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Múdra matka

Hledání domova

Co s „křesťanskými 
svátky“?
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 Když jsem poprvé navštívil křesťan-
skou romskou komunitu v Chebu, byl to 
pro mě silný zážitek. Viděl jsem, jak žijí 
Romové v chebském ghettu, ve vybydle-
ných domech bez vody a tepla. Kdo by 
chtěl zhmotnit abstraktně znějící pojem 
sociální vyloučení, měl by názorný pří-
klad. Většina spoluobčanů má pro tuto 
situaci chudoby a morálního úpadku 
své vysvětlení. Z velké části si svůj ná-
zor vytvořili na základě svých negativ-
ních zkušeností a je autentický. 

Jenže v Chebu jsem se však setkal 
i s jinými romskými rodinami. Návště-
vy u nich doma provázela upřímná ra-
dost a přijetí. Všude mi nabízeli jídlo, 
představili své příbuzné a dávali najevo 
svou přízeň. V jedné domácnosti spolu 
žily čtyři rodiny. Byt byl na to dost vel-
ký, obývací pokoj, sociální zařízení a ku-
chyň spolu sdíleli. Tři mladé rodiny a je-
jich rodiče. V dnešní době individualis-
mu nevídaný jev. Nedělní oběd (a nejen 
ten) vařili spolu. Matka velké rodiny se 
šťastným výrazem připravovala řízky. 
Otec, kdysi mafiánský boss a pasák 
osmi prostitutek, se na mě usmíval po-
kojným pohledem. Prožil upřímné obrá-
cení ke Kristu a nyní je starším romské-
ho sboru.

Jiný bratr v Kristu mi radostně před-
stavil svou ženu, protože ji znovu zís-

Sociální vyloučení
na druhou 

kal. Byli před rozvodem. On, chlap jako 
hora, dříve rváč a vyhazovač v nočním 
baru, se obrátil a jeho život se změnil. 
Nyní už několik let studuje Bibli, navště-
vuje romskou biblickou školu v Chebu, 
kde jsem se s ním seznámil.

Další Rom, radostný křesťan a výbor-
ný hudebník, mi představil svou rodi-
nu. Pak ukázal na chlapce, který zápasil 
s beznadějí neléčitelné choroby. Těžký 
osud. Sbor se za něj intenzivně modlil 
a po tomto modlitebním zápase byl zá-
zračně uzdraven. Dříve vůbec nechodil, 
nyní si s hochy zahraje i fotbal.

Jeden příběh střídá druhý. Na bo-
hoslužbě se odehrála malá slavnost. 
Romové přivítali ve sboru jeden starší 
manželský pár neromského původu, 
který se díky romskému sboru mohl 
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po létech opět setkat. Žili totiž odděleně, on v Česku, ona v Británii. 
Neměla na letenku, aby se vrátila zpět. Ze sbírky jí romští křesťané 
koupili letenku. Obrovská radost, slzy vděčnosti a modlitby díků. 
Tak žije komunita formovaná Občanským křesťanským sdružením 
Sintů a Romů (OKSSR) v Chebu. Jejím cílem je vyvíjet preventivně 
výchovnou činnost a osvětu, která by mladé odváděla od závadového 
způsobu života, především od závislostí na drogách a gamblerství. 
Připravují svou mládež na samostatný křesťanský život podle Bible 
a následování Krista. 

Já jsem se s ní seznámil díky mému učiteli misiologie, Klausi 
Brinkmannovi, který českým Romům pomohl vytvořit biblickou ško-
lu. Biblicko-teologická akademie Wiedenest tento projekt podporu-
je návštěvami svých docentů stejně, jako podporuje také Seminář 
biblického vzdělávání v Českém Těšíně. I proto jsem neváhal, když 
jsem byl vyzván, abych v Chebu vyučoval, a vydal se na cestu. Letos 
obdrželi první absolventi romské biblické školy své diplomy. Jako 
studenti na mě udělali velmi dobrý dojem. Jsou otevření, plní zájmu 
a otázek, ptají se i o přestávkách, hladoví po vypracovaných materi-
álech. Radost učit. 

Přesto tato radost zůstává zkalena. Jako romská komunita zůstá-
vají i oni většinovou společností vyloučeni. Bez podpory města vůči 
jejich občanskému sdružení, bez pochopení většinové společnosti, 
a to jak na straně sekulárních spoluobčanů, tak i křesťanů, kteří s ni-
mi nechtějí spolupracovat. 

Vyloučeni jsou také ze své původní komunity, kterou díky promě-
ně života a vyznání Krista, museli opustit. Stejnou zkušenost proží-
vají věřící Romové i v dalších městech (Aš, Rotava, Chomutov aj.), 
o které se OKSSR stará. Pastor sboru, Rudi Walter, který tuto komu-
nitu doprovází z Německa, mi vyprávěl svůj příběh, který je ještě 
dramatičtější.

Jeho otec byl jedním z mála Sintů, kteří přežili pokusy dokto-
ra Mengeleho na bloku č. 10 v Osvětimi. Rudi vyrůstal v komunitě 
Sintů, která se řídí svými vlastními zákony. V německém Neuwiedu 
chodil do křesťanského sboru, v němž bylo 25 národností a kultur. 
Podřízenost Kristu žehnal Bůh jednotou. Pak začali někteří Sintové 
novou práci na dalším místě. Společenství se rozrůstalo a potřebovalo 
hudebníky. K Sintům se tehdy přidala jedna zdravotní sestra jiného 
původu než Sinti, aby je doprovázela při bohoslužbách. Měli spolu 
také společenství u Večeře Páně. Když se to dozvěděl jeden starý vliv-
ný cikán, rozhodl, že podle jejich zvykového zákona musí být všichni 
Sintové tohoto sboru vyloučeni ze společenství Sintů. Ti totiž věří, že 
kontakt s krví člověka znečišťuje. Proto také Sintové nepracují jako 
zdravotní personál a lékaři. Lékařské experimenty, které byly ve stře-
dověku a později v koncentračních táborech na cikánech prováděny, 
tento zvykový zákon jen posílily.

V nově vzniklém sboru v Düren zavládlo kvůli tomu velké napětí, 
a to se přeneslo i na další společenství křesťanů. Sintové začali opouš-
tět smíšené sbory. Rudi se tehdy musel rozhodnout. Mají mu snad 
nevěřící Sintové předpisovat, s kým smí a s kým nesmí mít společen-
ství? S kým smí lámat chléb u Památky Páně a s kým ne? Rozhodl se 
pro následování Krista a tím byl na něj uvalen zákon vyloučení (In-
fam). Lámal chléb a pil víno s Božími dětmi, aby oslavil Krista. Ze své 
vlastní rodiny a ze svého vlastního národa byl však vyloučen. Stejnou 
zkušenost mělo tehdy hodně Sintů, a to jak ze strany nevěřících, tak 
i věřících Sintů. Rudi pak nemohl navštěvovat jejich shromáždění po 
celém Německu. S čistými věřícími Sinty nesměl jíst, protože měli 
strach, že budou sami vyloučeni a nebudou moci zvěstovat evangeli-
um dalším. Rudi však zůstal věrný Kristu.

JAREK ANDRÝSEK
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tiráž

S det-
stvom sa 
spája veľa 
kladných 
pr ív las t -
kov. Je 
ne v inné , 
čisté, bez-
starostné, 
radostné, 
dôverčivé. 
M o ž n o 
právom – 
a možno je 

len naša pamäť milosrdná, keď na to horšie 
zabúda. Alebo detskému veku pripisujeme 
to, čo nám v dospelosti chýba. Azda je to 
zjednodušené, ale kus pravdy na tom bude.

Pán Ježiš vyzdvihuje detskú pokoru, keď 
vraví: „Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, 
nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva.“ 
(Mt 18,3) Tým prekvapoval svoje okolie. 
Učeníkom sa zdalo nevhodné, aby deti ch 
Majstra obťažovali a rozptyľovali, on však 
mal úplne iný pohľad na vec.

Kazateľ Daniel Pastirčák v jednej úvahe 
vystihol rozdiel medzi dieťaťom a dospelým 
slovami: „Dieťa berie život ako zázrak, do-
spelý ho berie ako projekt.“ Pre dieťa je ži-
vot darom z milosti. Nemusí si ho zaslúžiť. 
Nepotrebuje všetko naplánovať. Každý deň 
stretne niečo nové, každý deň je nad čím 
žasnúť. Aj všedný deň je sviatkom – o čo 
viac potom dni sviatočné! Rozžiarené oči 
detí napríklad pri pohľade na vianočný 
stromček – alebo trebárs aj narodeninovú 
tortu – hovoria za všetko.

Prirodzenú detskú zvedavosť povzbudenú 
sviatočnými okamihmi mali Izraeliti využiť, 
aby sa ďalšie generácie učili o veľkých Bo-
žích činoch. Pri slávení veľkonočnej veče-
re sa dieťa opakovane pýta: „Prečo je táto 
noc iná od všetkých nocí v roku?“ A otec 
vysvetľuje: „Boli sme faraónovými otrokmi 
v Egypte, ale Hospodin nás odtiaľ vyviedol 
mocnou rukou…“ (5M 6,20nn)

Dospelý berie život ináč. Už vie, ako to 
chodí. Normálne je dostať „niečo za niečo“. 
Všetko si treba zaslúžiť. Všetko sa musí na-
plánovať, zorganizovať, zabezpečiť, poistiť. 
Keď sa stane niečo nečakané, väčšinou nám 
to skríži naše plány. Prekvapenia sú málo-

kedy vítané. Tomu nás naučila skúsenosť. 
Ani sviatky už pre nás veľkých nie sú, čo 
bývali. Niektoré (ako sviatok práce alebo 
oslobodenia) sprofanoval bývalý režim. Iné 
(vari všetky, čo za niečo stoja) teraz tune-
luje dotieravá reklama a komercia. No i bez 
toho sme si navykli na istú mieru cynizmu. 
Všetko berieme s rezervou, len máločo nás 
dokáže naozaj nadchnúť.

Bolo by však naivné rojčiť o návrate do 
detstva. Cesta späť nie je možná, ba vlast-
ne nie je ani žiaduca. „Keď som sa stal mu-
žom, zanechal som detské spôsoby. … Ne-
buďte pri usudzovaní ako deti, v zle buďte 
maličkí, no pri usudzovaní buďte dospelí.“ 
(1K 13,11; 14,20) Nemáme na výber: sme 
dospelí a musíme nimi byť. Avšak aj ako 
dospelí sa musíme učiť detskej prostote, po-
kore a úžasu nad zázrakom života.

Božie kráľovstvo je Boží projekt, nie náš. 
On nečaká, že si človek sám nájde výcho-
disko zo svojej biedy, ale sám prichádza 
vykonať, čo nie je v ľudských silách. V do-
be Exodu sa ujíma bezmocných Hebrejov, 
ktorým hrozí genocída v Egypte. Oni majú 
len „stáť a vidieť spasenie Hospodinovo“ 
(Ex 14,13). V plnosti času Boh prichádza 
v ľudskej podobe. Znova je to jeho plán, nad 
ktorým človek len žasne. A keď Pán Ježiš 
príde znova, aby sa ujal vlády nad zemou, 
znova to bude v jeho čas a jeho spôsobom. 
To, ako veľmi by sme chceli poznať ten čas, 
rozumieť všetkým znameniam, dešifrovať 
všetky proroctvá a všetko mať zaškatuľko-
vané, svedčí, aké ťažké nám je byť deťmi. 
Pán však vraví, že práve vtedy, keď k ne-
mu prichádzame s postojom dieťaťa, brána 
Kráľovstva sa roztvára dokorán.

Som ochotný detinsky dôverovať, že svet 
je v dobrých rukách – napriek všetkému, čo 
prinášajú každý večer správy? Spoľahnem 
sa na nebeského Otca, že vie, čo robí, i keď 
nekoná podľa mojich predstáv a zdá sa mi, 
že už včera bolo neskoro? Vzdám sa zdan-
livo oprávnenej požiadavky mať okolnosti 
svojho života pod kontrolou? Potom mô-
žem brať život ako dar, ako zázrak, a nájsť 
„Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum“ 
(Fp 4,7).

Milí čitatelia, nech máte aj nadchádzajúce 
sviatky rozžiarené oči úžasom nad Božími 
zázrakmi!

Ako deti
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BERND BROCKHAUS
PŘELOŽIL JAREK ANDRÝSEK

Jak se
V žádném lidovém „vánočním betlé-

mě“ nechybí ani vůl ani osel. Ale patří 
tam skutečně? Jak se tam vlastně dosta-
li? Na to jsme se zeptali docenta Starého 
zákona z Biblicko-teologické Akademie 
ve Wiedenestu, Bernda Brockhause, 
který nás v září v rámci Semináře bib-
lického vzdělávání v Českém Těšíně 
navštívil. 

V Lukášově vánočním příběhu se 
osel nevyskytuje ani na cestě z Nazare-
tu do Betléma, ani při návštěvě pastýřů 
ve stáji. Podobně je tomu i v Matoušo-
vě vánočním příběhu. Evangelista se 
v souvislosti s Ježíšovým narozením 
nezmiňuje ani o oslu ani o volu, a to ani 
při útěku „svaté rodiny“ do Egypta.

Ale ve Starém zákoně se však osel 
s volem nacházejí. Na začátku Knihy 
proroka Izajáše je řečeno (1,3): 

„Vůl zná svého hospodáře, osel jesle 
svého Pána (tou kyriou).“ 

Martin Luther přeložil tento verš slo-
vy: „Vůl zná svého Pána a osel jesle své-
ho Pána.“ 

V Septuagintě, řeckém překladu Sta-
rého zákona – Bibli rané církve, se pro 
Pána užívá výrazu kyrios, což je v No-
vém zákoně označení vyhrazené jen pro 
Ježíše. Výrazem kyrios přenáší církev 
starozákonní Boží přívlastek „Pán“ (Jah-
ve) na Ježíše Krista jako Božího Syna 
a Pána církve. Stará církev chápala Iza-
jášovo slovo (1,3) jako proroctví naroze-
ní Mesiáše Ježíše. Srovnejte to například 
s poselstvím, jež od anděla obdrželi bet-
lémští pastýři (Lk 2,11): „Dnes se vám 
narodil Spasitel, Kristus Pán (kyrios), 
v městě Davidově.“ Anděl nazval naro-
zené dítě Pánem. Církev pak v „Pánovi 
vola a osla“ viděla dítě v jeslích, jež bylo 
samými zvířaty přijato a uctíváno jako 
Mesiáš sklonku věků, zatímco Židé, 
Boží lid Staré smlouvy, odmítli nově 
narozenému Pánu (kyrios) toto uznání 
a úctu přiznat. 

Původně bylo Izajášovo poselství mí-
něno jako prorocké přiřknutí viny Ju-
dovi za dob Chizkijáše a znělo (Iz 1,2n): 
„Slyšte, nebesa, naslouchej, země, tak 
promluvil Hospodin (Jahve): „Syny jsem 

vychoval, pečoval o ně, ale vzepřeli se 
mi. Vůl zná svého hospodáře, osel jes-
le svého pána (hebrejsky be’alai; „krá-
lovský plurál“), mne však Izrael nezná, 
můj lid je nechápavý. Ach, pronárode 
hříšný, lide obtížený vinou, potomstvo 
zlovolníků, synové šířící zkázu. Opustili 
Hospodina (Jahveho), odvrhli Svatého 
Izraele, odvrátili se od něj!“ (Iz 1,2-5). 
Exegeti rané církve byli přesvědčeni, že 
když vyloží tuto výčitku nevěry, smě-
řovanou k Izraeli, směrem k Vánocům, 
pak starozákonní prorocká žaloba do-
sáhne svého eschatologického cíle.

Starozákonní smysl Hospodinovy vý-
čitky už nehraje při přenosu na vánoční 
evangelium žádnou roli. Stará církev 
používala výtku modloslužby, jež vůči 
Izraeli zazněla z Hospodinových úst v 8. 
století před Kristem, spíše jako osvědče-
ný prostředek k tomu, aby židovství, jež 
v Ježíši Nazaretském nebylo s to spatřit 
zaslíbeného Mesiáše, vyhrožovala za to 

soudem.  Časem zůstali z křesťanské 
výhrůžky soudem, adresované nepo-
slušnému židovství, toliko vůl s oslem 
u „jeslí svého Pána“. Tak se dostali do 
křesťanské vánoční tradice a do mnoha 
vánočně vyzdobených domácností, aby 
tam zůstali jako neodmyslitelné rekvizi-
ty až do současnosti. 

Tento způsob exegeze je od té doby až 
po dnes velmi rozšířený, ale neodpoví-
dá Starému zákonu. Dnes se připouští 
odkrývat a představovat dějinné spoje-
ní Mesiáše Ježíše se Starým zákonem 
jen historicky přiměřeným způsobem. 
Vztahování biblických pasáží na Ježíše 
jako Pána by se mělo odvíjet z perspek-
tivy Starého zákona, tzn. že napřed mu-
síme pochopit poselství starozákonního 
úseku Písma, abychom následně mohli 
poznat a hodnotit Ježíšovo zakořenění 
v daném starozákonním příběhu.

vůl s oslem 
tematický článek

ocitli u vánočních jeslí?
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Co s
 Několikrát během roku se určitě 

setkáme se zajímavým fenoménem 
– s „křesťanskými svátky“. Pronikají 
(a s oblibou tam jsou využívány) i do 
komerční oblasti a někdy hýbají i lid-
mi, kteří se sami ke křesťanství nikdy 
nehlásili a nehlásí. Jen si připomeňme 
některé z nich: Valentin, Velikonoce, 
Mikuláš či Vánoce – to jsou „svátky“ 
vpravdě celonárodní. Někdy jsou spo-
jeny s „tradicemi“, jindy jsou uměle 
vytvořené (jako zmíněný Valentin), ale 
většinou jsou spojeny s útokem na pe-
něženky lidí, jakoby to byl jejich hlavní 
účel. Na tento fenomén nemáme vliv. 
Je prostě tu a není ho možno ignorovat. 
Jak se k tomu ale postavit jako opravdo-
ví Kristovci? Co s tím? 

O jaké „křesťanské svátky“ 
vůbec jde?

Záleží na úhlu pohledu, z perspekti-
vy jakého křesťanského společenství se 
na svátky díváte? Jiné je to u katolické 
církve, kde je svátků nejvíce (díky ma-
riánskému kultu a kultu svatých) a jiné 
je to u Křesťanských sborů, které si na 
„křesťanské“ svátky nepotrpí vůbec. 
Jako takový vyvážený „zlatý střed“ po-
važuji svátky v církevním roce protes-
tantských církví – těch, které jsou odů-
vodněny biblickou zvěstí. Patří k nim 
„narození Ježíše Krista“, „Tři králové“ 
(spíše mudrci a je otázka, zda byli tři), 
někdy je tento svátek nazýván „Slavnost 
zjevení Páně“ nebo také „Epifanie“, dále 
„Květná neděle“ (vjezd Pána Ježíše na 
oslátku do Jeruzaléma před velikonoce-
mi), Velikonoce (smrt a vzkříšení Pána 
Ježíše), Nanebevstoupení Páně, a Let-
nice (vylití Ducha svatého, proto také 
svátky Svatodušní). Jistě, církevních 
svátků je mnohem více (jako např. Pa-
mátka zesnulých – Dušičky), ale ty ne-
mají podstatnou souvislost s biblickou 
zvěstí (snad kromě svátku Trojice). 

Jak to bylo s prvními křesťany?

Čteme-li Nový zákon, nenarazíme asi 
nikde na zmínku o tom, že by křesťané 
zachovávali nějaké svátky. Možná by 
někdo Lukášovu zmínku ve Sk 20,16 
(„Pavel se totiž rozhodl minout Efez 
a neztrácet čas v provincii Asii, neboť 

spěchal, aby byl pokud možno na den 
letnic v Jeruzalémě“) mohl považovat 
za odkaz na to, že tam šel slavit Let-
nice, ale to je pouhá domněnka. Pavel 
tak činil především proto, že nesl sbír-
ku a o Svátku letnic bylo v Jeruzalémě 
velké množství židovských poutníků 
z celého světa. Pavel však byl Žid a jeho 
vztah k židovským svátkům byl jiný než 
u křesťanů z pohanů. Když se na „se-
tkání apoštolů a starších v Jeruzalémě“ 
jednalo o tom, čím se mají řídit křes-
ťané z pohanů, byly pro ně stanoveny 
čtyři požadavky (Sk 15,29): „Zdržujte se 
všeho, co bylo obětováno modlám, také 
krve, pak masa zvířat, která nebyla zba-
vena krve, a konečně smilstva.“ Nebyla 
zde žádná zmínka o tom, že mají dodr-
žovat sobotu (tento požadavek platil pro 
Židy) a také žádná zmínka, že mají do-
držovat nějaké svátky. 

   Svátky se začaly slavit až později. 
Proto považuji stanovisko bratří, kteří 
svátky odmítají, za biblicky opodstat-
něné. Ovšem neznamená to, že by je 
člověk nemohl slavit, že by to bylo něco 
špatného, nebo snad hřích. Rád bych 
připomněl Pavlův postoj v Ř 14,5.6: 
„Někdo rozlišuje dny, jinému je den 
jako den. Každý nechť má jistotu svého 
přesvědčení. Kdo zachovává určité dny, 
zachovává je Pánu.“ Z toho vyplývá, že 
pro některé věřící byly přece jen někte-
ré dny významnější a připomínali si je. 
Pokud je zachovávali Pánu, bylo to v po-
řádku. Myslím, že i dnes není na záva-
du, když si někdo na „Tři krále“ připo-
mene, jak se mudrci přišli poklonit na-
rozenému Králi a dali mu to nejlepší, co 
měli. Takto bychom si měli počínat i my, 
a to nejen v tento den! Anebo když si na 
Velký pátek hlouběji a intenzivněji uvě-
domíme, co našeho Spasitele stálo naše 
vykoupení, či když si ve velikonoční ne-
děli připomeneme, že náš Pán „opravdu 
vstal!“ Totéž bychom mohli říci o „Nane-
bevstoupení“ či o „Letnicích“. Myslím, 
že nám každé takové upřímné připome-
nutí jen prospěje.

Sobota nebo neděle?
Hovoříme-li o svátcích, nevyhneme 

se určitě problému soboty a neděle. 
Nechceme polemizovat s těmi, kdo svě-

tí sobotu, ani je zlehčovat, je to otázka 
jejich svědomí. Zastánci soboty mají 
zřejmě pravdu v tom, že nedělí křesťané 
nahradili židovskou sobotu. Pro většinu 
křesťanů je neděle jako „den Páně“ spo-
jena jednak se vzkříšením Páně a jednak 
se také poukazuje na to, že ve Sk 20,7 
je napsáno: „První den v týdnu jsme 
se sešli k lámání chleba“, že tedy v ten-
to den měli slavnost, chcete-li svátek, 
který všichni křesťané všech dob slavi-
li a slaví, a to byla Památka Páně (na-
zývaná v 1K 11,20 také „Večeře Páně“, 
nebo také již uvedené „lámání chleba“ 
a také „stůl Páně“ v 1K 10,21). Je však 
otázkou, zda to, co je popsáno ve Sk 
20,7 (i když osobně jsem přesvědčen, 
že ano) bylo pravidlem prvních křesťa-
nů. Je totiž zcela možné, že první křes-
ťané slavili tuto Památku každý den. 
Pavel totiž, stejně jako sám Pán Ježíš 
učedníkům, v listu Korinťanům (1K 11) 
nenapsal, že to mají činit „prvního dne 
po sobotě“. Spíše vyniká slovo: „Kdy-
koli tedy jíte tento chléb a pijete tento 
kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on 
nepřijde.“ Je dobré si připomenout, že 
Večeře, kterou ustanovil Pán Ježíš, v tu 
noc, kdy byl zrazen, proběhla v noci 
ze čtvrtku na pátek, a že tedy, chtěli-li 
bychom ji slavit exaktně, měli bychom 
to pak činit ve stejnou dobu. Takže evi-
dentně není v Bibli pevně stanovený 
den, kdy se má slavit. To, že ji většina 
křesťanů slaví v neděli, je dáno výše 
uvedenými předpoklady, ale jsou to jen 
předpoklady! Osobně jsem zažil v mos-
kevském sboru Evangelických křesťa-
nů – baptistů Památku Páně v úterý. 
Tenkrát mne to překvapilo, proč v úte-
rý? A tak jsem se jich zeptal. A víte, 
jak mi odpověděli tamější křesťané? 
Míváme Památku Páně samozřejmě 
v neděli, ale všichni nemohou v neděli 
přijít a tak pro ty, kdo nemohou přijít 
v neděli, máme Památku v úterý. Proč 
by tak nemohli činit? Pavel přece píše: 
„…kdykoli“ a tak proč ne i v úterý? 

Problém „křesťanských svátků“

S „křesťanskými svátky“ je spojen 
jeden zásadní problém. Ne všechny se 
totiž dají spolehlivě časově určit. Jistě, 
Velikonoce, Nanebevstoupení a seslá-

„Křesťanskými ?svátky“
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ní Ducha svatého jsou dány spolehli-
vě a jednoznačně. Ale s ostatními je 
spojena řada dohadů. To platí zejména 
o největším „křesťanském svátku“ – Vá-
nocích a stejně i o „Třech králích“. Byla 
spousta pokusů, jak to „dokázat“, ale 
všechny mají svá slabá místa. 

Vánoce odvozují někteří křesťanští 
„vědci“ od tzv. Betlémské hvězdy, což 
měla podle nich být konjunkce planet, 
které jasně zářily. Jenže betlémská hvěz-
da souvisí s mudrci a jejich cestou do 
Betléma a nikoliv s vlastním narozením 
Páně. Bylo to tak však opravdu? Z popi-
su evangelií vidíme, že mezi narozením 
Pána Ježíše a návštěvou mudrců uply-
nula určitá doba. Z represe krále He-
roda se lze dokonce podle věku, který 
je uveden v Mt 2,16 domnívat, že mezi 
narozením Páně a vražděním nemluv-
ňátek v Betlémě mohly uplynout až dva 
roky. Pro vánoční symboliku je také pří-
značné zkreslení – ve všech „betlémech“ 
se malují králové (ne mudrci) u jesliček, 
zatímco zpráva v Mt 2,11 mluví o tom, 
že  vešli do domu (tedy ne do stáje) 
a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; to 
ale odporuje všeobecně rozšířeným lid-
ským představám. 

Navíc existuje ne nedůvodné pode-
zření, že při stanovení termínu narození 
Pána Ježíše bylo postupováno účelově. 
Křesťané totiž žili většinou v pohanské 
společnosti, která slavila zimní sluno-
vrat. A těmito slavnostmi byli strženi 
i mnozí křesťané. Aby jim tedy dali ná-
hradu za tuto slavnost, vsunuli do této 
doby Kristovo narození. 

To je velmi závažný důvod, hovořící 
proti okázalému slavení takových svát-
ků, měly-li by být spojeny s takovým 
účelovým krokem. Takový pragmatis-
mus ze strany křesťanů Bible nezná. 

Tvrdit ovšem, že se nás Vánoce 
(a mnohdy i další „křesťanské svátky“) 
netýkají a nedotýkají, se snad neodvá-
ží nikdo. Pokud snad ano, pak zřejmě 
nemluví zcela pravdu. A co ten úklid 
před svátky, a co to pečení všech těch 
cukroví, a co ten kapr a bramborový sa-
lát? Vzpomenu-li na své dětství, byl můj 
tatínek v otázce Vánoc velmi zásadový. 
Nikdy žádný stromeček, žádné ozdoby 
- dárky jsme ovšem jako děti dostávali. 
Co je ale zajímavé a čemu nerozumím, 
je to, že když už jako starý vyprávěl 
mým dětem o svém dětství, zmiňoval 
se o tom, jak to bylo krásné doma, když 
slavili Vánoce a měli stromeček. 

Svátky jako výzva
Když se Pavel na své 2. misijní cestě 

procházel Athénami (Sk 17), znepokojo-
valo ho, kolik modlářství tam bylo. Když 
ale hovořil s obyvateli Athén, neřekl 
jim, že jsou modláři, ale o jeho hovoru 
s nimi na Areopágu čteme: „Athéňané, 
vidím, že jste v uctívání bohů velice hor-
liví. Když jsem procházel vašimi posvát-
nými místy a prohlížel si je, nalezl jsem 
i oltář s nápisem: `Neznámému bohu´. 
Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, 
toho vám zvěstuji…“ Pak jim zvěstoval 
pravého Boha a toho, koho Bůh poslal 
na tento svět. Nejsou „křesťanské svát-
ky“ podobnou příležitostí k tomu, aby-
chom lidem přiblížili jejich duchovní 
obsah, PROČ je lidé slavili?

Vzpomínám na jeden hovor se svým 
kolegou v zaměstnání ještě za hluboké 
totality, kdy řada věcí nešla sehnat. Můj 
kolega se mi svěřil, že shání formu na 
pečení „velikonočního beránka“. Ne-
vím, kde se ve mně vzal ten nápad, ale 
zeptal jsem se ho, zda ví, proč se o Veli-
konocích peče beránek. Samozřejmě ne-
věděl a řekl, že je to přece tradice. A já 
měl příležitost povědět mu něco málo 
o tom, co Velikonoce znamenají a kdo 
je ten pravý „velikonoční Beránek“. Ur-
čitě bych mohl (kdybych k tomu měl tu 
správnou odvahu) takto hovořit o „třech 
králích“ či ostatních svátcích. 

Uvědomuji si, že u některých svátků 
zahalil Bůh přesné datum tajemstvím, 
ale když už vznikly, zůstávají úžas-
nou příležitostí povědět lidem o Kristu 
a mnohdy i o věcech, které lidé pokrou-

tili. Například, vzpomeneme-li onoho 
zmíněného „novodobého svatého“ Va-
lentina, je zde možnost říci, že mu šlo 
o to, aby se lidé brali a měli děti, že je 
oddával – a že i dnes nejde jen o zami-
lovanost, ale o skutečný plnohodnot-
ný manželský život oddaných dvojic. 
A můžeme možná dodat, proč se mají 
lidé brát – a ne jen „žít spolu“.

A tak bychom mohli 
pokračovat…

Podívám-li se na Pavlův příklad a po-
kusím-li se z něho vyvodit závěr, pak čtu 
na konci této kapitoly:  „Jakmile usly-
šeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu 
začali smát a druzí řekli: „Rádi si tě po-
slechneme, ale až někdy jindy.“  A tak 
Pavel od nich odešel. Někteří se však 
k němu připojili a uvěřili; mezi nimi byl 
i Dionysios z Areopagu, žena jménem 
Damaris a s nimi ještě jiní.“  Mně osob-
ně nezbývá, než se přiklonit k tomu, že 
Pavel využil výzvu a že se to vyplatilo. Je 
pravda, setkal se s posměchem, setkal 
se také s tím, že mu někteří lidé řekli, 
že si o tom promluví „někdy jindy“ (tzn. 
v podstatě „nikdy!“) Ale, a to je důleži-
té, našli se někteří, kteří uvěřili! Nám se 
asi nepovede jinak. Ale neměli bychom 
i my vzít křesťanské svátky jako příleži-
tost a výzvu, jak zcela přirozeně a nená-
silně zvěstovat Krista? 

Nebuďme mentory a kritiky, ale vyu-
žívejme příležitostí, které nám Pán Bůh 
dává dnes!

tematický článek

Veriaci z Nového Mesta nad 
Váhom počas tohtoročného Sviatku 
vďakyvzdania
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Jak křesťansky slavit
Advent a Vánoce?

1. Teologická odpověď 
na moderní pochybnosti 
o oprávněnosti slavení Vánoc

Už jste se jistě setkali s otázkou: „Má 
smysl slavit Vánoce, když se dnes tento 
dříve křesťanský svátek stal komerčně 
zaměřenou oslavou konzumu.“ Neměli 
by v současné dekadentní kultuře slave-
ní Vánoc říct všichni křesťané své ne? 
Moje odpověď na výzvu vzdát se slavení 
Vánoc zní: „Rozhodně ne!“

Teofanie a epifanie byly vždy 
slaveny a staly se součástí 
bohoslužby

Slavit Vánoce je zvláště pro křesťa-
ny smysluplné, ba závazné. Jedině tak 
může svátek opět získat svůj původní 
křesťanský charakter jako svátek Ježí-
šova narození. S tím souvisí i zásada 
využít každou příležitost k připomenu-
tí nejdůležitější osoby našeho života, 
Ježíše Krista, a k zamyšlení nad jeho 
odkazem. Narození Spasitele je přece 
předpokladem a začátkem Ježíšova díla 
záchrany, které vyvrcholilo jeho ukři-
žováním a zmrtvýchvstáním. Vánoce 
přece znamenají, že v dítěti, Ježíši Na-
zaretském, přichází k nám lidem sám 
Bůh. V Bibli se tomu říká teofanie resp. 
epifanie. Ve starozákonní bohoslužbě 
jsou Hospodinovy (Jahveho) příchody 
se slovem (teofanie) a záchranou (epifa-
nie) pravidelně slaveny a při bohoslužbě 
reálně očekávány. Jsou přímo vyvrcho-
lením bohoslužebné slavnosti. V celé 
Bibli není nic ohromnějšího než Boží 
příchod – ať už ke stvoření světa nebo 
k záchraně svého lidu z egyptského ot-
roctví, ať už k soudu nad Izraelem nebo 
k zápasu s jednotlivci (Jákob). Skutečně 
hrozné je, když už Jahve (více) nepřijde, 
ani aby promlouval, ani aby zachraňo-
val. Když pak Bůh přijde ke svému lidu 
v Ježíši Kristu, a sice nejen k Izraelcům, 
nýbrž k nám všem, pak je do z hlediska 
Bible pro člověka největší událost.

Vánoce jsou počátek 
a neoddělitelná součást díla spásy

Nemůžeme tedy prohlásit Boží pří-
chod za teologicky relevantní a zároveň 
ho pomíjet tím, že ignorujeme Vánoce. 

Vždyť Bůh přišel, aby mluvil a zároveň 
zachraňoval i soudil. Křesťané, kteří 
si myslí, že příchod Boha nemusí sla-
vit, ve skutečnosti nevědí, kým Bůh je 
a co svým příchodem zamýšlel. Učinili 
z toho všední záležitost. Tím je však de-
gradován cíl Božího příchodu: záchrana 
a soud. Nestanou-li se Vánoce součástí 
našeho bohabojného a uznalého myš-
lení, pak snižujeme i Velký pátek, Veli-
konoce, Nanebevzetí a Letnice, protože 
evangelia těchto pět událostí od sebe 
nikdy neoddělují. Vždyť skrze tyto udá-
losti přivedl Bůh své dílo spásy k cíli, 
vybudoval Církev a dodnes buduje své 
království. Z těchto pěti úhelných pilí-
řů Božího díla spásy nemůžeme žádný 
vyjmout, aniž bychom poškodili celek. 
Proto postupovala raná církev moud-
ře, když se rozhodla, že příchod Boha, 
Stvořitele a Spasitele, uctí svátkem na-
rození Mesiáše Ježíše. Kdo jiný by mu 
měl přinášet náležitou úctu, když ne 
my, které vykoupil. 

Bůh zahalil přesné datum svého 
příchodu tajemstvím

Na tomto pozadí je úplně jedno, zda 
známe přesné datum narození nebo ne. 
Kdyby Ježíš z Nazaretu přišel na svět 
29. února, nikoho by nenapadlo slavit 
Vánoce každé čtyři roky. Ona grandióz-
ní událost, že Bůh přišel v osobě svého 
Syna na svět, je příliš důležitá na to, aby 
jejímu slavení bránila neznalost přesné-
ho data. Ano, Bůh má dokonce zalíbení 
i v tom, že neznáme ani přesné datum 
narození (pravděpodobně 6 před n.l.). 
A přece to nijak nesnižuje význam na-
rození Božího Syna. Z hlediska poměrů 
římsko-helénské antiky se instituciona-
lizovaný svátek narození Božího Syna 
přímo nabízel. Mohl být dokonce nasta-
ven na začátek roku jako v řecké a rus-
ké ortodoxní církvi. V západní církvi za-
číná církevní rok dobou Adventu, tedy 
přípravou na svátek příchodu Ježíše 
Krista na svět. Je jedno, zda rok svát-
kem Kristova narození začíná či končí 
(viděno optikou civilního roku), událost 
narození Spasitele, v němž nás Bůh na-
vštívil, je důvodem k oslavám. A ty jsou 
zaměřeny na Syna i Otce, který jej do 

Davidova města seslal, aby se tam stal 
člověkem.

2. Těžkosti s Vánocemi – 
historické ohlédnutí

Zvlášť problematické se zdá být dneš-
ní moderní slavení Vánoc, jehož příči-
nou je z velké části odkřesťanštění. San-
ta Claus nahradil dítě v jeslích a sobi 
vola s oslem ve stáji. Když se projdete 
24. prosince ulicemi Bergneustadtu, uvi-
díte v tureckých domácnostech vánoční 
osvětlení, okenní výzdobu a objevíte do-
konce vánoční stromky v muslimských 
rodinách. 

Napětí mezi kulturou 
a evangeliem

Tento vývoj vzdalující se křesťanské-
mu obsahu konkuruje ještě stále pře-
trvávající křesťanské tradici. Vánoce 
však vedle Velikonoc nebo Letnic stále 
patří k hlavním křesťanským svátkům. 
V nás, kteří patříme k Boží rodině a pro 
které je biblické poselství Božího vtělení 
důvodem k oslavám, vytváří vzdalování 
se křesťanských a světských vánočních 
zvyků napětí mezi evangeliem a kultu-
rou. Na jedné straně chceme vědomě 
k Vánocům přistupovat jako ke svátku 
narození našeho Pána (kyrios) a Me-
siáše (christos) Ježíše, na druhé straně 
jsme součástí naší společnosti, pro niž 
neznamenají Vánoce nic jiného než svá-
tek přání, jež si sami splníme. Jako ta-
koví se pak podílíme na jejích světských 
a komerčně zaměřených zvycích.

Pocit viny z přizpůsobování se 
duchu doby

Další napětí při utváření vánoční 
oslavy plyne z toho, že mnozí evan-
gelikálové (naštěstí) kladou důraz na 
zdravý rodinný život. Má-li rodina jako 
veličina význam, pak Vánoce, a Štědrý 
večer zvlášť, dostávají povahu rodinné 
slavnosti, při níž obdarováváme a jsme 
obdarováváni se všemi romantickými 
prvky, které k tomu patří. Ty ostatně 
i přes uspěchané zesvětštění tohoto 
svátku stále přetrvávají z dob, kdy se 
Vánoce slavily křesťansky, a tvoří dnes 
jejich mentální střed. A tak je radost ze 
svátku mnoha prorodinně orientova-
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ných zbožných křesťanů často doprová-
zena pocity provinění nebo jen pocitem 
stísněnosti, že se přizpůsobují duchu 
doby.

Jako Spasitel jednou provždy 
nebo jako Ježíšek každý rok 
znovu?

Náš evangelikální problém s Vánoci 
je však i problémem církev-
ně historickým problémem. 
Zdomácněl v konfesní tradi-
ci probuzeneckého hnutí 19. 
století a projevil se oprávně-
ným odmítnutím romantizu-
jícího pojetí Vánoc liberálního 
„kulturního protestantismu.“ 
Mísení křesťanské tradice 
s evropskou kulturou v „kul-
turním protestantismu“ ved-
lo mimo jiné ke zlehčení oso-
by kyria christa, jak se s ním 
setkáváme v degenerované 
formě okřídleného andělíč-
ka – Ježíška.  Z Božího Syna, 
jenž přišel jednou provždy na 
konci věků, z Mesiáše z Davi-
dova královského rodu se stal 
Ježíšek, který přichází „kaž-
dý rok znovu“ a s plavými 
kudrlinkami, naboso žadoně 
ve sněhu tluče u našich dve-
ří. A kdo jej nechá vstoupit, 
tomu toto líbezné dítě zapálí 
svíčky na vánočním strom-
ku. 

Absence vlastní reflexe 
a teologické odpovědi

Zcela právem se tomu pro-
buzenecké hnutí v 19. století 
postavilo. Ne vždy však mělo ve svých 
shromážděních a v rodinách teologický 
a duchovní potenciál nově oživit slavení 
Vánoc s plnou silou, jež je ve vánočním 
evangeliu skryta. Příliš často se ome-
zilo jen na to, že církevní praxi slavení 
svátků řeklo jen své „ne“, odmítlo tak 
svátek jako „nepravý“, „pokrytecký“ 
a „nesmyslný.“ K chybějící teologické 
odpovědi na kulturně protestantské 
zvěstování vánočního poselství patřilo 
také to, že probuzenecké hnutí koncen-
trovalo svůj spor především na (symbo-
lizační) znaky církevního svátku. Tak 
se adventní věnce a vánoční stromky, 
svíčky a jesličky staly terčem zbožné 
kritiky Vánoc. Ve většině však nebyli 
evangelikálové schopni argumentovat 
teologicky, tzn. rozebrat „zředěný“ teo-
logický obsah, který vánočním symbo-

lům dávala církevní tradice a který se 
od vlastního poselství o dítěti v jeslích 
vzdálil, ano dokonce osamostatnil a vy-
dal se vlastní polonáboženskou cestou. 
Právem vnímaná nechuť slavit takovéto 
svátky pak našla svůj výraz v tom, že 
adventnímu věnci, vánočnímu strom-
ku a svíčkám byl připisován pohanský 

ťanstvu zaznívala od počátku důvěry-
hodná kritika obviňující adventní věnec 
a vánoční stromek z pohanského půvo-
du. Jednodušší lidé v probuzeneckých 
sborech měli sklon kritice věřit o to víc, 
že ve svých Biblích o adventních věn-
cích, vánočních stromcích ani svíčkách 
u betlémských jeslí nic nenacházeli. 

S jeslemi, které v Lukášově 
vánočním evangeliu nelze 
přeslechnout, se ale nakláda-
lo jinak. Byly označovány za 
pokrytectví tradičního křes-
ťanství, a každý, kdo pod „za-
kázaný“ stromek jesle umístil, 
se tím proviňoval také. 

Dítě vylité s vaničkou 
a domácí „kompromisy“

Tak jsme se u nás doma 
vzdali vánočních jeslí s Marií 
a Josefem, s pastýři, vzdávají-
cími poctu narozenému dítěti, 
s anděly a především s Ježí-
šem, Spasitelem světa, kvůli 
kterému jsme Vánoce slavili. 
Bylo pozoruhodné, že jsme 
se nevzdali adventního věnce, 
vánočního stromku a svíček, 
ačkoliv to všechno bylo v na-
šem shromáždění jako symbol 
kultu pohanského slunovratu 
démonizováno a zakázáno. 
Když jsme pak později přece 
jen postavili Betlém s jeslička-
mi, kritizovala jedna návštěva 
ze shromáždění: „Slavíte snad 
znovu Vánoce jako ty zesvětš-
tělé církve?“ „Pořád lépe slavit 
církevně než pohansky,“ po-
mysleli jsme si. Ale ta výčitka 

zazněla, jako bychom to slavili „pohan-
sky.“ 

S pocitem exklusivity, ale bez 
vánoční bohoslužby

My jsme však tehdy také pohrdali 
všemi sousedy, kteří šli do kostela na 
nešpory. „Věděli“ jsme přece, že o Ve-
likonocích a Vánocích pospíchají do 
kostela, jen aby to své slavení ozdobili 
trochou té zbožné cukrové polevy. „Pře-
ce si nemohou myslet, že se díky tomu 
dostanou do nebe.“ Byli jsme na to, že 
nejsme takovými pokrytci jako ti, rá-
doby zbožní, „kostelní“ křesťané velmi 
hrdí. My jsme se každopádně toho „kos-
telního povyku“ neúčastnili. My jsme 
totiž žádné vánoční bohoslužby neměli! 
Jako děti jsme stáli na ulici a čekali na 
to, až nahoře ve vánočním pokoji začne 

tematický článek

původ (v germánském svátku zimní-
ho slunovratu). Přispělo k tomu tehdy 
probuzené historické vědomí, hledání 
evropských kořenů a objevování vlast-
ní kultury ve starých předkřesťanských 
obyčejích a zvycích, které mimo jiné ka-
tolická církev přebírala z pohanského 
prostředí a přeznačovala je. Ty pak byly 
bez reflexe praktikovány, zvlášť na ven-
kově a v alpských regionech. 

Stromek i jesle, kamenem úrazu
Tento kulturní původ utvářející lido-

vou identitu byl objevován, oživován 
a se zaujetím, pro kulturní protestan-
tismus 19. století příznačným, integro-
ván do křesťanských zvyků (např. „die 
deutsche Weihnacht“). „Křesťanské“ 
a „předkřesťanské“ vytvářelo těžko roz-
lišitelnou jednotu a ve vzdělaném měš-
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tematický článek

BERND BROCKHAUS
PŘELOŽIL JAREK ANDRÝSEK

fungovat elektrická železnice. Neboť 
pak, jak jsme to už ze zkušenosti znali, 
mohla začít nadílka. Do té chvíle jsme 
čekali venku, protože náš poválečný 
byt byl pro nás pět čekajících dětí příliš 
malý. Na nešpory jsme nešli. My jsme 
přece věděli, jak se Vánoce neslaví. Ale 
přitom jsme nevěděli, jak se vlastně sla-
ví. Jako probuzení křesťané jsme neměli 
odpověď na zdánlivý, ale přesto reálně 
se uskutečňující úpadek křesťanské kul-
tury slavení Vánoc. Neměli jsme žádnou 
duchovní či teologickou odpověď. Slavi-
li jsme Vánoce křesťansky? Byl to rodin-
ný svátek, svátek dárků, svátek radosti 
z nadílky pod stromkem, svátek vánoč-
ní pečeně.

Poznamenáni strachem ze 
zabřednutí do formalismu

Jistě, mí rodiče a s nimi mnozí du-
chovně smýšlející rodiče „exkluzivních“ 
rodin se ze všech sil snažili, aby 24. pro-
sinec nebyl jen svátkem dárků. Zpíva-
li jsme adventní a vánoční písně, četli 
jsme vánoční příběh z Lukášova nebo 
Matoušova evangelia. Ne však pravi-
delně, abychom snad nezabředli do 
„náboženské zvyklosti a povrchnosti“. 
To by byl jen zvrhlý církevní zvyk a na 
takovou kolej jsme se v žádném přípa-
dě nechtěli dostat. Vždy znovu jsme se 
snažili naplnit Vánoce křesťanským ob-
sahem. Byla to naše individuální a sou-
kromá snažení, která nikdy nepřekro-
čila své čistě rodinné zaměření. Nikdy 
také nevedla k sborově závaznému nebo 
dokonce sbor ovlivňujícímu vánočnímu 
zvyku (což bylo předem teologicky resp. 
eklesiologicky odmítáno).  

Vztah určovaný nejistotou bez 
alternativy, jak slavit

A tak naše slavení Vánoc také nijak 
neovlivnilo naše okolí, tvořené lidovou 
církví, o německé veřejnosti ani ne-
mluvě. Pokud šlo o nás samé, byli jsme 
na tom stejně jako všichni exklusivně 
smýšlející křesťané – náš vztah ke sla-
vení Vánoc byl určován elementární ne-
jistotou:

· nechtěli jsme Vánoce slavit nekřes-
ťansky, ale fakticky jsme se tomu těž-
ko vyhýbali;

· nechtěli jsme je slavit zbožně jako li-
dová církev (= „pokrytecky“), neznali 
jsme však ani teologickou, ani du-
chovní, ani žádnou jinou praktickou 
alternativu

Chtěli jsme je slavit křesťansky, nevě-

děli jsme však, jak to dělat, protože jsme 
vždycky vystupovali jen proti křesťan-
ské tradici. Chyběl nám vlastní promyš-
lený koncept, který by vycházel z učení 
o církvi (eklesiologický koncept), chy-
bělo nám vlastní pojetí církve.  

3. Eklesiologická ustanovení, 
předpoklady a záměry

Stát a církev nejsou identické 
veličiny

Křesťané, kteří slaví Vánoce, vycháze-
jí nevědomky a proto jaksi samozřejmě 
z eklesiologického předpokladu lidové 
církve, postulující stále ještě identitu 
národa a církve. Tato identita zde byla 
vnímána od dob Karla Velikého až do 
19. století. Svatá římská říše národa ně-
meckého, která v sobě zahrnovala větši-
nu Evropy, chápala sebe samu jako po-
litický útvar identický s křesťanstvím. 
Křesťanská Evropa pak měla dva vůdce, 
papeže a císaře. Ale tato Evropa se přes 
středověk, renesanci, humanismus a re-
formaci vyvinula k osvícenství a prů-
myslové revoluci. V 19. století bylo zřej-
mé, že jednota státu a církve se rozpadá, 
jasnou indicií tohoto trendu byl vznik 
svobodných, na státu nezávislých, círk-
ví. Stát a církev nejsou identické veliči-
ny, národ a stát nemohou být jako celek 
označovány za křesťanské. Ani to sami 
nechtějí.

Místo naříkání, tvůrčí utváření 
křesťanského svátku

Z toho pak plyne, že církev Ježíše 
Krista nemůže od současné společnos-
ti očekávat, že bude Vánoce slavit jako 
křesťanský svátek. Proto bychom měli 
zaprvé přestat s lamentováním nad 
konzumní povahou vánočních svátků. 
Co jiného lze od postkřesťanské spo-
lečnosti očekávat? Naopak bychom se 
měli na druhém místě zaměřit na ob-
novu vánočních svátků jako křesťanské 
slavnosti, na to, jak je utvářena církví 
a jaké duchovní impulsy jim vtiskne. 
Přemýšlejme o tom, jak slavíme Vánoce 
v našich křesťanských shromážděních. 
Co děláme proto, aby při bohoslužbě 
zaznělo vánoční poselství. Z něho by se 
nemělo nic ztratit. Vždyť se může stát 
pro církev obrovskou duchovní motiva-
cí, která nás osvěží, povzbudí a obnoví 
naši víru. 

Jasně, relevantně naší době 
a adekvátně situaci posluchačů

Poselství Vánoc by mělo být utváře-
no tak, aby zaznělo jako evangelium 

světu a bylo přitom relevantní součas-
né době. O to církev a teologové vždy 
znovu a nově usilovali. Zvěst musí být 
totiž přiměřená době, ve které žijeme. 
Mějme při tom na zřeteli, co je středem 
poselství, jež anděl zvěstoval pastýřům. 
Pokud mu porozumíme, využijme všech 
soudobých prostředků k tomu, aby se 
to poselství dostalo až k uším našich 
posluchačů, a to jak těch církevních, 
tak i těch světských. Obě skupiny jsou 
ovlivňovány kulturou své doby, svými 
zkušenostmi a „vánočními pocity“, kte-
ré jim nenamluvíme, ani nevymluvíme. 
A to je druhá fronta vánočního zvěsto-
vání. Oslovit posluchače v situaci, v níž 
se zrovna nachází.

Možnosti utváření bohoslužby
a) oslovit pohany s jejich romantickými 

vánočními vzpomínkami a nenaplně-
nými touhami

b) oslovit křesťany s jejich romantický-
mi vánočními vzpomínkami a nena-
plněnými touhami

Pokuste se seznámit s tím, jak mohou 
být štědrovečerní bohoslužby různě 
utvářeny. Vedle evangelizačního zamě-
ření mohou vést také k odlehčení z vá-
nočního stresu a prohloubení znalosti 
jejich obsahu, mohou být zaměřeny na 
cílovou skupinu: mladí, staří, rodiny, 
(mohou spojit pozitivní vánoční emoce 
s jejich křesťanským obsahem pozn. 
překl.).

Možnosti utváření rodinné 
slavnosti
a) Alternativně: buď „radikálně-nesen-

timentální“ nebo „emocionální“ Vá-
noce.

b) Konstruktivně: neharmonizovat, ale 
vydat se přímou cestou, neboť křes-
ťanské Vánoce v sekulární společnos-
ti nenajdete. Setkáte se jen s křesťa-
ny, kteří Vánoce slaví jako narození 
Spasitele a Pána, Ježíše Krista. Jemu 
k poctě, církvi k povzbuzení a společ-
nosti ke svědectví. Možná se můžete 
inspirovat otázkou: „Z jakých pohnu-
tek a s jakým očekáváním slavili Vá-
noce křesťané, když jako malá men-
šina v římské společnosti uvedli tento 
svátek v život tváří v tvář císařskému 
kultu?“

c) Spojením či srovnáním příkladů sla-
vení Vánoc křesťany a občany naší 
společnosti.



11ŽIVÉ SLOVO

IRENA ZEMANOVÁ

SVÁTKY
Vyrůstala jsem v rodině, ve které 

se nejrozšířenější křesťanské svátky 
- svátky vánoční - neslavily. Tatínek 
byl z prostředí, ve kterém znamenaly 
hlavně podstatně víc jídla než kdykoli 
jindy a přímo trpěl tím masovým bra-
ním Božího jména nadarmo. Mamin-
ka vzpomínala na dětství, kdy s rodiči 
seděla u klidné rodinné večeře, s Biblí 
otevřenou na prvních stránkách Luká-
šova evangelia nebo proroctví o naroze-
ní a životě Pána Ježíše a zpívali krásné 
křesťanské vánoční písně. Velice se za 
takové připomínání toho narození při-
mlouvala, protože kdyby se Pán Ježíš 
nenarodil, nemohl by nám ukázat Otce, 
bez narození by nemohlo být ukřižo-
vání ani zmrtvýchvstání. Vánoce jsou 
pro nás velkou příležitostí sdělit lidem, 
mezi kterými žijeme, o co tenkrát v Bet-
lémě šlo, co to znamená osobně pro nás 
a co pro všechny lidi dnes.

O slavení a svátcích vůbec jsme s ma-
minkou mluvily i v jiných souvislos-
tech. Například, že Židé měli svátků 
určených samým Bohem poměrně dost. 
A měli také instrukce, co, kdy a jak 
mají dělat, kde a jak je mají slavit. Bylo 
to pro ně dobrou připomínkou národní 
historie a Božího jednání s nimi - s ce-
lým národem. Ale může to být i tak, 
že je pro člověka dobré, nemít všechny 
dny v týdnu, měsíci a roce stejné. Bůh je 
pro řád a pravidelnost - to vidíme kolem 
sebe v přírodě, bez toho by neplatily 
žádné zákony, kterými se řídí makro- 
i mikrosvět. 

Pán Ježíš měl obyčej chodit do syna-
gogy. Pozor, nechodil tam jen ze zvyku. 
Jaké my máme obyčeje? Co děláme vě-
domě pravidelně? Čím se liší náš sedmý 
den v týdnu (nebo první den po sobotě) 
od těch zbývajících šesti? Scházíme se 
proto, abychom si připomínali, zvěs-
tovali a slavili smrt Páně (1Kor 11,26). 
Scházíme se v Jeho jménu, přicházíme 
společně do Jeho přítomnosti, abychom 
si připomínali největší bolest - Otce 
a největší vítězství - Syna v historii svě-
ta a vesmíru. Není to ani jen tryzna, ani 
jen radost. Nemá to být svátek?   

A dál můžeme uvažovat o tom, jest-
li, jaké a jak slavíme svátky. Že máme 
relaxovat, to víme. Že o dovolené nejde 

o „nicnedělání“, ale o činnost jinou, než 
tu, které se věnujeme jako hlavní v prů-
běhu roku, víme taky.  Jak je to s našimi 
svátky? Vyhledáváme je? K čemu je vyu-
žíváme? Ví o nich celý náš člověk: duch, 
duše a tělo? Jak tomu bylo u Židů? Pán 
Bůh nenařizoval nic jen proto, že k tomu 
měl právo, vždycky to mělo důvod, bylo 
to pro člověka dobré. A co na naše svátky 
a jejich slavení říká náš rozum, cit a vůle, 
o kterých mluví apoštol Pavel? (např. Kol 
1,9-10) Bratr Karel Kořínek nám zdůraz-
ňoval, že jen věřící člověk má předpoklad 
k tomu, aby byl harmonickou osobností, 
tedy člověkem, u kterého jsou rozum, cit 
a vůle v rovnováze. 

Samozřejmě, že každého ovlivňuje 
prostředí, ve kterém žije.  Byla doba, 
kdy se všechno podřizovalo řádu - svět-
skému i církevnímu. Bylo nutné umět se 
ovládat a podřídit se. Ve dvacátém sto-
letí si lidé mysleli a bylo to v módě, že 
věda (rozum) všechno vyřeší. Vyřešila, 
ale zdaleka ne všechno. V lidech zůstalo 
zklamání a nenaplněné prázdno. Teď je 
na výsluní cit. “Dělám jen to, co se mi 
chce, co mě baví a kdy se mi chce, jak to 
cítím.“ Ale může přijít situace, kdy by 
bylo lepší, rozhodnout se pro to, co se 
mi nechce, a nepůjde to, rozum a vůle 
se vyskytují pouze jako externisté.

Že to nesouvisí se slavením svátků? 
Život rozdělený na dny všední a sváteč-
ní je velmi důležitý jak pro jednotlivce, 
tak i pro sbor. Bůh stvořil člověka, aby 
byl harmonickou osobností, z toho 
můžeme mít radost. Víme, že jsme na 
světě, ale ne ze světa. Jsme a můžeme 
být jiní. Každý může na sobě něco vy-
lepšit. Někdo neumí projevit svoje city, 
jiný necvičí vůli a všichni potřebujeme 
správnou dávku rozumu.

„Ať cokoli činíte … .čiňte jakoby 
Pánu.“ (Kol 3,23)

V době, kdy jsem o tom slavení pře-
mýšlela a úvahu dopsala, dostala jsem 
e-mail od Rut Semjatičové. Mimo jiné 
píše i o slavení svátků v dnešním Izra-
eli, kde teď s manželem žije a pracuje. 
Jsou to skutečně lekce zážitkového vy-
učování.                

O svátcích, slavení a dalších souvis-
lostech s vámi uvažovala 

poézia

Účet
K nášmu štedro 

prestretému stolu

znenazdania prišiel

Pán Ježiš Kristus.

Z ničoho nič predložil 
nám účet.

Mal by si dať:

Pokánie

Opustenie zlých ciest

Odpustenie blížnemu

Prácu pre Božie kráľovstvo

Očakávanie Pána z neba

i investície pre večnosť 
v nebesiach

Dal si:

Hriešnu spokojnosť s tým, 
čo je

Neodpustenie akože 
dlhoročnej krivdy

Nadčasy pre seba

Očakávanie lepšej finančnej 
budúcnosti

Investície do časných hodnôt,

ktoré možno už zajtra

jednoducho nebudú

Pán čakal chvíľu

na vyrovnanie nášho účtu

Nuž, čo už,

nemali sme na to

Nemáme na to

Ach, Pane môj,

ešteže Ty nA to máš

Padám na kolená

a prosím s Tebou

Otca v nebi:

Keby si ma tak ponechal 

ešte aspoň tento rok... 

JÁN KUČERA
VERŠOVANÉ ODPOVEDE
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tematický článek

Zkušenost křesťana
se svátky v dnešním Izraeli

Znovu se na vlastní kůži a v plné míře 
přesvědčuji, jak hluboce jsou zde slave-
ny svátky. Okusila jsem zatím Roš haša-
na (Nový rok), po deseti dnech smutku 
a bázně Jom kipur  (Den smíření). Čtyři 
dny poté začíná Sukot (Svátek stánků), 
který, který trvá týden a je uzavřeným 
svátkem Simchat Tora (Radost tóry). 

Nový rok - Roš  hašana
Doslova to znamená „hlava roku“. 

Slaví se první a druhý den měsíce tišri 
(září/říjen) a je to zároveň první den tzv. 
„deseti dnů pokání.“ V den nového roku 
by každý Izraelec měl slyšet zvuk zvíře-
cího rohu (šofaru). Ten všem připomíná 
Boží soud, pokání a následnou radost. 
Na ulicích postávají věřící s maličkými 
sofary a nabízejí, že nad muži zatroubí 
a pomodlí se. Po té začaly dny smutku 
a bázně. Deset dní hlubokého rozmýš-
lení a posuzování svého života, během 
kterých se čte kniha Job.

Den smíření - Jom kipur
Samotný poslední den, kdy desátého 

dne měsíce tišri vrcholí doba zkoumání 
duše a očisty od hříchu, se nazývá Jom 
kipur. Tento den, jenž začíná večerem, 
zasáhl mé uši naprosto nezvyklým ti-
chem. K soumraku již řídne provoz na 
cestách, nakonec nikde není slyšet ani 
jediný výfuk. Snad celý Izrael vyšel do 
ulic a jako by si chtěl podvědomě užít 
výsady volného pohybu po silnicích, ve 
kterém jim po celý rok brání motorová 

vozidla. Téměř nikdo nechodí po chod-
nících, proudy aut na křižovatkách na-
hrazují proudy turistů, zvědavců, pobí-
hajících dětí, obyčejných lidí, ale hlavně 
proudy svátečně oblečených věřících. 
Jdou do synagog a pak se z nich vrace-
jí. Tito lidé jsou zahloubaní a radostní 
zároveň. Na jejich tvářích je vidět, že 
přemýšlejí, zpytují a prožívají bázeň. 
Bázeň, o které píše Bible. Bázeň před 
svatým Stvořitelem a Soudcem. Je sa-
mozřejmě možné potkat i takové účast-
níky svátku, kteří vycházejí „z tradice“, 
a pak odsoudit formálnost jejich „nábo-
ženského chování“. Buďme však čestní 
a připomeňme si „tradiční“ křesťany, 
kteří v době Vánoc vyčerpají všechnu 
energii na úklid, pečení a shánění vá-
nočních dárků. 

Následující den pokračuje klid a mír 
nejen na ulicích, ale i v bytech. Tradiční 
hlasitá hudba, reklamy, všudypřítomný 
řev a křik, vyložené věci z obchodů, lá-
kající nákupčí - to vše je pryč. Když jsem 
zde trávila svůj první rok, blíže mi nikdo 
nic nevysvětlil. I přesto je to pro běžné-
ho turistu a nezasvěcence výjimečný 
den. Člověk má pocit téměř blízkého 
konce světa. „Něco visí ve vzduchu“ 
a vytváří atmosféru pustoty a nejistoty, 
mohutného ticha a vznešenosti zároveň. 
Tento den jsou trochu „jiní“ i ti, kteří 
očividně s vírou v živého Boha nemají 
nic společného. I na naprosté bezvěrce 
má tento den svůj zvláštní vliv. Není to 

jen o tom, že „někdo vypnul zvuk“. Ten-
tokrát jsem byla obklopena těmi, kdo 
hledají v Písmu pravý smysl, cíl a účel. 
To už vám pak ale běhá po zádech mráz. 
Ticho a půst končí při večerním výcho-
du hvězd. Začínají se objevovat první 
statečná auta pomalinku a potichounku 
najíždějí do ulic, které se jen pomalu 
vracejí k tradičnímu šumu a ruchu. 

Svátek stánků - Sukot

Čtyři dny poté, 15. dne měsíce tišri, 
jsme byli s Igorem pozváni do Hadery, 
kde naši známí staví svůj stánek v první 
den Svátku stánků, již několik let. Po-
tkali jsme se tam s mnoha lidmi z naše-
ho shromáždění, kteří v jednotě a rado-
sti prožívali, že náš pozemský život má 
jen dočasnou povahu. I já jsem to přece 
jen prožívala jinak v provizorním stanu 
s děravou palmovou střechou a pohle-
dem na hvězdy, než při „kultivovaném“ 
shromáždění v betonových stěnách se 
střechou značky Bramac a zárukou na 
30 let. Lidé se sešli, aby po poslední 
sklizni v roce poděkovali za Boží požeh-
nání, aby si připomněli, že ani plná síla 
sama o sobě není zárukou šťastného 
a bezproblémového života. Přitom se 
také usilovně modlili za déšť pro Izrael. 
Celý večer až do hluboké noci probíhal 
v dočasném stánku (i na toaletu musel 
každý běžet o několik pater výše do 
blízkého panelového domu). 

Večer nás místní pastor na příkladu 
čtyř částí různých rostlin vedl k zamyš-
lení nad životem a k odpovědi na otáz-
ku: „Kým vlastně jsem?“ Lulav (neroz-
vitá větev datlové palmy) nevoní, ale má 
vynikající chuť (sladké datle). To jsou 
věřící, kteří znají Boží slovo, ale neplní 
jeho přikázání. Hadas (větvička myrty) 
krásně voní, ale nemá žádnou chuť. To 
jsou ti, kteří dobré skutky činí, Boží slo-
vo však neznají a nemilují. Arava  (vr-
bová větvička) nevoní a nemá žádnou 
chuť. To jsou lidé, kteří neznají Boží 
slovo a ani neplní jeho přikázání. Etrog  
(cedrát – obří citroník) krásně voní a má 
i chuť podobnou citronu. To jsou věřící, 
kteří znají a plní Boží přikázání. Jak je 
na tom každý z nás s láskou k Božímu 
slovu a s plněním Boží vůle? V době 
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Svátku stánků se všude čte Kniha Ka-
zatel. A opravdu v této době hlubokého 
rozmýšlení se vám slova této knihy no-
vým způsobem otevírají. Vřelá je také 
modlitba, která naplňuje část večera 
- poděkování Hospodinu za to, že nám 
dovolil dožít se tohoto dne. Člověk si 
uvědomí, že každý náš dech je v rukou 
našeho Nebeského Otce.

Zdaleka ne každý si staví svůj stánek. 
Většinou se přátelé sejdou u někoho „na 
návštěvě“. Možná právě proto, je pohled 
na malé a velké, ozdobené a osvícené 
stánky roztroušené všude po městech 
mezi panelovými domy tak zajímavý. 
(Velký stánek organizuje dokonce ma-
gistrát města na náměstí, další připra-
vují např. restaurace nebo hotely apod.) 
Lidé zde posedávají a prožívají s druhý-
mi dlouhé hodiny společenství, děti jsou 
při tom a poslouchají. Pak si jdou hrát, 
nakonec je speciálně pro ně připravena 
spousta zábavných her a kvízů z biblic-
kých znalostí. Dle Slova Božího by měli 
muži v těchto stáncích po sedm dní no-
covat. Je pravda, že to nedělá každý, ale 
jak jsem slyšela, mnozí o tom přemýšle-
jí stále více a chystají se to udělat – příš-

poezie

Z ŘÍJNOVÉHO DOPISU 
RUT SEMJATIČOVÉ 

Na 10. misijnej konferencii, ktorá sa ko-

nala začiatkom novembra v Modre, nám 

poslúžil výkladom Písma i skúsenosťami 

z misie Ken Barrett, Angličan, ktorý už 

25 rokov slúži v Španielsku. V západnej, 

nominálne katolíckej krajine, si evanjeli-

zácia žiada tvorivý prístup.

Pred tromi rokmi v predvianočnom 

čase mladí kresťania zaujali priestor vo 

vchode vysokoškolského internátu a vy-

tvorili „živý Betlehem“. Bolo tam všetko, 

čo treba … vlastne takmer všetko. Keďže 

študenti sú národ inteligentný, začali sa 

pristavovať a upozorňovať na vážny ne-

dostatok. „V tých jasličkách niečo chýba, 

či nie…?“

A presne to bola pointa. Rozvinulo sa 

mnoho rozhovorov s jednou podstatnou 

otázkou: „Kde je Ježiš v tvojich Viano-

ciach? Nechýba ti tam?“ A aké budú tie 

naše? Pozor, aby nám neuniklo to pod-

statné!

tí rok i můj manžel Igor. Není divu, že 
dnes i někteří křesťanští vůdci a služeb-
níci sami vyjíždějí na nějakou dobu do 
přírody, na samotu, aby prožívali jed-
notu s Hospodinem. Svátek Sukot není 
dobovým křesťanským trendem podpo-
rujícím duchovní růst, ale dávné přání 
Stvořitele prožívat „blízké společenství“ 
se svými syny, nerušené šumem dětí či 
domácími pracemi manželky. Je to také 
opravdu silné evangelizační poselství, 
jež tiše „křičí“ do duší kolemjdoucích – 
„Můžete se nám smát. Bůh je však živý 
a my mu zůstáváme věrní, protože On je 
toho hoden“.

Radost z Tóry - Simchat Tora 

Svátek se slaví po skončení svátku 
Sukot, dne 22. tišri. Symbolizuje skon-
čení ročního čtení Tóry a započetí no-
vého. Ten večer byl na každém kroku 
naplněn skutečnou radostí. Možná že 
věřících zde nebylo až tak mnoho, jak 
se zdálo, jejich radostná nálada a vděč-
nost však doslova naplnily každý kout 
města. Přes den bylo ve shromáždění 
zakončeno roční čtení Tory a k večeru 
vyšli všichni věřící Židé ze svých syna-

gog a shromáždění. Pouze v tento je-
diný den v roce vynesli na ulici cenné 
svitky Písma v pozlacených pouzdrech. 
Už sama jejich manuální výroba stojí za 
ocenění. Zdaleka to ale není pro ně to 
nejdůležitější.  Uvědomují si, jaké by to 
bylo, pokud by člověk nedostal do ruky 
Boží slovo. Nebylo by z čeho vycházet, 
čeho se držet, naprostá nejistota, žádný 
směr pro život. Chaos mezi věřícími, 
žádný pevný bod. Každý rok si tedy 
živě představují, jak by život vypadal, 
kdyby neměli kdykoliv na dosah „dopis 
od Otce“. Když si to v plném důsledku 
člověk uvědomí, „nezbude“ mu nic ji-
ného, než se radovat z celé duše, srdce 
a vší síly. Viděla jsem to na jejich tvářích 
a nakazilo to i mne samotnou.

Hospodin věděl, proč člověku dává 
své svátky – obnova, radost, povzbuze-
ní, hlubší očištění, nový začátek a načer-
pání nové síly. Ve svátcích sám Stvořitel 
dává těm, kdo mají zájem, víc všeho po-
třebného než soudobé křesťanské kon-
ference. O tom jsem přesvědčena.

PETER KOZÁR

Čo tu chýba?
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Prenasledovanie kresťanov 
v Iráne a Iraku 

Ako čitatelia Biblie vieme, že od za-
čiatku Cirkvi prežívali kresťania spolu 
s mnohým Božím požehnaním aj pro-
tivenstvo a prenasledovanie. V prítom-
nom čase to nie je iné. V tomto článku 
sa pozrieme na dve krajiny, v ktorých je 
z rôznych dôvodov protivenstvo a pre-
nasledovanie kresťanov súčasťou ich 
života.

IRÁN

V tejto ázijskej moslimskej krajine  jej 
náboženskí (a zároveň i politickí) vod-
covia vidia v kresťanskej misii hrozbu. 
Jeden z nich obvinil kresťanského pra-
covníka z politickej činnosti, vyhlásiac, 
že kresťanské zvestovanie podkopáva 
základ islamskej vlády. 

Zázrak situácie v Iráne je v tom, že 
napriek rastu Cirkvi za viac než 30 ro-
kov islamského režimu nebolo tam za-
tiaľ oficiálne prenasledovanie kresťanov 
zo strany štátnej moci v masovom mera-
dle. Áno, počas týchto rokov boli niek-
torí kľúčoví kresťanskí vodcovia umu-
čení a mnoho cirkevných budov a kres-
ťanských inštitúcií bolo zavretých. Ale 
v porovnaní s inými moslimskými kra-
jinami, kde sú obrátenia moslimov ku 
Kristovi zakázané a trestané v Iráne to 
tak nebolo, aspoň vo väčšej miere nie.

 Je tu aj ďalší základný rozdiel medzi 
Iránom a inými islamskými krajinami. 
V nich hlavné protivenstvo a prenasle-
dovanie kresťanov prichádza od mos-
limských obyvateľov. Tí sú fanatickí 
a neznášanliví voči každému, kto sa 
odvráti od islamu a stane sa tak v ich 

očiach ´zradcom´. Iránci sú všeobecne 
znášanlivejší a mnohí z nich sú sklama-
ní z islamu. Táto skutočnosť dáva tiež 
nové príležitosti pre zvestovanie evan-
jelia.

   Preto je tu protivenstvo oproti evan-
jeliu a kresťanom zvlášť od islamského 
režimu. A vzhľadom k pokračujúcemu 
rastu Cirkvi úroveň prenasledovania 
z jeho strany v ostatných rokoch stúpa.

   Pretože väčšina zhromaždení evan-
jelikálnych skupín bola zakázaná a ich 
budovy boli zavreté (hoci niektoré ešte 
stále pôsobia za značných obmedzení 
v Teheráne), islamské vrchnosti sa viac 
zamerali na podzemné zbory a stretnu-
tia domových skupín. 

Niektorí aktívni veriaci boli uväznení 
a držaní vo väzení nejaký čas a potom 
prepustení na vysokú kauciu. Niektorí 
boli prinútení opustiť krajinu a iní ob-
medzili spoločnú činnosť a sú opatrní. 
Kresťania z Iránu podávajú správy o te-
lesnom týraní, obťažovaní a diskrimi-
nácii pre ich vieru. Výsledkom je veľký 
strach medzi mnohými z nich. 

Jednotliví veriaci majú ťažkosti pri 
hľadaní zamestnania a jeho udržaní. 
Môžu byť ako takí zaznamenaní alebo 
dokonca zastrelení, keď sa pozná, že sú 
kresťania. Tí z nich, čo začnú podnikať 
ako živnostníci, ťažko získajú a udržia 
si zákazníkov a tak nemajú dostatočný 
zárobok. Kresťanskí rodičia majú pro-
blém umiestniť svoje deti v škole. Inými 
slovami: s kresťanmi úrady a inštitúcie 
zachádzajú ako s druhotriednymi ob-
čanmi.

Prípad dvoch mladých iránskych 
žien, Maryam a Marzieh (na fotogra-
fii), ktoré boli držané vo väzení takmer 
9 mesiacov, viedol kresťanov po celom 
svete k modlitbám za ne. Sme vďační, 
že v máji boli prepustené a boli zbavené 
všetkých žalôb proti nim. Jedna z nich 
povedala: „Verím, že naše zatknutie, 
väznenie a následné prepustenie bolo 
celé pre Jeho slávu Ale modlitby ľudí 
nás povzbudzovali a  udržovali počas 
tejto skúšky.“

Modlite sa za kresťanov v Iráne, zvlášť 
za tých, čo majú moslimský pôvod, aby 
prežívali Pánovu ochranu a uprostred 
mnohých obmedzení mali od Neho 
múdrosť, ako sa správať voči svojim 
moslimským spoluobčanom!

IRAK

Irak je arabská krajina, úplne odlišná 
od Iránu. Po prvé, väčšina kresťanov sú 
Asýrčania, takže nie sú ani Arabi ani 
moslimi. Zväčša sú príslušníkmi ka-
tolícky orientovanej chaldejskej cirkvi 
a ostatní patria do východnej ortodox-
nej (pravoslávnej) cirkvi. V asýrskej ko-
munite sa nájdu aj evanjelikálni kresťa-
nia. 

Predpokladalo sa, že pád režimu 
Saddáma Husajna v roku 2003 pove-
die k demokratickému sekulárnemu 
štátu. Mnohí Iračania mali vysoké oča-
kávania, že nadíde doba slobody a rov-
nosti. Avšak tieto nádeje boli zmarené 
následným chaosom, v ktorom sa kres-
ťania stali terčom prenasledovania a et-
nických čistiek zo strany radikálnych 
islamských skupín, tak sunnitov ako 
aj šíitov. Obe skupiny usilujú o úplnú 
islamizáciu Iraku. Títo  islamskí extré-
misti mali za cieľ „vyčistiť“ krajinu od 
všetkých kresťanov. 

A tak od tohto času začali bombové 
útoky na kresťanské kostoly a inštitú-
cie, ničenie kresťanských obchodov 
a násilné zaberanie domov a majetku 
kresťanov. Niektorí kresťania boli une-
sení a zabití. Kresťanské ženy boli nú-
tené nosiť islamský odev a mnohé boli 
znásilnené. Veľké množstvo kresťanov 
utieklo do kurdských oblastí a na Niniv-
skú pláň (vlastníctvo ktorej je predme-

zo zahraničia
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PETR VAĎURA

Zámek v Horšovském Týně patří k nej-
krásnějším renesančním stavbám v Čechách. 
V polovině 16. století jej nechal postavit Jan 
mladší Popel z Lobkovic, jeden z nejbohatších 
šlechticů království českého. Zámek byl na-
tolik reprezentativní, že ani pozdější majitelé 
necítili potřebu nějak výrazně jej přestavovat. 
Proto se nám dochoval takřka v původní po-
době dodnes.

Největší místností na zámku je Erbovní sál. 
Když jej Jan mladší Popel z Lobkovic stavěl, byl 
nejvyšším purkrabím a nejvyšším sudím králov-
ství českého. Není proto divu, že je zde zpodob-
něn ve středu kompozice obklopen erby předních 
šlechticů své doby. Nad ním už je pouze samotný 
král.

Na stěně místnosti, skrze niž se do Erbovního 
sálu vchází, se dochovalo torzo malby, která před-
stavovala biblické podobenství o Lazarovi a bo-
háči. O boháči příběh říká, že se nádherně strojil 
a denně skvěle hodoval, zatímco Lazar, který le-
hával u jeho vrat, byl hladový a nemocný. Stalo 
se, že oba muži zemřeli ve stejný den. Lazara nesli 
andělé do ráje, avšak bohatý muž se ocitl v pekle. 
Odtud volal na Abrahama slova, která nacházíme 
zde na stěně: „Pane, smiluj se nade mnou a pošli 
Lazara, ať omočí konec prstu svého ve vodě a svla-
ží jazyk můj, neboť se mučím v tomto plameni.“ 
Dostává se mu však odpovědi: „Synu, rozpomeň 
se, žes bral dobré věci v životě svém, ale Lazar též 
zlé. Nyní pak tento se těší, ale ty se mučíš.“ 

Když jsem si prohlížel tyto malby poprvé, za-
trnulo mi: jeden z nejbohatších mužů v království 
si zde nechal na stěnu vymalovat scénu, která jej 
měla varovat před sobectvím, okoralostí srdce 
a nedostatkem soucitu s chudými a trpícími. Bo-
hatý muž z Ježíšova podobenství v pekle volal: 
„Pane, smiluj se nade mnou.“ Jenže protože on sám 
se za svého života nad chudým Lazarem nesmilo-
val, byl odmítnut. „Tak si dej pozor, ať nedopadneš 
stejně,“ říkala Janu z Lobkovic tato malba, kdykoli 
kolem ní ve skvostném rouchu procházel přijímat 
v Erbovním sále své hosty.

Kdo z nás, bohatých lidí západní civilizace, by 
si nechal takové memento namalovat na stěnu své 
haly či obývacího pokoje? A kdo z nás vůbec bere 
vážně varování, že co kdo rozsívá, to bude taky 
sklízet? Obdivuji Jana mladšího Popela z Lobko-
vic, že on to vážně bral. Jenže to byl rok 1558.

glosa

tom sporu medzi sunnitmi a Kurdmi – p. prekl.). Veľká väčšina kresťanov 
ušla z Iraku do susedných krajín, najmä do Sýrie. Následkom toho kresťan-
ská populácia Iraku drasticky klesla z 1,5 milióna v roku 1990 na približne 
400 000 v súčasnosti.

   V júli 2009 boli za tri dni spáchané bombové útoky na 7 kostolov v Bag-
dade a Mosule. Štyria ľudia boli zabití a 30 bolo zranených. Ďalšie bomby 
vybuchli cez Vianoce a mali za následok väčšie množstvo mŕtvych a rane-
ných.

 Vo februári 2010 bolo zabitých 8 kresťanov v Mosule. V máji uskutoč-
nili teroristi pri Mosule bombový útok na tri autobusy, ktoré viezli kres-
ťanských študentov. Okolo 80 študentov bolo zranených, niektorí z nich 
veľmi ťažko a dvaja z nich neskôr zomreli. Kresťanský poslanec irackého 
parlamentu vyzval ústrednú vládu i miestne úrady, aby chránili irackých 
kresťanov pred násilím, zvlášť v okolí Mosulu. 

31. októbra 2010 bolo najmenej 46 kresťanov zabitých a vyše 80 ťažko 
zranených pri útoku ozbrojencov na katolícku katedrálu v Bagdade počas 
omše. Niekoľko hodín tu zadržiavali 120 rukojemníkov, prevažne žien, 
kým bezpečnostné sily nevtrhli dnu. Následné odpálenie výbušnín a streľ-
ba si vyžiadali spolu 58 obetí, vrátane kňaza a 9 policajtov.

Pokiaľ ide o tých, čo ušli z Bagdadu a Mosulu aj ich okolia do kurdskej ob-
lasti na severe Iraku, kresťanské organizácie, vrátane Barnabášovho fondu, 
podporujú týchto ´vnútorných utečencov´, ktorých životy sa od základu 
zmenili. Podpora začala prikrývkami, balíčkami s potravinami a ohrievač-
mi. Neskôr medzi nimi začala pôsobiť kresťanská agentúra pre rozvoj pod-
nikania, aby ich podporila vo využití ich schopností a zručností tak, že by 
si postupne mohli sami zabezpečiť živobytie pre svoje rodiny, či už chovom 
dobytka, obchodom alebo remeslom. Niektorí z nich boli predtým inžinie-
ri, doktori a učitelia, ale tu na severe, kde od Kurdov nie sú žiadané takéto 
služby, musia hľadať iné možnosti obživy pre svoje rodiny. ´Barnabášov 
fond´ je zapojený do budovania bytových blokov pre týchto utečencov.

A predsa, uprostred všetkých týchto záporných správ je jedna veľmi po-
vzbudzujúca. V kurdskej oblasti na severe Iraku moslimskí Kurdi prichád-
zajú k viere v Krista a Cirkev tu rastie. 

Modlime sa za kresťanov v Iraku! Modlime sa za asýrsku kresťanskú ko-
munitu, ktorej príslušníci buď žijú ohrození v Bagdade a inde alebo ušli do 
kurdskej oblasti alebo opustili Irak! Modlime sa, aby uprostred ťažkostí, 
zavrhnutia a prenasledovania obrátili sa ku Kristu a poznali Ho ako svojho 
Pastiera a Ochrancu!

Jan mladší 
Popel

z Lobkovic

MALCOLM STEER, Z ECHOES  11-2010  
PRELOŽIL JÁN HUDEC
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tématický článok

JÁN ČÍŽ

Vianoce a Štefan
Skutky 6,5.8 a 7,55

V našom kalendári sa stretajú Viano-
ce a sviatok Štefana (mučeníka). Keď sa 
nad tým zamyslíme, nachádzame dva 
kontrasty. Hneď vysvetlím, čo mám na 
mysli.

1. Narodenie a smrť

2. Plnosť fyzická a duchovná.
Na Vianoce si kresťania pripomínajú, 

že Boh sa stal človekom. Narodenie die-
ťatka je v širšej i v užšej rodine mimo-
riadna a samozrejme tiež radostná uda-
losť. Opakom je koniec života človeka. 
Už samotná smrť prináša zármutok, ale 
omnoho viac, keď je to smrť násilná.

Na Vianoce túžia ľudia po hojnosti 
a plnosti. Tí čo majú peniaze, si môžu 
dopriať plný stôl aj darčeky. Je túžba, 
najmä rodičov, aby sa stretla celá rodi-
na a bol plný dom. Väčšinou sa však 
zabúda, že plnosť a plná radosť má svoj 
zdroj niekde inde. O Štefanovi zo Skut-
kov apoštolov čítame (6, 5 a 8): ... zvolili 
si Štefana, muža plného viery a Ducha 
Svätého ... Štefan plný milosti a sily, ko-
nal medzi ľuďmi veľké divy a znamenia. 
Táto skutočnosť bola viditeľná aj na jeho 
zovňajšku: Všetci, čo sedeli vo veľrade, 
naňho uprene pozerali a videli, že jeho 
tvár je ako tvár anjela. (6,15) Môže byť 
napínavé sledovať jeho príbeh, pokiaľ 
nám to umožňuje kronikár prvotnej 
Cirkvi, Lukáš. Veď nikde inde v Biblii 
viac o tomto mužovi nič nenájdeme.

Kto bol Štefan?
Od rodičov dostal meno, ktoré nemá 

pôvod v hebrejčine ani histórii Božieho 
vyvoleného ľudu, ako bývalo zvykom. 
Meno v gréckom jazyku má význam 
veniec alebo koruna. Svedčí to o sku-
točnosti, že jeho rodičia aj on dlhší čas 
bývali mimo územia Svätej zeme, pat-
rili k tzv. „helenistom“. Okrem iného 
iste i to zavážilo, že bol vybraný medzi 
siedmych diakonov, ktorí sa mali starať 
o vdovy a siroty kresťanov práve z tej-
to skupiny Židov. Ako diakon pôsobil 
v Jeruzalemskom zbore v sociálnej pod-
pore chudobných a chorých, ale aj ako 
evanjelista. Mal v svojej činnosti medzi 
veriacimi úspechy: Štefan plný milosti 
a sily, konal medzi ľuďmi veľké divy, 

a znamenia. Ale mal aj opozíciu: Tu po-
vstali proti nemu niektorí zo synagógy 
zvanej synagóga Libertíncov, Kyrénča-
nov a Alexandrijčanov… (6,8.9) Bol to 
človek vzdelaný, poznal dobre históriu 
Božieho pôsobenia vo svojom národe 
a vedel to dômyselne použiť pre svoju 
súčasnosť. Aj keď sa spojila celá špička 
židovskej inteligencie, nemali dostatoč-
né argumenty, ktoré by popreli prav-
divosť jeho slov a činov, tiež obhajova-
cej reči pred Sanhedrinom. Tam kde 
končia logické argumenty, nastupuje 
hrubá brutalita voči nositeľovi nových 
resp. iných myšlienok. Tak spomenu-
tý súdny proces skončil kameňovaním 
Štefana. Bol na svete prvý kresťanský 
mučeník a po ňom je to rad bez počtu 
a konca… Podrobný popis tejto udalosti 
aj jeho historicko-kritická reč sú zapísa-
né v knihe Skutky apoštolov kapitole 6 
a 7, čo je čitateľovi Biblie dobre dostup-
né. Tu sa ďalej zameriame na 4 charak-
teristiky Štefana, ktoré ho robili takým 
výnimočným. Sú to viera, Svätý Duch, 
milosť a sila a to všetko v plnosti.

Plnosť a prázdnota
Máličko odbočím. V Biblii sa dozvie-

me, že Boh má záľubu v plnosti. Nepá-
čilo sa mu, že: Zem bola pustá a prázd-
na… (1M 1,1) Preto na nej mnoho učinil 
a stvoril človeka na svoj obraz, potom 
okrem iného povedal: Ploďte sa a množ-
te sa, naplňte zem a podmaňte si ju! 
(1M 1,28). Tak isto i duchovná podstata 
človeka (dom) má byť nielen vymetená 
a vyzdobená, (Lk 11,25) ale aj naplnená 
Svätým Duchom (Lk 1,41).

Plnosť viery
Pán Ježiš hovoril o malej (Mt 6,30) 

a veľkej viere (Mt 15,28). Lukáš tu po-
užíva zvláštne spojenie – plný viery. 
Vyskytuje sa len v tejto charakteristike. 
Hovorí nám to, že v jeho konaní a slo-
vách sa nenašlo ani najmenej miesta 
pre neveru. Je príznačné, že Štefan začal 
svoju reč od Abraháma, otca viery, čo 
tiež potvrdzuje oprávnenosť Lukášovho 
vyjadrenia. 

Slovo viera a veriť sa v Biblii vysky-
tujú viac než päťstokrát. Z toho asi 

stokrát sú použité v súvislosti s tým, že 
spasenie, ospravedlnenie a večný život 
je z viery. Z toho vyplýva, že Boh svoju 
priazeň k človekovi udeľuje práve skrze 
vieru.

Plnosť Ducha Svätého

Hoci z času na čas zostupoval Duch 
Hospodinov na prorokov, prvým kto 
bol plný Ducha Svätého, bol Pán Ježiš: 
Ježiš sa navrátil od Jordána plný Ducha 
Svätého. (Lk 4,1) Štefan po znovuzro-
dení (hoci to nám Lukáš nespomína) 
bol v mnohých vyjadreniach podobný 
Pánovi Ježišovi, tak aj v osobnej plnosti 
Ducha Svätého, čo Lukáš trikrát opa-
kuje. Táto skutočnosť sa prejavila aj na 
jeho tvári: Všetci, čo sedeli vo veľrade, 
naňho uprene pozerali a videli, že jeho 
tvár je ako tvár anjela. (6,15) Je to výni-
močná vec aj v Cirkvi.

Plnosť milosti a sily

Milosť a moc (sila) sú na prvý pohľad 
dve protichodné charakteristiky člove-
ka. Oni sa však zjednocujú v Bohu, ako 
to často čítame: Ale ty, Pane, si silný 
Boh ľútostivý a milosrdný, zhovievavý, 
mnohej milosti a pravdy. (Ž 86,15)

Pri Štefanovi sa tieto charakteristiky 
prejavili v tom, že veriacim ľuďom pre-
javoval Božiu milosť prakticky v diakon-
skej službe. Keď ho však zatkli a vypočú-
vali, hádali sa s ním, neustúpil ani o piaď 
z poznania – bol silný až po smrť.

Na záver sa chcem vrátiť k tomu, čo 
som v úvode načrtol: Vianoce a Štefan 
(mučeník) – Patrí to spolu? Iste, Štefan 
mal tie najkrajšie Vianoce (ak to tak 
môžeme povedať), keď ho prijal sám 
Pán Ježiš: Ale on, plný Ducha Svätého, 
uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Bo-
žiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha 
a povedal: Hľa vidím nebesia otvorené 
a Syna človeka stáť po pravici Boha. (Sk 
7,55.56)

Kresťan plný viery, Ducha Svätého, 
milosti a sily má to, čo iní nenájdu ani 
pri plných stoloch na Vianoce, ba ove-
ľa viac. To sú tie každodenné najkrajšie 
sviatky.
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JAROSLAV ŠUPÍK A
OTA ZABYSTRZAN

Setkání seniorů

Již delší dobu přemýšleli někteří bra-
tři a sestry o setkání seniorů a mapo-
vali zájem. Pro děti, mládež a rodiny je 
pobytů a společných setkání dostatek, 
ale starší manželé, vdovy a vdovci zase 
tolik příležitostí ke společnému trávení 
volného času nemají. Při přípravě setká-
ní jsme mysleli i na to, jak pojem senior 
nadefinovat? Věkem, stavem nebo snad 
duchovní zkušeností?

Naše obavy se rozptýlily, když se zača-
li hlásit první zájemci. Ve dnech 19. až 
21. října 2010 se setkání uskutečnilo ve 
Smilovicích nedaleko Třince v rekreač-
ním zařízení Křesťanského společenství 
Slezské církve evangelické a.v. Účastníci 
zde v krásném prostředí Beskyd prožili 
slunečné dny a během procházek i sdí-
lení svých hluboce lidských zkušeností 
i zkušeností víry.

Program byl zaměřen na povzbuzení, 
potěšení i usměrnění. Na tři dny bylo 
připraveno pět seminářů či rozhovorů 
k tématu:
1. Povzbudivým momentem byla účast 

manželů Krmáškových, kteří se doká-
žou dívat na problémy současné gene-
race věřících reálně a střízlivě. Věřící 
člověk může i v nemoci a stáří svou 
pokorou obohacovat. Jak bychom asi 
úděl nevidomého nesli my sami?

2. Jaroslav Šupík vedl seminář s násled-

nou diskusí na téma: „Úskalí seniorů 
ve sborech.“ Proč se starší generace 
při odchodu do důchodu často uzaví-
rá sborové práci? Vždyť může předá-
vat své zkušenosti a vyprávět o svých 
prožitcích s Pánem mladší generaci.

3. O „Vztazích přes dvě generace“ tedy 
o roli babičky a dědečka mluvil Ota 
Zabystrzan. Především o možnos-
tech a smyslu vzájemné komunikace, 
o šancích pozitivně ovlivňovat svá 
vnoučata a chránit je před zlými vli-
vy, jakož i o respektu k výchovnému 
vlivu rodičů.

4. Sestra Eva Ostrolucká vyprávěla 
o svých rodičích, Žarnovických, o je-
jich pevných postojích, ale i o jejich 
laskavosti. Sdílela s námi také své 
prožitky při doprovázení svých blíz-
kých při těžkých nemocech a umírání. 
Její tříhodinové vyprávění zapůsobilo 
také tím, s jakou laskavostí a porozu-
měním hovořila o cestách, kterými ji 
Bůh vedl. Její zkušenosti víry nás ně-
kdy přiváděly až k slzám. Vyprávění 
zakončila sestra Eva několika praktic-
kými radami:

· k chápání druhých potřebujeme 
moudrost

· k životu patří úspěchy i neúspěchy

· mějme v sobě i trochu humoru

· je cenné se osvobozovat od věcí, 
o kterých si myslíme, že jsou cenné

· kroťme své malé pošetilé „já“

· na každý den dostaneme příděl 
nové síly

· víra dozrává v utrpení

· cvičme se v čekání

· někdy je náš rozhovor s Bohem mod-
litbou, jindy zápasem

· umírání je také umění, i když na nás 
čeká Pán Ježíš

· v trápení jsem tolik neočekávala po-
těšení, jako posilnění

5. Jeden večer byl věnován zdravot-
ní osvětě. Na téma „Stáří a nemoci“ 
přednášel bratr MUDr. Dobroslav 
Sekret. Dokázal fungování lidského 
těla přiblížit velmi názorně a vytvořil 
atmosféru pro spoustu praktických 
dotazů. Mile rozháněl naše chmury 
nadcházejícího stáří.

Na setkání seniorů se také hodně zpí-
valo a nakonec se účastníkům ani ne-
chtělo jet domů. Spokojenost s progra-
mem, ubytováním i stravováním to jen 
umocňovala. Loučili jsme se s přáním, 
aby nám Pán dopřál se za rok opět vrátit 
a pobyt zopakovat.

ze slezských sborů ve Smilovicích

stalo se



18 ŽIVÉ SLOVO

biblický kvíz

PETR VAĎURA

Rozhovor
s neznámým

Reportér: Žijete zde v Anatótu, ačkoli 
jste dlouhá léta byl Hospodinovým 
knězem. Jak je to možné?

Neznámý: Je to důsledek jednoho špat-
ného rozhodnutí. A to mohu být 
rád, že mě král vůbec nechal naživu. 
Ostatní, kteří udělali totéž, co já, jsou 
už mrtví.

R: Jak je to možné? Vždyť jste patřil na 
Davidově dvoře k nejdůležitějším li-
dem?

N: Král David si mě vážil, ale bylo to 
způsobeno výčitkami svědomí. Když 
se totiž ve svém mládí stal oblíbeněj-
ším než Saul, chtěl ho král zabít. Na 
útěku se David uchýlil se svými muži 
do Nóbu. To bylo tenkrát kněžské 
město, stál tam stánek a můj otec byl 
veleknězem. David měl hlad, a tak 
požádal otce, aby mu dal nějaké jídlo. 
Otec však žádné jídlo neměl vyjma 
předložených chlebů, které právě ode-
bral ze zlatého stolu. A tak je Davido-
vi dal. Jenže to někdo udal Saulovi 
a ten nechal otce i celou jeho rodinu 

povraždit. Přežil jsem pouze já. David 
měl výčitky svědomí, že zavinil smrt 
tolika vynikajících lidí, a proto si mě 
vzal s sebou a já jsem mu celý život 
sloužil jako kněz Hospodinův. 

R: V čem ta služba spočívala?
N: Pro Davida bylo důležité, že jsem 

v Nóbu vzal posvátný efód, jehož pro-
střednictvím se mohl dotazovat Hos-
podina. Ale i pak, když se stal králem, 
jsem byl pro něj důležitý. Aby mohl 
sjednotit království, musel mít svr-
chovanost nad bohoslužbou. Zmocnil 
se stánku smlouvy i posvátné arh-
chy, a když dobyl Jebúz a udělal z něj 
hlavní město Jeruzalém, přestěhoval 
centrum izraelské bohoslužby tam. Já 
jsem byl veleknězem. Každý věděl, že 
jsem potomkem Élího a že moje služ-
ba je legitimní. 

R: Kdy se od vás tedy král odvrátil?
N: Bylo to až na konci jeho vlády. David 

už byl starý a bylo jasné, že nebude 
vládnout dlouho. Bylo zde několik 
jeho synů, ale nikdo nevěděl, kdo 

z nich bude vládnout po 
Davidovi. Ten o tom ne-
chtěl nikdy veřejně mlu-
vit. Naznačoval mi sice, 
že by jeho nástupcem měl 
být Šalomoun, ovšem kdo 
znal historii Šalomounovy 
matky Bat-šeby, nemohl 
s tím souhlasit. David ji 
přeci ukradl jejímu prá-
voplatnému manželovi! 
Když se tedy Chagitin syn 
Adónijáš začal domáhat 
následovnictví, viděl jsem 
to jako správné.
R: A David ho jako násle-
dovníka neurčil?
N: Ne. Adónijáš se však 
začal jako král chovat. 
Opatřil si vůz, koně a pa-
desát mužů, kteří před 
ním běželi, kdykoli ně-
kam jel. Stál za ním i Jóab, 
který byl po králi nejmoc-
nějším mužem v zemi. 
A já jsem ho podporoval 
také. Kněz Sádok, prorok 
Nátan a někteří další hod-

nostáři však byli proti. Právě Nátan 
ponoukl Bat-šebu, aby se orátila na 
Davida a Adonijášovo nástupnictví 
překazila. A to se jim podařilo, takže 
v den, kdy se měl Adónijáš ujmout 
vlády byl narychlo knězem Sádokem, 
prorokem Nátanem a Benajášem po-
mazán za krále Šalomoun. Tenkrát 
jsme udělali strategickou chybu, pro-
tože jsme podcenili lid. Ten nic o tom, 
co se děje, nevěděl, takže když vedli 
městem v slavnostním průvodu Ša-
lomouna a provolávaji mu slávu jako 
králi, všichni se spontánně postavili 
za něj. Pamatuji si, že nám tu zlou 
novinu oznámil můj syn Jónatan. Na 
všechny padla hrůza, protože si uvě-
domili, že jsou syny smrti. Adónijáš 
se snažil zachránit u oltáře a pak se 
novému králi poklonil, nicméně smrti 
stejně neunikl. Šalomoun jej nechal 
po Davidově skonu zabít. Stejně ne-
chal zavraždit Jóaba, a to navzdory 
tomu, že pro Davida vybojoval tolik 
vítězství. Zabil dokonce i Benjamín-
ce Šimeího, přestože mu král David 
odpustil a slíbil mu, že jej nezabije 
mečem. Mě nezavraždil, protože se 
bál vztáhnout ruku na Hospodinova 
kněze, ale poslal mě z Jeruzaléma do 
vyhnanství. Smím žít zde v Anatótu 
a nesmím se odtud ani hnout. Asi se 
bojí, že bych mohl ohrozit jeho trůn. 

R: Proč vám Šalomoun neodpustil?
N: Nevím, ale vypadá to, jako by celý 

náš rod byl prokletý. Můj předek Élí 
zemřel, když Pelištejci ukradli schrá-
nu smlouvy a zabili jeho syny. Mého 
otce a celou jeho rodinu nechal po-
vraždit Saul. A já jsem skončil jako 
vyhnanec. A to kvůli jednomu špat-
nému rozhodnutí.

R: Děkuji vám za rozhovor.
Poznáte, o jakou biblickou postavu se 

jedná? A kde je o ní v Bibli psáno?

Výsledek biblického kvízu 03/2010

Odpověď na otázku zní: Nejvyšší číšník 
Asyrského krále Sancheríba (Iz 36 a 37; 
2Kr 18 a 19)

Odpovědi zasílejte na autorovu adresu: 
PO BOX 5, 347 01 Tachov nebo SMS zprá-
vou na číslo 731 085 205. Nezapomeňte 
uvést zpáteční adresu. Ze správných odpo-
vědí vylosujeme jednu, kterou odměníme 
knihou.
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JAREK ANDRÝSEK

Ježíšův výklad 

Svátky byly ve starém Izraeli slave-
ny jako svátky Hospodinovy, Stvořite-
le světa a Vykupitele Izraele (Lv 23,2): 
„Mluv k Izraelcům a řekni jim: Slavnos-
ti Hospodinovy, které budete svolávat, 
jsou bohoslužebná shromáždění. Jsou 
to mé slavnosti.“ Bůh byl při nich osla-
vován jako Pán veškerého času, živitel 
všeho živého a ochránce celého Izraele. 
Jahve vyvedl Izrael z otroctví do svobo-
dy Božích synů.

Společným znakem těchto svátků 
bylo přinášení zvláštních obětí, čas vy-
hrazený k posvěcení zvláštního dne 
a také radostné společenství u jídla a pi-
tí. Den smíření a Nový roky byly spoje-
ny s půstem a pokáním.

Svým charakterem to byly vzpomín-
kové slavnosti na základní události dě-
jin spásy. Velikonoce připomínaly vyjití 
Izraele z Egypta, Svátek stánků připo-
mínal putování Izraele pouští, Letnice 
připomínaly předání zákona na Sinaji. 
Pozdější svátek Purim připomínal vy-
svobození perských Židů z Hamano-
vých intrik.

Působení Pána Ježíše v době Nového 
zákona dalo podnět k novému výkladu 
biblických svátků:

Sobota 
Hebrejské sloveso š-b-t znamenalo 

ustat a člověk měl podobně jako Hospo-
din (po šesti dnech stvoření světa) ustat 
v práci a odpočinout. V Deutoronomiu 
zdůvodnil Hospodin slavení soboty vy-
svobozením z egyptského otroctví (Dt 
15,5). Ježíš vrátil sobotě její původní 
určení. Pro něj byla dnem odpočinku, 
načerpání sil a obnovy života. Demon-
stroval to svou zálibou uzdravovat právě 
v tento den (Mt 12,10; Mk 3,2; L 4,31; 
13,10 aj.). Sobota byla tím pravým dnem 
pro vysvobození. S Ježíšem přichází léto 
milosti (L 4,18-19) a čas odpočinutí (Sk 
3,20), pravý odpočinek a obnovení vše-
ho. Ježíš sobotu nezrušil, ale dokonale ji 
naplnil. V Kristu vstupujeme do pravé-
ho odpočinutí (Žd 4,3-11).

Neděle
Nejstarším křesťanským svátkem se 

stala neděle, „den Páně“ (Zj 1,10), jak 
ji označil apoštol Jan. Křesťanská cír-
kev slavila první den židovského týdne, 
neděli, jako den Ježíšova vzkříšení (Sk 
20,7; 1K 16,2). V tento den se křesťané 
shromažďovali, aby si slovem a jídlem 
připomněli smrt a zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista „dokud nepřijde“ (1K 11,26). Ten-
to den stál v centru života křesťanského 
společenství, v neděli vzešel nový život. 
Svědčí o tom církevní otcové Ignatius 
Antiochejský (Mag 9,1), Barnabáš (Bar 
15,8) či Justin v Apologii na Antonia 
Pia. Až do 6. století nebyla neděle dnem 
volna, nýbrž bohoslužby. Staré církevní 
právo přikazuje (1) návštěvu mší a zaka-
zuje (2) těžkou tělesnou práci, (3) soud-
ní procesy a (4) veřejné trhy. Reformace 
chápala neděli v prvé řadě jako den pro 
bohoslužbu, svěcení volného dne zna-
menalo především „světit Boží slovo, 
rád mu naslouchat a učit se jej.“ Dodr-
žování odpočinku bylo silně zdůrazňo-
váno v puritanismu a pietismu. Lidé se 
v neděli vyhýbali jakékoliv práci či zby-
tečnému pohybu. Neděle měla být sla-
vena jako den klidu, rozjímání, návště-
vy bohoslužby a tichého sebezpytování.

Velikonoce
Nejstarším a dlouho jediným ročním 

svátkem byly Velikonoce, oslava zmrt-
výchvstání Pána Ježíše Krista. Jan Křti-
tel označil Ježíše jako Božího Beránka 
a on sám chápal svou oběť jako zástup-
nou a výkupnou. Kristova smrt a zmr-
tvýchvstání jsou naplněním Paschy. 
Svědčí o tom apoštolský výklad v 1K 
5,7: „Vždyť vám nastal čas nekvašených 
chlebů, neboť byl obětován náš veliko-
noční beránek, Kristus.“ 

První doklady křesťanského slavení 
Velikonoc pocházejí z 2. století. Začína-
lo se noční bohoslužbou, která trvala až 
do rána a byla ukončena Lámáním chle-
ba podle slov Páně (Lk 22,19): „To čiňte 
na mou památku.“ Připomínána byla 

Ježíšova smrt, jeho vzkříšení a život 
u Otce. Od 4. století se už rozlišovaly 
„tři svaté dny“: 
• Velký pátek jako den utrpení a umí-

rání;
• Bílá sobota jako den hrobového kli-

du;
• Velikonoční pondělí jako den vzkří-

šení. 

Nanebevzetí, Letnice, Vánoce 
a Epifanie 

Později začali křesťané slavit i svátek 
Nanebevzetí, a to 40. dne po Velikono-
cích. Jeruzalémský sbor slavil události 
Kristova příběhu na místech, kde se 
odehrály, a v čase, kdy se odehrály. Od 
4. století slavili v padesátý den po Veli-
konocích křesťané Svátek vylití Ducha 
svatého o Letnicích (Sk 2). Obě událos-
ti, Nanebevzetí a Letnice, a později také 
slavení Vánoc a svátku Epifanie (Zjevení 
Páně), tak spolu s Velikonocemi vytvo-
řily pětici velkých křesťanských svátků, 
připomínajících nejvýznamnější mo-
menty křesťanských dějin spásy. Staly 
se základem církevního roku.

Shrnutí
Hospodin dal prožívanému času svou 

strukturu s jeho vrcholy a významnými 
událostmi. Křesťané židovského pů-
vodu s velkou pravděpodobností dále 
slavili židovské svátky a připojovali 
k nim křesťanský výklad. Když i křesťa-
né z pohanů své dějiny spásy a historii 
církve spojili s rytmem roku a začali si 
je slavnostně připomínat, sledovali při 
tom původní Boží záměr – pamatovat 
na svého Spasitele. Svátek je základním 
prvkem veškeré lidské kultury a pro 
sociální život má velký význam. Raná 
církev při svém očekávání bezprostřed-
ního příchodu Páně zpočátku nevytvá-
řela vlastní kalendář svátků. Ten vznikl 
až v průběhu prvních čtyř století, když 
církev pocítila potřebu si Boží jednání 
zpřítomňovat. 

jako základ křesťanských svátků

tematický článek

soboty a paschy
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úvaha

    JOSEF HUDOUSEK          

z povodněPoučení
Blesková povodeň, která zasáhla po-

čátkem srpna Liberecký kraj, překva-
pila nepředvídanými místy, kde k ní 
došlo, rozsahem škod, které způsobila 
a svou rychlostí, která zabránila tomu, 
aby se jí dalo účinně čelit.

Znám velmi dobře všechna ta postiže-
ná místa. Zvlášť údolí Lužické Nisy za-
sažené bleskovou povodní je mi důvěr-
ně známé. Vede jím cyklistická stezka 
z Liberce do příhraniční Žitavy; a po té 
stezce často jezdím až na státní hranici 
a někdy i do samotné Žitavy. Je zde nád-
herná krajina, která mění svou tvář pod-
le ročního období. A tak je stále co obdi-
vovat, kochat se krásou přírody, osvěžit 
se a odpočinout si jízdou na kole. Český 
poutník, který zavítá i jen „na skok“ až 
do Žitavy (název města je odvozen od 
žita), si nemůže nepřipomenout dějiny 
tohoto města. Vždyť patřila k české ko-
runě od 11. století až do roku 1635. Ale 
formálně náležela do pražské diecéze až 
do roku 1783. Přemysl Otakar II. (který 
svou vzpourou proti vlastnímu otci králi 
Václavu I. připomíná podobný Absolo-
nův čin, když povstal proti svému otci 
králi Davidovi) povýšil Žitavu ve 13. sto-
letí na město, nechal ji opevnit a zřídil 
v ní mincovnu. Tak se stala nejseverněji 
položeným městem v Čechách. 

V dobách tuhé rekatolizace se v Žita-
vě usazovali čeští exulanti. Ti zde vytvo-
řili silnou českou obec, jež se udržela až 
do 20. století (poslední české kázání tu 
posluchači slyšeli v roce 1846). Ještě 
před válkou jezdil z Liberce do Žitavy 
učitel, který v jedné ze zdejších škol vy-
učoval češtinu. Pro nás je Žitava zvláště 
zajímavá tím, že v tomto městě exulanti 
zřídili tiskárnu českých evangelických 
knih. Tyto libri prohibiti (knihy zapo-
vězené) se odtud podloudně šířily do 
rekatolizovaných Čech, na Moravu a do 
Slezska, aby se jejich četbou posilovalo 
skryté evangelické sémě. Možná že se 
právě tímto údolím Lužické Nisy zhru-
ba sto let po Bílé hoře čas od času vydá-
val na dobrodružnou výpravu ze Žitavy 
do Čech i Václav Klejch (1682–1737), 
vydavatel českých protestantských kní-
žek, tzv. špalíčků, které pak tajně roz-

šiřoval mezi svými souvěrci. Ty dojem-
né příběhy vylíčil Alois Jirásek v knize 
Temno.  

Ještě dva dny před bleskovou po-
vodní jsem projížděl tímto nádherným 
krajem, kde nikdo ze starousedlíků 
nepamatoval něco podobného, k čemu 
zde došlo během několika příštích ho-
din. Místa poměrně vzdálená od Nisy 
i jejího přítoku, říčky (či lépe většího 
potoku) Jeřice, byla najednou zaplave-
na v řádu  desítek minut vodou kulmi-
nující z hladiny devíti centimetrů až na 
úroveň čtyř metrů. Ten vodní příval pře-
kvapil a ohromil každého, kdo to spat-
řil. Proti masám valící se vody nebylo 
obrany. Voda odnesla železobetonový 
most i železná vodní vrata o hmotnos-
ti 22t. Lidé mohli jen smutně přihlížet 
na svá zaplavená obydlí, a jen čekat až 
voda sama opadne. 

Tu neděli před povodní nás Pán svým 
Duchem vedl k tomu, že jsme v našem 
společenství uvažovali právě o poto-
pě, kterou popisuje Bible. A týden na 
to, byly dvě rodiny, které žijí v tomto 
nádherném kraji v údolí Lužické Nisy, 
postiženy bleskovou záplavou. Když 
jsme se později sešli v kroužku brat-
ří a sester, vedlo nás to znovu k tomu, 
abychom v pokoře uvažovali o biblické 
zprávě popisující tu dávnou potopu, 
která tehdy ničivě postihla celou zem. 
Vždyť tato událost nedá spát mnoha li-
dem. Sám bych nespočítal, kolik lidí se 
mě už ptalo na můj názor na ni, s koli-
ka lidmi jsem o ní dobrovolně či spíše 
vynuceně polemizoval, a kolik jsem už 
slyšel a četl odborných i laických ko-
mentářů z úst i pera geologů, geofyziků, 
hydrologů, zoologů, stavitelů lodí i jen 
pouhých amatérů. Úhel jejich pohledu 
se vždy odvíjel od toho, zda byl dotyč-
ný buď křesťan anebo ateista. Ti první 
nepochybovali o pravdivosti biblické 
zprávy, kdežto druhá skupina přichá-
zela s nejrůznějšími racionálními ná-
mitkami: Mohl Noe v tak krátkém čase 
shromáždit všechna ta čistá i nečistá 
zvířata? Bylo možné, aby se všechna 
ta zvířata vešla do archy? Mohl Noe 
shromáždit potravu pro všechny ty živé 

tvory, a vůbec, vešly by se všechny ty 
zásoby do archy, a k tomu trus těch mi-
liónů zvířat? Bylo by schopno pouhých 
osm lidí ho denně odklízet…? A k tomu 
desítky dalších otázek. Je to jistě pro 
mnoho lidí vzrušující téma. Přiznám se, 
že na mnohé z těch otázek neznám od-
pověď. Nedokážu je rozumově vysvět-
lit. Vím jen, že všechny pokusy o jejich 
zodpovězení, ať jsou míněny jednou 
i druhou stranou naprosto upřímně, 
jsou jen pouhými spekulacemi, které 
nelze ověřit a potvrdit vědeckými meto-
dami. V přemýšlení o věcech, o nichž se 
Bible nevyjadřuje a které Bůh nezjevil, 
popouští člověk rád uzdu své fantazie. 
A přesto biblické zprávě o celosvětové 
potopě beze zbytku věřím. Proč? Protože 
ji neposuzuji technicky: Co a jak a kdy 
a proč a kolik? Pro mne je tato zpráva 
Písem poselstvím o Božím soudu, o Boží 
trpělivosti trvající sto dvacet let a Boží 
milosti zachraňující pouhých osm duší. 
Bůh není omezen našimi technickými 
představami. Jeho činy a rozhodování 
jsou suverénní. A k tomu lze připojit 
i poučení z nedávných bleskových po-
vodní. I v nich je mnoho iracionálního: 
Jejich nepředvídanost a rychlost, s níž 
přišly a opět odešly, ohromná výše způ-
sobených škod (jen v Libereckém kraji 
přesahuje jejich odhad už 10 miliard Kč) 
a zaplavená místa, na kterých by to ni-
kdo před touto událostí neočekával. 

A mám ještě jedno poučení z těch 
bleskových záplav, a to povzbudivé. Tím 
je trvalá solidarita Božího lidu, empatie 
s těmi, kteří potřebují pomoc. Stejně 
jako tomu bylo v apoštolských dobách, 
kdy se učedníci rozhodli, že každý podle 
svých možností pomůže bratřím v Jud-
sku (Sk 11,29), jsou i dnes lidé ochotni 
pomáhat potřebným. Bezprostředně 
po povodni se mi ozvalo několik bratří 
a sester s touhou poskytnout finanční 
pomoc postiženým. Volali mi věřící ze 
severní i jižní Moravy, z Prahy i Lom-
nice. Jim všem, známým i neznámým, 
kteří projevili zájem a přispěli těm dvě-
ma postiženým rodinám i jen sebemen-
ší částkou, patří veliký dík, a Pán Bůh 
zaplať.
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Jiří Beneš 
Nevystižitelný Bůh?
Praha: Vyšehrad, 2010, 288 s.

V listopadu tohoto roku vyšel další díl z edice Rozhovory nad 
Biblí, který přináší přepis rozhovorů Petra Vaďury z let 2004 – 
2010, jež vedl na vlnách Českého rozhlasu 3 Vltava, Českého 
rozhlasu Plzeň a Trans World Radia – Rádia 7 s biblistou Jiřím 
Benešem, Th.D., vedoucím katedry biblistiky na Husitské teolo-
gické fakultě UK a působícím i na Teologickém semináři CASD 
v Sázavě. Kdo zná Jiřího Beneše z biblické školy v Mladoticích 
nebo z rozhlasových pořadů, ten ví, co může od této knihy oče-
kávat. Žádné plané úvahy, žádné mlácení prázdné slámy, ale po 
odborné stránce zcela fundovaný a pro zvěst Bible zaujatý výklad 
zajímavých a dosti často interpretačně obtížných míst Starého 
a Nového zákona. 

Petr Vaďura v této knize předložil Jiřímu Benešovi celkem 29 
textů Starého a 11 textů Nového zákona, nad kterými se rozvine 
rozhovor, jehož může být čtenář součástí.   

Beneš je ten typ interpreta Písma, který nezůstává jen „nad“ 
Písmem, kde se čtenář sice může dozvědět spoustu zajímavostí 
(o překladu daného textu, jeho kulturním a náboženském pozadí, 
o možných dějinách jeho vzniku, textových vrstvách apod.), které 
jsou velmi užitečné pro hlubší odborné studium, ale pořád by tak 
trochu zůstával mimo podstatu věci.  

Beneš vezme čtenáře za ruku a jde s ním „do“ Písma. Tedy 
vstupuje do uvažovaného oddílu Písma jako jeden z jeho účast-
níků. Nezůstává jen vnějším pozorovatelem, ale chce být tím, 
o němž si v biblickém textu čte, chce rozpoznat ve starodávných 
vyprávěních svou aktuální životní situaci. A to je skutečné umění 
interpretace, které se myslím Jiřímu Benešovi úspěšně daří. Kdo 
se tedy nechá Petrem Vaďurou a Jiřím Benešem pozvat, vstoupí 
do příběhu Jonáše a Joba, setká se s ženou statečnou a bronzo-
vým hadem, stane se vyznavačem Šema Jisrael, bude nucen si 
odpovědět na otázku po smyslu své zbožnosti, uvažovat o smyslu 

Zákona, o ospravedl-
nění a milosti. Nebu-
de číst jen o někom 
z dávné minulosti, ale 
sám o sobě. 

Pro notorické čte-
náře Písma bude tato 
kniha bezpochyby 
dobrým impulsem 
k novému uvažování 
nad vykládanými oddí-
ly. A pro toho, kdo se 
s Biblí teprve nesměle 
seznamuje a připadá 
mu třeba jako arche-
ologická vykopávka, 
může být otevřenými 
dveřmi k tomu, co už 
navzdory staletím stá-
le živě promlouvá. 

Karl Frielingsdorf 
Falešné představy 
o Bohu
Karmelitánské nakladatelství 
Kostelní Vydří, 2010, 2. vydání, 191 s.  

Co si doopravdy myslí o Bo-
hu ti, kteří vyznávají, že v něj 
věří? Jaký obraz či představu 
Boha v sobě věřící mají? Tuto 
a další otázky položil několika 
stům křesťanů z různých zemí 
profesor pastorální psycho-
logie Karl Frielingsdorf z Ně-
mecka. Výtěžek tohoto průzku-
mu pak vtělil do knihy Falešné 
představy o Bohu (v originále 
Démonské obrazy Boha), kte-
rá vyšla v tomto roce v druhém 
vydání (první v r. 1990) v Kar-
melitánském nakladatelství. 

Tato kniha tak dává nahléd-
nout do nitra mnoha lidí, kteří 
se rozhodli podělit se o své 
niterné představy o Bohu. Jak 
se z průzkumu ukázalo, ačkoli vyznávají biblického Boha milos-
tivě se sklánějícího k člověku, ve skutečnosti vnímali Boha vel-
mi často jako trestajícího soudce, despotu, účetního, přísného 
zákoníka, jako někoho, koho chce po člověku čím dál tím větší 
výkon. Autorovým cílem v terapeutické činnosti bylo tyto falešné 
obrazy Boha pomoci odhalit a zprostředkovávat pohled na Boha 
odpovídající celku Písma svatého. Autor jako psycholog se v kni-
ze rovněž zabývá možnými příčinami vzniku těchto pokřivených 
obrazů Boha, které vidí v dětství a v rodinných vztazích. Jak říká, 
rodiče jsou pro dítě těmi prvními, kdo mu Boha zprostředkovávají 
a kdo ovlivňuje jeho podvědomou představu o něm. 

Kniha je zajímavým příspěvkem z oblasti pastorační psycho-
logie a lze ji tedy doporučit všem zájemcům o duševní aspekty 
křesťanské víry a pastorační péči obecně. 

Ukázky textu: 
 „Bůh účetní je bezcitný démon bez srdce. Je to Bůh-robot, 

který automaticky registruje a zapisuje každou chybu a každé 
provinění člověka proti zákonu…Dvaapadesát procent účastníků, 
kteří u sebe odhalili tohoto Boha-účetního, ho popisuje jako „hro-
zivou dozorčí instanci“, jako „Velkého bratra, který tě sleduje“, 
jako „oko, které všechno vidí a prokoukne“, jako „pedantického 
Boha zákona, který všechno pečlivě zapisuje do účetnictví živo-
ta“, jako „policajta světa“, jako „Boha dlužníků“... Pozitivní aspekt 
biblického zjevení – totiž, že žít před Božím zrakem, pod jeho po-
hledem přináší štěstí (Ž 33, 18; Job 36,7) – si dokázalo představit 
jen velmi málo z nich“. (str. 148-148)

„Největší nebezpečí zfalšování obrazu pravého Boha biblické-
ho zjevení spočívá především v zúžení a v určité jednostrannosti, 
kdy jednotlivý kamének obrovské mozaiky obrazu pravého Boha 
je považován za celý obraz.“ (str. 169)

recenze

PAVEL ŠÍMAPAVEL ŠÍMA
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evangelizace

Fusion vrací víru v evangelizaci
Již nějakou dobu pozoruji určitou 

stagnaci v evangelizačním úsilí bratr-
ských sborů. Naděje vkládané do pří-
pravy pracovníků formou výjezdových 
školení a praktické aplikace se zatím 
nenaplnily. Tu a tam se objeví zkuše-
nost obrácení v osobní evangelizaci, 
lidé se obracejí skrze práci s mládeží 
nebo během pobytů a jiných volnoča-
sových aktivit. Když jsem však slyšel 
o Fusionu a vlně nových obrácení, která 
jsou s touto službou spojena, řekl jsem 
si, že o tom něco napíši. Jeden z brat-
ří, v jehož sboru Fusion probíhá, řekl: 
„S Fusion přišla do našeho sboru víra 
v evangelizaci a práci se sekulární mlá-
deží.“ 

Duší celého projektu je Terry English, 
který se jako teenager díky hudební 
službě obrátil v Anglii. Při studiu na 
Londýnské univerzitě založil Revelati-
on, projekt podobný Fusion, a pak na 
žádost vedení univerzity pomohl zalo-
žit Reach, organizaci pro rozvoj vedení. 
Projekt Revelation se dnes realizuje na 
18 univerzitách v Anglii a je nástrojem, 
skrze který stovky studentů poznávají 
Krista. V roce 1997 prožil Terry povolá-
ní učit angličtinu v rámci Fishnet, což je 
křesťanská jazyková škola v Ostravě. Já 
jsem o něm uslyšel někdy v roce 2000. 
Založil mládežnický projekt pro ško-
ly, a později také Tensing. Tato práce 
s mládeží dnes zahrnuje 8 tensingových 
sborů, které jsou každý týden v kontak-
tu s více než 200 nevěřícími studenty. 
Další akce a festivaly ročně navštíví 
přes 8 000 mladých lidí. Zeptal jsem se 
Terryho…

Jaká je tvá vize a další plány 
v České republice a v Evropě?

Kultura mladých lidí ve střední a vý-
chodní Evropě se v poslední době změ-
nila tak, jak by to asi nikdo nepředpo-
kládal. Vliv západních médií a kapita-
lismu znamená pro místní církve velkou 
hrozbu ale současně i příležitost. Hroz-
bu, protože teenageři žijí ve světě, kte-
rému věřící nerozumí. Jejich hodnoty 
a zvyky jsou zcela odlišné od těch, které 
měli jejich rodiče. Ti vyrůstali v komu-
nistickém režimu. Nebezpečí spočívá 
v tom, že místní církve budou považo-

vány za irelevantní vůči dnešní kultuře, 
takže to, co bude mít rozhodující vliv na 
mladé lidi, budou media a “světský” ži-
votní styl. Zároveň je to VŠAK obrovská 
příležitost. Dnešní mladí lidé hledají 
něco hlubšího a jsou otevřeni naslou-
chat v podstatě komukoliv, kdo si jich 
všimne a nabídne jim důvěryhodné od-
povědi na otázky, které si kladou. Pře-
kážkou pro šíření evangelia mezi mla-
dými lidmi ve střední a východní Ev-
ropě nebude opozice nebo lhostejnost 
lidí k evangeliu, ale neschopnost místní 
církve přinést mladým lidem evangeli-
um způsobem, kterému budou rozumět 
a zároveň mít možnost vidět živou víru 
uprostřed křesťanské komunity.

Mou vizí pro následující roky je pomá-
hat místním církvím v České republice 
a střední a východní Evropě s oslovením 
teenagerů a šířením poselství evangelia 
formami, kterým budou rozumět a kte-
ré vyvolají v nich odezvu, takže budeme 
moci vidět dnešní mládež získanou pro 
Krista a plně zapojenou do místních 
sborů.

Mohl bys stručně popsat, o co 
vlastně ve Fusion jde?

Fusion je kontaktní služba, která exis-
tuje pod Křesťanskou akademií mla-
dých. V podstatě to jsou pěvecké sbory 
pro věkovou kategorii 13 až 20 let. Zpí-
vá rock a pop hudbu a je otevřený úpl-
ně všem teenagerům. Je místem, kde se 
mladí lidé mohou naučit vyjádřit sebe 
sama, rozvíjet své schopnosti a naučit 
se nové dovednosti. Na každém kon-
certu je někdo, kdo poprvé zpívá sólo, 

hraje v kapele nebo například diriguje. 
Scénky nebo tance jsou vytvořeny a se-
cvičeny samotnými teenagery. Koncer-
ty jsou prostředkem na cestě k cíli, ne 
cílem samotným. Ovšem na amatérský 
soubor jsou naše koncerty neobvykle 
vysoké kvality, a to díky energii a nad-
šení, které teenageři do práce vkládají. 
Klíčové hodnoty Fusion se dají stručně 
shrnout výrazem 1C+4K. Vysvětlím:

Církev: Každá skupina Fusion je zalo-
žena pod místní církví a vedena lidmi 
z místní církve s pomocí KAMu.

Kultura: Pracujeme s nevěřícími studen-
ty za použití hudby a jiných nástrojů, 
které jsou každodenní součástí jejich 
života.

Kreativita: Všichni máme vrozenou tvo-
řivost. Fusion si klade za cíl umožnit 
mladým lidem najít a rozvíjet jejich 
skryté schopnosti a naplno využít je-
jich kreativitu.

Komunita: Každá Fusion-skupina by 
měla být místem, kde jsou mladí mi-
lováni a přijímáni takoví, jací jsou. 
Jedině tak mohou žít a projevovat se 
naplno.

Kristus: Fusion je aktivita vedená křes-
ťany. Teenageři se zde mají možnost 
dozvědět více o křesťanství a udělat si 
vlastní názor na to, zda jim tato víra 
má co nabídnout. Nezapomínejme 
však, že Fusion není křesťanský sbor, 
je pouze pro křesťany a je otevřený 
všem mladým lidem, bez ohledu na 
jejich víru.

Hodně jsem o Fusionu slyšel od vě-
řících ze sboru ESK Havířov, kde tuto 
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službu provozují od března 2009. Díky 
ní přišli do sboru mladí lidé. Je koho 
poznávat a stále se tam něco děje. Sbor 
navazuje kontakty také s rodiči nově pří-
chozích, takže může být oslovena i střed-
ní generace. Službu vede Milan Szturc 
a také jemu jsem položil pár otázek…

V čem spočívá ten evangelizační 
náboj (jádro úspěchu) služby 
Fusion?

Abychom mohli mít na někoho vliv, 
aby nás vyslechnul, začal o tom pře-
mýšlet anebo dokonce změnil svůj 
život, k tomu je třeba důvěra a vztah. 
Důvěra a vztah ovšem pro svůj růst 
potřebují dlouhodobější a častý osob-
ní kontakt. Pokud existuje důvod, pro 
který se lidé znovu a znovu chtějí se-
tkávat, je položen základní kámen pro 
růst vztahů, důvěry a sdílení životů.
Věřím, že jeden z pilířů úspěchu Fusion 
tvoří ona příležitost setkávat se kvůli 
hudbě, jednomu z nejsilnějších nástro-
jů a „světových jazyků“, při níž mladí 
lidé budují vztahy. Přijdou, protože se 
chtějí stát rockovou hvězdou, zůstanou, 
protože najdou komunitu, kde prožívají 
zájem a bezpečí.

Fusion by ale nepřinesl tak velké ovo-
ce, pokud by na něj nenavazovalo něco 
dalšího – v našem případě EXIT klub, 
jinde to může být něco jiného. Důležité 
ovšem je, aby mladí lidé z Fusion byli 
pozýváni na setkání, kde je větší prostor 
pro sdílení poselství ale také společnou 
diskuzi. Jak řekla jedna z účastnic svým 
rodičům: „Je to přece jasné – na Fusio-
nu se zpívá a na EXITu se mluví.“ Toto 
ovšem většinou nemůže naplnit „se-
tkání mládeže“, protože ono primárně 
naplňuje potřeby věřících lidí, kdežto 
EXIT klub nebo něco podobného je pri-
márně zaměřeno na nevěřící.

 Milane, chystáš se této službě 
věnovat naplno, jaká je tvoje 
vize?

Po pravdě jen nemnoho věcí jsem 
v životě prožil – společně s manželkou 
– tak silně, jako bylo povolání pro tuto 
službu. Nám ve sboru Pán Bůh skrze 
Fusion požehnal, a proto chci být ná-
strojem, který toto požehnání může 
zprostředkovat i dalším místům. Tou-
žím vidět nové a nové studentské pěvec-
ké sbory Fusion a skrze ně desítky mla-
dých lidí přicházejících ke Kristu. Tomu 
chci pomáhat jednak tím, že o této for-
mě služby chci informovat. Tam kde 
bude vážnější zájem, pak vysvětlovat, 

odpovídat na otázky. A v církvích, kde 
s Fusion budou chtít začít pak připravit 
tým, zajistit školení, úvodní koncert pro 
školy, poskytnout zpětnou vazbu z prv-
ních zkoušek nového Fusion a průběžně 
poskytovat podporu existujícím Fusion 
sborům.

Mohl bys popsat, jak vypadá 
zkouška Fusion?

Zkouška Fusion je jednou týdně ve 
sboru od 17 do 19 hod. Hodinu předem 
zkouší kapela, po Fusion jsou zpravidla 
asi hodinku ještě workshopy. Samotná 
zkouška má poměrně pevný řád: hra 
na úvod, rozezpívání, cvičení písní, pře-
stávka (nápoje), zamyšlení, oznámení, 
„horké křeslo“ a pak až do konce opět 
nácvik písní. Ve skutečnosti zájemci 
chodí klidně i o hodinu dříve a některé 
musíme vyhánět, aby vůbec šli domů. 

Co dělá Fusion o prázdninách?
V létě děláme Hudební a multime-

diální Fusion kemp, na kterém je řada 
různých workshopů, dále nácvik sbo-
ru, samozřejmě nějaké sporty a večerní 
programy s poselstvím. V podstatě je to 
obdoba anglických nebo sportovních 
kempů s tím, že základ jsou zde work-
shopy a nácvik sboru. Silnou stránkou 
je provázanost celoroční práce s letním 
kempem – když třeba někdo jede na 
kemp jako úplně nový (například díky 
prezentacím na školách) – tak po prázd-
ninách se může přidat do Fusion, kde 
najde v podstatě to, co zažil na kempu. 
A kdo chodí do Fusion celý rok, pro 
toho je kemp vyvrcholením celoroční 
práce. 

Kolik lidí, kteří uvěřili skrze 
Fusion, chodí na bohoslužby 
a jakým způsobem se zapojují 
do sboru? Jak se daří budovat 
vztahy nových věřících s těmi, 
kdo jsou v církvi už léta?

Z asi 15 lidí, kteří díky Fusion od 
března 2009 uvěřili v Ježíše, je většina 
zapojena do života církve. S nově ob-
rácenými se setkáváme ve skupinkách 
„Základů“. Na bohoslužby chodí větši-
nou sami od sebe, což je pro nás velkou 
radostí. Nejsou vždycky všichni, ale po-
hybuje se to tak mezi 6-10. Někteří mají 
omezení doma, někteří dojíždějí z větší 
dálky… Pro naprostou většinu je však 
přirozené, že jdou do církve tam, kde 
mají vybudované vztahy. 

Po ukončení „Základů“ se snažíme 
mladé lidi propojit se „staršími věřící-

mi“ – buď je to formou menších skupi-
nek 2-3 lidi, nebo větších domácích sku-
pin, kde se setkávají všechny duchovní 
generace. Je super, že noví mladí křesťa-
né mají sami zájem, „říkají si“ o osobní 
schůzky a nechají si „mluvit do života“. 
Mají také touhu zapojit se do služby 
a být nějak užiteční svému okolí!

Milane, ve spojitosti s Fusion se často 
setkávám s námitkami, že Fusion není 
poctivou evangelizací, protože prý mla-
dé lidi láká do sboru na světskou hud-
bu. Některým křesťanům se nelíbí, že 
se mladí učí vedle křesťanských písní 
zpívat i světské písně. Co si o tom mys-
líš ty?

To je určitě dobrá otázka. Já si myslím, 
že opravdu není jedno, jakými písněmi 
člověk sytí svoji duši. Vzpomínám si, že 
když mi bylo kolem 15-18 let, velmi rád 
jsem poslouchal Beatles, Abbu a další 
skupiny – a přitom jsem si ty písničky 
taky i zpíval. Nad texty jsem asi moc 
nepřemýšlel.

Myslím, že dneska je tomu podobně 
– mladí lidé (ze světa nebo z církve) po-
slouchají „světské“ písně, ale rozdíl je 
v tom, že jich mají k dispozici mnohem 
více, než jsme měli my, ale na druhé 
straně mohou mnohem více rozumět, 
protože angličtině, která je nejrozšíře-
nější i v hudbě, se dnes naštěstí učí už 
na základní škole. 

A myslím si, že mladí lidé budou po-
slouchat a zpívat hudbu, která se jim 
líbí – bez nás nebo s námi. Považuji za 
lepší „být u toho“. V praxi to znamená, 
že ve Fusion nezpíváme cokoliv, ale vy-
bíráme písně, které svým obsahem jsou 
neutrální nebo prostě takové, že je může 
zpívat i křesťan. Nebudeme zpívat pís-
ně, které jsou vulgární, navádějí k ně-
čemu hříšnému apod. Osobně nepova-
žuji zpěv neutrálních sekulárních písní 
za špatný. Pokud je něco, co můžeme 
„dělat“ s nevěřícími lidmi, aniž bychom 
přitom hřešili, a pokud to vede k budo-
vání vztahů a pomáhá lidem najít cestu 
ke Kristu, považuji za možné to dělat. 
A pokud to přináší dobré ovoce, pak to 
považuji za správné.

Fusion je „kontaktní služba“ – jinými 
slovy Fusion vytváří prostředí, ve kte-
rém se mohou pravidelně setkávat věřící 
i nevěřící. Pro nevěřící mládež je Fusion 
stále „bezpečným“ prostředím, ve kte-
rém převažuje to, co je baví, ale zároveň 
mohou budovat vztahy s křesťany, po-
znávat je v různých situacích. Každý tý-

evangelizace
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evangelizace

SESTAVIL JAREK ANDRÝSEK

den slyší krátké zamyšlení a jsou zváni 
na další následné aktivity. Fusion není 
evangelizační aktivita, ale kontaktní. 
Jestli lidé přijdou na něco „evangelizač-
ního“, to záleží právě na těch vztazích. 
Skutečností je, že hodně jich skutečně 
přijde i na jiné akce.

A jak je tomu s rodiči studentů, 
kteří chodí na Fusion? Nevadí 
jim to? Jsou dostatečně 
informováni? 

Už na prvním koncertu pro školy za-
zní informace, že Fusion vedou křesťané 
a že na každé zkoušce je krátké zamyš-
lení, které umožní členům Fusion sezná-
mit se s křesťanstvím. Několik týdnů po 
startu nového Fusion jsou všichni rodiče 
pozváni na Fusion, aby viděli, jak taková 
zkouška vypadá. Zároveň s nimi hovoří-
me a mají možnost se zeptat na cokoliv. 
Na této schůzce jim také řekneme, že při 
zamyšleních hovoříme o své víře a o růz-
ných otázkách z pohledu Bible. Nikoho 
však k ničemu nenutíme. Každý se může 
rozhodnout, zda ho „víra“ zajímá nebo 
ne. U neplnoletých členů, kterých je 
naprostá většina, musí rodiče podepsat 
přihlášku svého dítěte do Fusion. Po 
prvním koncertu je důvěra rodičů k nám 
o hodně větší, protože mohou vidět „vý-
sledky“. Nezřídka za námi rodiče přichá-
zejí a děkují nám za to, co pro jejich děti 
děláme. Ve skutečnosti je Fusion mostem 
k rodičům, protože rodiče a další příbuz-
ní přicházejí na koncerty a jiné akce, kde 
se s nimi je možno postupně seznámit.

Milan nás tedy zasvětil do průběhu, 
křesťanského pozadí a motivace této 
služby. Rád bych zde také nechal zaznít 
komentáře lidí ze střední generace, kte-
ří mají se službou Fusion bezprostřední 
zkušenost.

Fusion přinesl spoustu možností jak 
sloužit, nikdo tedy „nemusí trpět“ krizí 
středního věku nebo pocitem, že nemá 
žádný dar … učí nás to žít s jinými gene-
racemi, být tolerantní, respektovat dru-
hé, mít pochopení. Máme větší nabídku 
různých akcí, koncertů, víkendovek 
atd., …zkrátka furt se něco děje. Zvedl 
obraty v pokladní knize a na účtu, ať už 
v příjmech nebo ve výdajích.“ 

Daniela, sborová účetní (ve 
Fusion má syna a dceru), osobní 
péče o některé dívky, pomoc 
s občerstvením

„Fusion a zejména lidé, kteří se skrze 
jeho službu obrátili, pro nás znamená 
vyslyšení každodenních modliteb a ta-

ké potvrzení, že Bůh má plán i s naším 
malým nenápadným sborečkem… věří-
me, že se náš sbor bude dále rozrůstat, 
a to nejen v řadách mládeže.“

Kornel + Ingrid, (mají asi 
dvouletou dceru), vytrvale se za 
Fusion modlí

 „Poznala jsem spoustu skvělých lidí 
a poznala, jak jsme každý jiný, různo-
rodě obdarovaní a kreativní. Společně 
tvoříme celek, který táhne za jeden pro-
vaz. … Spojují nás pevné vztahy a radost 
z toho, co děláme. Jsem ráda, že můžu 
být součástí Fusionu, a tvořit spolu s tý-
mem vedoucích program a zábavu pro 
mladé lidi z tohoto města.“

Tereza, členka Fusion týmu, (tři 
děti 4-10 let), osobní skupinka 
s jednou dívkou

„Myslím, že se náš sbor hodně změnil 
… snažíme se být aktivnější. Sloužíme 
mladým a … jsme žádáni o různá svě-
dectví apod. … Donedávna bychom to 
brali jako naprosto nereálnou věc. Tak-
že Ti z nás, kteří přemýšleli nad „služeb-
ním“ důchodem, se vzchopili a zmobili-
zovali… V mnoha směrech se náš sbor 
stal dynamickým. A pro mě osobně… 
je FUSION něco, co jsem potřebovala, 
když jsem byla mladá… Takže s obrov-
skou radostí sleduju naše sborové děti… 
(nejen tedy ty „zvenku“)”

Majka, chválící skupinka, 
správce sborových prostor, (ve 
Fusion má syna), občerstvení pro 
EXIT a kontakt s dívkami

„S Fusion přišlo do sboru několik 
mladých lidí a s nimi oživení a omlaze-
ní…  v neděli jsou plné židle - a to je fajn 
ne?...“ 

Tomáš, pracovník s dětmi
Při přípravě kázání přemýšlím jinak 

než dříve … protože noví lidé, nejsou na 
některé věci zvyklí a přemýšlejí jinak. 
Je to pro mne velká výzva vnímat Boží 
vedení v přípravě na kázání… Změnu vi-
dím i v modlitbách, jsou konkrétní smě-
rem k problémům nových lidí. Zjišťuji, 
že s mladými člověk pomaleji „stárne“.

Pavel, starší sboru (ve Fusion má 
dceru a syna), vedl workshop 
baskytary, pomáhá se zvučením

Na závěr svědectví jednoho z mladých 
lidí, kteří skrze Fusion uvěřili. Veronika 
chodí do Fusion od samé ho začátku, ale 
„něco se začalo dít“ až po roce: 

O Velikonocích v našem městě četli 

Bibli a rozdávali papírky s verši z Bible. 
Dostala jsem tento: „V nikom jiném není 
spása - na světě není lidem dáno jiné 
jméno, v němž bychom mohli být spa-
seni“. Poslala jsem (přes ICQ) tento verš 
našemu vedoucímu Fusion. Fusion je tak 
trochu jiný sbor, ve kterém jsou křesťané. 
Ale není to podmínkou. Taky jsem před-
tím nevěřila a brali mě tam. Ten vedoucí 
Fusion mi napsal, ať o tom přemýšlím. 
Nešlo mi to z hlavy a tak jsem fakt o tom 
přemýšlela. Druhý den jsem dostala dal-
ší verš: „Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je 
Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil 
z mrtvých, budeš spasen.“ A o tom jsem 
taky hodně přemýšlela. A to fakt dlouho. 
Připadalo mi to opravdu jako znamení, 
které mi Bůh dává. Znamení záchrany 
ať otevřu oči. Na zkoušce Fusionu jsem 
mluvila s jedním kamarádem, jestli mi 
půjčí Bibli. A on mi ji opravdu půjčil. Za-
čalo mě to zajímat a na otázky ohledně 
toho všeho mi dávali odpověď právě ten 
kamarád a ještě vedoucí Fusion. Začína-
lo mě to zajímat víc a víc, a protože jsem 
měla ty, kteří mi s tím pomohli a vysvět-
lili mi všechno, tak jsem uvěřila. A taky 
díky Bibli. Jednou byla přednáška o Bibli 
a já jsem na ni šla, protože mě to oprav-
du zajímalo. Odpovědělo mi to na pár 
otázek, takže jsem se ještě více přiblížila. 
Uvěřila jsem. Jenže uvěřit a přijmout je 
rozdíl. Já uvěřila, ale nevěděla jsem jak 
„přijmout“.

Když jsem uvěřila, ten den jsem se 
k Bohu modlila a prosila ho o odpuštění 
a řekla mu, že v něj věřím. Potom jsem 
se dozvěděla, že právě něco takového je 
to přijetí. Když jsem se modlila podruhé, 
tak už jsem mu řekla, že ho přijímám do 
mého života a že chci žít tak, abych si to 
nemusela vyčítat a aby měl ze mě radost. 
Žít podle Bible. Říká se, že Bůh přijme 
a odpustí každému, kdo v něj uvěří a při-
jme ho do života. Takže věřím, že mi taky 
odpustil. A takhle jsem vlastně uvěřila 
a přijala Boha. Když jsem se pomodlila, 
měla jsem takový zvláštní pocit. Krásný. 
Jakoby ze mě spadlo něco těžkého, jako 
bych už nebyla na nic sama. Pocit bezpečí, 
úlevy a radosti. Byla jsem strašně šťastná. 
Šťastná z toho všeho. Přála bych každé-
mu, aby to cítil. Cítil lásku našeho Boha. 
On poslal svého jediného Syna na zem, 
i když věděl, že zemře za naše hříchy. A to 
je láska. A my bychom se měli pokoušet 
mu tu lásku vracet, ne ji zahazovat.
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Komentáre k Starému 
zákonu. 2010. Trnava: 
Dobrá kniha, 2010. 
320 stran 

Skromná nabídka komentářů ke SZ, 
přístupných českému čtenáři, je díky 
našim východním sousedům rozšířena 
o novou komentářovou řadu, která se 
může svým rozsahem srovnávat s vel-
kými komentáři, které vycházejí jen 
v anglickém či německém jazyce. Auto-
ry této nové řady jsou teologové z Teo-
logické fakulty Trnavské univerzity a ve 
vydavatelství Dobrá kniha vyšly zatím 
dva díly, první věnovaný knize Genezis 
(2008) a druhý třem malým prorokům 
– Abdijáš, Jonáš, Micheáš (2010).  

Komentáře mají jednotnou 
strukturu, která se člení na pět 
částí. 

Nejprve je ve dvou sloupcích předlo-
žen slovenský překlad příslušné části 
textu. Jedná se o překlad z hebrejského 
masoretského textu a o překlad řeckého 
Starého zákona, tzv. Septuaginty. Tento 
pro nás asi nezvyklý jev, tedy položit 
vedle sebe překlady hebrejského a řec-
kého SZ, odráží zvýšený zájem odborní-
ků posledních let o Septuagintu. Tento 
řecký překlad Starého zákona vznikl 
v egyptské Alexandrii někdy v 3. – 1. 
stol. před n.l. Zajímavá je nejen odliš-
ným kánonem, tedy počtem biblických 
knih, rozsahem knih a odlišným zně-
ním některých míst, ve srovnání s ma-
soretským textem, který svou konečnou 
vokalizovanou podobu získal až kolem 
8. stol. n. l. Septuaginta byla rovněž Bib-
lí rané církve a rovněž naprostá většina 
citátů SZ v NZ jsou právě ze Septuagin-
ty. Je tedy velmi užitečné, že se český 
čtenář bude moci seznámit s tímto zně-
ním Starého zákona, které bylo zatím 
dostupné jen v cizích jazycích. 

Po překladu textu následuje část vě-
novaná filologickému rozboru hebrej-
ského a řeckého textu, který čtenáři ne-
znalému biblických jazyků ukáže, jak 
je to obtížné biblické texty vlastně pře-

kládat a že logickým důsledkem z toho 
plynoucím je fakt, že se různé překlady 
od sebe liší. 

Po této v podstatě přípravné fázi ná-
sleduje vlastní komentář, a to verš po 
verši, někdy dokonce po jednotlivých 
slovech. Autoři přinášejí souhrn toho, co 
k biblickému textu může říct historická 
věda, archeologie, sociologie a literární 
kritika. Velmi užitečnou částí komentá-
ře jsou i dějiny výkladu. Podobně jako 
ve velkých cizojazyčných komentářích 
se i zde věnuje místo dějinám výkladu. 
Čtenář má možnost se seznámit s tím, 
jak se na daný text dívali významní ži-
dovští rabíni a velcí křesťanští teologové 
prvních století, tzv. církevní otcové.  

Po podrobném komentáři je v části 
nazvané kompozice ukázán pohled na 
text jaksi z nadhledu v souvislostech 
s širším kontextem dané biblické knihy 
nebo celého kánonu. 

Závěr každé části tvoří oddíl nazvaný 
aplikace. Zde šlo autorům komentáře 
o to, aby čtenáři nabídli možné aplikace 
vyloženého textu do dnešní doby, do ži-
vota církve, do pastorační péče. 

Oba dosud vyšlé díly lze vřele dopo-
ručit každému zájemci o hlubší a od-
bornější studium Starého zákona a rov-
něž správci sborových knihoven by měli 
vážně uvažovat o jejich zakoupení. 

recenzia a poézia

ABDIJÁŠ, JONÁŠ, MICHEÁŠ 
Miroslav Vašo

Ľudia si štedro pootvárali 
peňaženky

Fialové, modré, bledozelené 
či hnedasté papieriky

sa rozleteli do všetkých strán

a premenili sa na štedré 
hromady

elektroniky, textílií, kože, 
zlata a skla

a všakovatých iných
čačiek – mačiek.

Nad štedro jedlami a nápojmi 
zasypanom stole

ktosi aj otvoril Bibliu
a prečítal príbeh

o štedrom Nebeskom Otcovi,

ktorý štedro otvoril 
svoje srdce

a rozletela sa z neho na zem

L á s k a

Na Štedrý večer sa našli 
aj pre mňa

dva balíčky.

Rozhodol som sa najprv

pre ten druhý.

Na Štedrý večer ma štedro 
zaliala

tichá radosť.

Veď aj v mojej duši 
sa narodil

S p a s i t e ľ

Pán Ježiš Kristus.

Písané na 
Štedrý večer

JÁN KUČERA 
ZO ZBIERKY VERŠOVANÉ ODPOVEDE
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okienko pre ženy

Múdra matka
pokračovanie z predchádzajúceho čísla

11. Múdra matka sa nedá 
vyprovokovať

Už sme hovorili o tom, ako má matka 
milovať svoje deti. V prvom liste Kori-
nťanom, v trinástej kapitole čítame, že 
láska sa nerozhorčuje a nerozčuľuje. 
Láska je tiež trpezlivá a všetko znáša. 
Biblia nám v Petrovom liste tiež hovorí, 
že bohabojné sväté ženy (teda aj 
matky) majú mať „tichého a po-
kojného ducha, ktorý má veľkú 
cenu“ (1Pt 3,4). Aký príklad dá-
vame svojim deťom? Sme výbuš-
né, dáme sa ľahko vyprovokovať, 
vyviesť z rovnováhy, ľahko sa 
rozkričíme, rozhneváme alebo 
aj vybijeme deti z hnevu? Viem, 
že nie je vždy ľahké ovládať sa. 
Často sme vyčerpané, vyťažené 
a  máme všetkého dosť! To nás 
však neospravedlňuje. Deti ve-
dia človeka rozčúliť svojou ne-
poslušnosťou, nezodpovednos-
ťou, dotieravosťou alebo aj len 
svojou detskosťou. My sa však 
nesmieme dať vtiahnuť do toho. 
S Božou pomocou musíme zo-
stať rozvážne, pokojné, mierne 
a láskavé. To neznamená, že ne-
máme zakročiť, zaviesť poriadok 
a ak treba aj potrestať. Rozdiel je 
však v tom, ako to urobíme – či 
v hneve alebo pokojne. Ako to 
však môžeme dokázať? Tým, že 
sme napojené na zdroj pokoja – že sme 
v stálom spojení s naším Pánom a Bo-
hom. Ovocím Ducha je aj zdržanlivosť. 
Musím si priznať, že som sama vinná 
v tejto oblasti a že sa dám zviesť k hne-
vu a že nie som dobrým príkladom svo-
jim deťom. Nikto nie je dokonalý a pre-
to je dôležitá aj ďalšia vlastnosť.

12. Múdra matka si vie 
priznať chybu a požiadať 
o odpustenie

Bez ohľadu na to, koľko sa snažíme, 
urobíme chyby a ukrivdíme našim de-
ťom. Niekedy zabudneme, čo sme sľúbili, 
inokedy potrestáme dieťa, ktoré nebolo 
na vine. Niekedy príliš rýchlo posúdime 
alebo sme príliš zaneprázdnené, že ani 
dobre nevypočujeme svoje deti. Nech 
sa stalo čokoľvek, mnohé matky uro-

bia ešte väčšiu chybu, keď si svoju vinu 
nepriznajú a tvária sa, že majú pravdu, 
hoci dobre vedia, že tomu tak nie je. To 
môže veľmi hlboko raniť dieťa a narušiť 
vzťah medzi matkou a dieťaťom. Ak sa 
to stáva častejšie, dieťa prestane matke 
veriť a dôverovať a stratí rešpekt. Bib-
lia nás učí, že si máme hriechy priznať 

pred Bohom (1J 1,9) ale aj, že tiež máme  
priznať svoju vinu a požiadať o odpus-
tenie od tých, ktorým sme ukrivdili. Pre 
rodičov je veľmi ťažké priznať si vinu, 
ale je to nevyhnutné. To nás nielen drží 
v pokore, ale ukazujeme aj príkladom 
svojim deťom, ako treba konať, keď 
zhrešíme. Zároveň im dávame príleži-
tosť cvičiť sa v odpúšťaní.

13. Múdra matka jedná 
s každým dieťaťom 
jako s jednotlivcom

Každá matka, ktorá má viac ako 
jedno dieťa, vie, že každé dieťa je je-
dinečné a hoci má tých istých rodičov 
a býva v tej istej domácnosti, rozvíja sa 
rozdielne od svojich súrodencov. Kaž-
dé dieťa je jednotlivec a Boh mu dal 
zvláštne vlastnosti, schopnosti, sklony 
a dary. Problém nastáva vtedy, keď so 

všetkými deťmi zaobchádzame rovna-
ko. Nemyslím teraz na všeobecnú vý-
chovu, poslušnosť a správanie. To od 
všetkých vyžadujeme rovnako. Myslím 
skôr na spôsob, ako sa jednotlivé deti 
učia, ako reagujú na životné okolnosti, 
aký výkon podávajú v škole a podob-
ne. Niektoré deti sú šikovnejšie v prak-

tických prácach, iné radšej pra-
cujú svojim umom. Niektoré sú 
nadané v technickej oblasti, iné 
sú skôr tvorivé. Sú deti, ktoré po-
chopia veci na prvý krát, druhým 
to trvá dlhšie. Niektoré sú vý-
bušné, iné mierne. Múdra mat-
ka pozoruje svoje deti, rozpozná 
tieto rozdiely a potom sa snaží 
zaobchádzať s nimi podľa toho. 
To samozrejme vyžaduje tráviť 
čas s deťmi, aby s nimi spolupra-
covala a aby na nich dozerala. Aj 
toto je prejav lásky k deťom.

14. Múdra matka pomáha 
svojmu dieťaťu sledovať 
svoje povolanie

Nestačí však iba poznať vlast-
nosti svojich detí a pomôcť im 
rozvíjať svoje talenty. Musíme ísť 
o krok ďalej. Biblia nám hovorí, 
že Boh nás pozná a má pre nás 
svoj plán nielen pri narodení, ale 
ešte predtým (Ž 139,15-16; Jr 1,5). 
Naše deti nie sú naše vlastníctvo. 
Sú Božím dedičstvom, sú nám 

dané dočasne, aby sme ich vychovali 
pre Neho, pre Jeho ciele. Našou hlav-
nou úlohou je teda vychovať zbožných 
ľudí, ktorí budú celým srdcom konať 
Jeho vôľu. Mnohé matky (aj otcovia) 
však vychovávajú deti tak, aby konali 
ich vôľu. Chcú cez svoje deti uskutočniť 
svoje ciele, svoje sny. To môže byť veľ-
mi nebezpečné. Musíme si uvedomiť, že 
Boh má svoj cieľ pre naše dieťa a snažiť 
sa pomôcť mu, aby spoznalo Jeho plán 
pre svoj život. Preto je dôležité, aby sme 
povzbudzovali svoje deti k osobnému 
vzťahu s Bohom, k pravidelnému štu-
dovaniu Jeho Slova, k životu modlitby 
a skúmania Božej vôle. My im v tom 
samozrejme musíme byť príkladom. 
Musíme sa však modliť, aby sme vedeli 
prijať Boží plán pre naše dieťa aj keď to 
nebude celkom podľa našich predstáv.
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NATÁLIA ELIJAŠOVÁ 
DOKONČENIE 

Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ČÍSLA

15. Múdra matka je svojim 
dcéram vzorom slušnosti 
a cudnosti 

Žijeme v dobe, keď už skoro neexis-
tujú žiadne normy slušnosti a cudnos-
ti. Hoci sa kresťania zo začiatku tomu 
bránili, pomaly ale isto dovolili, aby sa 
hranice posúvali stále viac. A predsa 
Biblia nám hovorí, že je dôležité, ako 
sa obliekame, čo zakrývame či odkrý-
vame a že aj naším vonkajším výzorom 
prinášame Bohu slávu. Tlak spoločnosti 
a vrstovníkov je veľký, ale ak chceme 
byť poslušné Bohu, budeme dbať na to, 
ako chodíme a budeme aj našim dcéram 
dobrým príkladom. Božie Slovo hovorí, 
že sa ženy majú ozdobovať slušným 
odevom s cudnosťou a zdržanlivosťou 
(1Ti 2,9). Hoci sa Boh najprv zaujíma 
o naše srdce, to, ako sa obliekame, vy-
jadruje, čo je v našom srdci. Čo je sluš-
ný odev? O tom by sa mohlo diskutovať 
celé hodiny. Je však dôležité, aby sme 
sa zamysleli nad niekoľkými otázkami 
skôr, ako si niečo oblečieme alebo dáme 
obliecť našim dcéram: Je to príliš odha-
ľujúce? Je to príliš priliehajúce? Je to prí-
liš priehľadné? Je to nápadné? Priťahuje 
to zrak na časti tela, ktoré by pokúšali 
iných mužov? Je to pekné a pristane mi 
to? Pán Boh stvoril ženy iné ako mužov 
a chce, aby sme sa aj vonkajškom líšili 
a nesnažili sa vyzerať ako oni (5M 22,5) 
Aj svojim obliekaním máme byť svedec-
tvom a líšiť sa od (neslušného) oblieka-
nia dnešnej spoločnosti. Už od malička 
vštepujme svojim dcérenkám cudnosť 
a zdržanlivosť, aby neukazovali telo na 
verejnosti, ale zachovali ho pre svojho 
budúceho manžela čistým. Svojim vlast-
ným slušným obliekaním tiež dávame 
dobrý príklad svojim synom a učíme 
ich, aké cnosti majú hľadať vo svojej bu-
dúcej manželke.

16. Múdra matka sa modlí za 
svoje deti

Musíme sa modliť za svoje deti od ma-
lička, vlastne môžeme začať ešte pred na-
rodením a táto služba bude pokračovať 
počas celého života. Lebo hoci by sme 
boli tými najlepšími matkami a snažili sa 
robiť všetko správne, nemôžeme zaručiť 
našim deťom ochranu, bezpečnosť a spa-
senie. Je síce našou úlohou byť dobrými 
matkami, ale keďže sme len omilostení 
hriešnici, takmer isto zlyháme v niekto-
rých oblastiach. V Žalme 127 čítame: 
„Ak Hospodin nestavia dom, márne sa 
namáhajú tí, čo ho stavajú; ak Hospodin 

nestráži mesto, márne bedlí strážnik.“ To 
platí aj pre výchovu detí. Ak Boh nebude 
bdieť nad našimi deťmi, ak im On nedá 
milosti a múdrosti, daromná je naša ná-
maha. Čo teda robiť? Máme sa modliť. Pa-
mätám si mnohé večery a noci, keď moje 
malé deti nechceli spať, alebo keď som 
strávila veľa času dojčením, že sa mi to 
zdalo ako strata času. Potom mi však Boh 
ukázal, že práve tento čas môžem využiť 
na modlitbu za to dieťa a aj za ostatné. 
A za čo sa máme modliť? Tu je iba nie-
koľko návrhov: Modlime sa za spasenie, 
aby rástli v milosti, láske, úprimnosti, se-
baovládaní a spravodlivosti, aby milovali 
Božie Slovo, aby robili dobre iným, aby 
si ctili iných, aby boli verní a stáli vo svo-
jom presvedčení, aby boli čistí, pokorní, 
spokojní, aby pracovali celým srdcom 
a čestne, aby chodili v pravde, aby boli 
dobrým svedectvom, aby vyrástli na bo-
habojných mužov a ženy.

17. Múdra matka bude 
odmenená

Čo človek seje, to bude aj žať. Ak seje 
neprávosť, vráti sa mu to niekoľkoná-
sobne. Ak však seje spravodlivosť, lásku 
a vieru, aj to bude mať ďalekosiahle ná-
sledky. Múdra matka si zaslúži odmenu. 
Veľkú časť tej odmeny môže dostať už 
počas svojho života. V Prísloviach číta-
me, že bohabojná a matka dostane po-
chvalu od svojho manžela aj od svojich 
detí (Pr 31,27-31). Deti si ju budú ctiť 
a postarajú sa o ňu aj v starobe (1Tim 
5,14). Ale ak by sa aj nemal kto o ňu 
postarať, má právo na pomoc od svojho 
zboru a nebude opustená (1Tim 5,9-10). 
Takáto žena bude mať dobrú povesť 
a bude mať výsadu vyučovať mladšie 
ženy a matky (Tt 2,2-5). A keby aj ne-
dostala žiadnu odmenu tu na zemi, Boh 
všetko vidí a iste ju jedného dňa odme-
ní, lebo dobre vykonala úlohu, ktorú jej 
On sám dal.

Milé moje matky, máme veľmi vzácnu 
úlohu priamo od Boha. Vychovávajme 
ďalšiu generáciu pre Neho a naša prá-
ca sa rozmnoží v ďalších generáciách. 
Nech by nám Boh dal milosť, aby sme 
videli svoje vnúčence a pravnúčence 
chodiť v pravde, lebo sme svoju úlohu 
vzali vážne a dobre ju splnili. V treťom 
liste Jána čítame: „Nemám väčšej rados-
ti, ako keď počujem, že moje deti žijú 
v pravde.“ (3J 1,4)

poezie

Jsou chvíle klidu. 
Plesně slyším bít

své srdce v hrudi. 
Míru sladká mana

mou sytí duši, 
jež v klid zkolébána,

je plna jasu, 
plna touhy žít.

Žel! Na krátko jen trvá 
jas a svit.

Jak černá mračna, 
zhoubným vichrem 
hnaná,

tak přivalí se bouře 
obávaná,

jež ničí vše, co kvést chce, 
plát a žít.

Vše podlomila 
– myšlenku i cit.

Můj vzdor, má síla 
bolestně je sklána,

má víra, naděj 
ve prach udeptána

a duše nemůže 
se spokojit.

A nemožno v tom boji 
zvítězit!

Zda spatřím ještě světlý 
úsměv rána?

Zda zahojí 
se rozjitřená rána?

Zda vzejde radost 
jako slunce svit?

Probuzení 
svědomí

JOSEF KURZ
ZE SBÍRKY TMOU K SVĚTLU
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stalo se

VLÁĎA PÍPAL 

Ulrich Parzanyv Opavě
Opava není velké město a tak mě 

nikdy nenapadlo uvažovat o návštěvě 
známého evangelisty, Ulricha Parzany-
ho, v našem sboru. V úterý 14. září 2010 
se to stalo skutečností. Když na výbor 
ProChristu přišel dopis s návrhem míst, 
kde by Ulrich Parzany mohl v České 
republice kázat, zůstalo jedno okénko 
prázdné. V úterý měl volno.  Popro-
sil jsem, zda by mohl přijet do Opavy. 
Předseda výboru, kazatel Stanislav Ste-
bel, mi slíbil, že se na to bratra Parzany-
ho zeptá. A on souhlasil. Byla to pro mě 
i ostatní z Křesťanského sboru, jakož 
i z jiných církví veliká radost. 

Tu však vzápětí vystřídala starost 
o to, aby se vše dobře a včas připravilo. 
První problém představovalo zajištění 
sálu. Řeknete maličkost. Jenže v Opavě 
jsou v provozu pouze dva slušné sály. 
Ostatní jsou v rekonstrukci, dokonce 
i divadlo se opravuje. Ten větší nám 
odmítli pronajmout a druhý měl malou 
kapacitu. 

Co teď? Vlak je rozjetý. Poprosil jsem, 
jestli mohu na vlastní zodpovědnost 
přesáhnout kapacitu sálu. Podepíšete 
zodpovědnost, navezete židle a už je 
kapacita dostačující. Ze 130 židlí tam 
najednou máte kolem 250 míst. Z Bo-
ží milosti nedošlo k žádné nehodě či 
nepříjemnosti. Posluchačů přišlo přes 
200. Díky Bohu za projevenou milost. 
Píšu o tom, abych ukázal, jak se v práci 
na Božím díle stále setkáváme s nějaký-
mi překážkami. Nepřítel nespí a chce, 
abychom to vzdali. Většinou velmi ne-

korektně. Kolikrát se musíme v síle Boží 
vzepřít a jít dál.

Nakonec jsme měli setkání dvě: semi-
nář a veřejnou evangelizaci. Lekci jsme 
dostali všichni. Ta první zazněla na 
semináři - Chceme mít duchovní děti? 
Příprava místního sboru pro evangeli-
zaci. Evangelista Ulrich Parzany zaprvé 
zdůraznil, že existují tisíce forem, jak 
zvěstovat evangelium a ty představují 
tisíce cest k Pánu Ježíši. Cesta k Bohu je 
však jen jedna a tou je Pán Ježíš Kristus. 
V otázce evangelia a jeho obsahu, ne-
smíme uhnout ani o kousek. Ježíš jediný 
je zachránce. Pokud jde o formy, buďme 
v lásce otevření a hledejme nové způso-
by, účinné a funkční. Apoštol Pavel sám 
říká (1Kor 9,20-22): „Pro Židy jsem jako 
Žid, abych získal Židy; pro lidi pod Zá-
konem jsem jako pod Zákonem, abych 
získal ty, kdo jsou pod Zákonem. Pro 
lidi bez Zákona jsem jako bez Zákona, 
abych získal ty, kdo jsou bez Zákona 
(sám ovšem nejsem bez Božího Zákona 
- podléhám zákonu Kristovu). Pro slabé 
jsem jako slabý, abych získal slabé. Pro 
všechny jsem vším, abych jakýmkoli 
způsobem aspoň některé zachránil.“ 
Láska usiluje, hledá a přemýšlí nad způ-
soby, nejde jeden, půjde jiný, ale niko-
ho nenutí. Nejkrásnější sestrou lásky je 
však fantazie.

Další podmínkou evangelizace, kte-
rou zdůraznil na semináři, jsou vztahy 
a kontakty s nevěřícími. Pokud se úpl-
ně oddělíme od nevěřících, pak je jen 
těžko můžeme pozvat na evangelizaci. 

Potřebujeme získat jejich důvěru. Pak 
jsou ochotni se nechat pozvat na setká-
ní křesťanů, protože s námi mají vztah. 
Důvěřují nám. Parzany prohlásil: „Bu-
dovat vztahy je v evangelizaci nejdůle-
žitější“.

Třetí důraz položil na to, abychom 
měli například 5 lidí, za které se bude-
me modlit a prosit za jejich víru. Vytr-
vale a dlouhodobě.

Druhým setkáním byla veřejná evan-
gelizace pod názvem: Bůh na tebe ne-
zapomněl. Parzany začal kázání myš-
lenkou přerušeného nervu v těle malo-
mocných a přirovnal jej k přerušenému 
spojení s Bohem. Malomocenství nelze 
uzdravit, nemoc je však možné kont-
rolovat. Malomocenství se vyznačuje 
tím, že odumírají nervy v jednotlivých 
částech těla. Nemocný si zlomí nohu 
a nebolí ho to, nebo dá dlaň na něco 
žhavého, necítí bolest. Nakonec je celý 
zkroucený ze špatně srostlých zlomenin 
a nebolí ho to. 

Ilustroval tím myšlenku, že nám li-
dem odumřel životní nerv, který nás 
spojoval s Bohem, naším Stvořitelem. 
Přestali jsme Boha cítit, nevnímáme 
ho a zapomněli jsme na něj. Tím jsme 
si zavinili mnoho zranění hříchem a už 
to ani necítíme, nevnímáme a pova-
žujeme to za normální. Nevidíme kři-
vé údy vlastní duše. Stále se snažíme 
Boha vytěsnit z našeho života. Chceme 
si vládnout sami. Do této situace však 
zaznívá poselství Bible: „Bůh na tebe 
nezapomněl“. I když se snažíme Boha 
úplně vymazat ze svého života, On nás 
nevymazal, ani na nás nezapomněl. Už 
prvního člověka Adama se ptá: „Adame, 
kde jsi“. Ptá se po každém z nás. Člově-
če, kde jsi? Posílá svého Syna Pána Ježí-
še Krista a tím jasně ukazuje, že na nás 
nezapomněl. Nejenom že nezapomněl, 
ale osobně nás volá. „Kde jsi“? Lidé měli 
o čem přemýšlet. Nechyběly ani násled-
né rozhovory. 

Tolik tedy kratičké shrnutí poselství, 
které nám do Opavy přinesl bratr Par-
zany. Jsme velmi vděčni manželům An-
drýskovým za brilantní překlad a Bohu 
za to, že takovou akci umožnil a bděl 
nad ní svou mocí.
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JAROSLAV ŠUPÍK A PAVEL BOHÁČ
JEDNATELÉ KŘESŤANSKÝCH SBORŮ V ČR

Informace o
SHROMÁŽDĚNÍ STARŠÍCH

informace

…a co jsi ode mne slyšel před 
mnoha svědky, svěř to věrným 
lidem, kteří budou schopni učit zase 
jiné.  (2. Timoteovi 2:2)

Křesťanských sborů v ČR
Ve dnech 23. až 26. března 2011, dá-li 

Bůh, proběhne ve Vranově u Brna (kláš-
ter severně od Brna cca 20 km) shromáž-
dění starších s biblickým vzděláváním. 
Jednání bude zahájeno ve středu v 17.00 
hod. a ukončeno v sobotu, nejpozději 
v 16.00 hod.

Program: 
•  Biblické vyučování k tématu 

„Předávání služby a zodpovědnosti“
•  Organizační body k projednání (čin-

nost mezisborové rady a volba no-
vých členů, finanční zpráva a jiné)

Mezisborová rada Křesťanských sbo-
rů se obrací na jednotlivé sbory s pros-
bou, aby vyslaly své starší a případné 
pozorovatele. Cestovné a náklady sou-
visející s jednáním hradí účastníci za 
případného přispění svých domácích 
sborů. V případě potřeby lze projednat 
finanční pomoc z provozního fondu 
KřS. Připomínky a doplňky k navrže-
nému programu zašlete spolu s při-
hláškou nejpozději do 20. ledna 2011 
na adresu: supik_jaroslav@quick.cz.

Rovněž do 20. ledna 2010 
uhraďte zálohu ve výši 1000 Kč 

Ne v každém evropském evangelikál-
ním sboru se slaví svátek díkůvzdání. 
I když jsme v našem kulturním prostře-
dí zvyklí na dožínkové slavnosti, které 
jsou na mnohých místech spojovány 
s bohoslužbou, v prostředí českých a slo-
venských bratrských sborů je slavnost 
Díkůvzdání spíše výjimkou. Kresťanský 
zbor v Novém Městě nad Váhem tvoří 
jednu z nich a já jsem se upřímně těšil, 
že se zde tohoto svátku spolu s rodinou 
zúčastním. Nebyli jsme jedinými hosty 
(zastoupena byla také Bratislava, Mod-
ra, Zvolen nebo Žilina). 

na osobu na mezisborový účet 
č. 1342215399/0800, var. symbol 1710, 
do poznámky uveďte, prosím, své jmé-
no. Cena pobytu na osobu činí 1999 Kč 
(3 dny plné penze + organizační nákla-
dy).  

S nadějí, že připravované setkání pro-
žijeme s užitkem a k Boží cti, a s modlit-
bou o Boží požehnání 

JAREK ANDRÝSEK

Svátek díkůvzdání 
Se slavností Díkůvzdání jsem se popr-

vé seznámil během pobytu v Německu 
a pak v komunitě zámku Mittersill, kde 
působilo hodně amerických křesťanů. 
Pro ně je to svátek nanejvýš příznačný. 
Slaví ho čtvrtý čtvrtek v listopadu na 
konci žní, a to ve všech státech Unie. 
Schází se při něm celá rodina a na stole 
nesmí chybět krocan s nádivkou a bru-
sinkovou omáčkou a také dýňový ko-
láč. 

My jsme se v Novém Městě nad Vá-
hem sešli 14. listopadu 2010 k nedělní 
bohoslužbě. Její jednotlivé prvky byly 

zaměřeny na vděčnost Bohu za život, 
rodinu, službu a pravý domov, který 
máme v Kristu. Atmosféru vděčnosti 
podtrhla pohostinnost domácího sbo-
ru, který pozval všechny účastníky na 
společný oběd. Jak jinak než s pečenou 
krůtou. Společenství to bylo srdečné 
a rozhovory u kávy pak trvaly ještě 
dlouho. Musím říct, že to pro mě byla 
silná zklušenost, kterou bych doporu-
čil i jiným sborů. Vždyť vděčnosti není 
nikdy dost. Navíc byla slavnost  také 
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biblická úvaha

Hledání domova
Kniha RútCo je to domov?

Už jste někdy přemýšleli o tom, co 
je to domov? Je to místo, kde se cítíte 
dobře? Místo, kde máte rodinu, zázemí 
a přátele, kteří vám rozumějí. Nebo jak 
říká Jan Werich: „Místo, kam si můžete 
pověsit klobouk!“ Lidé, kteří při povod-
ních nebo požárech přišli o střechu nad 
hlavou, nemají ani to. Spoustě lidí do-
mov chybí. Stačí, aby se z rodiny odstě-
hoval její živitel a matka, která nemá na 
nájem, se pak s dětmi musí nastěhovat 
třeba k babičce. Děti získávají nový do-
mov. V novém prostředí mají jiné pro-
žitky, setkávají se s novým pohledem 
na svět a to pak utváří jejich identitu 
i mentalitu. Může to být pro utváření je-
jich osobnosti pozitivní nebo negativní, 
když se seznámí se špatnou partou nebo 
návykovými látkami. V každém případě 
získávají v novém sociálním a kulturně-
-duchovním prostředí nový domov. Do-
mov je určován subjektivně, člověk se 
v něm identifikuje a emocionálně se na 
něj váže. Je to však všechno? Najde člo-
věk v prostředí, kde žije, sám sebe? Je to 
jeho skutečný domov?

Prvek domova, který nás 
přesahuje

Kniha Rút vypráví příběh o opuště-
ní výše nadefinovaného prostředí, ale 
zároveň představuje prvek domova, na 
který často zapomínáme. A sice na roli 
Boha v lidském životě a otázku svěřené-
ho poslání. Elímelek, Noemi a jejich sy-
nové Machlón a Kiljón, opouštějí kvůli 
hladu svou zemi a s ní i svěřené poslání 
Božího lidu v zaslíbené zemi. Vydali se 
na Moábská pole, kde byl uctíván bůh 
Kemóš, ale nevedlo se jim dobře. Ze-
mřel Elímelek i oba jeho synové. Bůh 
zasáhl do života Noemi a ona si jeho 
jednání uvědomovala (R 1,20): „Vše-
mohoucí mi připravil trpký úděl.“ Žila 
sama v cizí zemi a rozhodla se vrátit na 
místo, které dobře znala a věděla, že ji 
tam chce Bůh mít. Rozhodla se tedy hle-
dat obživu i bezpečí v Betlémě (Domě 
chleba). Kdysi z toho místa kvůli hladu 
s celou rodinou, která pro ni předsta-
vovala domov, odešla. Odešla ze země, 
kterou dal jejich otcům Hospodin, aby 
v ní žili a stali se v ní jeho trvalou ozvě-
nou. Tak trochu to připomíná příběh 
marnotratného syna, kterým nám Ježíš 

přiblížil stav ztráty domova a jeho opě-
tovné nalezení. Otec tehdy prohlásil (Lk 
15,24): „Tento můj syn byl mrtev, a zase 
žije, ztratil se, a je nalezen.“ Ztráta do-
mova tedy souvisí se ztrátou Boha, s du-
chovní smrtí. Naopak nalezení domova 
souvisí s obnovou vztahu s Bohem, což 
znamená život.

Příčina ztráty domova
Když lid hřešil, odcházel od Boha 

a uctíval Baala, sesílal na něj Hospo-
din hlad. Snad jim tím chtěl ukázat, že 
jim jejich nový bůh plodnosti a úrody 
nepomůže. Z té doby máme zmínku 
o soudci Gedeonovi. I jemu chyběla 
víra a vědomí poslání. Chystal se před 
blížícím se nebezpečím utéct ze země. 
Rychle vymlátit obilí a pryč. V té chvíli 
existenčního strachu jej Hospodinův 
posel oslovil (Sd 6,12): „Hospodin s te-
bou, udatný bohatýre!“ Gedeon v Boží 
blízkost nevěřil, neprožíval ji (13): „Je-li 
s námi Hospodin, proč nás tohle všech-
no potkává?“ Bůh viděl v Gedeonovi 
potenciál vítěze, Gedeonovi však chy-
běla víra v toho, který dává vítězství. 
Proto se chystal utéct. Nakonec však 
Bohu uvěřil. Zničil Baalův oltář, po-
stavený jeho otcem a vyhnal nepřátele 
ze zaslíbené země. Splnil své poslání, 
protože v Bohu našel oporu. Uviděl, 
že Hospodin jedná i v soudech a ne-
dostatku. Noemi a Elímelek Boží řeč 
neslyšeli, soustředili se především na 
útěk. Poslání obsadit zemi Kananejců 
a vyhladit jejich božstva ustoupilo mo-
mentální potřebě ukojit hlad. Vydali se 
na východ do 80 km vzdáleného Moá-
bu. Možná chtěli odejít jen na chvíli, 
ale zůstali tam více než deset let.

Tragika nového životního 
prostoru 

Ukázalo se, že Bůh jim chtěl žehnat 
v Betlémě a ne v Moábu (Z otce zplo-
zený, incest). Moábci byli vyloučeni 
z účasti na bohoslužbě, uctívali modlu 
Kemóše, podobnou Baálovi. V tomto 
prostředí daleko od zaslíbené země, 
mimo své původní určení, hledala Elí-
melekova rodina domov. Jenže Bůh se 
rozhodl, že si je postupně začne volat 
k sobě domů, až zbyla jen Noemi se 
svými snachami, Orpou a Rút. Všech-
ny tři zůstaly bez dětí a bez naděje na 
pokračování rodu (R 1,5). Bez možnosti 

vytvořit to, co Noemi a s ní možná i její 
snachy považovaly za domov.

Návrat domů
Noemi se rozhodla odejít (R 1,6) do 

svého původního domova, když slyšela, 
že tam opět začalo pršet. Hospodin dal 
úrodu a soud hladem skončil. Návrat 
domů a nalezení nového domova, na-
lezení smyslu (R 4,15), je heslem knihy 
Rút. Noemi chtěla své snachy poslat 
k jejich matkám. Není zde zmínka o ot-
cích, jinak typická pro patriarchální 
společnost. S matkami mohly totiž dce-
ry prohovořit a připravit nový sňatek. 
Tak se dá vyložit, proč je Noemi v sil-
ně patriarchální společnosti neposílá 
k otcům, ale k matkám. Myslí na jejich 
budoucí rodinu a domov. Přeje jim od-
počinutí v domě nového muže (R 1,9) 
a Hospodinovo milosrdenství, protože 
sama cítí svůj těžký úděl, jako Hospodi-
novo jednání (R 1,13): „Dolehla na mne 
Hospodinova ruka.“ 

Nečekané rozhodnutí
Orpa se rozloučila, odešla a snad i vda-

la, ale Rút se k Noemi přimkla se slovy 
(R 1,16n): „Kamkoli půjdeš, půjdu, kde-
koli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude 
mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde 
umřeš ty, umřu i já a tam budu pocho-
vána. Ať se mnou Hospodin udělá, co 
chce! Rozdělí nás od sebe jen smrt.“ Rút 
se vzdala svého nároku na vlastní domov 
a rozhodla se postarat o svou tchýni až 
do konce jejího života. Obětovala naději 
na muže, jako svou sociální jistotu. Služ-
ba vdovám je Biblí popisována jako pří-
klad pravé bohoslužby a Bůh ji cení. Rút 
obětovala také kus své identity, opouště-
la vlastní moábský národ a náboženství 
svých otců. Stala se příkladem sebe vy-
dání a svou budoucnost spojila se služ-
bou ovdovělé tchýni a jejímu Bohu.

Víra Rút větší než Abrahamova
Rút zvolila život s Noemi a prohlásila 

Izrael za svůj vlastní lid. Hospodina uči-
nila svým osobním Bohem. Skoncovala 
s minulostí stejně jako Abraham, když 
opouštěl domov v Úr a jeho kaldejská 
božstva, aby se vydal za neznámým ži-
vým Bohem. Víra Rút je o to větší, že 
neobdržela žádné zaslíbení. Pro Heb-
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rejku Noemi představoval život v zaslí-
bené zemi spásu, ale pro Moabku Rút? 
Možná proto Noemi svou snachu Rút 
třikrát odrazovala, marně. V srdci Rút 
se už zrodilo rozhodnutí sloužit vdově, 
postarat se o ni a jít do země, kde uctí-
vají Hospodina.

Smutek Noemi hlubší než vrásky
Když přišly do Betléma, shluklo se 

kolem nich celé město. Ženy starou zná-
mou, Noemi, téměř nepoznaly. Ptaly se 
(R 1,19): „Je toto Noemi (Rozkošná)?“ 
Nejspíše jí na tváři přibylo až příliš vrá-
sek. Smutek ze ztráty blízkých člověka 
promění. Doprovázení umírajících je 
těžký úkol. Rodina jí byla vším, byl to 
její domov. Nosila v sobě hořkost a řek-
la: „Nazývejte mě Mara (Trpká).“ Vše-
mohoucí jí připravil trpký úděl. Snad si 
myslela, že mu unikne, jenže Hospodin 
nás vidí na Moábských polích i na Sej-
šelských ostrovech. Noemi poznala, že 
v jejím životě jedná Bůh. Tato její víra 
byla pevná a hluboká, stejně jako byl 
pravý její smutek. Ona znala jeho pů-
vod. Boha brala vážně.

Domov je víc než místo na 
klobouk, více než rodina

Přednášela mu svou žalobu a byla kon-
krétní (R 1,21): „Odcházela jsem s plnou 
náručí“, s mužem a syny, a „Hospodin 
mě přivádí zpět s prázdnou.“ Rodina byl 
její domov, její všechno. Když ji měla, 
bylo jí jedno, kam půjde. Jenže Boží 
lid má domov v zaslíbené zemi. Tam, 
kde ho chce mít Bůh, aby konal skutky, 
které Bůh připravil (Ef 2,10). Tam, kam 
nás Bůh povolal (1K 7,17). Izraelcům 
nemohlo být jedno, kde žijí a kam pů-
jdou. Život v darované zemi byl pro ně 
spásou, bezpečím a domovem. Byl sou-
částí jejich vlastní identity, zakořeněné 
v Bohu. Domov není jen místem, kam 
si můžeme pověsit klobouk, to není jen 
rodina. Domov je místo, které nám Bůh 
připravil a kde nás chce mít. Domov je 
Boží poslání, domov je Bůh sám.

Domov je nalezení smyslu 
a poslání

Noemi ztratila domov, ale ve skuteč-
nosti ztratila Boha a hněvala se na něj 

(R 1,21): „Hospodin je proti mně.“ Kniha 
Rút přichází s nádherným rozuzlením. 
V poslední kapitole přicházejí za Noemi 
ženy tentokrát s poselstvím, že ztracený 
smysl života, ztracený domov, je na do-
sah (R 4,15n): „Hospodin tě nenechává 
bez zastánce, jehož jméno se bude ozý-
vat v Izraeli. On ti vrátí smysl života.“ 
Hospodin není náš protivník, jedná 
v náš prospěch, ať už se nám náš úděl 
nebo jeho soud zdá být jakkoliv trpký. 
Noemi se do Betléma vracela s prázdnou 
duší, ale náruč prázdnou neměla. Přišla 
se snachou „lepší než sedm synů.“ Díky 
ní se stala součástí rodokmenu Mesiá-
še. Stala se součástí domova, v němž 
nacházejí svou pravou identitu milióny 
lidí různých národů a ras po celém svě-
tě. Zastánce Boaz vrátil Noemi vědomí 
poslání, smyslu života. Vrátil ji vědomí 
domova. Zastánce Ježíš, vrací vědomí 
poslání a smyslu všem, kdo jej přijí-
mají a věří mu. V Kristu jsme opravdu 
doma.

biblická úvaha

Před několika lety jsme jako rodina 
dostali od našich německých přátel 
z Krušných hor dárek, typický pro je-
jich region - dřevěnou vánoční pyra-
midu, která se otáčí hnána plamenem 
svíček. Kolem vyřezaných figurek sva-
té rodiny - Josefa, Marie a Ježíše v jes-
lích - krouží postavičky pastýřů a ove-
ček jako na kolotoči. Za hodinu se 
pyramida otočí asi 200 krát. Na neza-
ujatého pozorovatele to může působit 
monotónně až nudně. Představte si, 
že se stále točíte na kolotoči a vlastně 
ani nevíte proč. Stejně může nezasvě-
cená osoba vnímat i adventní svátky, 
které se také stále dokola opakují. Jen-
že když se zaměříte na jejich podstatu, 
začnete odkrývat jejich hlubší smysl. 

Nejstarší zmínka o Adventu zní: prae-
paratio adventus Domini, tj. příprava na 
příchod Páně. Adventní doba tedy není 
jen časem hořících svíček a otáčejících se 
postaviček v potemnělé roční době. Je to 
především očekávání příchodu Páně.

Advent
A jak se v adventní době křesťané při-

pravovali na příchod svého Pána? Advent 
byl dobou půstu, časem k modlitbě a pře-
mýšlení. Vánočka byla tehdy docela oby-
čejným jídlem, které však svým tvarem 
připomínalo dítě zavinuté v plenkách. 
Půst měl podtrhnout, že to se vztahem ke 
Kristu myslí vážně. 

V Adventu tedy nejde jen o romantic-
ké ohlédnutí za Ježíšovým narozením do 
chudoby a ponížení, když pro něj v Bet-
lémě nebylo místo. Advent nepřipomínal 
jen Ježíšův příchod v těle na zem, ale oži-
voval také touhu po jeho reálné přítom-
nosti a jeho druhém příchodu na konci 
věků.

Nejde tedy jen o stále opakovanou 
vzpomínku, jak by se to někomu při po-
hledu na vánoční pyramidu mohlo zdát. 
Bůh dějiny necykluje. Lidské dějiny mají 
svůj počátek i svůj cíl. Stejné je to i s osob-
ním příběhem každého z nás. A jako Ježíš 
vstoupil do lidských dějin, tak chce vstou-
pit i do našeho osobního příběhu. Ježíš 

přišel na svět jako dítě, jako muž trpěl na 
kříži, vstal z mrtvých, odešel k Otci a při-
jde znovu. A to je cíl, ke kterému upínají 
křesťané svůj pohled.

Dějinné události jsou jedinečné. Jedi-
nečné bylo i Ježíšovo narození v Betlémě. 
Jedinečný je i náš život a Bible to jen po-
tvrzuje. Vánoční příběh popisuje Sime-
ona, který intenzivně očekával příchod 
Mesiáše. Věděl, že se s ním setká. A pak 
se to stalo. Duch svatý mu ukázal, že dítě, 
které do chrámu Marie s Josefem přinesli, 
je vyhlížený Mesiáš. Simeon vzal Ježíše 
do rukou a pronesl prorocké slovo (Lk 
2,34b): „Hle, on je dán k pádu i k povstá-
ní mnohých v Izraeli a jako znamení, kte-
rému se budou vzpírat.“

Jinými slovy: „Vše se bude točit kolem 
něj.“ Jako ty ovečky a pastýři na vánoč-
ní pyramidě. Jedni se k němu přibližují, 
druzí se od něj vzdalují. Jedni jej přijmou, 
druzí odmítnou? On však zůstává zname-
ním a výzvou! Rozhodnutí, jak se k němu 
postavíme, zůstává na nás.

JAREK ANDRÝSEK

– příprava na příchod Páně
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Mozaika moudrosti
aneb Bůh ví, odkud vítr vane

Moudrost jako mozaika

Moudrost je slovo nabité pozitivním 
významem. Vždyť kdo z nás by nechtěl 
být označen jako moudrý člověk? Co 
však vlastně znamená být moudrý? Není 
na to žádná objektivní definice. Moud-
rost je podvědomě spojována s určitou 
vyvážeností, s nadhledem. Jako moudrý 
bývá označován ten, kdo nepodléhá ná-
hlým změnám nálad, názorů a chování. 
Moudrost však není nějaký objektivně 
definovatelný stav člověka. Nemusí au-
tomaticky souviset se vzděláním nebo 
stupněm IQ, a v různých kulturách 
a tradicích může být obsah slova moud-
rost trochu jiný. Stačí se podívat do 
knihkupectví a najdeme knihy o čínské 
moudrosti, o moudrosti starých Řeků 
a Římanů, Keltů, Slovanů atd. 

I židovsko-křesťanská tradice má svou 
pokladnici moudrosti. Kdysi při jedné 
diskusi o biblické mudroslovné litera-
tuře byla položena otázka, co bychom 
namalovali, kdybychom měli vyjádřit 
biblickou moudrost obrazem. Nakonec 
jsme dospěli k závěru, že ať už by vy-
padal obraz jakkoli, nebyla by to malba 
barvami na plátno, ale pestrobarevná 
mozaika složená ze stovek malých ka-
mínků, které vyjadřují jednotlivé aspek-
ty moudrosti biblické literatury. 

Biblická moudrost je prezentována nej-
více v tzv. mudroslovné literatuře, mezi 
kterou patří knihy Job, Přísloví, Kazatel, 
Píseň Písní a z deuterokanonických knih 
pak Moudrost Šalomounova a kniha Je-
žíše Síracha. Mudroslovné prvky nalez-
neme i v Novém zákoně, např. v Jaku-
bově epištole.  V tomto a příštích číslech 
Živého slova se zaměříme na jednotlivé 
kamínky mozaiky biblické moudrosti, 
jak ji prezentuje kniha Přísloví.   

„Mášál“ jako verbální zrcadlo

Kniha Přísloví většinou neslouží jako 
zdroj nejrůznějších teologických dispu-
tací a spekulací (např. na rozdíl od lite-
ratury apokalyptické), ale je praktickým 
průvodcem v životě. Neobsahuje žádnou 
velkou teorii moudrosti, ale množství 
stručných praktických rad a ponaučení, 
jak žít tak, abych mohl být označen jako 
moudrý. 

To, co je obsahem knihy Přísloví se heb-
rejsky nazývá „mášál“. Takto se označují 
různé krátké výroky (přísloví v běžném 
smyslu), hádanky, moudré výroky. Slovo 
„mášál“ je odvozeno od kořene m-š-l, což 
ve svém druhém významu znamená rov-
něž vládnout, být mocný. Biblická „pří-
sloví“, v plurálu „mišlé“ jsou tedy jakési 
mocné výroky. Slova, která mají váhu, 
protože nesou závažný obsah. To, co nám 
přísloví přinášejí, je totiž jakási koncent-
rovaná zkušenost, která přesahuje délku 
jednoho lidského života. Přísloví nevzni-
kají tzv. na objednávku. Aby se objevilo 
v daném jazyce a kultuře nějaké přísloví, 
je třeba, aby tu byla dlouhodobější refle-
xe určitých životních okolností, událostí 
a společenských jevů. Z tohoto prostředí 
pak vykrystalizují stručné výroky nesou-
cí obrovský obsah, které začnou mezi lid-
mi kolovat, protože fungují jako verbální 
zrcadlo. Ve své geniální stručnosti odrá-
žejí přísloví mnohdy složité mezilidské 
vztahy, lidské jednání a vlastnosti. A po-
kud bychom měli říct, že přísloví (ta sta-
rozákonní) i něco zjevují, tak velmi často 
nepříjemnou pravdu o člověku. 

V knize Přísloví se píše o člověku, kte-
rý si ve svém srdci říká, že Bůh není. To 
neznamená, že tu máme nějakého židov-
ského stoupence filosofického ateismu 
typu některých pozdějších řeckých filo-
sofů nebo dokonce novověkých ateistů 
typu Feuerbacha nebo Marxe. Hovoří 
se tu o člověku navenek věřícím a zbož-
ném, který však žije prakticky jako ate-
ista. Tedy o někom, kdo si řekl, že Bůh 
je někde daleko či vysoko, nemá čas se 
dívat, co já dělám a tak si mohu žít, ja-
koby Boha nebylo. A takového člověka 
nazývá kniha Přísloví eufemisticky bláz-
nem či pošetilcem, lidově prostě blbcem.  
Jeho opakem je člověk moudrý. A to není 
někdo, kdo toho hodně ví (i když se to 
samozřejmě nevylučuje), ale je to hlavně 
člověk, který žije v bázni před Bohem, 
tedy žije ve vědomí, že jej Bůh stále vidí, 
stále o něm ví a je třeba s tím počítat 
v každé chvíli. 

První kamínek z mozaiky 
– Přísloví 16,2

O jednom takovém velmi sebejistém 
muži a o Bohu, který velmi dobře ví, co 

je v člověku, hovoří i Př. 16,2, které se 
překládá do češtiny takto. 

ČEP: Člověku se všechny jeho cesty 
zdají ryzí, ale pohnutky zpytuje Hospo-
din.

ČSP: Všechny cesty člověka jsou čis-
té v jeho očích, Hospodin však zkoumá 
motivy.

Jeruzalémská bible: V očích člověka 
jsou všechny jeho cesty čisté, ale Jahve 
bere v potaz mysl lidí. 

Josef Heger: Měj si za nevinné všecky 
své cesty, Jahve odvažuje tvé myšlení. 

Pracovní a pokud možno doslovný 
převod do češtiny zní takto: 

Všechny cesty člověka v očích jeho 
ryzí/čiré (jsou), (ale ten, kdo) zkoumá 
vítr JHVH (je).

Dle metody dynamického ekvivalentu 
jsem si toto přísloví pracovně přeložil, 
resp. interpretoval takto: 

Sám se sebou je člověk vždy spokojen. 
Bůh však, co se člověka týče, vždy ví, od-
kud vítr vane.

Tento krátký výrok obsahuje tři zásad-
ní témata, nad kterými se trochu zamys-
líme.
1.  Člověk a jeho zdání aneb máme tu 

(epistemologický) problém
2.  Přímá cesta člověka aneb „nevypa-

dám věru zle, to se musím pochválit“
3.  Bůh ví, odkud vítr vane.

1. „Člověk a jeho zdání“ aneb 
máme tu (epistemologický) 
problém

Jak už bylo zmíněno, přísloví mů-
žeme brát jako projev koncentrované 
zkušenosti. V tomto případě se jedná 
o zkušenost dvojí. Jednak s nedokona-
lostí lidského poznání na straně jedné, 
a na straně druhé s nepřiměřenou sebe-
jistotou ohledně svého pohledu na věc. 
Přísloví to vyjadřuje slovy, že člověk „ve 
svých očích“ vnímá jako dobré něco, co 
doopravdy (v Božích očích) zas tak dobré 
nemusí být. Na jiném místě je to řečeno 
na tvrdo – ve svých očích sice vidí člověk 
svou cestu jako správnou, nakonec ho 
ale přivede ke smrti (Př 16,25).

V našem přísloví se jako ve verbálním 
zrcadle odráží člověk, který je zcela spo-
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kojen se svou životní cestou, s tím, co 
a jak dělá, se svými názory a postoji. Pro-
stě člověk, který je sám se sebou zcela 
spokojen. Toto místo je přímo učebnico-
vým příkladem toho, jak starověké texty, 
od jejichž vzniku nás dělí celá tisíciletí, 
mohou být aktuální i dnes. 

Doba a její kultura, věda a technika se 
stále mění, ale člověk ve svém lidství zů-
stává stále stejný. I dnes je bezpochyby 
dost těch, kteří jsou zcela nekriticky pře-
svědčeni o správnosti své cesty, svých po-
stojů, svých názorů. Jsou přesvědčeni, že 
„ví jak na to“, že mají to nejlepší životní 
know-how. Určitě to známe z politického 
života, kde někteří působí dojmem ztě-
lesněné moudrosti a vševědoucnosti. Ale 
ani církevní prostředí není prosto tohoto 
jevu. V křesťanském prostředí se to pro-
jevuje např. nezlomným přesvědčením, 
že to, co dělám, popř. jak to dělám a co si 
o tom myslím, není jen ze mne, ale z Du-
cha svatého. Nemám to jen ze sebe, není 
to jen můj nápad, ale Bůh mi to tak zjevil. 
A že to tak druzí ve sboru třeba nevidí? 
Že se dokonce ozve protichůdný názor? 
Nevadí, ten druhý to má jen ze sebe, ne-
boť to je tělesný křesťan, který nemá ta-
kové duchovní poznání jako já. A tímto 
je věc vyřízena. Když se setkáte s takto 
„neprůstřelným“ postojem, nezbývá než 
dát za pravdu našemu přísloví, které už 
po staletí upozorňuje na přehnanou jis-
totu, kterou má člověk ve svých očích při 
pohledu na sebe samého.  

To, co nám přísloví říká o člověku 
a jeho pohledu na věc ve svých očích je 
moderně řečeno tzv. epistemologický 
problém, tedy otázka povahy lidského 
poznávání. Epistemologie (nauka o po-
znávání, jinak též noetika nebo gnose-
ologie) je oblast filosofie, která se ptá, 
odkud a jak vlastně víme, co si myslíme, 
že víme? Jak moc je naše vědění jisté? Co 
vlastně s jistotou víme? Někdy se s tro-
chou nadsázky říká, že naše poznání (na 
které jsme někdy tak hrdi, zvláště pokud 
jde o duchovní poznání) je z velké části 
pouhá  dojmologie.   

Proto, abychom si začali klást uvedené 
otázky, však není třeba studovat filoso-
fii od Aristotela po Gadamera, ale úplně 
postačuje ponořit se do mozaiky biblické 
moudrosti. Pokud nebudu úplně slepý, 
tak je velká šance že začnu sám sebe vní-
mat trochu skromněji, než jak mi káže 
mé ego a otevřou se mi oči pro jiná místa 
Písma, která hovoří o hranicích lidských 
schopností a možností. Jedna věc je však 
si o tom jen přečíst, druhá a zcela jiná 

věc je, nechat se přečteným také pro-
měňovat, tedy žít ve světle poznaného. 
Pouhá informace totiž ještě neznamená 
formaci. 

 2. „přímá cesta“ člověka aneb 
„nevypadám věru zle, to se 
musím pochválit“

Začátek přísloví nám říká, že pozná-
vací schopnosti člověka nejsou zcela do-
konalé, resp. můžeme říci, že jsou velmi 
nedokonalé a člověk se ve svých soudech 
často mýlí.  

A jedním z častých omylů (dalo by se 
říct jedním z příslovečných omylů) je 
ohledně povahy jeho cesty.  Tedy ohledně 
dokonalosti lidského jednání, lidských 
postojů, názorů a soudů. 

Přísloví říká, že člověk vidí ze svého 
pohledu svou cestu jako čistou nebo 
ryzí, což se hebrejsky řekne „zak“. Je to 
přídavné jméno, které je v knize Exodus 
a Leviticus používáno v souvislosti s ole-
jem a kadidlem, tedy látkami používaný-
mi při bohoslužbách. „Zak“ tak označuje 
to, co je čisté v kultickém smyslu, co je 
čisté a ryzí natolik, že je možné to před-
ložit Bohu.   

V knize Přísloví je jeden výrok vel-
mi podobný tomu našemu. Ten říká, že 
člověku se všechny jeho cesty zdají pří-
mé, ale srdce zpytuje Hospodin. (Př 21, 
2). Nás zajímá, co si myslí člověk o své 
cestě. Zde je řečeno, že ji vnímá jako pří-
mou, hebrejsky „jášár“. 

Jaké asociace by se nám měly vybavit 
při slově „jášár“ ukazuje Kazatel 7, 29, 
kde čteme: „Bůh sice učinil člověka pří-
mého (hebr. jášar), ten však vyhledává 
samé smyšlenky.“  „Jášar“ je tak opět 
něco více než jen lidské hodnocení, něco 
více než jen popis vnějšího vzhledu.  To, 
co je „jášár“, má v sobě punc Boží kvality. 
Životní cesta, která je „jášár“ není správ-
ná jen proto, že to tak vidí člověk, ale 
protože je správná i z Božího pohledu.  

Naše přísloví nám tak říká, že (i věřící) 
člověk může žít v mylném sebevědomí 
ohledně povahy své životní (a rovněž 
duchovní) cesty. Otázkou, kterou toto 
přísloví vyvolává, však je, zda toto lidské 
přesvědčení o sobě samém, odpovídá 
skutečnosti. Toto však často nevíme. My 
nejsme ti, kteří mohou takto posuzovat 
druhé. My se můžeme maximálně podí-
vat do svého nitra a přitom ještě zkou-
mat, zda se sami na sebe nedíváme přes 
růžové brýle. 

Ať už je výsledek této introspekce ja-
kýkoli, platí, že mé přesvědčení o mé 

dokonalosti, správnosti či duchovnosti, 
ještě zdaleka neznamená, že mne Bůh 
hrdě poplácává po ramenou a nebesa se 
radují z toho, jakého to má Bůh na zemi 
výborného služebníka. 

Nebezpečí zbožného sebeklamu
To, před čím jsme tímto příslovím va-

rováni, je sebeklam. A ne ledajaký. Jsme 
varování před jedním z nejhorších a nej-
nebezpečnějších sebeklamů v dějinách 
církve, před zbožným sebeklamem. 

Zbožný sebeklam byl kamenem úrazu 
mnoha věřících, se kterými se Ježíš se-
tkal a hovořil. Na jejich adresu řekl, „po-
dobáte se obíleným hrobům, které zven-
čí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné 
lidských kostí a všelijaké nečistoty“. (Mt 
23, 27). Sebe samé viděli tito věřící židé 
jako vzorné a oddané Boží služebníky, 
ale realita jejich nitra byla jiná. 

Zbožný sebeklam a s ním spojená pý-
cha, nadřazenost, exkluzivita však ne-
jsou jevy, které by byly omezeny jen na 
židovství 1. století. Je to jev, před kterým 
není automaticky imunní nikdo z nás. 
Hrozí každému, kdo v Boha věří a ptá se 
po jeho vůli. Zbožný sebeklam nehrozí 
tomu, komu je víceméně jedno, zda Bůh 
je, jaký je a jestli po mě něco chce. Zbož-
ný sebeklam hrozí tomu, kdo to myslí 
s Bohem vážně.

No a těmi, kdo to s Bohem myslí vážně 
by měli být křesťané. Obzvláště my evan-
gelikálové, kteří se někdy rádi označuje-
me jako probuzenečtí křesťané (narozdíl 
od těch jiných křesťanů, kteří ve své víře 
tak trochu pospávají, což neřekneme na-
hlas, ale můžeme si to myslet) jsme ti, 
kterým přeci na Bohu, jeho vůli a jeho 
díle záleží tak trochu více než jiným (tra-
dičním, liberálním, formálním atd. ).

Zbožný sebeklam je jedním z proje-
vů našeho lidství, které má sklon vidět 
samo sebe v lepších barvách, než odpo-
vídá skutečnosti. Tento sklon našeho já 
můžeme prožívat dnes a denně ve zcela 
běžných situacích, kdy si sami sobě lec-
cos omluvíme, zdůvodníme, kdy sami 
nad sebou rádi přimhouříme oko. 

Zbožný sebeklam je jako mentální dro-
ga, která vytváří nádherně opojný pocit 
štěstí a spokojenosti se sebou samým. 
A pak už zbývá jen se podívat do zrcadla 
a pochválit se slovy Ivánka z pohádky 
Mrazík – nevypadám věru zle, to se mu-
sím pochválit...

V Lukášově evangeliu je velmi známý 
příběh o setkání příslušníka farizejské 
strany a jednoho z těch, kteří byli všeo-
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becně považování za zloděje a kolabo-
ranty s římskou okupační mocí. Celník 
a farizeus v chrámě. Příběh končí tím, 
že farizeus odchází z chrámu ve svých 
očích jistě spokojen, neboť se právě krás-
ně modlil k Hospodinu. Ve svých očích 
prožil úžasné obecenství s Bohem, které-
mu mj. připomněl, jak hrdý na něj Bůh 
může být. Vždyť tam měl takový krásný 
příklad pro srovnání – toho očividné-
ho hříšníka z celnického cechu. Toto je 
příklad jedné velké lidské tragédie zva-
né zbožný sebeklam. Ve svých očích se 
zbožný věřící viděl velmi dobře, ale rea-
lita byla jiná. 

Život v sebeklamu je jak neviditelná 
pavučina, do které se může věřící člověk 
chytit a která mu brání poznávat pravdu 
o sobě, brání ve vztahu s druhými lidmi 
a posléze (jak je vidět na příkladu farize-
je, který se modlí k sobě samému) i ve 
vztahu s Bohem. 

A že život ve zbožném sebeklamu není 
nebezpečný jen pro toho, kdo se do něj ne-
chá lapit, ale i pro jeho okolí, ukazuje pří-
běh o návštěvě samařské vesnice v Lk 9. 

Pán Ježíš se svými příznivci se blíží 
k samařské vesnici a Samařané je odmít-
nou přijmout na noc, (o vztazích mezi 
Samařany a Židy viz jakýkoli úvod do 
dobového pozadí NZ). Ježíšovi učedníci 
nad tím, co v jejich očích vyznívá jako 
urážka Ježíše a tedy i Boha propadnou 
jakoby zbožné horlivosti pro Boží spra-
vedlnost. A po vzoru starozákonních 
proroků chtějí nechat celou vesnici zni-
čit ohněm z nebe, resp. chtějí, aby je Bůh 
takto potrestal za jejich rouhání. Jaká 
je zde souvislost s naším příslovím? Ve 
svých očích, ve své zbožné horlivosti, 
má někdy věřící člověk naprosto jasno, 
ohledně Boží vůle a toho, jak má jednat 
s druhým člověkem. Zbožný sebeklam 
tak může vést i nebezpečnému nábo-
ženskému fanatismu, který se nezastaví 
ani před zabíjením jinověrců. Evropské 
dějiny znají, co jsou náboženské války, 
a tak už dnes mezi sebou křesťané nebo-
jují zbraněmi, ale přešli jsme při vyřizo-
vání našich sporů do fáze partyzánské-
ho boje, kdy nejsilnější zbraní je slovo. 
Různé pomluvy, polopravdy, šeptanda...
však to není třeba dále rozvádět. K těmto 
jevům bohužel není třeba dávat výklad 
typu „co to kdysi znamenalo, neboť to 
dnes již není“. 

Každopádně Ježíšovi učedníci měli 
tenkrát to štěstí, že přímo s nimi byl ten, 
který poznal, odkud vítr vane a mohl je 

z jejich destruktivního sebeklamu vy-
vést. 

3. Bůh ví, odkud vítr vane.
Ve třetí části přísloví je jako protiklad 

k předchozímu řečeno doslova, že „Hos-
podin zkoumá „rúchót“. Tuto vazbu 
překládají (nebo spíše vykládají) české 
překlady různě. ČEP překládá „pohnut-
ky zpytuje Hospodin“. Český studijní 
překlad „Hospodin zkoumá motivy“ 
a Jeruzalémská bible „Jahve bere v potaz 
mysl lidí“. Za všemi překlady je snaha co 
nejlépe v češtině interpretovat hebrejské 
„rúchót“, množné číslo od ruach, což 
znamená vítr, vánek, vanutí a přeneseně 
to, co česky nazýváme duch. Ruach je to, 
co není vidět, ale co působí. Stejně jako 
nejsou vidět naše motivy, naše myšlen-
ky, naše pohnutky. 

Smysl přísloví je tedy ve varování před 
příliš sebejistým přesvědčením o správ-
nosti své cesty a v upozornění na skuteč-
nost, že Bůh není někde daleko či vyso-
ko, ale že vždy ví, co se skrývá za našimi 
projevy. Vždy ví, co je opravdu v pozadí 
naší zbožnosti a duchovnosti, vždy zná 
naše pohnutky a naše motivy. 

Když se znova podíváme do Lk 9, na-
jdeme tam Ježíšovu reakci na zbožný se-
beklam jeho učedníků, „vy nevíte, jaké-
ho jste ducha/Ducha.“ Tedy jinak řečeno, 
vy se prostě mýlíte, žijete v naprostém 
omylu ohledně správnosti své reakce na 
postoj těchto vesničanů. Rozčílení a po-
horšení jste tady jen vy, ne Bůh. V této 
chvíli jste propadli sebeklamu ohledně 
správnosti a duchovnosti vašeho pohle-
du na věc. 

Proč přišla tak ostrá reakce? Proto-
že Ježíš poznal, odkud v této chvíli vítr 
vane..., že to, co chtějí udělat ti, kteří 
se prezentují jako jeho učedníci, nemá 
s ním ani s jeho Otcem nic společného! 
Že jde naopak o čistý projev lidského 
ega, lidské nesnášenlivosti, lidské touhy 
vlastnit Pravdu, lidské touhy oddělovat 
od sebe plevy a obilí. 

Kdo nikdy nefauloval, ať je 
rozhodčím!

Další pěkná ilustrace obsahu našeho 
přísloví je ve známém příběhu o ženě 
hříšnici v evangeliu podle Jana. Dav při-
vádí k Ježíši ženu přistiženou při cizo-
ložství a opět je to zcela jasná záležitost. 
Žena zhřešila, co je psáno v Mojžíšově 
zákoníku všichni vědí, tak se jdou sbírat 
kameny. A protože tam mají i toho div-
ného rabiho, o kterém neví, co si přesně 
myslet, tak se ho zeptají, co on na to. 

Co však bylo jejich skutečnou motivací?  
Opravdu žili jen pro Boží spravedlnost? 
Anebo se přišli jen podívat na akční po-
dívanou? Nebo spíš využili příležitosti a 
(jako farizeus v chrámě vůči celníkovi) 
chtěli použít ženu jako zrcadlo vlastní 
duchovnosti a spravedlnosti a ukázat se 
tak před Bohem jako lepší.   

My můžeme o jejich motivaci jen spe-
kulovat, ale každopádně Ježíš poznal, od-
kud vane ruach těchto horlivých soudců. 
A tak jim místo odpovědi na jejich otáz-
ku, co mají udělat s touto ženou, odpoví-
dá na nevyřčenou otázku, co s takovými 
zbožnými, kteří mají ve svých očích zce-
la jasno, co dělat s druhým, tedy co dělat 
s těmi, kteří žijí ve zbožném sebeklamu.

Když použiji přirovnání k fotbalu, tak 
soudící zástup je zde v roli rozhodčího, 
který chce hráči odpískat těžký faul. A Je-
žíš jako jeden z účastníků dění na hřišti 
tohoto světa se jich zeptá. Chcete hrát roli 
rozhodčího a vykázat tuto ženu z hřiště 
světa na trestnou lavici šeolu? No dobrá, 
buďte tedy rozhodčími, ale má to jednu 
podmínku. Ať to této ženě první odpíská 
ten, kdo neučinil nikdy žádný faul. Ať to 
odpíská jako první ten, kdo vždy hrál fér 
a podle Božích pravidel. Jak to dopadlo, 
všichni víme. Ruce s kameny asi pokles-
ly, rozpačité pohledy se zaryly do země, 
rádoby zbožná horlivost vychladla a dav 
se začal rozcházet. I oni v této chvíli už 
asi poznali, odkud vítr vane...

Po informaci ať přijde formace
Podívali jsme se zblízka na jeden ka-

mínek mozaiky biblické moudrosti. Co si 
z něj můžeme vzít? 
• Máme jen jeden úhel pohledu – na 

druhé lidi, na sebe sama, na Písmo 
a jeho výklady atd. 

• Tento pohled nemusí být ze všech 
nejgeniálnější. 

• Je dobře, že chceme poznávat Boží 
vůli a žít podle ní. Jen buďme trochu 
opatrní v rychlém ztotožňování našich 
názorů a postojů s Božím pohledem. 
Ne všechno, co je „jášár“ a „zak“ v na-
šich očích, takto vidí i Bůh. 

• Udělejme si občas takový personální 
audit, jestli nemáme v určité oblasti 
růžové brýle, které nás udržují v sebe-
klamu. 

• Bůh ví, odkud vítr vane. On nás zná 
lépe než my sami sebe. 
Zkusme tedy tento „kamínek“ biblické 

moudrosti zasadit i do mozaiky našeho 
života. 
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Když jsme zhruba před pěti lety spo-
lečně s irským týmem GLO (Gospel 
Literature Outreach) začali organizovat 
prázdninový týden pod stanem pro děti 
a mládež těšínského sídliště Mojská, ne-
tušili jsme, že se z toho vyvine centrum 
pro celoroční práci. Díky stovkám hodin 
práce dobrovolníků Křesťanského sboru 
a jeho investicím a také díky podpoře 
města Český Těšín a parlamentu ČR se 
to stalo realitou. Komunitní centrum 
Mojská o.s. DEN pořádá od února 2010 
pravidelné kluby i jednorázové akce pro 
veřejnost. Nejrozsáhlejší z nich je právě 
letní příměstský tábor na hřišti těšínské 
základní školy Slezská.

Ten letošní, jenž proběhl od 20. do 25. 
srpna, se na školním hřišti konal patr-
ně naposledy. Hřiště má projít zásadní 
rekonstrukcí, takže se těžiště této práce 
přenese do prostor Komunitního centra 
a Křesťanského sboru na Slezské 874, 
jež letos poprvé poskytlo zhruba třicítce 
dobrovolníků potřebné zázemí pro ten-
to druh komunitní práce.

Tématem tábora se staly rekordy 
a kuriozity všeho druhu. V 10 hodin za-
čínaly pro děti od 6 do 12 let na hřišti 
nejrůznější hry a od 11 hodin ve stanu 
program s biblickým námětem. Odpo-
ledne se děti i mládež účastnily sportov-
ních aktivit (fotbal, baseball, volejbal, 

ping pong,…) nebo odpoledne na Tě-
šínské přehradě s koupáním a veslová-
ním v nafukovací lodi. V nabídce byla 
i prohlídka motorek a jízda na nich, 
posilovna či olympiáda. Své místo mělo 
na táboře i kreativní malování, vytváře-
ní účesů, zpěv při karaoke a pohybové 
aktivity v soutěži star dance. 

Letošní novinkou byly vodní sporty, 
jež proběhly v nejteplejší den tábora. 
Nejprve přijeli těšínští hasiči, kteří nám 
ukázali výstroj, auto a hadice - samo-
zřejmě v činnosti, paráda. Děti výska-
ly radostí, kterou se nechali strhnout 
i dospělí. Když hasiči naplnili bazény 
vodou, potřebnou pro hry, mohly za-
čít „mokré aktivity.“ Lov živých kaprů 
byl náročný, zato mince dokázaly děti 
vylovit poměrně rychle. Vrcholem byla 
soutěž ve skluzu po namydlené plastové 
plachtě a vodní bitva.

Každý večer se ve stanu vyhodnotily 
soutěže a děti dostávaly zaslouženou 
odměnu. Následovaly další hry, kvízy, 
ukázky rekordů, biblické téma k zamyš-
lení a společný zpěv. Letošními hity se 
staly písně Mája, Je dokonáno a Příběh 
nekončí. Večerní čajovna vytvořila skvě-
lé prostředí pro rozhovory, které dětem 
rodiče často zůstávají dlužni.

Během letního tábora se nám podaři-
lo zrealizovat dva projekty. Prvním bylo 

pomalování sta-
rého vojenské-
ho bunkru. Šlo 
o typický komu-
nitní projekt. Od 
návrhu až k do-
končení na něm 
spolupracovalo 
asi 50 dětí za asi-
stence dospělých 
obyvatel sídliště. 
Z ankety vyply-
nulo, že se výsle-
dek obyvatelům 
sídliště líbil, po-
suďte sami.

Druhým projektem byla oprava poni-
čené vývěsní tabule na křižovatce chod-
níků sídliště Mojská. Tabule držela jen 
na jedné noze a ohrožovala bezpečnost 
chodců. Dobrovolníci KC vývěsku po 
dohodě s městem vlastním nákladem 
opravili, takže nyní slouží k propagaci 
akcí a její schránka ke sběru podnětů 
pro komunitní práci.

Na příměstský tábor navázaly dívčí 
a chlapecké kluby. V komunitní práci 
přicházejí s iniciativou sami účastníci 
a organizují si volný čas v klubech, jako 
je Florbal nebo Pretty Ladies. Dobrovol-
níci křesťanského sboru jim v tom po-
máhají. Komunitní centrum tak vytváří 
potřebné zázemí a město může být spo-
kojeno, že investice do centra přináší 
ovoce smysluplně utvářeného volného 
času během celého roku. Na tuto práci 
navazují svou nabídkou křesťanské klu-
by Royal Rangers nebo Přístav.

Od září hostí KC dobrovolníka ze za-
hraničí, který přijel pomáhat v rámci 
Evropské dobrovolné služby a je finan-
cován z evropského projektu koordi-
novaného Slezskou diakonií. Sám je 
vyznávajícím křesťanem a ve sboru na-
šel přechodně svůj nový domov. Nabízí 
konverzační hodiny němčiny v pátek 
odpoledne a pomáhá s dohledem na 
děti, jež každý den od 14 do 17 hodin 
navštěvují nízkoprahový free klub, kde 
hrají stolní tenis, hry a konverzují s ci-
zincem. Další zahraniční dobrovolník 
vyučuje v několika úrovních angličtinu 
v knihovně centra. Ta ostatně bude svou 
nabídkou knih z duchovní a sociální ob-
lasti také sloužit veřejnosti.

O aktivitách, jež Komunitní centrum 
Mojská o.s. DEN nabízí bezplatně, aby 
čelilo sociálnímu vyloučení dětí ze síd-
liště, se můžete informovat na www.kc-
mojska.cz. Rádi bychom rozvinuli další 
oblasti komunitní práce zvláště pro 
střední a starší generaci, můžete se za to 
společně s námi modlit.

      podporuje
komunitní práci

informace




