochu jsme si polaškovali se ženami, které konají služ-
bu u vchodu do stánku. No a co? Vadilo to někomu? 

R: Jestli to nevadilo Hospodinu. Prý dokonce poslal k vašemu otci proroka, kte-
rý nad vámi a vaším bratrem vynesl soud.

N: Vy myslíte toho bláznivého muže, který přišel strašit našeho otce? Takových 
podivínů se toulá po kraji a nikdo je nebere vážně – jen hysterické ženské. 
Však ať si Hospodin zkusí na nás sáhnout! Kdo mu pak bude sloužit, co? Kdo 
bude přinášet oběti? Může být rád, že se kolem toho jeho stanu pachtíme. 
A vy nedejte na řeči. Však dnes uvidíte, jestli nás Hospodin zavrhl!

R: A nezlobí se na vás a vašeho bratra otec?

N: Otec je starý a sám má máslo na hlavě. A řeči on měl vždycky. Vadí mu, že 
prý hřešíme proti Hospodinu. Nesmysly. Už by se do nás neměl plést. Stejně 
děláme všechnu práci sami. Ať se spíš stará o toho výrostka, co mu tam nasa-
dila ta ženská z Efrajimu. 

R: Vy se skutečně Boha nebojíte?

N: Podívejte se, já jsem z kněžského rodu, vyvolený ke službě ve stánku. Prosím, 
když to musí být, budu to dělat. Ale proč bych si neměl taky trochu užívat? 
A proč se trochu nebavit? Každý si to může dovolit, jen já bych měl žít jako 
nějaký asketa? A bohy člověk nesmí brát moc vážně. Přinést oběť, pomodlit 
se – a dost. Co by chtěl kdo víc? Přeci nejsme na světě proto, abychom se po-
řád před někým hrbili. Nejlepší je, když se do nás bohové moc nepletou. 

R: Ale dnes na Boží pomoc spoléháte, ne?

N: Já spíš doufám, že se té jeho truhly polekají ti neobřezanci. A jestli nám Pán 
Bůh pomůže, bude to jenom dobře. Teď už ale musím končit, protože támhle 
jde bratr a musíme vynést schránu.

R. Děkuji za váš čas.

Kdo je neznámý? Odpovědi zasílejte na autorovu adresu: PO BOX 5, 347 01 Tachov

Výsledek biblického kvízu 01/2010: Zekarjáš (Izajáš 8,2; 7,14; 2 Pa 29,1)

s neznámým

biblický kvíz

JENDA VOPALECKÝ

Není nutné, abychom byli 
součástí většiny! Přestaňme 

se na svět, na Boží sliby dívat 
„většinovýma“ očima. 

Kálef, Jozue a děti mohli ostatním 
vyčítat: „Kvůli vám jsme teď ztratili os-
matřicet let!“ Ztracený čas? Ale o výčit-
kách si nic nečteme. K tomu, aby v nás 
Bůh vypůsobil potřebné změny, potře-
buje někdy čas, který se nám zdá zabitý. 
Později v zaslíbené zemi se Kálef s vděč-
ností ohlíží zpět, děkuje Bohu, že mu dal 
dožít se pětaosmdesáti let a stále je plný 
síly a zdraví. V Božích očích to ztracený 
čas nebyl. Vlastně o nic nepřišel. A Jo-
zue se dožil dokonce sta deseti let.

Nedůvěra zvědů při návratu ochromi-
la celý národ na osmatřicet let. Ale od té 
doby se už nikdo z nich do Egypta vra-
cet nechtěl. Ještě museli projít reptáním 
a tvrdou školou, aby se ujistili, že Mojžíš 
vede celý národ z Božího pověření. Ale 
ze všeho tohoto ochromení šli dál! Pod 
Božím vedením. 

Důvod, proč na nás Bůh dopouští 
něco ochromujícího, není nás 

zničit, „potrestat“, ale proměnit, 
obnovit naše srdce.

To, co bylo zbořeno, nově 
vybudovat a jít dál (Nehemjáš)

Nehemjáš přišel do Jeruzaléma asi de-
vadesát let po propuštění Izraelců z Ba-
bylonského zajetí. A město, konkrétně 
hradby, bylo pořád ještě v troskách. Mů-
žeme se dohadovat, proč. Trochu něco 
poopravovali, pak jiný král další stavbu 
zakázal a oni se s tím spokojili. Zvykli 
si. Živořili i duchovně. 

Teprve Nehemjášův příchod zname-
nal obnovu hradeb. To, co jeruzalémští 
navrátilci neudělali za devadesát let, 
dokázali pod Nehemjášovým vedením 
za dva měsíce (přesně za padesát dva 
dnů).

Po dostavbě hradeb Nehemjáš obno-
vuje duchovní život a pořádek v Jeruza-
lémě. Vrací se k Božímu slovu (Zákonu), 
Hospodinovým svátkům, Davidovým 
řádům.

 Po ochromujícím zajetí 
izraelský národ konečně obnovil 
zemi, města i duchovní život a 

mohou jít proměněni životem dál.
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informace

Ve dnech 17. až 20. 3. 2010 proběhlo 
ve Vranově u Brna shromáždění starších 
Křesťanských sborů, kde se rozhoduje 
o společných věcech a informuje o živo-
tě jednotlivých sborů v naší zemi. Hlav-
ním vzdělávacím tématem bylo Překo-
návání zklamání. Byl jsem povzbuzen 
a prožil požehnání v duchu Davidova 
131. žalmu: „Jaké dobro, jaké blaho 
tam, kde bratří bydlí svorně!“ Tam udílí 
Hospodin své požehnání, život navěky.“ 
Toto setkání stálo opravdu za to!

 Nejprve několik slov o místu konání. 
Proběhlo v zajímavém prostředí katolic-
kého kláštera Vranov u Brna asi 12 km 
severně od Brna. Stával zde již od 13. sto-
letí a časem podlehl zkáze. V roce 2000 
zdejší konvent Nejmenších bratří sv. 
Františka z Pauly (Pauláni), klášter ob-
novil a vytvořil zde duchovní centrum, 
kde se pořádají různé akce duchovního, 
kulturního a vzdělávacího charakteru. 
V hezkém prostředí tzv. Moravského 
Švýcarska uprostřed krásné a klidné 
přírody je zde možnost pořádat konfe-
rence a pobyty. Útulné společné jídelně 
vévodí obrovský obraz Svatby v Káni. 
K rannímu ztišení jsme měli k dispozici 
nejen sál, ve kterém přes den shromáž-
dění probíhalo, ale i klášterní kapli. 

Večer, když skončil náročný den, jsme 
trávili čas v pohodlně vybavených po-
kojích nebo ve zmíněné jídelně v druž-
ném rozhovoru. Na jídelnu navazovala 
v rohu ve věži prodejna literatury. Vše 
se platilo samoobslužně. U knih jsem 
to obdivoval zvlášť, protože některé vy-
stavené knihy, byly velmi drahé. Mohu 
konstatovat, že zde byla vystavena řada 
Biblí (různé studijní překlady), a že pří-
tomní starší tyto Bible hodně kupovali. 

Jak překonat zklamání

Hlavní část shromáždění starších 
byly semináře na témata, spojená se 
zklamáním v životě křesťanů (jeho pří-
činy, k čemu vede i jak ho překonat). 
Velmi kvalitní, protože hlavními lekto-
ry byli bratří Otakar Vožeh (Internati-
onal Needs) a Jan Zajíc z Evangelické 
církve metodistické. Kromě nich jsme 
prožili velmi hezké osobní vzpomínky 
na zklamání osvědčených bratří – Jirky 
Krejčího („Jak předejít zklamání“) a ta-

ké Jendy Kašparce („Jak se stát rohož-
kou, aniž bych to nelibě nesl“). Myslím, 
že tohle bylo něčím, co jsme již dávno 
potřebovali – osobní příklad těch, kdo 
stáli v popředí dění ve sborech. 

Zklamání je něco, co je nedílnou sou-
částí našeho života. Mnohdy bychom 
byli rádi, abychom se mu vyhnuli, ale 
zklamání je něčím, co nás přivádí blíž 
k Pánu Bohu a co nás nakonec posou-
vá v životě dál. Jde o to, aby zklamání 
nepřerostlo v hořkost, zatrpklost a re-
zignaci. Jde o to, abychom se nerýpali 
neustále v minulosti, ve spálených a ne-
využitých příležitostech, ve svých zkla-
máních a v křivdách, které nám způso-
bili ať domněle či skutečně jiní, ale aby-
chom mohli jít dál k novým cílům, které 
nám Pán Bůh připravil.

Bratr Ota Vožeh nám představil citát, 
který mu hodně pomáhal v jeho zkla-
máních:

„Chceš-li se zklamat 
– hleď na lidi.

Chceš-li být sklíčený 
– hleď na sebe.

Chceš-li se zmužit a vítězit 
– hleď na Krista“ 

Erich Sauer

O čem to všechno bylo?
Rád bych uvedl krátký přehled semi-

nářů s jejich hlavními body:

Otakar Vožeh začal seminářem Tři 
druhy služby (služba pro svůj vlastní 
prospěch, služba ve prospěch Božího 
domu a služba Bohu), dále pokračo-
val obecným seminářem O zklamání. 
V něm rozebral Mojžíšova zklamání 
v jeho životě, dále pak zklamání Davida 
a učedníků Ježíše po ukřižování. V závě-
ru je recept na zklamání: znalost Písma, 
aby Ježíš byl ústředním bodem, neotřesi-
telná víra ve vzkříšeného Krista a vděč-
nost. Jeho dalším seminář byl Zklamán 
sebou samým, ve kterém rozebíral situa-
ce, kdy jsme zklamali někoho druhého, 
když jsme selhali v morálce, nesplnili 
úkol, nedosáhli cíle, když jsme pasivní 
či máme pocit, že duchovně nerosteme. 
Závěrečný seminář byl s názvem Příči-
ny duchovního zklamání a lék na ně. 

V něm se zabývá naší špatnou pamětí 
na prokázané dobro a dobrou pamětí 
pro zlé zážitky, tím, že nemáme srov-
návat nesrovnatelné a žít v minulosti. 
Jako lék na zklamání uvedl čtyři body: 
zbavit se přítěže, hledět vzhůru, dívat se 
dopředu a hnout sebou. 

Bratr Jan Zajíc měl rovněž několik se-
minářů a to na téma: 

Život z vlastních sil. V něm rozebí-
ral známý problém pracovníků v církvi 
– vyhoření. Rozebíral podrobně příčiny 
vyhoření, jaké má vyhoření důsledky 
v životě člověka i okolí, jak ho překonat 
a také, jak mu předejít.

Zklamání. V něm se zabýval příčina-
mi zklamání (vlastní selhání, selhání 
církve, lživé dojmy a nenaplněná oče-
kávání), uvedl, k čemu může zklamání 
vést, dále jak zklamání překonat a také, 
jak zklamání předcházet.

Žít vítězně v těžkých zkouškách. Náš 
boj je duchovní, nebojujeme s lidmi, ale 
se sebou, s Božím protivníkem, které-
mu máme odpírat, zbraně našeho boje 
jsou modlitba láska. Jak nepodlehnout 
duchovnímu tlaku a zůstat vítězem, co 
vítězství znamená.  

Semináře byly velmi podnětné a bylo 
tam řečeno mnohé, s čím mnozí z nás 
zápasí. Kdo máte o ně zájem a rádi bys-
te si je vyslechli, mám pro vás potěšu-
jící zprávu. Bratr Dan Zeman se nám 
nenápadně v koutku sálu věnoval se 
svou aparaturou a všechny je nahrál do 
formátu MP3. Takže jsou dvě možnosti: 
buď si napsat o DVD (jsou na něm kro-
mě MP3 záznamu i fotografie z pobytu 
bratří a také prezentace, které byly po-
užity), anebo je možnost navštívit we-
bové stránky Křesťanských sborů www.

krestanskesbory.cz/starsi, kde jsou všech-
ny semináře vystaveny a je možno si je 
stáhnout do svého počítače. 

Pokud jde o atmosféru setkání, byla 
neopakovatelně hezká. Prožil jsem již 
za svůj život slušnou řadu Shromáždě-
ní starších, ale toto bylo jedním z mála, 
na které velmi rád vzpomínám. Bylo 
jedinečné také tím, že v pátek večer ta 
vzdělávací část končila Památkou Páně. 
I ta patřila k těm, na které se nezapomí-
ná. Je to poprvé, co jsme setkání bratří 

Jak překonat zklamání
Shromáždění starších Křesťanských sborů 2010
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končili tak krásným způsobem. Věřím, 
že ne naposledy. Bylo dost času na to, 
abychom si i při náročných seminářích 
našli čas na to, abychom si popovídali 
– a nebylo to povětšinou o něčem úpl-
ně jiném, než co jsme prožívali během 
dne. 

Praktické záležitosti, týkající 
se sborů

V sobotu pak byl závěr dne, kdy se ře-
šily praktické věci, které se týkají všech 
sborů.  Patřila k tomu volba mezisbo-
rové rady. Ze staré mezisborové rady 
odstoupili bratří Jenda Staněk, Tomáš 
Havlíček a Jiří Krejčí. Nová mezisboro-
vá rada byla zvolena jednomyslně všemi 
přítomnými staršími a je tvořena brat-
ry: V. Eleder, M. Mellwig, M. Kašparec, 
V. Pípal, J. Vopalecký. Jednatelé J. Šupík 
a P. Boháč jsou součástí mezisborové 
rady automaticky z titulu své funkce 
jednatelů. 

Dále jsme byli informováni o prodeji 
a ukončení činnosti vydavatelství A-
-Alef a o způsobu vydávání časopisů 
a duchovní literatury v našich sborech 
v dalším období.

Jedním z důležitých bodů byla otázka 
praktického provádění církevních sňat-
ků v našich sborech. Směrnice č. 2 je 
k dispozici ke stažení na www.krestan-
skesbory.cz/dokumenty/uzavirani-
-manzelstvi.pdf. Pověření oddávat pod-
le této směrnice mají následující bratří: 
J. Staněk (Plzeň), A. Novotný (Ostra-

va-Poruba), V. Pípal (Opava), J. Krejčí 
(Brno), B. Kostlán (Bohumín), P. Vopa-
lecký (Ostrava-Zábřeh), J. Andrýsek 
(Český Těšín); v roce 2009 – bylo uza-
vřeno 9 manželství. Veškeré doklady je 
nutné předávat J. Šupíkovi k archivaci.

Řešily se také některé nedořešené ma-
jetkoprávní vztahy – i zde bylo rozhod-
nuto jednomyslně (viz zápis z jednání) 
všemi přítomnými staršími.

Na jednání starších bylo navrženo 
také vytvoření centrálního archivu Křes-
ťanských sborů. Přípravou byla jedno-
myslně pověřena mezisborová rada. 

Mezi praktické záležitosti patřila také 
otázka, zda mají naše sbory vstoupit do 
Ekumenické rady církví. Zde byly názo-
ry rozdílné, protože však bylo dohodnu-
to, že pro vstup je třeba 2/3 většiny a té 
nebylo dosaženo, vstup do ERC nebyl 
tedy schválen. Dále následoval návrh 
finančního rozpočtu na rok 2010 a jeho 
schválení bylo opět jednomyslné. 

Doprovodné prezentace
Během společného pobytu jsme také 

mohli sledovat různé zajímavé prezenta-
ce toho, co se ve sborech děje. Seznámili 
jsme se s prací bratra Jarka Andrýska, 
Petra Húště, ale také třeba se zajímavou 
prezentací Křesťanský outdoor (aktivity 
v přírodě), předvedenou bratrem Pav-
lem Gwóźdźem. Je dobré vědět, jaké 
různé aktivity ve sborech probíhají a je 
dobré mít možnost se ptát, proč to dě-
lají právě takto. Předejde se tak mnoha 

předsudkům a nepochopením, které 
bratrským vztahům rozhodně neprospí-
vají. Naopak, je pak možno za řadu věcí 
bojovat společně na modlitbách. A to je 
k nezaplacení. 

Termín příštího Shromáždění 
starších 

Mělo by proběhnout 16.–19. března 
2011. Rád bych poděkoval bratřím z mi-
sijní skupiny za bezchybnou přípravu 
tohoto shromáždění starších. Prožili 
jsme spolu krásné chvíle vpravdě bratr-
ského společenství, kdy jsme si uvědo-
movali, že patříme k sobě jako údy Těla 
Kristova – a byly to chvíle radostného 
společenství. Škoda, že tomu tak dříve 
pokaždé nebývalo.  A tak se těším, že 
bude-li Pán chtít a my budeme živi 
a zdrávi, i když sám už mezi starší brat-
ry nepatřím, že s nimi opět strávím krás-
né chvíle společné pohody, kdy budeme 
moci čerpat z Božího slova (to všichni 
moc potřebujeme!), kdy se také budeme 
prostě a radostně sdílet a kdy pak v ta-
kové atmosféře důvěry a vzájemné úcty 
budou moci bratří řešit i složité problé-
my, které před námi vyvstanou. 

A věřím, že se nás k tomu vzdělávací-
mu setkání sejde mnohem více než le-
tos. Věřte mi, stálo to opravdu za to!

Pokud vás zajímají bližší podrobnosti o kláš-
teře ve Vranově u Brna – viz následující odkaz: 
http://www.dc-vranov.katolik.cz/

informace
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rozhovor

JAREK ANDRÝSEK

Archeolog Alan Millard
na návštěvě v České republice

Po několika letech přijel do České re-
publiky emeritní profesor hebrejštiny 
a starých semitských jazyků na univer-
sitě v Liverpoolu Alan Millard, kterého 
u nás známe mimo jiné také jako redak-
tora Nového biblického slovníku (Návrat 
domů, 1996) a knihy archeologických ná-
lezů, vrhajících nové světlo na poselství 
Bible, nazvané Objevy z biblických časů 
(Knižní klub, 2000). Dvakrát zde působil 
jako lektor Semináře biblického vzdělá-
vání o.p.s. a nyní byl jedním z řečníků 
Velikonoční konference Křesťanských 
sborů v Třinci (2.- 4. dubna 2010) s téma-
ty Význam archeologie pro studium Bib-
le, Světlo do doby králů, Daniel v Baby-
lóně a Překládání Bible. O velikonočním 
pondělí (5. dubna) přednášel na téma Je 
Bible spolehlivá? Archeologické důkazy 
v havířovském sboru  Evangelikální spo-
lečenství křesťanů, které přednášku při-
pravilo pro havířovskou veřejnost. Při té 
příležitosti jsem Alanu Millardovi položil 
několik otázek.

Vy jste působil řadu let v Bratrských 
sborech v Anglii. Sám jste byl starším 
sboru. Mohl byste nám trochu přiblížit, 
jak vypadají sbory Bratrského hnutí 
v Anglii?

V letech 1974-2008 jsem byl jako starší, 
zodpovědný za určité oblasti práce Hoy-
lake Chapel (v přímořském městečku na 
poloostrově Wirral v hrabství Merseyside, 
pozn. autora). Náš sbor se hlásí k tradici 
Otevřených bratří a v rámci poloostrova 
spolupracuje se dvěma desítkami dalších 
bratrských sborů. Udržujeme například 
společně středisko pro letní tábory ve 
Walesu tzv. Merseyside Christian Youth 
Camp. Já jsem byl zodpovědný za biblické 
studium ve sboru a pak pro domácí sku-
pinky. Připravoval jsem, spolu s dalšími, 
program vyučování pro nedělní bohosluž-
by. V Hoylake Chapel byl každý členem 
nějaké pracovní skupiny: misijní, pastýř-
ské, vyučovací, květinové (výzdoba sálu 
a okolí), hudební, pro mládež, stravování, 
alfa kurzy, ranní setkávání apod. Snažili 
jsme se každého zapojit a fungovalo to 
velmi dobře.

Vím, že jste se přestěhoval na nové 
místo, ale jak vaše staršovstvo v Hoyla-
ke pracovalo?

Měli jsme tehdy 9 starších. Jeden 

z klíčových spolupracovníků, který měl  
organizační dar, odešel k Pánu a sbor 
teď hledá nové zodpovědné spolupra-
covníky. Nyní mají čtyři starší. V Hoyla-
ke, ale i v jiných sborech je běžné, že je 
zaveden penzijní věk pro starší. Pomáhá 
to zdravému vývoji sboru, protože mlad-
ší by se jinak neosmělili převzít inicia-
tivu. Dolní věkový limit není stanoven. 
Každý starší má určitou oblast, za kte-
rou je zodpovědný – vyučování, pastýř-
skou péči, hudbu, budovu sboru atd.

Kolik vás ve sboru bylo?

Přibližně 70 až 100, podle toho, ve 
které době. Jeden čas jsme podporovali 
4 misijní rodiny. Před deseti lety jsme 
měli jednoho pracovníka na plný úva-
zek pro pastýřskou práci. Navštěvoval 
také všechna ostatní setkání se soused-
ními církvemi, což mělo velký vliv na 
vzájemnou dobrou spolupráci. Vyučoval 
v rodinách a vedl administrativní prá-
ci, kterou nemohli dělat ostatní starší, 
sloužil na pohřbech apod. Někdy nám 
slouží i sestry, u nichž starší rozpoznali 
dar a které tak činí samozřejmě pod au-
toritou starších.

V jaké církvi jste teď, když jste se pře-
stěhoval do Leamington Spa?

Myton Church Warwick. Máme pra-
covníka na plný úvazek, dále pro práci 
s mládeží, částečně administrátora, a se-
stru, kterou podporujeme v práci mezi 
studenty: pomáhá skupinkám studentů 
organizovat akce na univerzitě, navště-
vuje je a pomáhá jim rozvíjet aktivity. 
Organizuje studentská setkání a dopra-
vu studentů z univerzity do církve na 
akce. Zde podávají oběd pro 40 až 50 
studentů, mluví spolu o životě, studiu 
a vztahu s církví.

Máme asi 300 členů a scházíme se ve 
školní hale Mytonské školy, se kterou 
máme velmi dobré vztahy. Podporujeme 
evangelistu, který pracuje v organizaci 
nazvané Counties, staré organizaci Bra-
trských sborů, která se zasazuje o to, aby 
v každém hrabství byl jeden evangelista. 
Jezdí každou neděli na jiná místa, aby 
tam kázal evangelium. Ve středu večer 
je například v jedné kavárně, kam jsou 
zváni lidé a on tam odpovídá na otázky 
víry.

Pracujete ve sboru se ženami?
Máme jednou týdně shromáždění pro 

starší ženy v budově sesterského sboru. 
Každý týden probíhá setkání mladých 
maminek, každá skupinka má svou pat-
ronku babičku. Pijí společně kávu a čtou 
Bibli, sdílí se. Každé tři měsíce v sobotu 
ráno máme snídani pro ženy, kam zveme 
řečníka. Podobně to dělají i muži. I zde je 
dost prostoru pro sdílení.

Také se nám osvědčilo, že jsme se za-
měřili na hosty při nedělních bohosluž-
bách. U vchodu do školy máme velký 
stůl, tzv. Welcome desk, kde se snažíme 
nové lidi oslovit. Dostanou obálku s in-
formacemi, a když lidé přicházejí více 
týdnů po sobě, je jim nabídnuto, aby 
se zapojili do domácí skupinky. Kon-
taktní práci rozvinuly i dvě sestry, které 
organizují setkání nevěřících maminek 
s dětmi. Jejich děti pak později navště-
vují kluby v týdnu nebo náš prázdni-
nový klub. Máme v něm každý den asi 
200 dětí (5-11 let), ale zde je zapojeno až 
70 dobrovolníků ze sboru. Děláme to ve 
spolupráci se Scripture Union Holiday. 
Začínáme vždy v 9 a končíme ve 12 ho-
din. Na konci týdne zveme rodiče dětí 
na kávu a rozmlouváme s nimi.

Další kontaktní služba je jednou v mě-
síci v neděli odpoledne. Je to pro děti, 
které mají problémy s učením a jejich 
rodiče. Věnuje se tomu jedna z členek 
sboru a také rodiče, které mají zkuše-
nost s handicapovanými dětmi. Na se-
tkání zaznívá krátké poselství, kterému 
naslouchají rodiče nebo ti, kdo děti do-
provázejí.

Jak se vám líbilo mezi námi na konfe-
renci v Třinci?

Jsme spolu s manželkou vděčni za 
všechny, kteří se nám zde věnovali, tak-
že jsme z toho mohli hodně načerpat. 
Potěšilo nás, že jsme zde viděli křesťa-
ny všeho věku hezky pohromadě. Po-
vzbuzením bylo vidět všechny ty mladé 
zapojené do služby i to, jak jste zvládli 
organizaci tak s organizací tak velké 
akce. Rád jsem přispěl k pestrosti va-
šich seminářů. Bylo to pro nás skutečně 
potěšení, děkujeme za pozvání.

Rádo se stalo, děkuji za rozhovor.
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ELIM 10 rokov služby
  2000–2010

správy zo zborov

Niektorí z Vás si iste pamätajú, že 
pred 10 rokmi, 29. apríla 2000, sme sa 
viacerí stretli na slávnostnom zhromaž-
dení vo Zvolene. Bolo to pri príležitosti 
úspešného ukončenia sedemročnej vý-
stavby Domova dôchodcov Élim a jeho 
uvedenia do prevádzky.

8. mája 2010 sme sa opäť zišli pri prí-
ležitosti malého jubilea s tými, ktorí sa 
rôznym spôsobom podieľali na výstavbe 
či prevádzke Élimu, ako aj s tými, kto-
rí túto prácu podporujú, alebo by sa do 
nej chceli v budúcnosti zapojiť. V dopo-
ludňajšom zhromaždení sme piesňami, 
modlitbami a myšlienkami z Božieho 
slova v službách bratov vyjadrovali 
našu chválu a vďaku nebeskému Otcovi 
za to, že nám dal pri ohliadnutí sa späť 
vidieť Jeho vedenie a pomoc, ktorú nám 
vo svojej láske udieľal. Za uplynulých 10 
rokov služby v Élime využilo, či v súčas-
nosti využíva 68 obyvateľov, prevažne 
bratov a sestier v Pánovi. Prečítaním ich 

mien sme si pripomenuli týchto našich 
milých, z ktorých prevažná časť je už 
u Pána. Tam sú už aj dvaja bratia, kto-
rých obetavú prácu pre zostarnutých 
spoluvykúpených sme si pripomenuli 
– Dušan Volár a Jožko Podolinský.

Po slávnostnom obede sme si v od-
poludňajších chvíľach v príhovoroch 
priamych aktérov (budovateľov stavby 
a bývalých aj súčasných zamestnan-
cov), premietnutím videa z výstavby 
a slávnostného otvorenia, záznamom te-
levíznej relácie o Élime, či prezentáciou 
fotografií, mapujúcich výstavbu a pre-
vádzku, zaspomínali na vzácne chvíle 
Božej prítomnosti, v ktorých sa dokazo-
vala naša viera, nádej a láska. Vtedy sa 
tiež rodili a budovali hlboké priateľstvá 
a vzájomná súdržnosť.

V súčasnosti Élim poskytuje služby 
formou domova sociálnych služieb s ka-
pacitou 23 obyvateľov. Stará sa o nich 16 
zamestnancov. Vekový priemer terajších 

obyvateľov je 85 rokov. Najstaršia oby-
vateľka sa ešte v dobrom zdraví dožila 
96 rokov. Výdavky na prevádzku priro-
dzene z roka na rok stúpali. Za obdobie 
prevádzky to bolo spolu 38 mil. Sk (1,26 
mil. Eur). A aké boli príjmy? Vďaka 
Bohu dostatočne veľké na to, aby sme 
mohli s radosťou povedať, že nemáme 
žiadne neuhradené záväzky. Aj to je ur-
čite svedectvo o Božom požehnaní.

Pri lúčení na konci tohto požehnané-
ho dňa, keď bola zdôrazňovaná Božia 
pomoc, sme venovali účastníkom zá-
ložku s veršom: „Prosíme, upevni dielo 
našich rúk!“ (Žalm 90,17). Aj ona nám 
má dať do budúcich dní námet na naše 
príhovorné modlitby za toto Jeho dielo, 
na ktorom sa môžeme podieľať.

Na záver chceme aj prostredníctvom 
časopisu Živé Slovo poďakovať všetkým 
tým, ktorí myslia na službu Élimu na 
svojich modlitbách, slovami povzbude-
nia a aj inou konkrétnou pomocou.

VLADIMÍR AZOR

ZÁVIDÍTE MU? Přijeďte si 

odpočinout 

24.  – 31. 7. 2010 

na Letní 

biblickou školu 

do Českého 

středohoří.

www.tabory-pobyty.cz

Pobyt je vhodný 

pro jednotlivce 

i celé rodiny. 

Cena: 2 400 Kč, 

slevy pro děti 

i nevýdělečné.

Více na našem 

webu. 

Přihlašte se 

do 20. 6. 2010.

Těšíme se na Vás.
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Sedmdesát let po Katyňské tragédii, 
kdy byly z rozkazu sovětského politby-
ra ranou do týla postříleny tisíce zaja-
tých polských důstojníků a inteligence, 
se konal smuteční akt poprvé za účasti 
polského a ruského premiéra. V té době 
také běžel na jednom z kanálů ruské 
televize film polského režiséra Wajdy, 
který odkryl dlouho zastíranou prav-
du o zločinu NKVD. Zachování pravdy 
zdůraznil ve svém projevu i ruský pre-
miér Putin. Pronesl slova, ve která autor 
filmu Katyň, Andrzej Wajda, už téměř 
nedoufal. Byl učiněn krok vpřed na ces-
tě ke smíření mezi Poláky a Rusy.

Na tiskové konferenci přešel ruský 
premiér Putin do překvapivě osobního 
tónu. Řekl, že nezná vysvětlení celé té 
tragédie a že teprve ve Smolensku usly-
šel o Stalinově vojenském neúspěchu 
z roku 1920, kdy se do polského zajetí 
dostali sovětští vojáci a umírali tam na 
nemoci, hlad a zranění (asi 35 tisíc). Sta-
lin se za to cítil být odpovědný a je mož-
né, že se pak mstil na zajatých polských 
důstojnících. 

Křivda rodí křivdu, avšak „slovo prav-
dy za sebou potáhne celý svět“, citoval 
polský premiér Donald Tusk Alexandra 
Solženicina. Přitom vyjádřil naději, že 
toto slovo pravdy může za sebou potáh-
nout dva velké národy, které dějiny bo-
lestně rozdělily. Aby však nezůstalo jen 
při statistických číslech, obrátil se Tusk 
k Putinovi a pronesl: „Pane premiére, oni 
zde leží a oční jamky jejich prostřelených 
lebek se dívají.“ Ano pro Poláky nebudou 
katyňské oběti nikdy jen anonymním 
číslem, nýbrž konkrétními lidmi, jejichž 
pohled chyběl a chybí desítkám tisíc po-
zůstalých.

„Slovo pravdy za sebou 
potáhne celý svět“

Myslím, že před našimi zraky dějiny 
vykreslily pozoruhodnou scénu. Vůd-
ci dvou bratrských národů, které vedle 
sebe žijí stovky let, stanuli poprvé spo-
lu na místě strašného zločinu. Osudy 
těchto národů se v dějinách mnohokrát 
spojily a zase rozdělily. Katyňský les se 
stal symbolem těchto spojení i rozděle-
ní. V lese jsou totiž vedle polských hro-

madných hrobů také mohyly ruských 
vojáků, hromadně postřílených nacisty. 
Ani spojení ve smutku však nemůže vy-
těsnit rozdělení, jehož podstatu popsal 
ruský režisér a Wajdův přítel Nikita Mi-
chalkov v televizní debatě po projekci 
filmu:

„Sešli jsme se zde přece proto, abychom 
přiznali, co se stalo v Katyni, a řekli svě-
tu, že jsme to udělali my, což je průkazné. 
Myslím, že zde vzniká vážný, hlubinný, ne-
ortodoxní, nevyřešený problém… Wajda ve 
svém filmu vymaloval obraz zla bez tváře, 
ale já bych chtěl vědět, proč jsme se toho 
dopustili. Chci vědět, kdo to udělal. Wajdův 
film není protiruský, my přece sami o so-
bě vykreslujeme horší scény, než je tato… 
Wajda vypráví osobní osudy lidí s bolestí 
a pocitem nespravedlnosti, zároveň však 
vůbec neříká, proč se to stalo a kdo to vlast-
ně udělal… Zlo zde nemá svou konkrétní 
tvář a adresu, i proto ten film nemůžeme 
vnímat jako protiruský… Tu tragédii musí-
me vyhodnotit… Poláci mají pravdu, když 
chtějí vědět, kdo to udělal… Čekal jsem 
konkrétní vyjádření a detaily o tom, kdo se 
toho dopustil a považuji za důležité, abych 
to věděl…“ 

Mají-li mít vztahy zatížené 
křivdou nějakou dynamiku, 

musí zlo dostat tvář.

A zatímco ruští historici v debatě stá-
le znovu připomínali, že šlo o sovětský 
„stroj“, který zabíjel stovky tisíc sovět-
ských občanů, a že polští důstojníci se 
stali jen jedním soustem ničící mašiné-
rie, naopak režisér Michalkov se snažil 
poukázat na konkrétního viníka. Stejně 
konkrétně se premiér Tusk snažil ve 
svém projevu vykreslit oběti, jejichž 
osudy zachytil i režisér Wajda. Pokud 
mají mít vzájemné vztahy jednotlivců 
i národů nějakou dynamiku, pokud si 
nemají být vzájemně lhostejné a chtějí 
jít dopředu, pak se musíme ptát. Mi-
chalkov pak pokračoval: „Musíme se 
ptát, co pomáhá společnému životu a co 
mu nepomáhá. Chceme-li toto vnitřní, hlu-
binné spolunažívání uskutečňovat, pak to 
musíme řešit… Pravda je důležitá a má vý-
znam. Můžeme ji využít k tomu, abychom 

spolu žili jako přátelé… my potřebujeme žít. 
Ta mašinérie pohltila tolik lidí, že strádáme 
společně … Na pravdu nesmíme zapomínat 
a ona nesmí být překážkou, nýbrž impulsem 
setkávání.“

Stejnou naději vyjádřil ve svém po-
selství ruským divákům také režisér 
Wajda: „Budou se objevovat nové a nové 
skutečnosti, dokud katyňská tragédie nebu-
de pravdivě vysvětlena. Chtěl bych se do-
žít toho, že katyňské události nebudou stát 
mezi námi.“ Katyň se stala oběma náro-
dům výzvou ke smíření. Z úst ruského 
premiéra tehdy jasné: „Odpusťte!“ neza-
znělo. Poláci na to sice čekali, ale nebyli 
zklamaní. Přiznání pravdy o pachateli 
zločinu, je velkým pokrokem a přispí-
vá ke sblížení obou národů. Klíče, které 
vzájemné vztahy otvírají, jsou však dva: 
Pravda o vině a prosba o odpuštění. Vy-
znání a odpuštění jsou klíči k otevření 
bratrských vztahů, zatížených křivdou. 
Zde platí staré biblické pravidlo: „Jest-
liže vyznáváme…On odpouští“ (1J 1,9). 
To platí jak na úrovni vztahu: člověk - 
Bůh, tak i mezi lidmi a mezi národy na-
vzájem (Mt 6,12.15; Jk 5,16).  

Klíče, které vzájemné 
vztahy otvírají, jsou však 

dva: Pravda o vině 
a prosba o odpuštění.

Tady skončil článek, který jsem na-
psal před tragédií u Smolenska, kde 
zahynula velká část polské elity včetně 
prezidentského páru. Bůh promluvil 
a ti, kteří letěli uctít oběti masakru se 
sami stali obětí, díky které pravda o Ka-
tyni obletěla celý svět. Odmítaný Waj-
dův film se dostal do nejsledovanějšího 
vysílacího času hlavní ruské televize. 
Po jeho odvysílání začaly projevy účasti 
i prosby o odpuštění zaznívat z úst mno-
ha ruských občanů. Tragédie otevřela 
dveře k lidské solidaritě i u politických 
špiček. Historická pravda, o kterou se 
Lech Kaczyński tolik zasazoval, nyní 
pomáhá odsunout jednu starou křivdu, 
která blokovala vztahy dvou bratrských 
národů. Z tohoto hlediska nebyla oběť 
polské politické elity zbytečná.

Zlo bez tváře
nebo dynamika pravdy
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Regionální setkání českých
Křesťanských sborů

Ve dnech 7. až 9. května 2010 se v re-
kreačním středisku „U Starého ryb-
níka“ nedaleko Zbraslavic sešli věřící 
sborů Bratrského hnutí k víkendovému 
pobytu. Tématem setkání se stala refle-
xe začátků Bratrských sborů v Českých 
zemích, jejichž stoleté výročí vzniku 
jsme si připomínali na konci roku 2009 
v Moravskoslezském regionu. Ohléd-
nutí za historií poskytlo mnoho impul-
sů i pro debatu o současné situaci.  Byl 
jsem pozván jako přednášející a tak 
jsem se rozhodl, že se vám pokusím at-
mosféru setkání přiblížit.  

Organizátoři akce, manželé Kamila 
a Tomáš Havlíčkovi také Jitka a Dan 
Píšovi, vybrali příjemné prostředí stře-
diska U Starého rybníka, kde si každý 
účastník mohl přijít na své. Uklidňu-
jící hladina rybníka se šplouchajícími 
rybami, les k procházkám, různá hřiš-
tě pro míčové hry nebo lanové dráhy 
či lukostřelba. Atrakcí bylo hodně, ale 
nejvíce času jsme trávili ve společenské 
místnosti, kde se odehrával následující 
program.

Jako pozvaný řečník jsem v pátek za-
čal slovem povzbuzení ze žalmu 126, 
poutní písně o těžkém údělu, který 
Hospodin změnil. Bůh mění osudy jed-
notlivců i národů jako koryta potoků, 
jež vyhloubí sezónní deště v Judské 
poušti. V tu chvíli se zdají být masivní 
břehy řek nezměnitelné. Koryta našich 
stereotypů nás svazují a nám se zdá, že 
se z nich nevymaníme. Jenže Hospodin 
sesílá déšť požehnání a pak se tvář kra-
jiny změní a ti, kdo sejí v slzách, budou 
sklízet s plesáním. Jejich srdce se napl-
ní radostí. Po biblickém úvodu následo-
valo promítání filmů o historii vzniku 
Bratrského hnutí v Českých zemích 
a o jeho současnosti. Večer byl proložen 
zpěvem, modlitbami a vzájemným sdí-
lením. Myslím, že to každý vnímal jako 
duchovní osvěžení.

V sobotu dopoledne probíhal paralel-
ně program pro děti a přednáška o vzni-

ku Bratrského hnutí formou powerpoin-
tové prezentace a diskuse, kterou jsem 
moderoval společně s Tomášem Hav-
líčkem. Hovořilo se především o přetr-
vávajících důrazech bratrského hnutí 
a o tom, čím se liší od ostatních církví 
a čím obohacují spektrum křesťanských 
církví v zemi. Zajímavým bodem progra-
mu byly zprávy z jednotlivých sborů.

V Pyšelech se scházejí každý druhý 
týden v kostele CČSH. Na shromáž-
dění chodí i lidé z jiných společenství, 
kteří hledají kontakt s věřícími. Para-
lelně probíhají dvě besídky, pro mladší 
a starší děti. S nadějí očekávají, že se 
rozrostou o rodinu Novotných z Ostra-
vy. Havlíčkovi a Kriškovi jezdí také do 
Čelákovic, kde posilují rodinu Kořín-
kových. Ti hledají formu, jak se s věří-
cími setkávat tak, aby je to naplňovalo. 
Zatím bez zřetelné vize čekají, kudy je 
Bůh povede. Scházejí se s manžely Flin-
kovými a hostitel si vždy připraví slovo. 
Chtějí, aby děti měly kontakt s vrstevní-
ky. Jedna část kázání je určena dětem, 
pak si jdou hrát a dospělí pokračují 
v rozebírání tématu. Lámání chleba je 
součástí rodinné bohoslužby stejně jako 
společný oběd. 

Ve Stodůlkách se jednou za 14 dní 
schází manželé Píšovi, Lebedovi, Jan Ko-
liáš a další. Kvůli vzdálenostem i jiným 
okolnostem však uvažují spíše o uzavře-
ní shromáždění. Přesto i letos organizu-
jí Letní biblickou školu v přírodě (14. 
ročník). Přijede J. Beneš a bude probírat 
proroka Elíšu a na dva dny snad také 
I. O. Štampach. Zatím je přihlášených 
asi 30 lidí, mezi nimi i nevěřící (více na 
www.praha.krestanskesbory.cz). 

V Plzni se scházejí v počtu asi 10 lidí 
v zasedací síni farního úřadu Církve 
československé husitské. Bratři Staněk 
a Stožický probírají Markovo evangeli-
um a moderují vzájemné sdílení o tex-
tu. O Velikonocích přijelo 22 mladých 
lidí z partnerského sboru v Bavorsku 
ke Staňkovým domů a připravovali po-
zvánky na přednášku T. Graumanna 
v přednáškové síni Lékařské fakulty 
v Plzni. Zájem o křesťanskou literaturu 
stále trvá. Navázali také kontakt s Kar-
lem Řeřábkem z Křesťanského spole-
čenství v Plzni, jež stále roste.

Kdyně prožila určitý exodus věřících, 
jehož příčiny byly rozmanité. Nyní se 
schází k domácím bohoslužbám rodina 
Josefa Mikeše a jedna sestra z vedlejší 
vesnice. Navštěvují také Církev bratr-
skou v Klatovech, kde mají dobré vzta-
hy. Usilují o oživení domácí skupinky. 
Podobně jsou na tom ve Strakonicích. 
Manželé Černí, Haderkovi, Jonovi a ně-
kolik jednotlivců se scházejí každou 
2. a 4. neděli pravidelně v domově dů-
chodců, kam přicházejí i někteří obyva-
telé domova. Biblické hodiny probíhají 
ve čtvrtek v domácnosti, probírají List 
Galatským. Modlete se za jednomysl-
nost v metodě misijní práce. O Váno-
cích rozdávali nabídkové letáky z No-
vého života (asi 500 ks). Ve Strakonicích 
rozvíjí svou činnost Apoštolská církev 
a písecký Elim, kteří přicházejí s nový-
mi formami.

V Karlových Varech probíhají bratr-
ská shromáždění dvakrát týdně v pro-
storách evangelického sboru. Sjíždí se 
tam věřící z Chodova, z Nejdku a z Os-
trova nad Ohří. Přímo z Karlových Varů 
je jen jedna sestra a jeden bratr, který 
tam zatím bydlí na ubytovně. Nedělních 
shromáždění se účastní 15 až 20 lidí. Za-
čínají slovíčkem pro děti, zpívají dětské 
písně a vyprávějí jim příběh. Děti zapo-
jují do bohoslužby i tím, že je nechají 
nosit košíček na sbírku. Ve středu pro-
bíhá biblická hodina, dvakrát do roka 
pak sborové víkendy. V Abertamech 
a v Doubí udržují kontakt s dalšími ro-
dinami, s nimiž si každé pondělí čtou 
evangelium. První středu v měsíci věnu-
jí společným modlitbám. Založili si také 
webové stránky.

Lomnice nad Popelkou byla zastoupe-
na manžely Kolovými, v jejichž domác-
nosti probíhají bohoslužby ve středu 
a v neděli (4 až 10 lidí). Středy jsou 
navštěvovány lépe. Manželé Kohoutovi 
z Dětské misie nabídli Vlastě Čechové, 
že jí pomůžou s dětským klubem, svou 
práci s dětmi začínají v rodině. Z Liber-
ce přišla potěšující zpráva o návratu 
dvou rodin a konání shromáždění, které 
vede Josef Hudousek. 

 Z Kolína přijeli na společné setkání 
bratři Marek a Mirek Tomíškovi. Ti se 
snaží oživit setkání mládeže a připravit 

nedaleko 
geografického 
středu Čech

stalo se
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v Čechách jedno společné setkání Tme-
los Open pro mládež. Na bohoslužbách 
se tam každou neděli v 8 hodin schází 
15 až 20 lidí, včetně dvou dětí. Věřící 
ze Sázavy se regionálního setkání ne-
zúčastnili.  Shromáždění, jež bývalo 
v Řevničově, probíhá jen příležitostně. 
Zato ve Vimperku či Lenoře jsou čtyři 
rodiny, navštěvované bratrem Vladimí-
rem Pípalem ze slezské Opavy. Vedení  
biofarmy, rodinného penzionu a do-
jíždění za prací do zahraničí jim však 
neumožňují udržovat s ostatními sbory 
bližší kontakt. Jsou misijně zaměření 
a snaží se oslovit okolní veřejnost. 

Manželé Křikavovi ze Žamberka in-
formovali o novém místě scházení, kte-
ré bylo otevřeno v únoru letošního roku 
v objektu bývalých žambereckých kasá-
ren. Na den otevřených dveří pozvali ve-
řejnost. Vedle pravidelných bohoslužeb 
(asi 25 lidí) se schází mládež a na 20. 
června se připravuje Orlická konferen-
ce. V blízkém Kunvaldu se od roku 2007 
schází také skupina vedená bratry Dobi-
ášem a Pípalem. 

Myslím, že jste si tímto přehledem 
udělali obrázek o situaci bratrských 
sborů v Čechách a najdete nejeden pod-
nět k modlitbám. 

Odpoledne jsme vyrazili na výlet. Asi 
největší skupina se vydala na zbořeniště 

hradu Sion, poslední útočiště Jana Ro-
háče z Dubé. Nejenže si místo důkladně 
prohlédla a seznámila se s jeho historií, 
ale zazpívala si zde také pár duchovních 
písní. Někteří vyrazili na poznávací ces-
tu k nedalekému letišti nebo do Kutné 
hory, kde byli odměněni krásnou pro-
cházkou historickým centrem, prohlíd-
kou chrámu svaté Barbory či kostnice 
v Sedlci. V Kutné Hoře strávil poslední 
období svého života také bratr Karel Ko-
řínek, který se nesmazatelně zapsal do 
dějin Bratrského hnutí v bývalém Čes-
koslovensku.

Večer čekal účastníky víkendového 
pobytu pořad „Uvolněte se, prosím.“ 
Danu Píšovi se skutečně povedlo celý 
večer odlehčit a při tom proniknout do 
duší zpovídaných hostů: Jana Koliáše, 
Jitky Píšové a Tomáše Havlíčka. Násled-
né rozhovory se u některých účastníků 
protáhly až do ranních hodin.

Nedělní bohoslužba začínala v 9 ho-
din. Otevřelo ji vystoupení dětí a „slo-
víčko“ sestry Kamily Havlíčkové. Kázá-
ní uvedla přečtením textu 15. kapitoly 
Janova evangelia sestra Pavlína Mike-
šová a já jsem se pokusil uvést své po-
sluchače do atmosféry závěrečného pro-
slovu Pána Ježíše před jeho odchodem 
z této země. Hospodinova vinice byla 
pobořena, neplodných sadů a synagog, 

jež odmítaly Otcovo zjevení skrze Syna, 
bylo mnoho. Původní čtenáři Janova 
evangelia trpěli vyloučením z majorit-
ní společnosti v Malé Asii, ale věřící 
v ateistických Čechách na tom nejsou 
lépe. Hlavní myšlenkou kázání bylo: 
Zůstávejte v Ježíši, milujte se a snášejte 
nenávist. Ježíš se snažil židy ze zpustlé 
Boží vinice, Izraele, přesvědčit, že On je 
tím pravým vinným kmenem. Proto po-
třebujeme zůstávat v Něm, ve vzájemné 
lásce a odolávat uprostřed vyloučení 
a nenávisti. Tak to často prožívali za-
kladatelé Bratrského hnutí a tak to nyní 
někdy prožíváme i my. Držme se Ježí-
še, zůstávejme v Kristu a veďme zápas 
proti Antikristu v nás samých, v našem 
nitru, jak to vyjádřil jeden z největších 
českých náboženských myslitelů stře-
dověku, Petr Chelčický a zanechal tak 
národu velký odkaz. V tomto duchu 
se nesla i Památka Pána Ježíše, kterou 
společný pobyt vyvrcholil. Časté slavení 
Večeře Páně, z něhož čerpáme duchov-
ní posilu, orientaci a motivaci, ostatně 
zůstává neodmyslitelným výrazem Bra-
trského hnutí. Tuto tradici rané církve se 
snažíme k oslavě Pána a našemu užitku 
podržet.

Příští setkání by se mělo uskutečnit 
ve stejném termínu, místo zůstává ote-
vřené. 


