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Tvorivosť
    a Božia krása

Boží krása
se nemůže ztratit
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Snažím se žít s otevřenýma očima. 
Vnímat svět kolem nás a jeho potřeby. 
Naučila jsem se, že většina věcí, které 
vidím, nebo o kterých vím, tady není 
jenom kvůli informaci, ale proto, že se 
můžu stát jejich součástí a dost často 
se podílet i na jejich řešení. Vnímám to 
jako náš úkol na této zemi. A tak žiju 
s otevřenýma očima ...

Před rokem a něco jsme dostali hu-
manitární pomoc ze Švýcarska. Chtěli 
jsme najít nějaké nové místo, být požeh-
náním pro jiné lidi, než dosud a vytvořit 
nové kontakty pro zvěstování evangelia. 
Modlitba. Nedlouho poté jsem se od své 
známé dozvěděla o těžké situaci v azylo-
vém domě pro ženy a děti, oběti domá-
cího násilí v jejich městě. Napadlo mne 
zjistit, zda také v našem městě nemáme 
azylový dům. Modlitba, akce. Přes vy-

Práce se ženami

část mého času určeného ke službě ve 
sboru. Pomoc při stěhování z azylového 
domu, rozhovory, další kafe a kafe spo-
lečné, další rozhovory, převoz k dokto-
rovi, sehnat opraváře na pračku, převoz 
do sboru a zpět, pomoc s oblečením či 
vybavením bytu, další přestěhování ... 
Další návštěvy azylového domu a roz-
hovory s dalšími ženami ... Dveře, do 
kterých jsem vešla se otevřely. 

Obě ženy, Milena i Daniela se obrátily 
a byly pokřtěny. Danielin muž, který ne-
byl původcem násilí v rodině, se k Dani-
ele a malému miminku vrátil, obrátil se 
a nechal se pokřtít týden po své ženě. Po-
slali jsme je do jiného sboru a do jiného 
města v Srbsku, abychom je ochránili od 
útoků a výhrůžek jeho rodiny, které byly 
důvodem jejich prvního rozchodu (ten-
krát došlo i na fyzické výhrůžky s nožem 
v ruce ze strany tchána, výhrůžky vůči 
dítěti i Daniele trvají dodnes). 

do školky pro malou. Krok za krokem. 
UDRŽET A PROHLOUBIT KONTAKT. 
A modlitba. 

Návštěva v azylovém domě, tentokrát 
už ne v kanceláři ředitelky, ale přímo 
v centru pro ženy. Další pozvání pro 
pár žen, aby si přišly vybrat potřebné 
oblečení a obuv přímo k nám do sboru. 
A dál se vše vyvíjí naprosto přirozeně, 
Bůh mně vede cestou, o které jsem ani 
nevěděla. Přes Milenu, která byla prv-
ní, se seznamuji s dalšími ženami. Další 
příběhy, nešťastné životy bez naděje, 
často s depresí, přiznávají mi, že často 
pomýšlely i na sebevraždu s tím, že by 
své dítě vzaly s sebou... 

Pozvala jsem Milenu s další ženou 
k nám do sboru. Po první službě, kdy 
zažily a pocítily něco úplně nového, za-
čaly chodit pravidelně. A náš kontakt 
se prohluboval. Během 3-4 měsíců za-
čala tato nová služba zabírat převážnou 

chovatelku ve školičce, kam chodí můj 
starší syn, jsem dostala telefonní číslo 
na ředitelku azylového domu. Kontakt, 
rozhovor, předání humanitární pomoci. 
KONTAKT. Modlitba. 

Pár dní na to mi tatáž vychovatelka 
ukázala jednu ženu, která pracovala 
jako uklízečka právě v Davidově ško-
ličce. „O, Bože, dej mi kontakt na tuto 
ženu.“ Druhý den, jsme si vyměnily vá-
havé „Dobrý den“. Další modlitba. Po-
zvala mě na kafe do vrátnice. Bože, jak 
jsi veliký! Fotky dětí, rozhovor kolem 
„Dědy Mráze“ a vánočních balíčků pro 
děti. Jak mám mluvit se ženou, která 
má tolik vnitřních zranění, těžký život 
a žádnou budoucnost před sebou ... 
Bože, pomoz mi. Pár dalších rozhovorů 
kolem dětí, pár kousků oblečení a batoh 

Karolína Mihajlovičová 
s rodinou



misie obsah

Téma příštího čísla:
Víra v proměnách času
Články k tématu příštího čísla, jakož i další příspěvky 
zasílejte do konce března 2011 na adresu odpovědného 
redaktora.

Děkujeme. Redakce.

3ŽIVÉ SLOVO

Misie 
Práce se ženami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Úvodník
Ambivalence krásy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Tematický článek 
Krása inspirovaná Bohem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Tvorivosť a Božia krása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Krása skrytá v hliněných nádobách . . . . . . . . . . . . . . . .8
Boží krása se nemůže ztratit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Rozhovor na tému
Inšpirácia Božiou krásou  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Tematický článek 
Architektura a krása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Misia
Medicínske zázraky v Chitokoloki . . . . . . . . . . . . . . . 14

Poézia a glosa
Všetko čo je „naj“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ještě dvě poznámky ke slavení svátků . . . . . . . . . . . . 15

Rozhovor s biblistou
Hymnus o Kristu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Úvaha 
Tradicionalismus – vážnosť aj úsmevy  . . . . . . . . . . . 18

Biblický kvíz
Rozhovor s neznámou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Izrael
Svátek Purim 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Rozhovor na tému
Krása ako prvok bohoslužby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Glosa
Čo má společné modrá bodka s Božou nádherou  . . 25

Okénko pro ženy 
Dokonalá lest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Úvaha
Máš zlomené srdce? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Biblické úvahy 
Mozaika moudrosti aneb co je bohoslužba  . . . . . . . 28
Nic bez Boží moci  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Stránka mladých
Multicamp 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Svědectví
Mefo, cítíš se opuštěný? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Recenze
Překonat strach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Umění stárnout  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Informace
Informace o konferenci IBCM5  . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Informace o Semináři biblického vzdělávání . . . . . . . 35

Báseň
Najväčšia krása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Máme kontakt s dalšími asi šesti ženami, které jsou nebo byly 
chráněnkami azylového domu. A jsou tu i jejich děti. 

Všechno toto vidím jako Boží zázrak a vnímám Jeho vedení a ochra-
nu při jednotlivých krocích. Jednou jsem dokonce dostala do situace, 
že jsem přímo z domova odvážela ženu s miminem a pomáhala při 
vstupu do systému právní i fyzické ochrany azylového domu. Před 14 
dny jsem Milenu znovu vezla na policii, aby podala oznámení kvůli 
výhrůžkám svého bývalého muže. 

To, co se ženami dělám, buď sama, nebo s pomocí přátel ze sboru, 
nejsou přitom vůbec žádné převratné věci. I dál jsou to především 
rozhovory. Často máme příležitost zvěstovat evangelium, pozvat 
ženy do sboru nebo na sborové akce. Ale nejčastěji jsou to naprosto 
běžné denní situace. Někdy je to snadné, někdy nahoru a dolů, ně-
kdy se zdá, že jsou jen problémy. Finance, nemoc, bezúspěšné nebo 
zdlouhavé hledání pracovního místa (matka samoživitelka, i v přípa-
dě školky je práce na ranní směnu něco, co se prostě nedá sehnat). 
Milenina dcera je naše poloadoptivní dítě. Dost často ji hlídám, občas 
u nás přespává, když má její máma odpolední. Snažíme se kombi-
novat a zprostředkovávat pomoc mezi samotnými ženami. Což ale 
také není snadné. Často jim chybí tolerance, nebo jejich minulost ješ-
tě není zdaleka vyřešena ani citově a problémy vyplývají na povrch 
a nabalují další problémy...

Lepší a veselejší částí služby jsou oslavy dětských narozenin, které 
organizujeme u nás, kde připravujeme i část občerstvení a program. 
Navštěvuji azylový dům i s mými dětmi, někdy děláme ruční práce 
s dětmi nebo prostě jen čteme knížky. 

Sbor, jehož jsme součástí, se postavil za tuto službu. Modlitebně, 
finančně, prakticky. Podařilo se nám najít podporu jednoho sboru 
z Anglie a před námi je realizace projektu, kterým budeme prohlu-
bovat a rozšiřovat tuto službu. 

Chceme ve sboru otevřít kancelář – denní centrum pro práci s oběť-
mi domácího násilí. Pro ženy, které byly nebo jsou v azylovém domě. 
Projekt, který má začít fungovat od května se zaměřuje nejvíc právě 
na tyto praktické věci. Žena, která se ocitne v této situaci, bez rodiny 
a bez přátel, potřebuje právě to: rozhovor, přijetí a pomoc. Chceme 
se také soustředit na přemostění post-traumatických stavů a pomo-
ci při resocializaci. Připravujeme celý projekt a také lidi, se kterými 
budu spolupracovat. Cítím potřebu osobního růstu v této oblasti, 
proto plánuji zúčastnit se několika kurzů či seminářů, které mi mo-
hou pomoci v osobním rozvoji (komunikace, post-traumatické stavy 
apod.). Ve spojení jsem s Psychologickou poradnou v Bělehradě, kte-
rou vede moje známá, křesťanka, která je připravena mi pomoci neje-
nom v tomto osobním rozvoji ale také profesionálně na mě dohlížet, 
protože se budu dostávat do styku a už tomu tak je, s problematikou, 
která je závažným tématem i pro profesionála. 

Nadále zůstáváme v kontaktu s ředitelkou azylového domu, která 
velmi vítá naše aktivity se ženami. Jsme pomocí i pro ni. 

Takto jsme začali a dnes jsme tady. Je tady modlitba. Jsme tady 
a nevíme, kterým směrem se všechno toto rozvine dál. Dovoluji si 
vás pozvat. Do naší situace, do našeho světa. Modlitbou, dopisem, 
radou, zkušeností. Možná v létě uspořádáme pobyt pro matky s ma-
lými dětmi. Záleží na financích a na tom, jestli vybudujeme odpověd-
ný tým, který může něco takového vzít na sebe. Modlete se za nás. Za 
moudrost, za otevřenost. Za nové nápady a citlivost v této oblasti. Za 
ochranu. Jak naši, našich dětí a žen, které toho už v životě, co se týče 
násilí, zažily až příliš. Za jejich budoucnost. Za zhojení jejich ran. Za 
jejich cestu k Bohu. Za další ženy, které, naneštěstí, tuto potřebu mají 
nebo ji budou mít...

KAROLÍNA MIHAJLOVIČOVÁ (LISACOVÁ)
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tiráž

Milí čtenáři,

představa krásy je v Bibli poměrně roz-
sáhlá. Pohybuje se od estetické kvality (krá-
sy osob, přírody či staveb) až k duchovní 
odpovědi, tedy ke kráse uctívání, jež svého 
vrcholu dosahovalo v nádherném jeruza-
lémském chrámu. Tam promlouvala estetika 
naplno. Krása chrámu vyjadřovala potěšení 
a uspokojení, jež věřící nacházeli v Bohu, 
svém Spasiteli. 

Na rozdíl od Boží krásy má ta pozem-
ská své limity. Zatímco Bůh, jako původ-
ce krásy, je neviditelný a nepomíjitelný 
(1Tm 1,17):

• pozemská krása je pomíjivá (Jk 1,11) a

• vůči fyzické destrukci bezbranná 
(Jer 4,30),

• někdy je průvodkyní dobra (Za 9,17),

• jindy může člověka svést na scestí 
(Př 6,26).

S touto skutečností jsme konfrontováni 
hned na prvních stránkách Bible (Gn 3,6): 
„Žena viděla, že je to strom s plody dobrými 
k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vše-
vědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jed-
la…“ To, co bylo tak lákavé a slibné, se stalo 
člověku osidlem. Svědčí to snad o vnitřní 
rozpornosti, ambivalenci krásy? Zdá se, že 
na vině byla spíše nevěra člověka než dvo-
jakost krásy.

Z tohoto biblického příběhu můžeme také 
vypozorovat, že touha po kráse a schopnost 
krásu poznat i prožívat, provází člověka od 
samého začátku jeho existence. Ano, člověk 
touží po kráse a tato touha je v něm propo-

jena s touhou po Bohu a po věčnosti. Vždyť 
Bůh všechno „učinil krásně a lidem dal 
do srdce i touhu po věčnosti.“ (Kaz 3,11) 
„...jenže člověk nevystihne začátek ani ko-
nec díla, jež Bůh koná.“

Člověk je zasažen hříchem a dvojakost, 
ambivalence, je spíše v povaze člověka než 
krásy jako takové. Bůh nás přesahuje, pře-
bývá ve své slávě a my lidé nejsme schopni 
pojmout jeho dílo.

Starý zákon je plný příběhů o lidské ne-
schopnosti rozumět Božím záměrům. Když 
Hospodin mluvil ke svému vyvolenému ná-
rodu skrze proroka Ezechiela, přirovnal svůj 
lid Izrael ke krásné postavě (Ez 16,13n): 
„Byla jsi ozdobena zlatem a stříbrem, tvé 
oděvy byly z jemného plátna, hedvábí a pes-
trých látek, jedla jsi pokrmy z bílé mouky, 
medu a oleje. Stala ses nesmírně krásnou 
a dosáhla jsi královských poct. Byla jsi oz-
dobena zlatem a stříbrem, tvé oděvy byly 
z jemného plátna, hedvábí a pestrých látek, 
jedla jsi pokrmy z bílé mouky, medu a ole-
je. Stala ses nesmírně krásnou a dosáhla jsi 
královských poct.“ Provázel ji věhlas mezi 
národy (v.14) až se na svou krásu začala 
spoléhat (v.15) a přestala uctívat toho, kdo 
ji do té krásy oblékl (v.16). 

Byla snad na vině krása? Ne! Myslím, že 
si můžeme v sobě uchovat pozitivní obraz 
krásy. Krása jako taková je darem od Boha. 
Odsoudit bychom měli spíše zvrácenost 
a perverzi krásy, která se projevuje pýchou, 
zahleděností do sebe a uctíváním sebe sama. 
Bůh není zahleděn do sebe. Naopak. Dává 
se nám nezištně a jde až na samou hranici. 
V postavě Hospodinova Služebníka se do-
konce vzdává atributů krásy, které jsou mu 
vlastní (Iz 53,2): „…neměl vzhled ani důstoj-
nost.“ Trpící Služebník není z hlediska este-
tiky atraktivní, nepřitahuje lidské oko a je 
odmítán. Lidé si jej neváží a zakrývají před 
ním svou tvář (Iz 53,3). Ale i v tom je skry-
ta krása. Krása oběti. Rozměr, který dává 
vztahu hloubku. A tento zabitý a vzkříšený 
Beránek se v budoucnu stane lidem svět-
lem, takže nahradí světlo lamp i slunce. 
(Zj 22,5) Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, 
ať zadarmo nabere vody života.

Milí čtenáři, chceme vás tímto číslem po-
zvat k objevování krásy, která je někdy zřejmá 
na první pohled a jindy zůstává skryta stejně, 
jako zůstává skrytý Ten, kdo ji stvořil.

Ambivalence krásy?
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Krása
Krása je pojmenováním toho, co 

shledáváme přitažlivým, přesvědčivým 
a prvotřídním na nějaké osobě nebo ob-
jektu. Krásu vnímáme smysly i myslí, 
jež je schopna představivosti. 

Koncepce krásy v antické 
filozofii – symetrie a užitek

Když Platón viděl zdroj veškeré po-
zemské krásy v jakési absolutní nad-
smyslové a nemateriální kráse, která je 
božská, intuitivně tím vyslovil tušení, 
které provází lidstvo od počátku existen-
ce. Při analýze krásy dospěl k závěru, 
že spočívá především v míře a symetrii. 
Sokratés navíc přisoudil kráse kvalitu, 
jež je prospěšná všem. V koncepci krásy 
obou filosofů tak převažuje ztotožnění 
krásného a užitečného zároveň. Ale za-
tímco znaky umělecké krásy, jako jsou 
jednota, vyváženost, symetrie a harmo-
nie, jdou spíše tímto analytickým smě-
rem, Bible nás vede trochu dál. 

Biblické vnímání krásy – reakce 
na spásu a nesení pokoje

Písma svatá představují krásu jako 
kvalitu spočívající v pozitivní odpovědi 
osob vůči Bohu, přírodě, lidem a jejich 
tvorbě. S krásou jako obecně pozitiv-
ní reakcí se setkáváme např. ve výro-
ku Pána Ježíše na adresu Marie, když 
ho pomazala drahou mastí (Mt 26,10): 
„Proč činíte nesnáze té ženě? Krásný 
čin na mě vykonala.“ (Žilka, 1951) Iza-
jáš také neměl na mysli fyzický vzhled, 
když zvěstoval (Iz 52,6): „Ó jak krásné 
na horách nohy toho, ješto potěšené 
věci zvěstuje, a ohlašuje pokoj.“ (Bible 
kralická, 1613) Bible si tedy všímá vnitř-
ní krásy charakteru a osobnosti. 

Hodnota krásy a duchovní 
zkušenost

Přenesli jsme se tedy od fyzického 
užívání pojmu krása k jeho metaforic-
kému vnímání. Podívejme se nyní na 
krásu, jako odraz Boží bytosti. Vždyť pů-
vodcem krásy a všeho krásného je Stvo-
řitel světa. Pozitivní kvality krásy Bible 
vyjadřuje výrazy, které Boží dokonalost 
ztotožňují s potěšením, jež v dokonalos-
ti nachází ten, kdo Bohu věří. Krása má 
tedy v naší duchovní zkušenosti velkou 
hodnotu.

Biblické obrazy krásy
V čem všem spatřují bibličtí autoři 

krásu? Slovník biblických obrazů uvádí 
dlouhý výčet, z něhož nabízím několik 
ukázek. Krásné mohou být

domy (Iz 5,9),
oděvy (Joz 7,21; Iz 52,11),
lidské hlasy (Ez 33,32),
hliněné nádoby (Ř 9,21),
města (Pláč 2,15) nebo i
vyvýšená hora (Ž 48,2).

Vedle seznamu objektů, jež jsou v Bib-
li označeny jako krásné, nacházíme 
také shrnující výrok na adresu Stvořite-
le (Kaz 3,11): „To všechno učinil krásné 
ve svůj čas.“ 

Vnímání krásy je inspirováno 
láskou

V Písni písní je krása jednoznačně in-
spirována láskou, ano přímo souvisí se 
vztahem lásky (Pís 1,15). Krásná je „moje 
přítelkyně“, krásný je „můj líbezný.“ Mů-
žeme říct, že vnímání krásy je láskou pří-
mo inspirováno. Bůh tvoří vše s láskou 
a krásně. Konečnou podobu vtiskl vše-
mu milovaný a milující Boží Syn, v němž 
a skrze něhož bylo vše stvořeno a „Bůh 
viděl, že to je dobré (tob)“ (Gn 1,12). 
Hebrejské „tob“ je v Bibli překládáno 
jako „to nejlepší“, „blaho“, „krása“, „hoj-
nost“ či „dobrota“. Stvoření je opěvová-
no jak pro svou užitečnost, tak i pro sa-
motnou krásu (Ž 104). Východ slunce je 
jako krásný ženich směřující k cíli (Ž 19) 
o lilie je postaráno a jsou oděny v nádhe-
ru (Mt 6,29). I kněží měli roucha k slávě 
a ozdobě (Ex 28,2) a uctívali Hospodina 
v nádherném chrámu (Ž 96,6). Vyznavač 
se setkával s Bohem v krásném příbytku 
a byl si vědomý, že nejen plány, ale i ře-
meslná zručnost stavitelů byly darem 
od Hospodina. Vztahovaly se k němu. 
Zručnost a umění jsou biblickým obra-
zem krásy, jež odráží vztah milujícího 
Boha a zachráněného člověka. Zpěváci 
i hudebníci produkovali při bohoslužbě 
krásnou hudbu a kazatelé se snažili najít 
výstižná slova (Kaz 12,10). To vše z vděč-
nosti ke svému Stvořiteli a Spasiteli.

Krása je duchovní reakcí 
na Boží charakter 

Krása tedy není jen estetickou kvalitou, 
nýbrž i duchovní odpovědí na Boží cha-
rakter. Projevuje se při uctívání dobrého 
(krásného) Boha. Krása je pro věřícího 
cestou, jak vyjádřit rozkoš a uspokojení, 
které v Bohu nachází. Král David usiloval 
především o to, aby směl bydlet v Hospo-
dinově domě a dívat se na jeho vlídnost, 
líbeznost, blaženost… (Ž 27,4). Můžeme 
jít ještě dál. Krása není jen reakcí a vyjá-
dřením blaženého prožitku, krása je Bůh 
sám. On se skví ze Sijónu, místa dokona-
lé krásy (Ž 50,2). On je korunou okrasy 
svého lidu (Iz 28,5). Oči spravedlivého jej 
uzří v jeho kráse (Iz 33,17). Avšak není to 
krása, co definuje Boha, nýbrž Hospodin 
je definicí krásy. On je jejím zdrojem.

inspirovaná Bohem

tematický článek

Člověk – krásná bytost
A jako jsou krásné výtvory Boha a člo-

věka, tak jsou krásní i sami lidé, a to 
jak ženy, tak i muži, děti nevyjímaje. 
Například když prorok Izajáš kritizuje 
výrobu modly (Iz 44,13), popisuje ji jako 
napodobeninu muže, krásného člově-
ka. Sára, Ráchel i Abigail byly krásného 
vzhledu. Ano člověk je v Bibli vnímán 
jako krásná bytost, a to nejen v mladém 
věku, nýbrž i ve svých šedinách, jež 
jsou „okrasou starců“ a znamením zralé 
moudrosti (Př 20,29). 

Pavol Bebjak
V krajine srdca
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tématický článok

Tvorivosťa Božia krása
Boh stvoril človeka na svoj obraz 

a podľa svojej podoby. Sme stvorení 
takým spôsobom, že podobne ako náš 
Stvoriteľ máme kreativitu a invenciu, 
schopnosť vytvárať veci! Boh nám dal 
tiež zmysel pre krásu. Adam je dobrým 
príkladom kreativity – musel byť aktív-
ny a kreatívny od začiatku.

Ježiš prišiel na zem, aby našiel svo-
ju Nevestu. Cirkev sa ozdobí, aby bola 
krásna pre Pána. Jeho Duch hľadá krea-
tívne vyjadrenie prostredníctvom našich 
životov. Takže, keď sa pripravujeme na 
príchod Ježiša Krista, musíme podporo-
vať dary, kreativitu a krásu.

Umenie nie je choroba, ktorej sa 
máme vyhýbať. Je to nástroj, ktorým 
oslavujeme v tomto svete nášho Tvorcu. 
Keď budú kresťania v kultúrnom živote 
mlčať, negatívna krása bude bujnieť ako 
rakovina. Sme povolaní odolávať diab-
lovi. (Jk 4,7) Kde sú kresťanskí sochári, 
hudobníci, maliari atď.? Boží ľud v Bib-
lii vedel oslavovať. Ľudia si vedeli ceniť 
veci. Platí to aj o nás? Nezabúdame, kto 
je naším Bohom? Umelci môžu svojou 
tvorbou zohrávať veľkú úlohu, aby nám 
niečo pripomenuli. Bojujme proti jed-
notvárnosti v Cirkvi a dajme farbu tam, 
kam patrí! Ako oslavuje Cirkev dnes? 
Vyžarujeme okolo seba vďačnosť, alebo 
sme iba nudným spolkom ľudí?

Musíme mať kráľovské vystupovanie, 
veď sme dostali autoritu, moc a dôs-
tojnosť – smieme zastupovať Pána na 
tejto zemi. Očakáva sa od nás tiež, že 
sa budeme správať ako kňazi. Kňaz je 
niekto, kto je úplne oddaný službe dru-
hým. Umelci majú možnosť byť kráľmi 
a kňazmi vo svojej oblasti. Pomocou 
vizuálnych či akustických prostried-
kov môžu tlmočiť Boží charakter svetu. 
Môžu brániť pravé hodnoty a bojovať 
proti dekadencii. Môžu hlásať Pravdu.

Boli sme stvorení hlavne preto, aby 
sme uctievali Boha. Skutočné uctievanie 
– to je postoj, životný štýl kráľovského 
kňazstva. Tajomstvo Dávidovho života 
bolo v tom, že nerobil rozdiel medzi po-
svätným a svetským, medzi duchovným 
a telesným. Všetko patrí Bohu. Úspechy 
aj pády formovali Dávidov postoj k Bo-
hu. Tak mnoho ľudí číta žalmy preto, že 

sa sami môžu stotožniť s ich obsahom. 
Ale aj dnes môžeme písať svoje žalmy. 
Môžeme byť rovnako kreatívni, ako bol 
Dávid. Svet okolo nás môže počúvať, čo 
pre nás Pán koná dnes.

Šalamúnovo kráľovstvo muselo byť 
ohromne veľkolepé! Pôsobia na nás rov-
nako veľkolepo aj poľné ľalie? Vyjadrujú 
bezúhonnosť, čistotu, krásu, charakter, 
dôstojnosť, pravdu a nadšenie. Krása 
poľnej ľalie vychádza z nej samotnej. To 
je ten typ krásy, na ktorý Ježiš poukazu-
je, keď hovorí o nás. Z našich životov by 
mal vyžarovať Kristus. To nás robí krás-
nymi. To z nás robí ľudí, ktorých napĺňa 
On. Naplnenie Ježišom nás chráni od 
modlárstva.

Služba Bohu, to si vyžaduje oddané 
srdce. Naše umelecké diela by mali byť 
silné a prorocké … Nie je to to, čo po-
trebuje súčasná spoločnosť? Prorockých 
umelcov? Umenie, ktoré prináša uzdra-
venie tomu, čo je choré. Umenie, ktoré 
prináša vieru, nádej a slávu? Umenie, 
ktoré odhaľuje neviditeľné a prináša 
život? Bez takéhoto umenia spoločnosť 
zahynie. Prečo by sa umelci mali obávať 
vyznania, že ich inšpirácia pochádza 
od Boha? Keď sa Boh dotkne našich 
úst, našich štetcov a pier, môžeme ni-
čiť dielo diabla. Ak chceme, aby ľudia 
opäť hľadali Pána, musíme veriť, že On 
môže i v našej krajine premeniť pôdu 
plnú bodľačia a tŕnia opäť na úrodnú 
zem. Žiť pre Boha značí, že môžeme byť 
oslobodení od sebectva. Môžeme sa stať 
požehnaním pre druhých. Nie silou ani 
mocou, ale mojím Duchom. (Za 4,6) To 
znamená, že naša ľudská veľkosť nezo-
hráva v našej prorockej úlohe žiadnu 
rolu. Kýmkoľvek sme a akékoľvek sú 
naše dary, sme povolaní k tomu, aby 
sme vydali svedectvo o tom, čo nám dal 
Boh. U Boha má všetko svoju hodnotu. 
Takže aj my by sme si mali vážiť tých 
z nášho okolia, ktorí majú menšie dary. 
Boha zaujíma len jedna vec: či plníme 
úlohu, ktorú nám dal. Poslušnosť z mi-
lujúceho srdca zvyšuje našu cenu vo 
všetkých smeroch.

Umenie, ktoré je v rukách oddaných 
kresťanov, bude veľkolepé. Bude obra-
cať pozornosť k Tvorcovi. Prebudenie 

a rozkvet umenia kráčajú ruka v ruke. 
Keby tak cirkvi porozumeli, aké dôleži-
té je umelecké vyjadrenie oslavy Boha 
v bohoslužbe! Veľmi často sa na krásu 
hľadí ako na zbytočnú vec. Ale Boh mi-
luje krásu. Nič, čo je venované Bohu, nie 
je premrhané. Možno sa na umelcov ne-
hľadí ako na užitočných, ale pre tvorbu 
krásy sú veľmi dôležití.

Nehemiáš rozkázal levítom, aby sa 
očisťovali a strážili brány, aby ľudia svä-
tili sobotný deň. Všetko to krásne, čo 
sa podarilo dosiahnuť, vrátane boho-
služieb … by sa ocitlo v ohrození, keby 
očistení ľudia nestrážili brány. Nezau-
jal nepriateľ i našu kultúru, v ktorej by 
mal vládnuť Boh? My sme povolaní, aby 
sme pod Kristovým vedením obnovovali 
veci. Bojujme proti mýtu, ktorý uchvátil 
našu súčasnú kultúru, že všetko je neu-
trálne. Predmety, veci, tie sú neutrálne, 
ale nikdy nie život. Bob Dylan spieva: 
„Niekomu musíš slúžiť.“ Neexistuje nič 
ako umenie pre umenie. To je lož. Ume-
nie sa vždy niečoho týka, preto nikdy 
nemôže byť neutrálne. Keď Áron vytvo-
ril zlaté teľa, zneužil umenie. Aj my, keď 
sme poplatní súčasnému sekulárnemu 
svetu, zrádzame umenie. Svetská krá-
sa nie je pravou krásou, keď nehovorí 
o pravde a nevedie k oslave Boha. Vždy 
bude odrážať podstatu svojho pôvodcu 
– diabla. Negatívna krása. Vždy má na 
chvoste žihadlo. Umenie odráža skutoč-
nosť, a keď táto skutočnosť nepochádza 
od Boha, skončí podvodom, lžou.

Biblia nám podáva veľmi pestrý obraz 
toho, ako Hospodin odovzdával svoje 
posolstvo. Použil na to tie najkreatív-
nejšie spôsoby. Proroka požiadal, aby 
si opaskom opásal bedrá, aby nosil jar-
mo, navštívil hrnčiara, zahodil knihu do 
rieky, ostrihal si vlasy a spálil ich, pre-
boril stenu na dome, zachoval dlhý čas 
mlčania, oženil sa s neviestkou alebo 
napísal o svojich videniach. Na to, aby 
Pán odovzdal svoje posolstvo, ponúkol 
aj vizuálnu pomoc. Na sprostredkova-
nie Hospodinovho slova bola niekedy 
použitá aj hudba (2Kr 3,15). Pri páde 
Jericha figurovali trúby (Jz 6,1-5). Dávi-
dova harfa upokojila Saulovu dušu (1S 
16,14-23). Ježiš rozprával svoje príbehy 
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veľmi tvorivým spôsobom. A čo robí-
me my dnes? Sme tiež kreatívni, keď 
vydávame svedectvo o tom, čo robí Pán 
v dnešnej dobe? Apoštol Pavol nás na-
báda k tvorivosti (Ef 5,18-20). Naplnenie 
Duchom automaticky znamená, že bu-
deme kreatívni aj pri bohoslužbe.

Písmo hovorí jasne: Hospodinova je 
zem i jej plnosť, okruh sveta i tí, ktorí 
bývajú na ňom. (Ž 24,1) Zem patrí Hos-
podinovi. My máme na nej žiť. Môžeme 
žiť v tomto svete bez toho, aby sme boli 
z tohto sveta. História nám ukazuje, že 
tento postoj sa nestretol vždy s porozu-
mením. Dôkazom toho je segregácia. Je 
smutné, že sa vytvára stále viac uzavre-
tých komunít, ktoré združujú ľudí rov-
nakého zmýšľania. V tom nachádzajú 
pocit bezpečia. Všetko, čo je odlišné, 
stáva sa podozrivým. Aké smutné! Pán 
nikdy nevyžadoval uniformitu, ale jed-
notu, a to je rozdiel. Skutočnej láske 
rozdielnosť neprekáža. V prostredí uni-
formity niet miesta pre tvorivosť.

V Novej zmluve je kňazstvo venované 
všetkým veriacim. To prináša obrovské 
výsady… Traja múdri muži našli židov-
ského Kráľa. Darovali Mu vzácne dary: 
zlato, kadidlo a myrhu. Boli to veľmi 
vzácne dary. A aký je náš vzťah k Ježi-
šovi? Prejavujeme Mu rovnakú úctu? 
Čo Mu dávame? Niektorí si myslia, že 
nemajú čo ponúknuť. Nech je v našich 
srdciach rovnaká horlivosť a vrúcnosť, 
akú mali vo vzťahu k Ježišovi traja mu-
drci. Prinášajme svoje poklady k sláve 
Toho, ktorý si zaslúži od nás všetko!

Ježiš bol človek, ktorý rozumel zmýš-
ľaniu ľudí na Strednom východe. Zo 
spôsobu, akým pristupoval k ľuďom vo 
svojom okolí, môžeme sa mnoho učiť aj 
dnes. Niektoré z Jeho podobenstiev sú 
maľby vyjadrené slovami, ďalšie sú zá-
bleskom obrazotvornosti, ďalšie zas ako 
filmové scenáre, iné sú ako významné 
poviedky… Vidíme tiež, že mal miesto 
pre odpočinok. Jeho súčasníci Ním do-
konca opovrhovali za to, akým spôso-
bom trávil svoj „voľný“ čas. Sedával pri 
jednom stole s colníkmi a tešil sa z jedla 
a pitia. Premenil vodu na víno, a tak sa 
ľudia na svadbe mohli aj ďalej veseliť. 
Život kresťana znamená súlad medzi 
vážnymi a príjemnými vecami, ktoré 
život prináša. Ježiš veľa povzbudzoval 
svojich nasledovníkov, aby sa nebá-
li a aby boli ako deti. To znamená, že 
máme mať dôveru. Priblíženie sa k Bo-
žiemu kráľovstvu od nás vyžaduje, aby 
sme boli ako deti. Keď sa spoliehame na 

Boha, sme zároveň slobodní tešiť sa aj … 
z vecí. Prejavovanie radosti z vecí okolo 
nás je úžasný spôsob chválenia Boha.

Ak by Ježiš žil medzi nami dnes, iste 
by bol neraz terčom kritiky za svoje so-
ciálne správanie. Celým svojím životom 
ukázal, ako si váži každú ľudskú bytosť. 
Nikdy nikoho neponižoval. Nabádal 
k súcitu. Hovoril, že milosť zvíťazí nad 
súdom. Len v slobode je možný rast. 
Výsledkom zákonníctva je často pokry-
tecké správanie. Sloboda znamená mož-
nosť voľby, a môže sa stať, že človek si 
zvolí zlú možnosť. Takéto riziko nás pri-
vádza bližšie k Bohu!

V Novej zmluve sú dva príbehy, v kto-
rých ženy vyliali na Ježiša vzácnu masť. 
Boli šťastné, že môžu byť márnivé. Ich 
skutky vyjadrovali lásku a Ježiš tie skut-
ky hlboko ocenil (Mt 26,6-10; L 7,36-50). 
„Mrhanie“ niečím pre niekoho, koho 
milujeme, nie je nikdy plytvaním. Pre-
hlbuje to vzťah. Je to spôsob, ako pre-
javiť hlboké ocenenie a úctu. „Plytvať“ 
niečím, aby sme priniesli požehnanie 
niekomu inému, je postoj Kráľovstva.

Kázeň na vrchu je nádherným prí-
kladom komunikácie. Začína slovami: 
Blahoslavení sú… Sú to slová nádeje 
a povzbudenia. Spôsob, akým učil Ježiš, 
ukazuje hlbokú pokoru a lásku a Jeho 
forma kázania bola fascinujúca. Týmto 
spôsobom boli Jeho slová osolené a zís-
kali chuť a práve preto boli účinné. Toto 
je jediný spôsob, ako môžu slová kaza-
teľa účinne sprostredkovať Božie slovo. 
Kázanie – to je umenie! A vyžaduje ob-
darovanie. Dar, ktorý sa má odovzdávať 
ďalej. Zo spôsobu, ktorým komunikoval 
Ježiš, sa máme stále čo učiť.

Na tom, že sme kresťania, je úžasné, 
že sme správcami … rozmanitých foriem 
Božej milosti. Boh nám nenadelil rovna-
ké dary. Aké nudné by to bolo! Nič nie 
je nudnejšie ako uniformita. Dary aj 
nadanie so sebou prinášajú i zodpoved-
nosť. Ľudia, ktorí žijú bez Boha, môžu 
čerpať silu len zo svojich vlastných 
zdrojov. Avšak tí, čo sú s Bohom, majú 
Jeho nekonečný Dar, ktorý ich napĺňa 
božskou inšpiráciou.

Vo svete, v ktorom sa už neuznávajú 
absolútne hodnoty, nebude uznaná ani 
absolútna Pravda. Ježiš nám hovorí, že 
pravda nás vyslobodí. (J 8,32) Pravda, 
ktorú nám On priniesol, je pulzujúci 
a tvorivý život. To nie je život ubíjaný 
predpismi a nariadeniami, utláčajúci 
všetku tvorivú činnosť. Musíme si polo-

žiť otázku, čo vyjadrujeme svojím kona-
ním a aká je naša motivácia? Charakter 
a vizuálne stvárnenie tvoria jednotu. 
Pravda vás vyslobodí… túto dôležitú 
skutočnosť nám hovorí Ten, ktorý je 
Pravda. Aké dôležité je, aby sme tomu 
ako kresťania a aj ako umelci rozumeli. 
Nie je totiž dôležité to, ako je niečo uro-
bené, ale čo to vyjadruje.

Boh hovorí: Nie silou ani mocou, ale 
mojím Duchom. (Za 4,6) Veľmi výstiž-
né pre kresťanov a najmä pre tvorivých 
ľudí. Tvorivosť a tvorba patria Bohu. Boh 
si praje, aby sme vo večnom ateliéri, na-
zývanom život, odzrkadľovali to, čím 
On je. Želajme si, aby sme sa všetci stali 
úžasnými dielami Kráľovského umenia. 
Celé naše životy a ich prejavy stanú sa 
jedinou súvislou bohoslužbou. Našou 
výzvou je vytvoriť to najlepšie pre Naj-
vyššieho.

V nasledujúcich dňoch majú byť od-
halené dve krásne a mocné mestá: Ba-
bylon a Nový Jeruzalem. Boh vykoná 
nad Babylonom súd a pošle zármutok 
na tých, ktorí znesväcovali pravdu a ve-
rili lži. Žiadny umelecký výtvor, ktorý je 
zavádzajúci a nestojí na Večnej pravde, 
nebude ďalej existovať. Aký rozdielny 
je Nový Jeruzalem! V novom nebi a na 
novej zemi môže byť iba nové mesto 
s novými ľuďmi. Keď čítate, čo si na 
stavbu tohto mesta použil Boh, musíte 
zatajiť dych. Myslite potom na to, že to 
všetko je pripravené pre Jeho kráľovské 
deti, pre teba i mňa. Nový Jeruzalem je 
sám osebe mohutným, neuveriteľným 
umeleckým dielom. Králi zeme vnesú 
do neho svoju slávu … a vnesú do neho 
slávu a česť národov. (Zj 21,24.26)

Nech prekvitá kráľovská tvorivosť! 
… Keď som dokončil túto knihu a opäť 
som si ju prečítal, môjho vnútra sa veľ-
mi dotklo jediné slovo: Emanuel. BOH 
JE S NAMI!

 Z knihy Leen La Rivière: Kráľovská 
tvorivosť, Biblické východiská kreativity 
a umenia (Continental Ministries Slovakia 
2004). 

Autor je holandský umelec a v európe 
uznávaný odborník na umenie. Má 64 rokov, 
je ženatý, otec troch synov – umelcov.

tématický článok

LEEN LA RIVIERE
VYBRAL JÁN HUDEC, VIAC NA 

WWW.CHRISTIANARTISTS.ORG 
KNIHU SI MÔŽETE OBJEDNAŤ NA 
WWW.CONTINENTALS.SK A NA 

WWW.GOSPELSINGERS.SK 
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Krása skrytá
v hliněných nádobách

Krásu, která se skrývá v nenápadných 
hliněných nádobách, se nám často nepo-
daří postřehnout hned na první pohled. 
Chodíme okolo těch nádob, díváme se 
na ně, a jakoby nám stále unikalo to, co 
v sobě ukrývají. Až teprve když je vez-
meme do ruky a blíže se s nimi sezná-
míme, začneme rozumět a obdivovat to, 
co se ukrývá za všedním nenápadným 
povrchem.

Ve svém životě jsem poznal několik 
takových „obyčejných lidí“, kteří nijak 
zvlášť nevynikali, na první pohled niko-
ho neoslnili, a přesto to byli lidé krásní, 
protože z nich vyzařoval Kristus. Rád 
vzpomínám zvláště na dva z nich, ženu 
a muže z opačného duchovního prostře-
dí, které je nám svým chápáním Božích 
pravd mnohdy tak vzdálené. Ne, nechci 
mluvit o jejich teologii, ale o jejich víře, 
kterou osvědčili prakticky v obtížných 
chvílích svých mnohdy nelehkých životů. 

Příběh první se odehrával v té těžké 
době začínajících padesátých let. Byla 
to doba velikého tlaku na Církev. Mno-
zí lidé, kterým tehdy opravdově nešlo 
o Boží věci, tomu tlaku podlehli a odpad-
li. Na veřejnosti, ale hlavně ve školách, 
se vedla ostrá protináboženská kam-
paň. Když jsem si prohlížel svá školní 
vysvědčení z té doby, objevil jsem ještě 
na vysvědčení ze školního roku 1952/53 
předmět Náboženská výchova. Ale v ná-
sledujících letech ten předmět z nich už 
vymizel. Rodičům, kteří si i v těch teh-
dejších dobách přáli, aby jejich děti byly 
nábožensky vedeny, byla dána možnost 
obrátit se na ředitelství školy, a zde 
přihlásit své dítě k výuce náboženství 
podle své konfese. Snad to měla být 
demonstrace jakési náboženské svo-

body. Ale nebylo mnoho těch, kteří by 
se v tom ovzduší zesměšňování, občas 
i cíleného posměchu a politického tlaku 
odhodlali přihlásit své dítě na nábožen-
skou výuku. K tomu ta základní škola, 
kterou jsem v těch letech navštěvoval, 
byla vyhlášená tím, že ji vedla ředitel-
ka, která dávala velmi hlasitě najevo své 
opovržení vším duchovním; přesvědče-
ná materialistka, která se veřejně chlu-
bila, že nezná Bibli, a dokonce ji nikdy 
neměla v ruce. A přesto se i v tom teh-
dejším materialistickém běsnění našla 
žena, která se dokázala vzepřít a jít pro-
ti proudu tehdejší doby. Byla to prostin-
ká žena s minimálním vzděláním, zato 
upřímně věřící katolička ze zbožného 
Slovenska, matka osmi dětí. Na všech-
no byla sama; sama, bez podpory man-
žela, živila rodinu z minimálního platu 
uklizečky; sobecký muž si svůj výdělek 
nechával pro svou osobní potřebu. A ta-
ké sama, jak jen uměla, vedla duchovně 
své děti. Tahle „uťápnutá“, životními 
starostmi utrápená žena byla jediná, 
která se dokázala postavit té bezbožné 
ředitelce. Přišla za ní se svou ohromující 
žádostí: přála si, aby katecheta docházel 
do školy a vyučovat její děti. Zkoprnělá 
ředitelka se jí snažila se vší vehemencí 
rozmluvit to její „pošetilé přání“: „Vždyť 
jste jediná v celém okrese, kdo přichá-
zí s takovým požadavkem, jak bude ta 
naše škola hodnocena“, namítala ředi-
telka. Ale ta prostinká žena jí odpovědě-
la s moudrostí a odvahou Božího dítěte: 
„Víte, paní ředitelko, za ty děti budu jed-
nou odpovídat před Bohem já, ne vy“. 
A tak ta neoblomná vzdělaná ředitelka 
nakonec kapitulovala před touto pros-
tou věřící ženou. 

Druhý příběh se odehrával v sedm-
desátých letech v Orlických horách, 
kam jsme v létě odjížděli s dětmi trávit 
prázdniny. Tehdy jsem se tam seznámil 
s místním panem farářem. Vlastně ne-
byl místní, protože spravoval jedenáct 
farností. Aby to všechno stihnul, pou-
žíval k dopravě malý motocykl Pionýr. 
Nevím, a neodvážil jsem se ho zeptat, 
zda v tom kopcovitém terénu nebyl 
nucen sám ten motocykl někdy tlačit. 
Navíc už byl i v letech. Přiznám se, že 
když mě poprvé oslovil, byl jsem na roz-
pacích a k tomu i dost rezervovaný. Ale 
ta rezervovanost mě hned přešla, když 
se mě laskavě s trochou šibalství zeptal, 
jestli i ve městě ještě žijí křesťané. Ujis-
til jsem ho, že ano, a že dokladem toho 
jsem i já, protože věřím v Pána Ježíše; 
a v rozhovoru jsem se mu svěřil, že mi 
tady i uprostřed té Boží krásy Orlických 
hor po tu dlouhou dobu prázdnin schá-
zí obecenství s věřícími lidmi. Okamžitě 
na to zareagoval. Pozval mě k sobě; ne 
„k hádkám o otázkách“, ale k modli-
tebnímu obecenství. Nezajímalo ho, do 
jaké církve patřím, nikdy se mě na to 
nezeptal. Scházeli jsme se čas od času 
proto, že jsme měli potřebu se společ-
ně modlit. Ne naučené modlitby, ale 
každý z nás svými slovy jsme chválili 
a prosili svého Pána tak, jak nás vedl 
Duch Boží. Časem jsem poznal, jakou 
všeobecně uznávanou osobností ten 
muž byl. Dokázal zorganizovat místní 
lidi na postupnou opravu většiny z těch 
jedenácti kostelů. Když se doslechl, že 
to v některé rodině skřípe a hrozí roz-
padem manželství, okamžitě tam zašel, 
a ať se jednalo i o předsedu národního 
výboru, oběma manželům domluvil tak 
důrazně, že zažehnal jejich manželskou 
krizi. Později se mi svěřil s těžkostmi, 
které ho potkaly v životě. Přišel o stát-
ní souhlas. „A to byla radost“, řekl mi. 
„Mohl jsem tenkrát pracovat v lese, 
a těm lesním dělníkům vyprávět o Pá-
nu Ježíši.“ Později strávil nějaký čas ve 
vězení. „Víte“, řekl mi, „tam jsem měl 
jedinou starost. Jsem zvyklý se každý 
den mezi šestou a sedmou večerní ho-
dinou modlit a meditovat. Požádal jsem 
tenkrát ty své spoluvězně, aby se po tu 
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PETR VAĎURA 

Boží krása
Genocida ve Rwandě proběhla v roce 

1994. Začala o Velikonocích a během jejího 
stodenního trvání bylo většinovými Hutuy 
povražděno více než milión Tutsiů. Vraždě-
ní bylo řízeno vládou a při jeho provádění 
sehrál významnou roli státní rozhlas. Dva-
advacetiletá Immaculée Ilibagiza je přežila 
pouze zázrakem – v malé koupelně svého 
domu ji spolu se sedmi dalšími Tutsijkami 
zachránil hutujský protestantský pastor. Své 
zážitky popsala v knize „Přežila jsem“, kte-
rá vyšla v českém překladu v nakladatelství 
Ikar už v roce 2007. Koncem loňského roku 
vydalo Karmelitánské nakladatelství volné 
pokračování této knihy nazvané „Odpustila 
jsem“, ve kterém autorka popisuje své zku-
šenosti z doby po genocidě. 

První knihu charakterizuje 
následující ukázka: 

„Dům obklíčily stovky lidí, z nichž mnozí 
svým zjevem připomínali ďábly. Kolem be-
der měli omotané pokrývky z kůry, na sobě 
oblečené blůzy ze suchých banánových listů, 
a některým dokonce z hlavy trčely připevně-
né kozí rohy. /.../ Hulákali a skákali kolem 
domu, mávali oštěpy, mačetami a noži, a za-
tímco tancovali tanec smrti, zpívali přitom 
hrůznou píseň genocidy: „Zabme je! Zabme 
je! Zabme velké, zabme malé, zabme staré, 
zabme mladé! Zabme tuhle, zabme toho, vy-
hlaďme je do jednoho! Háďátko je taky had 
– v naší zemi nesmí spát! Zabme je! Zabme 
je! Vyhlaďme je do jednoho!!!“ Nebyli to však 
vojáci, kdo zpíval, ani vycvičení příslušníci 
milic, kteří nás po mnoho dní terorizovali. 
Byli to naši sousedé – lidé, se kterými jsem 
vyrůstala a chodila do školy -, někteří byli 
kdysi dokonce u nás doma na večeři.“

Úryvek vystihuje nejstrašnější zjištění 
autorky: zabíjet může za určitých okolnos-
tí kdokoli kohokoli. Immaculée Ilibagize se 
podařilo vylíčit překvapivou náhlost, s níž 
se ve rwandských Hutujích probudilo vra-
žedné šílenství. Před genocidou panovaly 
mezi její tutsijskou rodinou a hutujskými 
sousedy úplně normální vztahy. O to neče-
kanější bylo, jak se přes noc stali z obyčej-
ných lidí bestiální vrazi schopní souseda či 
spolužáka postupně rozsekávat mačetou na 
kusy. Autorka zmiňuje paradoxní situaci, 
kdy hutujský mladík ukrýval u sebe v domě 
svého tutsijského kamaráda, a přitom přes 
den pročesával kraj a pobíjel ostatní Tutsi-

se nemůže ztratit

tematický článek

JOSEF HUDOUSEK

jednu hodinu ztišili, abych 
měl k tomu klid. A oni mi vy-
hověli. Bylo to úžasně krásné. 
V tom chrámovém tichu jsem 
chodil po cele a modlil jsem se 
ke svému Pánu.“ Tehdy jsem 
pochopil, jakou autoritu ten 
muž měl, když mu vyhověla 
i ta galerka všelijakých krimi-
nálníků, s kterou sdílel svou 
celu. Jednou jsem ho navští-
vil, když se právě vrátil z Pra-
hy. Vyprávěl mi, že se chtěl 
podívat do budovy gymnázia, 
kde studoval ve třicátých le-
tech. Ovšem v té budově teď 
sídlila STB. „Šel jsem za tím 
dozorčím důstojníkem, který 
tu budovu našeho bývalého 
gymnázia hlídal, a poprosil 
jsem ho, jestli bych se mohl 
podívat dovnitř. Rezolutně 
mi řekl: Ne! A k tomu ještě 
dodal, že s takovými věcmi, 
jakými byly církevní školy, je 
už naprostý konec. To už tady 
nikdy nebude,“ opakoval jeho 
slova pan farář, a obrátil se ke 
mně s tváří, ze které vyzařoval 
úsměv. V jeho očích byl pokoj 
Božího dítěte, které ví, že je 
v bezpečných rukách milující-
ho Otce. „Víte“, dodal k tomu, 
„tak jsem si jen něco pomyslel 
o těch Božích mlýnech.“ 

A jak to všechno dopadlo? 
Tu milou ženu ještě občas 
potkávám. Je z ní už ohnutá 
stařenka. Ale když se jí po-
daří zvednout hlavu, vidím 
zářit z jejích očí Boží pokoj, 
nad kterým nemůže mít na-
vrch ani ta největší lidská 
moudrost. Pan farář už dávno 
zemřel. Nedožil se změny po-
litických poměrů. Vzpomenu 
si na něho, kdykoliv zahléd-
nu v Dejvicích tu církevní 
budovu, ve které sídlila STB. 
A ta má bývalá škola? Nedáv-
no jsem jel okolo ní. Zastavil 
jsem a přečetl jsem si úřední 
tabuli na její zdi. Stálo na ní: 
ZÁKLADNÍ KŘESŤANSKÁ 
ŠKOLA J.A.KOMENSKÉHO. 
Ano, ony ty Boží mlýny někdy 
vskutku melou pomalu, ale 
melou jistě. 

je. Na otázku, jak to všechno bylo možné, 
Immaculée Ilibagiza neodpovídá. Nechává ji 
před námi jako memento a varování. 

Druhá ukázka je z knihy 
Odpustila jsem:

„Otec Bugingo mi vyprávěl, jak si přísluš-
níci milice prorazili cestu k nim do kostela 
a vyvraždili všechny tutsijské farníky. On 
přežil jen díky laskavosti jedné starší bel-
gické sestry, která riskovala život, když jej 
ukryla v dutém stropě. Interahamwe (hutuj-
ské vražedné milice) po něm pátraly dnem 
i nocí, avšak s Boží pomocí se mu podařilo 
ujít několik kilometrů do bezpečí, aniž by 
ho vrazi spatřili. I on později zjistil, že celá 
jeho rodina – rodiče, sestra a neteře – zahy-
nula při hromadném vraždění.“

„Není lehké být teď ve Rwandě knězem,“ 
řekl mi. „Lidé vidí můj kolárek a křičí: ,Kde 
byl Bůh, když mi zabíjeli rodinu?! Kde byl 
Ježíš, když mi znásilňovali dítě?! Proč Bůh 
opustil Rwandu? Bůh však naši zemi neo-
pustil. Byl tu celou tu dobu a cítil bolest kaž-
dé oběti. Stále tu je ... s raněnými, se ztrace-
nými i s těmi, které zdrtil žal. Ano, Rwanda 
je teď ošklivá, ale Boží krása je tu stále živá. 
A ty ji najdeš v lásce.“

„Ale celá moje rodina je pryč! Koho mám 
teď milovat?“

„Vrať se do světa a najdi někoho, komu 
můžeš dát svou lásku,“ povzbuzoval mě. 
„Dej ji někomu, kdo nemá lásku vůbec žád-
nou – bezdomovcům, nemocným nebo si-
rotkům. Hledej Boží krásu v očích malého 
chlapce nebo děvčátka. Najdi dítě se zniče-
ným srdcem a přines mu radost.“

Kniha „Odpustila jsem“ popisuje zkuše-
nost Immaculée Ilibagizy po skončení ge-
nocidy. Díky pevné víře dokázala překonat 
vlastní zármutek a podle rady otce Buginga 
se začala věnovat sirotkům, kteří během 
vraždění ztratili rodiče. Nejdůležitější byl 
pro ni však zápas s nenávistí a touhou po 
pomstě. S úžasem čteme, jak se učila od-
pouštět vrahům, takže byla dokonce schop-
ná navštívit ve vězení člověka, který zabil 
jejího otce. 

A co je na obou knihách nejcennější? Pod-
le mne je to autorčina víra v to, že opravdová 
lidskost je silnější než nenávist. A že Bohu 
se nikdy nic nevymkne z ruky, i když doba 
sama je ze svých kloubů vymknutá a šílí. 
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rozhovor na tému

Inšpirácia Božou krásou
Rozhovor s Pavlom Bebjakom

Ty si výtvarný umelec 
– ako si sa ním stal?

Mám už takmer 45 rokov, no výtvarné-
mu umeniu som sa venoval od detstva. 
Zdedil som to po otcovi, ktorý bol učiteľ 
výtvarnej výchovy a slovenčiny a tiež 
známy výtvarník a ilustrátor. Mal dosť 
vysoké ambície a mohol by sa dostať i na 
akadémiu, nebyť ťažkých 50. rokov. Bol 
nadaným výtvarníkom starej školy, kde 
výtvarníci ešte vedeli kresliť postavy ľudí 
a zvieratá, vedeli spamäti preniesť spo-
mienku na papier. Zomrel minulý rok.

Ja som vyrastal pod otcovým vplyvom, 
ale ako tínedžer som aj veľa vzdoroval. 
Mal som šťastie ešte na jedného učiteľa na 
Ľudovej škole umenia (ĽŠU), ktorým bol 
sochár Alexander Kiss. Takže ma veľmi 
silne formovalo mojich „dvanásť ľudo-
vých“ (12 rokov ĽŠU).

Chcel som študovať na Vysokej škole 
výtvarných umení, no to sa mi nepodari-
lo a vyštudoval som geodéziu. Ďakujem 
Pánu Bohu, že tu som sa mohol venovať 
aj matematike a fyzike, to som mal veľmi 
rád. Na mnohých súčasných umelcoch 
vidím, že okrem svojho maľovania alebo 
sochárstva nič nevedia a dosť ich to ochu-
dobňuje.

Takže nie si jednorozmerný 
umelec…

Dá sa to tak povedať, ale zároveň to ve-
die k pokore, lebo človek si uvedomuje, 
že v ničom nie je stopercentný. Mne ale 
veľmi pomohlo štúdium techniky získať 
akýsi nadhľad. 

Je to snáď príbuzný odbor kvôli 
kresleniu?

Nie, práveže ja som na geodéziu išiel, 
lebo sa tam vôbec nerysovalo. Bolo tam 
veľa praxe. Vyhovovalo mi meranie vonku. 
No a cez geodéziu som si našiel aj man-
želku – aj Slávka bola geodetka. A tiež sa 
tam dostala z núdze. Mala záujem o štú-
dium psychológie a podobných vecí, ale 
za socializmu to nešlo. Spätne vidím, že to 
určite stálo za to.

Ako si sa stal kresťanom? Ide to 
s tebou od detstva, alebo to bolo 
neskoršie rozhodnutie?

Pochádzam z katolíckej rodiny, rodičia 
boli silne veriaci. Otec bol známy ešte 
pred revolúciou ako umelec, lebo maľoval 
kostoly a krížové cesty svojím typickým 
expresívnym štýlom. Časom to snáď aj 
spoločnosť ocení. Obaja rodičia boli učite-
lia a svoju vieru museli tajiť, ale doma bol 
kresťanský vplyv zrejmý.

Vnímal som ten kontrast: od malička 
som vyrastal na moderne, na Picassovi 
a iných avantgardných umelcoch, Ľudo-
vítovi Fullovi a Galandovi, surrealistoch. 
A vždy sa mi nejako bilo to bigotne kres-
ťanské so slobodným, francúzsky voľno-
myšlienkárskym a veľkorysým. Mal som 
ambíciu stať sa veľkým umelcom, ale mal 
som problém s vierou, ktorá mi pripada-
la ako brzda, ako bremeno. Aj otec by asi 
bez toho mohol dosiahnuť omnoho viac…

Mal som obrovské šťastie, že som za-
žil „nežnú revolúciu“ v roku 1989. Tesne 
po škole som robil dva roky v Bratislave, 
kde som vnímal tú úžasnú eufóriu a ten 
ohňostroj výstav. Umelci sem prichádzali 
zvonka celkom nezištne. Krátko predtým 
som sa dostal na západ a navštívil som 
mnohé galérie, ale tu sa niečo zavŕšilo, po-
hár sa naplnil a ja som mal pocit, že viac 
už vidieť ani nepotrebujem.

Potom som odišiel z geodézie a vrátil 
som sa do Nitry, založil som si živnosť 
s keramikou. Pomáhal som aj otcovi od-
lievať z epoxidu rôzne sochy do kostolov. 
Mal som ateliér v budove, kde vtedy sídlil 
Kresťanský zbor. „Náhodou“ som sa pri 
geodetickom meraní zoznámil so Slávkou 
– bolo to úžasné Božie riadenie.

Veľmi ma ovplyvnila aj teta Zuzka, 
manželka kalvínskeho farára, ktorá býva-
la v tej istej budove. Jej matka bola „stará 
škola“ – vyrastala v Budapešti a poznala 
francúzskych i talianskych umelcov a aj 
sama maľovala. Mali sme sa veľa o čom 
rozprávať… Skrátka, bolo to veľa vplyvov.

Obrátil som sa v roku 1992. U nás v ro-
dine boli z toho problémy. Otec bol skla-
maný, myslel si, že prestanem maľovať. 
Mal svoju predstavu o „radikálnych“ kres-
ťanských združeniach, čo vtedy vznikali. 
Ja som sa určite nechcel na maľovanie vy-
kašľať. No priťahovala ma aj práca s ľuď-
mi. Vždy som obdivoval Františka z Assi-
si, ktorý mal v stredoveku úžasný pohľad 
na svet. Veľmi nás aj s manželkou oslovil 
Zeffirelliho film Brat Slnko a sestra Luna.

Keď si sa ocitol v prostredí KZ, 
objavil si nejaké nové podnety pre 
tvorenie, alebo to na teba pôsobilo 
skôr dusivo?

Mal som zázemie u spomínanej tety 
Zuzky, stále som spolupracoval s otcom 
a mal som kontakty aj s inými kresťanmi. 
Nikdy som nemal problémy s tým, že sme 
napríklad robili z epoxidu plastiky ukrižo-
vaného Krista či kajúceho lotra alebo celú 
krížovú cestu. Nevidel som v tom nijaký 
rozpor, hoci niektorí mi to vtedy aj vyčíta-
li. Možnože to je alibizmus či výhovorka, 
ale tá doba bola úžasná, mnohé veci boli 
otvorené a ja som sa nechcel dať obme-
dzovať v dosahovaní toho, po čom som 
túžil a cítil, že mi to Pán Boh dáva.

Uvedomoval som si zákaz modiel, čo 
niektorí pochopili ako zákaz maľovať 
(a podobné nezmysly). Ale nepovedal by 
som, že by mi prostredie zborov bránilo 
v tvorbe.

Ten podstatný rozmer, ktorý sa mi 
v tom čase otvoril, bola práca s deťmi. 
Zažíval som v tom niečo, čo presahovalo 
moje predstavy aj iných ľudí.

Aká to bola práca?
V Špeciálnej základnej škole internát-

nej v Poľnom Kesove sme dostali jedineč-
nú príležitosť (čo už dnes nie je možné) 
učiť náboženstvo, bez toho, že by sme boli 
katechéti a mali na to nejaký dekrét. Bolo 
to postavené na dôvere. Predtým tam to-
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tiž učil náboženstvo môj brat a keď s tým 
skončil, my sme začali. Bývalo to v sobo-
tu. Robili sme to veľmi hravou a kreatív-
nou formou. Potom sme začali robiť letné 
pobyty. Na tie sme sa veľmi pripravovali. 
Dali nám vždy desať alebo aj viac detí 
a s nimi sme dosť veľa prežívali. Aj v ďal-
ších rokoch sme sledovali ich vývoj.

V tej dobe som sa už maľovaniu až tak 
veľmi nevenoval. Viac som robil tú kera-
miku, aby som uživil rodinu. Ja som sa 
k tomu dostal takým zázrakom na vojne 
u výkonného práporčíka, ktorý odlieval 
z hliny bonsajové misky. Prvýkrát som vi-
del, že z hliny sa dá aj odlievať podobne 
ako sa robia čokoládové figúrky. Vtedy bol 
veľký boom vecí ako vonné lampy a rôzne 
suveníry. O to je stále záujem, vyžaduje si 
to len istú zručnosť pri modelovaní. Po-
tom som sa dostal aj k maľovaniu hlinou. 
Sú to také teplé okrové tóny. Hlinky na 
maľovanie sú rôznych farieb: červené, do 
zelena i do modra alebo čierna. Je to naj-
starší maliarsky materiál, používal sa už 
pri nástenných jaskynných maľbách.

 S deťmi sme si vyrábali hlinené bábky 
a hrali sme s nimi divadlo. V zbore už bola 
tradícia hrať scénky. Bábky Jožko a Zuzka 
vznikli podľa skutočných detí z detského 
domova. Deti tiež modelovali veci z hli-
ny a potom sme to vypálili. Bolo to veľmi 
zaujímavé, slobodné a otvorené. Vždy 
sme to toho zapojili niečo také, čím deti 
žili, napríklad rôzne seriály, a spracovali 
humornou formou a deti sa pritom niečo 
naučili.

Znova tu vidím vplyv rodiny. Otec po-
chádzal z ôsmich detí, jeho najmladší brat 
bol redaktor v Kamaráte a Ohníku, a aj 
oni si ako deti hrávali divadlo. Otec písal 
svoje spomienky a napísal a ilustroval aj 
knižku o zatúlanej ovečke. Vždy tam bol 
prirodzený presah medzi literárnou a vý-
tvarnou tvorbou. 

Dá sa uživiť výtvarnou tvorbou?
V súčasnosti sa profesionálne zaobe-

rám vyučovaním výtvarnej výchovy. V le-
te sme s otcom robievali denné kreatívne 
tábory a cez jednu známu som dostal po-
nuku vyučovať namiesto odchádzajúceho 
učiteľa kurz maľby pre dospelých. Potom 
som sa dostal aj k vyučovaniu detí. To ma 
teraz živí a keramika je viac taká dopln-
ková činnosť. Vyučovanie je nesmierne 
náročné, lebo sa to robí popoludní, keď 
majú deti čas. Vychádzam zo svojej skú-
senosti s keramikou aj inými technikami, 
nie je to len maľovanie temperkami alebo 
vodovkami. Nosím si tam malý prenosný 

hrnčiarsky kruh. Ja im to začnem a deti 
potom pokračujú.

Berie sa to tak, že výtvarné umenie sa 
robí v takom pokoji, uvoľnení a meditácii. 
Ale často je to otázkou náhody – no aj na 
tú musí byť človek pripravený – často je to 
otázkou okamihu, ale vtedy treba mať veľa 
vecí technicky pripravených, aby sa doká-
zal zachytiť ten moment a celé dielo potom 
vzniká v priebehu pár hodín. Venujeme sa 
zaujímavým technikám, robíme napríklad 
s voskom alebo s cínom, robíme formy 
z hliny, na hrnčiarskom kruhu sa dajú za-
ujímavo kresliť špirály… je to len otázka 
istej inšpirácie či invencie. Poznáš svoje 
nástroje a ich možnosti, a zrazu niečo vi-
díš a otvára sa ti úplne nový priestor.

Pred pár rokmi som sa venoval aj zvára-
niu predmetov z kovového šrotu. Tu v ško-
le v Hrnčiarovciach sme urobili kurz pre 
deti. Nanosili kusy kovového šrotu (naprí-
klad zo starého bicykla) a potom boli úpl-
ne hotové z toho, čo z nich vzniklo.

Učíš aj dospelých?
Áno, tým kurzom to vlastne začalo. Tam 

rozvíjame rôzne štýly a techniky klasické-
ho i moderného umenia. No keď si mô-
žem vybrať, radšej pracujem s deťmi, lebo 
sú tvárnejšie a rýchlejšie sa učia. Dospelí 
sú už tvrdší, skostnatení, skôr sa lámu ako 
ohýbajú.

Keď ľudia prežívajú pocit akejsi nena-
plnenosti, výtvarné umenie je pomerne 
dostupné riešenie (dnes nie je problém 
kúpiť si plátno a farby alebo aj hrnčiarsky 
kruh či keramickú piecku). Dospelí sa radi 
rozprávajú popri práci – vždy tam prine-
siem nejaké knihy alebo obrázky a o nich 
sa veľa rozprávame. Na druhej strane pri 
deťoch je to taká neriadená energia. Ne-
chávam tomu voľný priebeh, príliš ich 
neusmerňujem. Nechám ich robiť, čo im 
je blízke – môžu píliť drevo alebo sekať 
dlátom alebo robiť s hlinou… a je v tom 
sloboda.

Pracuješ v združení výtvarníkov 
sv. Lukáša – čo je to za spolok?

Podnet k tomu dal jeden kamarát, kto-
rý ešte v 90. rokoch oslovil nitrianskeho 
biskupa, či by mohol niečo zorganizovať 
a cirkev by to nejako zaštítila. Spoluini-
ciátorom toho bol môj otec, ktorý sa stal 
hlavnou dušou tohto projektu, keď nadše-
nie iných pomerne rýchlo opadlo. Po jeho 
smrti som organizáciu výstav zdedil ja. 
Veľmi ma to baví. Ako kurátor vymyslím 
názov, vymyslím nejaký úvodný text, k to-
mu nejakú predstavu, ako tá výstava má 
vyzerať, mám v tom úplnú slobodu. Vždy 

sa nájdu veľmi zaujímaví ľudia, ktorých 
cez rok stretnem a oslovím, poskytnú svo-
je veci a chodby Ponitrianskeho múzea 
sa zakaždým zaplnia. Stabilní sú asi traja 
či štyria, občas aj nejakí noví, a vždy sa 
objaví niečo úžasné. Mali sme aj veľmi ši-
kovného a talentovaného umelca z Domu 
sociálnych služieb. Chudák, bol chorý na 
schizofréniu a už zomrel, ale mal úžasné 
obrazy. Zakaždým to vo mne zostáva, in-
špiruje ma a dáva mi pocit zadosťučinenia, 
že ten rok mal zmysel. Je to rekapitulácia 
práce za určité obdobie a aj mňa to núti za 
ten čas niečo vyprodukovať.

Prečo sa spolok nazýva podľa 
svätého Lukáša?

Tradícia spolkov alebo cechov svätého 
Lukáša pochádza už z Renesancie a pat-
rilo do nich mnoho umelcov (napríklad 
Alessandro Botticelli). Lukáš sa považuje 
za patróna lekárov, liečiteľov, maliarov, 
historikov a ďalších profesií a podľa tradí-
cie namaľoval aj prvú ikonu matky s die-
ťaťom.

Nazval by si svoje umenie, 
alebo svojich kolegov zo spolku, 
kresťanským?

Keď na výstavu prídu ľudia z miestnej 
televízie alebo z novín, vždy sa pýtajú na 
nejaké kresťanské motívy, ale ja to tak 
vôbec nehodnotím. Isteže, nájdu sa tam 
nejaké biblické motívy, ale nie je to tak 
programovo prvoplánovo viazané.

Môj otec pristupoval k umeniu tak tra-
dičnejšie a snažil sa vytvoriť niečo zrozu-
miteľné, čitateľné. Znázornil tam nejaké 
postavy, nejaký príbeh alebo motív, často 
biblický a silne spracovaný. Ja však pri-
stupujem k umeniu viac experimentálne. 
Viac ma zaujíma ten jazyk, čo všetko sa 
ním dá vyjadriť. Často z toho vyjdú veci, 
s ktorými som ani sám nepočítal. Blízky 
mi je napríklad motív Adama a Evy ako 
niečo archetypálne.

Takže ti nejde o priamočiaru 
komunikáciu nejakého 
kresťanského motívu?

Keby som mal nejaký taký podnet, ur-
čite sa tomu nebránim. Keby si sa pýtal 
iks výtvarníkov – myslím takých opravdi-
vých, čo neberú umenie ako biznis – po-
vedia ti, že najväčší problém je rozhodnúť 
sa, čo ideš maľovať. To je najväčší prob-
lém: čo a prečo ideš maľovať. A s týmto 
problémom sa umelec vyrovnáva aj počas 
tvorby samotnej. Hľadáš motív a zároveň 
s tým jazyk, ako to vyjadriť. Ľuďom, ktorí 
sa umením nezaoberajú, to môže pripa-



12 ŽIVÉ SLOVO

rozhovor na tému

dať uletené. Umenie je celkom inde ako 
v devätnástom storočí, ako by to možno 
nejakí kresťania chceli vidieť – že umenie 
by malo niečo zobrazovať, niečo čitateľ-
né. Výtvarník dnes rieši niečo celkom 
iné, čo možno ani s krásou až tak veľmi 
nesúvisí. Skôr to súvisí s tým jazykom 
a s tým, ako nesmierne sa to umenie vy-
vinulo. Tak ako ja absolútne nechápem, 
ako môže fungovať počítač, tak chápem 
ľudí, čo nechápu, ako niekto môže nama-
ľovať taký obraz.

Ide ti o vyjadrenie niečoho, čo je 
v tebe?

Dva verše dosť silne vyjadrujú, čo 
mám na mysli. Jeden je výrok apoštola 
Pavla – veľmi vzdelaného, inteligentného 
človeka. Ten povedal (citujúc antického 
pohanského filozofa): „V ňom žijeme, hý-
beme sa a sme.“ (Skutky 17,28) To výstiž-
ne vyjadruje mnoho moderných pocitov. 
Pavol žil v helénskej kultúre, ktorá bola 
totálne dekadentná, ale dokázal i z nej 
preberať pravdivé myšlienky, ktoré už 
dnes sú akoby vytesané do kameňa. Táto 
myšlienka zahŕňa pohyb – v ňom sa hý-
beme – a pohyb bol v gréckej filozofii 
veľmi významný pojem. Pytagoras na-
príklad učil, že všetok zvuk alebo hudba 
vzniká pohybom. Tu má zdroj i pojem 
„hudba sfér“ – predstavoval si, že pla-
néty svojím pohybom vytvárajú hudbu, 
ktorú my síce neregistrujeme, ale je tam. 
Pohyb vždy vytvára nejaký vedľajší pro-
dukt, v tomto prípade je to hudba. Aj 
umenie je vedľajším produktom neja-
kého pohybu. Pohyb je základný prejav 
života. Jedným príkladom je pohyb ruky 
so štetcom, ktorý zaznamenáva nejaký 
čas a nejaký proces na obraz.

Druhý citát vyznie dobre v Roháčko-
vom preklade, ktorý spomína „zmys-
lom duše pochopiteľné neviditeľnosti“ 
(Rimanom 1,20). Voľne povedané, duša 
má schopnosť vnímať veci očami nevidi-
teľné, jej zmysel má úžasne široký záber. 
Pán Boh je neviditeľný a možno povedať, 
že ho vnímame zmyslom duše. Ale takis-
to zmyslom duše môžeme vnímať krá-
su, ba viac, vnímať podstatu bytia. Ako 
už spomínané archetypy – je to niečo 
prastaré a zároveň vždy aktuálne, plat-
né a nástojčivé. Moderné umenie vždy 
pracuje s takýmito vecami. Dvadsiate 
storočie bolo vo filozofii ako aj v umení 
veľmi poznačené jazykom a skúmaním 
štruktúry. Sú to aj pre mňa veci veľmi za-
ujímavé, podnetné a inšpirujúce.

Architektura
Architektura v tom nejzákladnějším 

významu slova vzniká tam, kde člověk 
tvořivým způsobem přemýšlí o prosto-
ru své existence a tento prostor násled-
ně vytváří a mění. Architektura, budo-
vy, sídla, urbanizovaná krajina... to vše 
je dnes pro nás samozřejmým život-
ním prostorem, prostředím, o kterém 
většinou nepřemýšlíme, prostě v něm 
existujeme, žijeme. A přitom toto vše 
je tím prostředím, se kterým se po 
celý život setkáváme nejčastěji. Ono 
také podstatným způsobem ovlivňuje 
řadu složek naší osobnosti. Ať chceme 
či nikoliv, ať si to přiznáme nebo ne, 
prostředí, ve kterém vyrůstáme, nás 
zásadně determinuje. Podstatnou částí 
tohoto prostředí je právě architektura. 
Architektura a urbanizovaná krajina 
se tak od dob městských států v dale-
ké historii stále více podílí na utváření 
lidských společenství a nahrazuje kdy-
si zcela přirozené prostředí - přírodu. 
Člověk tak svou činností stále inten-
zivněji pracuje na tom, co kdysi bylo 
výhradně Boží doménou - vytváří si 
prostor ke svému životu podle svých 
představ. Mohli bychom říci, že člověk 
tímto způsobem naplňuje Boží záměr 
se stvořením. 

Krása
Krása je Boží vlastností. Krásu stvo-

řil Bůh, stejně jako člověka schopné-
ho radovat se z toho, co je krásné a za 
vším krásným hledat Stvořitele. Krása, 
podobně jako láska, ve svých nekoneč-
ných podobách a tvarech mluví o svém 
původci a stvořiteli, o Hospodinu.  Krá-
sa přírody, krása ženy, krása lidského 
charakteru, ale i krása lidského umu, 
kvalitní hudby či krása dobře navrže-
né budovy, mohou k naší duši hovořit 
a připomínat nám dokonalou krásu 
Boží (viz Řím 1,20). Krása je jedna z ře-
čí, kterou k nám hovoří Bůh. Krása je 
jazykem, kterému rozumí naše duše. 
Krása je rozměr, kterého bychom si 
v životě měli všímat. 

Architektura sakrální 
Pokud svou pozornost nyní zaměří-

me zejména na architekturu sakrální, 
dostaneme se na půdu, kde se krása 
a umění  stávají jazykem, který archi-

tektura používá k vystižení duchovní-
ho rozměru. 

V sakrální, či česky, bohoslužebné 
architektuře se zpravidla setkáváme 
s hledáním architektonických zkratek 
a symbolů, které usilují o vyjádření du-
chovních a často slovy nevyjádřitelných 
obsahů víry. Křesťanské symboly, práce 
se světlem a stínem, promyšlené sklá-
dání prostorů, volba materiálů a barev 
a mnoho dalších prostředků je použí-
váno k tomu, aby návštěvníkům těchto 
prostor byla neverbálním způsobem 
zprostředkována křesťanská zvěst, že 
víra v Boha je vírou v Toho, jehož nelze 
rozumem uchopit a který každou naši 
zkušenost nekonečně přesahuje. V To-
ho, který je však navzdory své neko-
nečnosti Bohem k člověku sestupujícím 
a s člověkem komunikujícím. A právě 
zde, na půdě kostelů a modliteben o tu-
to komunikaci jde především. 

Stručná historie sakrální 
architektury

Duchovní rozměr vždy bytostně pat-
řil k lidskému životu a životu lidského 
společenství. Člověk jako jediný Bohem 
stvořený tvor hledí k tomu, co přesahu-
je jeho hmotnou existenci, hledá svého 
stvořitele, touží po Bohu. Už od pra-
dávna architektura patřila k základním 
prostředkům, které lidem umožňovaly 
prožívat jejich spiritualitu a tím či oním 
způsobem vyjadřovaly náboženské cítě-
ní člověka.  

Téměř celými zdokumentovanými 
lidskými dějinami se táhne historie sak-
rální architektury. Pro nejstarší obecně 
známé příklady stačí připomenout po-
hřební chrámy v Egyptě, pyramidy, me-
zopotámské Zikkuraty či biblickou věž 
v Bábel, posvátná návrší nebo pozdější 
řecké či římské chrámy. Všechna tato 
architektonická místa nějakým způso-
bem vyjadřovala místní náboženskou 
tradici a člověk zde svým způsobem 
prožíval duchovní zkušenost. 

Nás však nyní zajímá především vlast-
ní historie, tedy historie Božího lidu. 
Zde je možné z řady biblických míst na 
počátku Bible pozorovat zmínky o geo-
graficky lokalizovaných „svatých mís-
tech“. Jedná se tu o místa, kde se udála PETER KOZÁR

a



13ŽIVÉ SLOVO

PETR SLEPÁNEK ML.

tematický článek

KRÁSA 
nějaká zkušenost s Hospodinem (např. 
Béth-el Gn 35,15), byl zde Hospodinu 
postaven oltář k jeho uctívání (např. Gn 
13,4) nebo jiná místa s někdy zahaleným 
významem (např. Ex 3,5). 

Všechna tato a podobná místa však 
pouze předznamenávají pozdější zmínky 
o skutečné sakrální architektuře vztaže-
né k víře v Hospodina. Biblický text nám 
ukazuje, že potřeba zapojit architektonic-
ké prostředky do vyjadřování vlastní víry 
se rodí zhruba v době, kdy se víra jednot-
livců stává vírou společenství. Tedy v ča-
se, kdy se podle biblického vyprávění 
začíná hovořit o vyznavačích Hospodina 
jako o národě. Právě tam, na Sinajské 
poušti se dočteme o Stanu setkávání (Ex 
27), který se stává předobrazem pozdější-
ho Hospodinova chrámu a je tak prvním 
architektonickým sakrálním prostorem 
v biblické tradici.  Od té doby až dodnes 
můžeme sledovat jakýsi zápas o roli bo-
hoslužebného prostoru v prožívání a vy-
jadřování víry vlastní i víry celého spole-
čenství (Izraele a Církve). 

Stejně jako v izraelském národě byly 
a jsou názory na toto téma rozdílné, pa-
nují rozdílná pojetí také napříč křesťan-
skými církvemi. Už v biblickém staro-
věku můžeme zaznamenat  koexistenci 
minimálně dvou názorových linií. Jedna 
ke své zbožnosti potřebuje jakési ústřed-
ní místo kultu - schrána úmluvy, chrám. 
Druhá linie pak toto místo nutně nehle-
dá a nepotřebuje a to v duchu zkušenosti 
že ani nebesa nebes Hospodina neobsáh-
nou (př. Iz 66,1). Tato druhá linie postu-
pem času a díky historickým událostem 

(babylonské zajetí a pak diaspora po r. 
70 po Kr.) v židovství převládla a sakrál-
ní prostor si transformovala do civilnější 
formy – synagogy (prostor nazvaný od 
řeckého synagógé – shromáždění lidu). 

  Stejně tak i v křesťanské církvi je 
možné od počátku sledovat podobný 
zápas o význam sakrálního prostoru. 
V dějinách křesťanství najdeme celou 
škálu zkušeností - od velkolepých chrá-
mů a katedrál státních či bohatých církví 
až k opačnému pólu, kdy je evangelium 
zvěstováno v „chrámě přírody“ bez po-
třeby jakékoliv budovy. 

Pokud lze nějakým způsobem  his-
torickou zkušenost zobecnit, můžeme 
říci, že člověk pro prožívání své víry ve 
společenství vždy hledá vhodný prostor 
a vhodné prostředky jakým způsobem 
tento prostor vytvořit.  Toto hledání bývá 
patrné i ve společenstvích, která progra-
mově usilují o „desakralizaci“ a raciona-
lizaci bohoslužebného prostoru. 

S příchodem reformace a protestant-
ských církví s jejich vymezením se vůči 
tradičnímu katolicismu samozřejmě při-
chází také odlišný přístup k pojetí sakrál-
ního prostoru. Nedochází k popření jeho 
významu, ale mění se především forma 
a posouvá se pojetí jeho významu. 

V protestantském prostředí se tak 
časem sakrální prostor zbavuje přemí-
ry zdobnosti i většiny náboženských 
symbolů. Prostor pro bohoslužbu se 
více racionalizuje a bohoslužba se stává 
méně závislou na prostoru, ve kterém 
se odehrává. Je možné pozorovat jak 
změny, které se odehrávají ve způsobu 

zbožnosti církve, se podobně projevují 
také na vzhledu kostelů a modliteben. 
Za nejzazší bod tohoto myšlenkového 
posunu můžeme považovat snahu o „do-
konalou“ desakralizaci bohoslužebné-
ho prostoru, který se během dvacátého 
století projevil v církvích scházejících 
se záměrně v domácnostech nebo zcela 
světských prostorách (školy, tělocvičny 
apod.). Existuje řada příkladů zejména 
z řad evangelikálních sborů, kdy se tato 
důsledná racionalizace uplatnila i při no-
vostavbách modliteben. Tyto tendence je 
možné pochopit jednak jako vymezení 
se vůči tradičnějším církvím, jednak také 
jako snahu o přiblížení se k nevěřícímu 
člověku - otevření se světu. 

Sakrální architektura 
v současném evangelikálním 
prostředí

V současné době jsou v evangelikál-
ním prostředí stále zřetelnější projevy 
revidující tyto vyhraněné postoje minu-
losti a odklon od čistě racionálního pojetí 
bohoslužebného prostoru. Mám za to, že 
pojem „krásy bohoslužebného prosto-
ru“ prožívá i v evangelikálním prostředí 
čas jakéhosi znovuobjevování a stává se 
předmětem promýšlení s každou novou 
stavbou nebo rekonstrukcí modliteb-
ny.  Znovu začínáme vnímat, že skry-
tou zkušenost křesťanské víry je možné 
vyjadřovat a podpořit nejen verbálními 
prostředky, ale také prostřednictvím 
řeči vizuálních symbolů, architektonic-
ky utvářených prostorů a uměleckou 
tvorbou obecně. Pojem krásy je tak dnes 
i v evangelikálním prostředí postupně 
rehabilitován, pozvolna znovu nalézá 
svůj duchovní rozměr a stává se vyjadřo-
vacím prostředkem ukazujícím k původ-
ci dokonalé krásy, k Bohu.
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misia

Medicínske zázraky
v Chitokoloki

Julie-Rachel Elwoodová pracovala 
nejaký čas ako inštrumentárka na ope-
račnej sále. V tomto článku sa zdieľa 
so svojimi skúsenosťami v misijnej ne-
mocnici v africkej Zambii. Píše o tom, 
ako Pán Boh odpovedal na modlitby vo 
viacerých prípadoch, ktoré sa zdali byť 
beznádejné.

Život misijného zdravotníckeho pra-
covníka určite nie je nudný. Každý deň 
je úplne iný – nikdy neviete, čo vás 
následne čaká. Rôznosť prípadov je 
ohromná a pútavá. Ľudia tu majú sklon 
prichádzať s úrazom či chorobou nesko-
ro, a tak tie postupujú oveľa ďalej, ako 
sme zvyknutí v západnom svete. Smrť 
je, žiaľ, každodennou skutočnosťou. 
Niekto raz povedal, že prekvapujúce 
v Afrike nie je, že tak mnohí umierajú, 
ale, že tak mnohí prežijú. Pri ohrom-
nom výskyte HIV, nedostatku čistej 
vody, podvýžive a chudobe je život veľ-
mi krehký.

Je to mnohonásobná milosť Božia, 
že sme ešte celkom nevyhynuli, lebo 
neprestávajú Jeho zľutovania. Sú nové 
každé ráno, veľká je Tvoja vernosť. (PJ 
3,22-23)

Dr. David McAdam pracuje v Afrike 
už takmer 20 rokov. Skúsenosti, ktoré 
nadobudol a zručnosť i vedomosti, kto-
ré má, sú neuveriteľné. A predsa, ak by 
mu Pán nepomáhal a neviedol ho, boli 
by sme bezmocní. Dôverujeme Mu deň 
čo deň a prosíme o Jeho pomoc v medi-
cínskej práci, a On nám ju udieľa. Pán 
bdie nad nami a je s nami.

Aj za krátky čas, čo som mala výsadu 
pracovať s Davidom v Chitokoloki (Či-
tokoloki), udiali sa tu predivné zázraky. 
Ďalej sú opísané iba niektoré z nich. 
Dúfam, že vás povzbudia, aby ste po-
zdvihli svoje srdcia s vďakou k Pánovi 
a pokračovali v modlitbách za ľudí, kto-
rým tu slúžime.

Operácia mozgu
Kelvin bol mladý muž, niečo vyše 20-

-ročný, ktorého veľmi zbili vo väzení. 
Boli sme ho vziať v susednej nemocnici. 
Bol v bezvedomí a jeho diagnóza vyze-
rala veľmi zle. Avšak my sme sa roz-
hodli napriek prekážkam previezť ho 

lietadlom do Chitokoloki a operovať ho. 
Od lekárov na misijnom poli sa pravi-
delne žiada robiť operácie aj mimo ich 
oficiálnej oblasti činnosti, kde nemajú 
žiaduce skúsenosti. Tu niet inej voľby 
– je lepšie pokúsiť sa o niečo, inak pa-
cient zomrie. Napríklad neurochirurgia 
je veľmi špecializovaná oblasť, ale Pán 
daroval potrebnú pomoc. David doká-
zal vymyť veľkú krvnú zrazeninu pod 
Kelvinovou lebkou, ktorá tlačila na jeho 
mozog. Kelvinov stav sa zlepšoval kaž-
dý deň. Znova nadobudol reč a pohyb-
livosť, uveril v Pána Ježiša ako svojho 
Spasiteľa, dokončil svoj trest vo väzení 
a bol prepustený s novým životom, te-
lesným aj duchovným.

Zlý zub

Môžete si myslieť, že zlý zub je boles-
tivý, ale nie taký nebezpečný ako zra-
nenie mozgu. Ale z prípadu, ktorý som 
videla tu, mohla by som s tým nesúhla-
siť. Jeden muž mal zlý zub, z ktorého 
vznikol zubný vred. Bez liečby sa mu 
infekcia rozšírila do hrude. Keď prišiel 
do Chitokoloki, sotva mohol dýchať. 
Keď sme mu vybrali mŕtvu kožu a vysu-
šili vred, bolo jasne vidieť tepny, cievy 
a nervy v jeho hrdle. Pochybovali sme, 
či takúto infekciu prežije. Ošetrovacie 
zásahy drásali nervy, keď sme mu ne-
chceli poškodiť žiadnu dôležitú štruktú-
ru. Po mnohých týždňoch ošetrovania 
a náhrade kožného tkaniva opustil ne-
mocnicu vyliečený z infekcie, ktorá by 
mu inak bola vzala život.

Tlkot srdca

V nedávnych dňoch sme pomáhali pa-
nej so zlyhaním srdca a tuberkulózou. 
Jej stav sa zhoršoval a zistili sme, že má 
perikardiálnu efúziu – veľké množstvo 
tekutiny okolo srdca. Tá spôsobovala 
taký tlak, že srdce sa veľmi namáhalo, 
aby dokázalo pumpovať krv. Niečo sme 
museli urobiť rýchlo, ak nemala zomrieť 
pred našimi očami. Veľmi rýchlo sme 
vytvorili drenážny systém, ktorým sme 
vyčerpali od jej srdca 1,5 litra tekutiny. 
Tá jej škrtila srdce, takže po tomto zá-
kroku pocítila okamžitú úľavu. Odvtedy 
jej liečba dobre postupuje.

Dýchacie cesty
Čo deti a malé predmety? Mnohokrát 

sme museli loviť v ušiach, nose a pľúcach 
orechy, fazuľu a kamienky. V priebehu 
dvoch týždňov sme mali tri malé deti 
s prekážkami dýchania, pretože vdýchli 
rôzne predmety. To je skutočne strašidel-
ná úloha. V medicíne buša to znamená 
urobiť to najlepšie, čo viete. Často si to 
vyžaduje predstavivosť a dôvtip.

David vyvinul techniku, pri ktorej pou-
žíva embolektomický1 katéter, ktorým sa 
pokúša odstrániť upchávajúci predmet. 
Je to jemná rúrka s balónikom na kon-
ci. Používa sa v cievnej chirurgii a určite 
nebola určená pre dýchacie cesty. Ale vo 
svojej novej úlohe zachránila v priebehu 
rokov životy mnohých detí.

Chromý chodí
Edrick mal ťažkú haváriu a utrpel zra-

nenie chrbtice. To spôsobilo jeho ochro-
menie od pása nadol. Jeho dolné konča-
tiny boli úplne nepohyblivé a necitlivé. 
Vyzeralo to tak, že celý ďalší život strá-
vi na invalidnom vozíku. Bol to mladý, 
vzdelaný muž s dobrým zamestnaním 
a mladou rodinou.

Predivným Božím riadením profesor 
Jellis (ortopedický konzultant, ktorý 
nás navštevuje raz za pár mesiacov na 
víkend) práve prišiel. Vykonal operáciu 
Edrickovej chrbtice, ktorá stabilizovala 
jej zranenie. Postupne, v priebehu nie-
koľkých nasledujúcich týždňov, Edrick 
získal citlivosť dolnej časti tela aj nejakú 
silu. Pravidelnou fyzioterapiou, veľkým 
úsilím a po mnohých modlitbách začal 
sa jeho stav zlepšovať. Mal mnoho dôvo-
dov ďakovať Bohu, keď opustil nemocni-
cu chodiaci s pomocou rámu, ale predsa 
chodiaci. Veľký zázrak, keď uvážime, že 
tak ľahko mohol zostať chromý.

Takmer mŕtva ožila
Čierna mamba je jeden z najjedovatej-

ších hadov na svete. Pre záchranu uhryz-
nutého je rozhodujúci čas. Bez rýchlo 
podanej injekcie proti otrave hrozí v kaž-
dom prípade smrť. Uštipnutie zabije za 
30 minút, lebo jed neurotoxín spôsobí za-
stavenie dýchania obete. Tento had ušti-
pol ženu, ktorá bývala hodinu jazdy au-
tom od našej nemocnice. Zdravotná ses-
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JOSEF HUDOUSEK

Ještě dvě poznámky 

Slavení soboty v době, 
kdy bylo kriminalizováno

Ta první se týká svěcení soboty. 
Ta se běžně světí nejen v židovském 
prostředí, ale i mezi některými křes-
ťany, kteří ve své věrouce navíc zo-
hledňují část ustanovení uvedených 
ve Starém zákoně. To se vztahuje i na 
sobotní den: „Pomni na den sobotní, 
abys jej světil (2M 20,8).“ V součas-
nosti těmto věřícím nic nehrozí a nic 
jim nebrání v tom, aby světili sobo-
tu. Navíc už po mnoho let sobota 
není pracovním dnem. Ale nebývalo 
tomu tak vždy. Zvláště v těch tvr-
dých padesátých letech, kdy práce 
nebyla považována jen za výsadu, 
ale i za povinnost (nad tím se možná 
někteří mladí pozastaví, když dnes 
vidí okolo sebe tolik lidí bezpracně 
parazitujících na této společnosti), 
bylo odmítnutí práce pokládáno za 
kriminální čin. A tito věřící, kterým 
svědomí nedovolilo pracovat v sobo-
tu, pak končili v trestaneckých tábo-
rech v Jáchymově. Ale i tam odmítali 
nastoupit do práce v sobotu. A to už 
nebyl jen pouhý přečin proti tehdej-
ším paragrafům zákoníku práce; toto 
jednání už hodnotilo vedení věznice 
jako sabotáž a vzpouru. Končilo to 
běžně nástupem, kde jim dozorci 
dali na vybranou: Buď nastoupí do 
práce, nebo je nechají stát na nástu-
pišti, dokud si to nerozmyslí. A tito 
lidé tam zůstali stát někdy i po celou 
noc v třiceti stupňových mrazech. 
Bylo toto protivenství spojené s utr-
pením těchto lidí, utrpením pro jmé-
no Pána Ježíše? To byla otázka, kte-
rou si tehdy kladlo mnoho křesťanů. 
Část se jich klonila k tomu, že se 
jedná o tělesné utrpení, které si tito 
odpírači sobotní práce sami přivodili 
tím, že se vírou staví za ustanovení 
Staré smlouvy, jejíž platnost skon-
čila smrtí Pána Ježíše na kříži. Jsem 
přesvědčen o tom, že jednání těchto 
věřících lze posuzovat jen tím, co 
říká apoštol Pavel v Listu Římanům 
14,5.6: Jen oni osobně věděli, zda 
tyto sobotní dny šetří anebo nešetří 
Pánu. 

Česká koleda 
a slavení Vánoc 
na Britských ostrovech

Ta druhá je spíše zajímavos-
tí spojenou se slavením Adventu 
a vánočních svátků na britských 
ostrovech, kdy na nárožích stu-
denti zpívají koledy. Jednou z těch 
nejoblíbenějších koled, je koleda, 
ve které se zpívá o dobrotě a štěd-
rosti patrona českého království, 
knížete Václava (Good King Wen-
ceslas – zde z něho udělali krále). 
Bratr Kelling mi tu koledu sám za-
zpíval, a ptal se mě, zda nevím, jak 
se ta koleda dostala až do Skotska, 
kde se zvlášť zpívá o druhém svát-
ku vánočním, na Štěpána. Ke své-
mu zahanbení jsem se přiznal, že 
o tom nemám nejmenší tušení. Ale 
dnes už to vím. Ta legenda o kníže-
ti Václavovi přišla do Anglie spolu 
s českou princeznou Annou, která 
se zde provdala za anglického krá-
le Richarda II. (1367 – 1400). Anna 
byla sedmým dítětem Karla IV, 
a o něm je známo, že byl velikým 
ctitelem tohoto českého patrona. 
Karel sám při svém narození a křtu 
dostal jméno Václav (po matce byl 
Přemyslovec), ke změně jeho jmé-
na, na jméno Karel, došlo až na 
francouzském královském dvoře, 
kde byl vychován. Později tu legen-
du o životě knížete Václava, životě 
údajně naplněném dobrými skut-
ky, zbásnil v roce 1835 duchovní 
John Mason Neale, s hudebním 
doprovodem Thomase Helmora na 
nápěv latinské písně Tempus adest 
floridum. A od této doby patří tato 
velice populární koleda neodděli-
telně ke slavení těchto svátků na 
britských ostrovech. K tomu ještě 
několik slov ke koledám. Koledy 
jsou písně zpívané o tzv. „velkých 
církevních svátcích“, spojené s ko-
ledováním, které v současnosti už 
mizí. Většinou jsou to rozverné pís-
ně, ve kterých, jako i v této o Dob-
rém králi Václavovi, bychom toho 
duchovního mnoho nenalezli. 

slavení svátků

poézia a glosa

Z ECHOES 1-2011 
PRELOŽIL JÁN HUDEC 

tra, ktorá sprevádzala postihnutú, modlila sa 
celou cestou do Chitokoloki, aby počas nej 
pacientka nezomrela. Je neuveriteľné, že tá 
neprestala dýchať, až kým neprišli po dvere 
nemocnice. David ju umiestnil k ventilátoru 
a dal jej injekciu proti otrave. Živá pacientka 
vyšla zo sály o 2 hodiny neskôr.

Slepí vidia
Osobne si myslím, že najviac odmeňujú-

cimi pre operačný tím sú pacienti na operá-
ciu katarakty2. Jedného dňa potkýnajúc sa 
vstúpili do chodieb nemocnice takmer, ak 
nie úplne, slepí. Aká to bola pre nich radosť, 
keď v nasledujúci deň zistili, že znova vidia.

Duch Pánov je nado mnou a preto ma 
pomazal zvestovať chudobným evanjelium, 
poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, 
vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým ná-
vrat zraku, zlomených poslať na slobodu … 
(L 4,18)

Najväčší zo všetkých zázrakov je ten, že 
mnohí z pacientov, ktorí prejdú cez našu ne-
mocnicu, prídu k poznaniu Pána Ježiša ako 
svojho osobného Spasiteľa. Mnohí z nich 
boli kriticky chorí alebo boli príkladmi me-
dicínskych zázrakov, aké som spomínala. 
Poznali, že Boh im dal druhú šancu. Chváľ-
me Pána, že On stále koná zázraky aj za na-
šich dní!
1 embolus – krvná zrazenina, 

ektómia – oddelenie, odstránenie
2 katarakta – sivý zákal, beľmo

Všetko, čo je „naj“

Vždy som chcel mať všetko, 

čo je „naj“,

spoznať čo je tabu i to, čo je taj.

Stále sa mi ale zdalo, rezervy že sú,

že mi možno „modré z neba“ prinesú.

Jedného dňa zrútil sa mi z kariet dom.

Zdrvený som kľačal starý pod krížom.

- Odpusti mi viny, Bože, Pane môj...

S prúdmi slane vzlykám o pokoj.

Teraz viem, už isto, kto je „naj“.

Pán Ježiš je najviac, vravím jednostaj.

Keby som aj všetky slasti sveta znal,

najlepší je Ten, čo za mňa zomieral.

JÁN KUČERA

ke
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rozhovor s biblistou

„On je obraz Boha neviditelného,

prvorozený všeho stvoření, 

neboť v něm bylo stvořeno 
všechno na nebi i na zemi

– svět viditelný i neviditelný;

jak nebeské trůny, tak i panstva, 
vlády a mocnosti –

a všechno je stvořeno skrze něho 
a pro něho. 

On předchází všechno, 

všechno v něm spočívá, 

on jest hlavou těla – totiž církve.

On je počátek, prvorozený 
z mrtvých

– takže je to on, jenž má 
prvenství ve všem. 

Plnost sama se rozhodla 
v něm přebývat, 

aby skrze něho a v něm 
bylo smířeno všechno, co jest, 

jak na zemi, tak v nebesích

– protože smíření přinesla jeho 
krev na kříži.“ 

Slovo „hymnus“ se dnes už 
neužívá, zato všichni známe 
hymnu. Co toto slovo označuje?

Hymna je vznešená píseň, která bývá 
spojována s určitou komunitou nebo 
státem. Při jejím zpěvu lidé stojí v po-
zoru a v některých zemích dokonce 
prožívají jakési národní cítění. Staro-
křesťanský hymnus se dnešním hym-
nám podobal svou vážností a hlubokým 
obsahem. Býval zřejmě zpíván nebo 
společně recitován při bohoslužbách. 
A jelikož tehdy nebyly běžně dostupné 
knihy ani zpěvníky, plnily hymny také 
funkci jakýchsi formulí víry a často do 
nich bývalo vloženo mnoho z toho, co si 
lidé měli při bohoslužbě připomenout, 
co měli promýšlet a z čeho měli žít.

Jednalo se tedy o jakousi tresť 
křesťanské nauky?

V jistém smyslu ano, neboť se před-
pokládalo, že častým opakováním při 
bohoslužbách se hymnus natolik vtisk-
ne lidem do paměti, že jeho hutnost ne-
bude vadit. A když už lidé znali hymny 
zpaměti, mohly jim skutečně sloužit 
jako orientační body ve světě či jako po-
můcky při obraně víry. 

Dnešnímu čtenáři mohou však hym-
ny právě pro svou hutnost připadat těž-
ké, neboť u nich musí přemýšlet nad 
každým slovem.

Proto je nejlépe naučit se je nazpaměť, 
abychom mohli i my začít v jejich smys-
lu přemýšlet. I dnes nám totiž mohou 
pomoci vyznávat víru. To byla také jed-
na z jejich funkcí ve starověku. Na vý-
znam vyznání upozorňuje apoštol Pavel 
v epištole Římanům: „Vyznáš-li svými 
ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém 
srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, bu-
deš spasen. Srdcem věříme k sprave-
dlnosti a ústy vyznáváme k spasení.“ 
(Ř 10,9–10) Škoda, že dnes už na vy-
znání takový důraz neklademe a že je 
pro nás důležitější samotná víra. Podle 
Pavla bylo vyznání podmínkou spásy. 
A právě hymny pomáhaly věřícím víru 
vyznat. 

Dochovaly se i nějaké 
mimobiblické starokřesťanské 
hymny?

Ano, je jich dochováno mnoho v no-
vozákonních pseudoepigrafech a ve spi-
sech apoštolských otců. Jedná se buď 
o celé hymny, nebo o jejich části.

Můžeme zmínit ještě nějaké další 
hymny uváděné v bibli?

V Novém zákoně jich je nejvíc v epi-
štolách, méně už v evangeliích. Jedná se 
o staré věroučné formule, z nichž patrně 
nejstarší je tzv. formule víry z patnác-
té kapitoly Prvního listu Korintským. 
V ní je pomocí čtyř sloves vyjádřena 
podstata evangelia: „Kristus zemřel za 
naše hříchy podle Písem a byl pohřben; 
byl vzkříšen třetího dne podle Písem, 
ukázal se Petrovi, potom Dvanácti.“ (1K 
15,3b–5) Jiným hymnem je „formule 
Syna“ v epištole Římanům, christologic-
ký hymnus v epištole Filipským, hym-

nus ze začátku epištoly Židům, anebo 
asi nejznámější hymnus ze začátku Ja-
nova evangelia. 

Kousek z tohoto hymnu bychom moh-
li připomenout, protože koresponduje 
s textem, kterým se budeme zabývat: 

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo 
u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na 
počátku u Boha. Všechno povstalo skr-
ze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. 
V něm byl život a život byl světlo lidí. To 
světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. 
(J 1,1–5) 

Stejně i hymnus z listu Židům obsa-
huje motivy, které nacházíme v hymnu 
z listu Koloským: Mnohokrát a mnohý-
mi způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy 
proroků; v tomto posledním čase k nám 
mluvil ve svém Synu, jehož ustanovil 
dědicem všeho a skrze něhož stvořil 
i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz 
Boží podstaty, nese všecko svým moc-
ným slovem. (Žd 1,1–3a) 

Podobnost motivů obou hymnů 
s hymnem z první kapitoly listu Kolos-
kým je zřejmá. I v něm se církev pokusi-
la vyjádřit, kým je pro ni Kristus, ovšem 
ne v souvislosti osobní víry, nýbrž v sou-
vislostech kosmických, v souvislostech 
celého stvoření.

Jedná se o ojedinělý pohled na 
Krista, anebo se jím raná církev 
zabývala takto běžně?

Těžko říct. Mně se zdá, že tento po-
hled na Krista byl reakcí na určité vnější 
podněty. Zde se nejspíš jedná o potřebu 
vyrovnat se s některými důrazy dobové 
řecké filosofie. Jakoby ten, kdo hymnus 
skládal, měl zkušenost s gnostickou fi-
losofií, která byla v tehdejší helenistické 
společnosti velmi rozšířena. Proto zde 
vyznává svou víru pomocí jejích termí-
nů, čímž s ní nepřímo polemizuje.

Svou snahou být přístupný myšlení 
současníků by mohl být hymnus pro 
nás inspirací.

Jenomže to by křesťané nesměli okol-
ní svět odmítat, ale museli by s ním chtít 
vést dialog. Jestliže totiž mají podat svě-
tectví o své víře, nemohou se před svým 
okolím uzavřít do ghetta. Hymnus nás 
učí, jak se světem komunikovali naši 
předkové. Přestože nemůžeme převzít 

Hymnus o Kristu
List Koloským 1,15–20
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konkrétní argumenty a důrazy prvních 
křesťanů, můžeme stejně jako naši 
předkové naslouchat dnešní kultuře, 
náboženství, vědě nebo filosofii a pro-
střednictvím jejich pojmů se pokusit vy-
znat svou víru. K tomu nás může hym-
nus velmi inspirovat. Vyžaduje to však 
hodně práce, studia a přemýšlení.

Podmínkou je, že křesťané 
budou mít snahu dnešnímu světu 
starobylé představy o Bohu 
předložit nově a aktuálně. Jak to 
dělá náš hymnus? 

Předně se neuchyluje ke spekulacím, 
neužívá metafyzického jazyka ani složi-
tých náboženských pojmů. O Bohu vy-
povídá pomocí vyznání o Kristu. 

Jaké jsou zde klíčové termíny?
Pokud budeme za klíčové termíny po-

važovat jména, pak jsou to z hlediska 
struktury hymnu slova „obraz“, „prvoro-
zený“, „počátek“ „prvenství“ a „plnost“. 
Zvláště slovo plnost je zajímavé, neboť 
je jím zástupně pojmenován Bůh.

Doslova se zde říká, že „Plnosti 
se zalíbilo v něm přebývat...“

Druhou možností je pokládat za klí-
čové termíny slova nejčastěji opakova-
ná. Pak by na prvním místě bylo zájme-
no „on“ (případně „který“) související 
s Kristem a slovo „všechno“ označující 
veškerenstvo. Pokud bychom chtěli za 
klíčová slova považovat slovesa, pak 
by jím byl pasivní tvar slovesa „stvořit“ 
(„stvořeno“), který implicitně vypovídá 
o Bohu a jeho díle.1 Dalšími slovesy jsou 
„smířit“ a „upokojit“2. Obě opět vypoví-
dají o Bohu, neboť jak smíření, tak upo-
kojení přicházejí shůry. Všechny tyto 
klíčové termíny nám mohou pomoci 
hymnus odemknout a vstoupit do něj.

Jaký je vlastní obsah hymnu?
Hymnus se skládá ze dvou slok pro-

pojených mezizpěvem. První sloka po-
jednává o Kristově významu pro stvo-
ření a uvádí, že Kristus existoval před 
vším stvořením a že všechno stvoření 
má smysl pouze v něm. Je tedy jakousi 
mřížkou, skrze kterou lze svět pochopit 
a orientovat se v něm. Druhá sloka po-
jednává o Kristově významu pro záchra-
nu. Plyne z ní, že kdo chce najít Boha, 
musí jít skrz Krista, v němž je plnost 
božství a který s Bohem smířil všechno. 

Od počátků dějin církve se pokoušeli 
křesťanští učitelé a teologové formulo-
vat, kdo je vlastně Kristus. Při pročítání 
tohoto hymnu však mám pocit, že říkat 

o něm cokoli nad to, co je psáno, je chů-
ze po tenkém ledu. Už první klíčové slo-
vo „obraz“ může totiž vykladače zavést 
na scestí. 

Slovo obraz je zkratka, která vyja-
dřuje vztah Krista ke stvoření a k Bo-
hu. Všemu stvoření je Kristus obrazem 
Boha v tom smyslu, že zpodobňuje ne-
zpodobnitelného a zviditelňuje nevidi-
telného. V Kristu je transcendentní Bůh 
rozpoznatelný, přístupný a bližší. Je na 
něm „vidět“, jak Bůh „vypadá“ a jak je 
možno ho zobrazovat. Zobrazovat Boha 
je totiž od stvoření úkol každého člově-
ka3, a jelikož Kristus je pravý Člověk 
s velkým Č, je jako jediný schopen zob-
razit Boha naprosto dokonale. V tom je 
vzorem člověku a vysvětlením toho, jak 
má být Bůh zobrazován v jeho životě.

Další termín je „prvorozený“.
Tohle slovo známe z genealogie pa-

novnických rodů, neboť prvorozený syn 
býval králem. Zde však je význam toho-
to slova mnohem hlubší. 

O jeho významu svědčí, že je v hymnu 
použito na počátku obou slok – nejprve 
je Kristus označen jako „prvorozený 
všeho stvoření“, posléze jako „prvoroze-
ný z mrtvých“. 

Slovo prvorozený bychom mohli pře-
ložit jako nejkvalitnější, nejlepší či nej-
důležitější. První syn byl jako „počátek 
otcovy síly“4 velmi důležitý. Patřilo mu 
otcovské požehnání, do jeho rukou pře-
cházela větší část rodového majetku 
a on se také stal novou hlavou rodiny. 
Prvorozený potomek (a platilo to i o do-
mácích zvířatech) však současně patřil 
Bohu, takže jeho život musel být během 
zvláštního obřadu vykoupen za pět še-
kelů. Prvorozená zvířata byla obětována 
Hospodinu, nebo v případě nečistých 
zvířat vykoupena. 

Ke slovu „prvorozený“ patří také dru-
horozený, případně další narození. Je-li 
prvorozený všeho stvoření i prvorozený 
z mrtvých Kristus, kdo přišel po něm?

V teologii rané církve jsou těmi další-
mi Kristovi následovníci, kteří na sebe 
vztahují všechno, co Kristus vydobyl. 
Podle první sloky je Kristus první z hle-
diska časového, podle druhé z hlediska 
významového.

Termín „prvorozený z mrtvých“ 
znamená prvorozený z těch, 
kteří vstali z mrtvých?

Ano, ale nejen to. Jestliže je Kristus 
prvorozený z mrtvých, pak je v něm 

něco, co smrt přemohlo, takže jej ne-
mohla podržet ve své moci. Je to život 
zrozený ve smrti a ze smrti. Slovo prvo-
rozený ovšem zdůrazňuje i skutečnost 
zrozenosti, čímž staví před oči Ježíšovo 
lidství. Tento termín tedy v sobě spojuje 
jak Kristovu stránku božskou, tak lid-
skou. On – Bůh – je zároveň zrozený, 
stejně jako jsme zrození my. Je s námi 
smrtelníky sounáležitý. Ježíš tuto zro-
zenost zdůrazňoval vždy, když o sobě 
mluvil jako o synu člověka.

V mezizpěvu je ještě slovo hlava, kte-
ré také patří ke klíčovým slovům hym-
nu: „On jest hlavou těla – totiž církve.“ 

Na to navazuje druhá sloka slovy: „On 
jest počátek...“ Kdyby byl hymnus psán 
hebrejsky, byla by slova „hlava“ i „počá-
tek“ vyjádřena jedním termínem. Řečti-
na (i čeština) sice používá slova dvě, nic-
méně pisateli hymnu byla nepochybně 
spojitost obou slov v hebrejštině známa. 
S hlavou navíc souvisí tělo, které se řec-
ky řekne sóma. To je pojem, který v teh-
dejší filosofii označoval kosmos. Podle 
hymnu je hlavou tohoto kosmického 
organismu Kristus. Řídí jej, dává mu 
smysl a cíl, ovšem povědomí o tom má 
pouze malá část tohoto „těla – kosmu“: 
církev.

 Když mluvíme o kosmu, musíme 
připomenout i další slova hymnu: 
„...v něm bylo stvořeno všechno 
na nebi i na zemi – svět viditelný 
i neviditelný; jak nebeské trůny, 
tak i panstva, vlády a mocnosti 
– a všechno je stvořeno skrze 
něho a pro něho.“ Jsou ta 
panstva, vlády a mocnosti 
součástí kosmu?

Tehdejší člověk se bál všech jevů, kte-
ré ho přesahovaly či ohrožovaly. Hym-
nus je pojmenovává čtyřmi podstatnými 
jmény: trůny, panstva, vlády a mocnosti. 
Jedná se nejspíš o jakési nadosobní síly, 
o nichž si lidé často myslí, že řídí svět. 
Mohli bychom je nazvat třeba osudem. 
I když se však vší metafyziky vzdáme, 
musíme připustit existenci mnoha zá-
konitostí, které na nás působí a jež ne-
umíme ovlivnit. Jsou to např. přírodní 
zákony, různé zákonitosti dějin, tradice, 
z nichž nedokážeme vystoupit apod. 
Můžeme mluvit i o nešťastné či šťastné 
náhodě, o stárnutí či genetické předur-
čenosti. Dnes bychom mezi tyto neo-
sobní síly mohli započítat i globalizaci, 
zákonitosti světové ekonomiky a s nimi 
spojené nadnárodní korporace, kte-

rozhovor s biblistou
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úvaha

ré ji mají v rukou, ať už jsou reálné, 
nebo jen tušené. Hymnus samotnou 
existenci těchto mocností neřeší, ba 
dokonce s ní spíš počítá. Ať už však 
existují reálně nebo jen v naší mysli, 
pisatel hymnu o nich řekne, že jejich 
hlavou je Kristus. Ten ví o všem, čeho 
se bojíme, a jako hlava je nad tím 
vším svrchovaný. Kdo je tedy na jeho 
straně, nemusí se žádných mocností 
bát. Zde však už nejde o logiku či ra-
cionální argumenty, nýbrž o víru. 

Hymnus je uzavřen zvláštní 
formulací: „... a aby skrze 
něho smířil všechno se sebou 
a způsobil pokoj skrze krev 
jeho kříže...“ (Český studijní 
překlad Bible.) O jaké smíření 
šlo?

O smíření všech konfliktů, které 
člověka drtí. Neznamená to, že pře-
staly existovat, ale už pro něj nema-
jí onu osudovou náplň. Nejvážnější 
konflikt byl mezi člověkem a Bohem 
a ten odstranila Kristova smrt. Ježíš 
se na své cestě za člověkem nemo-
hl smrti vyhnout. A právě tato jeho 
věrnost poslání, odevzdanost Otci 
až za hranici smrti a láska k člověku 
přinesly smíření. Po jeho smrti nezů-
stalo už nic, co by tvořilo hráz mezi 
Bohem a člověkem, neboť dokonalost 
Božího Syna a jeho oběť všechny pře-
kážky odstranila. Důsledkem je po-
koj, který přijímá každý, kdo přijímá 
Krista.

1 V odborné terminologii se takovému 
trpnému rodu říká „pasivum divi-
num“, tedy pasivum, které aniž Boha 
jmenuje, popisuje jeho jednání.

2 Dvacátý verš zní v kralickém překla-
du: „A skrze něho aby smířil s sebou 
všecko, v pokoj uvodě skrze krev 
kříže jeho, buďto ty věci...“ Český 
studijní překlad Bible překládá: „... 
a aby skrze něho smířil všechno se se-
bou a způsobil pokoj skrze krev jeho 
kříže...“ Všechny české překlady zde 
aorist participia řeckého sloveso „eiré-
nopoiein“ (působit, tvořit mír, pokoj) 
překládají dvěma slovy. 

3 Gn 1,27.
4 Gn 49,3.

Tradicionalizmus
– vážnosť aj úsmevy

Tradície reprezentujú akési dlho-
dobé skúsenosti a často mávajú skoro 
až determinujúcu úlohu v mnohých 
sférach nášho života, S tradíciami sú 
veľmi často spojené aj ich vizuálne 
vyjadrenia vo forme rôznych rituálov. 
A vlastne celý náš život je plný malých 
aj veľkých tradicionalistických rituálov. 
Mnohé si ani neuvedomujeme. Rituály 
stolovania, každodenné stereotypy, 
obliekanie, spoločenský život, životy 
cirkví, justície, armády politiky. Ve-
rejnosť miluje staré vojenské tradície, 
uniformy a hlavne historické scénické 
podoby. Udalosti starých čias. Tak dob-
re – rituály – limitovanie ich významu 
a na druhej strane ich glorifikácia. Je to 
vždy trochu riziko, aby sme z takých 
drobných tradicionalistických rituálov 
nevytvárali dogmy a hlavne, aby nám 
neunikala podstata a základ. Niekedy 
– hlavne v cirkevných sférach – pod 
titulom tradicionalizmu sú vlastne ur-
čité rituály stavané skoro nad význam 
samotného „slova“. (J 1,1)

Celý náš život aj ľudské aktivity 
v mnohých oblastiach majú svoju scé-
nickú podobu aj akési zákulisie. Najvi-
ac historických tradicionalistických ri-
tuálov je v armádach, v politike a v cir-
kevnej oblasti. Majú silné a pôsobivé 
historické pozadie, no mnohé sú len 
úsmevné reminiscencie aj zabudnutých 
historických udalostí.

V Británii sa mi páči ten krásny tradi-
cionalistický rituál nosenia jednotných 
bielych parochní u sudcov počas zasad-
nutí. Symbol jednakej spravodlivosti pre 
každého. A hymna „God Save the Que-
en“ – na konci každého predstavenia 
v divadlách. Na dobrú noc pre kráľov-
nú. A dámy robia pukerlík pri stretnutí 
s kráľovnou. Páni sa len uklonia. Krásne 
úsmevné rituály.

A jeden krásny, tiež úsmevný rituál 
v britských nemocniciach. Ošetrova-
teľky vo všetkých krajinách majú mať 
počas služby na hlave nejakú formu 
pokrytia vlasov – čapicu, šatku, klobúk. 
Je na to určitý predpis. Neviem, či tento 
predpis špecifikuje formu, rozsah a roz-
mery pokrývky. V Británii však nie je 
určená ani forma ani rozsah a usmieva-

vé ošetrovateľky majú na hlavách krásne 
miniatúrne klobúčiky v rozsahu najviac 
5 cm, filigránsky upevnené v kulminácii 
účesu. Nariadeniu bolo zadosťučinené. 
A často som videl, ako usmievavá tvár 
pod tým klobúčikom vyvolala úsmev 
v tvári pacienta.

Mám rád všetky tie drobné rituály 
pred začiatkom operácie. Čapica, mas-
ka – v Británii a v Nemecku máte pod 
maskou len ústa, nos trčí voľne, v na-
šich krajinách je aj nos pod maskou. 
A potom umývanie rúk tými sterilnými 
kartáčikmi 10 minút, opakovane – prsty, 
dlane až predlaktie. A potom opláchnu-
tie rúk v alkoholovom roztoku a rituál-
ny vstup do operačnej sály so vztýčený-
mi rukami. Pozor – som čistý, nedotýkať 
sa! Špeciálny malý rituál obliekania ste-
rilného plášťa a rukavíc. Orúškovanie 
pacientky a ostane nezakrytý len ten 
malý okrštek, kde sa skoncentrovali 
všetky diagnostické prístupy a výsled-
ky. Otázka na anestéziológa: „Môžeme 
začať?“ A celý ten úvod aj s ostatnými 
drobnými, ale racionálne zdôvodnený-
mi rituálmi končí a začína to podstatné. 
Skalpel a všetko to komplikované tech-
nické inštrumentárium pre chirurgické 
riešenie. A hodina a možno veľa hodín 
len táto orúškovaná malá oblasť, len 
tento nález a nič iné. Všetko ostatné je 
teraz mimo čas a priestor.

A teraz trochu rozmýšľam o podstat-
ných a nepodstatných veciach, o prav-
divosti a jednoznačnosti. Spomínam, že 
keď som bol malý, možno veľmi malý, 
moja mama každý večer, keď som už 
skoro zaspával, prišla mi na dobrú noc 
povedať: „Srdce čisté stvor mi, ó Bože, 
a daj, aby som bol opravdivý a stály.“ 
(Žalm 51,12) Tak si tie slová opakujem 
– jednoznačné, podstatné, nekompliko-
vané a stále.

Mnohé úsmevné rituály a drobné, nie-
kedy aj smiešne tradície, indikujú tak 
trochu snívanie o minulosti, o dobách 
dávnych, keď sa ešte čítali knihy, keď sa 
písali listy priateľom a láskam. A niek-
torí písali dokonca aj básne. Snívanie 
o ďalekých krajinách, o šírych moriach, 
o veľkých dobrodružstvách. Každý z nás 
má nejakú vysnívanú krajinu, kde je tá 

S JIŘÍM BENEŠEM ROZMLOUVAL 
PETR VAĎURA 

PŘETIŠTĚNO Z KNIHY 
NEVYSTIŽITELNÝ BŮH, 

VYŠEHRAD 2010.
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úvaha

ťoval niečo ako koniec cesty. Nad hla-
dinou jazera na druhej strane je silue-
ta zrúcaného hradu a potom postupne 
vyššie a vyššie také holé vresoviskové 
kopce osvetlené zapadajúcim slnkom 
krásnych farebných odtieňov. A tie ďal-
šie a ďalšie sú tmavšie, až celkom tma-
vý koniec horizontu, akoby tma pred 
búrkou. A vtedy je to taká fantastická 
predstava kráčať cez tie kopce smerom 
k tomu koncu horizontu. A tam niekde 
končia všetky cesty. Je to také akési až 
nenávratno. Škótsko je fantastická kra-
jina na rozmýšľania a snívanie.

Je čas zastaviť sa, zamyslieť sa trochu 
nad tou našou uponáhľanou, racionál-
nou a konzumnou súčasnosťou. Skús-
me sa občas zastaviť a mať čas a tak 
trochu snívať aj srdcom, ako to hovorí 
Exupéryho Malý princ: „Dobre vidím 
iba srdcom, lebo to podstatné je očiam 
neviditeľné.“

Často rozmýšľam nad slovami Ježi-
ša Krista: „Veď kde je váš poklad, tam 
bude aj vaše srdce.“ (Matúš 6,21)

Kde sú „poklady“ tej našej racionalis-

vysnívaná krása. A tak v živote túžime 
aspoň trochu alebo aj úplne premeniť 
tieto svoje snívania na skutočnosť.

Veľmi často myslím na švédskeho 
lekára a spisovateľa Axela Muntheho. 
Napísal knižku svojich životných spo-
mienok – volá sa Kniha o San Michéle. 
Táto kniha prešla celým svetom, bola 
preložená do viac ako 45 jazykov a vy-
šla v miliónoch exemplárov. Axel Mun-
the žil a pracoval ako lekár v Paríži. Jeho 
pacienti, to bola znudená aristokracia 
odchádzajúceho 19. storočia. Bol veľ-
mi úspešný lekár, lebo vedel počúvať. 
Mnohí pacienti sa potrebujú najmä vy-
rozprávať. Snívať chodil na Capri, kde 
si behom rokov vybudoval San Miché-
le, svetoznáme bývanie, ktoré napĺňa-
lo jeho sny a túžby po zašlých krásach 
antiky. A snívanie a životnú rovnováhu 
hľadal opakovane na ďalekom severe 
Švédska medzi Laponcami. Sobie stá-
da, nekonečná zima, ticho, dlhé polárne 
noci a nekonečne dlhé polárne dni, keď 
slnko nezapadá, a rozprávky o škriat-
koch a o neskutočných, nadprirodze-
ných veciach.

A tak som sa pred viacerými rokmi 
vydal na cestu za týmto laponským sní-
vaním Axela Muntheho. Zo Štokholmu 
vlakom až do Abiska, ďaleko na severe. 
A vzrušenie, keď vlak úplne spoma-
lí a píska, keď prechádza cez polárny 
kruh a okolo trate je dlhá čiara z bie-
lych kameňov a nápis „Polar cirklet“. 
A potom po dlhej noci Abisko. Laponci, 
soby, jazerá, polnočné slnko, ale hlavne 
komáre. Nekonečné množstvo komárov 
zatienilo moje snívanie o škriatkoch 
a celej romantike severu.

A mal som také opakované sníva-
nie o Sherlockovi Holmesovi a psovi 
Baskervillskom. Ponurá a strašidelná 
scenéria Dartmoorských nekonečných 
vresovísk a rašelinísk a nekonečné 
prapodivné svetlá a strašidelný Bas-
kervillský zámok. A tak som šiel za 
týmto strašidelným snívaním do pusti-
ny Dartmoorských vresovísk a bolo to 
krásne chodenie. Farebná nádhera tých 
vresovísk a slnko a oblaky a krásne me-
nenie odtieňov všetkých farieb a večer 
len ticho a taký zvláštny šum vetra vo 
vresoviskách a samota. Krásny, tichý, 
pokojný večer. A úplne som zabudol na 
strašidelného Baskervillského psa.

Pri blúdeniach po Škótsku mám jed-
no miesto, vysoko na severe pri Loch 
Tay, kde som vždy tak intenzívne poci-

tickej, konzumnej súčasnosti? A kde je 
potom to „srdce“, ktorým by sme mali 
vidieť ďaleko viac, ako len očami. Sym-
bolika srdca, ako niečoho, čo je viac ako 
rozum a múdrosť, je pre striktných raci-
onalistov asi naivná. Ale potom je všet-
ko naivné, čo sa nedá lapidárne aspoň 
na úrovni molekulárnej chémie objas-
niť. Aj radosť a plač aj láska a nenávisť 
a smútok a smiech a nekonečno a več-
nosť. 

Nauč nás počítať naše dni, aby sme 
získali múdre srdce. (Žalm 90,12)

Poznámka redaktora:

V článku spomenuté impresie, ktoré v cit-
livom srdci a pere autora vyvoláva príroda, 
ktorú stvoril iste „nádherný Stvoriteľ“ om-
noho viac láka snívať o Ňom samotnom, 
nádhere Jeho charakteru a pohnútok k nám 
ľuďom. To sa dá ozaj len srdcom oslobode-
ným krvou Pána Ježiša od hriechov (Zja-
venie 1,5). Dajme si čas na objavovanie 
nádhery Boha, Hospodina aj v Jeho Synovi 
(Žalm 45,23).



20 ŽIVÉ SLOVO

biblický kvíz

 PETR VAĎURA 

Rozhovor 
Reportér: Vy jste znala muže Božího 

dobře?
Neznámá: Ano, jezdil k nám velmi 

často. Dokonce jsme mu s mužem po-
stavili na střeše malý pokojík, aby se 
měl kam uchýlit, když zavítal do našeho 
kraje. 

R: Vzpomínáte na vaše první setká-
ní?

N: Velmi dobře. O muži Božím jsme 
věděla už z dřívějška. Slyšela jsem, že 
koná divy, protože je to prorok a Hospo-
din je s ním. Pak se roznesla zpráva, že 
jde do našeho města. Domluvila jsem se 
s manželem, a když šel muž Boží kolem, 
pozvala jsem ho k nám do domu a po-
hostila jsem jej. Asi se mu u nás líbilo, 
takže se u nás pak stavoval vždycky, 
když zavítal do našeho kraje. Proto jsme 
mu také postavili ten pokojík na střeše.

R: Co vás na něm tak zaujalo? 
N: Nevím, byla to podivuhodná 

moudrost, laskavost a něha. Dokázal 
být i přísný, ale k nám do domu s ním 
vždycky přišel pokoj. Znal Hospodi-
na a hodně o něm vyprávěl. Měl s ním 
podivný, úzký vztah. Hospodin mu 
oznamoval, co hodlá udělat. A protože 
byl prorok, věděl třeba i to, kdo se sta-
ne králem, uměl uzdravit nemocné, ale 
také zlořečit bezbožným a zničit je. Byl 
to skvělý člověk. 

R: Odměnil se vám nějak za vaše po-
hostinství?

N: Ano, dokonce tak, že bych na to 
nikdy nedokázala pomyslet. Měli jsme 
s manželem jednu bolest, o které jsme 
nemluvili s nikým: byla jsem neplodná. 
Jednou si mě muž Boží zavolal a ptal se 
mě, jak se mi má za mé pohostinství od-
měnit. Nic jsem nechtěla, protože pro 
mě byla odměnou už jeho přítomnost. 
Prorokův služebník však náhle řekl: 
„Nemá syna a její muž je starý.“ Bylo to, 
jako by mě bodl. Co to říká? Proč? Co 
to má společného s tím, že u nás pobývá 
muž Boží? On však náhle řekl, že budu 
mít syna. A opravdu, za devět měsíců 
poté se nám narodil syn.

R: Jak jste to brali?
N: Jako zázrak. A on to byl zázrak. 

Kde byl muž Boží, tam byl Hospodin. 
A kde je Hospodin, tam je život. Jestli 
jsem do té doby brala náboženství spíš 
jako samozřejmou součást života, teď se 

pro mě stal Hospodin radostí a pomocí. 
Začala jsem slavit všechny slavnosti, 
dodržovala jsem šabat tak, jak to přiká-
zal Mojžíš. O novoluních a někdy i o ša-
batu jsem chodívala na Karmel k muži 
Božímu. Scházelo se tam mnoho lidí, 
kteří nechtěli uctívat Baala, ale Hospo-
dina. To byly nejkrásnější chvíle, když 
jsme se modlili, zpívali, naslouchali 
jeho slovům. 

R: Co váš syn?
N: Ten byl naší radostí. Prožili jsme 

s ním však i jednu moc těžkou chvíli. 
Jednou – bylo mu už asi osm let – vyšel 
na pole za mým mužem. Tam jej však tak 
rozbolela hlava, že jej muž hned chtěl 
poslat domů. Jenomže on už nemohl 
slabostí ani jít, takže jej musel sluha do-
nést. Přinesl mi ho skoro v bezvědomí. 
Držela jsem synka na kolenou a hrozně 
jsem se bála. Ptala jsem se Boha: „Pro-
to jsi mi ho, Hospodine, dal, abys mi 
ho zase vzal?“ V poledne syn zemřel. 
Bylo mi jasné, že to není normální, že 
musím něco udělat. A že pomoci může 
jen muž Boží. Odnesla jsem mrtvolu 
dítěte do jeho pokoje na střeše, uložila 
ho na jeho lůžko a odešla za manželem. 
O smrti syna jsem mu nic neřekla, jen 
jsem mu oznámila, že jedu za mužem 
Božím. Trochu se podivil, ale pustil mě. 
Když jsem dojela na Karmel, vrhla jsem 
se muži Božímu k nohám. Jeho sluha 
mě chtěl odstrčit, avšak muž Boží mu 
v tom zabránil. O smrti mého syna nic 
nevěděl – Hospodin mu to nezjevil. Byla 
jsem velmi rozrušená a vytýkala jsem 
mu, že jsem po něm žádného syna ne-
žádala, tak proč mi ho dával, když mi 
ho teď Hospodin zase vzal. Byl zmatený 
a smutný. Nevěděl, co má dělat. Nejdřív 
chtěl k nám domů poslat jen svého slu-
hu, který se měl pokusit vzkřísit synka 
pomocí prorokovy hole, ovšem já jsem 
trvala na tom, aby se k nám vypravil 
osobně. A dobře jsem udělala, protože 
služebník s prorokovou holí nezmohl 
nic. Muž Boží vešel do svého pokojíku, 
kde byla i mrtvola dítěte, a zavřel za se-
bou dveře. Po chvíli pro mne přišel jeho 
služebník. Vešla jsem do pokoje – a dítě 
bylo živé. Prorok se usmíval a řekl jen: 
„Vezmi si svého syna.“ 

R: A od té doby je chlapec v pořád-
ku? 

N: Ano. 

R: To je veliké svědectví o Boží moci.
N: Však nás také zachránilo po vel-

kém hladomoru. Jednou k nám přišel 
muž Boží a řekl nám, abychom se na 
sedm let vystěhovali, protože nastane 
obrovský hlad. Věděli jsme, že jeho slo-
vo musíme brát vážně, proto jsme odešli 
do pelištejské země, kde jsme žili jako 
hosté. Byla to dost nesnadná existence, 
spíš živoření, ale proti tomu, co se dělo 
u nás doma, se nám žilo doslova krá-
lovsky. Jen v našem městě pomřely za 
hladomoru tři čtvrtiny obyvatel! Trvalo 
to sedm let. Po sedmi letech jsme se 
rozhodli vrátit, jenomže jsme zjistili, že 
naše pole i dům zabrali královští úřed-
níci a pronajali je lidem, kteří se do na-
šeho města po hladomoru přistěhovali. 
Nevěděli jsme, co si máme počít, a tak 
jsem se vypravila ke králi. Zrovna byl 
u něj služebník muže Božího a vyprá-
věl mu o vzkříšení našeho syna. Musela 
jsem králi všechno znovu podrobně vy-
právět – velmi ho to zaujalo.  

R: Král není moc zbožný a muže Boží-
ho nemá rád. Jak na to reagoval?

N: Byl zaražený a dlouho mlčel. Pak 
zavolal písaře a poručil mu napsat vý-
nos, podle něhož nám měli nejen vrátit 
pole a dům, ale dokonce nám měli vydat 
i všechen výnos pole ode dne, kdy jsme 
odešli ze země. Před setkáním s králem 
jsme byli skoro žebráci – a teď jsme zá-
možní lidé.

R: A co muž Boží?
N: Stále se u nás stavoval, ale po něja-

ké době těžce onemocněl a zemřel. Já na 
něj však nikdy nezapomenu.

R: Děkuji za rozhovor.

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

Výsledek biblického kvízu 
04/2010
Odpověď na otázku zní: 
Ebjátar – 1.Sam. 21,1-10; 22,6-23; 
236.9-12; 1.Král. 1,5-53; 2,26-27

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

s neznámou
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Izrael

Nacista a jeden z tvůrců němec-
ké NSDAP Julius Streicher byl muž 
malého vzrůstu, holohlavý a nepří-
jemného zevnějšku, ale nikoliv nízké 
inteligence. Byl jedním z nejbližších 
Hitlerových spolupracovníků a sžírala 
jej mučivá nenávist vůči Židům. Byl 
přesvědčen o tom, že mají na svědomí 
celosvětové spiknutí. Už v první polo-
vině 20. let začal vydávat svůj týdeník 
„Der Stürmer“ - bulvár nejhrubšího 
zrna s podtitulem „Židé jsou naše ne-
štěstí!“. Žil přesvědčením, že Židé jsou 
příčinou veškerého zla ve světě, že jsou 
lakotní, hrabiví a nenasytní, věčně tou-
žící po světovládě. Jako Ježíšovi vrazi 
se údajně neštítili krvavých obětí a or-
gií ve svých svatostáncích. V časopise 
vyzývá, aby se před nimi měli lidé na 
pozoru a zbavili se jich dříve, než to 
udělají oni s nimi... Svou formou i pra-
videlnou týdenní dávkou smyšlených 
a bulvárních informací byl časopis 
velmi čteným tisíci odběrateli a podně-
coval v nich protižidovské nálady. Vy-
dávání časopisu zastavil až v roce 1945 
sám Hitler, protože již překročil i pro 
něj únosnou mez. Ale psát proti Židům 
už stejně ztratilo smysl - žádní už neby-
li, v celé Evropě byli téměř vyhlazeni. 
Streicher nyní zaměřil své úsilí k tomu, 
aby si zachránil vlastní krk. Ale nepo-
dařilo se mu jako jiným tiše zmizet. Byl 
příliš výstřední, nápadný a nenávistný. 
V norimberském procesu se dostal do 
nejužšího výběru nejtěžších válečných 
zločinců a byl odsouzen k trestu smrti 
oběšením.

Teď tedy stál v řadě lidí čekajících na 
popravu, ale s tím, co pro něj přichysta-
li, se nehodlal smířit. Někteří před ním 
projevili lítost nebo dokonce znovu ob-
jevili Boha - ne tak on. K popravě jej do-
provázel duchovní. Před komisí se tvářil 
pohrdavě, ale když jej vojáci přivedli 
k lešení a nasadili mu oprátku, byla 
jeho sebejistota pryč. Přehlédl všechny 
přítomné a nečekaně vykřikl: „Das ist 
Purim Fest 1946!“ Americký plukovník 
z poroty si jeho slova nechal přeložit. 
„Říká, že je to svátek Purim, rok 1946“ 
odvětil překladatel. „Purim? To je pře-
ce z knihy Ester? To jako že on je Ha-
man?“ Ale voják neměl čas přemýšlet; 
Streicher ještě s pláčem zvolal jméno 

Purim 1946
své ženy a pak již otvor v zemi, skrytý 
za černou plentou, pohltil jeho tělo. Psal 
se 16. říjen 1946.

  Streicherova poslední slova před 
popravou zaznamenal americký žurna-
lista, zpravodaj CBS v Londýně, jeden 
z několika novinářů přizvaných k této 
události. Streicherova neočekávaná slo-
va o židovském svátku Purim tak neu-
padla v zapomnění, i když se přítom-
ným v dané chvíli zdála jen zoufalým 
zvoláním zarytého antisemity, který 
teprve v okamžiku smrti připustil svoji 
prohru.  

Američtí židovští učenci a rabíni však 
tuto zprávu hodnotili jinak a začali stu-
dovat texty v knize Ester. Jejich vysvět-
lení bylo překvapivé.

Kniha Ester je v Bibli řazena mezi 
knihy historické. Pro Židy je to však 
nadčasové poselství o naději, která trvá 
navzdory tomu, jak se v historii opaku-
je jejich pronásledování a útisk. Hlavní 
postavou je statečná židovka Ester, kte-
rá se stane ženou perského panovníka 
Achašveroše na hradě v Šušanu. Na 
radu svého strýce Mordokaje však ne-
přizná svůj židovský původ. Když se 
královským ministrem stává Haman, 
potomek Amálekovců - odvěkých ne-
přátel Židů, a Židům z jeho strany hrozí 
vyhlazení, je odvráceno společným úsi-
lím Ester a jejího strýce. Chystané zlo se 
tak obrací proti jeho původci: Haman je 
pověšen na kůl, který přichystal Mordo-
kajovi a je popraveno i jeho deset synů.

Události vysvětlují původ židovské-
ho svátku Purim - svátku losů: Haman 
metal los, aby stanovil den, ve kterém 
vyhladí Židy.                       

Nakonec se tak nestalo. Purim jsou 
tedy radostnými svátky, ve kterých si 
vyvolený národ připomíná radostnou 
záchranu z holocaustu, plánovaného 
Hamanem a vyhlášeného perským krá-
lem Achašvérošem. 

Židovští vykladači biblického textu se 
však zabývali místem Knihy Ester (9,7-
9), kde je uveden výčet jmen Hamano-
vých synů, zejména pak jejich grama-
tickou podobou a také veršem 14, kde 
královna (jakoby) nelogicky žádá krále, 
aby deset Hamanových synů pověsil 
na kůl, přičemž v předchozích verších 

(6-10) je napsáno, že se to již stalo! Žádá 
královna něco, co se již stalo? 

Židovští učenci použili metodu inter-
pretace znaků v jejich číselné podobě. 
V hebrejštině, na rozdíl od arabštiny, 
se číslice zobrazují stejnými znaky jako 
písmena a tak se slovům dá přiřadit i čí-
selná hodnota. Jestliže tedy „sečteme“ 
znaky ve jménech Hamanových synů 
ve verších 7-9, dostaneme číslo 5707 ne-
boli rok 5707 židovského kalendáře od 
stvoření světa. Rokem 5707 byl rok 1946 
křesťanského letopočtu. Někteří židov-
ští vykladači se přiklánějí k pochopení 
Streicherova výkřiku o svátku Purim 
jako o naplnění v Bibli ukrytého proroc-
tví o deseti Hamanových synech, kteří 
„...budou pověšeni...“. Královninu řeč 
tedy chápou jako prorockou, ne jako re-
akci na to, co se již stalo. A králem zde 
není myšlen Achašveroš, ale Panovník 
Hospodin: „Uzná-li Panovník Hospo-
din, ať je také zítra jako dnes deset synů 
Hamanových pověšeno na kůl.“ 

Norimberský proces odsoudil k trestu 
smrti pověšením jedenáct nacistických 
zločinců (Göring, Ribbentrop, Kei-
tel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, 
Frick, Streicher, Sauckel, Jodl, Seyss-In-
quart). Göring však necelé dvě hodiny 
před popravou spolkl ampuli s jedem 
a tak nezemřel následkem oběšení. Na 
šibenici tak skončilo jen deset nacistů 
- podle slov proroctví deset synů Hama-
nových bylo pověšeno na kůl ... V míře 
zla, které rozpoutali nejen proti Židům, 
mnohonásobně předčili Agagovce Ha-
mana. 

Mnoho Židů dnes ztotožňuje Hitlera 
s Hamanem nebo Amálekem a svátek 
Purim slaví jako vítězství nad ním po-
dobně jako Židé kdysi za dob Ester nad 
Hamanem. Soudným dnem svátku Pu-
rim v roce 5707 se stal 16. říjen 1946.

Příběh královny Ester je nádherný, 
tragický i tajemný zároveň, stejně jako 
je tajemné Boží jméno: „Jsem, jaký 
jsem“ nebo také „Prokážu se, jaký se 
prokážu.“ Ale zjevením Božího působe-
ní v příběhu královny Ester a pochope-
ním tohoto působení v naší současnosti 
Boží jméno nalézáme.

Z INFORMACÍ NA 
WWW.HUSUVSBOR.CZ 
ZPRACOVAL PETR ŠIMIK

Svátek 
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rozhovor na tému

V marci 2009 sa začali konať v zbore 
Cirkvi Bratskej v Bratislave alternatívne 
podvečerné bohoslužby. Výzdobou úplne 
premenená modlitebňa ponúka návštev-
níkom priestor pre odovzdanie sa Božej 
prítomnosti, pre meditáciu, komunitu, 
tvorivosť a spoločenstvo presahujúce 
hranice vlastnej denominácie.

V poslednú adventnú nedeľu minulého 
roka ma tam privítala meditatívna hud-
ba, prítmie, ticho. Miestnosti dominuje 
veľký tmavý kríž, na ktorom je tentoraz 
prilepených mnoho malých bielych krí-
žikov. Štvrtú adventnú sviecu zapálili 
betlehemským svetlom. Súčasťou boho-
služieb boli spevy z Taizé, modlitby a čí-
tanie viacerých statí z Písma. Po výklade 
o viere, ktorá ide za hranice ľudsky mož-
ného, nasledovalo desať minút pre osob-
nú meditáciu za zvukov minimalistickej 
hudby.

Podvečerné bohoslužby sa v zbore za-
čali vo viere, že cez ne Boh otvorí priestor 
pre ďalší vonkajší i vnútorný rast. A ak 
toto úsilie Boh požehná, sformuje sa ko-
munita, ktorá svoje pôsobenie prenesie 
na iné miesto a vytvorí tak zárodok nové-
ho cirkevného spoločenstva. 

V januári som v tej istej budove na 
Cukrovej ulici znova, tentoraz v kancelá-
rii, a s kazateľom Danielom Pastirčákom 
sa zhovárame o tom, aké miesto má vní-
manie krásy v bohoslužbách.

Ako by si sa predstavil – si 
kazateľ, spisovateľ či výtvarník?

V súčasnosti som kazateľ Cirkvi Brat-
skej v Bratislave. Som typ človeka, ktoré-
ho od malička krása oslovovala a fascino-
vala, hlavne krása nejakým spôsobom zo-
silnená a vyjadrená v umení. Od malička 
ma zaujímali životopisy maliarov, fasci-
noval ma Gaugin, van Gogh, Modigliani 
a sníval som o tom, že aj ja raz budem 
maliarom. Už od malička som sa pokúšal 
písať romány a básničky.

Študoval som na ŠUP-ke (Škola ume-
leckého priemyslu) a práve v umení ako 
v reflektovaní krásy alebo v istom ná-
stroji boja proti mechanickosti a nezmy-
selnosti civilizácie som sa snažil nájsť 
zmysel života v čase, keď som bol taký 
bojovný ateista. V tom čase sme na ŠUP-
-ke robili s kamarátmi výstavy a kvôli 
jednej z nich ma komunisti vyhodili 
zo školy. Jej hlavnú myšlienku vyjadril 
kamarát Erik Groch básničkou: „Videli 
ste niekedy loďku zmietanú vo vlnách? 
To som ja. Videli ste niekedy more zú-
rivé a besné? To ste vy.“ Prišli tam tajní 
a vzali si to osobne. Bol to protest hlavne 
proti civilizácii. Boli sme vtedy takí pla-
tonickí hipisáci v zmysle: „Vráťme sa na 
stromy!“ Ale komunisti to pochopili, že 
to je proti nim – čo aj bolo.

Cez všetky tie peripetie som začal hľadať 
nejaký hlbší zmysel života a vo veku dvad-
sať rokov som sa stal kresťanom cez hlbo-
kú mystickú skúsenosť, ktorá zmenila ten 
môj ateizmus. Potom to bol ešte dlhý vývoj, 
kým som sa rozhodol byť kazateľom.

Mám manželku Jaroslavu a tri deti. 
Najstarší Damián má 22 rokov a študu-
je grafický dizajn. Debora bude mať 21 
a študuje filmovú réžiu. Jonatán má 18, 
je gymnazista a venuje sa alternatívnej 
elektroakustickej hudbe. Takže umenie 
chytilo všetkých troch; zatiaľ sa tam ne-
rysuje ani jeden kazateľ.
Študoval si po priemyslovke ďalej 
nejaký umelecký smer?

V Košiciach ma vyhodili, ale po istých 
peripetiách mi bolo dovolené doštudovať 
na ŠUP-ke v Bratislave. Potom som ešte 
študoval reštaurátorskú nadstavbu, a po-
tom som išiel na teológiu.

Takže dá sa povedať, že si bol 
skôr umelcom ako kresťanom. 
Keď si sa stal kresťanom, posilnilo 
to tvoje umelecké vnímanie 
krásy, alebo si to skôr vnímal ako 
protipohyb?

Musím doplniť, že ja som sa narodil 
do veriacej rodiny. Moji rodičia patrili 
do Cirkvi Bratskej. Mňa však také kres-
ťanstvo, aké bolo prezentované v rodine 
a v tej cirkvi, vyhnalo. Tých dôvodov bolo 
viac. Jedným bolo napríklad intelektu-
álne tabu. Keď sme napríklad s bratom 
prišli na to, že nejaké verše napríklad 
v Genezis si protirečia, a čo s tým, ako to 
budeme riešiť, povedali nám: „Neprotire-
čia! To je Božie slovo a tam si nič nepro-
tirečí. My tomu nemusíme rozumieť, ale 
je to tak.“

Druhá veľká vec bola práve táto krása. 
Bol som fascinovaný svetom – v istom 
zmysle to teraz tak vidím, že som bol 
Bohom oslovovaný cez túto skutočnosť. 
Veď to je vlastne prvá reč, cez ktorú Boh 
k nám hovorí. Cez krásu vecí, hviezd, cez 
to, čo má zmysel. Ale v cirkevnom pro-
stredí pre to nebolo vôbec žiadne miesto. 
Ja som čítal knihy, chodil som na výstavy, 
priťahoval ma svet krásna a to, ako ľudia 
o tom komunikujú. Ale z cirkvi to bolo 
vylúčené a nikde som tam nenachádzal 
„svojich“ ľudí. Preto v čase, keď sa vyvíja-
la moja základná životná orientácia, som 
hľadal ľudí svojej krvnej skupiny, no tí 
v cirkvi neboli.

Takže k ateizmu ma privádzalo to, že 
kresťanstvo, aké mi bolo predstavené, 
nebolo intelektuálne poctivé a o istých 
veciach sa nesmelo rozmýšľať. A za dru-
hé to bol priestor, kde nebola pestovaná 
kultúra schopnosti tešiť sa zo zázraku 
života. Skôr tam bolo také chápanie, že 
svet je potápajúca sa loď, z ktorej ešte 
treba vyloviť posledných, čo sa ešte dajú. 
A ja som v tom nevedel nájsť zmysel.

Keď som sa potom stal kresťanom, ne-
vrátil som sa ku kresťanstvu, ktoré som 
predtým zavrhol. Zistil som, že kresťan-
stvo je viac, že je to v mnohom dokonca 
iné od toho, čo som zažil ako dieťa. Kresťa-
nom som sa stal v prostredí Navigátorov. 
Táto misijná organizácia mi v mnohom 

ako prvok 
     bohoslužbyKrása
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pomohla. Ja som bol bohémsky typ. Oni 
mi pomohli štrukturalizovať život, učil 
som sa veršíky spamäti, robil som si ráno 
stíšenia, robil som si dlhé biblické štúdiá, 
zakladal som evanjelizačné skupinky. Bol 
som typom úspešného učeníka. Akurát, 
že celá oblasť umenia bola z toho vylúče-
ná. Nie že by mi to niekto zakazoval, ale 
umenie v tejto perspektíve jednoducho 
nemalo zmysel. Načo strácať čas neja-
kým maľovaním obrazov a písaním bás-
ničiek, keď treba zachraňovať stratených. 
Tak som vtedy rozmýšľal. Jediné, čo malo 
zmysel, bolo „činiť učeníkov“.

Po niekoľkých rokoch prišiel kolaps. 
Rok som trpel nespavosťou. Prvý polrok 
som nespal ani minútu. Mal som iracio-
nálne úzkostné stavy. Určite jednou čas-
ťou toho bolo to, že ten kreatívny, este-
tický človek – to som bol ja – tam nemal 
kde žiť. A jedeného dňa prerazil bariéru 
a spontánne sa prejavil a mne sa zrútil 
celý ten konštrukt pekne vypiplaného 
kresťana so všetkými zjednodušenými 
odpoveďami. Bol som znova „konštru-
ovaný“ takmer z ničoho, ale človek, čo 
z toho vystúpil, bol veľmi odlišný od toho 
na začiatku. Keby sa ten pôvodný stretol 
s tým, čo bol na konci, asi by bol troška 
zdesený, nerozumel by mu a asi by ho 
pokladal za heretika. To podstatné, čo sa 
so mnou stalo, bolo, že som integroval tú 
intuitívnu, umeleckú zložku, ktorú Boh 
do mňa vložil stvorením, do svojho živo-
ta. Všetko sa tým premenilo.
Takže aj po tej zmene si zostal 
kresťanom, ale to estetické 
či umelecké dostalo priestor 
k vyjadreniu sa. Vidíš aj v Biblii 
podklad pre takýto posun? 
Niektorí totiž z prikázaní proti 
modlárstvu odvodzujú zákaz 
výtvarnej tvorby, ale to zrejme 
nie je jediný hlas v Biblii. Nájdu 
sa tam i pozitívne vyjadrenia, 
podporujúce tvorenie krásnych 
vecí.

Apoštol Ján zhrňuje a interpretuje prí-
beh stvorenia v krátkom úvode evanjelia: 
„Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo 
u Boha a to Slovo bol Boh. Ním povstalo 
všetko a bez neho nepovstalo nič z toho, 
čo je.“ Božie slovo, skôr ako bolo aké-
koľvek v hebrejčine napísané, bolo slovo 
stvorenia. Nie z hlások, ale z vody a vzdu-
chu, z farieb, tvarov, krásy. Prvá Božia reč, 
čo nás oslovuje, je jeden nesmierny arte-
fakt, v ktorom sa nachádzame, ktorého 
sme súčasťou. Keď sa dívame na strom, 
dívame sa na Božiu reč, ktorá sa práve 

uskutočňuje a ktorá ku mne hovorí. Ale 
ako ku mne hovorí? Nehovorí verbálne, 
nešepce mi v hebrejčine: „Na počiatku 
Boh stvoril nebesia a zem“. Oslovuje ma 
na omnoho hlbšej úrovni, vzbudzuje vo 
mne adoráciu a stav úžasu, stav túžby po 
nekonečne. To nemôže vytvoriť verbálne 
slovo.

Umenie sa nás dotýka práve tam, kde 
sme najviac ako súčasní ľudia mŕtvi. Na 
západe náboženstvo síce žije, ale iba ako 
súbor pragmatických rád do života. Iba 
ako moralizovanie – toto sa má, toto sa 
nemá. Ale náboženstvo ako skúsenosť, 
ako fascinácia, ako stav prebudenia 
úžasu a túžby po večnosti a nekonečne 
sa vytráca. To môžeme nájsť v niekto-
rých iných kultúrach, ale na západe to 
vymrelo. Kdesi sa tragickým spôsobom 
oddelilo to duchovné od umeleckého. 
Môj obľúbený autor T. S. Eliot hovorí 
o takzvanej dezintegrácii západnej kul-
túry – že filozofia a umelecké cítenie 
na jednej strane a náboženské myslenie 
a cítenie na druhej strane sú úplne izo-
lované ostrovy, ktoré medzi sebou vô-
bec nekomunikujú. A tak je umelecká 
senzitivita ochudobnená o náboženský 
rozmer a obrátene. To má zlé dôsledky 
pre obe strany. Na jednej strane upro-
stred nášho náboženstva zbaveného 
tejto hlbiny sa darí neskutočným gý-
čom. Nie že by sme netvorili, ale to, čo 
tvoríme, je gýč. Povrchný gýč, prázdne 
gestá. Na druhej strane súčasné umenie 
stráca kontakt so spiritualitou, stráca 
veľké témy, lebo sa odtrhlo od tých naj-
bytostnejších otázok, ktoré v nás kladie 
ten náboženský rozmer, tá túžba po več-
nosti.

Takže prvý Boží jazyk je jazyk vesmí-
ru – a to je jazyk obrazov a tvarov, jazyk 
krásy. Krásne to zhrnul autor knihy Kaza-
teľ: „Boh stvoril všetko krásne vo svojom 
čase, aj večnosť im dal do sŕdc, aby člo-
vek nevystihol od počiatku až do konca 
dielo, ktoré Boh koná.“ Podľa mňa tu je 
zašifrovaný celý impulz aj akt umenia. 
V tomto kontexte krása je akoby Boží 
rukopis. Krásu vnímam ako tajomný fe-
nomén, ktorým Boh z tej svojej dimenzie 
absolútna a večnosti prenáša niečo do tej 
našej dimenzie priestoru a času a koneč-
ných vecí. Krása nie je večnosťou, ale je 
stopou večnosti a na ňu odkazuje. Ako 
keď niekto maľuje obraz trojrozmernej 
krajiny a prenesie to na dvojrozmerné 
plátno, a niekto ten obraz krajiny vidí 
a chcel by do nej vstúpiť – ale to sa nedá, 
je to len obraz, symbol. Tak je aj vesmír 

okolo nás obrazom večnosti a nekoneč-
nosti. V našom srdci je túžba po večnosti 
a nekonečnosti. A keď sa tá krása v stvo-
rení stretne s tou túžbou v našom srdci, 
vzniká zvláštny zážitok adorácie a fasci-
nácie.

Je to niečo ako „radosť“ 
u C. S. Lewisa?

Áno. A v starých prekladoch Biblie 
existuje také slovo „bázeň“, čo nie je to 
isté ako strach. To hebrejské slovo zna-
mená aj strach, ale znamená aj úctu a ne-
smiernu radosť, ktorá vzniká z fascinácie 
niečím, čo ťa presahuje a čo ťa strháva. 
A z tejto fascinácie vzniká umenie. Si 
bytostne pohnutý niečím – komunikáci-
ou s tým prvotným Božím slovom – čo ťa 
volá k tomu, aby si to vystihol. Ale zisťu-
ješ, že to nevystihneš, a toto človeka ve-
die na hranicu, kde sa môže otvoriť Bohu 
ako skutočnosti, nielen ako nejakému 
konceptu.

To nás vedie k modlám – a tu je to 
najväčšie nedorozumenie. Modla je psy-
chologický konštrukt a vzniká vždycky 
vo vzťahu. Nevzniká preto, že je niečo 
krásne. Modla môže byť úplne škaredá 
vec. Modlu môžem vytvárať z čohokoľvek 
a vzniká tým, že ja si niečo, čo nie je Bo-
hom, zamením za Boha samotného. Ta-
kou modlou môžu byť aj moje deti alebo 
moja žena, ale môže to byť aj moje kres-
ťanské učenie. Môžu to byť propozície, 
ktoré si nosím v hlave, že Boh je za prvé… 
za druhé… za tretie atď. a nikdy sa s tým 
Bohom nestretnem. Stretám sa len s mo-
jím myšlienkovým konceptom, ktorý je 
medzi mnou a skutočnosťou.

Umenie má aj jednu veľmi dôležitú 
vlastnosť, a to je prorocká vlastnosť. Sta-
rozákonní proroci, to boli v podstate mo-
derní umelci. Ezechiel robil šialené hap-
peningy – dnes by ho považovali buď za 
umelca alebo za blázna. Ale oni to robili 
preto, aby búrali konvencie, ktoré bránili 
ľuďom v tom ich náboženskom systéme 
vidieť Boha takého, aký naozaj je. Keď vy-
ženieme z cirkvi umenie, vyženieme sku-
točných prorokov, tých, čo by nás mohli 
zachraňovať z našich konvencií a otvárať 
nás skutočnosti, aby sme ju prežívali na-
novo v našej dobe takú, aká je.

Je to zvlášť problém nás 
protestantov? 

Z pohľadu zvonka sa zdá, že v pravo-
slávnej alebo rímskokatolíckej liturgii je 
viac priestoru pre umelecké vyjadrenie 
a pre formy, ktoré svojou veľkoleposťou 
pôsobia na citovú stránku človeka.

rozhovor na tému
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rozhovor na tému

V dejinách kresťanstva boli obdobia, 
keď umenie a náboženstvo boli ďaleko 
viac integrované. Boli to napríklad isté 
obdobia rímskokatolíckej cirkvi. Existuje 
kniha s názvom Ako Íri zachránili civili-
záciu. Hovorí o írskych mníchoch, kto-
rých ideálom v období temného stredo-
veku bolo spojenie vzdelanosti a umenia 
s evanjeliom. To sa im čiastočne aj darilo 
a prenášali to do Európy, ktorá na tom 
bola v tom čase veľmi zle. Bolo aj mnoho 
iných podobne integrovaných období.

Tie nádherné katedrály, čo boli posta-
vené, a umelecké diela, ktoré napĺňali 
vtedajší priestor kresťanstva, bolo možné 
vytvoriť aj preto, že cirkev bola hlavnou 
civilizačnou silou. Ale má to i tienistú 
stránku – cirkev sa pri tom dopúšťala aj 
zločinov. Bola spojená s mocou, a pod-
liehala pokušeniam moci. To, že tú moc 
stratila, je super. Na druhej strane pre 
pády a chyby nesmieme prehliadať jej 
víťazstvá a požehnanie.

Pravoslávni majú celý koncept ikony, 
ktorý je zaujímavý, ale na to tu nemá-
me priestor. Možno len toľko, že v pra-
voslávnom myslení sú ikona a idol dva 
protikladné koncepty. Idol je to (obraz, 
dielo alebo čokoľvek), čo upozorňuje na 
seba a chce sa stať stredobodom a neja-
kým spôsobom nahrádzať Boha. Ikona je 
obraz, ktorý sa vyprázdňuje. Neukazuje 
na seba ale za seba, odkazuje na vyššiu 
realitu, ktorú len naznačuje. Je ukazová-
kom, ktorý ukazuje k večnému a neko-
nečnému. To je ich ideál umenia v zmysle 
duchovnom.

No a čo sa týka protestantizmu, lute-
ránstvo nechalo stále veľký priestor pre 
umenie, kalvinizmus išiel do krajnosti 
a to hlavne v radikálnych prúdoch z kal-
vínovho učenia odvodených – čo sa odrá-
ža v tých našich malých prebudeneckých 
cirkvách. Práve tie malé evanjelikálne 
cirkvi boli v minulosti najviac anti este-
tické a protiumelecké. V súčasnosti je 
však umenie v kríze všeobecne; platí to 
rovnako v pravosláví ako i v katolíckej 
cirkvi.

Nejde o to, aby sme mali v kostoloch 
nejaké historické sochy – Michelangela 
z renesancie, či barokového Rembrand-
ta, ide o to, aby súčasná spiritualita bola 
v kostoloch vyjadrená súčasným ume-
ním. Kedysi bol Rembrandt súčasný 
maliar a Bach bol súčasný skladateľ, ich 
diela boli vo vtedajších kostoloch. To je 
integrácia, to je to, čo nám teraz chýba. 
Arvo Pärt je geniálny skladateľ, a sú ďalší 

veľmi dobrí súčasní skladatelia, čo robia 
duchovnú hudbu a sú to aj zbožní ľudia. 
Ale kde ich počuješ v kostoloch? Tam sa 
spievajú nejaké americké popevky. Gýčo-
vé pesničky, ktoré splytčujú našu spiri-
tualitu. To, čo všade všeobecne chýba, je 
integrácia súčasnej spirituality, súčasné-
ho kresťanského myslenia a súčasného 
umenia.

Vy ste pred nejakým časom 
v Cirkvi Bratskej zaviedli 
alternatívne podvečerné 
bohoslužby. Aká to je skúsenosť?

Tých dôvodov bolo viac. Nebolo to tak, 
že by sme si povedali, že ideme robiť vý-
tvarné bohoslužby. Vzniklo to tak, že sme 
si na Cukrovej povedali, že nás je už pri-
veľa v nedeľu ráno a videli sme v tom vý-
zvu vytvoriť nejaké ďalšie spoločenstvo. 
A tak sme prišli s nápadom, že budeme 
robiť dvoje bohoslužieb, ktoré spočiatku 
mali aj rovnakú kázeň, len forma bude 
iná. Tak vznikol priestor vytvárať novú 
formu. Druhá vec je, že tu na Cukrovej 
vznikla skupina ľudí, ktorí sa venujú vý-
tvarnému umeniu, súčasnej hudbe a tak 
ďalej, takže je jasné, že tá forma bola na-
porúdzi – ľudia prinesú to, čo ich zaují-
ma. A mnohí prežívajú práve frustráciu 
z tej dezintegrácie. Takže so vznikom 
tohto priestoru sa uvoľnila nesmierna 
energia. Tí ľudia to nemali kde inde re-
alizovať a vytvárať tú syntézu. Totiž keď 
robíš pre galériu, robíš pre galériu, a keď 
ideš do kostola, tam to s umením nemá 
nič spoločné.

Hneď na prvej bohoslužbe sme urobi-
li výtvarnú inštaláciu, kde boli poza kríž 
v čele miestnosti natiahnuté pásy trans-
parentnej látky do celého priestoru kos-
tola, čo vyzeralo pri nasvietení ako lúče. 
Takže takmer každé dôležité miesto toho 
priestoru bolo prepojené s krížom. Potom 
počas meditácie po kázni sa do stredu 
tých pásov premietala vizuálna projekcia 
– boli tam premietané rôzne slová Božích 
mien ako Som ktorý som, Baránok Boží, 
Duch Svätý a iné, ktoré sa rôzne menili 
a vytvárali nové tvary a obrazy, napríklad 
zo slov vytvorená tŕňová koruna. Kázal 
som o Božích menách, o tom, čo to zna-
mená, že Ježiš bol obrazom (po grécky 
doslova ikonou) Božej podstaty.

Na ďalších bohoslužbách sme robili 
rôzne iné veci. Na Letnice – sviatok Du-
cha Svätého – sme urobili koberce z trá-
vy. Obsiali sme gázovinu pšeničnými 
zrnkami a to vyrástlo, takže celý oltár bol 
pokrytý trávou. Aj vzadu ešte visel kobe-

rec z trávy. Súčasťou bohoslužby bol taký 
rituál, že ľudia boli pozvaní dopredu, aby 
si vzali zo striebornej misky zrnko pšeni-
ce na vyjadrenie toho, že prijímame moc 
Ducha, ktorý v nás tvorí nový život.

Keď sme to začali robiť, začalo to oslo-
vovať aj výtvarnícku komunitu a tiež 
hudobnú komunitu, lebo sa tam hrá sú-
časná vážna hudba alebo súčasná expe-
rimentálna aj elektroakustická minima-
listická hudba. Čiže mali sme v rámci bo-
hoslužieb aj niekoľko premiér súčasných 
hudobných diel.

Známy súčasný slovenský výtvarník 
Laco Čarný reagoval nadšene, keď som 
mu o tom hovoril. Povedal, že má viacero 
výtvarných nápadov, ktoré nemôže reali-
zovať v prostredí galérie, lebo to je také 
neutrálne a tá myšlienka je príliš explicit-
ne duchovná a kresťanská. A na druhej 
strane v kostoloch to nemá kde realizo-
vať. A tak na Veľkú Noc u nás realizoval 
na kríž taký objekt z úlomkov rozbitého 
zrkadla, ktorý predstavoval rozbitú po-
stavu na kríži zviazanú povrazom. Na 
podvečerné bohoslužby chodí iná vzorka 
ľudí ako ráno, ale zo staršovstva vyšiel ná-
vrh, aby sme takéto niečo urobili aj pre 
ranné bohoslužby.

Ešte jeden príklad: na začiatok adven-
tu sme v miestnosti urobili obrovské ko-
berce z CD-čiek, na ktoré sme premietali 
svetlo zo spätného projektoru: Na čelnú 
stenu sa svetlo odrazilo vo forme fareb-
ných kruhov ako vesmír chvejúcich sa 
farebných planét. Kázeň bola o tom, že 
tie dávne skúsenosti s Bohom, ľudí, ako 
bol Jób či Dávid, v sebe už niesli zárodok 
svetla, ktoré sa zjavilo v Kristovi. Tie CD 
nosiče boli symbolom kolektívnej pamä-
te ľudstva. Samozrejme tie veci tam nikdy 
nie sú len tak na ozdobu, ako dekorácia, 
ale nesú isté posolstvo, a to je vysvetlené 
a prepojené s témou bohoslužieb.

Vy toto robíte radikálne 
– vytvárate nejaký nový priestor 
s inými ľuďmi, kde naplno (pre 
niekoho možno až šokujúco) 
dostávajú takéto veci priestor. 
Čo by si odporúčal spoločenstvám, 
ktoré by nerobili niečo celkom 
nové, ale majú svoju typicky 
evanjelikálnu formu bohoslužieb. 
Akým smerom by ju mohli trocha 
otvárať a obohatiť?

Podľa mňa prvý krok nie je začínať bo-
hoslužbou. Prvý krok je kultúrne sa otvoriť. 
Ľudia, ktorí nie sú kultúrne otvorení, ne-
budú schopní prijať v bohoslužbe nič nové.
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S DANIELOM PASTIRČÁKOM
HOVORIL PETER KOZÁR

glosa

My máme pred sebou dva veľké tex-
ty, ktoré sme povinní čítať. Ten prvý 
text, ktorý potrebujeme čítať – a bez 
ktorého nám Biblia nebude nič hovoriť, 
bude to len jazyková hra do seba uza-
vretá – je ten, čo som už spomínal, totiž 
jazyk bytia, celého stvorenstva. Druhý 
text je jazyk kultúry. My sme kultúrne 
konštrukty, sme jednoducho deti tejto 
doby. Kým nerozumieme tejto dobe, 
nerozumieme sebe a nenájdeme ani ja-
zyk, ktorým zrozumiteľne hovoriť. Len-
že táto doba je vytvorená čiastočne aj 
tým, čo sa deje v umení, v popkultúre, 
čo sa deje vo filozofii alebo populárnych 
myšlienkových prúdoch. Takže to prvé 
je začať čítať tie kontextuálne texty 
a v ich svetle začať znova čítať Bibliu. 
A potom, myslím si, vznikne aj tá po-
treba, a potom budete vedieť nachádzať 
pre seba tie najlepšie spôsoby. Inak sa 
každý pohyb a snaha o kreativitu v uza-
vretom type spoločenstva a myslenia 
hneď zabije. Stačí, že sú tam dvaja, traja 
ľudia, ktorí sú z toho hneď v depresii.

A treba povedať, že pre mnohých tra-
dičných kresťanov nášho typu sú boho-
služby a modlitebňa bezpečný priestor, 
v ktorom sa môžu cítiť konečne isto, že 
sa tam nestane nič nepredpokladané. 
Nenastane žiadna otázka, všetko bude 
len potvrdzovanie toho, čo sme si mys-
leli pri vstupe, aj keď odídeme. Čiže na-
jprv musí nastať konceptuálna zmena 
v prístupe k životu. Až potom sa tam 
môže urodiť niečo tvorivé.

To má vlastne aj duchovný rozmer 
– musíme byť pripravení, že Pán Boh do 
toho vstúpi a to tiež môže byť prekvapi-
vé až šokujúce.

Pán Ježiš povedal, že každý človek 
vyučený v zákone a získaný pre Bo-
žie kráľovstvo je ako hospodár, ktorý 
z pokladu svojho srdca vynáša staré aj 
nové veci. A život – naozajstný duchov-
ný život z Boha – vzniká v nepretržitej 
napätej komunikácii na vrchole vlny 
medzi starým a novým. To nadčasové, 
čo sa nám odovzdáva v starom, sa stre-
tá s tým, čo tu ešte nebolo, čomu sa ot-
várame, tak ako Abrahám, keď vyšiel, 
a nevedel, kam ide. A keď sa toto spoje-
nie a toto napätie vytratí, padneme buď 
do omylu modernizmu (že všetko nové 
je lepšie – a blúdime bez kontextu a ko-
reňov), alebo zamrzneme v konzervati-
vizme, ktorý je mŕtvou truhlou starého. 
Musí byť nové aj staré – tam je Duch. SUSANNE WALDNER 

(OFFENE TÜREN 1/2011) 
PREKLAD JÁN ČÍŽ

Čo má spoločné

Lausanne III1 bola v každom ohľade 
pestrofarebná záležitosť: Počnúc pes-
trou otváracou slávnosťou v nedeľu 
večer až po farbami hýriacu záverečnú 
ceremóniu s pestrofarebnými vlajkami 
bola konferencia, aj opticky, so všetký-
mi kreatívnymi a choreografickými do-
plnkami pastvou pre oči.

Ešte viac to platilo o prítomných: 
Účastníci z 200 rôznych zemí s rôznou 
farbou pleti, rôznosťou rečí, kultúr, pô-
vodu a denominácií ukazujú, aká veľká 
a pestrá je Božia rodina na šírom svete. 
Avšak čo mňa z týchto všetkých odtie-
ňov najviac zaujalo, bola malá modrá 
bodka, ktorú mali niektorí účastníci 
na svojich menovkách. Táto kvapka 
farby znamenala: Pozor, prosím, nefo-
tografujte ma! Ľudia s modrou bodkou 
pochádzali z krajín, v ktorých je ne-
bezpečné byť kresťanom a fotografia, 
ktorá by sa eventuálne rozšírila v sú-
vislosti s kresťanskou konferenciou, 
by ich mohla pripraviť o službu alebo 
aj o život. A skutočne súčasťou veľkej 
pestrofarebnej palety príspevkov, pred-
nášok a správ boli aj svedectvá o pre-
nasledovaní, utrpení i smrti pre evan-
jelium. Smútočné poznámky uprostred 
hry farieb? Nie! John Piper vo svojom 
príspevku vo vzťahu k Efezanom 3 vy-
svetlil súvislosť medzi utrpením a slá-
vou: „Keď je niekto pripravený vziať na 
seba utrpenie pre vieru v Ježiša, ukazu-
je tým niečo z Božej nádhery.“ To potvr-
dzuje , že náš Boh je taký veľký, úžasný 
a jedinečný, že sa dokonca oplatí zriecť 
sa pohodlia, slobody alebo svojej nedo-
tknuteľnosti. Čím je väčšia cena, ktorú 
je človek ochotný zaplatiť, tým viac je 
zrejmé, ako je tá vec hodnotná. A prá-
ve preto svedectvá o prenasledovaní 
a modrá bodka na menovke neboli ru-
šivými tónmi, ale skôr rozhodujúcimi 
elementmi, ktoré nechali žiariť Božiu 
nádheru a evanjelium v celkom zvlášt-
nom svetle: Keď sa ľudia vzdajú všet-
kého pre Ježiša, ukazujú tým ostatným, 
že On je toho skutočne hodný. 

Ako Európanku, Nemku, ktorá pracu-
je a žije v Taliansku, ma to viedlo k za-
mysleniu. Ako veľmi som si vedomá 
hodnoty mojej viery? Že v porovnaní 
s Ježišom všetko ostatné stráca lesk? 
Nestráca naše svedectvo na opravdivos-
ti práve preto, že je naša viera často až 
na druhom, treťom, štvrtom mieste za 
ostatnými hodnotami? 

Čo si prajem a vyprosujem pre Talian-
sko a Európu ako vplyv Lausanne III je, 
aby sme sa my v sýtom Západe, kde čas-
to dominujú farby materiálneho blaho-
bytu, rešpektu a úspechu, mohli naučiť 
od „bratov a sestier s modrou bodkou“, 
že Ježiš je oveľa hodnotnejší, ako toto 
všetko. A aby sme toto mohli praktic-
ky našimi životmi dokazovať, tak aby 
mohlo byť viditeľné niečo z Božej slávy 
v našej zemi a na našom kontinente.
1 Príbeh Lausannského hnutia súvisí s Bil-

ly Grahamom. Keď naštartoval celosve-
tové evanjelizačné ťaženie vyvinula sa 
túžba „spojiť všetkých evanjelikálov vo 
veľkom poslaní (Sk 1,8) evanjeliom ob-
siahnuť celý svet.“ 

 V júli 1974 sa na 10 dní vo  švajčiarskom 
Lausanne stretlo 2 700 účastníkov a hos-
tí, aby diskutovali, mali spoločenstvo, 
modlili sa, oslavovali Boha. Hlavným 
výstupom bola The Lausanne Covennant 
(Lausannský dohovor – verejne deklaro-
vaný dohovor medzi Bohom a účastníkmi 
navzájom, považovaný za najvýznamnej-
ší kresťanský dokument poslednej doby). 
Toto stretnutie sa označuje ako The First 
Lausanne Congress (1. Lausannský kon-
gres), druhý kongres pomenovaný ako 
Lausanne II (Manila, Philippines, July 
1989). 

 Od 17. do 24. októbra 2010 sa konal 
v Kapskom Meste (JAR) tretí kongres pre 
evanjelizáciu sveta Lausanne III. Vyznačo-
val sa zvlášť veľkým počtom mladých ľudí 
(zo 4000 účastníkov bolo 70% z Afriky).

modrá bodka 
s Božou nádherou
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okénko pro ženy

Dokonalá lest
Když vynášíme věci ne na světlo, ale do tmy

Chodím moc ráda do divadla, a pro-
tože máme kamarádku, která v jednom 
pracuje, máme, čas od času, příležitost 
zhlédnou představení, které opravdu 
stojí za to. (Mám ráda divadelní řeč a pa-
třím mezi ty, kteří se nechají spolknout 
příběhem, pláčou s postavami tragický-
mi a smějí se s komiky. Nejraději mám 
pak samozřejmě postavy co nejméně 
černobílé - takové, jaké v našem světě 
každý den potkáváme, takové, které na-
bízejí odraz nám samotným. Mám 
úctu k divadelníkům, kteří doká-
žou vyhmátnout podstatu té naší 
pozemské člověčiny a během dvou 
hodin vám nabídnou nejen pastvu 
pro oči a uši, ale taky nastaví zrca-
dlo lidské duši. Pak záleží na těch, 
kdo sedí v hledišti, jestli se popasou 
jenom ty oči a uši, anebo se do toho 
nastaveného zrcadla jsou ochotni 
vůbec kouknout. Základem dob-
rého divadla jsou dobré příběhy, 
a protože příběhy lidi zajímaly, co 
svět světem stojí, je to dobrý způsob 
lidem sdělit něco podstatného. Jen 
vybrat ten pravý příběh, to pravé 
podobenství.

Nedávno mi kamarádka z divadla 
volala, nabízela nám představení 
a trošku se přitom ošívala: „Víš ono 
je to dobré divadlo, nejlepší, co je 
teď v nabídce, ale to téma je fakt pro 
křesťana úplně mimo. No tak si to 
zvaž, když tak můžete odejít o pře-
stávce.“ Hrdě jsem odpověděla, že 
to je v pohodě a že já o přestávce 
z divadla neodcházím (jen jednou 
jsem odešla ze hry Čekání na Go-
dota, neboť jsem naivně doufala, že 
se v průběhu hry opravdu něčeho 
dočkám). Ptáte se na to téma, co 
bylo „úplně mimo“? No, bylo poněkud 
... temné. Vlastně se celé motalo kolem 
toho, jaké kousky ďábel s lidmi doká-
že. Vrtalo mi to v hlavě. To, jestli mám 
nebo nemám svobodu jít na cokoli do 
divadla, už dávno neřeším, ale tentokrát 
jsem zvažovala, jestli chci opravdu vě-
novat celý večer tomu, abych se dívala 
na to, jak kousky Božího nepřítele pro-
tkávají lidské osudy. Copak toho kolem 
sebe nevidím den co den dost? Kdyby 
alespoň v názvu hry nebylo to slovo „ča-

rodějky“. A v tom jsem si uvědomila, že 
kdyby se to jmenovalo celé nějak neut-
rálně, hned bych měla menší zábrany 
jít. Legrační viďte, na co se člověk ne-
vymluví...

Ptala jsem se pár známých, jestli by 
nechtěli jít místo nás, ale nikdo nemohl. 
A tak jsme si řekli, co bychom neunesli 
jedno divadelní představení a vyrazi-
li jsme. A dobře jsme udělali, protože 
bych přišla o jeden zajímavý zážitek.

Tedy divadlo to bylo skutečně exce-
lentní - skvělí herci, pěvecké party vy-
střihnuté, až se tajil dech, kapela šlapa-
la, výborná dramaturgie, prostě skvělá 
podívaná.

Věděli jsme, na co jdeme, a tak jsme 
poučeni sledovali příběh a jen znovu 
žasli nad tím, jaké lsti a pasti ďábel na 
člověka chystá. Jak se umí udělat přitaž-
livým a nevšedním. Jaká je pro něj živná 
půda všude tam, kde se lidé nudí a kde 
si zároveň vidí až do talíře. Jak se vy-

dává za dobráka, který prý chápe naše 
touhy a potřeby. Jak z nás úlisnou pří-
tulností vytáhne naše sny, jak probudí 
vášně a nechá provětrat to, na co jsme si 
už dlouho netroufli ani pomyslet.

Tři hlavní hrdinky na pódiu toho byly 
živým dokladem. Chtěly být jiné, ne-
chtěly zapadnout do davu, a jak jinak 
toužily samo sebou po lásce, po objetí, 
po přijetí, po naplnění, po opravdovosti 
– chtěly žít a nejen přežívat. Špatné tou-

hy, divné pohnutky? Co je na výše 
jmenovaném zlého?

Netoužily ani po moci, ani po 
penězích – tak jak to známe z po-
hádek, kdy se dá někdo do spolku 
s čertem. A najednou tu byl někdo, 
kdo se tvářil, že tohle všechno na-
bízí. Sice se tu a tam vynořovala 
nějaká ta ale, ale proč neudělat je-
den, druhý, třetí malý kompromis, 
aby se člověk cítil lépe. Malé kom-
promisy narůstaly do kompromisů 
zrůdných rozměrů – bylo to hrozné, 
ale příjemně u toho mrazilo a při-
nášelo to okamžitou úlevu.

Čerti v pohádkách bývají staří, 
plesniví, senilní, směšní, pitvorní, 
anebo dokonce dobrosrdeční. Ale 
skutečného ďábla mnohdy na první 
pohled nepoznáme – je maskovaný 
za to, po čem naše srdce nejvíc tou-
ží. Schovaný za ty nejušlechtilejší 
pohnutky – třeba hledání partne-
ra nebo touhu po zdraví vlastním 
nebo našich dětí. Nikdy jste si ne-
pomysleli – udělal/udělala bych co-
koli, jen aby už byly ty děti zdravé? 
Jak ho tedy odhalíme? Jak to udělat, 
abychom se nenechali nachytat?

O Bohu víme, že mu přeci taky 
můžeme bez ostychu přednést naše 

sny, přání a touhy. Že On zná i naše váš-
ně a ty nejskrytější pohnutky našeho 
srdce. A kde se vzala ta představa, že 
ti, kdo věří Bohu, mají tvořit šedý dav, 
když byli původně stvořeni k tomu, aby 
byli pestrou mozaikou barev a vůní? Jak 
tedy poznáme, jestli nás zve k sobě Bůh, 
nebo jestli nás láká do svých tenat ďá-
bel?

Není to nic objevného – slouží nám 
k tomu ono varovné červené světýlko 

Pavol Bebjak 
Po stopách mesačného muža
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- naše svědomí. Právě s ním může pra-
covat Duch svatý - rádce, který nám 
byl dán, abychom se mohli oriento-
vat v náročných situacích. Jakmile se 
vydáme za naplněním nějaké své ni-
terné potřeby, brzy se ukazuje, jestli 
jsme nabrali dobrý směr, nebo jestli 
nám tu něco nehraje. Červené světýl-
ko bliká, a my tušíme, že naše potře-
ba je naplňována nějakým podivným, 
i když třeba velmi příjemným způso-
bem. Ano, to je ta další past. Že totiž 
víme, že něco není v pořádku, ale naše 
emoce převálcují argumenty, protože 
rozhodující se pro nás stane to, jak se 
v tom cítíme. Je úleva vědět, že i když 
se cítím mizerně, neznamená to, že 
žiju mizerný život. A naopak cítím-li 
se příjemně, nebo prožívám-li okamži-
té zadostiučinění, neznamená to, že 
i můj život je dobrý a naplněný. Emo-
ce mi připomínají koření – bez nich by 
byl život nemastný neslaný, ale člověk 
se jich nenají.

Naše touhy, přání a sny zajímají jak 
Boha, tak i ďábla. Pána Boha zajímají 
proto, že má o nás starost, miluje ty, 
které stvořil a kterým chce být příte-
lem. Ďábla zajímají jen jako prostře-
dek k tomu, aby nás mohl zničit, a tím 
Boha zarmoutit.

Záleží na tom, komu svěříme obsah 
našeho srdce. Budeme jej pokoutně 
vyšeptávat do tmy, nebo sebereme od-
vahu a vyneseme jej na světlo.

Vrátím se do divadla – už už to vy-
padalo, že hra by mohla skončit dob-
ře. Hlavní hrdinky odhalí, kdo je je-
jich domnělý dobrodinec a pokusí se 
ho zničit jeho vlastními prostředky. 
Jenže stačí maličko – pouhá myšlenka 
- k tomu, aby se zlo v jejich životě zase 
chytlo drápkem. A tak s padající opo-
nou zůstává viset ve vzduchu fakt, jak 
moc jsme my lidé náchylní ke zlému, 
a jak se, ze své snahy, nikdy dobrými 
nestaneme.

Seděli jsme s manželem přes uličku 
a párkrát během představení jsem na 
něho mrkla - bylo to tehdy, když di-
vadlo bouřilo a tleskalo, lidé se smáli 
a bavili – můj muž netleskal ... Lidé se 
náramně bavili, a v jednu chvíli jsem 
si s hrůzou uvědomila, že se stali sou-
částí příběhu, že se smějí tam, kde 
mrazí - že tvoří dav, který je čtvrtou 
postavou tohoto příběhu, že se vlastně 
taky nechali nachytat.

     IRENA ZEMANOVÁ

Děti, ale myslím i starší čtenáři, mají 
rádi komiksy. V časopise Kroky se tím-
to způsobem mohli čtenáři v průběhu 
posledních dvou let seznámit s deseti 
postavami misionářů, kteří vyšli do 
světa z Herrnhutu = Ochranova jako 
Moravští bratři. Na popud hraběte von 
Zinzendorfa tenkrát v 18. století dělali 
to, co nikdo před nimi: vyprávěli lidem 
hlavně o utrpení Pána Ježíše na kříži 
a Boží lásce. Cestovali do neznámých, 
řídce osídlených krajin k obyvatelům, 
kteří nevyznávali křesťanství, nevěřili 
v Pána Ježíše ani v Boha, jakého zná-
me z Bible. Prožili, že Ježíš svůj život 
zmařil na kříži pro ně, celý svůj život 
zasvětil Bohu, tak chtěli celý svůj život 
zasvětit Ježíši, Jeho synu. Byli ochotni 
se nechat prodat i do otroctví. Mnoho-
krát na těchto cestách umírali. Jejich 
rozhodnutí však neslo obrovské ovoce. 
V nebi se setkáme s indiány, Eskymáky 
a dalšími nám svou kulturou vzdálený-
mi lidmi, kteří díky jejich službě přijali 
Ježíše jako svého Pána.

Každý z těch misionářů přijal k tomu 
povolání od Boha. Neodešli všichni, ale 
celé společenství se za ně modlilo. Už 
tenkrát znali modlitební stráž 24/7, 
probíhala po celých 100 let. V Ochra-
nově našlo útočiště asi 650 lidí a z toho 
asi 200 odešlo na misii do světa. Bůh 
má pro svoje různé děti různé úkoly, 
protože chce, aby všichni lidé, kteří 
jsou také různí, poznali pravdu a byli 
zachráněni.

Na to jsem myslela, když jsem četla 
v minulém čísle článek Fusion vrací 
víru v evangelizaci. Do té doby jsem 
o této formě evangelizace slyšela zřej-
mě nepřesné a zavádějící informace. 
Současný svět se velmi liší od toho, ve 
kterém jsem vyrůstala. Přiznám se, že 
mu často dost nerozumím. To by neby-
lo tak zlé - horší je, že moc nerozumím 
současným mladým lidem. Proto jsem 
ráda, že je zde někdo, kdo jim rozumí 
a umí jim Boha a Pána Ježíše přiblížit. 

Tento způsob evangelizace byl někomu 
svěřen a má ho plnit, aby nezůstal dlu-
žen. Někdo jiný z nás má třeba oslovit 
jinou skupinu lidí a bylo by chybou, 
kdyby to nedělal, případně jen někoho 
napodoboval. 

Slyšela jsem motivující 
myšlenku: 

Evangelista musí mít zlomené srdce 
nad budoucností lidí, kteří žijí a od-
cházejí z tohoto světa bez Boha, bez 
Krista. 

Následují otázky: Mám zlomené 
srdce? Pro koho mě bolí? A co 
s tím dělám? Známá výzva Pána 
Ježíše platí pro nás pro všechny.

Pro ty, kdo neznají časopis 
KROKY, připojuji:

Je mi 74 let a přece odebírám časopis 
KROKY s podtitulkem: křesťanský časopis 
pro děti. Nedělám to proto, abych zdokla-
doval, že staří lidé dětinští, ale předávám 
je rodině se sedmi dětmi. Neodolám však, 
abych KROKY „krok za krokem“ nepřečetl 
a se zájmem neprohlédl všechny překrás-
né ilustrace, vtipné upoutávky, komiksy, 
informace o přírodě, historii, zdraví, pro-
blémech dospívání, poslušnosti, dále čas-
to v rozpacích „zírám“ na různé soutěže, 
hádanky nebo do koutku pro kuchtíky či 
kutily a čtu dopisy mladých cestovatelů. 
To vše s taktním podtextem pravd Božího 
Slova, se znalostí dětské duše a aktuelních 
problémů dnešního světa dětí.

Přesvědčte se, že nenadsazuji! Dejte si 
poslat ukázkové číslo - a uvidíte! A to jsem 
se ještě nerozepsal o překrásné výtvarné 
stránce časopisu. Rozhodně doporučuji do-
plnění názvu takto:

KROKY - křesťanský časopis pro děti - 
A NEJEN PRO NĚ!

STREJDA, DĚDA A BRATR 
JENDA KAŠPAREC

www.kroky.cz a kroky@kroky.cz

Máš zlomené
 srdce?
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Mozaika moudrosti
aneb co je bohoslužba?

Pod slovem bohoslužba si můžeme 
představit dvojí – jednak Boží aktivitu 
vůči lidem a pak, sekundárně lidskou 
odpověď na toto Boží jednání. Obecně 
se pod pojmem bohoslužba asi vybaví 
různorodé náboženské aktivity, který-
mi věřící různých náboženství vyjadřují 
svůj vztah vůči Bohu či bohům. 

Když půjdeme v neděli do kostelů, 
sborů a modliteben nejrůznějších křes-
ťanských církví, zjistíme prostý fakt, 
že křesťanské bohoslužby se od sebe 
v různém směru liší. Někde trvá kázá-
ní hodinu, jinde dvacet minut. Někde 
je průběh bohoslužby předem pečlivě 
(liturgicky) propracovaný, jinde je vše 
spontánní ba až skoro chaotické. Někde 
se modlí společně předem formulova-
né modlitby a modlitbu Otčenáš, jinde 
se modlí každý, jak chce a kdy chce 
a ostatní vždy zvolají (nebo spíše zakři-
čí) svoje „améééén“. Někde bohoslužba 
připomíná koncert klasických mistrů 
Bacha či Mozarta, jinde je to zase spíše 
rockový koncert. Někde je bohoslužba 
plná starodávné symboliky, jinde zce-
la odpovídající současnosti. A ve výčtu 
odlišností bychom mohli pokračovat dál 

a jít i za hranice Evropy a navštívit círk-
ve v Africe, Asii či Jižní Americe a nalez-
li bychom spoustu dalších odlišností od 
„našich shromáždění“ (teď myslím na 
Křesťanské sbory 21. století ve střední 
Evropě). Ona pestrobarevná různost fo-
rem a bohoslužebných projevů nás tak 
vede k otázce po nějakém společném 
základu či vůbec podstatě křesťanské 
bohoslužby. 

Židovské kořeny křesťanské 
bohoslužby

Křesťanství má své kořeny v židovství 
a tak začneme s hledáním odpovědi 
právě tam. Lid staré (lépe řečeno prv-
ní) smlouvy slavil své bohoslužby, které 
bychom si mohli vymezit otázkami kde, 
kdo, kdy a co. 

Kde? V chrámu

Když se řekne bohoslužba, tak by asi 
každý Izraelita hned odpověděl: „Jedi-
ně v chrámu.“ Ano, Hospodinův chrám 
v Jeruzalémě. Chrám Šalomounův, 
později zvaný Zerobábelův, naposledy 
rekonstruován za Heroda Velikého a ro-
ku 70 n. l. rozbořen římskými vojsky, 
to bylo centrum židovské bohoslužby. 
Bylo to svaté místo par excellence, ale 
nebylo místem jediným. Když otevřeme 
nějaké tlustší dějiny Izraele, dočteme se 
o dalších chrámech, kde Židé uctívali 
Hospodina. Dočteme se tak o samař-
ském chrámu na hoře Garizím, o dvou 
Hospodinových chrámech v Egyptě 
(na ostrově Elefantiné a v Leontopoli), 
a o Tel Aradu, kde byl v roce 1962 ob-
jeven Hospodinův chrám dokonce až 
z doby královské. Závěr, který plyne 
z role chrámu, jako svatého místa v bo-
hoslužbě je, že nebylo jedno, kde se bo-
hoslužba měla konat. Daná doba a ob-
last měla vždy své „svaté místo“, které 
bylo vyčleněno pro setkání s Bohem 
a pro službu Bohu. 

Kdo? Kněz/kněží

S bohoslužbou a chrámem souvisí 
zvláštní skupina lidí, která byla pro bo-
hoslužbu vyčleněna. Byl to chrámový 
personál a v jeho čele ti nejdůležitější, 

kněží. O tom, kdo mohl být knězem 
a za jakých okolností se jím mohl stát, 
se dočteme v knihách Exodus a Levi-
ticus. Podstatou kněžské funkce bylo 
být prostředníkem mezi svatým Bohem 
a již méně svatým lidem. Kněží si pro 
tuto funkci museli uchovávat svou kul-
tickou čistotu, museli dodržovat celou 
řadu nejrůznějších předpisů a podro-
bovat se různým očistným obřadům. 
Z celého systému kněžství plyne závěr, 
že bohoslužbu nemohl konat jen tak 
někdo. Vstupovat do přítomnosti svaté-
ho Boha předpokládá zvláštní přípravu 
a výbavu. 

Kdy? O svátcích
Vrchní zemský rabín Moravy Sam-

son Rafael Hirsch (+1888) kdysi řekl, že 
„kalendář je katechismus Židů“. Pokud 
se tedy chceme poučit o židovské víře 
a bohoslužbě, stačí prolistovat židov-
ským kalendářem a projít si jednotlivé 
svátky, které asi většinou známe.  Šabat, 
Pesach, Šavuót, Sukkót, Simchat Tóra, 
Roš ha-šana, Jom kippur, Chanuka, Pu-
rim, Roš chodeš a další menší svátky 
a významné postní dny či tzv. dny smut-
ku. Hlavně v těchto dnech se izraelská 
pospolitost scházela v chrámě (později 
v synagogách) a konala bohoslužby. 
Bohoslužba tedy znamenala i přesně ur-
čený čas, který nebylo možné svévolně 
měnit. 

Co? Oběti
Když se řekne chrámová bohoslužba 

a kněží, zbývá dodat už jen jediné – obě-
ti. To byl smysl chrámových bohoslužeb 
a důvod kultické čistoty kněží. Oni byli 
ti jediní, kteří mohli před Hospodinem 
obětovat. V Leviticu 1 až 7 najdeme 
podrobné obětní řády, podle kterých 
mělo vše probíhat. Tedy co a hlavně jak 
se mohlo obětovat, jaké kvality to mělo 
být, jakým způsobem se mohla oběť 
přinést. Opět vidíme, že tu není žádné 
místo pro spontánní zbožnou fantazii 
a kreativitu příznačnou pro moderní 
dobu. I obsah bohoslužby byl dán pře-
dem a nebyl na momentálním uvážení 
zbožného Izraelity. 
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Vznešená forma, ale jaký 
obsah?

Otázkami „kdo, kde, kdy a co“ jsme 
si ve vší stručnosti vymezili, o čem je 
(či byla) židovská bohoslužba. Otázkou 
však zůstává, zda jsme schopni dnes 
domyslet význam a důvod všech těch-
to bohoslužebných nařízení a příkazů. 
Myslím, že našemu evangelikálnímu 
uchu znějí již dosti cize. Každopádně 
starozákonní bohoslužba nebyla zále-
žitostí momentálního rozhodnutí nebo 
citového rozpoložení. Bohoslužba, pro-
pracovaná do nejrůznějších podrob-
ností a její závazná forma, však nebyla 
samoúčelná. Měla odpovídat svému 
vznešenému obsahu. Tedy tomu, že při 
bohoslužbě člověk vstupuje na „svatou 
půdu“, do bližšího a intenzivnějšího 
vztahu s Bohem. 

Ve Starém zákoně však k tématu 
bohoslužby ještě zaznívají jiné (dosti 
kritické) hlasy, než jaké slyšíme přímo 
v Tóře. Najdeme je v prorocké a mudro-
slovné literatuře. 

Když se obsah vzdálí od formy
Když si projdeme všechna ustanovení 

Tóry o bohoslužbě, možná si řekneme, 
že nám tam něco chybí. Že se vše zamě-
řuje jen na vnější formy, ale není tam 
nic (nebo jen málo) o stavu lidského nit-
ra. Je to tak, ustanovení Tóry hovoří nej-
více o tom, jak má bohoslužba vypadat, 
kdo a za jakých okolností ji může konat, 
kdo a jak může obětovat. Myslím ale, že 
všichni, kdo se bohoslužeb účastnili, už 
někdy slyšeli desatero, že znali příběhy 
o Hospodinu zachraňujícím svůj lid, že 
znali Šema Jisrael, kterým si připomí-
nali, že Hospodin je jediný a jedinečný 
Bůh, takže přiměřený stav lidského nit-
ra, i když není tak explicitně zmiňován, 
se dá předpokládat. 

Není a nebylo to tedy jen o vnější for-
mě. Vznešená a slavnostní forma měla 
a (dodnes v některých křesťanských 
tradicích má) ukázat na úžasný a v pod-
statě nepopsatelný cíl bohoslužby, na 
Boha samotného. On je ten, ke komu se 
mají obracet oči a srdce všech, kteří se 
bohoslužeb účastní. 

Přesto se však ony pomyslné nůžky 
mezi vznešenou formou bohoslužeb 
a stavem lidského nitra začaly postupně 
rozevírat (otázkou je, zda nebyly roze-
vřeny vždycky) a v Izraeli se začíná ob-
jevovat kritika bohoslužby. 

Když si zkouším představit, kde tato 
kritika vzala svůj počátek, představuji 

si zbožného Izraelitu, který vykoná na 
první pohled vše, co mu Tóra přikazuje, 
obětuje co má, postí se jak má, dodržuje 
všechny svátky a slavnosti, navštěvuje 
chrám nebo synagogu. Po „technické“ 
stránce bohoslužby se mu nedá nic vy-
tknout. Někdo blízký, kdo s ním žije, 
však vidí, že místo toho nejlepšího kusu 
dobytka dá na oběť kus starý a nemoc-
ný, aby ušetřil. Pak je svědkem toho, 
jak se divně chová k lidem kolem sebe, 
jak nemilosrdně vyžaduje dluh i s úro-
ky např. po vdově, které zemřel manžel 
a ona zůstala sama s dětmi (propadla se 
tedy na tehdy pomyslné sociální dno), 
takže jí nezbývá nic jiného než prodat 
sebe nebo své dítě do otroctví. 

No a někde v těchto situacích se 
začíná rodit pocit, že tady něco není 
v pořádku, který se po čase mění v pře-
svědčení, že takhle si to Hospodin ne-
představoval. Že je sice dobře, když se 
dodržuje šabat, bohoslužebné rituály, 
kultická nařízení, předpisy o pokrmech 
atd., ale k čemu to všechno je, když to 
s člověkem nic neudělá? Co s tím vším 
chválením a velebením milosrdného 
Hospodina, který nás vysvobodil z ot-
roctví a přivedl do země zaslíbené, když 
pak odmítnu pomoci bratrovi ve víře? 
Cožpak ta všechna bohoslužebná naří-
zení Tóry jsou tu kvůli nim samotným? 
Cožpak je bohoslužba jen technická zá-
ležitost, spočívající ve zvládnutí všech 
detailů kultických rituálů a když se pro-
vedou správně, tak je Pán Bůh spokoje-
ný a o nic víc mu už nejde? 

Je to jen taková spekulativní psycho-
logizace, ale možná se to tak nějak moh-
lo stát. Každopádně se stalo to, že Bůh 
začal na tuto situaci reagovat. Vložil se 
do toho a skrze různé nám známé i ne-
známé postavy, které nazýváme proro-
ky, dává svému lidu zpětnou vazbu 
ohledně jeho bohoslužby. Otázkou však 
je, zda a nakolik těmto lidem kritizují-
cím zbožnost svých současníků uvěřili 
a vzali je vážně. Některé však ano, tak-
že jejich výroky se staly součástí druhé 
části hebrejské Bible, prorockých spisů. 
Za celou prorockou kritiku zbožnosti 
zmiňme Ozeáše, u kterého čteme „vaše 
zbožnost je jak jitřní obláček, jako rosa, 
která hned po ránu zmizí...Chci milosr-
denství, ne oběť, poznání Boha je nad 
zápaly“ (Oz 6, 4 a 6).

To jsou hodně tvrdá a ostrá slova. Jak 
bychom se cítili, kdyby nám někdo řekl, 
že naše zbožnost a její projevy (na kte-
rých si tak zakládáme, že jsou přímo 

od Boha), naše formy bohoslužebných 
shromáždění (o kterých by určitě někdo 
řekl, že jsou jen podle Písma a ne lidské 
tradice) nejsou nic víc než pomíjivá pára 
nad hrncem, která nemá před Bohem 
žádnou hodnotu? Asi by nám to tro-
chu zvedlo adrenalin a hledali bychom 
kámen, abychom ukamenovali toho ne-
znaboha. Být prorokem nebylo určitě 
nic příjemného. 

Přísloví jako verbální zrcadlo 
a koncentrovaná zkušenost

Další podněty k úvahám o lidské 
zbožnosti a bohoslužbě najdeme v mud-
rosloví. Opět tak můžeme otevřít knihu 
Přísloví a připomenout si přísloví jako
· verbální zrcadlo kriticky odrážející 

poměry své doby
· koncentrát lidské zkušenosti 
· malou kapku Božího zjevení odhalují-

cí nepříjemnou pravdu o člověku.

Přísloví, které nás teď bude zajímat 
je Př 14,31, a zní v následujících překla-
dech takto. 

ČEP

Kdo utiskuje nuzného, 
tupí toho, kdo jej 
učinil, kdežto ctí 
ho ten, kdo se nad 
ubožákem slitovává. 

Kralický

Kdo utiská chudého, 
útržku činí Učiniteli 
jeho; ale ctí jej, kdož 
se slitovává nad 
chudým.

ČSP

Kdo utlačuje chudého, 
tupí jeho tvůrce; kdo 
se však smilovává nad 
nuzným, ten ho ctí.

Jeruzalémská B.

Kdo utiskuje slabého, 
uráží jeho Stvořitele; 
ctí ho, kdo je dobrý 
k nešťastným.

Co je blasfemie? 
Řecké slovo blasfémia znamená rou-

hání, potupu či urážku Boha. A přesně 
o tom hovoří první část přísloví. Výra-
zy tupit někoho, urážet nebo po staru 
útržku činit (a dal by se ještě doplnit vý-
znam vysmívat se někomu) jsou všech-
no významy hebrejského výrazu „che-
ref“, který je zde použit. 

Co je zvláštní, je jednání, které je zde 
označeno za blasfemické. Není to braní 

biblická úvaha
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Božího jména nadarmo do úst, není to 
tzv. klení, není to ani, nějakým způso-
bem, nevhodné chování v chrámě nebo 
vůči knězi, není to ani porušení boho-
služebných či obětních řádů. Za blasfe-
mické (tedy za Boha urážející) je tu ozna-
čeno jednání vůči člověku, tedy něco, co 
na první pohled s Bohem, bohoslužbou, 
chrámem a posvátnými řády nemá nic 
společného. A v tom je právě ono kritic-
ké a provokující novum tohoto přísloví. 
Ono si totiž dovoluje tvrdit, že vztah 
k člověku a náš vztah k Bohu (a taky 
naše zbožnost a naše bohoslužba) spolu 
prostě souvisí. A to jak negativně, tak 
pozitivně. Řečeno vědomě vyhroceně, 
vztah k živému člověku a živému Bohu 
jsou spojené nádoby, které není možné 
od sebe oddělit. 

 Jednání, které je zde kriticky ozna-
čeno za blasfemické spočívá v útisku či 
útlaku, v postoji k druhému z pozice síly 
a moci. Pod tím si můžeme jistě předsta-
vit spoustu různých situací mezilidských 
vztahů a typů lidského chování. 

 Ten, kdo je tímto jednáním postižen, 
je představen jako „dal“, které se běž-
ně překládá jako chudý, nuzný, ubohý. 
A když se trochu seznámíme s fungová-
ním starověké společnosti, kde nebylo 
žádné sociální, zdravotní či důchodové 
pojištění, uvidíme, že nebylo těžké se 
propadnout na úplné dno a stát se zcela 
nuzným a chudobným. Ve Starém záko-
ně je výraz „dal“ nebo jeho synonym, 
celkem frekventovaným pojmem, po-
mocí kterého jednotliví autoři ukazují, 
jaký je vlastně Hospodin, Bůh Izraele. 

O nuzném/utlačovaném je tak v Žal-
mu 113,7 a v 1Sam 2, 8 řečeno, že jej 
Hospodin „pozvedá z prachu.“

Job 34, 19 uvádí, že „Bůh nestraní vel-
možům, nedá přednost váženému před 
nuzákem, protože všichni jsou dílem 
jeho rukou.“ 

Žalm 41, 2 „blaze tomu, kdo má po-
chopení pro nuzného, Hospodin ho ve 
zlý den zachrání.“ 

A v Př 19, 17 čteme, že „Hospodinu 
půjčuje, kdo se nad nuzným smilovává, 
on mu odplatí jeho dobročinnost.“ 

Všechna tato místa hovoří o tomtéž. 
Vztah k člověku a vztah k Bohu spolu 
úzce souvisí. Není možné na jedné stra-
ně uctívat v chrámě Boha, konat boho-
služby, přinášet oběti a na druhé straně 
utiskovat člověka v nouzi. V Př 19, 17 
dokonce zazní až skoro absurdní slova, 
že když se někdo slituje nad trpícím, je 

to totéž, jako kdyby pomohl půjčkou sa-
motnému Hospodinu!

Co je bohoslužba?
Opakem urážení a zesměšňování 

Boha je, jak říká druhá část přísloví, 
prokazování úcty Bohu. Kdybychom 
měli jen Tóru, museli bychom připustit, 
že opravdová bohoslužba je možná jen 
s kněžími v chrámě. Hebrejská Bible 
má však tři části, Tóru, Proroky a Spisy, 
kam patří i naše přísloví. A jeho druhá 
část říká, že Bohu prokazuje úctu ten, 
kdo se slituje nad potřebným a proje-
ví mu milost. A tady jsme u jednoho 
z hlavních teologických pojmů Bible. 

Od hebr. slovního kořene ch-n-n (sli-
tovat se) je odvozen výraz „chen“, kte-
rý se překládá jako milost (ve starších 
českých překladech jako láska či vděk) 
nebo laskavost. Jde tu o přízeň, kterou 
prokazuje výše postavený níže postave-
nému a tak pojem „chen“ a sloveso ch-
-n-n jsou zásadními pojmy pro vyjádře-
ní Hospodinova vztahu k člověku, který 
spočívá v ničím nezasloužené milosti. 

Z přísloví tedy plyne, že Boha oprav-
du ctí a pravou bohoslužbu koná ten, 
kdo se k člověku v nouzi postaví tak, 
jak se Bůh staví ke všem lidem bez roz-
dílu. A naopak proti Bohu se staví ten, 
kdo využívá svého vyššího či mocnější-
ho postavení k útisku. 

Novozákonní souvislosti 
Podívejme se závěrem na souvislos-

ti Př 14, 31 s Novým zákonem. Pokud 
bychom si představili celé Písmo jako 
mozaiku, zjistili bychom, že kamínky 
stejné barvy jako je Př 14, 31 najdeme 
i v Novém zákoně. Připomeňme si např. 
Mt 7, 21 a Ježíšova slova: „Ne každý, kdo 
mi říká Pane, Pane vejde do království 
nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého 
otce v nebesích.“ Nebo Mt 25, kde se 
s Kristem setkali ti, kteří překročili hra-
nice svého ega a vykročili vstříc člověku 
v nouzi, a právě v trpícím a potřebném 
se setkali s Kristem. A druzí se jen divili, 
kde se s Kristem minuli. Přímo učebni-
covým příkladem k našemu tématu je 
příběh z Lk 10 o milosrdném Samařano-
vi. Kněz a levita se vyhnou zbitému člo-
věku…možná právě proto, že spěchali na 
bohoslužbu a nechtěli se kulticky znečis-
tit. Ten, od kterého by se nejméně čekala 
nějaká pomoc, protože jako příslušník 
znepřátelené židovské konfese k ní moc 
důvodů neměl, tak překročil hranice 
svých předsudků a slitoval se nad člově-
kem v nouzi. 

Je zde apoštol Pavel, který v Ga 5, 5 
píše, že „v Kristu Ježíši nezáleží na tom, 
je-li někdo obřezán či ne. Rozhodují-
cí je víra, která se uplatňuje láskou.“ 
To podstatné je tedy živá víra, která 
žije z lásky a skrze lásku (ne nějaká 
abstraktní k celému světu, ale ke kon-
krétním lidem) a také se tak projevuje. 
A nakonec je tu „rebel“ Jakub a jeho 
„slaměná epištola“, ve které si čteme, 
že „pravá a čistá zbožnost před Bohem 
a Otcem znamená pamatovat na vdovy 
a sirotky v jejich soužení (tedy na teh-
dy nejpotřebnější) a chránit se před po-
skvrnou světa“ (Jk 1, 27).

Závěr - formy nejsou nedůležité, 
ale nejsou tím hlavním

Ať už bude naše nedělní bohosluž-
ba vypadat jakkoli, nemysleme si, že 
budeme v Božích očích vypadat lépe, 
když bude co nejprostší, jednoduchá 
a spontánní, nebo naopak když bude 
slavnostní, předem připravená a litur-
gicky bohatě propracovaná. To, jak 
vypadají naše bohoslužby, je důsledek 
vlivů kulturních a jinak dobově pod-
míněných, teologických a estetických. 
Jejich forma se i v našem prostředí 
měnila a dodnes mění. Pán Ježíš nám 
žádnou posvátnou formu bohoslužby 
neodkázal, a tak nemusíme nutně lpět 
na žádné formě. 

Byly a budou sbory a bohoslužby spíše 
tradičnější, a budou sbory a bohoslužby 
modernější, a bude to zcela normální. 
Ta „technická“ stránka bohoslužby je 
prostě na nás. Není nedůležitá, ale není 
také tím hlavním. 

To, na čem však skutečně záleží, je po-
chopení podstaty bohoslužby, která ne-
spočívá v délce kázání, ve zvoleném pře-
kladu Písma, ve stylu hudby a v oděvu 
zúčastněných. Naší nejvlastnější boho-
službou je (nebo by měl být) náš život, 
jeho styl a nasměrování, naše vztahy 
k lidem kolem nás.

Jak říká jeden z prvních, který pro-
mýšlel důsledně Kristovu zvěst a dob-
ře věděl, o čem mluví, „vybízím vás…, 
abyste sami sebe přinášeli jako živou, 
svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše 
pravá bohoslužba“ (Ř 12, 1).

PS: Nebylo by špatné si nad východ 
z našich bohoslužebných prostor umís-
tit nápis „Teď začíná tvoje pravá boho-
služba“, abychom si uvědomili, že zá-
věrečnou písní, modlitbou a posledním 
amen to nekončí, ale právě začíná.  
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Boží moci
Ne silou ani mocí, ale Duchem 
mým, praví Hospodin (Za 4,6)

Jsme dobří!
Nám aktivním křesťanům se zdá, že 

občas dokážeme pro Boha něco udělat. 
Připravit dobré kázání, evangelizaci, 
dobře navštívený koncert, shromáždění 
zhodnotíme jako „dobré“. Zdá se nám, 
že jsme dobří, že naše shromáždění 
probíhají a jsou dobrá, máme mládeže, 
besídky, různá setkání – život pulzuje, 
přicházejí noví lidé a my jsme spokoje-
ni s tím, jak náš osobní i sborový život 
docela funguje.

Pohled ateisty
Dovolím si být náročnější. Kladu si 

otázku, co z toho všeho by mohlo fungo-
vat i bez Boží moci, otevřeně řečeno, co 
všechno je jen v naši lidské režii a Bůh 
v tom není. Když se na ty naše křesťan-
ské aktivity podívá ateista, neřekne si: 
„No dobře, snaží se, daří se jim.. ?“ Ale 
o Boží existenci ani moci ho to nepře-
svědčí.

Rád bych, aby naše životy a sbory, 
celé naše křesťanství vypadalo tak, aby 
všichni, kdo nás uvidí, museli uznat: 
tak tohle by bez Boha nemohlo existo-
vat (1K 14,24; 1K 2,1-5; Fp 3,7-13). Za 
tím musí být opravdu nějaký živý Bůh 
– toho bych chtěl poznat!

My jsme toho mnoho vykonali. A Bůh 
nám pomáhal, žehnal, aby se nám dařilo 
to, co jsme chtěli udělat. A teď se mod-
líme, aby to Bůh uchoval, udržel, aby to 
mohlo fungovat – a ono to funguje.

Podařilo by se to i bez 
Božího zásahu?

Kladu si ovšem otázku: Nebylo by celé 
to „naše“ dílo lepší, větší, kdybychom 
v tom všem nechávali více působit Boha, 
aby se to všechno dělo Boží mocí – a my 
u toho byli více jen jako nástroje, skrze 
které to Bůh dělá? Přitom přiznávám, že 
nemám vyřešenou otázku, kde je hra-
nice mezi tím, že Bůh si nás ke svému 
dílu používá jako své nástroje, a tím, že 
my pracujeme, jak uznáme za vhodné, 
a Bůh nám žehná?

To, co se v současnosti v křesťanském 
prostředí děje, mi často připadá, jako 
by se to dalo zvládnout i bez Boží moci. 
A já bych si přál, aby bylo patrné, že to 

Boží dílo, na kterém se podílím, by bez 
Boží moci nebylo možné. Jde mi o to, 
aby lidé nade vši pochybnost viděli, že 
se jedná o Boží působení, a proto při-
cházeli obdivovat Boha.

Fantazie nestačí
Rád bych ve svém životě, v okolí, 

v osobních vztazích mezi bratry a sest-
rami viděl víc nepochybných Božích 
projevů, které nelze vysvětlit jinak 
než Boží mocí. Co například? Nevím, 
jestli mi stačí fantazie. Spíš ne, vždyť 
co bych mohl Bohu nabídnout, aby mě 
tím překvapil? A přece některé příkla-
dy:

Ryzí obrácení nových lidí, kteří budou 
vyznávat a opouštět své hříchy, bude 
na nich vidět, že přijali Boží odpuštění 
v Kristu a vedou proměněný život.

Usmíření bratří, kteří byli celá léta 
rozhádaní.

Aby shromáždění v našem sboru, 
v našich sborech mělo proměňující cha-
rakter. 

Abychom každé naše shromáždění ne-
mohli hodnotit o nic méně než: „Dnešní 
shromáždění bylo mohutným povzbu-
zením do toho, k čemu už nějakou dobu 
cítím, že mě k tomu Bůh volá.“ 

Nebo: „Zásadně to proměnilo můj 
vztah s Pánem Ježíšem, dnes se mi stal 
tak blízkým, jako nikdy dřív!“ 

Nebo „Dnes Bůh naprosto rozptýlil 
mé dosavadní obavy, nejistotu, pochyb-
nosti, které mě roky trápily.“ 

Nebo „Dostal jsem nový impuls 
k vděčnému, aktivnímu postoji vůči člo-
věku XY“ 

Nebo „Sled myšlenek, jak Boží Duch 
vedl dnes bratry při Památce, to byl 
koncert nenapodobitelného spontánní-
ho obdivu Pána Ježíše.“ 

Rád bych, aby ve shromáždění zazní-
valo vyznávání hříchů, svědectví o pro-
měně („přestal jsem kouřit apod.“). 

Aby byla patrná souhra a vzájemné 
doplňování jednotlivých darů lidí s růz-
ným vzděláním, zaměřením. 

Abychom prožívali koncert generací 
mezi sebou (úcta, přijímání se, bez po-
hrdání, ale s taktem), a to i když nemají 
všichni stejný názor (tam, kde můžeme 
mít odlišné názory).

Bůh nás proměňuje?
Jak často prožíváme taková shro-

máždění? Jak často se za ně modlíme? 
Jsem přesvědčen, že potřebujeme z na-
šich shromáždění odcházet proměněni 
Božím Slovem, Božím Duchem, vždyť 
smyslem života křesťana tady na zemi 
je být proměňován do Kristovy podoby 
(2K 3,18; Fp 3,21; Ř 12,2; 8,29). V čem 
jsem dnes jiný než před týdnem? V čem 
jsem podobnější Kristu? Věřím, že Bůh 
v nás tímto směrem působí – jen na nás 
je, zda mu dovolíme, aby nás proměňo-
val. Věřím, že taková shromáždění jsou 
možná, že je možné, aby Bůh v našich 
životech působil. 

Pokud tomu věříme, pak můžeme 
druhé vést, ukazovat jim, co dokáže 
Boží moc, pak jim (i na sobě) můžeme 
dát ochutnat, jak Bůh působí, jak pro-
měňuje náš charakter, naše postoje, 
naši důvěru vůči němu. Pak na nás Bůh 
může ukazovat, o co mu v životě křesťa-
na jde (Fp 4,9; 1Tm 1,16).

Moje nedořešené otázky: 
Můžeme něco udělat pro to, abychom 

byli přímými účastníky Boží moci? Co?
Často tady píšu, co si přeji já, co bych 

já rád (inspirován dobrými zkušenostmi, 
které máte asi také), ale kladu si přitom 
otázku: Co si přeje Bůh, co by v našich 
životech, sborech chtěl On?

Budu vděčný za vaše odpovědi, poznám-
ky… (jan@vopalecky.cz)

biblická úvaha

NIC bez



32 ŽIVÉ SLOVO

stránka mladých

ONDŘEJ A MICHAELA ŠIMIKOVI

MULTICAMP   2010
Poslední říjnové dny roku 2010 strávi-

la většina mládeží z Křesťanských sborů 
a jejich přátelé na Multicampu. Pět dní 
se mohlo na hlavních tématech, semi-
nářích a jednotlivých kempech (music, 
sport, English a řečtina) setkávat téměř 
240 mladých lidí, kteří mají zájem ná-
sledovat Ježíše Krista, nebo o tom pře-
mýšlí. Hlavní slogan Multicampu tomu 
odpovídal, protože klíčovým veršem, 
který vedl účastníky k přemýšlení, byl 
Lukáš 9,23 „Vezmi svůj kříž a následuj 
mne.“ 

Ježíš sám nás vyzýval skrze hlavní té-
mata, semináře i večerní program k ná-
sledování. V centru byl jeho kříž (který 
byl v životní velikosti vepředu u pódia) 
a byl svědkem mnoha osobních roz-
hodnutí. V tom spatřujeme živý zájem 
mladých lidí nenechat svůj život jen 
tak plynout, protože následování Krista 
něco stojí. V hlavních tématech, vyjád-
řených v otázkách: „Kdo je Ježíš?“, „Jak 
mě vede?“, „Co v Něm znamenám?“, „S 
kým Ho následuji?“, jsme mohli pře-
mýšlet o výzvě Ježíše, o tom, kdo nás 
vede k novému životu, k naději v krizi 
a k potřebným lidem. Život s Ním na 
první pohled „omezuje“ náš život, ale 
platí „kdo ztratí svůj život pro mne, ten 
jej nalezne“. V Kristu získáváme vše 
potřebné - a věčné, jsme syny a dcera-
mi Nejvyššího a to přece není málo. 
Přesto se však někdy tak často díváme 
na „svět“ okolo nás, uhýbáme od kříže 

a chceme Ho následovat s přítěží. Mul-
ticamp nás vyzval tyto přítěže hříchu 
odhodit a také přijímat utrpení jako 
možnost setkání se s Ježíšem. Slovo do-
plňovaly úžasné chvály, kdy mohli mla-
dí lidé různými způsoby vyjádřit chválu 
Pánu Bohu, který je tak rozmanitý. 

Přes 20 seminářů následujících po 
ranním hlavním tématu otevíralo pro-
stor pro všechny se hlouběji zabývat 
následováním Krista v praktickém ži-
votě - ať už ve sboru, mezi kamarády, 
v práci, nebo v životě zcela osobním. 
Rozmanitost témat umožňovala, aby si 
každý mládežník našel to svoje.  Semi-
náře často zaujaly natolik, že se disku-
tovalo i po vymezeném čase. Ostatně, 
můžete se sami přesvědčit a semináře si 
poslechnout - jsou ke stažení na webu 
www.multicamp.cz v sekci Multimedia 
(záznamy mp3). Opět se potvrdilo, že 
mladí lidé chtějí naslouchat, nebojí se 
klást otázky, diskutovat. 

Odpoledne se účastníci Multicampu 
rozdělili na 4 jednotlivé campy - mu-
sic, sport, English a řečtina. Byl zde 
prostor pro neformální rozhovory, pro 
rozvíjení svých dovedností, pro aktivní 
odpočinek i legraci. Ježíš nás učil i zde 
žít autentický život a jednotlivé cam-
py vytvářely pro to příležitost. Někdy 
jsme, jako církev, „zalezlí v ulitách“ 
a lidé okolo nás nám nerozumí. Tak to 
ale Ježíš nechtěl. A právě odpolední čas 
byl vymezen pro to, abychom Krista žili, 

a byli tak dobrým příkladem nevěřícím 
kamarádům, kteří zde byli s námi. Je 
úžasné vidět, jak každý mladý člověk 
má v sobě nadání od Pána Boha - a ja-
ký je to užitek pro církev i lidi „zvenku“, 
když je pro Boha využívá. Následování 
Krista, v dnešní zmatené a postmoderní 
době, je vidět především v tom, jak žije-
me, jak prakticky sdílíme víru s našimi 
přáteli. To byl jeden ze silných impulsů 
celé akce. 

Každý den „vrcholil“ někdy i přes 
dvě hodiny trvajícím programem písní, 
slova, scének, výzev. Nikdo se nenudil, 
sál byl plný. Bylo dojemné vidět mladé 
(i starší) lidi, jak reagují na výzvu a jdou 
ke kříži - činí rozhodnutí. Jak už to bývá, 
my mladí lidé chodíme pozdě spát, a tak 
program nekončil v 22, ale až o půlnoci. 
Poslední hodiny dne byly volné, nebo 
byla možnost zúčastnit se alternativní-
ho programu (hry, film, diskuze k zají-
mavým otázkám ze seminářů). Zkrátka 
- bohatý program. Bůh je bohatý. Ukazo-
val nám to i na Multicampu. 

Po celou dobu byla k dispozici hezky 
vyzdobená modlitební místnost, kde 
jsme se chodili modlit, komunikovat 
s Otcem. Bylo o nás dobře postaráno 
i po tělesné stránce, školní jídelna va-
řila jednoduchá, avšak výborná jídla. 
Za celé zázemí Multicampu jsme Pánu 
Bohu i organizátorům nesmírně vděčni. 
Pět dní uběhlo jako voda, prožili jsme 
skvělý čas, ve kterém jsme slyšeli Ježí-
šovu výzvu „NÁSLEDUJ MNE“! On řekl 
rovnou, že to nebude lehké, ale zároveň 
nás ujišťuje, že bude ve všem s námi. 
A to je velká šance, jak nepromarnit náš 
krátký lidský život v „křesťanské šedi“. 
Multicamp rozhodně šedivý nebyl!

„Follow me“
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svědectví

ZPRACOVAL
JAREK ANDRÝSEK 

Mefo, cítíš se opuštěný Otcem?

Když lidé stojí v křesťanské službě 
a něco je to stojí, rád se zaposlouchám 
do jejich příběhů. To, co je motivuje 
k odhodlané službě, zpravidla motivuje 
i další lidi. Mefo je přezdívka, kterou 
Marek Húšť dostal od svého bratrance 
Jendy Húště. A jako je zajímavá ne-
sklonná přezdívka Mefo tak je zajíma-
vá také služba, do níž Marek vstoupil. 
Pracuje v Křesťanském sboru ve Vsetí-
ně a v občanském sdružení DEN jako 
pracovník s mládeží. Podílí se na chodu 
jednotlivých klubů dorostu, Mama klu-
bu a hlavně mládeže. Posledně jmeno-
vaný klub je jeho srdcovou záležitostí. 
S tím souvisí také práce na mezideno-
minačních akcích, jako je např. Worship 
Festival, různé koncerty a jiné. I další 
práce, kterou Mefo koná v křesťanské 
organizaci ELIM Vsetín, spadá do soci-
ální sféry, věnuje se bezdomovcům. Při 
návštěvě bohoslužby v Českém Těšíně 
se s námi rozdělil o jednu ze svých zku-
šeností, kterou jsem se pokusil zachytit 
i písemně. 

 „Pane Bože, tys mě snad 
opustil?!“

Když jsme slyšeli příběh Ježíšova 
skonání, musím říct, že jsem nic tak 
drastického neprožil. Ovšem konec 
prázdnin, poslední srpnový týden, byl 
pro mne opravdu krizový. Napřed se 
mi rozsypalo auto, takže jsem musel 
do práce jezdit autobusem. Dojíždím 
do práce nějakých 20 kilometrů, a když 
pracuji od rána do večera, tak to tím 
autobusem bylo docela náročné. Ráno 
jsem vyběhl k autobusu a už jsem mu 
mohl jen zamávat. Vtom jsem si uvě-
domil, že jsem jediný, kdo naše denní 
centrum pro bezdomovce může otevřít, 
jenže já jsem ztratil klíče. A když jsem 
se s Boží pomocí do Vsetína dostal a se-

hnal jsem kolegu s klíči, tak jsem zjistil, 
že mi „klekl“ mobil. Takže se na mne 
vysypalo více takovýchto „normálních“ 
věcí najednou. Jenže já jsem v té době 
prožíval také těžké období nesrovnalos-
tí ve vztazích s lidmi a tak na mne do-
lehla „depka“. Vtom mě napadlo: „Pane 
Bože, tys mě snad opustil?!“ V žalmu 
jsem četl, jak se tam žalmista vyznává 
ze své opuštěnosti. A já jsem něco tako-
vého zrovna prožíval.

„Pane Bože, buď dnes se mnou 
v každém okamžiku!“

To byl čtvrtek a v pátek ráno jsem se 
modlil: „Pane Bože, já už nechci prožít 
další takový den. Prosím Tě, buď dnes 
se mnou, změň ty okolnosti a buď se 
mnou v každém okamžiku.“ Takže jsem 
jel zase autobusem do Vsetína do práce 
a ještě po cestě jsem se modlil: „Pane, 
použij si mne, ukazuj mi potřebné lidi, 
možná i bezdomovce, které mám dnes 
potkat. Dej, ať jsem citlivý na jejich po-
třeby a problémy.“ S tím jsem tedy od-
jížděl do práce. 

„Zastav se a oslov ho!“
Od nádraží ve Vsetíně to mám něja-

kých deset minut pěšky přes kolejiště. 
A když jsem tam přicházel, uviděl jsem 
tam stát takového človíčka. Byl zhruba 
stejně starý, jako jsem já. On tam postá-
val a stále se rozhlížel. Pršelo a on ne-
měl deštník, už to bylo divné samo o so-
bě. Zdálo se mi, že je opilý, že jde prá-
vě z nějakého baru. Když jsem kolem 
něho procházel u kolejiště, najednou 
jsem pocítil Boží hlas: „Zastav se a oslov 
ho!“ Vzápětí přišla první námitka: „Ne, 
spěchám do práce!“ A pak mě napadlo: 
„Ale co když chce ten člověk něco pro-
vést? Kdo ví, co prožívá?“ A tak jsem se 
otočil a šel jsem za ním. 

„Jak se cítíš?“ „Chci skočit pod 
vlak!“

Oslovil jsem ho: „Jak se cítíš? Zdá se, 
že ne moc dobře.“ A on odpověděl: „Je 
to špatné!“ Ptal jsem se ho dál a zjistil 
jsem, že seděl do rána v baru, popíjel. 
Chtěl jsem vědět víc a on zcela ote-
vřeně, snad i díky alkoholu, pověděl: 
„Abych ti řekl pravdu, chci tady skočit 
pod vlak.“ V tu chvíli jsem nevěděl, co 
mu mám říct. Nabídl jsem mu tedy, 

aby šel se mnou na kafe, že chci vědět 
víc. V ten moment se rozjel vlak, začala 
blikat světla a ten člověk ještě váhal, co 
udělat. Zda se má rozběhnout pod vlak 
nebo zda má jít se mnou. Chytil jsem ho 
a řekl: „Jdeme na kafe!“

„Děkuji, zachránil jsi mi dnes 
život!“

U kávy se rozpovídal. Mluvil zají-
mavě a po hodinovém vyprávění se mi 
přiznal, že to byl pro něho rozhodující 
moment. Řekl: „Musím ti poděkovat, 
zachránil jsi mi dnes život!“ Řekl jsem: 
„To ne já!“ A mohl jsem s ním přirozeně 
mluvit o Bohu. Řekl jsem mu, jak a če-
mu věřím. Popsal jsem mu tu situaci 
z mojí strany. Mluvil jsem o tom svém 
předcházejícím šíleném dni, že jsem 
se cítil být opuštěný lidmi i Bohem, že 
jsem se ráno modlil o citlivé vnímání 
toho, co mi Bůh připraví. Popsal jsem 
mu, jak jsem cítil, že ke mně mluví Bůh, 
když jsem ho u kolejiště míjel. Jak mě 
Bůh vyzval, abych se zastavil a mluvil 
s ním, že něco není v pořádku.

„Bůh mě neopustil,“ ale použil 
pro záchranu života!

Seděli jsme na kamenné zídce, po-
píjeli kávu a pro nás oba to bylo silné 
svědectví. Běhal nám mráz po zádech. 
Jemu proto, že byl ještě v šoku, ale vní-
mal ten zásah shůry. To že Bůh, kterého 
nezná, poslal osobu, kterou také neznal, 
aby mu zabránila skočit pod vlak. Mně 
proto, že jsem si uvědomil: „Bůh mě ne-
opustil!“ Někdy sice prožívám, že jsem 
sám, ale Bůh je stále se mnou. Zároveň 
jsem prožíval radost, že si mě Bůh pou-
žil právě pro tento moment. Modlete se 
za něj, jmenuje se Marián a díky Bohu 
nastoupil protialkoholní léčbu.

Zastav se a oslov ho!
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Praha, Kostelní Vydří, 
2009, 143 stran, 149 Kč

Dr. Anselm Grün je katolický teolog a filosof, autor několika de-
sítek knih z oblasti spirituality a pastoračního poradenství. 

Tato kniha, kterou jsem objevil teprve nedávno, patří do pasto-
račně-psychologické části autorova díla. Pojednává v ní o tématu, 
které není v dnešní společnosti příliš „in“, a proto mě také zaujala. 
Za cíl svých úvah si autor vybral stárnutí a vše, co s ním souvisí. 
Postupně tedy v knize 
probírá tato témata: 
smysl stáří, potřebu při-
jetí sebe sama, uvědo-
mění si hranic vlastních 
sil a možností, nutnost 
vzdání se toho, na čem 
člověk často lpí (maje-
tek, zdraví, moc a vliv, 
vtahy, sexualita), ctnos-
ti stáří (vyrovnanost, 
trpělivost, pokora, svo-
boda, vděčnost, láska) 
a přípravu na smrt. 

Kniha jde svým ob-
sahem zřetelně proti 
trendu naší západní ci-
vilizace, ve které vládne 
kult mládí, zatímco úcta 
před stářím a starými 
lidmi se vytrácí. Kniha 
bude určitě užitečná pro 
každého pastoračního 
pracovníka a rovněž pro každého seniora, který se chce věnovat 
umění stárnout. Protože, jak je uvedeno na přebalu knihy, i stár-
nout se musíme učit a musíme počítat s tím, že i v tomto období 
budeme dělat chyby. Pokud se z nich ale dokážeme poučit, pak 
Bůh naší snaze jistě požehná a dá nám, kromě jiných důležitých 
ctností, také tu, která stáří snad nejvíce šlechtí a je rovněž velkým 
darem pro druhé – životní moudrost. 

Ukázka z knihy
Ve starých lidech – jak věděl Mojžíš – přebývá vědomost, kterou lid 

potřebuje, aby dobře žil. Dnes naproti tomu vyzdvihujeme mládí jako 
jediný ideál: chceme zůstat věčně mladí. C. G. Jung se domníval, že do-
chází k perverzi kultury, jestliže si staří počínají jako mladí a mají dojem, 
že musí v pracovním nasazení a výkonnosti mládí překonat. 

Potřebujeme dnes v naší společnosti získat nový smysl pro moudrost 
a pro stáří. Tím pozvedneme a ochráníme poklad, který společnosti 
v sobě ukrývá. Zároveň nám ocenění stáří umožní pozitivně vnímat své 
vlastní stárnutí. Každý člověk stárne. Přemýšlet o stáří není tedy jen 
úkolem starých, ale je důležité pro každého. Náš život bude úspěšný jen 
tehdy, pokud se k procesu stárnutí postavíme čelem. Stárnutí je základní 
zkušenost člověka. Uvažovat o stáří znamená zároveň také vždycky pře-
mýšlet o tajemství samotného lidského bytí. Str. 6 a 7. 

recenze

 PAVEL ŠÍMA

Překonat strach 
Harold S. Kushner

Jak se radovat ze života ve světě plném hrozeb. 
Praha, Vyšehrad 2010, 188 stran, 248 Kč

Autorem této knihy není křesťan, ale rabín židovské 
obce v Bostonu (USA) Harold S. Kushner, známý u nás 
již svou dřívější knihou Proč se zlé věci stávají dobrým 
lidem. Autor v knize předkládá jakousi typologii lid-
ských strachů a obav: strach z násilí a terorismu, strach 
z přírodních katastrof, strach ze změny, strach ze ztráty 
zaměstnání, strach ze ztráty lásky, strach z odmítnu-
tí, strach ze stárnutí a strach ze smrti. Dále pak hledá 
způsob, jak tyto strachy překonat a nedovolit, aby zcela 
určovaly náš život. Zdroje odpovědí a návodů, jak pře-
konávat uvedené strachy a obavy, nachází autor v heb-
rejské Bibli, v Talmudu, v moderní psychologii a v li-
teratuře. O této knize se dá říct, že je snad úplně pro 
každého. Každý duševně zdravý a myslící člověk totiž 
už někdy určitě prožíval některý ze strachů a některou 
z obav, o nichž Kushner píše. Jistě by ji ale neměl mi-
nout žádný vážný zájemce o pastorační péči nebo ten, 
kdo se ve své profesi zabývá krizovou intervencí či po-
radenstvím. 

Ukázka z knihy
Lidé, kteří se setkají s katastrofou, si mohou zvolit, jak za-

reagují. Viktor Frankl si ze svých let v Osvětimi přinesl toto 
věčně platné poučení: nemůžeme ovlivnit to, co se nám stane, 
můžeme však vždy ovlivnit to, jak se k tomu, co se nám sta-
ne, postavíme. Str. 66. 

Domnívám se, že tam, kde se v bibli objevuje slovní spojení 
„bázeň Boží“, neznamená to strach z Boha. Chápu to tak, že to 
znamená pocit úžasu, který se nás zmocní, když se zamyslíme 
nad Boží slávou a majestátem. Strach způsobuje, že se člověk 
cítí nepatrný a zranitelný, chce utéct a schovat se. Úžas obo-
hacuje duši a působí, že se Bohu chceme přiblížit. Naklonit 

se z desátého 
patra znamená 
pocítit strach. 
Naklonit se, 
abychom měli 
lepší výhled 
na Grand Ca-
non, znamená 
pocítit úžas. 
Str. 182

Umění stárnout
Anselm Grün
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Pátá mezinárodní bratrská 
konference o misii (IBCM 5)

„Zbuduji svou církev“
Misijní dosah Bratrského hnutí byl pozoruhodný. 

Sbory spojené s tímto hnutím jsou ve 130 zemích. 
Je jich asi 20 tisíc s více než dvěma milióny návštěv-
níků nedělních bohoslužeb. Často se však stává, 
že sbory nemají kontakt se sbory za hranicemi své 
země. Z některých zemí však sbory vysílají misioná-
ře a podporují práci jinde, i z tohoto důvodu je dob-
ré, když se vůdci Bratrského hnutí mohou setkávat.

Konference IBCM se zaměřuje na:
· hledání Boží přítomnosti a Jeho vedení;
· na povzbuzení současných i nových vůdců hnutí;
· posílení vzájemných vazeb a modlitebního 

společenství;
· společnou cestu vstříc výzvám doby; 
· praktické sdílení zkušeností a metod práce a
· povzbuzení rozvoje regionálních konferencí 

s podobnými cíli.

Předchozí konference IBCM dala podněty k no-
vým akcím a na mnohých místech světa se stala 
impulsem nového směřování hnutí. Organizátoři by 
si přáli, aby zde bylo zastoupeno asi 90 zemí. Téma-
tem konference je fragment slov Pána Ježíše Kris-
ta z Mt 16,18: „Zbuduji svou církev“ a je zaměřeno 
na církve v různém kulturním prostředí, složené 
z různých generací. IBCM 5 proběhne ve Štrasbur-
ku, starověkém městě na francouzsko-německém 
pomezí. Překládat se bude do angličtiny, francouz-
štiny, španělštiny a němčiny. Chystá se také překlad 
do slovenštiny. Náklady na jednoho účastníka jsou 
vyčísleny na 265 EUR (zaslat do konce března 2011). 
Organizátoři doufají, že jednotlivci, církve i nadace 
podpoří některé účastníky, kteří si to nemohou do-
volit.

VÍCE INFORMACÍ na www.ibcm.net

Harold Rowdon, The Brethren Movement 
Worldwide, OPAL Trust, Lockerbie 20009, 
pro ForumWiedenest a IBCM

Tato kniha přináší informace o křesťanské práci 
spojené s Bratrským hnutím v 81 různých zemích 
světa. Informace byly shromážděny u příležitosti 
4. Mezinárodní bratrské konference o misii (IBCM 
4). Zprávy přinášejí informace z jednotlivých zemí 
a jsou námětem k modlitbám a kontaktům, které 
ji pomohou rozvíjet. Druhé revidované a rozšířené 
vydání možno objednat v redakci Živého Slova. 

informace

Štrasburk (13. až 17. června 2011)



F. Thornton      
 z angl. preložil Ján Hudec

Najväčšia
           krása

Mnohú krásu v každej zemi,

krásu mora oko zrie,

najväčšia však zo všetkých krás

láska Krista ku mne je.

Krásne, keď sa slnko skláňa,

krásne je i brieždenie,

krásu mnohú má i žatva,

obilie keď dozreje.

Krásne sú tie farby dúhy,

nad krajom keď zaskvie sa,

velebná je krása stromov

mohutného pralesa.

Krásny pohľad v horskú riavu,

v nádhernú hru vĺn a pien –

vedľa lásky Ježišovej

je to všetko len jak sen.

Milosť je žiť prostred krás tých,

ktoré Pán Boh stvoril sám,

ony sú však iba tieňom

Lásky, ktorú zjavil k nám.

Láska, čo svet obkľučuješ,

zjasňuj zrak mi ducha vždy,

by som videl krásu lásky,

ktorou miluješ ma Ty!


