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V júli 2010 navštívil Slovensko ame-
rický plukovník, letec, astronaut a pilot 
raketoplánu Discovery James P. Dutton. 
Tri mesiace predtým strávil vo vesmíre 
a na Medzinárodnej vesmírnej stanici 
počas letu STS-131 pätnásť dní, počas 
ktorých preletel vyše 10 miliónov km 
a našu Zem obletel 238 krát. Je nosi-
teľom vyznamenania najlepšieho skú-
šobného pilota amerického letectva za 
rok 2000. Našu krajinu navštívil pod 
záštitou Vesmírnej agentúry NASA a na 
oficiálne pozvanie Kresťanského centra 
BEREA. Svojimi prezentáciami a skúse-
nosťami sa prihovoril širokej verejnosti 
ako i v Kresťanskom zbore v Trenčíne.

Ako sa James Dutton dostal na 
Slovensko? 

Táto udalosť je výsledkom dlhoročnej 
spolupráce medzi Kresťanským zbo-
rom v Trenčíne a Kresťanským zborom 
vo Friendswoode, Texas. Z tohto istého 
zboru našu krajinu navštívili za posled-
ných 15 rokov už niekoľkí vedci, ktorí 
pracujú vo Vesmírnej agentúre NASA. 
Spolu s nimi sme usporiadali veľa pred-
nášok, besied a prezentácií na školách, 
univerzitách a v kultúrnych strediskách. 
Vďaka 20 skvelým texaským animá-
torom, ktorí pochádzajú z toho istého 
zboru, organizujeme spolu s Kultúrnym 
centrom Aktivity už štyri roky denné 
letné tábory pre 150 detí. Týmito tábor-
mi, ktorým hovoríme „Angličtina hrou“, 
bol astronaut tak nadšený, že v apríli 

Americký astronaut
v Trenčíne

tohto roku vyniesol do vesmíru pre Kul-
túrne centrum Aktivity erb mesta Tren-
čín. Keď som sa s Jamesom Duttonom 
osobne stretol v marci 2010, ubezpečil 
ma o svojom záujme aj osobne navští-
viť našu krajinu. Netušil som však, že 
sa to stane tak skoro a že to bude práve 
na 10. výročie založenia nášho trenčian-
skeho zboru.

Aký bol zámer návštevy 
astronauta na Slovensku? 

Keďže medzi nás astronaut prišiel ako 
oficiálny vyslanec Vesmírnej agentúry 
NASA, jeho úlohou bolo splniť v prvom 
rade očakávania vládnej organizácie. Na 

troch oficiálnych stretnutiach pre širokú 
verejnosť rozprával o svojich skúsenos-
tiach pilota raketoplánu počas letu STS-
131 do vesmíru, ktorý sa uskutočnil od 
5. do 20. apríla 2010. Tiež hovoril o pra-
covnej náplni ďalších šiestich astronau-
tov, ktorí boli súčasťou posádky. Ako 
znovuzrodený kresťan využil svoju prí-
ležitosť hovoriť aj o svojej viere v Pána 
Ježiša Krista a urobil tak úplne otvorene 
a bez zábran.

Ako vyzerala organizácia 
podujatí s Jamesom Duttonom? 

Hlavnými organizátormi podujatí bo-
li Kresťanský zbor v Trenčíne a Kultúr-
ne centrum Aktivity. Zvlášť sme vďační 
Ministerstvu obrany Slovenskej repub-
liky ako hlavnému spoluorganizátorovi 

Fotografoval (i foto na titulní straně) Radovan Stoklasa
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za poskytnutie reprezentačných priestorov Divadelnej sály Posádko-
vého klubu v Trenčíne. Vážime si aj organizačnú pomoc a podporu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta Trenčín. Pre všetky tie-
to tri organizácie a subjekty vyniesol astronaut do vesmíru slovenské 
vlajky, ktoré boli ich predstaviteľom tiež oficiálne a slávnostne odo-
vzdané. Ako už bolo spomenuté v úvode, oficiálnym pozývateľom 
astronauta bolo Kresťanské centrum BEREA, pre ktoré astronaut tiež 
vyniesol na Medzinárodnú vesmírnu stanicu slovenskú vlajku a vy-
šívaný emblém letu STS-131. Obidva predmety boli počas nedeľného 
večerného podujatia slávnostne odovzdané v podobe prezentačnej 
tabule podpredsedovi KC Berea, bratovi Ľubomírovi Vyhnánkovi. 
Sme vďační aj za sponzorstvo a mediálnu podporu Radia7 a ďalších 
organizácií.

Ako vyzeral program jednotlivých podujatí? 
Hlavnou súčasťou programu bola videoprezentácia o vesmírnej vý-

prave STS-131, ktorú James Dutton pilotoval. V programe nechýbal 
ani blok určený pre otázky z publika, na ktoré astronaut i so svojou 
milou manželkou Erin odpovedali. Po každom podujatí bola možnosť 
zúčastniť sa autogramiády a fotografovania s astronautom. Nás ako 
kresťanov veľmi potešilo, že James Dutton dokázal spontánne hovo-
riť o svojom vzťahu s Bohom a o viere v Pána Ježiša Krista. Tomuto 
zámeru sa zvlášť naplno venoval počas nedeľného predpoludňajšie-
ho podujatia, no svoju vieru verejne potvrdil aj na ďalších troch ofici-
álnych akciách. Počas troch dní, ktoré s nami strávil, si ho vypočulo 
asi 1500 ľudí. Prostredníctvom tlačovej konferencie, ktorú sme pri-
pravili pre médiá, sa o astronautovej návšteve v Trenčíne dozvedelo 
celé Slovensko.

Aké plány má astronaut Dutton do budúcnosti? 
Veľa ľudí sa ho pýtalo, či plánuje ísť znovu do vesmíru. Jeho odpo-

veď, ako aj niektoré iné jeho odpovede na otázky z publika, vyvolala 
výrazný potlesk. Povedal: „Určite by som rád letel znovu a znovu, 
no výcvik na ďalšie vesmírne lety už bude v budúcnosti pre rodinu 
náročnejší, ako tomu bolo doteraz. Americký program vesmírneho 
lietania raketoplánmi už končí. To znamená, že kandidáti pre ďalšie 
lety budú musieť tráviť veľa času mimo USA, mimo domova, a ta-
kejto záťaži nechcem vystaviť svoju rodinu. Ako otcovi štyroch synov 
mi záleží na tom, aby sme ich aj s manželkou vychovali pre Božiu 
slávu. To je pre mňa dôležitejšie, ako lietanie do vesmíru…“ Nás teší 
prísľub astronauta Duttona, že na Slovensko sa určite ešte vráti.

Aký dopad zanechala návšteva astronauta 
na KZ v Trenčíne? 

Naším „kresťansko-zborovským“ problémom je, že sme ako spo-
ločenstvo príliš uzavretí do seba. Spoločnosť o nás nevie. A pokiaľ 
niečo vie, tak je to pohľad značne zdeformovaný, a preto nás neraz 
považujú za sektu. Astronautova návšteva pozitívne zviditeľnila náš 
zbor viac, ako všetky doterajšie akcie dovedna. Verejnosť zisťuje, že 
nie sme „ohrozením“ pre spoločnosť, ale máme čo ponúknuť našim 
spoluobčanom a rodinám v meste. Ľudia nás majú možnosť pozná-
vať a zisťujú, že nám môžu dôverovať. Či už sú to obľúbené Tábory 
„Angličtina hrou“, ktoré organizujeme pre deti v našom meste, alebo 
iné akcie a kluby, ktoré robíme počas roka, je to všetko o budovaní 
dôvery. Pokiaľ nebudú dôverovať nám, nebudú dôverovať ani posol-
stvu, ktoré im prinášame - evanjelium Pána Ježiša Krista. Astronau-
tova návšteva určite prispela k budovaniu dôvery voči nám a k sprie-
hľadneniu nášho postavenia ako Kresťanského zboru v Trenčíne.

Aký odkaz zanechal astronaut Dutton v Trenčíne? 
Jeho odkaz zaznel úplne zreteľne: „Osobný vzťah s Pánom Ježišom 

Kristom je neporovnateľne dôležitejší, ako lietanie do vesmíru.“
JOZEF ABRMAN
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tiráž

Milí čtenáři,

těší mě, že zůstáváte našemu časopisu 
věrní. My se zase snažíme zůstat věrni 
evangeliu Ježíše Krista. Když jsem nedávno 
překládal německého evangelistu, Ulricha 
Parzanyho, zopakoval posluchačům důle-
žitou věc: „Evangelium se nemění, zůstává 
stejné, ale forem jeho zvěstování jsou ti-
síce.“ Bůh nám zjevil Krista, jako jedinou 
cestu záchrany. V nikom jiném není spásy, 
není pod nebem jiného jména, jímž bychom 
mohli být zachráněni (Sk 4,12), než je jmé-
no Ježíš. K Ježíši však vedou tisíce cest! 
Každý křesťan vypráví jiný příběh, prožívá 
jiné okolnosti svého obrácení, Duch svatý 
jej oslovuje jiným způsobem. V tom je Bůh 
nevyzpytatelný a úžasně kreativní. Proč to 
dělá? Protože nás miluje!

Pokud platí teze, že nejkrásnější dcerou 
lásky je fantazie, pak je nasnadě, že si Bůh 
nachází cestu k lidskému srdci vždy novým 
a překvapivým způsobem. Je-li Hospodin 
tak vynalézavý, neměli bychom být při ne-
sení evangelia vynalézaví i my sami. Vždyť 
jen tak si lidé uvědomí, jak moc nám na 
nich záleží. Jak cenný je obsah poselství, 
jehož forma je tak nápaditá. Jenže nám čas-
to schází ona Boží suverenita, velkorysost, 
nadhled a smysl pro krásu. Držíme se me-
tod, které se kdysi osvědčily, přestože jsou 
dnes neúčinné, lidi nezaujmou a neoslovují 
je. Hledáme v nich určitou jistotu, protože 
se při zvěstování cítíme nesví. Toužíme po 

jistotě. Jenže tu najdeme jen u Ježíše – obsa-
hu křesťanské zvěsti, a ne u její formy, ať už 
je jakkoliv osvědčená.

V Novém zákoně se na více místech se-
tkáváme s určitým posunem smyslu slova 
evangelium směrem k průběhu zvěstování, 
směrem ke způsobu jeho sdělení (2K 8,18; 
Ga 2,7; Ř 15,19). Někteří křesťané si služ-
bou evangeliu a způsobem jeho zvěstování 
vysloužili uznání po všech církvích. Nesení 
evangelia bylo jejich ctí a chloubou. Byli si 
vědomi, že víra je ze zvěstování a zvěstová-
ní z pověření Kristova. Když se mu vědomě 
podřídíme, projeví se v celé naší bytosti. 
Evangelium nám zprostředkuje novou exis-
tenci. Díky evangeliu vstupujeme do nové 
reality a ta je slavná. Slavné by tedy mělo 
být i naše sdílení evangelia.

Také skutečnost, že nárok a dar evangelia 
jsou absolutní, nás musí vést k zamyšlení 
nad způsobem, jakým ho zvěstujeme. Bůh 
se nám dává cele a očekává od nás také plné 
vydání. Může být snad nějaká oběť, kterou 
přinášíme na oltář zvěstování, nějaká forma 
nesení evangelia příliš velká? Díváme-li se 
na Ježíše, obsah evangelia, pak jen stěží.

V sousedním Německu spolupracuje 
s hnutím ProChrist nově asi 150 osvědče-
ných evangelistů. Sbory si je zvou a připra-
vují evangelizační týdny, během kterých 
evangelisté zvěstují Ježíše v místě působení 
sboru různými způsoby, podle obdarování 
evangelisty a možností sborů. Celou kam-
paň podpořil také kongres evangelistů, kde 
se vzájemně povzbuzovali, vyměňovali 
si zkušenosti a rozvíjeli svěřený dar. To je 
však jen třešeň na dortu. Evangelium má 
být zvěstováno každý den a všude, kde ži-
jeme.

Ano, nejúčinnější metodou sdílení evan-
gelia je budování vztahů důvěry mezi křes-
ťany a jejich blízkými – sousedy, spolupra-
covníky, známými. Tam, kde takový vztah 
důvěry vznikne, tam se také otevírají dveře 
evangeliu. Povzbuzujme se k tomu navzá-
jem, abychom hořeli plamenem evangelia 
a zapalovali naději v životech lidí, kteří 
jsou často znechuceni, zklamáni ztrátou 
smyslu a osamocením. Evangelium je pro 
mne stálou výzvou, věřím, že i pro Vás, milí 
čtenáři.

a jeho zvěstování 
Evangelium
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JOSEF HUDOUSEK

Evangelium spasení
Boží řeč k nám lidem je jistě řečí vel-

mi vážnou, proto ani jediné slovo by 
nemělo být zneváženo, a už vůbec ne 
zesměšněno. Ovšem na druhou stranu 
bychom neměli zapomínat, že Bůh i ve 
vší své vážnosti s námi jedná v duchu 
laskavosti. Ta Jeho nabídka záchrany 
člověka je nesena v lásce. Na to zapo-
mínáme, a proto ta naše svědectví ně-
kdy vyznívají stroze, a nezřídka je pak 
doprovází i zachmuřená tvář. Ale Boží 
poselství je přeci radostné, a proto k ně-
mu určitě patří radost, laskavost a slovo 
porozumění pro naše bližní.   

Na tomto místě je dobré vzpomenout 
na bratra Freda Kellinga a způsob jeho 
evangelizačních výkladů, při kterých 
používal nejrůznější obrazy, přirovná-
ní, a nebál se dotknout i slabin lidských 
povah, aby na nich v lásce demonstro-
val hluboké duchovní pravdy. A to s las-
kavým humorem, kterým neublížil, ale 
naopak oživil ovzduší, tím zvýšil pozor-
nost svých posluchačů, a navíc jednodu-
chými otázkami je vtáhl interaktivním 
způsobem do svého výkladu. Je zajíma-
vé, že tento způsob interaktivní výuky 
se praktikuje v současném školství, kte-
ré odstupuje od pasivního výkladu, kdy 
efektivita výuky je velmi nízká. Naopak 
interaktivní výuka nutí žáky a studenty, 
aby aktivně spolupracovali s učitelem.  

A že byl bratr Fred opravdu obda-
rovaným biblickým učitelem, dokládá 
i jeho humorný výklad biblického poj-
mu spasení, které je Božím darem člo-
věku. Svůj výklad začínal jednoduchou 
otázkou, se kterou se obracel na své 
posluchače. Zněla: „Kolik si myslíte, že 
národů žije v Británii?“ Byl připraven 
na to, že si většina přítomných Británii 
ztotožňuje s Anglií, která je obydlena 
jediným národem, a to Angličany. Ale 
bratr Fred své posluchače hned vyvedl 
z jejich omylu, a přítomné upozornil, 
že Británie je ve skutečnosti spojeným 
královstvím, ve kterém žijí čtyři národy. 
A co je krásné, dodal, všechny tyto ná-
rody milují veliký dar Boží milosti, kte-
rým je spasení. Ale každý národ svým 
vlastním specifickým způsobem, který 
je mu blízký. 

Tak nejprve jsou to Angličané, kteří 
jsou velmi společenští; ti mají slabost 

pro večírky a nejrůznější setkání, kdy 
si při čaji mohou poklábosit se svými 
přáteli a blízkými. Těm je láska ke spa-
sení proto tak blízká, že si o něm mo-
hou z celého srdce popovídat se svými 
přáteli. 

Naopak Velšané, kteří se v minulosti 
bránili národnostnímu útisku tak, že si 
prozpěvovali písně ve svém vlastním ja-
zyce, milují spasení proto, že si o něm 
mohou svobodně zpívat. V tom jim ne-
mohl zabránit ani ten nejhrubší útisk. 

Tím třetím národem jsou Irové. Ti stá-
le jen bojovali o svou svobodu. Vždyť Ir-
sko bylo první zemí kolonizovanou An-
gličany. Dějiny Irů jsou dějinami vzpour 
a povstání proti anglické kolonizační 
nadvládě. A tak je Irům vlastní láska ke 
spasení právě proto, že za ně mohou bo-
jovat a možná i položit život. 

Nakonec přišel zlatý hřeb, kdy z jeho 
úst zaznělo to hlavní: „No, a pak jsme to 
my Skotové, chudý a skromný národ na 
severu, který měl co dělat, aby se v té 
nehostinné zemi uživil. Každou libru, 
kterou jsme měli vydat, jsme museli 
dvakrát obrátit v dlani. My tedy miluje-
me spasení proto, že je zadarmo, že za 
ně nemusíme platit. Je to Boží dar, a za 
dar se neplatí. Ten člověk buď přijme, 
nebo ho odmítne.“

- Boží dar

tématický článek a poezie

Nech beží slovo Pánovo
(2. Tesaloničanom 3,1)

Nech beží slovo Pánovo,
nech vo svet šíri sa,
nech človek žije nanovo
a zhynúť bojí sa.

Nech znie to slovo záchrany
do blízka, v šíru diaľ,
nech satanovi zabráni,
by z pekla radosť mal.

Nech oslávi sa slovo to
Jak u nás, tak aj tam,
kde skaza hrozí životom...
Nech letia k výšinám.

JÁN KUČERA

Po takovém výkladu, ve kterém se 
laskavě se vší šetrností dotknul skuteč-
ných i zdánlivých slabin obyvatel své 
vlasti, už asi nebyl nikdo, kdo by si ne-
zapamatoval, že Bůh nám lidem spásu 
daroval.

Z misijního výjezdu absolventů 
INFUZE na Ukrajinu, 
viz. článek na str.23
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Co je a co není
evangelium?Otázka, která provází církev od jejího 

zrodu až po dnes. Poselství evangelia 
vytvářelo v lidské společnosti novou re-
alitu, měnilo tradiční názory i sociální 
prostředí. V komunitách křesťanů, kte-
ré spojovala zkušenost s živým Kristem, 
pulsoval nový život. Ježíšův Duch obno-
voval vztahy, vyváděl lidi ze závislostí, 
uzdravoval z nemocí, učil nést břemena 
těch druhých i snášet vlastní utrpení. 
To vše bylo tak autentické a atraktivní, 
že to na jedné straně přitahovalo a na 
druhé straně paradoxně vyvolávalo od-
por. Křesťané byli vylučováni ze svého 
původního prostředí. Evangelium se 
mnohým stalo kamenem úrazu, pro-
tože bořilo staré představy jednotlivců 
i celých komunit a přispělo dokonce 
k pádu velké Římské říše. Evangelium 
rozkládá staré kultury a ty naopak zá-
pasí s evangeliem. Jak? Snaží se podržet 
svůj pohanský vliv nebo se prezentují 
jako křesťanské, přestože jim chybí to 
podstatné, víra v Krista. Jsou směšová-
ny s evangeliem a vydávají se za ně. Co 
tedy je a co není evangelium? 

Znečištění způsobené 
bojovníky o čistotu 

Když si čteme novozákonní listy, 
které odrážejí zápas rané církve o pod-
statu křesťanské zvěsti, pozorujeme 
v nich zvláštní napětí a boj o to, „co je 
a co není“ evangelium. Hovoří se v nich 
o lidech, kteří ztratili zdravou víru, drží 
se lidských příkazů a odvracejí se od 
pravdy. Titovi apoštol Pavel doporučuje, 
aby těm, kdo vedou prázdné řeči, svá-
dějí druhé k obřízce a rozvracejí tak do-
mácnosti, zavřel ústa. Nic jim totiž není 
dost čisté. Tvrdí, že znají Boha, ale svým 
jednáním to popírají (Tit 1,10nn). A prá-
vě tento zápas o „čistotu“ pozorovatele 
z řad křesťanů mátl. Vytvářel u poslu-
chačů dojem, že na straně pravdy stojí 
ti, kdo svou zbožnost rozšiřují a snaží 
se ji pojistit svými náboženskými (ně-
kdy kulturou podmíněnými) výkony. 
Křesťané z nežidovských kultur (Syrská 
Antiochie, Kréta, Malá Asie) se museli 
potýkat s tím, že se k pravdě evangelia 
stále něco přidávalo. Sněm apoštolů 
(Sk 15) nakonec rozhodl, že se ke zvěsti 
evangelia připojí jen tři doporučení, jež 
měla brát ohled na židovskou kulturu: 
vystříhat se všeho, co bylo obětováno 

modlám, dále masa nezbaveného krve 
a smilstva. Radostné poselství o darova-
né spáse nemělo být rozšiřováno o dal-
ší prvky židovské kultury, které s ním 
nesouvisely a rozmělňovaly je. I proto 
pronesl apoštol Pavel v zápase o čisto-
tu evangelia dost příkrá slova (Ga 1,9): 
„Jestliže vám někdo hlásá jiné evange-
lium než to, které jste přijali, budiž pro-
klet!“ Chceme-li se této kletbě vyhnout, 
měli bychom znát podstatu evangelia. 
Jak ale rozlišit, co evangelium ještě je 
a co už není? Podívejme se napřed na 
to, co řecký pojem evangelium vlastně 
znamenal.

Slovo euangelion 
v helénském prostředí

Řecký pojem euangelion měl několik 
významů. Připomeňme si tři základní1:
a) odměna poslovi vítězství, jehož dob-

rá zpráva přinášela příjemcům posel-
ství spásy, proto byl odměněn.2

b) samo vítězné poselství, nejen politic-
ké, ale i soukromé. Obdržení zprávy 
se slavilo s božstvy obětními dary.3

c) náboženské poselství v prorockých 
věštbách a v císařském kultu: zde 
jsou evangeliem také zprávy o naro-
zení, o dosažení dospělosti a nastou-
pení na trůn, ale i proslovy, nařízení 
a skutky božského císaře. Například 
nápis z Priéne (rok 9 př. Kr.) zpravuje 
čtenáře o narození císaře Augusta: 
„Narozeniny boha byly pro svět po-
čátkem s ním souvisejících evangelií 
(radostných poselství).“ Takto pro-
klamované „evangelium“ ohlašovalo, 
přinášelo a uvádělo v život novou 
epochu. A právě z náboženského 
užívání slova euangelion v helén-
ském světě se dá lehce odvodit spo-
jení k Novému zákonu. Spisy Nové 
smlouvy tedy navázaly na rozšířený 
helénský pojem, plný náboženských 
představ. 

Evangelium ve Staré smlouvě 
Bez vlivu na obsah slova evangeli-

on není ani Stará smlouva, zvláště pak 
její řecký překlad Septuaginta. Vždyť 
to byla Bible rané církve. Jako radost-
né poselství a odměna za ně se termín 
evangelium užívá v knihách Samuelo-

vých (2Sa 4,10; 18,20.22), Královských 
(1Kr 1,42) a u proroků (Iz 40,9; 52,7; 
Jer 20,15). Nositelem pokoje a spásy je 
zde Jahve a jeho posel. Evangelium je 
Božím slovem, jež působí a tvoří novou 
skutečnost. Z tohoto živého slova Písem 
citoval na počátku své veřejné služby 
Ježíš (Iz 61,1n): „Duch Panovníka Hos-
podina je nade mnou. Hospodin mě 
pomazal k tomu, abych nesl radostnou 
zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány 
zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům 
svobodu a vězňům propuštění, vyhlá-
sit léto Hospodinovy přízně…“ Když 
zaznělo, stalo se při něm skutečností. 
Zvěstoval evangelium o Hospodinově 
milosti a ono uvádělo v život novou epo-
chu, ve které se získává spása zdarma 
vírou v Ježíše. 

Evangelium tvoří realitu 
Nové smlouvy

Lidé, kteří Ježíše přijímají, dostávají 
moc stát se Božími dětmi (J 1,12). Rodí 
se znovu a vstupují do reality Boží vlády, 
Božího království (J 3). Evangelium není 
jen svědkem Kristova spásného jedná-
ní, ale kde je zvěstováno, tam samo pů-
sobí spásu. Evangelium není z člověka, 
je svým obsahem i autorstvím Boží. Zve 
nás do Božího světa, působí v nás víru 
a schopnost dívat se na svět z Boží per-
spektivy. Evangelium je Boží nabídkou 
odpuštění, nového života a smlouvy, 
kterou se Bůh zavázal plnit vůči každé-
mu, kdo do ní dobrovolně vstoupí.

Základní prvky poselství 
evangelia

Co tedy bylo obsahem evangelia? Bra-
tr F. F. Bruce, který působil na univerzi-
tě v Manchesteru jako profesor exegeze, 
zformuloval hlavní prvky zvěsti evange-
lia následovně:4 

· Příchodem Krista byla naplněna pro-
roctví a slavnostně zahájen nový věk.

· Kristus se narodil do Davidovy rodiny,

· zemřel podle Písem, aby vysvobodil 
svůj lid z tohoto zlého věku,

· byl pohřben a třetího dne vstal z mrt-
vých, podle Písem,

· je vyvýšen na Boží pravici jako Syn 
Boží, Pán živých a mrtvých,
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· přijde znovu, aby soudil svět a dovr-
šil své dílo spásy.
Přestože evangelium získalo v živo-

tě a zvěstování Ježíše Krista, který se 
stal jeho obsahem i nositelem, jasnou 
podobu, bylo v historii církve neustále 
zkreslováno a deformováno. Apoštolo-
vé, církevní otcové a apologeti museli 
pravdu evangelia často hájit a byli kvůli 
ní napadáni. 

Důrazy evangelia v obraně 
proti judaistům

Apoštol Pavel hájil obsah evangelia 
například v galatských církvích. V listu, 
který jim adresoval, zaznívají důrazy, ji-
miž bránil evangelium, proti judaistům, 
šířícím jiné evangelium. Uvedu některé 
z nich:  
· křesťané jsou vysvobozeni milostí 

Ježíše Krista (1,4) 
· žijí svobodně v Kristu a s Kristem, ne 

v otroctví zákona (2,4; 2,20; 4,24-26; 
5,1)

· jsou ospravedlňováni vírou v Krista 
a ne skutky zákona (2,16; 3,24; 5,5)

· jsou Kristem vykoupeni z kletby 
zákona (3,13) a vedeni Duchem (5,18)

· křesťané se stávají Božími dětmi skr-
ze víru v Krista (3,26; 4,6)

· tvoří jednotu v Kristu, bez rozdílu 
rasy, postavení a pohlaví (3,27-29).

· kladou důraz na nové stvoření a ne 
na náboženské úkony (6,15).
Z těchto důrazů a jiných historických 

souvislostí se dá zrekonstruovat posel-
ství jiného evangelia, nad jehož šiřiteli 

stále visí Pavlova kletba (Gal 1,9): 

· vysvobození není z milosti, nýbrž ze 
skutků zákona; 

· cesta ke spáse a k Božímu lidu je 
dlážděna skutky zákona a obřízkou; 

· vyhýbat se lidem nežidovského půvo-
du a způsobu života; 

· pro příslušnost k Božímu lidu není 
rozhodující zkušenost znovuzrození, 
nýbrž náboženské úkony. 

Jak rozlišit evangelium 
od jeho napodobenin?

Ježíš řekl, že strom se pozná po ovo-
ci (Mt 12,33). Evangelium je radostná 
zpráva o darované svobodě, o neohrani-
čeném odpuštění, o spravedlnosti z víry, 
o společenství s živým Bohem a s Boží 
rodinou, jež překonává rasové i kultur-
ní konvence. V evangeliu jde především 
o duchovní znovuzrození, živou zkuše-
nost s Bohem a radostné následování. 
Evangelium mění nitro člověka a půso-
bí na jeho motivace. Nejde v něm o ná-
boženské úkony podobné obřízce, ani 
o církevní původ či hygienické a stra-
vovací návyky. To vše jsou „jen prázdné 
řeči a svádění lidí“, jak se o tom vyjádřil 
apoštol Pavel. Lidem, kteří na tom lpí, je 
třeba „zavřít ústa“ (Tit 1,10n). V tom byl 
Pavel nekompromisní. Nejspíš si uvědo-
moval, co všechno je v sázce. Věděl, že 
do reality nového věku se vstupuje jen 
znovuzrozením. Radostné následování 
vypůsobí jen prožitek nezaslouženého 
odpuštění. Oddaná služba je motivová-
na jen trvalým prožíváním milosti. Ná-

boženské obřady jsou spíše o formách 
než o vnitřní proměně. Důraz na nábo-
ženský výkon vede spíše k moralizování 
než k radostnému následování. Nábo-
ženský tradicionalismus nemá moc pře-
konávat rasové a kulturní konvence, ale 
spíše je sám utváří. Neprožívá jednotu 
Božích dětí napříč církevními ploty, ale 
spíše hledá sebepotvrzení.

Čistým je vše čisté
Ovoce svobody, radosti, vděčné odda-

nosti a jednoty Církve vyrůstá tam, kde 
se zvěstuje a žije pravé evangelium. Lidé, 
kteří prohlašují, že znají Boha, ale svým 
jednáním to popírají, jsou neposlušní 
(Tit 1,16). My máme mluvit to, co odpo-
vídá zdravému učení. Kolik prostoru do-
stává evangelium v našem společenství? 
Prožíváme v něm svobodu, radost a jed-
notu se všemi věřícími? Nenecháváme 
se spoutat obřadnictvím, nepsanými 
pravidly a zákony, které jsou spíše dílem 
lidí než Božím? Čistým je vše čisté. Pů-
sobí v nich skrytá moc evangelia, které 
se navenek projevuje svobodou, radostí 
a vydáním sebe sama.

1 U. Becker/H. Ch. Hahn, Evangelium in Theolo-

gisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, 

R.Brockhaus 1971
2 Viz Homérova Odysea (14,152.166). Tam má toto 

slovo význam „odměna za dobrou zprávu“.
3 Tento význam je doložen u římského spisovatele 

a řečníka Cicerona (106-43 př. Kr.).
4 F. F. Bruce, Gospel in New Dictionary of Theolo-

gy, IVP, Leicester1988, str. 278-279

tématický článek



8 ŽIVÉ SLOVO

tématický článek

12. září 490 př. Kr. proběhla bitva 
u Marathonu, kde se střetla perská voj-
ska krále Dareia (cca 20 – 30 tisíc mužů) 
s athénskou armádou (cca 10 – 11 tisíc 
mužů) pod vedením Kallimacha.

Po těžké bitvě (padlo 192 Řeků a asi 
6400 Peršanů) Athéňané zvítězili. Vý-
sledek střetnutí běžel oznámit z Mara-
thonu do Athén řecký voják jménem 
Feidipidés (někteří historici uvádějí i ji-
ná jména), který v cíli své cesty se slo-
vy „Zvítězili jsme“ vyčerpáním zemřel.  
Tato událost zavdala podnět k známé-
mu maratonskému běhu (42,195 km), 
který je součástí všech novodobých let-
ních olympijských her. Tento muž při-
nesl obyvatelům Atén, žijícím v opráv-
něných obavách o svou budoucnost, 
euangelion – dobrou zprávu o záchraně 
před hrozícím nebezpečím. 

O evangeliu píše také apoštol Pa-
vel v listu Římanům:  „Nestydím se za 
evangelium: je to moc Boží ke spasení 
pro každého, kdo věří…“ (Ř 1,17). To byl 
důvod, proč se cítil povinen tuto zvěst 
šířit do celého světa a seznámit s ní kaž-
dého.

Byl bych moc rád, abychom si uvědo-
mili tuto stránku evangelia: Je to moc, 
která dovede zachránit a změnit člo-
věka. Mnoho lidí si myslí, že žádnou 
zachraňující moc nepotřebují, že si na 
svůj život stačí sami.  Asi jsem to tak-
hle nikdy neřekl, ale i já jsem ve svém 
životě takto uvažoval anebo aspoň moje 
jednání tomu odpovídalo. Ale postu-
pem času člověk, je-li poctivý sám k so-
bě a ke druhým, dříve či později dojde 
k trpkému a hořkému poznání, že sám 
na život nestačí a že potřebuje pomoc 
zvenčí. Moc dobře to vědí lidé, kteří se 
dostali do nějaké bezvýchodné situace, 
ať už je to ztráta zajištění života, zdra-
votních potíží či do nejrůznějších závis-
lostí, ze kterých se neumějí vysvobodit. 
Jistě - i oni navenek hrdě prohlašují, že 
„mají vše pod kontrolou“, ale ve skrytu 
duše si to bolestně uvědomují. Přesvěd-
čují mne o tom náhodně vedené hovory 
s lidmi v jejich slabých chvílích (např. 
v opilosti), kdy z nich přímo vyzařuje je-
jich zoufalství a pohrdání sebou samý-

mi. Dozvíte se to, co by vám jinak nikdy 
neřekli, co je v hloubi jejich duše. 

Celé lidské dějiny jsou poznamenány 
snahou o nápravu poměrů, ve kterých 
žijeme. Každá vláda, každé společen-
ské zřízení si klade za programový cíl 
napravit pokřivené vztahy. Tak se stří-
dala společenská zřízení – otrokářský 
řád, feudalismus, kapitalismus, socia-
lismus,… každý z nich chtěl vybudovat 
něco lepšího, ale bez viditelného úspě-
chu. Vláda střídala vládu, monarchie 
byly nahrazovány republikami, diktatu-
ry demokraciemi, ale výsledek?  Zloději 
kradou dál, lidská zloba a nenávist je 
čím dál tím brutálnější, představení se 
už ani nesnaží předstírat zájem o dobro 
ostatních, a dalo by se pokračovat dál. 
Je očividné, že tyto snahy jsou marné. 
To není povzbuzující ani motivující. 
Lidé ztrácejí perspektivy a dívají se do 
budoucna s obavami a nejistotou. Ale 
život bez perspektivy není život!

Jsem strašně rád, že existuje evange-
lium – radostná zpráva o záchraně! Že - 
i když se dostaneme do různých těžkých 
situací, zdánlivě neřešitelných – že exis-
tuje moc, která dokáže to, co i ty nejlépe 
míněné pokusy znamenitých lidí nedo-
kázaly. Že existuje pomoc a záchrana 
– především pro jednotlivce (na které 
tato tíha dopadá zcela osobně), ve svém 
důsledku pak i pro společnost, ve které 
žijeme.  Je zde někdo, kdo může pomoci. 
Je to ukřižovaný Kristus:  Slovo o kříži je 
bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k zá-
hubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí 
Boží. Zní to paradoxně -  tento ukřižova-
ný člověk, který visel zcela bezmocně na 
kříži, kterému se posmívali – je nadějí 
pro všechny ztracené lidi, kteří cítí, jak 
na ně doléhá neodvratný krutý osud. Pro 
Židy to bylo pohoršení – Bůh, který se dá 
ukřižovat, není Bohem. Pro Řeky to bylo 
bláznovství – ubohá naivní idealistická 
představa, že změní svět. 

Ale Ježíš Kristus změnil (a dodnes 
mění) život jednotlivců i celý svět! 
V protikladu ke všem mocným panov-
níkům a reformátorům. Muž s rukama 
a nohama přibitýma ke kříži opravdu 
mění životy lidí!

Vyznává to Pavel, zapřisáhlý nepří-
tel církve (Sk 26,9-32): „Také já jsem se 
ovšem domníval, že musím všemožně 
bojovat proti jménu Ježíše Nazaretské-
ho. A to jsem v Jeruzalémě vskutku 
dělal. Když jsem k tomu dostal od ve-
lekněží plnou moc, dal jsem mnoho 
věřících uvěznit, a když měli být usmr-
ceni, schvaloval jsem to. Po všech syna-
gógách jsem je často dával trestat a nutil 
je, aby se rouhali. Jako smyslů zbavený 
jsem se chystal pronásledovat je i v ci-
zích městech…“ Pak následuje jeho 
popis osobního setkání se vzkříšeným 
Kristem a jeho důsledky.  Své vyzná-
ní před králem Agrippou končí slovy: 
„Kéž by dal Bůh, aby ses nejen ty, nýbrž 
i všichni, kdo mě slyší, stali dříve nebo 
později tím, čím jsem já - kromě těchto 
pout.“

Kristus mění životy ztracených exis-
tencí, jejichž snahu již lidé vzdali jako 
marnou. Jsem moc rád, že jsem se o tom 
mohl (a dodnes mohu) zcela konkrét-
ně mnohonásobně přesvědčit. V mlá-
dí jsem se setkal s bratrem Arnoštem 
Kohutem, bývalým vyhlášeným a obá-
vaným hospodským rváčem v Ostravě- 
Michálkovicích. Mohl by klidně sloužit 
jako literární předloha Petru Bezručovi 
v Maryčce Magdonové. Člověk, který se 
neštítil ničeho. Chtěl prodat svou man-
želku Arabům, chtěl oloupit a třeba i za-
bít pokladníka s výplatami pro horníky 
ve Francii. Ale pak se setkal s Ježíšem. 
A ten změnil jeho život. Když se vrátil 
do Československa, byl to úplně jiný 
člověk. Dobrotivý, laskavý, poctivě pra-
cující. A takový zůstal až do konce své-
ho života!

S velkým pohnutím jsem slyšel před-
nášku mesiánského Žida Reného Stut-
ze o jeho životě a o práci s narkomany 
v Nazaretu. I jeho život byl ztracenou 
existencí – a Ježíš změnil jeho život. 
Z pohrdaného a nenáviděného neman-
želského židovského dítěte se nakonec 
stal doslova „táta“ narkomanů. Jsem 
moc rád, že jsem se setkal v životě 
s jedním z jeho nejproblematičtějších 
klientů, tak problematickým, že i René 
Stutz nad ním zlomil hůl, s ukrajinským 

Evangelium:
Zachraňující Boží moc
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Židem Igorem Semjatičem a mohl slyšet 
jeho životní příběh. Příběh nadějného 
sportovce, který ve 13 letech byl popr-
vé opilý namol a v 15 letech si poprvé 
píchl heroin. Po šikmé ploše klouzal 
hloub a hloub do zkázy. A zcela určitě 
by zahynul – kdyby se nesetkal s evan-
geliem, s Boží mocí k záchraně. Setkal 
se s vzkříšeným Ježíšem – a ten změnil 
jeho život!

Jsem rád, že jsem se mohl setkat 
v životě se svědectvím Romana Povaly, 
dnes pastora AC v Rožnově p/R. Také 
bývalý narkoman – člověk potetovaný 
na celém těle. I jeho jedinou nadějí a vy-
svobozením ze zkaženého a ztraceného 
života se stalo evangelium a jeho cent-
rum – Ježíš. Dnes je radostným živým 
svědkem o Boží moci ke spasení.

I v našem sboru máme tuto zkuše-
nost. V té souvislosti vděčně myslím 
i na práci  Teen Challenge. Kolikrát se 
tam znovu potvrzuje, že evangelium je 
moc Boží k záchraně člověka. Pro věč-
nost i pro časnost.

Jsem vděčný Bohu, že to není jen ně-
jaká vzdálená a nekonkrétní situace ně-
kdy a někde – ale že smím důkazy této 
moci vidět v bratřích a sestrách, které 
jsem poznal, kteří jsou zcela z masa 
a krve.

Ale tuto Boží moc potřebovali i lidé, 
zdánlivě zcela OK. Mezi ně patřil určitě 
Nikodém nebo Josef z Arimatie. Nave-
nek zcela slušní a bezúhonní lidé, kte-
rým nikdo nemohl nic vyčítat. A přece 
i oni potřebovali tuto proměňující a za-
chraňující moc ve svém životě. K tako-
vým „slušným“ lidem jsem patřil i já. 

A přece jsem tak zoufale potřeboval 
a potřebuji Krista. Protože svůj život 
znám nejlépe sám. A vím, že to s tou 
slušností a bezúhonností je ve skuteč-
nosti jinak. Jsem možná hříšnější než ti, 
na kterých to lidé vidí na první pohled. 
O to hříšnější, že to dovedu maskovat. 
Jsem vděčný, že i já jsem se mohl setkat 
s touto proměňující mocí Kristova evan-
gelia. Kde bych asi dnes byl, kdyby mne 
v mých sedmnácti letech nezastavil na 
mé šikmé ploše!

Co člověk musí udělat, aby tato 
zachraňující Boží moc nevyšla 
nadarmo?

Přiznat si skutečnost
To je nejtěžší krok. Člověk přesvědču-

je okolí, ale hlavně sám sebe, že to s ním 
není tak špatné, že to „má pod kontro-
lou“, že „není závislý…“ atd. Je nejtěžší 
podívat se pravdě do očí a neuhnout. 
Uznat, že je to skutečnost. Vyrovnat se 
s nepříjemným zjištěním, že potřebuji 
pomoc a že to sám nezvládnu.

Chtít to změnit
To je druhý velice těžký krok – ale 

bez něho nikdy ke změně nedojde. Jsou 
lidé, kteří jsou vnitřně přesvědčeni, že 
to co dělají, je špatné. Vědí to a mnohdy 
je to i trápí. Ale z nejrůznějších příčin to 
nechtějí změnit.  A tak zůstávají dál ve 
vleku zkázy. Řítí se dolů.

Najít skutečné řešení
Mnohdy se nabízí různá laciná řešení. 

Detoxikace a pobyt v léčebně není řeše-
ní. Obvykle pak člověk jde takové „vy-
léčení“ oslavit – a je v tom hned zase až 
po uši! Cena vysvobození je tvrdá! Ale 

vysvobození existuje a stojí za to! Jít ke 
Kristu vždycky stojí za to, ať už je pro-
blém jakýkoliv. Ať je to rozbité manžel-
ství, závislost, ztráta zaměstnání, ztráta 
zdraví, selhání, utrpení či cokoliv jiného. 
Kristus neslibuje nikomu, že bude pečli-
vě uhlazovat před námi cestu, odstraňo-
vat překážky, žehlit naše průšvihy apod. 
To je laciné řešení. Kristus dává moc jít 
dál. Někdy možná i s ostnem v těle, 
jak to vyznává zmíněný Pavel. Možná 
s handicapem. Ale právě tam se někdy 
projeví ta úžasná Boží moc, kdy člověk 
stojí bez dechu a nemá co dodat.

Věřit
Víra je neodmyslitelnou součástí této 

moci. Bez opravdové ryzí víry to pros-
tě nejde.  Bez ní není evangelium mocí 
k záchraně. „Bez víry však není možné 
zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, 
musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje 
těm, kdo ho hledají“ (Žd 11,6). 

Pavel říká, že se za toto evangelium 
nestydí a že ho chce přinášet všem li-
dem kolem sebe. Vzpomínám na bratra 
Otu Zeisela, věřícího Žida z Brna, který 
prožil během 2. světové války velmi těž-
ký život, plný pronásledování. Pán Bůh 
ho tímto, doslovně peklem na zemi, pro-
vedl – dal mu poznat, že evangelium je 
opravdu Boží moc ke spasení. Bratr Zei-
sel z vděčnosti za záchranu slíbil Bohu, 
že každý den aspoň jednomu člověku 
o své záchraně Ježíšem bude vyprávět. 
Svůj slib dodržel.

Jak je tomu se mnou? Jak je tomu 
s námi? Je evangelium v mém životě 
Boží moc k záchraně?

tématický článek
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tématický článok

V zimných mesiacoch v našom kraji 
v Srbskej republike v tzv. evanjelikál-
nych kruhoch bežne prebiehajú evanje-
lizácie. Táto prax sa zachovala od založe-
nia evanjelikálnych zborov na začiatku 
dvadsiateho storočia. O čo vlastne ide? 
Veriaci z týchto zborov sa snažia svojim 
spoluobčanom priblížiť evanjelium, to 
najdôležitejšie posolstvo pre každého 
človeka. Ide vlastne o záchranu duše 
jednotlivca od večného zahynutia.

Čo je vlastne evanjelium? 
Podľa gréckeho jazyka slovo evanje-

lium (gr. euaggelion) znamená jednodu-
cho radostná zvesť, blahozvesť, radost-
né posolstvo. Toto radostné posolstvo 
o takej veľkej spáse začal zvestovať sám 
Pán Ježiš (Žd 2,3) a v tej službe verne 
pokračovali jeho učeníci, prvotná cirkev, 
a všetky verné Božie deti po celé stáročia. 
Tak sa evanjelium dostalo do našich kra-
jov a bude sa šíriť do chvíle, kým si Pán 
nepríde pre svoju nevestu, Cirkev.

Trojitý význam pojmu evanjelium
Po prvé, pod pojmom evanjelium 

chápeme posolstvo o záchrane človeka 
z večnej záhuby. Po druhé, súhrn his-
torických zápisov o Ježišovi z pohľadu 
štyroch evanjelistov, ktorých Boží Duch 
inšpiroval, aby zaznamenali najdôleži-
tejšie udalosti z jeho života, pôsobenia 
a učenia. Po tretie, evanjelium predsta-
vuje Kristovo zvestovanie spásy a úplné 
učenie o Božom kráľovstve.

V tejto úvahe sa pokúsim zhrnúť bib-
lické verše, ktoré nám pomôžu pocho-
piť, aké evanjelium zvestoval Pán Ježiš 
a jeho nasledovníci, ktoré prinášalo 
veľkú zmenu do životov ľudí a večnú zá-
chranu ich duše.

Evanjelium milosti
Po prvé, to bolo evanjelium milosti. 

Apoštol Pavol pri rozlúčke v Miléte ho-
voril starším efezského zboru: „Záleží 
mi len na tom, aby som dokončil svoj 
beh a službu, ktorú som prijal od Pána 
Ježiša: hlásať evanjelium (o) Božej mi-
losti“ (Sk 20,24).

Pán Ježiš poveril Pavla hneď po jeho 
obrátení, aby zaniesol jeho meno poha-
nom, kráľom i synom Izraela (Sk 9,15). 
Pre neho bolo cťou (15,20) plniť príkaz 
svojho Pána a všetkým ľuďom zvestovať 

meno, v ktorom spočívala možnosť zá-
chrany ľudskej duše. Veď (Sk 4,12): „V 
nikom inom niet spásy, lebo nejestvuje 
pod nebom žiadne iné meno dané ľu-
ďom, v ktorom by sme mali byť spase-
ní.“ Spása ľudskej duše je tesne spojená 
s menom, a to znamená s osobou Ježiša 
Krista, Božieho Syna. Toho poslal nebes-
ký Otec na zem, aby na Golgote položil 
svoj život za hriech celého sveta. „On 
bol vydaný (Boh ho vydal – R 8,32) za 
naše priestupky a vzkriesený (Otec ho 
vzkriesil svojou slávou – R 6,4) pre naše 
ospravedlnenie.“ Pán Boh môže ospra-
vedlniť – vyhlásiť za nevinného – iba 
toho človeka, ktorý sa kajá zo svojich 
hriechov a prijíma Božie odpustenie na 
základe zástupnej obeti Ježiša Krista. Je 
to Božia milosť – prejav dobroty tomu, 
kto si ju nezaslúžil. My tu nemáme 
žiadne zásluhy. Pavel s obdivom píše ve-
riacim do Efezu (Ef 2,3-4.8-9): „Ale Boh 
bohatý na zmilovanie (milosrdenstvo 
Roh.), zo svojej nesmiernej lásky, kto-
rou si nás zamiloval, keď sme boli mŕt-
vi pre priestupky, oživil nás s Kristom 
– milosťou ste spasení! … Lebo milosťou 
ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, 
je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa 
niekto nevystatoval.“ Toto evanjelium 
má moc zachrániť každého človeka, 
ktorý je ochotný vyznať svoje hriechy, 
uznať Ježiša za svojho Pána a prijať dar 
Božej milosti: „Večný život v Kristu Ježi-
šovi“ (R 6,23).

Evanjelium kráľovstva (Mt 4,23)

V evanjeliách niekoľkokrát čítame, že 
Pán Ježiš zvestoval evanjelium kráľov-
stva, apoštoli a prvotná cirkev tiež plni-
li svoje poslanie (Sk 8,12; 14,22; 20,25; 
28,23). V tomto kontexte sa môžeme 
dívať na kráľovstvo z niekoľkých as-
pektov. Môžeme hovoriť o Božej správe 
v živote človeka, v dejinách ľudstva, v ti-
sícročnom kráľovstve a o Božej správe 
vo večnosti. V podstate vždy ide o život 
pod Božou autoritou.

Biblia nás učí, že bezbožní ľudia žijú 
pod autoritou kniežaťa tohto sveta, Sa-
tana, ktorý pôsobí v neposlušných sy-
noch (Ef 2,2). To je kráľovstvo duchov-
nej tmy, kde ľudia žijú podľa žiadostí 
tela a hriešnej mysle. To je diablovo osí-
dlo, do ktorého ich polapil, aby mu boli 

po vôli (2Tm 2,26). To je široká cesta, po 
ktorej idú mnohí ľudia a vedie do večnej 
záhuby (Mt 7,14).

Jediná možnosť, ako sa vyhnúť tomu 
strašnému osudu, je spoznať pravdu 
– Ježiša a prijať jeho slovo – evanjelium 
o Božej správe (J 8,32.34.36). Nebeský 
učiteľ povedal Nikodémovi, židovskému 
rabínovi (J 3,5): “Ak sa niekto nenarodí 
z vody a Ducha, nemôže vojsť do kráľov-
stva Božieho.“ To znamená, vstúpiť do 
Božieho kráľovstva môže iba ten človek, 
ktorý znovuzrodením prijme nový život 
a dobrovoľne sa podriadi Božej autorite. 
Aby sa človek dostal z kráľovstva temno-
ty do kráľovstva svetla, v ktorom vládne 
Boží Syn, musí podať ruku Bohu, lebo 
On jediný ho môže zachrániť od večnej 
záhuby. Pavol píše veriacim do Kolos: 
„On nás vytrhol z moci tmy a preniesol 
do kráľovstva svojho milované Syna“, 
a v liste Rimanom píše o tomto kráľov-
stve ako o slobode a sláve Božích detí (R 
8,21). To je život znovuzrodeného člove-
ka, ktorý sa prejavuje spravodlivosťou, 
pokojom a radosťou v sile Svätého Du-
cha (R 14,17).

Kristovo evanjelium (R 1,16)

Keď pozorne sleduje Pavlove kázne 
a spisy, zistíme, že ústrednou postavou 
jeho posolstva bol Kristus, a to ten ukri-
žovaný (1K 1,23; 2,2), ktorý jediný má 
moc zachrániť človeka z moci hriechu, 
satana a sveta. To evanjelium prijal od 
Krista (Gal 1,11) a podľa jeho príkazu ho 
aj šíril (1K 1,17). Už vtedy sa ľudia po-
kúšali zvestovať „iné evanjelium“, hoci 
Pavol písal, že ono nie je iné, iba že niek-
torí chceli prekrútiť Kristovo evanjelium 
a vyvolať zmätok v Galácii (Ga 1,7). 
Koľko zmätku a škody dnes vyvolávajú 
ľudia, ktorí šíria tzv. „plné evanjelium“ 
(Full Gospel), „evanjelium prosperity“ 
(Gospel of prosperity), „mocné evanje-
lium“ (Power evangelism), „pozitívne 
myslenie“ (Positive thinking) a iní, čo 
ponúkajú prívržencom bohatstvo, zdra-
vie a tuzemské šťastie. Nepočuť však 
výzvy k pokániu a pokore pre ukrižova-
ným Kristom.

Pavol zvestoval Korinťanom Kristovo 
evanjelium, ktoré oni prijali a ním boli 
spasení, obsahovalo dva základné body 
(1K 15,1-4): „Kristus zomrel za naše 

Evanjelium –
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hriechy podľa Písiem, bol pochovaný, 
a tretieho dňa bol vzkriesený podľa Pí-
siem.“ „Kristus zomrel za naše hriechy 
podľa Písiem.” Starozmluvné knihy sú 
plné prorockých predpovedí o príchode 
Mesiáša, Krista. Najznámejší text, ktorý 
hovorí o Kristovom utrpení, je 53. kapi-
tola proroka Izaiáša. Potvrdil to evanje-
lista Filip etiópskemu eunuchovi, ktorý 
si pri čítaní tohto textu nevedel vysvet-
liť, o kom to prorok píše. Lukáš zapísal, 
že od „toho miesta Filip začal hovoriť 
a zvestoval mu Ježiša“ (Sk 8,32-35). 
Kristus zomrel za hriech sveta, bol po-
chovaný (ako dôkaz smrti) ale tiež “vstal 
z mŕtvych podľa Písiem.“ V tomto spo-
číva tajomstvo Kristovho evanjelia. On 
zomrel za naše hriechy, ale vstal z mŕt-
vych pre naše ospravedlnenie (R 4,23). 
Apoštol Peter píše (1Pt 3,18): “Veď aj 
Kristus, trpel raz za hriechy sveta, spra-
vodlivý za nespravodlivých, aby nás pri-
viedol k Bohu.“ Pán Boh v Ježišovi Kris-
tovi uskutočnil svoj plán spásy, obetoval 
ho na oltári spravodlivosti a každému 
hriešnikovi ponúka možnosť návratu 
do stratenej slávy. Kristus je tou jedinou 
cestou k Bohu (J 14,6).

Evanjelium pokoja (Ef 6,15)

Apoštol Pavol povzbudzuje veriacich 
v Efeze, aby sa okrem iného, vyzbrojili 
“pohotovosťou hlásať evanjelium po-
koja.“ To znamená, že Kristovo evanje-
lium Božej milosti prináša hriešnikovi 
pokoj. Zo Svätých Písiem vieme a kaž-
dodenný život to potvrdzuje, že na sve-
te pretrváva nepokoj. Vo svete je nepo-
koj preto, lebo človek nemá pokoj vo 
svojom srdci. Apoštol Pavol píše v liste 
Rimanom o všetkých ľuďoch, ktorí sú 
ovládaní hriechom (R 3,17-18): „Ces-
tu pokoja nepoznali. V ich očiach niet 
bázne pred Bohom.“ Nepokoj v srdci je 
výsledok nepriateľstva medzi človekom 
a Bohom. Toto nepriateľstvo spôsobuje 
hriech – sila zla, ktorá sídli v hriešnej 
prirodzenosti každého človeka. Ako 
nájsť pokoj? Kto nájde Krista, nájde 
pokoj. V liste Efezanom čítame (Ef 
2,14-18): „Lebo On je náš pokoj, keď 
oboch zmieril v jedno a svojím telom 
zbúral priehradný múr, nepriateľstvo… 
v jednom tele zmieril oboch (Židov aj 
pohanov) s Bohom skrze kríž, keď na 

ňom usmrtil nepriateľstvo. A keď pri-
šiel, ako evanjelium zvestoval pokoj ďa-
lekým i pokoj blízkym.“ Kristova smrť 
na kríži nám poskytuje pokoj s Bohom 
a pokoj s inými ľuďmi. Aby sme získa-
li pokoj s Bohom, musíme mu vyznať 
našu vzburu (5,10), nepriateľstvo mysle 
a skutkov (Ko 1,21; R 8,6-7; Jk 4,4), pri-
jať odpustenie a zároveň ospravedlne-
nie. Tento krok požaduje vieru v Božie 
dielo zmierenia na golgotskom kríži. 
Kto verí v ukrižovaného Krista, získava 
pokoj. “Ospravedlnení sme teda z vie-
ry, máme pokoj s Bohom skrze nášho 
Pána Ježiša Krista“ (R 5,1).

Evanjelium o Kristovej sláve (2K 
4,4; 1Tm 1,11)

Ak je naše evanjelium zahalené, je 
zahalené pre tých, ktorí hynú. V nich 
boh tohto veku zatemnil mysle neve-
riacich, aby nevideli svetlo “evanjelia 
o sláve Krista“, ktorý je obrazom Boha. 
(2K 4,4)

Evanjelium je svetlo – poznanie, ktoré 
odhaľuje krásu a slávu Kristovej osoby 
a jeho spasiteľného diela. Boh tohto sve-
ta, diabol, sa všemožne snaží – a u väč-
šiny ľudí úspešne – oslepiť im myseľ, 
aby nespoznali svojho Pána a Spasiteľa. 
Pri zvestovaní evanjelia, čítaní Biblie 
alebo duchovnej literatúry diabol veľmi 
rafinovane ovplyvňuje ich myseľ, aby 
nepochopili pravdu. Môžu to byť zábra-
ny náboženskej, filozofickej alebo inej 
povahy, ale všetky vedú človeka k to-
mu, aby odmietol ponúkané spasenie 
a vyslobodenie z moci hriechu, sveta 
a satana.

Evanjelium je slovo pravdy, ktoré ve-
die človeka k duchovnej slobode. Ono 
nám hovorí o Kristovi, ktorý opustil 
nebeskú slávu (J 17,5), prišiel na zem 
v ľudskom tele, aby vykonal dielo spásy. 
Svojimi slovami, zázračnými skutkami, 
smrťou a vzkriesením dokázal, že je Boží 
Syn. Prišiel, aby z milosti Božej za kaž-
dého okúsil smrť a mnohých synov pri-
viedol do slávy (Žd 2,9-10). On sa chce 
so svoju slávou rozdeliť s tými, ktorí sa 
dali osvietiť evanjeliom slávy. Vo svojej 
veľkňazskej modlitbe to jasne vyjadril 
(J 17,22): „Slávu, ktorú si dal mne, dal 
som im, aby boli jedno, ako sme my 
jedno.“ 

Evanjelium spasenia (Ef 1,13)

„V Ňom aj vy, ktorí ste počuli slovo 
pravdy, evanjelium o svojej spáse, keď 
ste uverili, dostali ste pečať zasľúbeného 
Ducha Svätého. Ten je závdavok nášho 
dedičstva, aby sme ako jeho vlastníctvo 
boli vykúpení na chválu jeho slávy.“

Uzavrieme túto úvahu citovaným 
textom z listu Efezanom, v ktorom Pa-
vol opisuje Kristovo evanjelium o Božej 
milosti, Božej správe a nádeji na večnú 
slávu, ako evanjelium spasenia. Veď: 
„evanjelium Kristovo je silou Božou na 
spasenie každému veriacemu…“ Poču-
té Božie slovo má v sebe moc radikálne 
zmeniť postoje človeka pod podmien-
kou, že ho prijme, že mu uverí, a že sa 
mu podriadi. Len srdce preorané po-
káním prijme semeno života, ono vzklí-
či a prinesie úžitok. Evanjelium je slovo 
pravdy, ktoré nepochybne hovorí o tom, 
že každý človek je hriešny a nad ním je 
kliatba večného zahynutia. „Odplata za 
hriech je smrť“ (R 6,23). To isté slovo 
pravdy však hovorí, že Boh miluje hrieš-
nika a ponúka mu záchranu z večného 
zahynutia a dar večného života. „Ale da-
rom Božej milosti je večný život v Kristu 
Ježišovi, našom Pánovi“ (R 6,23).

To je evanjelium, ktoré prináša spásu 
každému veriacemu. Vo chvíli znovu-
zrodenia taká osoba prijíma pečať Svä-
tého Ducha, ktorý je zárukou večného 
vykúpenia. Kto má túto pečať, nemusí 
sa báť ani strachovať, či vojde do nebes-
kej slávy. Duch svätý, ktorí svedčí náš-
mu duchu, že sme Božie deti (R 8,16), 
je zárukou večného života a zároveň zá-
vdavkom nášho dedičstva v nebesiach. 
Uvediem aspoň dve veci, ktoré nám 
Boh zasľúbil do dedičstva: oslávené telá 
a miesto v nebeských príbytkoch.

Evanjelium je radostná zvesť. Tí, ktorí 
ho prijali, a ich mená sú zapísané v kni-
he života, majú veľa dôvodov radovať sa 
aj v najťažších životných okolnostiach. 
Vedia, že ich cesta za Pánom Ježišom 
vedie cez utrpenie do slávy (Lk 24,26). 
Radujú sa “nevýslovnou radosťou, pl-
nou slávy, dosahujúc cieľ svojej viery 
– spasenie duší“ (1Pt 1,8-9).

tématický článok

Božia moc na spasenie
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výročí

     PETR TUROŇ 

Letos 18. září by oslavil 100 let živo-
ta, ale Pán mu dal dožít necelých 90 
let, které byly naplněny vírou v Pána 
Ježíše Krista a hlubokou oddaností ro-
dině a pražskému Křesťanskému sboru. 
Narodil se v Chudeříně - Mostu, kde 
studoval do maturity s vynikajícím pro-
spěchem. Rodiče však byli velmi chudí 
a nemohli mu zaplatit další školy. Proto 
studoval na vojenské stipendium a jako 
vojenský lékař pak i pracoval. Už bě-
hem středoškolských studií v Mostě se 
setkal s bratry Vaňkem a Mladenem ve 
shromáždění, kde poprvé slyšel o Pánu 
Ježíši Kristu, který člověka vysvobozuje 
z hříchu a plní jeho život radostí a smys-
lem. Během té doby pak uvěřil a opako-
vaně to ve shromáždění zdůrazňoval 
citátem z Listu Efezským 2,8: „Nebo 
milostí spaseni jste skrze víru, a to ne 
sami ze sebe, darť jest to Boží“. Během 
vysokoškolských studií navštěvoval 
sbor v Praze, kam se s rodinou také pře-
stěhoval.

V mládeži Bratrského sboru se se-
známil se svou budoucí manželkou 
Ester Křesinovou, kterou si pak v roce 
1938 vzal. V roce 1941 se jim narodila 

dcera Dana, o rok později dcera Světla 
(† 2009) a 8. května 1945 pak syn Petr. 

Táta byl po válce činný ve sborech 
v Mečislavově i ve Spálené ulici, v Pra-
ze byla tehdy totiž dvě shromáždění. 
Když byla shromáždění v důsledku ne-
přijetí nového církevního zákona v roce 
1950 uzavřena, scházela se širší rodina 
doma k pravidelným bohoslužbám. 
V roce 1958 byl táta pro víru v Ježíše 
Krista propuštěn z vojenské služby. Byl 
sice navržen na generála, ale musel být 
důkladně prověřen a jako věřící samo-
zřejmě neobstál! Pracoval tedy na Kraj-
ském oddělení tuberkulózy a vrátil se 
do znovuotevřeného pražského sboru. 
V roce 1967 byl vyslán do Alžíru, aby 
tam léčil tehdy velmi rozšířenou a nelé-
čenou tuberkulózu. V této práci byl vel-
mi úspěšný. Z původních dvou let tam 
pak zůstal a pracoval celých pět let. Po 
návratu z Alžíru se opět zapojil do živo-
ta bratrského shromáždění tentokrát na 
Seifertově ulici. Zaměstnání nastoupil 
jako praktický lékař a pracoval do svých 
84 let. Bývalí pacienti dodnes vzpomí-
nají na jeho laskavost a dobrosrdečnost. 
V lednu 1988 byla odvolána k Pánu jeho 
manželka a naše maminka Ester.

Poslední roky se cele věnoval práci 
v pražském sboru. Navštěvoval také 

shromáždění na jiných místech repub-
liky a svá kázání si připravoval velmi 
pečlivě. Studium Písma bylo jeho den-
ní pracovní náplní. To ho povzbuzovalo 
a udržovalo ve výborné duševní kondici 
do posledních dnů jeho života. Pán jej 
odvolal 25. ledna roku 2000 v nedoži-
tých devadesáti letech. 

     DCERA DANA ŠKOPKOVÁ

Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali 
vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili 
svůj život, a následujte je ve víře!  Žd 13,7

Moje vzpomínky na bratra Herolda 
začínají v době, kdy se vrátil z Alžíru, 
žiji totiž v Praze teprve od roku 1967. 
Mohu potvrdit slova jeho dcery Dany 
o pečlivé přípravě na každé shromáž-
dění. Mohl by nosit skautský opasek 
s nápisem „vždy připraven“, protože on 
byl skutečně vždy připraven ke službě 
Božím slovem. V živé paměti mám jeho 
slova, kterých užíval, když chtěl něco 
důležitého zdůraznit. Zvýšil hlas a řekl: 
„A teď dávejte dobrý pozor!!!“

S vděčností vzpomínám, jak zajišťoval 
služby slovem během letních měsíců, 
když ostatní byli na dovolených nebo 
trávili víkendy na chatách.  Až později 
jsem zjistil, že v neděli ráno vstával ve 
4 hodiny a jezdil vlakem do Prahy, přes-
tože jeho chalupa byla vzdálena více než 
140 km od Prahy. V té době mu bylo již 
přes 80 let.

V posledních letech, když vstával ve 
shromáždění k modlitbě, musel se ru-
kou přidržovat rohu stolu. Hledal stabi-
litu, aby se pak mohl se zavřenýma oči-
ma modlit. Pro mne to bylo zvlášť milé 
u Památky Páně, když byl na stole chléb 
a kalich s vínem. Bylo to jako připome-
nutí toho, čeho se máme držet, totiž Je-
žíšova odkazu. Ten má v životě křesťana 
tu nejvyšší hodnotu. Na Pána Ježíše a je-
ho oběť se můžeme spolehnout.

Miroslav Herold mi byl velkým příkla-
dem v rodinném životě a hlavně svou 
věrností v práci na Božím díle.  S láskou 
na něj vzpomínáme a chybí nám jeho 
milý a laskavý úsměv. 

Sto let od narození
MUDr. Miroslava Herolda

(*18. 9. 1910 † 25. 1. 2000)
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JOSEF HUDOUSEK         

Srozumitelné poselství
Bible se svým poselstvím evangelia 

zůstává pro mnoho lidí knihou nesro-
zumitelnou. Její obsah jako by byl pro 
ně zapečetěný a až tajemný. Je možné, 
že k takovému pohledu přispěla i obtíž-
ná srozumitelnost renesanční češtiny 
Kralické bible vydané v 16. století. Ale 
dnes už máme celou řadu dostupných 
překladů Bible do současného jazyka, 
a proto se nelze vymlouvat na obtížnou 
srozumitelnost biblického poselství. 
Samozřejmě že ten, kdo bere po prvé 
do rukou Bibli (zvláště jde-li o člověka 
z rodiny, kde o Bohu nikdy neslyšel), 
nemůže, i při vší své upřímnosti, jejímu 
obsahu beze zbytku hned porozumět. 
Naopak racionálně uvažujícímu člově-
ku může ta Boží dobrá zpráva, kterou je 
evangelium, znít absurdně, nesmyslně, 
v rozporu se zdravým rozumem. Jakoby 
to byla zvěst z jiného světa; ale tou ona 
po pravdě je. A právě proto pak z toho 
vyplývá naše odpovědnost ve vztahu 
k našim bližním; odpovědnost v tom, 
abychom jim v hluboké pokoře a v Bo-
ží moudrosti dokázali předat srozumi-
telným způsobem poselství evangelia. 
Vždyť i hluboké věci lze vyložit velmi 
jednoduše a srozumitelně tak, aby je 
každý pochopil. Srozumitelnost jde pak 
ruku v ruce se schopností snadno si vy-
ložené zapamatovat, a to samozřejmě 
vede, přizná-li se k tomuto svědectví 
Pán svým Duchem, k následnému při-
jetí a převedení poznaných pravd do 
osobního života. 

K tomuto přístupu uvedu dva praktic-
ké příklady. Tím prvním je vzpomínka 
na profesora, který nám přednášel svůj 
předmět tak, že jeho výklad byli schop-
ni sledovat z celé posluchárny jen dva 
až tři studenti. Věděl o tom, a v sou-
kromých rozhovorech připouštěl, že 
jeho přednášky z elektrotechniky jsou 
velmi náročné. Ale i přes mnohá upo-
zornění a výtky ze svého náročného 
způsobu výkladu neslevil. A důsledek? 
Na jeho přednášky chodilo méně a mé-
ně studentů, až se po čase posluchárna 
téměř vyprázdnila. Naopak hlubokou 
úctu chovám ke skotskému fyzikovi 
J. C. Maxwellovi, který pouhými čtyřmi 
jednoduchými rovnicemi (pravda, při 
aplikaci vyšší matematiky) dokázal po-
psat už v 19. století všechny ty tajuplné 

zákonitosti elektřiny a magnetismu. Pro 
většinu populace jsou to podivuhodné 
a nevysvětlitelné děje, které se odehrá-
vají v těch nejběžnějších věcech denní 
potřeby, bez nichž si už nedokážeme 
představit svůj život; od žárovky a vaři-
če, přes jednoduchý motor v pračce až 
po digitální televizor, mobilní telefon 
a počítač – zde beze zbytku platí jeho 
čtyři rovnice. A jejich prostou prak-
tickou aplikací odhalila elektřina svá 
tajemství, a tak se stala srozumitelnou 
širokému okruhu nejen odborníků 
ale i laiků, pro které je životní zálibou 
a pěstovaným koníčkem.   

Měli bychom se tedy zamyslet nad 
otázkou jak předávat evangelium, aby 
mu porozuměli i ti, kdo je slyší poprvé. 
Ovšem zde je potřeba mít stále na pa-
měti, že evangelium není jen pro rozum. 
Vždyť kdyby tomu tak bylo, pak by byli 
zvýhodněni lidé intelektuálně založení 
oproti lidem prostým. Ale Bůh je spra-
vedlivý ve vtahu ke všem lidem. Proto 
zde platí spíše to, jakým způsobem for-
muloval svou odpověď jeden pokorný 
prostý křesťan svému známému bez-
věrci, který ho chtěl zesměšnit, když 
ho potkal v neděli ráno kráčet po cestě 
vedoucí do kostela. Posměvačova otáz-
ka zněla: „Jaký je vlastně ten tvůj Bůh, 
ke kterému se jdeš modlit do kostela? 
Je velký nebo malý?“ A odpověď z úst 
toho pokorného muže byla ohromující: 
„Můj Bůh je tak veliký, že ty Ho svým 
rozumem nepochopíš, a současně je tak 
malý, že se vejde do mého srdce!“. To 
je hluboká pravda. Proto je evangelium 
„balzámem“ pro rozbolavěné lidské srd-
ce, které je poraněné hříchem. Bůh chce 
pro sebe srdce člověka, ale samozřejmě 
toto podmiňuje svobodným rozhod-
nutím. Bůh respektuje svobodnou vůli 
člověka. Ale ani rozum není vynechán. 
Vždyť víra je ze slyšení. Proto zde musí 
být ti, kdo jsou posláni z pověření Kris-
tova, aby jasně, rozumně a srozumitelně 
zvěstovali evangelium. Vidíme, že jsou 
zde zapojeny všechny tři mohutnosti, 
z kterých je tvořena osobnost člověka: 
Cit, vůle ale i rozum. 

Jak tedy postupovat prakticky, aby 
z našich úst nevycházely jen otřepané 

floskule, ale naopak to bylo živé svědec-
tví? Nejprve ten, kdo je poslán zvěsto-
vat evangelium, musí mít na paměti tři 
věci: Ta první se týká člověka, který se 
nachází ve stavu morálního pádu; druhá 
se váže k Bohu, a Jím připravené nápra-
vy. Třetí je pak mou vlastní osobní ode-
zvou na dvě předchozí skutečnosti. Jak 
tedy oslovit evangeliem svého (své) po-
sluchače tak, abych neopominul někte-
rou z důležitých pravd, které vyplývají 
z těchto tří uvedených fundamentálních 
věcí? Na to mám svou mnemotechnic-
kou pomůcku, kterou je má ruka s pěti 
prsty: 

Palec – tím ukazuji sám na sebe, a tím 
si připomínám, že jsem hříšník; nalé-
zám se ve stavu, ze kterého si sám nedo-
kážu pomoci. 

Ukazovák – ten ukazuje na prostře-
dek, který mi má pomoci. Tím je bez-
platný a nezasloužený dar Boží milosti. 
Je to dar, a proto si ho nemohu koupit 
ani zasloužit. Ten dar mohu jen při-
jmout nebo jej odmítnout.

Prostředník – ten směřuje k Bohu. Je 
to Bůh, který mě miluje, ale je to součas-
ně i Bůh, který je představitelem abso-
lutní spravedlnosti. A Boží spravedlnost 
nelze ošidit.

Prsteník – tento prst mi připomíná 
Pána Ježíše Krista. Čin Jeho lásky, Jeho 
oběť přinesenou na kříži, oběť stále 
platnou i v dnešní době. Oběť, která 
beze zbytku naplnila požadavky té ab-
solutní Boží spravedlnosti. Oběť, kterou 
On zaplatil i za mé hříchy.

Malíček – ten je připomínkou víry. 
Té nezbytně nutné podmínky, bez které 
nelze dojít smíření s Bohem. A ta buď 
je, i když je někdy tak malá jako ten 
nejmenší prst naší ruky, anebo není.   

Pět bodů, pět základních pravd, které 
by měly vždy zaznít z úst toho, koho Pán 
posílá se svou dobrou zprávou za slepý-
mi a hluchými, aby se otevřely jejich 
oči a uši. A ta cesta, kterou pro hříšné-
ho člověka připravil Bůh, je tak snadná 
a srozumitelná, že ani ten nejhloupější, 
bude-li upřímný a bude-li mít dobrou 
vůli, na ní nezabloudí (Iz 35,8).

evangelia

tématický článek
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glosa a poezia

JÁN KUČERA

Raz pribehol za gréckym filozofom 
Sokratom sluha a zvolal: „Majster, mám 
pre teba správu!“ „Zadrž!“ povedal 
Sokrates. „Skôr, ako mi ju povieš, preo-
sej ju cez tri sitá: 1. Je to správa pravdi-
vá? 2. Je to správa dobrá? 3. Je to správa 
nevyhnutná, nutná?“ Sluha sa zamyslel 
a napokon mu tú správu nepovedal. 
Ako je to s evanjeliom, radostnou sprá-
vou o záchrane v zástupnej obeti Pána 
Ježiša Krista na golgotskom kríži?

1. Je to správa pravdivá? 

Nuž, pravdivejšej určite nieto. Je to 
správa o tom, že sme všetci zhrešili 
a nemáme nárok na Božiu slávu. Pán 
Boh to dobre vedel a tak poslal na túto 
zem Spasiteľa, svojho Syna, aby nikto, 
kto verí v Neho, nezahynul, ale mal več-

ný život (J 3,16). Stačí vyznať pred Bo-
hom svoj hriech a poďakovať za zástup-
nú smrť Pána Ježiša a človek je obráte-
ný, zachránený pred večnou záhubou. 
Evanjelium je teda správa o Bohu a Jeho 
Synovi, správa o nás a správa o jedinej 
možnej spáse v obeti Božieho Syna.

2. Je evanjelium správa dobrá?

Nuž, lepšej od nej nieto! Slovo evan-
jelium je z gréckej pôvodiny a znamená, 
že je to správa radostná, veľmi dobrá. 
Tých dobrých správ býva v našej dobe 
pomenej. Otvoríte noviny, pozeráte te-
levízne správy – a samé zlé správy... 
Povodne, vraždy, násilia, vojny... Istá 
rozhlasová stanica v Kanade sa roz-
hodla vysielať iba samé dobré správy. 
Vydržalo im to iba tri dni. Nie je to tak 

s evanjeliom Ježiša Krista. Jeho dobrá 
správa trvá dodnes a bude trvať, kým si 
nepríde svojim v ústrety a úloha tohto 
sveta sa neskončí. Raz sa ale skončí. Čo 
ak to bude už v našich dňoch?

3. Napokon – je evanjelium 
správa nutná?

Myslím, že nieto nutnejšej správy. Je 
to totiž správa o záchrane duše. Duša 
sa môže byť povolaná k Bohu v kto-
rúkoľvek chvíľu, nemusí to byť práve 
v sedemdesiatke alebo v osemdesiatke. 
Každú chvíľu zomierajú oveľa mladší 
ľudia. Čo ak to bude príbeh hocikoho 
z nás? Preto je treba počúvať a prijímať 
evanjelium ešte dnes. Zajtra totiž môže 
byť neskoro.

Evanjelium
Vo svet šíry zvesť sa šíri,

v Kristu že je spasenie.

Kto sa z viery s Bohom zmieri,

celkom iste nezhynie.

Zve aj teba, Pán Boh z neba…

Skloň sa pred ním v pokání.

On ťa prijme, hriech ti sníme,

pred záhubou ochráni.

Dlho šiel som pustým svetom

bez nádeje, bez cieľa.

Dnes ma láska Božia láska,

odela ma do biela.

S Bohom cesta v slávy miesta

radostná je, plná krás.

Domov prúdi s Kristom v hrudi

zachránený každý z nás.

Skoro máme v novom ráne

Spasiteľa uzrieť tvár.

Potom večne, nekonečne,

zvelebíme spásy dar.

V piesni novej, Baránkovej

aj hlas môj sa pozláti,

keď sa hore, v nebies chóre

octne, v Božom objatí.

JÁN KUČERA

Evanjelium
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JENDA VOPALECKÝ

Uvěřil jsem

Spasení je větší!
Vírou v Pána Ježíše člověk získává 

spasení – záchranu. Jedná se o záchra-
nu takového rozměru a takových dopa-
dů, že si to nedokážeme představit ani 
docenit.

Spasení je radikální Boží proměna 
lidského života; člověk sám takové změ-
ny není schopen. Neznamená to jen, že 
máme věčný život a nepřijdeme na soud 
(J 5,24).  Spasení se týká celého člověka, 
všech oblastí života, věčného i tady na 
zemi.

Nejedná se jen o úlevu, pomoc, o vy-
řešení momentálních problémů. Jestliže 
svůj život vydáme Pánu Ježíši, on nás 
proměňuje. Bůh v nás působí, že lako-
mec se stává štědrým, závistivec přej-
ným, pyšný člověk skromným, bezrad-
ný je rozhodný – mimo to, že naše jmé-
na jsou zapsána v nebi do knihy života, 
mění se náš charakter.

Není to naše dřina, snaha, co nás 
mění, ale Boží spasení, působení Božího 
Ducha. Na nás jen je, abychom Božímu 
Duchu naslouchali, důvěřovali, podři-
zovali se a čerpali vírou z Boží moci.

Jak vypadá taková proměna? 
Znáte ji. Vleče se v horku ulicemi 

městečka, aby u studny za městem 
zchladila žízeň. Sama, lidem se vyhýbá, 
nikdo o ni nemá zájem, ona sama se 
stydí. Když se podíváme na její minu-
lost, styděli bychom se taky. 

Zpackaný život, prázdnota, žízeň po 

životě. Taková je: Samařanka z Janova 
evangelia. 

Pak se setkává se Zachráncem, s Pá-
nem Ježíšem. Poslouchá, přijímá evan-
gelium - a její život je najednou úplně 
jiný: horko jí nevadí, džbán na vodu za-
pomněla, do města se vrací poklusem. 
Na zpackané minulosti se nic nezměni-
lo, ale ona se najednou vůbec nestydí, 
lidem se nevyhýbá. Potkala Zachránce, 
který její hříšnou minulost znal, připo-
mněl - a přesto ji proměnil; Samařanka 
prožila setkání s Kristem, a to ji zásadně 
proměnilo. 

Vysvobození ze zablokovaného 
života

Nevím jak vám, ale mně se někdy stá-
vá, že přijdu do sboru (nemluvím o žád-
ném konkrétním) a vidím smutnou 
sestru, bratra s křečovitým úsměvem, 
někdo při zpěvu apaticky mlčí a hledí 
do levého horního rohu v okně. Když se 
pokusím povzbudit bratra, zda by něco 
krátkého ve shromáždění neřekl, tak se 
s vyplašeným pohledem brání: „Já ne!“ 

Jiní zase sice často a rádi kážou, ale 
i když mluví hlasitě a s důrazem (a ně-
kdy i dlouho), jejich slovo postrádá Boží 
moc.

Setkáváme se s bratry a sestrami, kte-
ří jsou podobně zablokovaní, nový život 
spaseného člověka z nich nevyzařuje - 
jako by potřebovali nějaké vysvobození.

Příčiny můžou být různé, někdy jen 
obyčejná únava, ale častěji to bývají 

– a co dál?

úvaha a poezie

Leto sa končí 
pomaly
(Jeremiáš 8,20)

Leto sa končí pomaly

od strnísk vietor fúka.

- Ako si čas ten využil?

- Spýta sa Pán Boh. Ukáž!

Zneli tu dobré noviny

v Kristovi že je ochrana.

Srdcom kto v Neho uverí,

spásu má v Jeho ranách

na všetky žitia choroby.

Pán Ježiš hriechu chmáram

zabráni. Dá ti vykročiť

k blaženým neba bránam.

Leto sa končí milosti,

súdov už vietor fúka.

S Kristom či večne budeš žiť,

teraz je v tvojich rukách.

JÁN KUČERA

hlubší, nevyřešené věci, křivdy, které 
jsme utrpěli, zklamání z druhých i ze 
sebe, ublížení, pocit beznaděje…

Pán Ježíš vysvobozuje i z těchto boles-
tí a trápení – ale je třeba, abychom mu 
je přinesli, a to představuje boj: „Proč to 
ještě připomínat?“ 

Znamená to vyznávat své konkrétní 
hříchy, připomenout si, kdo mi ublí-
žil, ukřivdil, znovu si připomenout, že 
z Pána Ježíše tekla krev i za tyto bolesti, 
které mě třeba již celé roky blokují, že 
můj křesťanský život vypadá jako život 
nedospaseného* člověka – a pro Kristo-
vu oběť na kříži potřebuji toto bezpráví 
(ať malé či velké) odpustit – a opustit, už 
se tím nemusím trápit. Víra v krev Pána 
Ježíše a odpuštění je předpokladem 
k tomu, abychom na sobě dnes mohli 
vidět podobné změny jako na Samařan-
ce v Janovi 4.

* mám na mysli člověka, který je sice 
spasený pro věčnost, ale tak utrápený zem-
skými bolestmi, že své spasení ani nevnímá, 
neprožívá, neraduje se.
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ohlédnutí

28. listopadu 2009 jsme si v Křes-
ťanských sborech připomenuli stoleté 
výročí vzniku Bratrského hnutí v Čes-
kých zemích. Oslav se zúčastnilo asi 
250 věřících, mezi nimi zástupci mnoha 
sesterských církví, jejich biskupové, ta-
jemníci a předsedové. Celý den se nesl 
v duchu bratrství, základního důrazu 
hnutí, které se začalo rozvíjet na pod-
zim roku 1909 v Těšínském Slezsku 
a na Vsetínsku. Z jednotlivých vystou-
pení vám poskytujeme zkrácený písem-
ný záznam.

(pokračování z čísla 2/2010)

Dalším významným hostem oslav byl 
Jerzy Karzełek, předseda rady Církve 
svobodných křesťanů (Kościoł Wolnych 
Chrześcijan) v Polsku, jejíž vznik je spo-
jen s příběhem Józefa Mrózka, zakladate-
le Bratrského hnutí v Těšínském Slezsku. 
Polské Bratrské sbory si stoleté jubileum 
připomínaly již v červnu, kdy se před sto 
lety vrátil J.Mrózek z Berlína domů. Bratr 
Karzełek vyřídil shromážděným srdečné 
pozdravy a mimo jiné řekl:

„Chtěl bych přečíst z knihy Skutků 
dva verše: 

Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, 
řekl Duch svatý: „Oddělte mi Barnabáše 
a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal.“ 
A tak po modlitbách a postu na ně vlo-
žili ruce a vyslali je k dílu.  (13,2-3)

Lukáš byl prvním historikem církve a my 
máme plné právo zabývat se vlastní histo-
rií. Mám radost z toho, že si můžeme připo-
mínat těch sto let služby bratrů, kteří nás 
předešli. Před sto lety byl vyslán z Berlína 
do služby bratr Józef Mrózek, podobně jako 
František Jan Křesina. V Těšínském Slezsku 
se pak začala odvíjet naše společná histo-
rie. // Nevím, zda se naši němečtí bratři 
tehdy v Berlíně postili, modlili, vložili ruce 
a vyslali Křesinu s Mrózkem k dílu. Ale 
vím jistě, že se modlili a že tu práci celou 
dobu doprovázeli.  Dobrou radou a všeli-
kou pomocí. Z historie našich sborů víme, 
že němečtí a angličtí bratři tu práci po celou 
dobu podporovali. To je naše historie, ale 
zastavme se teď tam, kde jsme, dívejme se 
do budoucnosti. Když má někdo sto let, pak 
už je velmi starý a moc toho nezvládne. Ale 
věřím, že s našimi sbory tomu tak není. 

Bůh nám dnes otvírá dveře a tak doširoka 
otevřené u nás v Polsku ani u vás v České 

republice ještě nikdy nebyly. Je však otázkou, 
zda do tak široce rozevřených dveří budeme 
umět vstoupit? Moji milí, pokud se před těmi 
dveřmi zastavíme, nic nebude pokračovat 
dál. Musíme do nich vstoupit a jít za lidmi. 
A já vám přeji, abyste podobně jako bratři 
na počátku, i vy šli za lidmi tam, kde zrov-
na jsou. Moji milovaní, Pán nám zaslíbil, že 
nám bude žehnat a řekl, jděte do celého svě-
ta, neste evangelium všemu stvoření, učte je 
zachovávat všechno, co jsem vám přikázal 
a já jsem s vámi až do skonání tohoto věku. 
To je jeho zaslíbení, kterého se chceme držet, 
zde v České republice, v Polsku, Německu, 
Anglii, kdekoliv. Pán vám žehnej.“  

Následoval příspěvek Karla Fojtíka, 
tajemníka rady Církve bratrské, u kte-
ré jsme v padesátých letech minulého 
století, nacházeli útočiště, protože jsme 
prožívali léta ilegality. 

„Naši otcové rádi vzpomínali na období 
plodné spolupráce, kdy jsme byli režimem 
natěsnáni dohromady a bylo nám dobře. 
Prožíval jsem to i osobně, během vysoko-
školských studií v Žilině, kde jsme vytvořili 
ekumenickou mládež a byli jsme v Křesťan-
ských sborech. Prostředí to bylo nuzné, ale 

Sto let otevřených dveří
Z oslav stoletého výročí
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duchovní zážitky nás provázejí celý život 
a s nimi i duchovní přátelství. Přemýšlel 
jsem o tom, co sdělit tomuto shromáždění. 
Možná trochu vybočím jednou aktuální 
událostí, kterou jsem získal spolu s bratrem 
biskupem Pietakem před týdnem. Byli jsme 
na mimořádném shromáždění v Betlémské 
kapli, které připravila Českobratrská církev 
evangelická, uváděla na něm do služby no-
vou synodní radu... // Na tomto shromáž-
dění byl také pan premiér a ten mě překva-
pil. Ve svém projevu začal trochu analyzo-
vat situaci ve společnosti a řekl, že panuje 
všeobecná skepse a nedůvěra, odklon od 
politiky a vše se hroutí …// Nedávno se 
slavilo 20. výročí Sametové revoluce, ale 
její atributy jako je demokracie, solidarita se 
vytrácejí. K čemu jsme to vlastně všechno 
dělali? Pan premiér (Jan Fišer, pozn. red.) 
se přihlásil jako aktivní judaista s výzvou 
k představitelům církví a řekl, že vnímá 
ohromnou příležitost uplatňování pozitiv-
ních hodnot vycházejících z Písma v době 
absence etiky ve společnosti. A já bych 
vám chtěl tuto premiérovu výzvu předat. 
// Máme šanci něco změnit. Ukládá nám to 
i Písmo, nejen pan premiér. Máme-li vytěžit 
něco z odkazu Bratrského hnutí v Českých 
zemích, pak především to, že se to dařilo, že 
přibývalo těch, kteří byli spaseni, zakládaly 
se nové sbory. Chci vás k tomu povzbudit 
Božím slovem zapsaným v Listu Římanům, 
zvlášť v situaci beznaděje, kde se schází jen 
několik věřících:

Mám totiž za to, že naše nynější utr-
pení nejsou srovnatelná se slávou, která 
se na nás má zjevit. (8,18)

V tom všem ale skvěle vítězíme skr-
ze Toho, který nás miluje! Jsem si jist, 
že smrt ani život, andělé ani démoni, 
věci přítomné ani budoucí, žadná moc, 
výšina ani hlubina ani nic jiného v ce-
lém stvoření nás nemůže oddělit od 
Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu! 
(8,37-38)

Sekularizovaný svět v České republice 
nás nemůže oddělit od Boží lásky. Máme 
perspektivu a šanci, nechejme se Boží lás-
kou nabít a pracujme v těch společenstvích, 
ze kterých jsme. Pán vám bohatě žehnej.“ 

Za Bratrskou jednotu baptistů, po-
zdravil slavnostní shromáždění, Jan 

Titěra, který donedávna působil jako ta-
jemník Výkonného výboru BJB. 

„Vážím si vašeho pozvání, i když jsem 
teď v nové roli cestujícího misionáře Br-
něnské tiskové misie. Jsem vděčný, že 
mohu být přítomen při takto významné 
akci (její význam podtrhuje i otevření no-
vého úseku dálnice k vám do Ostravy), ale 
především proto, že kdykoliv se schází Boží 
lid, bez ohledu na ty, stále ještě existující, 
hranice mezi denominacemi, k tomu, aby 
děkoval Pánu Bohu za jeho dílo v této Čes-
ké kotlině, abychom se společně radova-
li, abychom si společně přáli, pak se děje 
něco velikého i před Božím trůnem. Máme 
spoustu společného a je mi líto, že mno-
hé neuvedu. Proto jenom heslovitě. Bratr 
Dr. Zeman, kterého jsem jako dítě vnímal, 
jako velmi přísného. Byl to Písmák, Boží 
dítě. Vzpomenu na bratra Dr. Karla Ko-
řínka, byl u nás často hostem. S tatínkem 
byli velcí přátelé a nezapomenutelná byla 
jejich společná návštěva u pana Wericha 
a o tom se dodnes vypráví. Když vzpome-
nu na svůj kazatelský život ve Zlíně, měli 
jsme kontakty s Húšťovými, tou rozvětve-
nou rodinou ve Zlíně a v Bratřejově. Ne-
zapomenutelné chvíle úžasné spolupráce. 
Když pak myslím na vznik biblické školy, 
na spolupráci s Pípalovými, Kuklínkový-
mi, s Krejčí, bez nich bychom to asi také 
všechno nemohli dělat. A když jsem pře-
mýšlel o těch společných věcech, tak jsem 
si uvědomil, jak nás Pán Bůh vede jedno-
ho k druhému, ke spolupráci. Jsem rád, že 
zde byl citován pan premiér. Dovolte mi, 
abych citoval jednu s celebrit, paní Micha-
elu Maláčovou, bývalou miss a pak mluvčí 
ODS, dnes matku tří dětí, která se hlásí 
k tomu, že je věřící. Ta řekla: „Především 
od církve jsem čekala a čekám víc. Nevím, 
proč církev mlčí?“ Beru takové impulsy ve-
lice vážně. Vy jste společenstvím, které se 
ptá na to (ne, co říkají celebrity), co říká 
náš Pán. Co od nás očekává? Ptejte se dál. 
Chtěl bych k tomu přečíst jeden příklad 
související se sportem, který je mi blízký, 
protože jsem také běhával: 

Petr a ten druhý učedník vstali a šli 
k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učed-
ník předběhl Petra a byl u hrobu první.  
(J 20,3-4)

Pevně věřím, že jste tím společenstvím, 
které předbíhá a dělejte to právě tak. Vá-
žím si toho, především toho důrazu na Boží 
slovo. Já jsem si říkal, že v pozvánce ne-
může být jiné slovo, než to, které jste tam 
uvedli (Kol 4,3), protože žijeme v době ta-
kového pluralismu, takového relativismu, 
takového individualismu, takového ateis-
mu a na druhé straně takové pověrčivosti 
jako nikdy předtím. Proto je váš důraz na 
Boží slovo správný. Když maminka přála 
sestře Zemanové k devadesátce slovy, aby 
ji Pán dále nesl, ona odpověděla: „Sestro 
Titěrová, nesl, nese a donese.“Já jsem hlu-
boce přesvědčen, že Pán vás vedl, vede 
a dovede k těm svým nejlepším záměrům 
a cílům. Proto vytrvejte v běhu s pohle-
dem upřeným na Ježíše Krista.

Také slovenské sbory sdružené v Křes-
ťanském centru Berea byly na oslavách 
zastoupeny. S příspěvkem vystoupil 
bratr Ľubomír Vyhnánek.

„Počuli sme o misijnej práci berlínskej, 
teraz wiedenestskej biblickej školy. Po-
dobnou organizáciou sú vo Veľkej Británii 
Echoes of Service. Bratské zbory kládli 
vždy veľký dôraz na misiu, na tom stála 
celá ich práca. Bez nej by sme tu neboli 
ani my. Po pätnástich rokoch slobody sme 
cítili potrebu pripomenúť myšlienku misie 
i našim veriacim na Slovensku. To viedlo 
k vzniku Kresťanského centra Berea. Sme 
zodpovední za misiu. Nielen za svoje zbo-
ry, ale i za svetovú misiu. Je to biblické. 
Tento rok sme na misijnej konferencii pr-
výkrát počuli správy z dvoch krátkodo-
bých misijných pobytov našich mladých 
veriacich, z Nepálu a z Brazílie. Vidíme 
prvé ovocie myšlienky zodpovednosti za 
misiu, ktorú nám Pán Boh položil na srd-
ce. Hľadáme cesty v nových podmienkach, 
ktorými sme nikdy nešli. // Vážim si vás, 
milí bratia, pretože ste časťou môjho srdca. 
Na stretnutiach starších bratov tu v Ostra-
ve, na ktorých som sa mohol zúčastniť, som 
videl úžasnú otvorenosť a boj o opravdi-
vosť. Bratia s odlišnými názormi sa objali, 
pobozkali a išli spolu ďalej. To ma vycho-
vávalo, viedlo a prial by som si, aby to tak 
bolo vždy, aby sme boli príkladom ďalšej 
generácii. Oni to po nás budú opakovať. // 
Zakončím básňou Milana Jurča - 

ohlédnutí

pro evangelium
Bratrského hnutí
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„Slovo bratom“:

Otvorili sa dvere, človek vošiel dnu,
Nie je mi dobre, začal.
Od všetkého, čo je vo mne, 
od ničoho, čo je okolo mňa.
Pochopíš ma? Sme tu všetci priatelia 
a nikto nemá nikoho.
Pozrel som naň.
Tu v cudzine niekedy ľudia myslia, 
niekedy povedia otázky, 
čo sa duše dotýkajú.

Povedz mi, pokračoval, 
veríš v ľudí?
Alebo –
 mal si už v živote priateľa,
takého ozajstného človeka?
Priateľa, ozajstného človeka?
Oheň mi šľahol do duše:
Ja mám viac ako priateľa,
bratov, 
ozajstných bratov ľudskej duše
mám!
Mám a oni majú mňa. 
Prerušil ma:
Takých ľudí niet, niet! 
Niet? 
Vtedy vošla do mňa sila večnosti,
mohutná vášeň objavenej pravdy,
veľkolepý chválospev vďaky, 
že ste,
že je to pravda, 
že ste, 
že je to najväčšia realita, 
že ste, 
že je to dych môjho života,
svetlo očí,
rytmus srdca,
šum konárov času, 
spev anjelov vo vesmíre,

že ste 
a že ja som jeden z vás.
Odišiel 
a neviem, 
či niektoré z tých svätých slov 
vošli mu do srdca.

Ja som však začal písať 
Vám, bratia.
Dlho som hľadal slová a vety,
dlho som sa trápil s obrazmi, 
prímerom a metaforou.
Chcel som napísať niečo také, 
čo neodmeriaš dĺžkou, 
čo nemá v hĺbke dna.

Zrazu prišiel odkiaľsi 
zo záhrad večnosti 
ten starý nebeský refrén.
Viacej písať netreba.
Mám Vás rád.

Po slovech poezie přednesl svůj pří-
spěvek bratr Neil Summerton, který 
reprezentuje Partnership, anglické sdru-
žení asi 150  sborů s bratrskými kořeny. 
Je také jedním z organizátorů evropské 
a celosvětové konference Bratského hnu-
tí, zvané IBCM (Mezinárodní bratrská 
misijní konference).

„Kdysi jsem se čas od času zúčastňoval 
jednání v rámci Evropské unie. Bylo to v do-
bě, kdy těch zemí bylo teprve 15, dnes jich 
je 27. Každá země se k danému tématu vyja-
dřovala. Postupovalo se abecedně a Spojené 
království (UK) bylo na konci abecedy. To už 
obyčejně nikdo neposlouchal. Doufám, že to 
dnes nebude ten případ, udělám, co mohu. 

Zaprvé přináším pozdravy od mého sboru 
King Street Chapel z Tivertonu v Devonu. 

Právě jsme slavili stoleté výročí naší budovy, 
ale naše společenství už existuje 120 let. Je to 
jeden z mnoha bratrských sborů, založených 
v Devonu. Považuji to za důležité, protože 
my, kteří věříme v nezávislost místních sbo-
rů, máme často problém pozvednout oči za 
náš osobní horizont nebo horizont našich 
církví. A to je cílem i tohoto setkání. 

Za druhé zde vystupuji jako správce Cha-
ritativní nadace Jiřího Müllera, která je po-
kračovatelem díla Jiřího Müllera v Bristolu 
a po celém světě. Ve filmu jste viděli zmínku 
o Jiřím Müllerovi, který byl ve skutečnosti 
zakladatelem otevřeného Bratrského hnutí 
a to ještě více než Anthony Norris Groves. 
Takže je dobré, že jsem zde jako představitel 
tohoto díla. 

Za třetí bych rád vyřídil pozdravy od 
sdružení Partnership a od britských církví, 
které mají bratrský původ. Partnership re-
prezentuje více než 150 sborů. To jen pod-
trhuje britský vklad ke vzniku Bratrského 
hnutí v České republice, na Slovensku či ve 
Slezsku. První slovenský řečník se dnes ráno 
zmínil o práci Fredericka Butchera, z čehož 
plyne, že šlo o společnou anglo-německou 
práci, díváme-li se na původ misionářů. 
Mám blízko k historii, svou doktorskou práci 
jsem psal na téma Vývoj vojenského pláno-
vání ve válce proti Německu 1904 až 1914 
a bylo moudré, že se na to Britové připravili. 
Rád však připomínám, že právě v té době 
existovala v Kristově církvi důležitá spolu-
práce mezi Brity a Němci. Tak tomu nebylo 
jen v českých zemích, ale po celé Východní 
Evropě až do Ruska na začátku 20. století. 
Měli bychom se radovat, že zde existovalo 
v tomto ohledu vzájemné společenství. 

A nakonec bych chtěl předat pozdravy od 
Mezinárodní bratrské misijní konference. 
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JAREK ANDRÝSEK

Záměrem konferencí je povzbudit bratrské 
vůdce a církve po celém světě. Probíhají kaž-
dé čtyři roky a jsem rád, že teď mohu poprvé 
veřejně oznámit, že pátá v pořadí proběhne, 
dá-li Pán, ve Francii ve dnech13.-17. června 
2011. Věřím, že se jí zúčastní i sbory v Čes-
kých zemích a jsem rád, že se do předcházejí-
cích konferencí církve zapojily. 

Když se apoštol Pavel vydal na cestu do 
Říma (Sk 26), dokončili plavbu na italském 
pobřeží v Puteolech. Lukáš poznamenal, že 
tam našli bratry a zůstali s nimi celý týden. 

Tam jsme se setkali s bratřími, a ti nás 
prosili, abychom u nich zůstali sedm dní. 
(Sk 28,14)

To jen podtrhuje důležitost křesťanského 
společenství. Slyšeli jsme to dokonce i z úst 
premiéra vaší vlády. Také slogan francouz-
ské revoluce zněl: Volnost, rovnost, bratrství. 
A to je těžká práce. Vláda může někdy něco 
učinit pro svobodu a rovnost, ale těžko může 
vyprodukovat bratrství. Ale my patříme 
k hnutí a já teď nemyslím jen na Bratrské 
hnutí, nýbrž na Kristovo dílo, v jehož samém 
centru je pojem vzájemného společenství, 
bratrství a zvláště pak společenství kolem 
stolu Páně. Snažme se tedy právě v tento 
den povzbudit ve vzájemném společenství. 
A jak už bylo řečeno, dívejme se dopředu za 
horizont na dalších sto let naší služby, aby 
toho bylo dosaženo alespoň tolik jako v prv-
ních sto letech.“

Oslav se zúčastnil také biskup Jedno-
ty bratrské, Jan Klas s manželkou a vy-
stoupil s následujícím poselstvím: „Drazí 
bratři a sestry. Je mi ctí být tady mezi vámi 
na místě mně neznámém, nicméně vztahy 
na místní úrovni s vašimi sbory máme. Rád 
bych se vrátil k promítnuté mapě míst, kde 
Křesťanské sbory působily a jsou zabělená. 
Pocházím z Benešova u Prahy a váš nej-
bližší sbor je v Sázavě. Ale můžete vzít jako 
Abrahamovský závdavek do příštích sto let 
skutečnost, že skupina vašich sourozenců 
víry puzena Božím Duchem zakládá nový 
sbor v Pyšelech. Možná, že nevíte, kde to je, 
ale Bůh to ví. A je zde naděje, že na té mapě 
přibude další místo. Máme spolu vztahy za-
tím jen přes florbal a podobné věci, ale stojí 
za to mít kolem sebe další otevřené bratry. 
Jednota bratrská se nenazvala církví, protože 
ostatní církve respektovala jako jednu množi-
nu působení Ježíše Krista, i proto rád slyším 
o otevřenosti bratří. Když jste tady zmiňova-
li Těšínsko, chci říci, že Pán Bůh navštěvoval 
Těšínsko mnoha vlnami probuzení a vždyc-
ky tady zasadil kytičku. A ta kytička svým 
způsobem voní. Na začátku zde bylo vzpo-
menuto, čím se liší ta vaše kytička od těch 
dalších. Nicméně když se mně lidé ptají, jaký 

je rozdíl mezi Jednotou, katolíky a evangelí-
ky, tak já jim vždycky říkám: Představte si 
rozkvetlou louku, na které jsou různé květiny 
a všechny voní. Kdyby jedna chyběla, bylo 
by méně vůně, méně barvy a méně, toho, čím 
nás Bůh chtěl obohatit. Apoštol Pavel píše 
v Druhém Listu do Korintu:

Budiž vzdán dík Bohu, který nás stá-
le vodí v triumfálním průvodu Kristově 
a všude skrze nás šíří vůni svého pozná-
ní. (2K 2,14)

Jsme Kristova vůně těm, kteří jdou ke spá-
se. Mnoho kazatelů říká, že máme být Kris-
tovu vůní, solí, světlem, ale Ježíš nám skrze 
apoštola Pavla říká, že to nemůžeme způso-
bit. My nemůžeme způsobit víc své vůně, 
spíše to, že se více potíme. Evangelium říká, 
že tu Kristovu vůni způsobil Bůh. Apoštol 
Pavel říká (Gal 2,20): „Nežiji už já, ale žije ve 
mně Kristus.“ A to je ten základ vůně. Když 
Kristova církev miluje Ježíše, působí specific-
kou vůni, která druhé přitahuje. Po příjezdu 
jsem zde viděl nabídku nízkoprahového cen-
tra, to je jedna z vůní, která přitahuje. A já 
vám přeji, abyste byli tou nádhernou vůní, 
ve které roste Kristus. Nemusí se snažit tím 
lidským úsilím, protože my k tomu nic přidat 
nemůžeme. Ale žijící Kristus ve vás, přinese 
to, co ponese ovoce dalších sto let a možná 
tisíc. Dokud nepřijde, bude tady v této zemi, 
která potřebuje Krista, vonět a to je moje přá-
ní pro vás. 

Dalším hostem slavnostního shro-
máždění byl Pavel Bubík, zástupce 
biskupa Apoštolské církve, která bude 
slavit svých sto let vzniku v roce 2010.  
Jsme rádi, že k sobě máme tak blízko, 
protože jsme vznikli z jednoho probu-
zení. „Je pro mne velkou ctí, že zde mohu 
být. Přijměte omluvu, že zde nemůže být 
náš biskup Martin Moldan, který vás tímto 
zdraví. Bratr Jarek Andrýsek připomenul, 
že jsme z jednoho začátku, a když jsem nad 
tím přemýšlel, co vám k těm stoletým naro-
zeninám popřát, tak jsem si uvědomil, kolik 
jsme měli společného. Na začátku jsme se 
však rozdělili a každý šel tou svojí cestou. 
Přesto byla církev zvlášť zde ve Slezsku 
hodně propletená. Naše duchovní centra 
byla blízko sebe. Vy jste měli křty v Těr-
licku, my v Albrechticích, ve skutečnosti to 
bylo jen kilometr od sebe. Na pozvání jsem 
si přečetl motto oslav (Ko 4,3): „Modlete se 
také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu 
slovu.“ Uvědomil jsem si, že je to výzva. 
Vy chcete, abychom se za vás modlili, aby 
vzniklo společenství, které bude budovat 
a přinášet evangelium národu možná dal-
ších sto let. Pokud Pán nepřijde, protože 
příchod Krista čekáme společně. Určitě to je 

výzva a já bych vám chtěl dát odpověď naší 
církve, pokud to tak mohu nazvat a přečíst 
slovo, které by zde mělo zaznít:

Stále za vás v modlitbách děkujeme 
Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, 
neboť jsme slyšeli o vaší víře v Krista Je-
žíše a o vaší lásce, kterou máte ke všem 
bratřím pro naději zakotvenou v nebe-
sích. Víte o ní, protože i k vám přišlo slo-
vo pravdy, evangelium; tak jako na celém 
světě, i mezi vámi přináší ovoce a roste 
od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží mi-
losti a přesvědčili se, že je pravdivá. (Ko 
1,3-6)

Chceme vám sdělit, že se za vás modlíme, 
jsme za vás vděčni a těšíme se z toho, že slo-
vo, které přišlo před sto lety, mezi vámi ros-
te. Bůh vám žehnej.

Posledním gratulantem v řadě byl zá-
stupce Křesťanského společenství, bratr 
Antonín Kratochvíl z ostravského sboru: 
„Milí bratři a sestry, stojím zde jako zástup-
ce církve, která je velmi mladá. Křesťanská 
společenství v České republice existují 
asi dvacet let. Takže se nemohu ohlížet za 
vlastní historií a těší mě, že zde jsou církve 
s dlouhou historií. Doufám, že se jednou 
bude mluvit nejen o přítomnosti a budouc-
nosti naší církve, ale i o její minulosti. Mám 
radost z práce, kterou vaše církev v Českých 
zemích zanechala, také z důrazu na osobní 
vztah s Kristem a ze zápalu pro evangelizaci. 
Slyšeli jsme, že se otevírá doba k přivádění 
lidí ke Kristu. Před týdnem zazněla v Praze 
na konferenci KMS stejná myšlenka – církev 
dostává příležitost k evangelizaci a k misii. 
Nepromarněme to! // Bůh nás všechny po-
stavil do toho svého velikého příběhu. Jsme 
v něm a jsme jeho součástí a hrajeme v něm 
svou úlohu. To platí pro jednotlivce i celek. 
Každá církev má svou nezastupitelnou úlo-
hu, máte ji i vy a tak se jí držte a Bůh vám 
bude žehnat.“

Tolik z poselství představitelů a zá-
stupců sesterských církví na slavnost-
ním shromáždění v Ostravě-Kunčičkách. 
Následovalo ohlédnutí bratra Paly, jež 
bylo otištěno ve výročním čísle Živého 
Slova. Z odpoledních seminářů tajemní-
ka ČEA Jiřího Ungera, Dr. Goldmanna, 
Dr. Summertona, Dr. Bassary a bratrů 
Ostroluckého a Andrýska byly pořízeny 
zvukové záznamy. Večer díků a chval 
obohatila přednáška sestry Ireny Zema-
nové a Dr. Michalka o vzniku zpěvníku 
Písně nového života. Vyslechla si ji se zá-
jmem především mladší generace, která 
je také příslibem budoucnosti Bratrských 
sborů.

ohlédnutí



20 ŽIVÉ SLOVO

rozhovor o biblickém textu

Z hory Hóru táhli dál cestou k Rákosové-
mu moři, aby obešli edómskou zemi. Avšak 
lid propadl na té cestě malomyslnosti a mlu-
vil proti Bohu a proti Mojžíšovi. „Proč jste 
nás vyvedli z Egypta? Abyste nás na poušti 
umořili? Vždyť tu není chléb ani voda! Tato 
nuzná strava se nám už protiví.“ I poslal 
Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, 
takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Lid při-
šel k Mojžíšovi a přiznával: „Zhřešili jsme, 
když jsme mluvili proti Hospodinu a proti 
tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch 
hadů zbavil.“ Mojžíš se tedy za lid modlil. 
Hospodin Mojžíšovi řekl: „Udělej si hada 
Ohnivce a připevni ho na žerď. Když se na 
něj kterýkoli uštknutý podívá, zůstane na-
živu.“ Mojžíš tedy udělal bronzového hada 
a připevnil ho za žerď. Jestliže tedy někoho 
uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, 
zůstal naživu. (Numeri 21, 4-9)

Bronzového hada znají někteří přede-
vším proto, že o něm mluvil Ježíš. Jak 
ovšem ke krizi způsobené jedovatými 
hady došlo? Už v první větě textu nás 
může zarazit, proč lid míří z hory Hóru 
k Rákosovému moři. Vždyť přes toto 
moře byl Izrael převeden Hospodinem, 
když prchal z Egypta, takže teď měl mí-
řit k zemi zaslíbené. 

Když se ze země zaslíbené vrátili zvě-
dové se zlými zprávami o obrech, lidé se 
vyděsili a propadli představě, že je tam 
čeká smrt. V důsledku této nevěry jim 
Hospodin nařídil putovat po poušti tak 
dlouho, dokud první generace nevymře, 
což trvalo čtyřicet let.

Pak se ale nelze divit, že hladový 
a žíznící lid reptá, protože poušť jistě 
nebyla příjemné místo k životu. 

Nespěchejme s hodnocením. Na prv-
ní pohled to skutečně vypadalo tak, že je 
Hospodin chtěl na poušti umořit, ovšem 
nezapomeňme, že v této době už měli za 
sebou celou sérii zkušeností s tím, že je 
Bůh v tíživé situaci na holičkách nene-
chal. Obecně vzato se v podobné krizi 
člověk většinou zaměří na své možnos-
ti a hledá vlastní prostředky záchrany. 
V případě nezdaru pak snadno upadne 
do strachu, sebelítosti a paniky, tak-
že obzorem takového člověka je smrt. 
Může se však také pokusit odhlédnout 
od sebe a začít si připomínat podobné 
situace z minulosti, kdy mu Hospodin 

pomohl. Pakliže se i tentokrát k němu 
obrátí, přežije. 

Izraelci na poušti reptali poměrně 
často. Lišilo se nějak toto jejich reptá-
ní od našeho velmi častého nadávání na 
poměry?

Rozhodně ano. Jim šlo o život, byli do-
slova v existenciální nouzi a navíc v pro-
středí, ve kterém nebylo možno dlouho-
době přežít. Když na poměry nadáváme 
my, nejde nám o nic, jen máme pocit, že 
bychom se mohli mít lépe. Srovnatelné 
by to bylo v okamžiku, kdy by i náš život 
byl skutečně ohrožen a my jsme ztráceli 
veškerou naději. Podle starozákonního 
vypravěče se takovému člověku doslova 
„krátí duše“, což překládá ekumenický 
překlad výrazem „propadnout malomy-
slnosti“. Pak je mu skutečně duchovně 
zle a on se utápí v zoufalství.

Podle Hospodinovy reakce soudím, 
že slovo v této době mělo velkou váhu. 
Dnes podobné remcání a kritiku nebere 
vlastně nikdo vážně. 

To reptání bylo velmi vážné, protože 
bylo zaměřeno proti Bohu a proti Moj-
žíšovi, takže doslova ohrožovalo lid na 
životě. Jeho přímým adresátem byl Moj-
žíš, ovšem odpověděl na ně Bůh. Poslu-
chač tohoto vyprávění dostává výraznou 
výstrahu před tím, aby svým slovem (ře-
čeno s mírnou nadsázkou) neuváděl do 
pohybu lavinu, která by jej mohla smést. 
Váhu slova však zdůrazňuje mnoho bib-
lických textů. V knize Přísloví (18,21a) 
je výslovně řečeno, že „v moci jazyka je 
život i smrt“ a o několik řádků dříve čte-
me, že „ústa přinesou hlupákovi zkázu, 
jeho rty jsou léčkou jeho duši“ (18,7). 
To je třeba mít na paměti jako varová-
ní a motivaci k pěstování sebekázně ve 
vlastním mluvení. 

Navzdory tomu, že žijeme ve společ-
nosti plné ateistů a agnostiků, zaznívají 
i z jejich řad čas od času výroky na Boží 
adresu. Myslíš, že tato slova bere Hos-
podin vážně?

Věřím, že Bůh bere vážně především 
slova modlitby. A moc bych si přál, aby 
slova, která říkáme o něm, vážně ne-
bral. Jak je to však ve skutečnosti, ne-
vím. Profesor Pavel Filipi ve své knížce 
nazvané „Kdo slyší můj nářek“ nabádá 

čtenáře, aby své výhrady vůči Bohu ne-
říkali lidem, ale přímo Bohu. I taková 
stížnost určená Bohu je totiž modlitbou, 
na kterou on sám může odpovědět. 

Zde však Izraelci své výhrady nepři-
nášeli Bohu, nýbrž Mojžíšovi. Jak do 
té doby Hospodin na podobná reptání 
reagoval? 

Obvykle se zastával Mojžíše, který 
se ocital v ohrožení života. Boží reakce 
bývala dosti prudká, zvláště když už lid 
měl s jeho pomocí zkušenosti. Na jejich 
základě mohl být totiž schopen chvilko-
vé ohrožení ve víře překlenout. Vím, že 
se mi to hezky říká, když si žiji zabezpe-
čen a v pohodlí, takže je nesoudím, jen 
se snažím z toho textu něco zaslechnout 
i pro nás. Ani my přeci nesmíme brát 
příliš vážně různá malá trápení, která 
na nás zvenku doléhají, nemluvě o poci-
tech, které občas deptají naše nitro. Při 
všech trápeních totiž můžeme i my po-
zvednout hlavu a vzhlédnout k něčemu 
stabilnímu a jistému.  

Proč Hospodin sesílá na reptající lid 
právě hady?

Těžko říci, na to by musel odpovědět 
on sám. My můžeme jen sledovat, kde 
jinde se v Bibli motiv hada objevuje. 
Nejnápadnější je asi analogie s hadem, 
do něhož se proměňovala Mojžíšova 
hůl, neboť byl dokladem Hospodinovy 
moci. Had zde však může představovat 
i ztělesnění samotného reptání – rep-
tající slova štípou a jejich jed usmrcuje 
stejně jako jed hadí. Had navíc vylézá 
z děr, tedy z podsvětí – a reptající slo-
va a projevy nedůvěry vůči Hospodinu 
obrazně řečeno také dveře do podsvětí 
otevírají. A zatímco hlad i mnohá další 
trápení je možno nějaký čas vydržet, to, 
co leze z podsvětí, hubí člověka ihned. 
Takové úvahy samozřejmě nemají přímé 
zakotvení v textu a já musím přiznat, že 
důvod, proč Hospodin používá hady, 
neznám.

Jak lidé na jedovaté hady reagovali? 

Ihned činili pokání a vyznali svůj 
hřích: „Zhřešili jsme, když jsme mluvili 
proti Hospodinu a proti tobě.“ Současně 
se obracejí na Mojžíše s prosbou, aby se 
za ně u Hospodina přimlouval. V tom je 
velké poučení: krize se reptáním nejen 

Bronzový had
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neřeší, ale naopak se prohlubuje. Pře-
kvapivé však je, že Hospodina nepřimě-
lo ke shovívavosti už jejich pokání, ale 
teprve Mojžíšova modlitba.

Hospodin neodstraňuje hady, ale na-
řizuje Mojžíšovi vyrobit hada Ohnivce, 
kterého má připevnit na tyč a vysoko 
vyvýšit nad celé okolí. Kdokoli uštknutý 
se na něj podívá, bude zachráněn. 

Zde je třeba upozornit na to, že hadi 
seslaní Hospodinem na reptající lid jsou 
tvorové jiného druhu, než jaké známe 
z přírody. V ekumenickém překladu 
čteme, že jde o hady Ohnivce, doslova 
„hady serafíny“. Lid tedy neohrožují 
na životě zvířata, nýbrž Hospodinovi 
vyslanci. Proto je také Bůh neodstraňu-
je, ale umožňuje lidem přežít navzdory 
jejich zničující přítomnosti. Díky tomu 
mohou mít stále před očima výstrahu, 
která jim bude připomínat důsledky je-
jich chování. Když Hospodin Mojžíšovi 
nařídil vyrobit Ohnivce (doslova Sera-
fa), dal mu tak pokyn, který nebyl splni-
telný lidskými prostředky, neboť Serafa 
vyrobit nelze. Když však Mojžíš vyrobil 
hada bronzového, Hospodin jeho pokus 
přijal.

V příběhu s hadem se objevuje bib-
lický paradox: nástroj smrti se stává 
prostředkem záchrany. 

Jedná se o velice významné teologické 
sdělení: Hospodin může nástroj smrti 
proměnit v nástroj života. Tento princip 
vyvrcholil v příběhu Ježíše Nazaretské-
ho, jehož smrt přinesla život těm, kteří 
v něj věří. 

A není zde ta záchrana příliš jedno-
duchá? Podíváš se – a jsi zdráv.

V jistém smyslu ano, ale známe ještě 
jednodušší příběhy, v nichž stačí jen 
uvěřit. Ona jednoduchost vypovídá 
o tom, že uzdravení není následkem lid-
ského výkonu, ale Hospodinova činu. 
V příběhu o bronzovém hadovi stanovil 
tento jednoduchý postup sám Hospo-
din. Kdyby tomu tak nebylo, připomí-
nalo by to magii. Proto také uzdravující 
není ani pohled uštknutého, ani vzty-
čený předmět, nýbrž Hospodinův po-
kyn, či spíše sám Hospodin, jehož moc 
se projevuje v poslušnosti jeho slova. 
V příběhu samozřejmě bylo důležité, 
na co člověk upnul svou pozornost. Za-
tímco bronzový had je vyvýšen vysoko 
nad všechen lid, jedovatí hadi se plazí 
po zemi. Pokud se uštknutí lidé zamě-
řují na ně, ovládne je ochromující strach 
a posléze smrt. Jakmile však zvednou 

zraky vzhůru, pocítí uzdravení. Platí 
zde princip, že žije ten, kdo se dívá na 
Hospodinovo dílo. K podobnému jed-
nání a k podobné změně perspektivy 
vyzývá dodnes při liturgii kněz, když 
říká: „Vzhůru srdce!“ načež lid odpoví-
dá: „Máme je u Pána!“ Kněz vybízí své 
posluchače, aby se odpoutali od toho, 
v čem žijí, a pozvedli zrak k tomu, kte-
rý může jejich život povznést do jiných 
dimenzí. Lid svou odpovědí této výzvě 
přitaká.

S bronzovým hadem se setkáváme 
v Bibli ještě jednou, když jej po mno-
ha staletích král Chizkijáš roztloukl na 
kousky. Izraelci jej totiž začali uctívat. 
Ve Druhé knize Královské čteme: „Od-
stranil posvátná návrší, rozbil posvátné 
sloupy, skácel posvátný kůl, na kusy 
roztloukl bronzového hada, kterého 
udělal Mojžíš a jemuž až do oněch dnů 
Izraelci pálili kadidlo; nazvali jej Ne-
chuštán.“ (2 Kr 18,4) Jak je to možné? 

Tento mechanismus funguje dodnes 
a nevím, zda jej lze nějak racionálně 
vysvětlit. Spočívá v tom, že člověk si 
z předmětu, který jej má odkazovat 
k nějaké vyšší skutečnosti, vytvoří mod-
lu. Neboli si předmět ztotožní s onou 
skutečností a začne od něj očekávat to, 
co mu může dát pouze Bůh. Přesně to se 
stalo Gedeonovi, který z vděčnosti Hos-
podinu za vítězství nad Midjánci vyrobil 
efód, tedy kněžské roucho, které však 
vzápětí začali lidé uctívat jako modlu, 
neboť se domnívali, že se jedná o zpodo-
bení Boha. Podobně se stalo v severním 
Izraeli, když zde král Jarobeám postavil 
dvě svatyně, do nichž nechal umístit so-
chy býčků jako podstavce pro trůn nevi-
ditelného Boha. Chtěl tak vytvořit pro-
tiváhu jeruzalémskému chrámu, neboť 
si nepřál, aby do něj lidé ze severního 
Izraele chodili. Ti však místo neviditel-
ného Boha začali uctívat ony viditelné 
býčky. Ani Jarobeám, ani kterýkoli jiný 
král severního království proti tomu ne-
zakročili, což jim je judskými pisateli 
královských knih opakovaně vytýkáno. 

Toto modlářství dodnes přetrvává, 
i když v poněkud civilizovanější formě, 
ať už v podobě lidové zbožnosti, která 
často namísto Boha adoruje různé sošky 
či obrázky, nebo v dobře míněné úctě 
k Bibli (a dokonce i ke konkrétnímu 
biblickému překladu), která se však 
zvrhla doslova v její uctívání. 

My lidé totiž milujeme uctívání před-
mětů a hlavně prožitky, které nám toto 

uctívání způsobuje a zprostředkuje.
Motivu bronzového hada využil v roz-

hovoru s Nikodémem i Ježíš, když vy-
světloval princip spásy: „Jako Mojžíš 
vyvýšil hada na poušti, tak musí být vy-
výšen Syn člověka, aby každý, kdo v ně-
ho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ 
(J 3,14) Jak tomuto výroku rozumíš?

Podle mého mínění nacházíme v Je-
žíšových slovech jakousi interpretační 
zkratku, v níž Ježíš velmi hutně shrnuje 
zvěst starozákonního příběhu a apliku-
je ji na událost, která čeká jeho samé-
ho. Svými slovy zde chce postihnout 
princip, o němž jsme už mluvili, totiž 
že smrt se stává prostředkem záchrany. 
Ta má v Ježíšově příběhu podobu vzkří-
šení. Takto vyvýšený Ježíš k sobě pak 
neobrací zraky svých vyznavačů, ale 
jejich víru. Kdo totiž vírou Ježíše ukřižo-
vaného a vzkříšeného přijme, je zachrá-
něn a jeho život dostává jiné dimenze. 
Je tažen vzhůru ke vzkříšenému Kristu 
a získává tak věčný život. 

Jako musel být had vyvýšen tak vy-
soko, aby jej každý mohl vidět, stejně 
musí být Ježíšův kříž „viditelný“ každé-
mu, kdo jej vidět má. 

A stejně jako tehdy uzdravoval pouhý 
pohled vyvolaný důvěrou v Hospodino-
vo zaslíbení, „že to funguje“, zachraňu-
je i dnes víra v působení Ukřižovaného 
a Vzkříšeného Krista. Vždy je však v po-
zadí moc Božího slova: Mojžíšem vyro-
bený had se stává zhmotněním tohoto 
slova, Kristus sám tímto slovem je.

A jako tehdy, i dnes je doslova poko-
řující, jak je cesta spásy jednoduchá: 
nemůžeme pro ni učinit nic jiného, 
než v Kristovu zástupnou smrt na kříži 
uvěřit.

Jednoduché – a přitom tak těžké. Pro 
některé lidi může být totiž určitým způ-
sobem pokořující skutečnost, že pro 
svou záchranu nemohou učinit nic jiné-
ho, než uvěřit. Proto je tak důležitý apel 
na obrácení, které nám může umožnit 
zvednout zrak a přimět se hledět na 
něco jiného, než na to, co se našemu po-
hledu přirozeně, samo a snadno nabízí.

Toto Ranní slovo se vysílalo na frekven-
cích Českého rozhlasu 3 Vltava 14. září 
2008. Text je z připravované knihy „Nevy-
stižitelný Bůh“, která vyjde v nakladatelství 
Vyšehrad.

rozhovor o biblickém textu
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Poznávací cesta do Německa
2 200 km na akci o 2 200 lidech

Skončil druhý ročník Infuze a jeho 
absolventi se vydali na dvě rozdílné 
poznávací cesty. Jedna vedla na vý-
chod, na Ukrajinu a byla orientována 
misijně. Druhá směřovala na západ, do 
Německa a byla spíše poznávací. Tam 
jsme navštívili zajímavá místa, jako je 
Herrnhut, Wartburg nebo Frauenkirche 
v Drážďanech. Provázel nás Jarek And-
rýsek, který je svou zálibou v historii, 
a zvláště v té církevní, známý. Pokusím 
se vám tedy některé z našich prožitků 
přiblížit. 

Náš poznávací výjezd do Německa 
se konal ve dnech 20. – 25. května 2010 
paralelně s misijním výjezdem na Ukra-
jinu. První zastávku jsme měli v Herrn-
hutu (Ochranově) na trojmezí Německo 
– Česká republika – Polsko. Ochranov 
a blízko ležící Berthelsdorf jsou známé 
hlavně díky hraběti Zinzendorfovi, který 
dovolil moravským bratřím se zde usadit. 
Z tohoto místa bylo následně vysíláno 
velké množství misionářů do celého svě-
ta. K večeru jsme dorazili do Burgstädtu, 
malého města nedaleko Chemnitz, kde 
se nachází biblická škola Bratrských sbo-
rů. Její správce a učitel, Thomas Riedel, 
nás provedl budovou a povídal nám o si-
tuaci sborů v nových spolkových zemích 

(bývalé východní Německo). V Burgstäd-
tu jsme přespali a ráno se vydali na další 
cestu. Protože jsme měli dostatek času, 
navštívili jsme hrad Wartburg, kde pobý-
val Martin Luther a překládal zde Bibli 
do němčiny. 

Poté, co jsme přijeli do Wiedenestu 
(součást města Bergneustadt), naší cílo-
vé stanice, ubytovali jsme se ve třídách 
zdejší biblické školy. Daniel Zimmer-
man, jeden z vedoucích mládežnické 
práce otevřených bratrských sborů v Ně-
mecku (Forum Wiedenest), si udělal čas, 
aby nám přiblížil jednotlivé oblasti práce 
s mládeží a jejich konferenci. Odpovídal 
na naše otázky a my jsme se zájmem 
poslouchali. Další den, v sobotu, jsme 
měli naplánovaný pohovor s Hubertem 
Keilem, vedoucím misijního oddělení 
Forum Wiedenest. Vyprávěl nám o tom, 
jak Bůh jeho samotného povolal pro mi-
sii a zdůraznil, že misie je úkol pro každý 
místní sbor. 

Odpoledne se do Bergneustadtu sje-
lo více než 2000 mládežníků z celého 
Německa, aby se zúčastnili v pořadí 59. 
konference, tzv. PfiJuKo (Mládežnická 
konference o letnicích). Setkání bylo 
zahájeno křesťanským rockovým kon-

certem německé kapely Echtzeit. Celé 
tři dny konference probíhaly v měřítku, 
na které u nás nejsme zvyklí. Na nádvo-
ří museli vybudovat velký stan pro dvě 
stovky lidí, kteří se nevešli do městské 
haly. Hlavním tématem konference bylo 
následování. Atmosféra byla velmi ote-
vřená a radostná. Kázání nás povzbudila 
a chválit Boha písněmi spolu s tolika lid-
mi byl nezapomenutelný zážitek. Každý 
večer přicházeli po výzvě kazatelů lidé 
v zástupech před pódium, aby odevzda-
li svůj život Ježíši, nebo aby svůj vztah 
s ním obnovili. Obdivovali jsme organi-
zaci celé akce, která prostě neměla chy-
bu. Např. přestávka na večeři trvala jen 
jednu hodinu a všichni účastníci se bě-
hem 60 minut dostali na řadu pro jídlo 
a najedli se vsedě na zemi. Po celý ví-
kend svítilo slunce a bylo opravdu teplo, 
což byl v oblasti, kde skoro celý rok prší, 
zázrak. 

V pondělí odpoledne jsme zajeli do 
60 kilometrů vzdáleného Kolína nad 
Rýnem, kde jsme obdivovali místní ka-
tedrálu, antické památky z dob římské 
kolonizace a nábřeží Rýna. Potom jsme 
spěchali na závěrečné grilování, které 
bylo uspořádáno pro organizátory a po-
mocníky konference. Tady také zazníva-
la první neformální hodnocení a hlavně 
si všichni mohli konečně odpočinout.

Další ráno jsme se, jen neradi, vrace-
li zpět do Česka, do reality školy, práce 
a povinnosti. Cestou jsme však nemohli 
vynechat návštěvu Drážďan, kouzelného 
historického města s dominantou, která 
nese název Frauenkirche. Je to symbol 
smíření, ke kterému došlo po tom, co 
byl tento evangelický kostel při bom-
bardování Drážďan zničen a následně 
díky britské pomoci postaven. Nedaleko 
Ústí nad Labem jsme přibrali stopaře do 
Prahy. Jarek si s ním začal povídat o víře 
a náboženství. Tento mladý muž byl vy-
znavačem buddhismu. V autě jsme měli 
jeden výtisk Nový zákona. Mladík jej 
tedy dostal a říkal, že si ho přečte, aby 
viděl, jakou cestu k Bohu představuje 
Kristus. Věříme, že se ho Boží slovo do-
tkne a pozná cestu k Bohu, kterou před-
stavuje Pán Ježíš, když říká: „Já jsem ta 
cesta, pravda i život.“ Věřím, že z našeho 
výjezdu budeme čerpat inspiraci a po-
vzbuzení ještě dlouho. Všude jsme se 
setkali s pohostinností. Doporučujeme 
vám, abyste se příští rok na konferenci 
do Wiedenestu jeli podívat také.  
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GERHARD FREY
PŘELOŽIL JAREK ANDRÝSEK

Příběh z bojů o nezávislost

V minulém čísle jste mohli číst o ná-
vštěvě bratra Gerharda Freye, který 
už dlouhá léta navštěvuje Izrael a stal 
se z něj zasvěcený průvodce a skvělý 
vypravěč. Následující článek zachy-
cuje příběh z bojů o nezávislost Izrae-
le, který bratr Frey slyšel od jednoho 
z přímých účastníků války. 

V říjnu roku 2004 mě jeden z mých 
izraelských přátel zavedl do malého 
Mošavu (sdružení farmářů, pozn. red.) 
na horním toku Jordánu jižně od Ge-
nezaretského jezera. Tam jsme potkali 
starého muže na vozíčku, z jehož očí 
vyzařoval život. Mluvil docela dob-
ře německy. Říkali mu Čech, protože 
z Čech pocházel. Byl nadšený, když 
mi mohl povyprávět o svých zážitcích 
z války za nezávislost Izraele v roce 
1948. To, co vyprávím je tedy autentic-
ký příběh.

Čech byl členem jedné velmi malé 
vojenské jednotky, zvané Irgun (celým 
názvem Irgun Cvai Le‘umi, tj. Národní 
vojenská organizace, pozn. red.). Byl to 
malý oddíl dobře vyškolených a odváž-
ných bojovníků, kteří byli nasazováni 
ke zvláštním úkolům. Jejich velitelem 
byl také Izák Rabin, pozdější minister-
ský předseda izraelské vlády.

Jednoho dne dostal Čech za úkol, 
aby nějakým způsobem vyřadil z bojů 
arabskou posádku v Bet Šean, jež čí-
tala dva tisíce vojáků. V Bet Šean jsou 
velké vykopávky starověkého města 
s téměř nepřetržitou dobou osídlení, 
která sahá až do třetího tisíciletí před 
Kristem. Celý areál je dnes vyhlášen 
národním parkem. V něm byl Tel (vy-
výšenina či archeologická mohyla), 
který je ve skutečnosti horou rozvalin.

Lidé tam, stejně jako v případě mno-
ha jiných antických míst, po úspěš-
ném dobývání a zničení města začali 
na troskách rozbořených domů stavět 
znovu. Bet Šean je znám také jako 
biblické místo na úpatí pohoří Gilbóa. 
Tam byla po porážce s Pelištejci na-
píchnuta těla krále Saula a jeho synů 
a vystavena na městských hradbách. 
Gibeoňané je později sňali a pohřbili. 

Vraťme se však zpět k našemu příbě-
hu.

Čech dostal k dispozici pět mužů 
s kulomety a třemi granáty, aby mohl 
splnit svůj úkol. Jelikož izraelské jed-
notky měly tehdy k dispozici jen vel-
mi málo zbraní, byla výzbroj, kterou 
bojovníci Irgunu dostali, mimořádně 
dobrá. Vzdor neutěšené vyhlídce na 
boj s mnohonásobnou přesilou se 
Čech spolu se svými kamarády vydal 
na cestu plný odvahy a touhy po akci.

Na místo dorazili večer a využili 
roušky noci k tomu, aby na zmíně-
né vyvýšenině zakopali velké roury 
z umělé hmoty. Z větší dálky vypadaly 
skutečně jako hlavně kanónů. V ran-
ním šeru hodili Čechovi bojovníci 
směrem k táboru arabských jednotek 
své tři ruční granáty. 

Když vybuchly, nastal v arabském 
ležení skutečně velký zmatek. Všich-
ni arabští bojovníci běhali bezhlavě 
z místa na místo. Než se stihli uspořá-
dat, křičel Čech mohutným hlasem do 
megafonu: „Vzdejte se, nebo na vás za-
čneme střílet z našich děl.“ Arabové se 
podívali směrem k vyvýšenině a uvidě-
li na Telu domnělé hlavně děl. V zápě-
tí vyšli s bílým praporem a s rukama 
nad hlavou ze svého tábora. V první 
fázi šoku bylo poměrně lehké odzbro-
jit a vyvést všechny arabské bojovníky 
přes řeku Jordán do Jordánska.

To je jeden ze zázraků, které vysvět-
lují úspěch Izraelců ve válce o nezávis-
lost svého státu v roce 1948. Při tom 
si musíme uvědomit, že to nebyla jen 
obrovská odvaha a vynalézavost Židů, 
které jim zajistily úspěch, nýbrž sku-
tečnost, že zde jednal Bůh. Hospodin 
se zastal svého milovaného národa 
v bezvýchodné situaci mnohonásobné 
arabské převahy, v situaci, kdy šlo o je-
jich další existenci.

Rok na to jsem chtěl Čecha ještě jed-
nou navštívit, abych jeho příběhy na-
točil, ale on už nežil. Pán jej mezi tím 
z tohoto světa odvolal.

v roce 1948

Izrael

Na konci května (20. -25. 5. 2010) se 12 
mladých odvážných lidí pod vedením Pe-
tra Húště vypravilo třemi auty na misijní 
pobyt na Ukrajinu do okolí města Rivne. 
Šlo o součást praktického studia Infuze 
a většina pasažérů byli studenti.                                                   

Cesta na Ukrajinu trvala dohromady 
21 hodin. Zpříjemnili jsme si ji návště-
vou Mariana Lipovského z kapely Timo-
thy v Liptovském Mikuláši a Mira Tótha 
z Tretieho dňa v Košicích. Ten nám na 
jednu noc poskytl ubytování ve sborovém 
domě Apoštolské církve. Program nám 
připravila rodina Ukrajinky Saši, žijící již 
tři roky v Česku. Saša byla naše skvělá 
organizátorka a překladatelka. V sobotu 
jsme v cíli naší cesty pracovali v křesťan-
ském centru pro narkomany a postižené. 
Uklízeli jsme starým a postiženým lidem 
na pondělní svátek Letnic, kterého jsme 
se také zúčastnili a podělili se s nimi 
o naše zkušenosti, svědectví, myšlenky 
a písně. V neděli jsme byli na dopoled-
ním shromáždění o počtu 10, převážně 
starších žen, tzv. „bábušek“ a na večerní 
mládeži o 300 mladých lidech. I zde nám 
věnovali svou pozornost.

Když přemýšlím nad tím, co nám vý-
jezd dal, byla bych asi schopna popsat 
i několik listů papírů. Máme plno zážit-
ků, duchovně jsme toho skutečně hodně 
načerpali. Mohli jsme se učit od taměj-
ších lidí jejich otevřenosti, pohostinnosti 
a přijetí. Úsměv na tváři až ztuhl a srdce 
radostí povyskočilo nad dokonalou pro-
měnou z narkomanů na Boží lid. Z lidí 
závislých na drogách, alkoholu či cigare-
tách se stali lidé závislí na Bohu. To do-
káže způsobit jedině Boží milost. Každý 
z bývalých narkomanů má svůj příběh 
a my jsme měli možnost nejeden z nich 
slyšet. Kdyby se mě někdo před odjez-
dem zeptal, co si představím pod slovem 
Ukrajina, asi bych odpověděla chudo-
ba, vysoká kriminalita, špína, nemoci 
a pokud jde o křesťanství, tak nízký vý-
skyt křesťanů z důvodu pronásledování. 
A dnes? Dnes odpovím, že i když je tam 
slabá ekonomika a lidé jsou chudobní, 
o to větší je jejich bohatství v duchovním 
životě. 

LUCIE ZELINKOVÁ 

Misijní výjezd 
na Ukrajinu
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okienko pre ženy

Múdra matka
Byť matkou je vzácnym povolaním. 

Je to úloha zverená priamo od Boha a je 
to obrovské požehnanie. Ako ju však 
zvládnuť? Ako sa stať múdrou matkou 
v dnešnej dobe, ktorá je charakterizovaná 
úpadkom pravidiel a morálnych noriem? 
Vďaka Bohu, že nám dal rady vo svojom 
Slove a že vďaka nim môžeme vedieť, čo 
a ako máme robiť. Pozrime sa na niektoré 
základné vlastnosti, ktoré nám v plnení 
tejto vzácnej úlohy pomôžu:

1. Múdra matka má opravdivú, 
úprimnú vieru

Najdôležitejší predpoklad pre to, aby 
sme boli dobrými matkami, je náš vzťah 
so živým Bohom. Musíme Mu opravdivo 
veriť a dôverovať v každej oblasti nášho 
života. Keď Pavel písal Timotejovi, hovoril 
o viere jeho matky (a starej matky) takto 
(2Tm 1,5): „Pripomínam si tvoju úprimnú 
vieru, akú mala už tvoja  stará mama Lóis 
i tvoja matka Euniké.“ Viera týchto žien 
bola úprimná, nefalšovaná. Oni nepred-
stierali zbožnosť iba pred druhými, ale to 
čomu verili, aj opravdivo žili na každom 
mieste, v každej chvíli. Ak naša viera nie 
je úprimná a opravdivá, tak sa nám možno 
podarí vyzerať pobožne pred ľuďmi na uli-
ci alebo v zbore, ale doma vyjde na povrch 
naša pravá prirodzenosť. Nepotrvá dlho, 
kým naše deti zistia naše pokrytectvo 
a zavrhnú to, čomu ich učíme, lebo naše 
skutky hovoria hlasnejšie ako naše slová. 
Chceme, aby naše deti vyrástli v zbožných 
mužov a ženy? Tak musíme žiť pred ich 
očami život opravdivej viery.

2. Múdra matka považuje všetky 
deti za Boží dar

Boh je Bohom a Stvoriteľom života. Sa-
tan naopak život nenávidí. V  evanjeliu 
podľa Jána 10,10 čítame o ňom, že „pri-
chádza, len aby kradol, zbíjal a hubil“. Boh 
chce, aby sme splodili zbožné, bohabojné 
potomstvo. Satan sa všemožne snaží to-
muto zabrániť. Každé dieťa je potenciál-
ny Boží muž, či žena, ktorý môže pokaziť 
jeho plány. Takže satan bude vymýšľať 
všelijaké klamy a podvody, len aby odvrá-
til a znechutil ženu od vyplnenia Božieho 
povolania byť nositeľkou a pestovateľkou 
života. Dnešná spoločnosť nám hovorí, 
že deti sú iba prekážkami v našej karié-
re, nepotrebná finančná záťaž alebo iba 
nevyhnutné zlo. Boh však o deťoch vždy 

hovorí ako bohatstve. Nedajme sa ovplyv-
niť svetom a jeho vládcom. Radšej sa rady 
podriaďme Božej vôli a prijmime deti ako 
Jeho dar, Jeho dedičstvo, Jeho požehnanie. 
V 127. Žalme sa píše: „Dedičstvo Hospo-
dina sú synovia, odmena je plod života.“ 
(Ž 127,3)

3. Múdra matka hľadá múdrosť 
a radu u Boha

 Byť matkou nie je ľahká vec. Je to výzva, 
ktorá vyžaduje vytrvalosť, vedomosť, obe-
tavosť, trpezlivosť a každodennú múdrosť. 
Kde ju však zobrať? Deti sa nerodia s ná-
vodom na použitie a do úlohy rodiča oby-
čajne vstupujeme bez skúsenosti. V minu-
losti sa mladé matky hlavne spoliehali na 
skúsenosti a rady vlastných matiek, či prí-
buzných. Dnes sa nám núka úžasné množ-
stvo informácii v knihách, časopisoch, 
internetových článkoch ale aj u priateľov 
a príbuzných. Ako nájsť tú správnu cestu, 
to správne riešenie v takej obrovskej hŕbe 
náhľadov a rád? Niekedy sa mi z toho až 
točí hlava. Jediný spoľahlivý zdroj však je 
sám Boh, ktorý nás stvoril a najlepšie nás 
pozná. Hoci Boh môže použiť aj rôznu li-
teratúru, aby nám pomohol v našej úlohe, 
predsa chce, aby sme najprv vždy prišli za 
Ním a žiadali si od Neho pomoc a radu. 
On sa zaujíma aj o tie najmenšie detaily 
nášho života. On nám chce pomôcť s kaž-
dodennými vecami, lenže my často hľa-
dáme radu všade, len nie u Neho. Až keď 
sme v koncoch, potom si spomenieme na 
modlitbu. Preto radšej hľadajme odpove-
de u Boha, v Jeho Slove a dajme sa Jemu 
viesť. On nám potom pomôže spoznať aj 
užitočné a správne rady z iných zdrojov.

4. Múdra matka si ctí manžela 
a vedie k tomu aj svoje deti

Jedno z najdôležitejších prikázaní v Bo-
žom Slove pre deti je toto: „Cti svojho otca 
i svoju matku, aby si dlho žil v krajine, 
ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh!“ Máme ho 
zapísané v 2. Mojžišovej knihe (20,12), 5. 
Mojžišovej knihe (5,16) a zopakované aj 
v Novej Zmluve (Ef 6,2). Najlepší spôsob, 
ako môžeme naše deti viesť k tomu, aby si 
ctili svojho otca, je ten, že im to ukážeme 
vlastným príkladom. Ak sa správame ne-
úctivo k nášmu manželovi, ak ho ponižu-
jeme, ak sme k nemu drzé, ak o ňom ho-
voríme neúctivo, ak sa na neho hneváme, 
ak sa na neho sťažujeme, svojím správa-

ním ponížime otca v očiach detí a tým ich 
zvedieme k neúcte a hriechu. Je dobre, ak 
si toto uvedomíme čím skôr a prestaneme 
s takýmto deštruktívnym správaním. Tak 
ako náš manžel nie je dokonalý, tak nie 
sme ani my. Ak sa nám niečo nepáči v jeho 
konaní, mali by sme mu to predložiť v sú-
kromí a s rešpektom. Ale pred deťmi ani 
pred inými by sme mu nemali oponovať 
ani o ňom nehovoriť negatívne. A dajme 
si pozor aj na neverbálnu komunikáciu 
– krútenie očami, pohyby rukami, vzdy-
chy a podobne. Prosme Boha, aby nám dal 
milosť chovať sa k manželovi s plným re-
špektom a tým dať deťom dobrý príklad.

5. Múdra matka miluje svoje deti
V liste Títovi čítame pokyn, aby staršie 

ženy “viedli mladšie ženy k rozumnosti, 
aby milovali svojich mužov a deti.“ (2,4) 
Slovo, ktoré je tu použité, označuje pri-
ateľskú lásku. S tým, koho milujeme, 
chceme tráviť čas, však? Chceme sa s ním 
zhovárať, dobre ho poznať. Platí to aj pre 
naše deti? Alebo sa ich chceme čím skôr 
zbaviť, keď ich nachováme a oblečieme, 
či už do škôlky, do školy, na ulicu alebo 
do postele? Poznáme svoje deti? Vieme, 
o čom rozmýšľajú, čím sa bavia, čo ich trá-
pi? Myslíte, že hovorím iba o tínedžeroch? 
Prekvapili by ste sa, ako sa dá porozprávať 
už s trojročným dieťaťom. A ako veľmi ich 
už v tomto veku môžeme ovplyvniť. Dať 
našim deťom stravu, oblečenie a čistú po-
steľ je veľmi dôležité. Niekedy nám tá čin-
nosť zaberie väčšinu času. Nie je to však 
všetko. To ukojí iba ich telesné potreby, 
ale kde sú duševné a duchovné? Chcela 
by som povzbudiť všetky mamičky, aby 
svoje deti milovali tak, že si na ne urobia 
čas – že sa budú s nimi hrať, s nimi sa 
zhovárať, že ich nebudú od seba odháňať, 
že ich neposadia pred televízor alebo k vi-
deohre. Milovať svoje deti tiež znamená, 
že k nim budeme nežné a láskavé. Že ne-
budeme na nich kričať, hnevať sa, nadávať 
im a vybíjať si na nich vlastnú frustráciu. 
Hoci sú malí a zverení nám na výchovu, sú 
to osoby drahocenné v Božích očiach a ne-
máme právo zneužívať ich. V 1. liste Te-
saloničanom Pavol zapísal takýto príklad 
(2,7): „Boli sme medzi vami vľúdni, ako keď 
matka kŕmi a láska svoje deti.“ 

6. Múdra matka vyučuje svoje 
deti Božím cestám

 Ak sme prijali deti ako Boží dar, ako 
Jeho dedičstvo, zoberme vážne úlohu, aby 
sme tie deti vychovali pre Neho. Veď chce-
me, aby z nich vyrástli muži a ženy, ktorí 
budú celý život nasledovať Boha a Jeho 
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NATÁLIA ELIJAŠOVÁ 
JE MANŽELKOU A MATKOU 

ŠIESTICH DETÍ. SPOLU S MANŽELOM 
PRACUJÚ NA PLNÝ ÚVÄZOK 

V KRESŤANSKEJ SLUŽBE.
POKRAČOVANIE NABUDÚCE.

cestu. Chceme, aby sa z nich stali ľudia, 
ktorí budú „bezúhonní a nevinní, Božie deti 
bez poškvrny uprostred zvrhlého a skaze-
ného pokolenia, v ktorom žiaria ako hviez-
dy vo vesmíre.“ (Fp 2,15) Chceme, aby boli 
bohabojnými mužmi a ženami, ktorí budú 
Bohu slúžiť verne, smelo a oddane. Ako sa 
to môže stať? Návod na to máme v 5. Moj-
žišovej knihe: „Tieto slová, ktoré ti dnes 
prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich 
vštepovať svojim synom a budeš o nich ho-
voriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pô-
jdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať.“ 
(5M 6,6-7) Milé matky, najprv musíme 
mať Božie Slovo vo svojom srdci, musíme 
ho však aj vštepovať svojim deťom denne 
slovom i skutkami pri každej príležitosti. 
Rozhovor o Božom Slove nesmie byť nie-
čo, čo patrí iba do zhromaždenia, musí 
byť súčasťou nášho domáceho života. Mu-
síme vyhľadávať možnosti, ako zabudovať 
ponaučenie do každodenného života, pri-
amo keď sa niečo stane. Nemožno oddeľo-
vať teóriu od praxe.

V Knihe prísloví máme dva verše, kto-
ré hovoria priamo o matkách: „Syn môj, 
počúvaj otcovo napomenutie a nepodceňuj 
matkino poučenie.“ (Pr 1,8 a 6,20) Nikto 
nemá na dieťa taký vplyv ako jeho matka. 
V Biblii máme mnoho príkladov zbožných 
matiek. Preštudujme si ich. V dejinách 
máme tiež veľa svedectiev mužov a žien, 
ktorí vďačili za svoju vieru a zbožný život 
najmä svojej matke. Máme veľmi dôležitú 
úlohu. Ak chceme to najlepšie pre svoje 
deti, nebudeme sa toľko starať o to, či 
majú dosť hračiek alebo najnovšie trendo-
vé oblečenie. Náš najdôležitejší cieľ bude 
vštepovať Božie hodnoty do ich sŕdc a ži-
votov. Využiť každú príležitosť viesť ich 
správnou cestou. Učiť ich byť nesebecký-
mi, ochotnými, milými, poctivými, príve-
tivými, cudnými, čestnými, pracovitými. 
Všetko, čo potrebujeme pre zbožný svätý 
život, nám je dané v Božom slove.

7. Múdra matka dozerá na chod 
svojej domácnosti

 Mnohé matky v dnešnej dobe trávia 
viac času vonku ako doma. Celá rodina je 
rozlietaná a iba z času na čas sa jej členo-
via vôbec vidia. Každý ide po svojom, deti 
sú často samé doma alebo vyrastajú na 
ulici. Domácnosť je zraniteľná, vystavená 
rôznym negatívnym vplyvom. Ako tomu 
zabrániť? V Prísloviach čítame o statočnej 
žene, že „dozerá na chod a mravy svojho 
domu“ (Pr 31,27) My ženy a matky máme 
úlohu nielen sa starať o materiálne veci 
v domácnosti, ale aj o mravy a morálku 

v nej. Musíme vedieť, čo z našej domác-
nosti vychádza a čo vpúšťame do nej. 
Sme ochrankyne našich domácností. Čo 
pozerajú naše deti v televízii, čím sa bavia 
vo voľnom čase? Akých priateľov majú? 
S kým ich púšťame von z domu? Aké kni-
hy sú v našom dome? Čím sa bavíme my 
a ako trávime svoj čas? Máme tú úžasnú 
výsadu od Boha, aby sme stále dozerali na 
všetko, čo sa deje v našom dome a starali 
sa o ľudí, ktorí v ňom bývajú.

8. Múdra matka vedie svoje deti 
k poslušnosti

Žiaľ, naše deti sa rodia už so zárodkom 
hriechu a každý rodič dvojročného dieťaťa 
vie dosvedčiť, že sa tá hriešnosť veľmi 
rýchlo začne prejavovať. Bolo by od nás 
veľmi kruté a nezodpovedné, keby sme 
dovolili, aby z našich detí vyrástli nevy-
chovaní, neposlušní, neslušní, svojvoľní 
a nezodpovední ľudia. Preto už od ma-
lička musíme mať dobro svojich detí na 
mysli, keď ich musíme učiť, vychovávať, 
napomínať, ale aj potrestať. Nechceme 
však iba poslušnosť navonok, ale posluš-
nosť celým srdcom. Preto je veľmi dôleži-
té, aby deti vedeli, že ich milujeme a práve 
preto ich niekedy musíme aj naprávať. 
Biblia nám hovorí (Pr 13,24), že „kto šetrí 
palicu, nenávidí syna, kto ho včas miluje, 
včas ho vychováva.“ A na inom mieste 
(Žd 12, 11): „Nijaká prísna výchova v tejto 
chvíli sa nezdá radostná, ale trpká, neskôr 
však prináša ovocie pokoja a spravodli-
vosti tým, ktorých vycvičila.“ Nikdy však 
deti nesmieme trestať v afekte, z hnevu 
alebo frustrácie. To by sme im ubližovali 
a urobili veľkú škodu. Musíme si postaviť 
v domácnosti základné pravidlá, založené 
na Božom Slove. Pri presadzovaní pravidi-
el musíme byť dôsledné a svedomité. Inak 
deti budú pomýlené a nebudú vedieť, čo 
a kedy smú. A nezabudnime deti chváliť, 
keď si to zaslúžia.

9. Múdra matka vždy hovorí 
pravdu

 Veľmi ma zarmucuje, keď vidím, ako 
matky klamú svoje deti. Sľúbia im nie-
čo, čo neplánujú dodržať alebo hrozia 
trestom, ktorý by nikdy neuskutočnili. 
Inokedy im povedia nepravdu len aby sa 
detí zbavili. Keď sú deti malé, možno sa 
to zdá úspešné, ale ako deti rastú a zistia, 
že im matka nehovorí pravdu, prestanú jej 
dôverovať a brať ju vážne. Darmo im ne-
skôr matka sľubuje, už stratila v ich očiach 
dôveryhodnosť a deti sa jej začnú oplácať 
dvojnásobným klamom. Matka sa čuduje, 
ako sa to mohlo stať. V epištole Efezanom 

je napísané (4,25): „Odhoďte lož a každý 
hovorte pravdu svojmu blížnemu.“ Ako 
môžeme čakať, že naše deti budú hovo-
riť pravdu, ak sme im príkladom ukázali 
opak? To však neznamená, že deti musia 
vedieť o všetkom, alebo že im musíme od-
povedať na každú otázku. Povedzme im 
úprimne, že sa to buď dozvedia, keď bude 
správny čas, alebo že im to teraz nemôže-
me povedať. Tak sa deti učia trpezlivosti. 
Len sa vystríhajme, aby sme deťom kla-
mali. V epištole Galaťanom čítame (6,7): 
„Nemýľte sa, Boh sa nedá vysmievať, lebo 
čo človek rozsieva, to bude i žať.“ 

10. Múdra matka učí svoje deti 
pracovať

Dnešné generácie mladých ľudí majú 
viac vzdelania a škôl ako ktorákoľvek ge-
nerácia pred nami, ale pracovná morálka 
je veľmi nízka. Mladí ľudia sú leniví, nič 
sa im nechce, vyhýbajú sa akejkoľvek ná-
mahe, zaujímajú sa iba o zábavu. Našou 
úlohou je, aby sme z našich detí vychovali 
usilovných, čestných pracovníkov, ktorí 
budú príkladom v týchto a budúcich ča-
soch. Musíme naše deti učiť, že práca je 
od Boha, dobrá a užitočná. Boh chce, aby 
sme „usilovne pracovali a podmaňovali 
túto zem“ (1M 1,28) a ak sa to deti od ma-
lička nenaučia, budú s tým mať problém 
po celý život. V epištole Tesaloničanom 
čítame, aby sme sa „usilovali pokojne žiť, 
konať si svoje povinnosti a pracovať vlast-
nými rukami, ako sme vám prikázali, aby 
ste sa počestne správali tým, čo sú mimo“ 
(1Te 4,11n). Múdra matka dáva svojim 
deťom už od malička úlohy, lebo tým ich 
učí aj zodpovednosti a zručnosti. Jedného 
dňa, keď sa naše deti osamostatnia, budú 
nám veľmi vďačné za to, že sme ich nau-
čili pracovať, lebo sa budú vedieť postarať 
o seba i o svoju rodinu. Ale je tu aj hlbšia 
duchovná hodnota. Keď deti nemajú čo ro-
biť a keď sa nudia, oveľa ľahšie podľahnú 
pokušeniu hriechu a dostanú sa pod zlý 
vplyv. V Biblii mnoho veršov varuje pred 
lenivosťou (Pr 19,15): „Lenivosť pohru-
žuje do hlbokého spánku a ten, čo zaháľa, 
bude hladovať.“ „Pre lenivosť sa prepadáva 
krov, pre nečinnosť rúk zateká do domu“ 
(Kaz 10,18). A to sú iba niektoré príklady. 
Študujme Písmo spolu so svojimi deťmi 
a učme svoje deti pracovať usilovne a s ra-
dosťou.

okienko pre ženy
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informace

MAGDA LANGEROVÁ 

Bible – slovo k nakousnutí
setkání mládeží Tmelos Open 7

Sedm měsíců od posledního Tmelos 
OPEN music v Brně uběhlo jako voda 
a než jsme se nadáli, byl tu další. Ten-
tokrát už s pořadovým číslem 7. Konal 
se v Ostravě-Kunčičkách a nesl se ve 
znamení sportu. Nejste-li zrovna spor-
tovní nadšenci, neděste se, dělo se tu 
toho spoustu. Kdo neměl zrovna chuť 
sportovat, o nic nepřišel, protože pro-
gram tu byl opravdu bohatý. Už samot-
né téma setkání mládeže „Bible – slovo 
k nakousnutí“ zní, podle mého názoru, 
velmi atraktivně a zajímavě. Ale pěkně 
popořádku...

Celé setkání startovalo v pátek od 
16.00 hod. registrací ve sborovém domě 
v Kunčičkách. Mládežníci, kteří se na 
setkání dostali včas a s předstihem, se 
mohli přivítat se všemi přáteli a vymě-
nit si nejnovější zprávy. V 18 hodin za-
čal Tmelos Open naplno – bohoslužbou 
mladých. Mládežníci z Ostravy Poru-
by – Majáku si připravili drama, které 
volně uvedlo téma Meinolfa Mellwiga: 
„Bible – můžeme jí věřit?“ Asi každý 
měl nad čím přemýšlet. 

Další věc, která na mládežnické, ani 
jiné bohoslužbě, nemůže chybět, jsou 
samozřejmě chvály. Ty na TO7 byly při-
praveny kapelou Infuze pod vedením 
Dana Vopaleckého. A byly připraveny 
opravdu dobře! Oblíbené představování 
jednotlivých mládeží proběhlo i na tom-
to Tmelosu. Poznali jsme blíže mládež 
Lampa z Křesťanského sboru Opava. 
Připravili krátký film a pracovali jako 
profesionální filmový štáb. Po bohosluž-

bě následovala neče-
kaná novinka – inter-
aktivní hry a podle 
počtu účastníků, kte-
ří chtěli „hrát“, bylo 
vidět, jak byla oprav-
du vítaná. Hry jako 
„ninja“ nebo „boj 
po vzoru hvězdných 
válek“ nás opravdu 
chytly. V nabitém 
pátečním programu 
jsme se potřebovali 
také posilnit.  Ne-
museli jsme při tom 
spoléhat jenom na 
vlastní zásoby. Kaž-
dý si mohl zajít do 
bufetu u McMefa. Ten se okamžitě stal 
oblíbeným podnikem. V nabídce byl 
párek v rohlíku nebo hranolky, ale ne-
chyběla ani sladká jídla, pod nimiž se 
málem prohýbaly stoly. Samozřejmos-
tí se stal i výběr osvěžujících a teplých 
nápojů. A to vše za „křesťansky nízké“ 
ceny! Mládež ze Vsetína si za to určitě 
zasluhuje velkou pochvalu!

Sobotní program nám začínal už v 8 
hodin. Jak bylo vidět, mnoha mládež-
níkům se jen stěží dařilo odtrhnout se 
od snídaně u McMefa. Nicméně tématu 
„Bible – můžeme ji znát a rozumět jí?“ 
v podání Jarka Andrýska nikdo odolat 
nemohl. Uvedla jej, stejně jako v pá-
tek, mládež ze vsetínského Klubáče. 
V krátké scénce názorně ukázala, jak 
to dopadá, když slovům z Bible nerozu-

míme. Hlavní program měl teprve přijít, 
a sice již očekávaný volejbalový turnaj, 
kde mohly jednotlivé mládeže změřit 
své síly. Hrálo se opravdu naplno a do 
posledního okamžiku se nedalo odhad-
nout, kdo se stane absolutním vítězem. 

Po turnaji následovala třetí – posled-
ní mládežnická bohoslužba. Martin 
Šimik s tématem „Bible – můžeme ji 
žít?“ motivoval všechny přítomné, a to 
nejen sladkostmi, které rozdával za 
bystré a správné odpovědi, ale hlavně 
aktuálností tématu. Nechybělo ani další 
drama, připravené mládeží z Ostravy-
-Zábřehu, Iskejpem. Z mládeží se nám 
tentokrát prezentovala ta žamberecká 
– Golf. V tomto odpoledním bloku pro-
gramu pro nás však byla připravena 
i jedna výzva. Kdo chtěl, mohl se přihlá-
sit ke společnému čtení Bible za jeden 
rok. Jak se blížil závěr Tmelosu, všichni 
už netrpělivě očekávali vyhlášení vítězů 
volejbalového turnaje. A kdo že je tím 
novým objevem ve světě volejbalu? Mlá-
dež z Čížkovic!  

Po vyhlášení výsledků už byl ovšem 
konec. Začal obvyklý zmatek, když se 
každý snažil najít všechny své věci, roz-
loučit se s novými i starými přáteli a po-
kud možno nic nezapomenout a v klidu 
odjet. Věřím, že v každém autě nebo ji-
ném dopravním prostředku, kterým se 
odjíždělo domů, se hovořilo o tom, jaký 
byl Tmelos OPEN 7 super, obohacující, 
naplněný...
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FRANK HORTON – Z ECHOES 7–2010
PRELOŽIL A UPRAVIL  JÁN HUDEC

ANGOLA
 ´Igreia Evangélica dos Irmaos em An-

gola´ (IEIA) alebo ´Evanjelikálna cirkev 
bratov v Angole´ organizovala zvláštne 
týždňové slávnosti v meste Kuito, v cent-
rálnej provincii Bié, kde práca bratských 
zborov trvá už 125 rokov. Ich cieľom bolo 
sláviť Boha za Jeho mimoriadnu dobrotu 
uprostred nevýslovného súženia. Slávnos-
ti trvali 8 dní, od 26. júla do 2. augusta 
2009 a zúčastnilo sa na nich 600 delegá-
tov z bratských zborov v celej krajine. Ne-
deľné zhromaždenie k Pánovej pamiatke 
a oslave Boha na futbalovom štadióne pri-
tiahlo okolo 5700 ľudí.

Ohliadnutie sa naspäť
Tí, čo poznajú históriu bratskej misie 

v Afrike, si spomenú na jej priekopní-
kov, akými boli Frederick Stanley Arnot 
a Ernest Wilson. Tí prišli do portugalskej 
Západnej Afriky misijne pracovať v primi-
tívnych podmienkach uprostred animiz-
mu, modlárstva a obchodu s otrokmi. Ví-
zia týchto prvých misionárov bola založiť 
a upevniť samostatné domáce zbory podľa 
novozákonného vzoru. Prvá misijná stani-
ca bola vybudovaná roku 1884 v Kwanju-
lule neďaleko Kuita (neskôr Silva Porto). 
Ďalší misionári prišli počas nasledujúcich 
desaťročí, medzi nimi moji rodičia, Albert 
a Petronella Hortonovci, ktorí pracovali 
v rokoch 1924-75 pri Kawungu v ´Milo-
vanom páse´. Ten sa rozprestieral naprieč 
juhom Strednej Afriky od Atlantického po 
Indický oceán.

Toto obdobie misie trvalo viac než 90 ro-
kov až do roku 1975, keď Angola získala 
nezávislosť od Portugalska. V tomto roku 
vypukla občianska vojna, čo viedlo k od-
chodu väčšiny misionárov. 27 rokov tejto 
vojny spôsobilo rozvrat a kolaps tejto veľ-
kej krajiny, zapríčinilo smrť pol milióna jej 
obyvateľov a 4 milióny utečencov z nej do 
susedných a ďalších krajín. Odohrali sa 
neslýchané zvrhlosti a hrozné neľudskosti 
na oboch bojujúcich stranách.

Po návrate do USA moji rodičia napísali 
knihu spomienok, ktorú uzavreli nasle-
dujúcim prorockým svedectvom: „Našou 
dôverou je, že Satan vždy dobehne sám 
seba a Boh vždy pracuje najpredivnej-
šie, keď sa zdá, že všetko je najviac proti 
Nemu. Žiadny z Jeho cieľov nikdy ne-
zostane nedosiahnutý, nech Jeho nepria-
telia zúria tak divoko (a bezmocne), ako 
len môžu. Nakoniec Ten, ktorý prebýva 

v nebesiach, sa bude smiať, Pán sa im 
bude posmievať. Amen.“ (Afrika, ó, Afri-
ka! CMML 1979, s. 141) 

 Hoci občianska vojna skončila oficiálne 
až pred voľbami v roku 2002, už od roku 
1995 začali sa utečenci vracať do krajiny 
a znova budovať svoje zničené alebo po-
škodené domy. Napríklad v Alto Zambeze 
starší zboru už vtedy začali organizovať 
biblické vyučovanie, používajúc Bibliu, 
ktorú môj otec preložil do reči Luvale. 
V 15 z 18 angolských provincií IEIA (vy-
slovované jeijah) má teraz okolo 500 000 
veriacich v približne 2000 bratských zbo-
roch v krajine s rozlohou 1,247 000 km2 
a s počtom obyvateľov asi 13 miliónov. 
IEIA sa vytvorila ako voľná organizácia 
zborov so zastupujúcim výborom v Luan-
de, aby bratské zbory boli uznané novou 
vládou ako osobitná cirkev.

IEIA je v Angole iba jedna skupina 
kresťanských zborov medzi inými. Počas 
druhého týždňa mojej návštevy v krajine 
mal som výsadu cestovať cez územia, kde 
žili a pôsobili kongregačné zbory (Igreja 
Evangelica Congregacional em Angola 
– IECA) a synodálne zbory (Igreja Evange-
lica Sinodal de Angola – IESA). Odhadu-
je sa, že okolo 60 % obyvateľov Angoly sa 
hlási ku kresťanstvu. Je však otázne, koľ-
kí z tohto veľkého počtu sa úplne rozišli 
s fetišizmom a sú vyslobodení spod moci 
čarodejníkov.

Návrat do prítomnosti v Kuite
Na počesť pamiatky mojich rodičov bol 

som pozvaný, aby som sa zúčastnil týchto 
slávností a predniesol na nich svoj príspe-
vok. Konferencia bola dobre zorganizova-
ná a podobne i starostlivosť o hostí.

Futbalový štadión bol sotva dosť veľký, 
aby pojal účastníkov. 600 delegátov sedelo 
na laviciach na ihrisku a ostatní domáci 
stáli na jednej strane a hostia s rečníkmi 
sedeli na druhej strane štadióna. Dva žen-
ské zbory spievali v reči Bantu a hudobný 
súbor viedol uctievanie sčasti klasickými 
a sčasti súčasnými rytmickými harmonic-
kými piesňami – zväčša v portugalčine. 
Marjorie Beckwithová z Kanady, Iris Floyd 
do Nascimento a Ruth Hadleyová dostali 
plakety ako uznanie za ich dlhoročnú mi-
sijnú prácu v Angole.

V záverečnú nedeľu podľa hesla konfe-
rencie IEIA včera, IEIA dnes, IEIA zajtra 

Gavin Aitken, misionár v Brazílii, kázal 
o tom, aký je ústredný a vyvýšený Kris-
tus, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, ten 
Všemohúci. (Zj 1,8) Bol som pohnutý 
náklonnosťou, vďačnosťou a úctou, preu-
kazovanou misionárom, ktorých veľká 
väčšina opustila Angolu pred 34 rokmi. 
Nikde nezaznela na nich ani zmienka 
kritiky.

Od stredy do piatku stretávali sa delegá-
ti v dome bratského zboru v Kuite na sérii 
seminárov, zameraných na duchovné, so-
ciálne, kultúrne či aj politické stránky ži-
vota bratských zborov, súčasné i budúce. 
Brat Aitken mal viacero služieb Slovom 
z Prísloví 1. Felix Muchimba zo Zambie 
podal Náčrt histórie Otvorených bratov 
a ja som slúžil na tému Novozákonné 
princípy pre Cirkev.

Sobota bola zvláštnym dňom. Popolud-
ní 600 delegátov pochodovalo cez mesto 
za asistencie polície, aby tak vyhlasovali 
svoju vieru v Krista. Koncovým bodom 
záverečnej slávnosti v druhú nedeľu bolo, 
keď guvernér provincie Bié pozval vedenie 
IEIA a hostí na zvláštny banket v novej te-
locvični. Dr. Alexandre Saul, generálny ta-
jomník výboru IEIA v Luande pozval sest-
ru Iris Floyd do Nascimento, aby ako prvá 
odkrojila z torty k 125. výročiu zborov.

Zhodnotenie 
Pred mnohými rokmi poslal Pán svo-

jich učeníkov do Angoly ako ovce medzi 
vlkov. Vyvolil si nízko postavených a ne-
známych svetu, aby zahanbil uznáva-
ných, žeby sa pred Ním nikto nechválil. 
(1K 1,28-29) Po roku 1975 vystatoval sa 
marxistický vodca Angoly, že o 20 rokov 
nebude v tejto krajine jediný zbor Cirk-
vi. Aká úplne iná je súčasná skutočnosť! 
A Pán si k tomu použil zase prostých, 
pokorných, nežných služobníkov svojho 
kráľovstva, aby sa rozšírilo aj do tejto za-
ostalej časti sveta.

Je mnoho dôvodov chváliť Boha i ďalej 
prosiť za Jeho ľud a dielo v tejto kraji-
ne. Treba udržiavať správnu vyváženosť 
medzi vedením IEIA a zbormi, uznávajúc 
samostatnosť miestnych zborov a autoritu 
ich starších. Nezaoberať sa príliš počet-
ným rastom zborov na úkor ich duchov-
ného rastu. Je potrebná veľká múdrosť pri 
jednaní s úradmi, kde je vždy nebezpečie 
korupcie. Nakoniec naši bratia a sestry 
v Angole potrebujú povzbudzovanie, aby 
boli vytrvalí v prinášaní hojného ovocia 
pri skromných finančných a materiálnych 
zdrojoch. Modlime sa za pokračujúci rast 
a i upevňovanie angolských bratských 
zborov!

– slávnosti v meste Kuito

zo zahraničia
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biblický kvíz

PETR VAĎURA

Redaktor: Přicházíme asi trochu ne-
vhod, v době převratných změn. Co se 
vlastně stalo?

Neznámý: Státní převrat v tu nejhor-
ší možnou chvíli. Velkokrále zabili jeho 
vlastní synové. Naštěstí se jim nepodaři-
lo uchopit moc, takže museli uprchnout 
a říše se tak moc neotřásá. Náš nový 
panovník Esarchadón už ovládá zase 
celou říši, tak se snad povede ji zacho-
vat jako celek. Největší problémy jsou 
na jihu v Babylóně, ale zatím se zdá, že 
se žádné provincie odtrhnout nemíní. 

R: Vy jste o tom, že je život velkokrále 
ohrožen, neslyšel?

N: Ne, protože jsem s ním byl na 
výpravě proti Egyptu, Libně a Judsku. 
Zatímco my jsme bojovali, připravova-
li Adramelek a Sareser spiknutí. Když 
pak došlo k té velké pohromě pod Jeru-
zalémem, zneužili králova oslabení a za-
bili ho při modlitbě v chrámě. 

R: Co se to vlastně v Judsku stalo? 

N: Judský král přestal platit tribut 
a začal se paktovat s Egyptem. To jsme 
nemohli nechat bez trestu. Vypravili 
jsme se tedy do oblasti Judska a celkem 
snadno jsme si podrobili celou oblast 
kromě Jeruzaléma, který je velmi dobře 
opevněn. Dopláceli jsme na chybu krále 
Šalmanasera, který už před deseti lety 
do této oblasti se svým vojskem přitáhl. 
Tehdy však zlikvidoval pouze severní 
Izrael se Samařím, zatímco u Judska se 
spokojil jen s vazalstvím. Nevím, proč 
judskému králi uvěřil. Teď se nám to 
vymstilo, protože král vazalství vypově-
děl a začal proti nám jednat s Egyptem. 
Takže bylo zapotřebí jej zkrotit. Před 
těmi deseti lety by to bývalo asi jedno-
dušší. 

R: Obsadit celé Judsko se všemi jeho 
pevnostmi vám však tolik práce nedalo.

N: Jenomže už samotné uspořádá-
ní takové válečné výpravy je náročné. 
Máte však pravdu, že ta země byla slabá 
a kromě Jeruzaléma a Lakíše v ní neby-
ly žádné opravdové pevnosti. Lakíš jsme 
dobyli a na řadě byl Jeruzalém. Vypravil 
jsem se tam, abych judskému králi tlu-
močil vzkaz našeho velkokrále a přiměl 
jej ke kapitulaci. Byla to krásná scéna, 

když jsem promlouval ke královým dvo-
řanům shromážděným na hradbách. Ni-
kdo ani necekl. 

R: Co jste jim říkal?

N: Aby se nespoléhali na Hospodina, 
protože ten je neochrání, zvláště když 
král nechal zlikvidovat všechny jeho 
oltáře a ponechal jen jediný chrám v Je-
ruzalémě! Který Bůh by strpěl takovou 
pohanu! Řekl jsem jim dokonce, že nás 
na ně Hospodin posílá za to, jak se k ně-
mu neuctivě chovali. 

R: Co na to říkali?

N: Nic, jen mě prosili, abych mluvil 
aramejsky, protože se báli, že podlomím 
bojovou morálku jejich armády! O to 
mi samozřejmě šlo a docela jsem si to 
vychutnal. Dokazoval jsem jim, že naši 
bohové jsou nejmocnější bohové světa, 
a proto je naše říše největší a nejmoc-
nější na celém světě. Ještě ani jeden bůh 
neochránil před naší armádou svůj lid! 
Dokonce ani Samaří Hospodin neoch-
ránil. Proč by teď měl vysvobodit prá-
vě je? Líčil jsem jim, jak se budou mít 
dobře v zemi, do které je náš velkokrál 
přesídlí, ale neřekli na to ani slovo. 

R: Vám se však Jeruzalém dobýt ne-
podařilo?

N: Protože jsme ani nezačali bojovat. 
Z Egypta proti nám totiž vytáhl spojenec 
judského krále Tirhák, takže když jsem 
se vrátil do Lakíše, velkokrál už tam ne-
byl. Okamžitě jsem se vypravil za ním, 
ale ještě jsem stihl do Jeruzaléma poslat 
posly se vzkazem, aby se moc neradova-
li, protože se vrátíme a bude po nich.

R: To se však nestalo.

N: Nestalo, protože zasáhla vyšší 
moc. Boj s Egypťany se protahoval, ale 
nakonec se nám povedlo je v Elteke po-
razit. K Jeruzalému jsme se tedy vrátili 
po poměrně dlouhé době, zato s obrov-
skou armádou a odhodláním tohle hníz-
do navždycky zlikvidovat. Když jsme se 
konečně utábořili s vojskem kolem měs-
ta, zdálo se, že jeho pád je jen otázkou 
času. Bylo nás jak much a město se ocit-
lo doslova v záplavě našich jednotek. 
Jenomže k boji vůbec nedošlo. Pamatuji 
si to jako dnes. To první ráno pod Jeru-
zalémem mě probudilo zvláštní ticho. 

Ve vojenském ležení je pořád hrozný 
rámus, ale tady bylo ticho, jako kdyby 
tu netábořila největší armáda světa. Vy-
šel jsem ze stanu a nevěřil svým očím: 
všude kolem leželi mrtví vojáci. Bylo 
to strašné. Běžel jsem to oznámit králi, 
který dosud spal. Chodili jsme po tábo-
ře a nacházeli stále nové a nové mrtvé. 
Přežilo pár stovek lidí.

R: Co se to stalo?

N: Nikdo neví. Možná to byla nějaká 
strašná neznámá nemoc, nebo zásah 
z nebes. Nevím. Přišli jsme asi o sto 
osmdesát pět tisíc lidí. Velkokrál se po-
lekal, že nás trestá Hospodin, judský 
Bůh, protože tak mu to řekli jeho věšt-
ci. Proto nařídil zbylým lidem ihned 
odtáhnout. Všechno jsme tam nechali: 
výzbroj, lup, potraviny, stany, všechno. 
Mrtvé nešlo pohřbít, jak jich bylo mno-
ho. Slyšel jsem, že tu katastrofu likvido-
vali Judejci několik týdnů. Byla to nej-
horší zkušenost mého života. 

R: Myslíte, že král byl zavražděn prá-
vě kvůli této pohromě?

N: Ne přímo, protože jeho synové se 
prostě chtěli zmocnit trůnu a tohle se 
jim hodilo jako záminka.  Tím říši po-
chopitelně pouze oslabili a bude zázrak, 
pokud se povede ji zachovat celou. Zá-
leží na tom, jak velkou armádu dokáže 
teď velkokrál postavit. Ale vzpamatová-
vat se z toho všeho budeme asi dlouho.

R: Děkuji vám za rozhovor.

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

ROZHOVOR s neznámým

Výsledek biblického 
kvízu 02/2010
Odpověď na otázku zní: 
Chofní a Pinchas (1Sam 1 a 4)

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

V Modre bolo v júli vidno skupinky 
chlapcov a dievčat, hovoriacich divným 
jazykom (a podľa potreby aj rukami–
nohami) sa prechádzali námestím v slo-
venských futbalových dresoch a v cuk-
rárňach si objednávali obrovské porcie 
zmrzliny. Bola to skupina mládeže z ka-
nadského Quebecu, ktorí k nám prišli 
na štyri týždne pomôcť na prestavbe 
chaty v Modre-Harmónii – spolu 26 
ľudí. Keďže Quebec má prevažne daždi-
vé počasie a dlhú zimu, zmrzliny si tam 
veľmi neužijú, a tá v Modre je naozaj 
dobrá. Ale Kanaďania zaujali domácich 
pozorovateľov aj inými zvláštnosťami.

To najnápadnejšie asi bola na naše 
pomery nepredstaviteľná organizácia 
a disciplína. Skupinu viedli manželia 
Jeff a Tonda Streetovci a s nimi ďalšie 
dve ženy, misionárky a dvaja vysokoško-
láci. Streetovci tu mali aj svojich 6 detí. 
Do práce i na biblické vyučovanie sa 
nastupovalo na minútu presne a pružnú 

komunikáciu zaisťovali vysielačky. Na 
domácich zostalo pripraviť na každý deň 
dosť práce – a tá bola veru náročná. Väč-
šiu časť predstavovali terénne úpravy, 
kopanie a prevážanie materiálu.

V Quebecu je úradnou rečou francúz-
ština a niektorí mladí nevedeli ani po 
anglicky, takže komunikácia prebieha-
la v troch jazykoch. Ale ani to nemohlo 
zabrániť, aby sa k partii pridali mladí zo 
Slovenska a napriek jazykovým rozdie-
lom vznikali pekné priateľstvá. Isteže, 
práca nebola všetko. Každú sobotu bol 
pre hostí pripravený nejaký zaujímavý 
program v okolí a nedele trávili zakaž-
dým v inom Kresťanskom zbore, kde po-
slúžili slovom, piesňami a svedectvami.

Streetovci vedú organizáciu Jusqu‘aux 
Extrémités de la Terre (Do posledných 
končín zeme), ktorá sa venuje práci 
s mládežou a misii. Bližšie nám ich pred-
staví rozhovor, ktorý s nimi nahrala Tina 
Valentová z Rádia 7.

Ako by ste sa nám predstavili?
Pochádzam z Michiganu a moja man-

želka z Pensylvánie, no teraz pracujeme 
ako misionári medzi francúzsky hovoria-
cimi protestantskými zbormi. Na Sloven-
sko sme prišli pomôcť tunajším kresťa-
nom v ich práci, ako len budeme môcť.

Prečo práve Slovensko? Ako ste sa 
o ňom dozvedeli?

Kontakt na Kresťanské centrum Berea 
sme získali prostredníctvom spoločného 
priateľa s Ľubomírom Vyhnánkom. Naša 
misia sa zameriava na pomoc krajinám, 
kde je ešte nižšie zastúpenie evanjelikál-
nych kresťanov, ako v Quebecu.

Takéto misijné pobyty robíte už viac 
rokov. Ktoré krajiny ste doteraz navští-
vili?

Áno, to je pravda, takto chodievame 
slúžiť každé leto. Od roku 2002 sme 
navštívili Brazíliu, Grécko, Španielsko, 
Japonsko, Rumunsko, Francúzsko, Poľ-
sko, Rusko, Senegal, a teraz sme na Slo-
vensku.

Ako ste sa vy osobne dostali k viere 
v Boha a ako ste sa zoznámili?

Jeff: Narodil som sa v kresťanskej ro-
dine a už ako dieťa som vedel, že Pán 
Ježiš zomrel za moje hriechy a požiadal 
som ho o odpustenie a prijal dar večného 
života. Ale samozrejme, počas dospieva-
nia som musel robiť toto rozhodnutie ve-
dome, aby sa viera mojich rodičov stala 
mojou vlastnou.

Tonda: Môj príbeh sa podobá Jeffov-
mu. Tiež som vyrástla v kresťanskej ro-
dine a Pána Ježiša Krista som prijala vo 
veku osem rokov. Ako šestnásťročná som 
urobila rozhodnutie odovzdať život do 
služby Bohu. Ale až na vysokej škole som 
sa odhodlala žiť ako misionárka. Pán mi 
k tomu dával veľa príležitostí a ukazoval 
mi rôzne potreby mimo Ameriky.

Hoci pochádzame z rôznych štátov 
Ameriky, obaja sme sa ocitli na univer-
zite v treťom štáte. Tam sme sa aktívne 
zapájali do kresťanskej misijnej služ-
by a mali sme ten istý okruh priateľov. 
Spoznali sme sa a uvedomili sme si, že 
máme tú istú víziu hovoriť o Kristovi 
iným. Obaja sme vedeli, že Boh nás volá 
za misionárov.

Kedy ste sa presťahovali do Kanady 
a ako tam slúžite?

Prišli sme tam v auguste 1997 na po-
zvanie francúzskych evanjelikálnych 
zborov, aby sme im pomohli vybudovať 
prácu medzi mládežou. Ako partneri 
pracujeme s viacerými zbormi, pomá-

Kanaďanov na Slovensku

informácia
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informácia

Kdykoliv jsem byla požádána, abych napsala něco 
o tatínkovi, byla jsem ve velkých rozpacích, protože 
mi před smrtí řekl, že si nepřeje, aby se o něm psalo. 
Často jsme od něho slyšeli Soli Deo gloria – samému 
Bohu sláva. Proto toto nebude přesný životopis, ale 
vzpomínky na to, co mi vyprávěl, jak mu Pán Bůh po-
máhal a oslavil se v jeho životě. 

 Vyrůstal ve věřící rodině v Ústí nad Orlicí. Za zmín-
ku stojí vzpomínka na jeho otce. Vrátil se z 1. světové 
války s těžkým zraněním a zemřel ještě dříve, než tatí-
nek maturoval. Když umíral ve velkých bolestech a je-
ho manželka mu řekla: „To je trápení, viď,“ odpověděl: 
„Velebí duše má Hospodina.“

Už v deseti letech se odevzdal Pánu Ježíši a měl veli-
kou touhu po Božím slově, takže jako chlapec do noci 
četl Bibli a od té doby byla jeho nejčtenější knihou, 
i když přečetl hodně české i světové literatury, někte-
rou i v originále, protože uměl šest světových jazyků. 
Po maturitě vystudoval Filosofickou fakultu University 
Karlovy obor čeština, němčina. Protože už neměl otce, 
byl velmi chudý student, ale byla to milost Boží, že do-
stal stipendium 365 korun na celý rok a jeho maminka 
měla sílu i přes vyšší věk ho poslat do Prahy studovat. 

V roce 1934 se oženil a hned po svatbě byl přeložen 
na gymnázium v Bratislavě, kde byl až do roku 1939, 
kdy musel jako Čech odejít. Vznik Slovenského státu 
neprobíhal tak klidně jako vznik samostatného Slo-
venska začátkem devadesátých let. Na chodnících se 
objevily nápisy „tady bydlí Češi“ a do oken se jim há-
zely kameny. Jeden kámen skončil také v bytě mých 
rodičů v dětské postýlce, která byla pod oknem. Střepy 
se vysypaly do postýlky, která však byla právě, díky 
Bohu, prázdná. 

Z Bratislavy byl tedy přeložen do Prahy. Učil na gym-
náziu hlavně němčinu. Během války přišlo nařízení, že 
má u maturity propadnout co nejvíce studentů z něm-
činy a ti, kteří propadnou, budou nasazeni na práci do 
Říše. Tatínek vzpomínal, že když šel k maturitám, bylo 
cítit strašné napětí. Studenti se na něho dívali se stra-
chem. Říkal, že to nedokázal, aby nechal někoho pro-
padnout a odsoudit ho tak na práci v říši. Nepropadl 
tedy nikdo. Český ředitel školy a český inspektor mu 
za to strašně vynadali. Nejlépe se zachoval německý 
inspektor, který mu řekl, že to nějak vysvětlí. Ovšem 
takového člověka, který nerespektoval nařízení, i když 
se za to nikomu nic nestalo, ředitel nechtěl. Napsal 
tedy na pracovní úřad, že můj tatínek je ve škole pře-
bytečný. Vzpomínám si, jak jednou večer zvonila u nás 
sousedka, která bydlela ve vedlejším domku. Chtěla, 
aby šel tatínek ven a mohli spolu rozmlouvat na ulici. 

Vzpomínky na mého tatínka

Josefa
 Kurze

hame im vo výcviku vedúcich pre prácu s mládežou, a keď sa táto 
práca rozvinie, posunieme sa do ďalšieho zboru.

Z čoho pozostáva také rozvinutie mládežníckej služby?
Skladá sa z troch stránok: evanjelizácia, vyučovanie a služba. 

V rámci evanjelizácie robíme rôzne zaujímavé a príťažlivé aktivity 
pre mládež. Naším cieľom je jednoducho predstaviť evanjelium 
nespaseným tínedžerom. Veriacim mládežníkom hovoríme, aby 
pozvali svojich priateľov na večerný program, kde bude veselo, 
a bude tam jasne predstavené evanjelium. Takéto podujatia robíme 
raz za dva mesiace. Tiež robíme biblický klub, ktorý sa stretáva raz 
za týždeň. Tam sú hry, modlitby a piesne, biblické vyučovanie a je-
dlo. A každý druhý mesiac, na striedačku s evanjelizáciou, máme 
nejaký projekt zameraný na službu. Niekedy napríklad spievame 
v domove dôchodcov. Inokedy pomáhame baliť šatstvo, posielané 
do Afriky. Alebo na jar upratujeme okolo zborových domov. Veľký 
ohlas má umývanie áut, ktoré robíme pre susedov zadarmo. Počas 
zimy sa autá v Kanade veľmi ušpinia a na jar sa takáto pomoc cení. 
Mnohí sa nás pýtajú, prečo to robíme. A my im povieme, že Ježiš 
nám kázal slúžiť ľuďom. Sú tým veľmi prekvapení, lebo je to v pro-
tiklade s ich predstavou o cirkvi.

Akým problémom čelia mladí ľudia v Kanade? Líši sa to od vašej 
generácie?

Ten rozdiel ani tak nie je v druhu, ako v kvantite. Tie pokuše-
nia, s ktorými sa stretávajú, existovali vždy, ale teraz ich je viac. 
Väčšina mladých Kanaďaniek stratí panenstvo vo veku 14 rokov. 
Quebec je druhý na svete v počte samovrážd. Rozvodovosť je 
ohromne vysoká. A keď niekto vyrastá v rodine bez otca, vedie to 
k mnohým problémom. Veľa chlapcov po ukončení strednej školy 
nemá záujem o ďalšie vzdelávanie. Spoločnosť si mladých mužov 
neváži a stáva sa z nich „odpad“ spoločnosti – prepadajú alkoho-
lu, drogám a pornografii. Jedna z najničivejších vecí v Quebecu 
(aj v porovnaní so zvyškom Kanady) je takmer úplné vymiznutie 
manželstva medzi ľuďmi do 30 rokov. Ľudia jednoducho spolu žijú, 
majú deti, ale manželstvo pre nich nič neznamená.

Môžete nám predstaviť vašu skupinu?
Sú úžasní! Vždy si radi berieme ľudí z nášho zboru, ale pretože 

toľké zbory nemajú žiadnu mládežnícku službu, toto je pre nich 
výborná možnosť nadviazať kontakty. V tejto skupine je 17 stre-
doškolákov, z toho 7 zo zboru, kde v súčasnosti pracujeme, 4 zo 
zboru, kde sme pracovali v minulosti, a ďalších 6 z rôznych zborov 
v celom Quebecu. Je to príležitosť zapájať ich do služby a formo-
vať z nich učeníkov. Dvaja vysokoškoláci, čo sú s nimi ako vedúci, 
boli tiež v minulosti, účastníkmi dvoch takýchto misijných poby-
tov, takže veľmi dobre rozumejú, čo sa tu deje, a majú na mladších 
veľmi dobrý vplyv.

Je toto vaša prvá návšteva Slovenska? Ako sa vám tu páči?
Áno, sme tu prvýkrát. Máte krásnu krajinu. Pripomína mi Pen-

sylvániu, odkiaľ pochádza moja manželka. Domy sú inakšie, ale 
krajina je podobná. V Modre je však slnečnejšie, ako u nás.

Čo vás tu najviac prekvapilo?
Asi to, ako sa Slovensko posunulo za 20 rokov. To vám môže pri-

padať divné, keďže som tu nikdy nebol. Ale už som bol v takmer 
každej krajine, čo s vami susedí, a v roku 1990 som bol v Poľsku 
i východnom Nemecku. Viem si predstaviť, že na Slovensku to bolo 
v mnohom podobné. A keď vidím, čo pracovití Slováci vybudovali, 
je to veľmi pôsobivé.

Ďakujeme za rozhovor i za službu, ktorú u nás konáte.

KRISTÍNA VALENTOVÁ, PETER KOZÁR
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MARGITA MICHALKOVÁ 
ROZENÁ KURZOVÁ

toho kázal. Chodila i kontrola, zdali se 
to dodržuje. Jednou doma říkal, že když 
přišla kontrola, měl obavy, zda se bude 
bratr, který právě kázal, držet hlavních 
bodů textu, který mu dal. Možná to 
dnes někomu přijde divné, ale Pán Bůh 
se k této službě přiznával. Pamatuji si, 
že sál ve Spálené ulici byl plný, někdy 
se musel otevřít i vedlejší sál. Chodilo 
hodně nevěřících lidí, někteří se i obrá-
tili.  Máme doma ještě celou řadu tatín-
kových příprav kázání.

V roce 1951 bylo Bratrským sbo-
rům zakázáno se shromažďovat. Došlo 
k pronásledování i zatýkání. Když za-
týkali bratry na Slovensku, řekli jim: 
„Kurze už máme.“ Maminčin tatínek 
hned přijel ze Slovenska do Prahy, pro-
tože věřil, že je to pravda. Nebyla. Ro-
diče však čekali, že Státní bezpečnost 
přijde zatknout také tatínka. Každé 
zvonění zvonku u bytu bylo nepříjem-
né, proto jsme my děti při příchodu 
domů vyťukávaly na zvonek Morseovou 
abecedou začátek svého jména. Jednou 
se maminka vracela z nákupu a viděla, 
jak před dům, kde jsme bydleli, přijelo 
auto. Vystoupili z něj dva muži a díva-
li se na okna našeho bytu. Maminka si 
myslela, že už Státní bezpečnost přijela 
pro tatínka. Otočila se, chodila po Praze 
a modlila se. Když se vrátila domů, měla 
velikou radost, protože tatínka nezatkli. 
I tentokrát nad ním Pán Bůh držel svou 
ochrannou ruku.

Začátkem roku 1956 k nám přišel 
bratr Mojžíšek. Byla jsem právě doma. 
Šel z jednání na Státním úřadě pro věci 
církevní (SUC). Měl velikou radost, pro-
tože mu slíbili, že se Křesťanské sbory 
budou moci zase scházet, ovšem pod 
podmínkou, že bude napsána a schvále-
na ústava. Tatínek ji psát nechtěl. Když 
k nám však přišla sestra Siracká a pro-
sila tatínka, aby tu ústavu napsal, proto-
že s jejím sepsáním spojovala naději na 
povolení svobodného shromažďování se 
a propuštění vězněných bratří, rozhodl 
se, že pomůže a ústavu napíše. Jednání 
s úřady trvalo celý rok, mnohokrát ústa-
vu přepisoval. Na poslední opravu mu 
dali 24 hodin s tím, že když to nebude 
tak, jak chtějí, zruší všechno jednání 
s bratrem Mojžíškem. Nechtěli totiž 
řadu věcí povolit a nejvíce jim vadila 
konference, hodiny mládeže a dětská 
besídka. Tatínek to do ústavy napsal 
vždy jinými slovy a oni mu pokaždé vy-
nadali a ústavu vrátili k přepracování. 
Nakonec mu i vyhrožovali. Jednou mi 

řekl: „Nesmíš se na mě zlobit, ale asi tě 
kvůli mně vyhodí ze školy, dnes mi to 
řekli. Ale já nemohu jednat jinak, není 
možné, aby nebyla konference a mladí 
lidé se nemohli scházet.“ Nakonec slovo 
konference nahradil slovem sejití, mlá-
dež a besídku slovy shromáždění star-
ších a mladších. Také si vzpomínám, 
jak byl bratr Mojžíšek volán na SUC, 
aby vysvětlil, jak je možné, že do shro-
máždění chodí i mládež a děti. Bratr 
Mojžíšek se odvolal na ústavu a oni řek-
li: „To jsme si nevšimli, jinak bychom tu 
ústavu neschválili.“ Nevšimli si, protože 
Pán Bůh nad vším bděl. Na první konfe-
renci se tatínek velice těšil, ale bratři mu 
nedovolili hovořit.

Od roku 1965 kázal v Církvi bratrské. 
Hovořil i na hodinách mládeže. I dnes 
na jeho službu s vděčností vzpomínají. 
Krátce před smrtí na podzim roku 1989 
napsal dopis Křesťanským sborům. Do-
věděl se, jaké nesmyslné tvrzení a lživá 
pomluva se o něm mluví za jeho zády.

Kromě článků do různých časopi-
sů napsal dvě básnické sbírky: Písně 
o slunci a Tmou k světlu. Dále napsal, 
již zmíněnou, knížku Křesťanské sbory 
bratrské, která byla přeložena do sloven-
štiny. Z dalších titulů jsou to Soudcové, 
Příklady a podobenství velikého služeb-
níka slova, Kristus život náš, Strážná 
služba lásky. Vedle těchto již vydaných 
knih nabídl Křesťanským sborům ješ-
tě k vydání: 1. Kázání, 2. Křesťanské 
zásady a řády, 3. Biblický slovník no-
vozákonních pojmů 4. Překlad Nového 
zákona s dodatky a s předmluvou 5. 
Menší úvahy. Ty zatím nevyšly. Napsal 
ještě řadu dalších věcí, které jsou v ru-
kopise.

 Když měl 57 let po maturitě, na sraz 
nešel, ale napsal dopis bývalým spo-
lužačkám a spolužákům, ve kterém 
jim vydal svědectví a ukončil ho slovy: 
„Vím, že moje pravá vlast nikdy nebyla 
v tomto světě. Nejednou jsem se tu cítil 
jenom jako proskribovaný a diskrimi-
novaný příslušník jiného světa, který 
má jiné duchovně mravní řády než ten 
pomíjející svět, kterým procházím. 
A protože nijak nepochybuji o existenci 
toho vyššího světa, světa pravdy a lásky, 
jak se zjevila v Kristu, dělám už jen to 
jedno: Denně se Kristu oddávám, abych 
byl stále víc jeho, abych ho stále víc mi-
loval a neklaněl se modlám tohoto věku 
a nesloužil jim.“

vzpomínka

Řekla mu, že je zaměstnaná na pracov-
ním úřadě a právě mu psala předvolání, 
že má být nasazen na práci do Říše. Po-
radila mu, aby zprvu nikam nechodil, 
že když přijde až po třetím předvolání, 
bude už transport pryč. Zařídil se podle 
její rady. Ředitel školy nemohl pocho-
pit, že otec na práci do Říše neodjel 
a tak v roce 1945 napsal udání, že byl 
kolaborant a spolupracoval s Němci. To 
bylo v té době velmi nebezpečné, proto-
že lidé byli zfanatizováni a plní pomsty-
chtivosti. Často si ani neověřovali, zdali 
je takové udání pravdivé a stalo se, že 
trpěli i nevinní lidé. Ale Pán Bůh držel 
nad tatínkem ochrannou ruku. Musil jít 
před komisi. Říkal, že komise s ním jed-
nala slušně. Ukázali mu udání, a když 
jim vše vysvětlil, byl očištěn v plném 
rozsahu. 

V roce 1946 se podílel na založení 
„Tiskového fondu křesťanských sborů 
v ČSR“. Vydávaly se různé letáky, pro-
pagační tiskopisy a také bylo umožněno 
vydat některé knihy: 

J. Dytrt: Mé obrácení, 
J. Siracký: Poznanie Boha, 
J. Kurz: Křesťanské sbory bratrské 

a Kresťanské zbory bratské.
Ze zdravotních důvodů šel předčasně 

do důchodu a věnoval se cele práci pro 
Pána. 

Když se moci ujali komunisté, mohly 
se Bratrské sbory ještě nějakou dobu 
scházet, ovšem za podmínky, že se pře-
dem písemně předložilo na úřad, co se 
bude kázat. Vzpomínám si, jak tatínek 
vždy stručně psal, co se bude kázat 
a aby nekázal jen on, nabídl to téma 
i některému bratrovi, který pak podle 
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Důchodce
- (nejen) důchodcům

Manželka přinesla ze schránky poštu. 
Rozbaluje dopis od svého peněžního 
ústavu. „Co asi po mně budou chtít?“ 
– říká si. „Vždyť výpis z účtu jsem už 
tento měsíc dostala!“ Rozbalí dopis 
s pečlivě napsanou hlavičkou, ze které 
je zřejmé, že tento dopis patří jen a jen 
jí. Na počátku je obrovský nepřehléd-
nutelný nápis: Peníze jsou blíž, než si 
myslíte. Přijďte si pro ně ještě dnes! 

A následovalo poděkování, že vyu-
žíváme jejich služby. A pak následuje 
velkolepá nabídka předem schválené 
půjčky ve výši 110 000 Kč se splátkou 
pouhých 2 118 Kč měsíčně. A pak další 
výhody, že stačí jen jeden doklad to-
tožnosti, že nepotřebuje žádné 
další potvrzení ani ručení a že 
půjčku získá okamžitě a navíc 
s výhodnou měsíční splátkou. 
A že dokonce ani není nutno jít 
na pobočku, že stačí jen zavolat 
na přiložené číslo a smlouva při-
jde poštou.

Žijeme v době krize – a peníze 
„potřebujeme“ všichni. Uvede-
ná částka v každém z nás doká-
že rychle vyvolat představu, co 
všechno by se za to dalo pořídit. 
Kde dnes vezmete peníze? Kdo 
vám půjčí bez ručení, bez dlou-
hých průtahů? A vy je přece po-
třebujete hned teď! 

Vzal jsem kalkulačku a počí-
tal. Dobrá, půjčím si 110 000 Kč, 
které osobně momentálně až tak nepo-
třebuji. Dobrá, koupím si to, o čem jsem 
tolik snil a co se mi bohužel v tomto 
reálném světě nepodařilo nikdy usku-
tečnit. Pojedu na vysněnou dovolenou 
nebo si konečně opravím byt, ve kterém 
žiji!  Anebo konečně budeme moci pro-
dat ten hrozný křáp a koupit si pořádné 
auto! Anebo… to už si dosaďte sami. 

Kolik, že asi budu muset vrátit? Na 
certifikátu je napsáno 84 měsíců, splát-
ka činí 2 118 Kč, takže když to tedy ku-
peckými počty vynásobím, dojdu k výši 
177 912 Kč (samozřejmě to je za předpo-
kladu, že budu poctivě splácet a k tomu 
ještě přijdou splatit poplatky za vedení 
účtu, jak skromně certifikát připomíná). 
A jak dlouho bude můj důchod zatížen 
touto splátkou? Je dobré si uvědomit, že 

oněch 84 měsíců je pro důchodce (a ne-
jen důchodce) dosti dlouhá doba – ce-
lých 7 let.

Samozřejmě, po právní stránce se ta-
kové nabídce nedá nic vytknout. Lidé 
peníze potřebují, a toto je oficiální na-
bídka – nejedná se přece o žádný vy-
děračský či lichvářský podnik, ale o je-
den z velkých nadnárodních peněžních 
ústavů. 

Přesto se ale taková nevyžádaná „vý-
hodná“ nabídka může pro mnoho lidí, 
kteří žijí na hraně svých možností, tedy 
z rukou do úst, stát nebezpečnou pastí. 
A zvlášť dnes, v dobách krize. Člověk 

začne přemýšlet nad tím, že si poří-
dí něco, co vlastně ani bezprostředně 
nepotřebuje, co by se ale „hodilo“. Je 
smutné naletět. Protože podepsanou 
smlouvu musíme splatit – jinak si navíc 
přibalíme další vícenáklady v podobě 
sankcí. A tak musíme zvážit, zda tyto 
peníze opravdu potřebujeme a zda jsme 
ochotni za půjčených 110 000 Kč zapla-
tit navíc zhruba 70 000 Kč svému pe-
něžnímu ústavu a počítat s tím, že můj 
důchod bude po 7 let o 2 118 Kč nižší. 
Budu pak moci splácet své závazky jako 
jsou byt, inkaso, telefon a další poplat-
ky? Budu mít pak z čeho žít? Zvládnu 
to? Nikdy nezapomeňme počítat, než 
podepíšeme takovou lákavou nabídku. 
A přitom jsem nezvažoval to, co je pro 
křesťany (nebo by mělo být) směrodat-

né: budu moci podporovat jiné lidi? 
Budu moci přispět na „dílo Páně“ – jak 
se pak vyrovnám s oním biblickým: 
„ochotného dárce miluje Bůh?“ – Nebo 
skončím konstatováním, že ochota by 
byla, jen prostředky jaksi nejsou…? 

Naše peněžní ústavy se honosí – jak 
své klienty znají a jak jim dovedou vy-
stavit výhodnou půjčku na míru. Urči-
tě dovedou (podle měsíčních vkladů) 
odhadnout, zda jejich klienti takovou 
půjčku zvládnou. Je otázka, zda to chtě-
jí – a tuto otázku si musíme položit i my. 
Jde jim opravdu o to, aby nám pomohli, 
anebo jim jde o to, aby měli sami pokry-
ty své zisky a hospodářský růst? Obá-

vám se, že jim jde především 
o to druhé! A až se dostaneme 
do problémů, pak si pilátovsky 
umyjí ruce – „však my jsme 
vám to nevnucovali, měli jste si 
to zvážit… jste přece rozumní, 
svéprávní lidé…“

Jednou z věcí, které se musí-
me všichni naučit je to, že náš 
rozpočet musí být vyrovnaný. To 
se netýká jen státního rozpočtu, 
ve kterém žijeme na dluh a kam 
to vede, vidíme na příkladě Řec-
ka. To se týká každého z nás a je 
úplně jedno, zda jsme křesťané 
nebo nevěřící. Můžeme vydat 
jen tolik, kolik máme k dispo-
zici. Půjčky jsou vždycky nevý-
hodné! Někdy se jim opravdu 

nedá vyhnout. Neobejdou se bez nich 
např. podnikatelé. Těžko si bez nich po-
řídí bydlení mladí lidé. Ale měli bychom 
být velmi obezřetní, abychom se nedo-
stali do mlýnského kola, které by nás 
nakonec semlelo. Zvlášť nevýhodné jsou 
pak spotřebitelské úvěry!

Možná si řeknete, že to do křesťan-
ského časopisu nepatří. Jsem plně pře-
svědčen, že patří, protože je spousta 
křesťanů, kteří dělají vysloveně hloupé 
školácké chyby a dostávají se v životě 
do nezáviděníhodné situace.  Tím, že 
oddělují duchovní život od pozemského 
a myslí si, že vedení domácnosti je zcela 
na jejich libovůli, se dostávají do pastí. 
Kupují to, co nepotřebují k životu, aby 
oslnili lidi ve svém okolí, které to stejně 
vůbec nezajímá, jak žijeme.  
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Učme se odpovědně a správně hos-
podařit ve svém životě. Nejprve zaplatit 
to, co je naší povinností, pak to, co je 
nejdůležitější a bez čeho nemůžeme žít 
(strava, oblečení) a teprve pak můžeme 
uvažovat o tom, jakou elektroniku si po-
řídíme do domácnosti, kam pojedeme 
na dovolenou a zda si můžeme dovolit 
koupit značkové oblečení.  Jinak nikdy 
nevyjdeme s penězi, které máme, a stá-
le nám budou chybět. 

Jsem jako křesťan přesvědčen, že 
i v zacházení s penězi stejně jako ve 
všech ostatních věcech má své prsty 
náš nepřítel ďábel. To on se nám sna-
ží vsugerovat, co všechno potřebujeme 
ke svému životu, bez čeho nemůžeme 
žít, abychom nebyli „in“, aby nás ostat-
ní nepovažovali za „socky“. A přitom 
toho člověk, popravdě řečeno, ke své 
důstojné existenci zase až tolik nepo-
třebuje. To jen naše ješitnost a ctižá-
dost nás žene dál a dál. A tak nakonec 
nikdy nemáme dost a potřebujeme stá-
le víc a více.

Obdivuji svou maminku. Dokázala 
ze skrovného důchodu ušetřit pro svá 
vnoučata spoustu peněz. Jak to dělala? 
Žila skromně a pro druhé… Sbírala po-
ctivě starý papír a léčivé bylinky.  Nikdy 
nepotřebovala, aby ji druzí podporovali, 
ale sama podporovala jiné. Také se do-
stala do dluhů, ale všechny je poctivě 
a do poslední korunky splatila. Splatila 

také i dluhy po rodičích, jen aby na je-
jích dětech nespočívalo prokletí ze za-
držené mzdy. 

Dnes je spousta lidí, kteří si zvykli žít 
výhradně z podpory a přijali to za zcela 
normální, že je druzí musí živit, a že jim 
přece musí pomoci. Proč by se oni měli 
starat? Od toho je přece stát a společ-
nost a také by je měli podporovat křes-
ťané, když tolik propagují lásku k bliž-
nímu! To je zvrácené myšlení. Dobře 
vím, že v době krize se těžko shání za-
městnání (vím to z vlastní rodiny), ale 
stavět na tom, že je povinností ostatních 
se o mne trvale starat? Bible říká zcela 
jasně, že „ten, kdo nechce pracovat, ať také 
nejí!“ (2Te 3,10). Pavel musel Tesaloniča-
nům napsat, „že někteří mezi vámi vedou 
zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou 
se do věcí, do kterých jim nic není.  Tako-
vým přikazujeme a vybízíme je ve jménu 
Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se 
vlastní prací.“

V době krize je složité a mnohdy 
deprimující hledat práci.  Leštit kliky 
a chodit od dveří ke dveřím, doprošovat 
se a stále znovu slyšet: „Nemáme pro 
vás práci!“ určitě nepatří k tomu, co by 
nás plnilo radostí a upokojením. Člověk 
musí počítat s tím, že mu ostatní na 
mnohé dotazy ani neodpoví, nebo že mu 
budou bezostyšně lhát do očí. Ale jiná 
cesta není, než to nevzdat a zkoušet to 
znovu a znovu. A hledat posilu u svého 

Pána, podpírat své žádosti o zaměstnání 
modlitbami. U něho a ve společenství 
křesťanů hledat novou sílu ve chvílích 
frustrace, kdy je člověk otráven a už se 
mu zdá, že pro něho není východisko. Je 
– Pán Bůh neopustí ty, kteří hledají jeho 
tvář. Vždyť to přece slíbil!

Náš život není rozdělen na duchovní 
a profánní. Žijeme před tváří Boží jen 
jeden život – ať už jsme doma, či v za-
městnání či v neděli ve sboru.

A pro ty, kterým se tato úvaha zdá 
být příliš profánní a nekřesťanská, bych 
rád připomněl, že stejnou taktiku pou-
žívá ďábel i v našem životě víry. Přichá-
zí (stejně jako k Pánu Ježíši na poušti, 
když vyhladověl po čtyřicetidenním 
půstu) s velmi lákavými a výhodnými 
nabídkami. Nabízí nám, co všechno by-
chom mohli mít – a že stačí jen natáh-
nout ruku a vzít… a my se dostáváme 
do pastí právě tak jako ti, kdo si vzali 
hloupou půjčku na něco, co vlastně 
nepotřebovali. Protože jednáme ze stej-
ných pohnutek. Jde nám o naši osobu, 
o naši čest, o naše já. Myslíte, že si lidé 
berou půjčku na to, aby mohli podpořit 
jiné? A my usilujeme o řadu nábožných 
duchovních půjček, abychom měli něco 
víc, než jiní.  Není tomu mnohdy tak?

Kéž nám Pán Bůh dává moudrost 
k životu – jak k tomu pozemskému, tak 
i k životu víry.

úvaha
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Úvod – „Vy máte hodinky, my čas“

Jaké máme dnes vymoženosti doby, 
které nám šetří čas? Vlaky, auta, letadla, 
počítače, mobilní telefony, internet, diá-
ře, mikrovlnné trouby, rychlovarné kon-
vice, instantní kávy a polévky a celou 
řadu dalších věcí. Znamená to, že máme 
daleko více času a méně stresu než naši 
dědečkové a babičky? Asi ne. 

Proč píšu o vedení času? Vysvětlím 
to na dvou holkách, které znám. Obě 
mají psa stejného plemena, Labradora. 
Je to takový velký, silný pes. Jedna řek-
ne „zůstaň, k noze, aport…“ a pes ji skoro 
na slovo poslechne. Ta druhá, když jde 
se psem na procházku, běhá v okruhu 
délky vodítka. Pes běží rychleji než ona 
a skoro neovladatelně jí táhne. A tak je 
to i s časem. Pán Bůh daroval každému 
stejný kapitál času a to dvacet čtyři ho-
din denně. Můžeme čas vést, nebo být 
časem vlečeni.

Jednou nám misionář Kuba Pszczolka 
povídal, jak čekal na převoz na vedlej-
ší ostrov. Měl sjednaného převozníka 
přesně na určitou ranní hodinu. Převoz-
ník přijel na čas a Kuba byl trošku pře-
kvapený, a tak se ho zeptal: „Jak můžete 
převážet lidi a jezdit na čas, když nemáte 
hodinky?“ Převozník se usmál a řekl: 
„My o vás Evropanech říkáme, že vy máte 
hodinky a my čas.“ Jak tedy zacházet s ča-
sem, abychom ho vedli my a ne on nás? 
Pojďme se společně podívat na pět bib-
lických pohledů.

Pohled Boha stvořitele

V první kapitole Genesis čteme 
o tom, jak Pán Bůh stvořil zemi a vše 
na ní. Co se v této kapitole opakuje 
nejčastěji? I byl den a byla noc, např. 
Genesis 1,5: „Světlo nazval Bůh dnem 
a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, 
den první.“ Co nám to říká o Pánu Bohu 
stvořiteli a jeho nakládání s časem? 
Věčný nadčasový Bůh stanovuje časo-
vé limity. Jak svou práci v omezeném 
čase hodnotí? Říká snad: „Kdybych měl 
více času, tak bych to ještě doladil. Hlav-
ně člověka! Asi bych mu nenechával tu 
svobodnou vůli.“ Ne, nic takového Pán 
Bůh neříká. Naopak, svou práci v ome-

zeném čase hodnotí jako dobrou, velmi 
dobrou. Omezený čas může být někdy 
požehnáním v tom, že jsme schopni se 
koncentrovat, podat výkon, zapřít se, 
… Když jsem pracoval na televizním 
pořadu Exit 316, bylo to velmi náročné 
– skoro k nepřežití. Věděl jsem ale, že 
to můžu zvládnout, protože to bylo jen 
na rok. Máme-li čas omezený, nemůže-
me už dělat všechno nebo cokoliv, ale 
musíme vědět, co máme a chceme dě-
lat. Pán Bůh to věděl. Bill Wilson v kni-
ze „Čí je tohle dítě“ napsal, že nás někdy 
charakterizuje výrok: „Ztratil jsem směr, 
nevadí, zdvojnásobil jsem rychlost.“ Ne-
potřebujeme více času ani čas „ždímat“, 
stresovat se, ale znát záměr času.

Co dalšího se můžeme o vedení času 
od Pána Boha z jeho stvořitelské prá-
ce učit? Pán Bůh každý den plánoval, 
pracoval a hodnotil a byl v tom vyvá-
žený. I řekl Bůh…, i učinil… a viděl, že 
to bylo dobré, viz Genesis 1,3-4: „I řekl 
Bůh: »Buď světlo!« A bylo světlo.  Viděl, že 
světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.“ Jak 
často plánujeme věci pro své manželství, 
výchovu dětí, svůj duchovní růst, rozvoj 
svého sboru? Pán Bůh však nezůstával 
jen u snění, jeho plán byl i činem. Za 
svým slovem si stál, naplnil ho a svou 
činnost zhodnotil. Jak často si sedne-
me k papíru a zhodnotíme své záměry 
- osobní, rodiny, sboru? Jak často máme 
odvahu někoho požádat o hodnocení? 
Opět jde o vyváženost a propojenost. 
Neměli bychom se stát jen hodnotiteli, 
ale na základě reflexe podniknout nové 
kroky.

Také se od Pána Boha stvořitele může-
me učit, jak postupovat od celku k detai-
lu. Je zajímavé, že všemohoucí Bůh měl 
pravidelný a speciální odpočinek. Pra-
coval jen ve dne a na konci týdne zvo-
lil celý den odpočinku. Jak vypadá náš 
pravidelný a speciální odpočinek? „Není 
důležité, co v den odpočinku děláme nebo 
neděláme“, ale to, že si odpočineme, zís-
káme novou energii a kapacitu. Nejvý-
stižnější slovo pro odpočinek se použí-
valo za „bolševika“. Ne dovolená od slova 
volno, ani prázdniny od slova prázdno, 
ale rekreace ve smyslu znovuobnovení.

Pohled Ježíše Krista

Jaké výroky o nakládání s časem známe 
od Ježíše Krista? Nestíhám, tak rád bych 
to udělal, ale nemám na to už čas, jsem 
v presu, tohle už nedokončím. Ne, tyhle 
výroky z jeho úst nezazněly. Ježíš často 
říkal „není čas“ nebo „je čas“. Např. Jan 
7,6:  „Ježíš jim řekl: „Můj čas ještě nenastal, 
ale pro vás je stále vhodný čas.“ Nebo Marek 
1,15: „Naplnil se čas a přiblížilo se království 
Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Pán 
Ježíš Kristus se nezaměřuje na množství 
času, ale na správnost času – pro co není 
a pro co je čas. Jeho „efektivita“ nespočíva-
la v maximálním výkonu za co nejkratší 
čas, ale v pravém načasování.

Správnost času nacházel během mod-
liteb, při tichém setkání s Otcem. Víme 
o čtyřiceti šesti zmínkách, kdy se Ježíš 
modlí, přestože byl Božím synem. Ježíš 
nebyl ovládán příležitostí ani potřebami, 
ale přijímal nový směr od svého Otce.  
Např. když jednou večer uzdravoval 
a vyháněl démony, druhý den ráno za 
ním přichází velký zástup lidí, kteří ho 
chtějí slyšet a vidět jednat… Učedníci ho 
proto rychle hledají. Našli ho na pustém 
místě, kde se modlil. Nabádají ho, aby se 
vrátil, že to, o čem mluvil, se už naplňu-
je. A Ježíš říká: „Pojďte jinam do okolních 
městeček, abych i tam kázal, nebť proto 
jsem vyšel.“ (Mk 1,38) Tichý čas s nebes-
kým Otcem nepotřebujeme proto, že je 
to správné, duchovní, abychom se cíti-
li dobře…, ale protože v něm můžeme 
nacházet správné načasování. Jak často 
Pán Bůh plánoval? Jak často plánujeme 
my? Jak často máme tichý čas?

Správné věci ve správný čas nevyčer-
pávají, nýbrž naplňují. Když Pán Ježíš na 
poušti po čtyřiceti dnech půstu vyhlado-
věl, ďábel mu navrhl, ať z kamenů udělá 
chléb a nají se. On však odpověděl: „Je 
psáno: `Ne jenom chlebem bude člověk živ, 
ale každým slovem, které vychází z Božích 
úst.´“ (Mt 4,4) Pamatuji si čas, kdy jsem 
chodil se svou dnes už manželkou. Te-
lefonovával jsem jí z automatu, a když 
jsem tam už naházel víc než sedmdesát 
korun, říkal jsem si, že by bylo levnější, 
abych za ní zajel. Její hlas mne naplňo-
val. Nestačí nám jen číst Bibli, křesťan-
ské knihy, poslouchat kázání, ale po-
třebujeme se naučit naslouchat Bohu. 
To nás může naplňovat. Nejde však jen 
o naslouchání. Když byl jednou Ježíš vy-
čerpán, odpočíval u studny a rozmlouval 
se samařskou ženou - čekalo ho setkání 
s celou vesnicí. Mezitím učedníci rychle 

Pět biblických pohledů
na vedení času



35ŽIVÉ SLOVO

PETR HÚŠŤ

běželi sehnat něco k jídlu. Když se vrá-
tili, řekl jim Ježíš, že už je sytý. Učední-
ci přemýšleli, kdo ho nakrmil a on jim 
řekl: „Můj pokrm jest, abych činil vůli 
toho, který mě poslal…“ (Jan 4,34). Ježíše 
naplňovalo slyšet hlas Otce a to, co sly-
šel, také vykonat. Často hledám naplně-
ní, když jsem vyčerpaný. Mám chuť se 
podívat na dobrý film, dát si skleničku 
vína nebo kousek čokolády – prostě vy-
pnout. Naplnění nám však může přinést 
slyšení a činění Božích správných věcí 
ve správný čas. Je to výzva učit se roz-
poznávat a vstupovat do věcí, které nás 
naplní a ne „vysají, vyšťaví“.

Na konci svého života Ježíš prohlašu-
je „Je dokonáno.“ Jak často říkáme: „Jsem 
hotový.“

Pohled ze Starého zákona
Ve Starém zákoně je spousta moud-

rostí o zacházení s časem, z nichž bych 
chtěl zmínit dvě. První výrok je hodně 
známý (Kaz 3,1): „Všechno má určenou 
chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.“ 
Na vše, co je od Pána Boha, je tedy čas. 
Když nestíhám, je možné, že dělám 
věci, které po mně Bůh nechce. Nebo 
s časem nezacházím dobře – trávím čas 
u televize či internetu, na zahrádce nebo 
chatě více než je zdrávo … Do špatného 
zacházení s časem patří i zlozvyky, jako 
je odsunování úkolů na poslední chvíli. 
Důvodem, proč nestíhám, může být také 
perfekcionismus – to, když věnuji něče-
mu více času, než je třeba.

Druhá moudrost je ze stejné knihy 
(Kaz 3,11): „On všechno učinil krásně 
a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po 
věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek 
ani konec díla, jež Bůh koná.“ Znamená 
to, že věci jsou časem krásnější, že na to 
zlé zapomínáme a pamatujeme si jen to 
pěkné? Ne, původní text přichází s myš-
lenkou, že věci ve správný čas přinášejí 
krásu. Jaké dvě informace se dovídáme 
z napsané noty? Výšku a dobu tónu. 
Tón by sám nezazněl, pokud by neměl 
určený čas. Vezněme si nějakou známou 
křesťanskou píseň, třeba „Ježíši, můj krá-
li.“ Zkuste ji zazpívat kvůli efektivitě 
dvakrát rychleji, co z toho vznikne? „Ta-
dada tadada tadada,“ to je rychlost, to je 
efektivita. Větší „efektivitu“ dosáhneme, 
když si každý vezme jeden tón a zahraje 
či zazpívá ho v jeden okamžik. Tak teď. 
„Břřúúúm.“ Není to ani krásné, ani oslo-
vující. Krásu přinášejí věci ve správný 
čas. Kvůli rychlosti a výkonnosti se nám 
může ze života ztratit krása, protože mí-

jíme to správné Autorovo načasování. 
Kde ve svém životě – ve škole, v práci, 
v manželství, ve výchově dětí, v přátel-
ství, ve službě – přináším nejen výkon, 
ale i krásu? Kde musíme zpomalit, aby-
chom krásu přinášeli?

Ještě více mě osvobozuje skutečnost, 
že se v Kristově těle, církvi, doplňujeme. 
Máme dary a On nás vede. Jednou jsem 
byl jako kluk na koncertu filharmonie. 
Byla to krása, jak to všichni ti muzikanti 
„valili“ na housle, violy, klarinety, trum-
pety… Jen jedna věc byla velký trapas. 
Vzadu za orchestrem stál jeden „chlapík“ 
a držel dvě kulaté věci. Nic nedělal. Až 
při závěrečném vyvrcholení skladby 
zvedl ty dvě věci a třikrát s nimi o sebe 
udeřil. Řekl jsem si: „Co tam dělá? On má 
také hudební vzdělání? Za co ho tady platí?“ 
Takhle to často vnímáme my křesťané-
-sólisté bez dirigenta. Nejraději bychom 
se s činely postavili do první řady a hráli 
osminy ve všech taktech. Nejde jen o náš 
vlastní výkon, ale o to, že jsme vedeni 
Kristem a vzájemně spolupracujeme. 

Pohled z Nového zákona
V Novém zákoně se dozvídáme, jak 

zacházet s časem moudře (Ef 5,15-17): 
„Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, 
abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako 
moudří; nepromarněte tento čas, neboť na-
staly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale 
hleďte pochopit, co je vůle Páně.“ Moud-
rost spočívá v tom, že nepromarníme 
čas. Nepromarnit čas neznamená udělat 
toho co nejvíce, ale udělat to, co máme. 

Hezky to ukazuje i jiný verš stejného 
listu (2,10): „Jsme přece jeho dílo, v Kristu 
Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dob-
ré skutky, které nám Bůh připravil.“ Pán 
Bůh nám připravuje skutky. Je to jako 
s dárečky o Vánocích. Když si vytáhnu 
pod stromečkem dárek pro sebe, asi 
tam nebude barbína ani auto na dálko-
vé ovládání, ale možná nějaká mikina. 
A nebude to velikost S a růžová barva, 
ale spíše XL a barva zelená nebo červe-
ná. Proč? Protože mě má moje žena ráda 
a připraví mi dárek přesně pro mne. Já 
jen hledám, kde je napsané: táta, Peťa 
nebo Peťan. Tak je tomu i se skutky. Pán 
Bůh nám připravuje skutky podle našich 
kapacit, včetně té časové. Naše zodpo-
vědnost je objevit, co je pro nás podle 
našeho obdarování a možností.

Odpočinkový pohled 
A poslední, bonusový pohled. Když 

Pán Bůh stvořil člověka, jaký mu dal úpl-

ně první „úkol“? Pán Bůh stvořil člověka 
šestý den a sedmý den byl den odpo-
činku. Člověk je stvořen do odpočinku. 
Klasické české pravidlo říká: „První práce 
a potom koláče.“ Klasické stvořitelské pra-
vidlo říká: „Na delší cestu vyjeď s plnou 
nádrží.“ Odpočívat není Božím doporu-
čením, ale příkazem. Odpočívat je proje-
vem víry, že to nestojí jen na mé síle, ale 
že počítám s Boží silou a respektuji jeho 
nastavení. Pamatuji si, jak s námi ještě za 
totality chodili do školy Vietnamci, kteří 
tu byli na studiích. Prodávali nám za 250 
korun hodinky s kalkulačkou. Zajímavé 
na těch hodinkách bylo, že na nich byla 
neděle prvním dnem. Jinak s časem na-
kládáme, když jsme vyčerpaní, a jinak, 
když jsme odpočinutí. Je to jako s řidiči, 
kteří jedou s rodinou na dovolenou do 
Chorvatska. Cestou tam mají přestávku 
na spánek, a zpátky to většinou jedou 
v kuse, protože jsou odpočinutí. Do kte-
rých věci někdy vstupuji vyčerpaný?

Je neduchovní být unavený a vyčerpa-
ný? Možná, že kdybychom byli vedeni 
Duchem a pracovali jen z jeho síly, ne-
budeme vyčerpaní. Ježíš nás zve k sobě 
slovy (Mt 11,28): „Pojďte ke mně všichni, 
kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, 
a já vám dám odpočinout.“ Únava je čas-
to důsledkem poctivé a namáhavé práce. 
Ježíš zve ty, kdo pracují a jsou unaveni, 
aby přišli k němu. Není to tak, že by nám 
Ježíš předal nějaký batoh odpočinutí, ale 
to odpočinutí je v setkání s ním. Potře-
bujeme se učit od některých našich du-
chovních sourozenců setkávat se s Kris-
tem v tichu, samotě a bolesti, abychom 
získávali rekreaci, včetně té duchovní.

Závěr – jiné téma

Když jsem si dělal tohle studium o na-
kládání s časem, neobohatily mne jen 
myšlenky o práci se záměrem vyváženos-
ti mezi plánováním, prací a hodnocením, 
pravidelném odpočinku a speciálním 
odpočinku, hledání správného načasová-
ní na modlitbách, vstupování do práce, 
která nevyčerpá, ale naplní, věci, které 
ve správný čas přinášejí krásu, nalezení 
odpočinku v Kristu…, ale najednou se mi 
z toho tématu vynořilo úplně jiné téma, 
a to hledání Boží vůle. Ve svém dospívá-
ní jsem si koupil knihu Asertivitou proti 
stresu. Chtěl bych nám však popřát: Boží 
vůlí proti stresu a vyčerpání.

úvaha
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Minulý rok jsme vás informovali 
o stavbě sborového domu Křesťanské-
ho sboru Český Těšín a Komunitního 
centra Mojská o.s. DEN. Přesněji ře-
čeno, šlo o přestavbu starého objektu 
jeslí, který později sloužil jako Dětské 
rehabilitační centrum. Prázdný objekt 
bez využití jsme získali od města, které 
projekt Komunitního centra podpoři-
lo. Stavbu jsme s Boží pomocí zahájili 
v červnu 2008 a v prosinci 2009 jsme ji 
zkolaudovali. Iniciační shromáždění se 
konalo na Silvestra roku 2009, oficiální 
otevření pak o víkendu 12. až 14. úno-
ra 2010. V pátek jsme v novém objektu 
uvítali představitele města Český Těšín 
i zástupce parlamentu České republiky. 
Sobota byla dnem otevřených dveří pro 
veřejnost a společnou bohoslužbu se 
všemi těšínskými církvemi i zahraniční-

Nový sborový dům
a Komunitní centrum

mi hosty. Nedělní bohoslužbu jsme 
prožívali s okolními bratrskými 
sbory včetně návštěvy bratra S.Lü-
linga z Německa a bratra J.Karze-
lka z Polska. Komu nově vzniklý 
objekt slouží? Za zmínku stojí pře-
devším tři subjekty.

Křesťanský sbor 
Jako vlastník objektu vytvořil 

pro sbor zázemí, po kterém už dáv-
no toužil. Na bohoslužby a biblické 
hodiny mu kapacita hlavního sálu 
dostačuje. Na větší akce, jako je 
například Alianční modlitební tý-

den nebo koncerty a přednášky, využí-
vá galerii a zasklený prostor pro rodiče 
s dětmi, tedy 170 míst. Tuto kapacitu je 
možno rozšířit digitálním přenosem do 
jídelny, která pohodlně pojme až 80 lidí. 
V podkrovních prostorách pro mládež 
a děti se dají pořádat akce, které přesa-
hují rozsah pravidelných setkání. Chce-
me se dívat dopředu a poslední setkání 
po prázdninovém táboře naše očekává-
ní potvrdilo, prostor pro mládež potře-
bujeme dostatečně velký. Ve sborovém 
domě jsou také čtyři, dnes již obsazené, 
byty. Vedle kanceláře pro vzdělávacího 
a pastoračního pracovníka sboru je zde 
také dílna pro správce.

Komunitní centrum 
Mojská o.s. DEN 

Pro volnočasové aktivity využíváme 
dvě učebny, jídelnu a kancelář. Každý 

den nabízíme čtyřhodinovou kontaktní 
službu (stolní tenis a stolní hry). Vedle 
toho běží kluby pro dívky (Pretty La-
dies), chlapce (floorbal), pro mladé muže 
(fotbal), dále klub 50. hlídky Royal Ran-
gers, matky s dětmi (MIMIAMY), pora-
denství pro těhotné maminky, kreativní 
setkání pro ženy, kurzy Alfa a přednáš-
ky pro veřejnost. Výuku angličtiny v ně-
kolika úrovních a konverzační hodiny 
němčiny pořádáme v knihovně. Vedle 
vlastních dobrovolníků máme i dva za-
hraniční. Jeden z nich bydlí přímo v no-
vě vybudovaném objektu.

Seminář biblického vzdělávání 
Třetí důležitou aktivitou, kterou těšín-

ský Křesťanský sbor podporuje, je vydá-
vání časopisu Živé Slovo a biblická ško-
la. Každý měsíc zde probíhají semináře 
jako součást tříletého vzdělávacího cyk-
lu. Pomáhají nám lektoři ze zahraničí, 
především z BTA Wiedenest. Knihovna 
obsahuje slušnou nabídku kvalitní bib-
lické literatury, kterou chceme dále roz-
šiřovat. Kurzy lze navštěvovat i jednotli-
vě, podle zájmu o nabízená témata. Jste 
srdečně zváni.

Děkujeme všem, kteří se na tomto 
projektu podíleli. Nás ještě čekají ven-
kovní úpravy, aby zahrada mohla slou-
žit nám i veřejnosti. Jsme odkázáni na 
Boží milost a věříme, že nám Pán bude 
i nadále pomáhat.


