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Té m a  č í s l a :  S t r a c h

Ako znovu 
naštartovať rast 

v rozvinutých 
krajinách

Měl Ježíš
strach?

Ach ti 
jedničkáři!



misie
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Krátkodobý výjezd

Touha sloužit na misii
Už několik let mám v srdci touhu 

sloužit Bohu na misii v zahraničí. Vě-
řím, že mou tužbu bere Bůh vážně a po-
tvrzuje mi svou přízeň. Zatím studuji 
a během této doby chci podnikat krát-
kodobé cesty, které mi mohou pomoci 
v hledání úkolu, který má Bůh pro mne 
připravený. 

Využitá příležitost
Letos jsem na přelomu srpna a září 

vycestovala na měsíc do Thajska, v je-
hož hlavním městě Bangkoku již 11 let 
misijně působí manželé Matthias a Ra-
phaela Holighausovi, němečtí spolužáci 
mého táty z biblické školy ve Wiedene-
stu. Nabídli mi, abych se k nim jela po-
dívat, a tak poznala misii v akci a tam-
ní kulturu, pomohla jim v domácnosti, 
v misijní kanceláři apod. Během všech 
příprav, které trvaly asi rok, jsem vní-
mala, že Bůh stojí při mně. Vyzvala jsem 
svůj domácí sbor, aby se za mou cestu 
modlil, a pravidelně jsem všechny doma 
informovala prostřednictvím interneto-
vého blogu. Holighausovi trávili několik 
týdnů letních prázdnin v Německu u ro-
dičů, a tak jsme do Thajska mohli letět 

z Evropy spolu. Matthias odlétal o týden 
dřív do Singapuru, proto byla Raphaela 
ráda, že jí při dlouhém cestování můžu 
pomoci s jejich třemi dětmi – Simon (9), 
Joel (7), Emily (1). Přijali jsme to jako 
skvělé Boží načasování. 

Náboženství v Thajsku
V Thajsku jsem okamžitě vnímala 

jinakost tamní kultury. Hlavním nábo-
ženstvím je tam buddhismus, který se 
mísí s vírou v duchy zemřelých. Lidé 
jsou často svázáni strachem před pů-
sobením zlých duchů a mají 
co dočinění s okultismem. 
Thajci jsou na duchovní svět 
mnohem vnímavější než my. 
Ti, kteří poznávají Ježíše, pro-
žívají velký duchovní zápas, 
ale víra v Krista je osvobozuje 
ode všech zlých pout. K tomu 
také směřuje misijní práce 
v zemi. 

Služba Holighausových
Matthias a Raphaela nej-

prve pracovali v dětském do-
mově v Bangkoku, který zalo-
žil jeden švýcarský misionář 
z misijní společnosti OMF 

(Zámořská misijní společnost). Sedm let 
se v domově starali o opuštěné chlapce 
a stali se jim náhradními rodiči. Po tom, 
co se jim narodily vlastní děti, vnímali, 
že potřebují více soukromí. Proto Matt-
hias začal pracovat v národní kanceláři 
OMF jako personální manažer. Má na 
starosti zhruba 100 misionářů po celém 
Thajsku. Pomáhá jim v praktických vě-
cech i pastoračně. Raphaela je na ma-
teřské dovolené a ráda mluví o Ježíši 
s matkami, které potkává ve škole, kte-
rou navštěvují její děti. 
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Téma příštího čísla:
Posvěcení
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NOEMI ANDRÝSKOVÁ

Pomoc v rodině
Zapojila jsem se do denního chodu misionářské rodiny a poznala 

ji skutečně zblízka. Zatímco Raphaela odvážela kluky do školy po 
rušných a neustále ucpaných ulicích Bangkoku, hlídala jsem malou 
Emily doma. Žít jako Evropan s dětmi v hlavním městě Thajska je 
dost náročné. Hřišť tam  moc nenajdete. A pokud ano, je příliš horko 
na to, abyste venku strávili déle než půl hodiny. Pustit děti na ulici 
není bezpečné, zvláště pokud jsou blond a všichni kolemjdoucí si je 
zblízka prohlížejí. Chlapci navštěvují základní školu, kde se vyučuje 
v angličtině. Odpoledne potom doma s Raphaelou vyplňují pracovní 
listy dálkové německé školy, aby se naučili německy také číst a psát. 
I v tomto jsem se mohla zapojit. Několikrát týdně jsem kluky vyučo-
vala němčině. 

Kancelář OMF
Několik dní jsem také pomáhala v kanceláři OMF, kde jsem přepi-

sovala dokumenty apod. Každé ráno mají misionáři v kanceláři zti-
šení v thajštině spolu s Thajci, kteří tam pracují jako administrativní 
pracovníci. Ne všichni jsou křesťané a takto se mohou dozvědět víc 
o Ježíši. Také jsem tam měla příležitost říct své svědectví. 

Baan Nok Kamin (BNK)
Jeden celý víkend jsem strávila v dětském domově BNK, ve kterém 

Holighausovi dříve pracovali. Byla jsem tam jedinou Evropankou, 
což pro mě bylo dost náročné. I proto si cením práce, kterou tam 
thajští křesťané dělají. Nabízejí dětem rodinné prostředí, kde se při-
rozeně dovídají o Ježíši. Mnohé děti, které již vyrostly a dokážou se 
samy o sebe postarat, dokončily vzdělání a mají dobrou práci. Jeden 
z odchovanců se teď sám stará kromě svých dvou dětí také o sedm 
osiřelých chlapců. Do BNK děti přivedou někdy i jejich vlastní rodi-
če, kteří se o ně nechtějí, nebo nedokážou postarat. 

Výzvy pro misionáře
Mou největší obavou bylo, jak budu zvládat změnu klimatu a stra-

vy.  Bůh mě však od jakékoli nemoci či nevolnosti uchránil. Často 
si jako Evropané myslíme, že je to v exotických zemích ta největší 
výzva a těžkost. Na vlastní kůži jsem však poznala, že se misionáři 
musí vyrovnávat spíše s odlišnou kulturou, se kterou se setkávají. 
Místní lidé jinak přemýšlejí a mají jiné hodnoty. Jako misionář je člo-
věk také odříznut od svých blízkých v rodné zemi. Po čase se už asi 
necítí doma nikde. V jeho vlastní zemi mu lidé nerozumí, protože má 
jiné zkušenosti, žije jiným způsobem života. Právě v tomto je důleži-
tá úloha Matthiase, který misionářům radí, jak se s těmito výzvami 
vypořádat.

Záplavy v Thajsku
Již mnoho týdnů sužují Thajsko záplavy. Na některých místech 

stojí voda až v třímetrové výšce. Ze středního Thajska se povodňová 
vlna po řece dostala až do Bangkoku, kde v okrajových čtvrtích do-
cházejí lidem zásoby potravin a vody. Hrozí také nebezpečí šíření in-
fekčních nemocí. Proto vás prosím o modlitby, aby se situace mohla 
brzy dostat do normálu a thajští křesťané i misionáři dokázali oslovit 
a potěšit své bližní, kteří ztratili své jistoty a postrádají naději.  

jako příprava 
na misii
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tiráž

Milí čtenáři,

nedávno jsme ve sbo-
ru v Bohumíně rozebírali 
příběh Davida a Goliáše. 
I když jde o prastarý text, 
naše společné rozvažo-
vání ukázalo, jak je stále 
aktuální. Vždyť i my jsme 
neustále vystavováni 
různým druhům strachu 
a některé jsou velmi po-
dobné tomu, který kolem 
sebe šířil soubojový zá-
pasník Goliáš. 

Sebevědomý násilník 
bez bázně z Hospodina, 
připomínající dávné obrovité obyvatele Ke-
naánu, syny Anákovy. Jeho jméno Galjat 
mohlo znamenat věštce či kouzelníka, ale 
strach naháněla i jeho výzbroj. Čtyřicetiki-
lový pancíř a mohutný oštěp s pětikilovou 
čepelí podtrhovaly jeho nadlidskou až ďá-
belskou vizáž. Spoléhal na svou sílu. Každé 
ráno zlehčoval v údolí u posvátného stro-
mu Hospodina a jeho lid. Vyhrožoval svým 
protivníkům smrtí a představoval jakýsi 
modloslužebný symbol moci a násilí, které-
ho se vyznavači jediného Boha děsili.

Pak vstupuje na scénu David. Atmosféru 
strachu střídá obraz mladého pastýře, který 
přináší do vojenského ležení zásoby svým 
starším bratrům a zvědavě nasává napětí, 
které všechny ochromilo. David na sebe 
nestrhává pozornost, nevyhrožuje, naopak 
přináší pokoj a snaží se povzbudit. Spoléhal 
na Hospodina, se kterým měl v minulos-
ti dobrou zkušenost, a proto jej naplňoval 
pokoj. David představoval Hospodinova 
služebníka, pokorného a poslušného, přiná-
šejícího naději a klid. Vidí strach bojovníků 
i královu bezradnost a je motivován k akci. 
Co nebo kdo jej však motivuje?

David nesnesl, aby byl jeho Bůh urážen 
někým, kdo byl mimo smlouvu s Hospodi-
nem a tupil řady živého Boha. Takový přece 
v konečném zúčtování neobstojí. Tato prav-
da člověka osvobozuje k odvaze. A když 
David dospěl k rozhodnutí vstoupit do 
zdánlivě prohraného zápasu, přichází útok 
z vlastních řad: „Co tady okouníš, jsi drzý 
a máš zlé srdce!“ To by jednomu vzalo vítr 
z plachet, když to slyší od svých nejbližších. 
David si však nenechal své odhodlání vzít, 

vyrostlo z důvěry v Hos-
podina. Vždyť bojuje 
Hospodin a ne člověk. To 
učili dědové a otcové své 
potomky (Dt 20,1nn): 
„Když vytáhneš do boje 
proti svým nepřátelům 
a spatříš koně a vozbu, 
lid početnější, než jsi 
sám, nebudeš se jich bát, 
… neklesejte na mysli, ne-
buďte ustrašení, neměj-
te z nich hrůzu. Vždyť 
Hospodin, váš Bůh, jde 
s vámi, aby za vás bo-
joval s vašimi nepřáteli 

a zachránil vás.“

Je pozoruhodné, jak se David výše cito-
vaného poselství držel. Dokonce přistoupil 
ke králi Saulovi a v roli, která přísluší knězi, 
mu dodával odvahy. Snažil se fixovat jeho 
pohled na Hospodina a ne na okolnosti, jež 
přirozeně naháněly strach. Pravda vítězí 
nad strachem a násilím. Davidova rozhod-
nost stála na důvěře Bohu. Přicházel v Je-
ho jménu, na základě Jeho autority a moci. 
Když Goliáš útočí, zlořečí Hospodinu a jeho 
hrozba nepřátelům byla účinná. Ne však 
v případě Davida. Proč? V Davidovi nara-
zil Goliáš na člověka, který pěstoval osobní 
vztah se svým Bohem. Připomínal si jeho 
sílu, modlil se a prožíval vyslyšení svých 
proseb, psal o něm básně a zpíval mu pís-
ně.

V jistotě, kterou čerpal David z prožíva-
ného vztahu s Hospodinem, vymrštil ká-
men z praku a prorazil Goliáši lebku. Sym-
bol násilí, moci a strachu se skácel k zemi. 
Přichází nevyslovitelná úleva. Děs se vy-
tratil, lidé spoutaní strachem prožívají uvol-
nění a radost, ženy jdou bojovníkům vstříc 
a zpívají píseň o Davidově vítězství. David 
však ví, kdo ten boj vyhrál. Kdo člověka 
zbavuje děsu a hrůzy a připravuje překva-
pivá vítězství.

Milí čtenáři, přeji vám, abyste při čte-
ní tohoto vydání Živého slova prožívali 
uvolnění od strachu, a aby vás  životem 
provázelo vědomí Boží blízkosti. Přeji vám 
nejeden osvobozující prožitek v době, která 
je poznamenána množstvím často nevědo-
mých strachů.

ztrácí strach z nepřátel
Kdo se bojí Boha,
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O strachu a bázni Hospodinově
na základě knihy Deuteronomium

JIŘÍ BENEŠ - VEDOUCÍ KATEDRY 
BIBLICKÝCH STUDIÍ NA HUSITSKÉ 

TEOLOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY 
KARLOVY V PRAZE. 

Východiskem našeho výkladu bude 
text z knihy Deuteronomium 31,12-13:

„Shromáždi lid, muže i ženy a děti 
i hosta, který žije v tvých branách, aby 
slyšeli a učili se bát Hospodina, vaše-
ho Boha, a bedlivě dodržovali všechna 
slova tohoto zákona. Též jejich synové, 
kteří ho ještě neznají, ať poslouchají 
a učí se bát Hospodina, vašeho Boha, po 
všechny dny, co budete žít v zemi, do níž 
přejdete přes Jordán, abyste ji obsadili.“ 

Z textu vyplývá především jedna zá-
kladní skutečnost: úkolem Božího lidu 
je naučit se bát Hospodina. 

Pojem „bát se Hospodina“
V naší kultuře jsme schopni pojme-

novat celou škálu strachů. Jsou to: úlek, 
úzkost, obava, zděšení, hrůza, fobie, pa-
nika... Hebrejština má také celou řadu 
termínů popisujících strach, ovšem nej-
charakterističtější je sloveso ירא, které 
pokrývá téměř celé významové spekt-
rum pojmu strach. Toto slovo se používá 
i ve spojení „bázeň Hospodinova“.

Přestože se jedná o slovo velice frek-
ventované, nedokážeme zcela přesně 
vyjádřit, co v plnosti znamená. Autor 
knihy „Bázeň Boží a narativní etika“ 
Pavel Keřkovský tvrdí, že „bázeň je ter-
minus technicus pro starozákonní poje-
tí Boží přítomnosti ... určité silové pole 
slova, do jehož působnosti jsme vtaženi 
okamžikem oslovení odjinud“1. 

Tento pojem popisuje stav (nikoli po-
cit) Hospodinova vyznavače osloveného 
Tórou. Jde přitom o víc než o zážitek 
s živým Bohem, ale také o víc než o po-
cit nebezpečí či panické hrůzy z nevy-
zpytatelného Boha. Jelikož v hebrejštině 
spolu souvisí slovesa bát se (ירא) a vidět 
-můžeme říci, že bázeň Hospo ,(ראה)
dinova souvisí se zřením, tedy s tak 
intenzivním a trvalým zaměřením na 
Hospodina, v jehož důsledku vyznavač 
pochopí, že Boha se nelze nebát. Je to 
život v Hospodinově zorném poli a pod 
jeho pohledem. Bázeň Hospodinovu 
zakouší Hospodinův vyznavač, který je 
konfrontován s Boží svatostí. 

Téma strachu je specifické pro Pátou 
knihu Mojžíšovu, v níž je mu věnována 
mimořádná pozornost. Tato kniha je 
zcela ojedinělá mezi ostatními kniha-

mi Starého zákona. Jen sloveso „bát se“ 
 ,se zde vyskytuje čtyřiačtyřicetkrát (ירא)
což je víc než v kterékoli jiné starozá-
konní knize. Termín „bát se Boha“ se 
zde objevuje v těsné souvislosti se slo-
vesy: střežit Hospodinova přikázání, 
sloužit Bohu, činit Hospodinova přiká-
zání, chodit po Hospodinových cestách, 
milovat Boha, lnout k Bohu a naslouchat 
jeho hlasu. Z toho je možno učinit dílčí 
závěr, že sloveso „bát se Hospodina“ je 
možno také považovat za ekvivalent slo-
vesa „důvěřovat Hospodinu“. 

Strach z Boha 
Podle Dt 28,58 je strach z Boha pod-

mínkou přežití Izraele, a proto je sta-
vem pozitivním a Bohem očekávaným. 
To velmi důrazně dokládá vyhlazovací 
zákon: Amalechitští musí být vyhlaze-
ni, protože se Boha nebojí (Dt 25,18). 
Strach z Boha je centrálním konceptem 
náboženství Starého zákona a současně 
výrazem pro vzorec chování před Hos-
podinem. Stále znovu však je nutno 
připomínat, že se nejedná o živočišný 
projev pudu sebezáchovy, tedy strach 
o sebe, neboť předmětem i podmětem 
strachu je Bůh2. A je-li tento Bůh nazý-
ván epitety „strašný“ či „hrozný“3, mu-
síme je chápat jako synonyma k titulům 
„vznešený“ a „svatý“. Strašné je i Hos-
podinovo dílo, ba dokonce i samotný 
Izrael, který se bojí Boha, je obávaný4. 

Jeden z výroků z Páté knihy Mojžíšo-
vy odhaluje, že kvalita života Božího lidu 
přímo souvisí s bázní Hospodinovou 
a zachováváním jeho příkazů: „Kéž mají 
stále takové srdce k bázni mě a k stře-
žení všech přikázání mých po všechny 
dny, aby dobře bylo jim a jejich synům 
na věky.5“ (Dt 5,29) Proto je na mnoha 
místech Izrael vybízen k tomu, aby se 
učil plnit Hospodinova přikázání. Proč? 
„...aby se tvé dny prodloužily.“ (6,2) 

Co je bázeň Boží prakticky 
a jak je jí možno dosáhnout? 

Z mnoha míst knihy Deuteronomi-
um plyne, že žít v bázni Hospodinově 
znamená žít v souladu se samotným 
Hospodinem a chodit po jeho cestách. 
Tuto spojitost nacházíme např. na po-
čátku smluvního formuláře v desáté 
kapitole: „A nyní Izraeli, co Hospodin 

Bůh tvůj žádá od tebe? Jen bázeň Hos-
podina Boha tvého k chození po všech 
jeho cestách a k milování jej a ke službě 
Hospodinu Bohu tvému celým srdcem 
a celou duší.“ (10,12) Bázeň zde souvisí 
nejen s chozením po Božích cestách, ale 
i se službou Hospodinu. Jejím výrazem 
je navíc milování Hospodina. 

Shrnutí
Přestože jsme mnoho míst vynecha-

li, je zřejmé, že bázeň Hospodinova je 
v Páté Mojžíšově popsána velmi široce, 
plasticky a nezjednodušeně, takže si 
o ní může čtenář postupně vytvářet svůj 
obraz. Nikde nenacházíme její definici, 
a proto bychom se o ni neměli pokoušet 
ani my. Jisté však je, že se jedná o sku-
tečný strach, který se odvíjí z naslou-
chání Tóře a který je třeba si osvojit jako 
kýžený projev víry (viz Kaz 12,13). Je to 
postoj k Bohu jako k někomu, kdo si 
svého vyznavače nárokuje celého. Je vý-
razem souladu člověka s tímto Bohem, 
ale také uctivého otevření se jeho slovu 
a jemu samému. Bázeň není jen úcta, ale 
doslova úzkost a chvění pramenící z ne-
konečné odlišnosti a nevyzpytatelnosti 
Boha, který člověka neskonale přesahu-
je. Souvisí s vlastní nejistotou, bezmoc-
ností, vydaností a vědomím nedostateč-
nosti, jež člověk odhaluje, ocitne-li se 
v Hospodinově blízkosti. Touto úzkostí 
vzniklou z nahlédnutí do propasti začí-
ná poznání. Bázeň Hospodinova není 
živočišný strach o sebe sama, jakýsi 
projev pudu sebezáchovy z ohrožení ži-
vota. Není to strach z trestu, nýbrž síla, 
v níž je tento strach překonáván: kdo se 
bojí Boha, nemusí se bát již ničeho jiné-
ho. Je to cit pro Boží velebnost.  Bázeň je 
počátkem, předpokladem, ale i násled-
kem moudrosti. Moudrost pak vypovídá 
o Bohu, nikoli o osobních zkušenostech, 
kvalitách, vzdělání či dobrém úsudku.
1  P. Keřkovský: Bázeň boží a narativní etika. Mlýn Jihlava 

2007, str. 2.297.

2  4,10. 5,29. 6,2.13.24. 8,6. 10,12.20. 13,5. 14,23. 17,19. 
28,58. 31,12-13. Tak i v 80% výskytů v celém Tanachu. 

3  hebr. 1 .10,17 .7,21 נוָֹרא Pa 16,25. Ze 44 výskytů tohoto 
slova je 36 atributem Hospodina.

4  2,4.25; 28,10. Stejně tak je obávaný i Mojžíš 34,12.

5  Překlad Jiří Beneš. Tak i nadále.

tematický článek
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tematický článek

Můj rodný dům stojí na kraji lesa 
v Berglandu. Pokud se tam člověk chce 
dostat, musí po úzké hrbolaté cestě. Po 
levé straně cesty stojí tři domy, po pra-
vé dva. Poslední z těch dvou domů po 
pravé straně je dům mých rodičů. Cesta 
vede podél domů dále dolů z kopce, až 
konečně splývá v mírné pravotočivé za-
táčce s lesem.

Když jsem jako malý chlapec chodí-
val domů za soumraku, vnímal jsem les 
za rodičovským domem jako něco hro-
zivého. Zvlášť místo, kde se cesta ztrá-
cela v úzkém vstupu do lesa a mizela ve 
tmě, mi nahánělo nepopsatelnou hrůzu. 
Když jsem se blížil k domu, ale tím i ke 
kraji lesa, pískal jsem si všechny známé 
písničky z nedělní školy, abych si dodal 
odvahy, než jsem pár metrů před první-
mi temnými lesními velikány mohl od-
bočit na náš pozemek, abych pak spěš-
ně vběhl do bezpečí otcovského domu.  

Německé slovo „strach“ (Angst) je pří-
buzné s latinským „angstus“ (= úzký). 
Strach má co do činění s těsností či 
úzkostí, jak vyjadřují i synonyma tíseň 
a úzkost. Člověk už nevidí východis-
ko(1). Strach se také odvozuje od řecké-
ho „angchein“, které se také překládá 
jako „dusit“, „škrtit“ či „tlumit“. Stahuje 
se mi hrdlo, nemám dost vzduchu (2). 

V zajetí strachu
Strach je součástí našeho života a zů-

stane naším průvodcem po celý život. 
Pán sám to potvrzuje svým učedníkům 
bez přikrašlování: Ve světě máte sou-
žení.(a) Začalo to už na začátku Bible, 
u prvních lidí. Na otázku: „Adame, kde 
jsi?“ následuje odpověď poznamenaná 
úzkostným sebepoznáním: „bál jsem 
se… a ukryl jsem se.“ (b) Od té doby 
jsme v zajetí strachu. 

Ann Landersová byla po 40 let jednou 
z nejznámějších amerických novinářek. 
Až do své smrti před několika lety psá-
vala v řadě amerických deníků do rub-
rik pro pomoc v životních problémech. 
Týden co týden dostávala kolem 10 000 
dopisů čtenářů. Když se jí při jednom 
interview ptali, jaký je nejčastější pro-
blém, se kterým se setkává, odpovědě-
la okamžitě bez jakéhokoliv zaváhání: 
„Strach“. (3)

Lidský strach obsahuje vše od A až 
do Z. Počínaje strachem před atomo-
vými elektrárnami, bezdomovectvím, 
přes nemoci a nezaměstnanost, dále po 
války, vraždy až po zradu a zoufalství. 
Některé z našich obav jsou relativní ve 
srovnání s tím, co musí vydržet jiní, ale 
přesto jsou reálné. I ti nejmenší mají ob-
rovské obavy. 

Člověk Ježíš a strach
Jestliže mít strach patří elementár-

ně k lidskému bytí – měl strach i Ježíš, 
když žil na této zemi? 

Ježíš byl plně Bohem a plně člověkem 
anebo, jak to vysvětluje chalcedonské vy-
znání víry z roku 451 po Kristu: „vpravdě 
Bůh a vpravdě člověk, … bytostně roven 
Otci podle jeho božství a bytostně roven 
nám ve svém lidství“ (4).

Jako pravému Bohu (v jeho božství) byl 
Ježíši strach cizí a neznámý. Jako pravý 
člověk však (ve svém lidství) Ježíš zažil 
a zakusil, co strach znamená. Evangelia 
neskrývají, že Ježíš byl vtažen do všeho, 
co dělá člověka člověkem – ducha, duše 
i těla, a k tomu patří také i strach. 

Příznačným způsobem všechny vý-
povědi Starého i Nového zákona, kte-
ré  pojmem „strach“ naráží na Ježíše, 
se vztahují na jeho cestu utrpení a jeho 
smrt. Biblické doklady není třeba dlou-
ho hledat. Již ve SZ je ve velké kapito-
le o utrpení v Izaiáši 53 konstatováno: 
„Z úzkosti a z soudu vyňat jest“ (c). Jest-
liže byl vyňat z úzkosti, pak v ní tedy 
nutně předtím musel být (5).  

„Úzko a svírán“
Lukáš uchovává rané upozornění o sa-

motném Ježíši, ze kterého se dá vyčíst, 
že ho na cestě na Golgatu provázely úz-

Měl Ježíš strach?
Nejlepší ochranou před strachem je vazba na Boha
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kost a strach: „Křtem mám být pokřtěn, 
a jak je mi úzko/jak jsem svírán, do-
kud se nedokoná!“ (d) Zvlášť působiví 
jsou ve své pregnantní formulaci o dění 
v Getsemanské zahradě Matouš a Ma-
rek. Když Ježíš vstoupil do zahrady, „tu 
na něho padl zármutek a úzkost / začal 
se třást a bát, a velice se děsil.“ (e)

Je to možné? Do těžkosti a závažnosti 
obsahu tohoto verše stejně nepronik-
neme. Wagner-Groben mluví o formu-
laci „třást se a bát“ jako o „nejhlubším 
tajemství příběhu evangelia“ (6). Otto 
Stockmayer dokonce „téměř ucukl 
zpět“, když se blížil myšlence zděšení 
Ježíše a připustil, že zde „nemá plný 
průhled na a do těchto slov“ (7).

Evangelisté mohli při popisu vnitř-
ního rozpoložení Ježíše v Getsemane 
použít jen jim známou lidskou řeč; pře-
sto jim Duch Boží ve slovech „zdrcený 
a zděšený“ dal velmi přesné pojmy. 
I když u nás existuje celá řada variant 
překladu, „označuje v originále použité 
slovo, vyděšení´ krajní stupeň bezmez-
né hrůzy a utrpení“.(8)

Strach v lisu na olej
Getsemane – lis na olej. Zahrada byla 

osázena olivovníky, jejichž úroda byla 
zpracovávána na místě. Proto byl v Get-
semane lis na olej.(9) Boží Syn stál před 
tím, že měl vstoupit do Božího lisu. Vi-
děl spravedlivý Boží soud na Golgatě, 
který jej „učinil hříchem“ (f), „viděl 
smrt“. (10)  Kdo by se nebál a komu by 
nebylo úzko!

Izaiáš vzájemně spojuje soud a strach. 
Volání, které za chvíli zazní „Bože můj, 
Bože můj, proč jsi mě opustil?“ vyjádří 
plně „hrůzu opuštěnosti Bohem“ v sou-
du.(11) Být opuštěn Bohem, to je horor. 
Vězet v nejčernější temnotě je čistá 
hrůza.

Osamělost a temnota vyvolává strach, 
hrozný strach. „Stůj při mně, Pane, jsem 
sevřen úzkostí! Pohleď, Hospodine, na 
mé úzkosti, jak se mi chvějí útroby!“ (g) 
Getsemane je místo, na kterém na něj 
zřejmě zaútočil největší odpůrce, kdy 
se proti němu postavilo „peklo jako ne-
přítel“.(12)  Kdo by se nebál a komu by 
nebylo úzko!

Navzdory strachu 
na vytyčené dráze

Přesto, i když zde Pán cítil hrůzu 
smrtelného soudu, má pevně před zra-
ky svůj cíl. Nebylo by správné říci, že 
teprve v Getsemane se probojoval k při-

pravenosti zemřít a překonal smrtelný 
strach. (13) Měl od věčnosti své nezvrati-
telné „Ano“ k Božímu plánu spásy, který 
zahrnoval smrt: „Hle, přicházím… Plnit, 
Bože můj, tvou vůli je mým přáním“.(h) 
Ve svých předpovědích utrpení (i) Ježíš 
zůstává neochvějně na vytyčené dráze. 
Přesto musel a směl – jako skutečný 
člověk – mít strach před Božím soudem 
a s tím spojenou smrtí, zvlášť teď, když 
Golgata byla před ním už jen za několik 
hodin. Proto také směl úpěnlivě prosit 
o to, zda by ho mohl kalich utrpení mi-
nout.  

Hematidrosis
Kdo stále ještě nemůže věřit tomu, 

že Ježíš měl strach, ať se zkusí zamyslit 
nad následující částí popisu jeho mod-
litby v zahradě: „jeho pot kanul na zem 
jako krůpěje krve“. (j) 

Strach má tělesné doprovodné jevy. 
Tep se zrychluje, srdce začíná divoce 
bušit, vyráží pot. Jestliže Lukáš podává 
zprávu, že Ježíšův pot kanul na zem jako 
krůpěje krve, může to být přirovnání, 
ale může to být také i skutečnost. I když 
velmi zřídka, přesto je tento medicínský 
jev znám pod názvem „hematidrosis“ 
neboli „krvavý pot“ a je zadokumento-
ván v literatuře. Za velkého emocionál-
ního tlaku se přitom protrhnou nepatr-
né kapiláry v potních žlázách a pak se 
vzájemně smísí krev a pot. (14)  Záznamy 
popisují „hematidrosis“ vždycky jako 
důsledek extrémních forem slabos-
ti, šoku a stresu, např. u odsouzenců 
k smrti anebo u vojáků před velkou bi-
tvou. 

 Je zajímavé, že tento zřídkavý medi-
cínský jev popisuje právě lékař Lukáš. 

Prostor beze strachu
Téměř neptatelnou otázku „Měl Ježíš 

tenkrát strach?“ musíme zodpovědět 
jednoznačným „ANO“. 

Avšak právě tak jasně smíme říci: 
Ježíš ve strachu nezůstal. Poté, co bylo 
dílo spásy dokonáno, byl „vyňat z úz-
kosti a soudu“. Úzkost a strach se uvol-
nily se zvoláním „Dokonáno jest!“, jak 
to sám předpověděl: „jak je mi úzko/jak 
jsem svírán, dokud se (křest) nedoko-
ná!“ „Má duše je smutná až k smrti.“

Člověk by chtěl téměř říci, že Golgota 
je tím, od té doby jediným, místem v dě-
jinách lidí, kde není strach, protože tam 
někdo cele vystoupil ze strachu a vytvo-
řil tak prostor beze strachu jako útočiš-
tě, i co se týče smrti. Už se nemusíme 

bát smrti a věčného odloučení od Boha. 
Ježíš byl ve strachu smrti za nás, takže 
se smíme dívat do budoucnosti jako vy-
svobození ze „strachu před smrtí“.(k)

Cesta ze strachu
Přesto však tím téma strach a Ježíš 

ještě není u konce. Náš Pán se nám stal 
příkladem, jak se vypořádat se stra-
chem. Pro něho se tato situace, která ho 
přivedla na pokraj zhroucení a otřese-
ní, stala podnětem k tomu, aby padl na 
kolena a modlil se. Když „na něho padl 
zármutek a úzkost“… padl tváří k zemi 
a modlil se: „Otče můj!“ (l) a to „s bolest-
ným voláním a slzami“ (m). Ježíš to činil 
třikrát, tak velká byla hrůza a strach. 
Překonal strach na modlitbách a jako 
odpověď dostal posilu shůry. (13) 

Jako logický důsledek se na tomto 
místě naskýtá jednoduchá otázka, co 
dělám ve svém strachu já. Jestliže strach 
přivedl Pána na kolena, proč také ne 
mne? Ve svém strachu se smím prostě 
modlit a ať jsou to – při vší svaté úctě 
před Getsemane – vždy tatáž slova, pro-
tože ve své nouzi už nedokážu najít žád-
nou jinou vhodnou formulaci. 

Strach a bezpečí
Syn hledá kontakt s otcem: „Otče 

můj!“ I to je příklad. Ke komu jinému 
bych také měl jít se svým strachem, než 
ke svému Otci, který mi skýtá jistotu?

 Odborný lékař oboru psychiatrie 
a psychoterapie Dr. Michiaki Horie léčil 
ve své dlouholeté praxi mnoho křesťa-
nů, „poznamenaných ochromujícím 
strachem“. Význačným postřehem jeho 
práce bylo, že „strach a bezpečí jsou 
v úzkém vzájemném vztahu“. Pokud 
například u dítěte roste pocit, že u rodi-
čů je v bezpečí, strach ustupuje. Chybí-li 
pocit rodičovské ochrany, strach roste. 
„Bezestrachová zóna vyplývá z vědo-
mí absolutního bezpečí“.(15) Když jsem 
na svém úprku z temnoty lesa doběhl 
domů, dveře se otevřely a já viděl své 
rodiče, strach okamžitě zmizel. 

Účinný antitoxin
I David obdobně zakusil, že nejlepší 

ochranou před strachem je úzké spojení 
s Bohem. Žalm 27 obsahuje, jak to uvádí 
Charles Swindoll, „neobyčejně účinný 
antitoxin“ proti strachu.(16) David se tam 
ptá: „koho bych se bál? Z koho bych měl 
strach?“ a odpovídá si sám: „Hospodin 
je světlo mé a moje spása. Hospodin je 
záštita mého života. Mé srdce nepocítí 
bázeň“. (n)

tematický článek
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úvaha k adventu

MARTIN VON DER MÜHLEN  
(ROČNÍK 1960), ŽENATÝ, 

DVĚ DCERY, JE VRCHNÍ STUDIJNÍ 
RADA V HAMBURKU. 

Těžkosti se nesmí stát reálnější a mohutnější než 
náš nebeský Otec a jeho sliby, nesmějí ho a jeho slo-
vo zatemnit jako stín vrhající giganti. Strach ztrácí 
svou velikost, když se správně zařídíme podle bib-
lických zaslíbení.

Přitom je zde jedna zvlášť jasná výpověď. Navzdo-
ry všem tradovaným tvrzením sice není v Bibli 365x 
„Neboj se!“, ale je tam přece jen 119x, takže jakoby 
nám to Bůh chtěl připomenout nejméně každý třetí 
den. Ostatně je toto slovo třeba spíše než božský pří-
kaz vyhodnocovat jako otcovskou útěchu. Nemám 
důvod se bát, Bůh je se mnou.(17)

Pokud chcete, jsou tedy důvěřující víra biblickým 
slibům a modlitební připnutí se k Pánu tím správ-
ným klíčem ke dveřím z vězení strachu.

Proto bych se chtěl nově navázat na věčně platné 
slovo: „Nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou 
jsi ty“.(o) Ty, člověk Ježíš Kristus, ty sám jsi prošel 
strachem a úzkostí, a proto mne chápeš až do po-
sledního vlákénka mého strachu. Ty, Boží muž, který 
jsi na Golgatě vystoupil definitivně ze strachu a sou-
du, voláš na mne odsud s láskou: „Proč se tak bojíš? 
Nemáš víru? Jsem přece s tebou. Neboj se!“ (o)

Milí čtenáři, nastala zima a spolu s ní přišel i čas adventu, očeká-
vání příchodu Záchrance světa, narození Božího Syna. V Ježíšových 
dobách se v zimě slavil jen jeden svátek, jmenoval se Chanuka a při-
pomínal zázrak neubývajícího oleje v lampách, jež osvětlovaly druhý 
chrám při jeho opětovném zasvěcení (byl znesvěcen vojsky Antiocha). 
Světlo, které zprostředkovaly, mělo tehdy pro lid zápasící o svou svo-
bodu velký význam. I proto se ta událost připomíná jako Svátek světel 
nebo Zasvěcení chrámu. Bůh tak potvrdil svou přítomnost na místě, 
které vytvářelo pevnou součást identity izraelského národa.

Někteří učenci si kladou otázku, zda má svátek světel nějaký histo-
rický základ. Podobné je to i s Vánoci. A přece si v Janově evangeliu 
čteme, že když přišla zima, tak se Ježíš při svátku Chanuka prochá-
zel v Jeruzalémském chrámu. O čem asi přemýšlel? Nevíme. Jedno je 
však jisté. Ježíš se ztotožňoval s historií svého národa a také s jeho 
prorockou budoucností. 

Ve stejném období, v jakém židé slaví Svátek světel, si vyznavači 
Krista začali připomínat narození svého Spasitele. Ten měl podle dáv-
ných proroctví přijít jako Světlo do temnoty světa a nabídnout pomoc 
lidem, kteří ji zoufale hledají. 

Zacharjášovo proroctví, zachycené na začátku Lukášova evangelia, 
popisuje Mesiášovu misi slovy: 

„aby zazářil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti 

a uvedl naše kroky na cestu pokoje.“ (Lk 1,79) 

Záchrance světa měl přinést orientaci těm, kdo ji ztratili, světlo těm, 
kdo žijí v temnotě a hledají východisko. Tento úkol je v biblickém 
textu prezentován slovesy zazářit (epifanai) a vést (kateuthynai). Oba 
infinitivy popisují roli Ježíšova příchodu, poeticky nazvaného jako 
Svítání shůry. Světlo božského původu, které podobně jako svítání 
rozptyluje tmu. 

Takový byl důvod Kristova příchodu na zem. Přinést světlo, uvolnit 
z temného sevření, osvobodit z falešných představ, pomáhat v hledá-
ní vlastní identity a smyslu života. Takto se Ježíš skutečně projevoval, 
když působil zde na zemi a takový je Ježíš i dnes. Když se jím ne-
cháme vést, působí smíření, odpuštění a dává lidem možnost nového 
počátku. S ním přichází do života světlo. On nám umožňuje, abychom 
vstoupili na cestu pokoje. Šálom, pokojem naplněný život, který si 
dobře uvědomuje svůj původ, své určení a cíl, které jsou v Bohu.

Ježíšovi současníci znali dobře historii Svátku světel. Obstoupili 
Krista a řekli: „Jak dlouho nás budeš napínat? Jestli jsi Mesiáš, řekni 
nám to jasně.“ (Jan 10,25) Čekali, že pokud je Ježíš opravdu Božím 
Synem, pak se podobně jako Makabejští bojovníci vzepře římským 
okupantům. Ježíš jim však odpověděl: „Řekl jsem vám to, a nevěříte. 
Skutky, které dělám ve jménu svého Otce, o mně vydávají svědectví.“ 
Ti, kteří v něm Mesiáše nepoznali, se chopili kamenů a chtěli jej zabít. 
Jiní v něj uvěřili.

V židovském Svátku světel lze tedy vidět určitou předzvěst křesťan-
ského adventu a Vánoc. Bůh prokázal svou přítomnost, prezentoval se 
jako světlo a vstoupil do temnoty lidského údělu. I pro nás je advent-
ní doba ztotožněním se s historií a ohlédnutím za zázrakem Božího 
vtělení. Vždyť v Ježíši Kristu nás navštívilo Svítání shůry. A tak židé 
i křesťané slaví ve stejném zimním měsíci svátek, který je nějak spo-
jen se světlem. A v obou případech povstává otázka: „Zda to světlo 
přijmeme? Zda mu dovolíme zazářit a zda se jím necháme vést?“ 

JAREK ANDRÝSEK 
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Když se po zemětřesení a následném 
tsunami změnilo východní pobřeží Ja-
ponska k nepoznání, byl odplaven veš-
kerý život. Ti, kdo přežili, byli ohrožová-
ni možným výbuchem poškozených re-
aktorů jaderných elektráren. Reportéři 
mluvili o apokalyptické zkáze a nebyli 
daleko od pravdy. Podobné katastrofy 
se objevují vždy znovu.

U pozorovatele, přestože je od tako-
vých událostí daleko, to může vyvolat 
úzkost a strach o vlastní budoucnost. 
Podobně jako současné zprávy o eko-
nomické krizi. Biblické příběhy ukazují, 
že strach člověka provází od okamžiku, 
kdy se rozhodl žít bez Boha. Tehdy se 
Adam začal opravdu bát. Ovšem Hos-
podin jej hledal a ptal se: „Adame, kde 
jsi?“ Chtěl mu pomoci strach překonat 
a navázat s ním kontakt. Malá dávka 
strachu nás činí ostražitými, ovšem pří-
liš velký strach nás ochromuje až do té 
míry, že nejsme schopni dělat vůbec 
nic. 

Asi nejznámějším způsobem, jak če-
lit bezmoci a strachu, je modlitba. Bůh 
nám pomáhá překonávat náš vlastní 
strach. Král David, jehož život byl čas-
to ohrožován, prožíval osvobození od 
strachu, když se přibližoval Bohu. Ve 27. 
žalmu vyznával: 

„Hospodin je světlo mé 
a moje spása, koho bych 

se bál? Hospodin je záštita 
mého života, z koho bych 

měl strach?“ 

David nedovolil, aby jeho život určo-
val strach. Naopak, to, co jej motivova-
lo, byla naděje a ne ledajaká. Naděje ve 
Stvořitele a Spasitele světa, Hospodina 
zástupů. Jeho majestát převyšuje všech-
ny katastrofy, On je vládcem živlů a Za-
chráncem těch, kdo k němu volají o po-
moc. Proto ta Davidova výzva:

„Naději slož v Hospodina, 
buď rozhodný, buď 

udatného srdce.“ (Ž 27,14) 

tematický článek

strachuModlitbou

pr
ot

i

štěstím, často si neumí představit, že by 
to mohl zvládnout. Pak však z nějakého 
zdroje mimo něj, který neumí popsat, 
dostává emoční sílu.

Stojíte-li i vy před nějakou výzvou 
nebo se jen děsíte toho, co se právě ve 
světě děje, zkuste své obavy přednést 
Bohu. On vás slyší a může vaše srdce 
naplnit jistotou a nadějí. On dává sílu 
těm, kdo ji zoufale potřebují.

Po 11. září 2001 se v západním světě, 
ohrožovaném terorismem, naplnily kos-
tely. Byl jsem v té době v Lipsku a na-
vštívil kostel sv. Mikuláše. Tady začala 
v totalitní NDR modlitební setkání, kte-
rá se rozrostla ve stotisícová shromáždě-
ní a vedla nakonec k pádu Berlínské zdi 
a osvobození Evropy od diktatur. Kostel 
byl po 11. září posetý lístky s modlitba-
mi, na nichž byly napsány lidské obavy 
a strachy.

Milí čtenáři, možná jste i vy znepoko-
jeni. Možná také zrovna prožíváte oba-
vy o životy druhých nebo o svůj vlastní. 
Možná procházíte těžkým obdobím, bo-
jujete s úzkostí nebo se strachem. Zkus-
te mu čelit modlitbou. 

Byl jsem překvapen, kolikrát v Bibli 
zaznívá povzbuzení: „Neboj se!“ Bůh to 
s námi myslí dobře. Chce, abychom mu 
důvěřovali. Když člověk prochází ne-
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Komický futbalový zápas
Jubileum spojenia afrického ostrovné-

ho štátu Zanzibar a pevninskej Tangani-
ky do Tanzánie: Samozrejmou súčasťou 
bola veľká slávnosť a tiež futbalový zá-
pas dvoch dedinských mužstiev. Ale je 
to zvláštna hra. Jedno mužstvo má silnú 
prevahu, no predsa sa nedokáže dostať 
do pokutového územia druhého. Ne-
skôr nám povedali, že nejaký hráč mu-
sel zakopať dawa (medicínu) na hranici 
pokutového územia. Na druhej strane 
uteká hráč ako splašený popri čiare tam 
a späť. Ale vôbec alebo skoro vôbec sa 
pritom nepotí. Mne stačilo na spotenie, 
aby som sa mu prizeral, preňho je to ale 
ako nič. Bol to syn dedinského šamana.

Pri rovnakej slávnosti sme pozorovali 
spolu s manželkou, ako bubeník urči-
tým rytmom manipuloval ľudí k tomu, 
aby začali tancovať. Pre nás znepokoju-
júca situácia…

Zvláštna autonehoda
Každú stredu sme chodili so skupinou 

kresťanov z Kanisa la Biblia na evanjeli-
záciu do Masasi. Dedina, o ktorej sme 
verili, že nás tam Boh posiela kázať, 
o ktorej sme ale vedeli, že je to „tvrdá 
pôda“. Raz sme cestovali do tejto dediny, 
vzdialenej asi 20 km od Mbesy. Spievali 
sme aj zvestovali. Stretávali a zhovárali 
sme sa s ľuďmi. Keď sa zotmelo, pre-
mietali sme film Ježiš. Ako vždy to bola 
udalosť. Potom sa začala cesta naspäť. 
Všetko bolo pobalené a naložené. Ako 
vždy, niektorí ľudia z dediny chceli, aby 
sme ich vzali, aby využili príležitosť ísť 
do nemocnice. Až po niekoľko 100 met-
rov k misijnej stanici išlo všetko hladko. 
Potom sa stala strašná autonehoda, keď 
auto narazilo priamo do skaly. Landcru-
iser (terénne auto) sa prevrátil a opäť 
dopadol na zem. Na počudovanie nebol 
skoro nik zranený, ale jeden z najob-
darovanejších a najviac evanjelizujú-
cich spolupracovníkov prišiel o život. 
Bol vedúcim pracovníkom nemocnice, 
ženatý a mal dieťa. Jedna žena musela 
byť s veľkým úsilím vyslobodená z auta, 
ale „len“ si zlomila nohu. Ostatní vôbec 

neboli zranení. Jeden vyletel aj s gene-
rátorom do vzduchu a generátor a on 
pristáli pokojne vedľa seba.

Čo sa deje v takýchto prípadoch? Sme 
aj my ako kresťania vydaní napospas, 
alebo prinajmenšom vystavení, zlým 
silám? Ďalšie príklady by mohli nasle-
dovať. Tiež prípady posadnutosti a po-
viazanosti. Čo vtedy pre nás znamená, 
že láska premáha strach?

Napadnutý – ale chránený
Pri spätnom pohľade na náš pobyt 

v Tanzánii mi zostal dvojaký poznatok: 
Moje kresťanstvo som tam prežil ako 
vystavené útokom, ale tiež ako chráne-
né závislosťou od Boha. Uvedené príkla-
dy môžu znieť neobyčajne v porovnaní 
s tým, ako väčšinou vyzerá náš život 
tu v Európe. Ale v konečnom dôsledku 
je to jedno, v akých podmienkach sa 
uskutočňuje naše nasledovanie. Boh je 
rovnaký a my sme tí istí ľudia v Európe 
aj v Afrike.

Tu aj tam je pochybnosť a neistota vo 
viere.

Tu aj tam máme strach, aby sme sa 
neklamali – takpovediac nehrali si „di-
vadlo“. Táto myšlienka ma veľmi za-
mestnávala pri obrátení.

Vlastná vina nás obžalúva – mnoho-
krát oprávnene.

Okolnosti sa nás pýtajú: Kde je Boh? 
Zabudol na mňa?

A napokon sú i také udalosti, aké sme 
prežili v Tanzánii.

Je tu strach. Máva veľmi rozdielne for-
my a prejavy. A práve preto je dôležité 
venovať tejto otázke pozornosť.

Premôcť môžem len to, čo tu je
Profesionálne mužstvo Bayer Lever-

kusen angažovalo takzvaného motivač-
ného trénera. Ten nechal hráčov chodiť 
po žeravom uhlí a skúšal všetko možné, 
aby vypestoval v hráčoch sebadôveru 
a dôveru vo vlastné sily. Stále si pamä-
tám vetu: Chakka, ty to dokážeš!

Ako odlišne hovorí 8. kapitola v liste 
Rimanom. Áno, prirodzene. Strach je 

pochopiteľný a to z rozličných dôvodov. 
Aj prežité skúsenosti nás môžu ovplyv-
ňovať. K tomu si pridajme: Ani ja nie 
som spoľahlivý, moji blížni tým menej, 
okolnosti sú neraz ťažké, ba mnohokrát 
priam strašné – a potom sú skutočne 
mocnosti a sily, o ktorých často máme 
len malú alebo vôbec žiadnu predstavu.

Pavol to všetko vedel a preto menuje 
celú paletu možných vyvolávačov stra-
chu a tiež odvádzačov od Ježiša. Preto 
je Rimanom 8 okrem iného mohutnou 
demonštrácia lásky a Božej všemohúc-
nosti. V Ňom máme istotu, bezpečnosť 
a pevné zaistenie, v inom nie. Zle by 
sme to pochopili, keby sme sa pokúšali 
robiť to, čo profesionáli z Bayer Lever-
kusen – byť prirodzene pobožní a evan-
jelikálni – ale sami by sme sa do toho 
nasilu nútili.

Našu tému by sme tiež príliš plytko 
uchopili, keby sme mali žiť takpovediac 
bez strachu. Nejde o život bez strachu, 
práve naopak! Ide o život so strachom. 
Ale tak, že do nášho života vpustíme 
a vedome žijeme s týmto Ježišom, ktorý 
pre náš strach, tak ako aj pre naše viny, 
išiel na kríž.

Pre mňa je dôležité miesto v Biblii 
v 2. Mojžišovej 12,13. Je to ustanovenie 
Paschy. Tam sa píše: Keď uvidím krv, 
obídem vás, takže vás zhubná rana ne-
zastihne. Pozrime sa na to: Nejde o to, 
či ja vidím krv. Nejde o to, či ja mám 
pevné presvedčenie, že ma táto krv za-
chráni. Rozhodujúce je, že On vidí krv! 
Božie oko spočíva na krvi. Božia požia-
davka je naplnená. To je skutočnosť 
a prísľub pre nás.

Istota a bezpečnosť sú kotvou, ktorá 
leží mimo mojej osoby. Na tomto zá-
klade nemusím popierať strach. V Ňom 
spočíva víťazstvo, ale tiež ochrana a isto-
ta. Celkom jasné je to z verša Rimanom 
8,31. On je za nás. To chcem a môžem 
veriť. Boh, ktorý jediný správne ohod-
notil moc hriechu, posiela svojho Syna, 
aby za mňa i za teba zomrel na kríži. 
Ako by nám s Ním potom všetko neda-
roval? (verš 32)

Láska prekonáva strach…
lebo Boh nás pevne drží

Myšlienky k Rimanom 8,35-39
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A TERAZ JE PRACOVNÍKOM 
FORUM WIEDENEST.

Strach zostáva, 
zaobchádzanie 
s ním sa mení

Bojím sa hadov. Ani na obrázkoch si 
ich rád nepozerám. A potom som mal 
v Mbese bývať na tzv. „vrchu hadov“. 
Bŕŕ, to som predtým nevedel.

Stále sa bojím hadov. Ale tiež som mo-
hol zažiť, že tento strach neovplyvňoval 
môj čas v Tanzánii. Iné veci boli dôleži-
tejšie, rozhodujúcejšie a tiež určujúcej-
šie ako tento skutočne veľký strach.

V 37. verši Pavol hovorí o tom, že sme 
viac než víťazi skrze Toho, ktorý si nás 
zamiloval. Boh s nami nerobí žiadny 
beh cez prekážky a nepozerá sa, či to 
správne zvládneme. Láska – to je pre 
mňa synonymum pre Krista a vzťah 

tématický článok

k Nemu – vedie ďalej ako k prekonaniu 
prekážok.

Počul som raz príklad jedného muža, 
ktorý mal panický strach zo psov. Išiel 
na jednu biblickú školu a Boh mu polo-
žil na srdce, že si má vytvoriť vzťah k is-
tému spolužiakovi. Škola mala dvoch 
veľkých psov. Ten spolužiak mal rád 
psov a hneď sa prihlásil, že bude s ni-
mi denne chodiť na prechádzku. Náš 
hrdina sa mal skutočne odvážiť denne 
s týmto spolužiakom – a prirodzene aj 
so psami – chodiť von. To ho zmenilo. 
Nemyslím si, že sa z neho následne stal 
cvičiteľ psov, ale vpustil Boha do svojej 
situácie a tým aj do svojho strachu.

Nejde o to, aby som ja premohol 
strach.

Nejde o to, aby som ho potlačil.
Ide o to, aby som veril a dôveroval 

Bohu a Jeho moci.
My nedokážeme ani sa nemusíme 

pevne držať Boha. Stačí, keď Mu do-
volíme, aby nás On pevne držal. Tak je 
možné žiť so strachom. Ba tak ho možno 
i prekonať.

On je za nás. On vidí teba aj mňa. 
Preto je život možný – rôznymi spôsob-
mi a v rôznych situáciách – lebo On je 
Pán.
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1. Strach je normální pocit 
– stejně jako radost, smutek, 
hněv, bolest, vina či stud.

Zdravý strach patří k varovnému syté-
mu, který je pro život nezbytný. Podob-
ně jako upozorňuje bolest na nebezpečí, 
tak nás strach může bleskově ochránit 
a mobilizovat v našem těle nezbytné 
síly. Díky reakcím strachu se dáváme 
buď na útěk, začínáme bojovat nebo 
zkoprníme. Tyto reakce jsou pro naše 
přežití nezbytné. Když mají děti příliš 
málo strachu, pak se rychle zraní a trpí 
úrazy.

Strach má různé podoby: vystupu-
je jako strach při nemoci a smrti, jako 
strach ze ztráty a rozdělení, ze selhání 
(při zkoušce), strach z trestu, z odmít-
nutí a zahanbení, z ponížení a zranění 
(těla, duše) a z vlastních impulsů.

2. Základní formy strachu 
(podle Fritze Riemanna):

Každý člověk má své typické vzorce 
strachu. Tak můžeme rozlišovat čtyři 
rozdílné způsoby jednání jako struktu-
ry charakteru:
• schizoidní (s tendencí vnitřní rozpor-

nosti) osobnost má strach před ode-
vzdáním se, hledá samotu a nezávis-
lost, nepouští nikoho do své intimity;

• depresivní osobnost má strach před 
ztrátou, odstupem, rozdělením 
a strach z opuštěnosti, proto hledá 
blízkost, teplo, lásku, přijetí a splynu-
tí;

• nutkavá osobnost má strach z pomí-
jitelnosti, ze změn, strach z nového 
a neznámého a především před „cha-
osem“, hledá pořádek, preciznost 
a kontrolu;

• hysterická osobnost má strach z ko-
nečných a nutných věcí, z omezení, 
tradice, zákonů, rolí a hranic, hledá 
svobodu, štěstí, obdiv, nové věci.

3. Existují však také 
různé formy chorobných 
(patologických) strachů.

 Tomu předchází zjištění, že všechna 
psychická onemocnění jsou spojena se 
strachem: psychózy, deprese, různé for-
my neuróz, ale také poruchy osobnosti. 
Strachu se můžeme také naučit, když 

má dítě ustrašené rodiče, kteří mají 
sklon je až příliš ochraňovat, nedůvě-
řovat mu, takže nemůže prožít žádné 
vlastní zkušenosti. Strach vzniká také 
tehdy, když dítě prožívá málo jistoty, 
když je vychováváno přísně, když se ne-
naučí vypořádat se stejně starými dětmi 
a uhájit se. V dospělém věku existují 
navíc především dva časté mechanismy 
vzniku patologických strachů:

3.1. Strach jako regrese (pohyb 
zpět): 

Zde se postižený vrací zpět k dětské-
mu stupni, reaguje závislostí, upíná se 
na druhé, je nejistý až k nedospělosti. 
Cítí se a chová se jako malé dítě a hledá 
ochranu a podporu od druhých („ná-
hradní máma“).

3.2. Strach jako náhradní 
pocit: 

zvláště pak při potlačovaném a nedo-
voleném hněvu a agresi. Takoví lidé se 
nedokážou vymezit. Neumí říct „ne“, 
potlačují své vlastní potřeby a neumí 
ukázat a projevit hněv a vztek – pak 
vzniká jako náhradní pocit strach. Když 
je například malé dítě při projevu vzte-
ku tvrdě potrestáno a při projevu ustra-
šenosti utěšováno, naučí se celkem 
rychle pociťovat a projevovat při vzteku 
raději strach…

U dospělých se strach často projeví tě-
lesnými symptomy: zvýšený tep, bušení 
srdce, návaly potu, chvění rukou, su-
ché patro, pocity dušnosti, pocit tísně, 
tlak na prsou, nevolnost, pocit závrati, 
nejistoty, slabosti, otupělosti, náhlé ná-
valy tepla nebo chladu, absence pocitů, 
svědění v ramenou a nohách. K tomu 
přistupuje strach ze ztráty kontroly, 
ztráty konceptu, ze „zešílení“ a nakonec 
strach ze smrti. V těžkých případech při 
záchvatu paniky mají pacienti pocit, že 
objekty prostředí nejsou skutečné (dere-
alizace). Rozlišujeme následovné formy 
poruch strachu:

3.3. Fobie:
a) Agorafobie (strach z otevřených 

prostranství): strach před masou lidí, 
veřejnými prostranstvími, cestováním 
o samotě, velkými vzdálenostmi od do-
mova. Může se dostavit buď s panickou 

poruchou nebo bez ní. Vzniká silná 
emocionální zátěž vyhýbáním se nebo 
symptomy strachu, přičemž postižení 
soudí, že jejich reakce jsou přehnané 
nebo nerozumné.

b) sociální fobie: strach ze sociálních 
kontaktů se sklonem vyhýbat se jim, 
což se u dětí projeví např. strachem ze 
školy, strachem z červenání se, chvění 
nebo pocení se, když se dotyční cítí být 
pozorováni, strach z přijímacích poho-
vorů, strach z autorit, silné zábrany na 
veřejnosti (např. vystoupit s přednáš-
kou), zábrany oslovit neznámé lidi.

c) specifické fobie: rozličné četné stra-
chy ze situací, zvířat (pavouci, hadi, myši 
atd.), z nemocí, z nákazy, z injekcí a kr-
ve. Navíc existuje velké množství zvlášt-
ních situací, kdy se u dotyčných osob 
dostavuje strach: z výšek, z uzavřených 
prostor (klaustrofobie), z výtahů, mos-
tů, tunelů, letadel atd. Doposud bylo 
zaznamenáno přes 130 různých obsahů 
strachu… (!) Vyhýbáním se spouštěcím 
situacím  může být dosaženo osvoboze-
ní od strachu, což však vede k silnému 
omezení v běžném životě a snižuje ra-
dost z něho.

d) generalizovaná úzkostná porucha: 
zde převažují starosti o budoucnost, 
o příslušníky rodiny, kteří by mohli 
onemocnět nebo mít nehodu, přehna-
né starosti o schopnost dosáhnout 
výsledků ve škole nebo v zaměstnání, 
strach o vlastní tělo, zdraví, o finanční 
a profesní jistotu. Dotyční mají nejistý 
a úzkostný pocit, který často nejsou 
ani schopni náležitě popsat. Mohou se 
dostavit i těžkosti s koncentrací a za-
pomnětlivostí, stálá nervozita s dušev-
ní popudlivostí, tělesný nepokoj, bo-
lesti hlavy. Většina takto postižených 
si stěžuje na neschopnost se uvolnit: 
prožívají stálé svalové napětí, spojené 
s rychlou unavitelností a vyčerpáním. 
Mimo to si pacienti stěžují na závrati 
nebo otupělost, dušnost, pocit zadu-
šení, zrychlený puls, pocení, vlhké 
a studené ruce, časté nevolnosti a bo-
lesti břicha, průjmy, únik moči, sucho 
v ústech, problémy s polykáním nebo 
pocit knedlíku v krku, jakož i poruchy 
spánku.

Strach z lékařského 
a psychologického hlediska
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3.4. Panická porucha: 
zde dochází episodicky k návalům 

strachu. Záchvat začíná náhle a zcela 
neočekávaně a trvá několik minut, vět-
šinou jen 5-10 (30) minut, je však do-
provázen intenzivním strachem až ke 
smrtelné úzkosti. Myšlenky krouží ko-
lem ztráty kontroly nad sebou samým, 
že by člověk mohl bezmocně upadnout 
a zadusit se či zemřít. Často je k těmto 
případům volána záchranka a člověk 
dostává injekci se silným utišujícím 
prostředkem nebo je odeslán do nemoc-
nice. Propuštění většinou následuje po 
několika hodinách nebo dnech bez zjiš-
tění nějakých fyzických změn.

3.5. Úzkostná (vyhýbavá) 
porucha osobnosti: 

tyto osoby jsou nejisté, kvůli strachu 
z kritiky nebo odmítnutí se vyhýbají 
profesním aktivitám, vyhýbají se me-
zilidským kontaktům, jsou zdrženliví 
v blízkých vztazích, ze strachu před 
zesměšněním nebo zahanbením. Mají 
strach, že budou v sociálních situacích 
kritizováni nebo odmítnuti. Zdají se být 
nepřívětiví, úzkostliví, nešikovní, myslí 
si, že jsou osobně neatraktivní a chybí 
jim sebedůvěra a vědomí vlastní hodno-
ty. Pevné přesvědčení, že mají obecně 
nižší hodnotu než ti druzí, činí nezatí-
žené jednání s druhými lidmi těžkým. 
Tak je mnoho situací stále více ohrani-
čováno nebo zcela pomíjeno. Takovéto 
poruchy vznikají, když u dětí není sebe-
důvěra budována, nýbrž ničena. Někte-
ří rodiče a známí stále znovu opakují: 
„to nedokážeš“, „jsi neschopný“, „z tebe 
nic nebude“. Nemohou nic vyzkoušet, 
postrádají zážitky úspěchu a v ničem si 
nevěří.

3.6. Zvláštní a smíšené formy: 
často se strach vyskytne u depresiv-

ních poruch, u posttraumatických stre-
sových poruch, u akutních psychických 
zátěží, u hypochondrických poruch (po-
zornost a strach se zaměřuje na vlastní 
tělo), u poruch nutkání (když nutkavé 
jednání není naplněno, nastupuje silný 
strach), u závislosti na alkoholu, lécích 
a drogách a mnoha jiných psychických 
poruchách.

Jak tedy může být pomoženo lidem 
s patologickým strachem? Nejprve by 
měl být každý člověk s výše popsaný-
mi stavy strachu lékařsky vyšetřen, 
aby mohla být vyloučena tělesná nebo 
psychiatrická nemoc. V mnoha přípa-
dech lze pomocí léků dosáhnout velké 

úlevy od symptomů: některá antidepre-
siva jsou v případě strachu velmi účin-
ná. Antidepresiva nevedou k závislosti 
a proto je lze doporučit. Naproti tomu 
léky uvolňující strach, jako benzodia-
zepiny (např. Tavor, Faustan), jsou sice 
velmi účinné, ale již po dvou až třech 
týdnech užívání vedou k závislosti 
– proto musíme před dlouhodobým uží-
váním důsledně varovat. Přesto může 
být mnoha lidem velkou pomocí, když 
proti strachu z létání užijí hodinu před 
letem jednu tabletku Faustanu. Znám 
několik pacientů, kteří to tak udělali 
a let bez potíží zvládli. V takovém pří-
padě nehrozí nebezpečí závislosti.

Požívání léků může poskytnout po-
moc jen omezeně. Důležitější je psycho-
terapeutické a pastorační doprovázení 
a pomoc. Důležité pravidlo zní: strach 
vydržet! Nevyhýbat se mu, nesnažit 
se o únik! Musíme s dotyčným mluvit 
o tom, že nával strachu, ať už se jeví jak-
koliv nebezpečný, bude trvat jen několik 
minut a je zcela bezpečný. Mým pacien-
tům vždy říkám: „Ještě nikdy žádný pa-
cient nezemřel na nával strachu – mohl 
byste být první, ale je to zcela neprav-
děpodobné.“ Většinou se tomu pacienti 
zasmějí a humor je vždy dobrý.

Strach nesnáší humor. Je dokonce dů-
ležité, vyhledávat situace, které spouš-
tějí strach (expozice), např. při velkém 
strachu vystoupit na rozhlednu tím, že 
pomalu trénujete a stoupáte vzhůru 
a překonáváte strach, který se při tom 
dostaví, až se jednoho dne postavíte na 
nejvyšší patro rozhledny.

Psychoterapeut bude dávat pozor, aby 
pacient našel přístup ke svým pocitům 
(hněv!), bude se svým klientem praco-
vat na tom, aby překonal dětské závis-
losti, stal se dospělým a k posílení jeho 
sebevědomí uskuteční trénink sebejis-
toty. Zvláště u panické poruchy a fo-
bií jsou takováto terapeutická cvičení 
účinná, u generalizovaných úzkostných 
poruch pomáhají především rozhovory 
s využitím hlubinné psychologie. Při vší 
terapii zůstává tím nejdůležitějším, že 
s našimi strachy smíme denně a vždy 
znovu přicházet v modlitbě s důvěrou 
k Bohu. V Bibli nacházíme vždy znovu 
výzvu: „Neboj se!“ „Všechny své starosti 
vlož na mne!“ „Nestrachuj se!“ „Já jsem 
s tebou, já ti také pomůžu!“

tematický článek
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Devastující důsledky náboženského 
strachu se mi naplno objasnily v rozho-
voru s jedním známým. Bavili jsme se 
o přístupu k Písmu a o obrazném chá-
pání některých biblických míst. Vzpo-
mínám si, že ten člověk několikrát řekl: 
„Já mám strach, že...“ Že to druzí špatně 
pochopí, že se zpronevěříme Písmu, že 
nebudeme dost věrní, že se z nás stanou 
liberálové, že si to někdo špatně vysvět-
lí, že ... Tehdy mi došlo, že ten člověk 
žije v zajetí strachu!

Strachem je ovládáno velké množ-
ství křesťanů. Důsledky jsou smutné 
a dalekosáhlé, neboť tito lidé se bojí jak 
myšlenek, tak slov, ale především lidí, 
kteří tato slova vyslovují. Jelikož se po-
hybujeme v oblasti náboženství, dotýká 
se tento strach niterných oblastí života. 
Snad proto jsou jeho důsledky tolik de-
vastující. Uveďme několik příkladů:

Strachem spoutaní lidé žijí v bezpeč-
ném uzavřeném myšlenkovém světě. 
Jeho pravdivost nikdy nezpochybňují, 
neboť vědí, že kdyby se jim narušila 
třeba jen část složité myšlenkové kon-
strukce, začne se jim postupně hroutit 
všechno. Paradoxní je, že ačkoli se vše 
točí kolem Pána Boha, je tento myšlen-
kový svět na Bohu vlastně nezávislý. 
Proto se tito lidé bojí nad tématy, kte-
rá by jejich náboženský systém mohla 
narušit, byť jen přemýšlet, neřku-li, že 
by se jimi vážně a poctivě zabývali. Dů-
sledkem toho je, že čtou jen prověřené 
knihy, stýkají se pouze s „bezpečnými“ 
lidmi, chodí jen na taková místa, která 
je neohrožují. 

Lidé ovládnutí strachem nedoká-
žou věřit svou vlastní osobitou vírou. 
Ve svém poznávání Boha se obávají 
riskovat a také v církvi se bojí cokoli 
nového a osobitého podnikat. Vědí, co 
by měli: pravidelně číst Bibli, modlit 
se, vystříhat se zlého. Pokud mají dost 
vůle a tyto náboženské povinnosti 
plní, jsou přesvědčeni, že jejich život 
je v pořádku. Nedokážou-li však své 
náboženské povinnosti plnit tak, jak si 
myslí, že to od nich Bůh chce, propada-
jí malomyslnosti. Bůh není pro ně „TY“ 
ve vztahu, nýbrž je to „NĚKDO“, kdo 
má nároky. 

Neblahým důsledkem strachu u vě-
řících lidí je tendence znepříjemňovat 

život druhým lidem. Strachem spoutaní 
křesťané mají ve zvyku sýčkovat, zaka-
zovat, nařizovat, bránit druhým v inicia-
tivě, varovat před nebezpečím; a pokud 
jejich varování není vzato vážně, dávají 
ostentativně od všeho ruce pryč.

Pokud se strachem nechávají ovládat 
lidé, kteří stojí v církvi v nějakém auto-
ritativním postavení, projevuje se tato 
negativní emoce silnou touhou po moci, 
pocitem odpovědností za druhé i za 
„dílo Boží“ (což je mnohdy pouze jejich 
představa) a snahou chránit „ovečky“ 
před skutečným či domnělým hříchem 
i proti jejich vůli. Je-li náboženským 
strachem spoután člověk, který v církvi 
káže, musí věřící snášet promluvy plné 
zákonictví, neustálých varování, sypání 

hlav popelem a vztyčených prstů. Po-
každé jsou před něčím varováni a je jim 
naznačováno, že jejich víra a nábožen-
ské výkony jsou prostě nedostatečné.

Náboženský strach je zvláštní kate-
gorií strachu. Jeho podstatou je obava, 
že bychom my nebo kdokoli jiný mohli 
svým jednáním, slovy či dokonce myš-
lenkami ublížit Pánu Bohu či jeho dílu. 
Je to strach o Pána Boha, kterého musí-
me chránit a bránit.  

Příčiny náboženského strachu
Příčina náboženského strachu často 

nespočívá v duchovní oblasti, ale spíš 
v oblasti osobnostní nezralosti. Většinou 
jím trpí člověk, který si není jist sám se-
bou a neustále potřebuje sebe samého 
potvrzovat. Jeho hlavní starostí je, jak se 

O náboženském strachu
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na něj dívá Hospodin a také druzí lidé. 
Jelikož si takový člověk není sám sebou 
jist, musí se neustále snažit vylepšovat 
si před Bohem svou  image. Odtud ona 
křečovitost v projevech zbožnosti, ale 
i obava z jakéhokoli přešlapu. Stejný 
pocit mají takoví lidé i před lidmi v círk-
vi. Proto většinu své energie věnují na 
to, aby o sobě vytvořili pozitivní obraz, 
který pak samozřejmě musí se značným 
úsilím udržovat. 

Vedle osobnostních slabostí je zdro-
jem náboženského strachu také nedo-
statek víry. Člověk spoutaný tímto stra-
chem nedokáže uvěřit, že Hospodin jej 
přijímá takového, jaký je, a to pro záslu-
hu Pána Ježíše. Tvrdí, že tomu věří, ale 
ve skutečnosti musí sobě i Bohu svou 
duchovní kvalitu a zbožnost neustále 
dokazovat. Současně propadá pocitu, 
že Hospodina a jeho věc je povinen brá-
nit a jakoukoli možnost jeho znevážení 
postihovat.

Náboženský strach může mít své 
počátky i ve špatném vedení v počát-
cích duchovního života, případně ve 
falešné náboženské výchově v dětství. 
Rodí se tam, kde je Bůh představován 
jako přísná autorita, aniž je tento ob-
raz vyvážen poukazem na jeho milosr-
denství a lásku. Jinou příčinou tohoto 
strachu je přeceňování role člověka ve 
vztahu s Bohem, jeho věrnosti a zbož-
ných úkonů. Náboženský strach se rodí 
také tam, kde jsou věřící neustále upo-
zorňováni na nějaké nebezpečí, kde se 
církev vymezuje slovy: „Nejsme jako 
oni.“ Pojetí života věřícího jako stálého 
boje, v němž je permanentně třeba če-
lit nějakým nástrahám, se může velmi 
snadno zvrhnout do patologie strachu. 
Jestliže má věřící člověk pocit ohrožení 
ze strany světa, ostatních církví a pří-
slušníků jiných náboženství, je-li stále 
varován před falešným učením a faleš-
nými náboženskými projevy, nebude 
zcela jistě schopen normálních vztahů 
s druhými lidmi, a už vůbec ne s křes-
ťany jiných denominací, byť je nazývá 
„bratry v Kristu“.

Jaké je řešení? 
Písmo říká: „Láska nezná strach; doko-

nalá láska strach zahání, vždyť strach půso-
bí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti 
v lásce.“ (1J 4,18) Zvláštní je, že pisatel 
zde nemluví o lásce k Bohu, ale o lásce 
k druhým lidem. „Milovaní, jestliže Bůh 
nás tak miloval, i my se máme navzájem 
milovat.“ (1J 4,11) Cítím-li se být dru-

tematický článek

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

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

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

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

Syn môj, poď!

hými lidmi (a možná také samotným 
Pánem Bohem) ohrožován, jsem-li plný 
neodpuštění a závisti, představují-li pro 
mne druzí lidé především konkurenci, 
je jediným řešením pokání, tedy lítost, 
vyznání hříchu před Bohem, postupná 
proměna smýšlení. Musím však nejprve 
přijmout samého sebe, musím se smířit 
s tím, kým jsem a jaký jsem. Teprve po-
tom se mohu začít učit přijímat i druhé 
lidi. Teprve když je začnu milovat, budu 
respektovat jejich jinakost, odlišné ná-
zory a jiný přístup k životu. Podle Jano-
vy epištoly právě takové postoje strach 
dokonale vyhánějí.

Závěr
 Strach vede k agresivitě, manipulaci, 

odsuzování, pomluvám a mocenskému 
jednání. Strach je jedním z nejúčinněj-
ších nástrojů Zlého, jímž ničí církevní 
společenství. Ježíš na kříži zemřel i pro-
to, abychom už nemuseli žít ve strachu. 
Abychom se však náboženského strachu 
dokázali zbavit, musíme si jej začít uvě-
domovat. Jak na to? Zkusme začít třeba 
tím, že budeme poslouchat svou vlastní 
řeč. Kolikrát v rozhovoru s bratry a sest-
rami o církvi, službě, Písmu a duchov-
ních otázkách říkáme: „Já mám strach, 
že...“? 

JÁN KUČERA
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příběh ze života

Jmenuji Josef Divácký, narodil jsem se 
7. 4. 1958 v Hustopečích. Dětství jsem 
prožil v Mikulově, kde jsem vyrůstal 
v rodině se sedmi sourozenci jako před-
poslední dítě. Když mi bylo 12 let, zača-
lo se manželství mých rodičů rozpadat. 
Otec žil s přítelkyní a matka s přítelem. 
Mě a nejmladší sestru umístili do dět-
ského domova v Třešti u Jihlavy. Staraly 
se tam o nás soudružky vychovatelky 
a děly se tam prapodivné věci. Byl jsem 
tam v letech 1973 až 76. V té době jsem 
se tam vyučil za klempíře-pokrývače. 
V roce 1976 jsem po vyučení domov 
opustil. Docházelo tam ke zneužívání 
dětí a v roce 1982 domov zanikl.

Šel jsem bydlet k druhé nejstarší se-
stře, která pracovala v textilní továrně 

v České Třebové. Po roce jsem šel na vo-
jenskou službu na podzim 1978 a v ro-
ce 1980 jsem se vrátil do České Třebo-
vé. Chvíli jsem pracoval jako pokrývač 
a pak jako údržbář v textilce Primona 
(Perla) do roku 1984. V textilce jsem se 
seznámil s jednou dívkou, chodili jsme 
na zábavy a koncerty. Měli jsme se rádi 
a v roce 1981 jsme se vzali. Rozuměli 
jsme si, měli jsme společný zájem a žil 
jsem bez Boha. Narodily se nám dvě 
děti, Tomáš a Lucie. Po třech letech 
jsme si přestali rozumět, byli jsme oba 
nezodpovědní. O děti se starala moje 
tchýně a dobře je vychovala. Dnes mají 
obě děti své vlastní rodiny. V partě jsme 
si každý našli nového partnera. Po pěti-
letém manželství jsme se rozvedli. 

Postupně jsem se dostal na šikmou 
plochu. Byl jsem v podmíněném tres-
tu. A jednou na zábavě jsem jednomu 
z účastníků ublížil na zdraví  - dostal 
jsem dva roky na Borech. Tam jsem 
poznal spoustu nespravedlnosti. V ro-
ce 1990 na Havlovu amnestii jsem byl 
propuštěn a vrátil se zpět do České Tře-
bové. Má první žena měla za sebou dva 
rozvody a nevypadala dobře, protože 
pila a kouřila marihuanu. 

Navštěvoval jsem děti, o které se sta-
rala tchýně. Začala nová doba, otevřely 
se dveře i pro duchovní věci. Svědomí 
mě obviňovalo a já věřil, že nějaká in-
teligence musí vesmírem vládnout. Na-
vštěvoval jsem církve (Adventisté, Jed-
nota bratrská…) a začal věřit v existenci 

Boží pomoc v boji 
s vlastní minulostí

životní příběh Josefa Diváckého
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JOSEF DIVÁCKÝ

Boha. Pokaždé, když jsem to s Bohem 
začal myslet vážně, prožíval jsem útoky 
od Zlého. Dostavovalo se to ve chvílích 
zamyšlení, když jsem se modlil před 
spaním nebo potkal někoho ze staré 
party.

Na vlastní oči jsem např. viděl seanci 
s pohybováním předmětu. Jako věřící, 
jsem jim to však rušil. Vím, že zlé du-
chovní síly jsou reálné a nebezpečné. 
Bůh je nenávidí. Proto se snažím ty, 
kteří jsou zvědaví, odradit, aby se okul-
tismem a černou magií nezabývali. Vím, 
jak mnozí z nich dopadli. V azylovém 
domě se je snažím varovat před horo-
skopy. Ty jsou rozšířeny i mezi dětmi. 
Otvírají se tak působení toho Zlého. Ďá-
bel se převléká za anděla světla a snaží 
se nás svést, ale na toho, kdo je v Kristu, 
nemůže.

Našel jsem si novou přítelkyni a chtěl 
jsem založit rodinu. Vzali jsme se na 
podzim roku 1990. Byli jsme spolu 15 
let a z manželství mám dvě děti, To-
máše a Kateřinu. Děti jsme vychová-
vali spolu. Obě jsou samostatné a mají 
vlastní rodiny, ale jsou ateisté. Stýkáme 
se a voláme si.

Církve jsem navštěvoval sám, žena 
o tom nechtěla ani slyšet. Dělal jsem to 
potají a to také vedlo později k rozpadu 
našeho vztahu. Tehdy jsem se setkal se 
Svědky Jehovovými (kolem roku 1995). 
Nechal jsem se svést jejich učením, 
když jsem četl jejich literaturu, ale tu-
šil jsem, že něco není pořádku. Potře-
boval jsem živé Boží slovo, ale u nich 
jsem je nenašel. V Boha jsem věřil, ale 
byl pro mě neuchopitelný a kamenem 
úrazu se mi stali někteří lidé. Neměl 
jsem pokoj.

Pracoval jsem nadále jako údržbář 
a skladník. Zajímal jsem se o nábožen-
skou literaturu a mé ženě se to nelíbilo. 
Četl jsem Bibli a občas vzal děti do sbo-
ru. To se ženě nelíbilo. Přestávali jsme 
si rozumět. Díky kamarádovi z party, 
který se obrátil ke Kristu a stal se z něj 
nový člověk, jsem začal chodit do Jed-
noty bratrské v Ústí nad Orlicí. V tom 
sboru jsem získal jistotu, že Bůh za mě 
zemřel a vše najednou dostalo smysl. 
Věděl jsem, že za mě Ježíš zemřel. Pro-
tože přišel proto, aby „každý, kdo v ně-
ho věří, měl život věčný.“ To změnilo 
můj život, mou minulost i budoucnost. 
„Poznáte pravdu a pravda vás vysvobo-
dí.“ Kdo ji pozná, ten je svobodný od 
lidí a jejich chytráctví. 

Tehdy jsme jezdili do Kostelce nad 
Orlicí, kde byly pobyty charismatické-
ho hnutí. Přijížděli křesťané z Ameriky. 
Jejich svědectví a kázání ke mně silně 
promlouvala. Na konci devadesátých 
let, jsem se tedy zcela svobodně rozho-
dl, že chci být pokřtěn biblickým křtem 
ponořením. Své duchovní zázemí jsem 
tehdy našel ve sboru v Ústí nad Orlicí. 
Život šel dál a já jsem musel začít jezdit 
za prací.

Kolem roku 2000 jsem prožil Boží 
zastavení, když jsem se vlastní vinou 
plácal životem. Pracoval jsem tehdy 
u podnikatele, který dělal podvody 
za milióny. Nezaplatil nám a dokonce 
nás udal. Byli jsme ve vazbě v Ostravě-
-Heřmanicích, odkud nás pak pustili. 
Ale než se tak stalo, setkal jsem se tam 
s Ivanem Vlachynským, který vedl Teen 
Challenge v Tyře u Třince. Chodil do 
věznic a jako bývalý narkoman měl sil-
né svědectví o Bohu. Vykládal Bibli a to 
mě znovu zasáhlo. Jeho změněný život 
a vztah s Bohem mě přitáhly zpět k Bo-
hu. Vím, že Boží milost trvá a Bůh jde 
za ztracenými lidmi, jako jsem byl já, 
a promlouvá k nim. Věděl jsem, že mne 
Bůh drží. Měl jsem v něm jistotu.

Manželce se to nelíbilo, měla mě za 
blázna. Začalo období disharmonie 
a překážek. Šli jsme každý jinou cestou 
a nakonec jsme se rozvedli (2004). Žili 
jsme však spolu ještě dva roky, než děti 
odešly z domova. V Primoně jsem práci 
ztratil. Začal jsem jezdit do Frýdku-Míst-
ku dělat klempíře a pokrývače. Pracoval 
jsem v Ostravě, Frýdku a Českém Těší-
ně a žil v podnájmech a na ubytovnách. 
Majetek a vše, co jsem si pořídil, jsem 
totiž nechal bývalým manželkám. Stal 
se ze mne člověk bez domova. Stěhoval 
jsem se z místa na místo.

Četl jsem si Bibli, ale nebyl jsem čle-
nem žádné církve. Když jsem měl volno, 
navštěvoval jsem různé církve (v Těšíně 
Církev Bratrskou nebo Evangelický sbor 
na Rozvoji). Něco mě pudilo, abych po-
slouchal kázání, potřeboval jsem to. Po-
znal jsem doslova, že člověk není živý 
jen chlebem. Když jednou přišel do 
azylového domu pastorační pracovník 
a pozval mě do Křesťanského sboru, po-
znal jsem, že tu lidé žijí s Bohem. Načer-
pal jsem hodně z jejich knihovny. Mám 
zkušenost, že Bůh jde za mnou. Cítím, 
že si chci dát věci do pořádku, navští-
vit lidi a prosit je za odpuštění. To bych 
chtěl ještě udělat.

informace

Velikonoční konference Křesťanských 
sborů se připravuje opět v Třinci v ter-
mínu 7. - 8. dubna 2012. 

Tématem je  

Posvěcený život 
s Kristem 

a hlavní řečník Michael Kotsch je po-
zván z biblické školy v Brake v Němec-
ku. 

Těšíme se na vaši účast.

Shromáždění 
starších

Podobně jako v předchozích letech 
proběhne na jaře příštího roku Shro-
máždění starších Křesťanských sborů 
v objektu kláštera ve Vranově u Brna 
v termínu 14. - 17. března 2012. Téma-
tem setkání bude Odvážné vedení a na-
kažlivá služba a hlavním řečníkem Ken 
Horton (USA).

První tři dny jsou otevřeny všem bra-
trům, kteří ve sborech konají svou služ-
bu. Zahájení je plánováno na 17.00 hod. 
a ukončení v sobotu v 16.00 hod. Cena 
pobytu je 1999 Kč (3 dny plné penze, 
komfortní ubytování, lektoři a orga-
nizační náklady). Cena je zachována 
jako v roce 2011, přestože se ceny zvý-
šily. Zálohu 1000 Kč uhraďte, prosím, 
do 20. ledna 2012 na mezisborový účet 
č. 1342215399 / 0800, var. symbol 1710 
(do poznámky uveďte své jméno).

Připomínky a doplňky k navrženému 
programu zašlete spolu s přihláškou 
k účasti nejpozději do 20. ledna 2012 na 
adresu: supik_jaroslav@quick.cz . Prosí-
me o vaše modlitby za setkání.

Velikonoční 
konference

JAROSLAV ŠUPÍK A PAVEL BOHÁČ
 JEDNATELÉ KŘESŤANSKÝCH SBORŮ

JAROSLAV ŠUPÍK A PAVEL BOHÁČ
 JEDNATELÉ KŘESŤANSKÝCH SBORŮ
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ohliadnutie sa za IBCM5

H�adanie rovnováhy
Hneď na úvod si musíme uvedomiť, 

že rast nie je naša úloha, ale Božia. On 
dáva rast. Ale Boh si vybral nás ako 
nástroje, cez ktoré chce pôsobiť. On 
dokáže budovať cirkev i bez nás alebo 
dokonca napriek nám, ale túži po tom, 
aby nás mohol použiť.

Keď sa nad témou rastu zamyslíme, 
každý si to môže predstaviť ináč. Pre 
niekoho to znamená dodať energiu 
tomu, čo sa už v cirkvi deje. Niekto 
v tom vidí zmenu – a ktovie, či sa mu to 
bude páčiť? Niekto si môže predstaviť 
hľadanie nových ciest k vyššej efektív-
nosti a na zmeny sa teší.

Jedni v tom vidia výzvu k väčšej vernos-
ti. Niekde sme ju stratili a musíme sa k nej 
znova povzbudiť. Byť verný je dôležitejšie 
než byť relevantný v tomto svete. Druhí 
to pochopia ako výzvu adaptovať cirkev 
na prostredie, v ktorom sa nachádza, na 
konkrétnu krajinu alebo subkultúru alebo 
jazykovú skupinu. Pre nich je relevancia 
v danom kontexte kľúčom k rastu.

V skutočnosti je pravda niekde 
uprostred. Spočíva v napätí medzi sta-
bilitou a zmenou a medzi relevanciou 
a vernosťou. Mnohú kresťanskú službu 
charakterizuje takéto napätie. Krista 
vnímame ako Pána i Služobníka. Hovo-
ríme o jednote a zároveň rozmanitosti 
cirkvi, ktorá je i tu zastúpená. Myslí-
me na milosť nášho Pána Ježiša Krista 
a zároveň na súd na kríži. Je tu napätie 
medzi vytrvalou vernosťou až do konca 
a zároveň relevantnosťou, schopnosťou 
osloviť ľudí v danom prostredí, ktoré 
sa mení čoraz rýchlejšie. Musíme si dať 
pozor na rovnováhu, aby sme sa nevy-
chýlili príliš na jednu stranu.

Ak sa sústredíme iba na vernosť, svet 
nás bude vnímať len ako dáky divný 
spolok a ľudia nebudú chcieť mať nič 
do činenia s nami. Budeme len čudáci. 
Ak ale budeme usilovať iba o zrozumi-
teľnosť, nebude nás svet vnímať vôbec. 
Budeme takí, ako všetci ostatní. Nebude 
vidno odlišný spôsob života alebo odliš-
nú perspektívu, čo by sme ľuďom mohli 
ponúknuť. Potrebujeme si teda zachovať 
takú rovnováhu, že relevantnosť nášho 
prístupu a jedinečnosť nášho posolstva 
vytvoria spojenie. V tomto bode musí-
me začať, keď chceme hovoriť o opätov-
nom naštartovaní rastu.

Pozrieme sa spolu na rad obrazov ale-
bo ikon, ktoré nám svet ponúka a ktoré 
na nás pôsobia. A potom sa zamyslíme, 
k akej odpovedi na ne nás Biblia volá.

Prvý obraz: Pohovka
Rozvinutý svet sedí na gauči. Mno-

hí z nás často tiež. Chceme dosiahnuť 
pohodlie alebo pôžitok. Budujeme si 
pohodlné domy, kupujeme pohodlné 
autá, zabezpečujeme si bezproblémový 
život poistením, a keď to zlyhá, hľadá-
me vinníka, ktorý za to môže. Veríme, 
že máme právo nažívať si bez problé-
mov, ťažkostí, kríz. Veríme, že ak sa do-
statočne posnažíme, uchránime sa pred 
každou bolesťou. Berieme život do vlast-
ných rúk a zúfalo sa snažíme udržať ho 
pohromade. Usilujeme sa o dobrý život. 
Aj my ako kresťania si myslíme, že je to 
naše Bohom dané právo.

Čítal som mnoho štúdií, prevažne 
z Ameriky. Ukazujú napríklad, že väč-
šina ľudí je ochotná vydať sa na cestu 
zmeny, ak im sľubuje zisk a potešenie 
a vyhnutie sa bolesti a obeti. Neveriaci 
spravidla neveria v nejaký daný zmysel 
života, okrem žitia v pohodlí a pôžit-
koch. Vo voľbách preferujú kandidátov, 
ktorí im sľubujú nejaký druh pohodlia 
v živote. Aké úzke! Rozvinutý svet sa 
odvrátil od Boha k pohovke.

Keď však nahliadneme pod povrch, 
zistíme, že ľudia, usilujúci o pohodlie, 
nenachádzajú skutočné uspokojenie, 
ale značnú mieru neistoty. To sa niekedy 
týka i nás. Štúdia zo Spojeného Kráľov-
stva ukazuje, že 41% ľudí prežíva neisto-
tu aspoň v jednej dôležitej oblasti svoj-
ho života. A v mnohých prípadoch to 
vedie k nezanedbateľným problémom 
v oblasti duševného zdravia. V rozvi-
nutom svete máme tak veľa – a predsa 
prežívame úzkosť, osamelosť a pocit 
nezmyselnosti. Pohodlie nám neprináša 
pocit bezpečia a skutočné uspokojenie, 
ale úzkosť a potrebu vyhľadávať rôzne 
terapie. Kam sa podeli tí, čo boli pripra-
vení klásť svoje duše pre Krista?

Druhý obraz: Trh
Rozvinutý svet ide na trh. Nedá sa 

tomu uniknúť. Dožadujeme sa okamži-
tého uspokojenia. Máme si z čoho vybe-
rať, ponuka je priam nekonečná. Štúdie 

ukazujú, že táto nasýtená ponuku na 
trhu v nás vytvára posun od oddanosti 
spoločnému dobru na základe zdieľa-
ných hodnôt k sledovaniu svojich vlast-
ných preferencií. Ďalšie štúdie pouka-
zujú na to, že je priama súvislosť medzi 
vystavením sa vplyvu audiovizuálnych 
médií a materialistickým zameraním 
človeka. Rozvinutý svet sa odvrátil od 
viery v Boha k bohu trhu. Vo svete nasý-
tenom médiami sme sa znížili k agresív-
nemu materializmu a spotrebe.

Celý politický život sa zameriava na 
oblasť ekonomickej prosperity. Vodco-
via merajú náš ekonomický prínos pe-
niazmi. Čo prináša hmotné hodnoty, je 
dobré pre krajinu. Vysoká spotreba sa 
cení ako niečo pozitívne. Tak si Západ 
predstavuje slobodu. Slobodu vybrať si, 
čo sa mi páči, zhŕňať, nakupovať, čo len 
chcem, a dokonca i veriť, čomu sám ch-
cem. A keď sa mi v nedeľu nebude pá-
čiť v zbore, o týždeň pôjdem do iného. 
Stali sme sa zákazníkmi a nakupujeme. 
Ako nomádi putujeme od jednej oázy 
k druhej, všade nekúpime, ale nikde sa 
neusadíme. Definujeme sa tým, čo je 
prítomné, čo sa dá zakúpiť a zažiť.

Ale uspokojí nás to? Nie! Jedna štú-
dia ukazuje, že šťastie má v chudob-
nejších krajinách materiálnu podobu, 
ale v bohatších post-materiálnu. Inými 
slovami, v krajinách, považovaných za 
bohaté (ako Austrália), bohatstvo už 
nefunguje ako indikátor šťastia. Mate-
rializmus a tovar, ktorý kupujeme, nám 
neprináša, čo reklama sľubovala. Nevi-
díme žiadny vyšší zmysel, ktorý by sme 
mali napĺňať, žiadne hranice, ktoré by 
sme mali prekonávať, žiaden vznešený 
životný cieľ – okrem ďalšieho nákupu. 
Väčšinu ľudí prenasleduje nutkavý po-
cit prázdnoty. Vieme, že by to tak nema-
lo byť, ale zľahčíme to nejakým vtipom 
a ideme ďalej, za ďalším nákupom. Kam 
sa podeli tí, ktorí mali byť spokojní za 
každých okolností?

Tretí obraz: Blog
Ľudia v rozvinutom svete sa dožadu-

jú, aby boli vypočutí. K posunu od mo-
derného sveta k postmodernému patrí 
upustenie od hľadania jednej spoločnej 
pravdy či istoty a požiadavka, aby náš 

Ako znovu naštartovať rast
v rozvinutých krajinách
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hlas bol vypočutý s rovnakou autoritou. 
Symbolom toho je blog. Každý môže 
zverejniť akúkoľvek informáciu, či už je 
to dôležité alebo nie. V dobe pluralizmu 
sa všetky možné životné filozofie pova-
žujú za rovnocenné. V tejto ére interne-
tu a sociálnych médií možno môj a tvoj 
blog považovať za rovnako hodnotný 
ako BBC. Meradlom dôležitosti pravdy 
už nie je jednotné prijatie nejakého sve-
tonázoru, ale množstvo kliknutí na tvo-
ju stránku. Nechceme, aby niekto roz-
hodoval o pravde za nás alebo hovoril 
za nás, trváme na svojom práve vyjadriť 
sa. Jediná konečná pravda je, že ma mu-
síte tolerovať.

Jedna tretina dospelých ľudí na Zápa-
de verí, že morálna pravda je absolútna 
a nezávislá od okolností. 80% Američa-
nov bez rozdielu veku verí, že ľudia by 
mali dospieť k svojmu presvedčeniu ne-
závisle od náboženských inštitúcií. Kaž-
dý chce svoju vlastnú pravdu. Dôkazy sa 
nehľadajú v spoločnosti alebo v niečom, 
čo nás presahuje, ale ich človek hľadá vo 
vlastnom vnútre. Západná kultúra je čo-
raz subjektívnejšia. Ešte aj pri správach 
sa kladie dôraz na pocity.

Aký dôsledok má táto snaha pub-
likovať vlastnú neznalosť? Máme po-
cit slobody, že sme sa mohli vyjadriť, 
vykričať svoj názor? Neviem. Ale pri 
všetkom tom množstve publikovaných 
informácií, dôkazy naznačujú, že na-
miesto nájdenia slobody a utvrdenia 
nás individualizmus vedie do chaosu. 
Tri štvrtiny dospelých považujú morál-
ny stav národa za znepokojivý a hľadajú 

vedenie, ktoré by obrátilo smerovanie 
spoločnosti. Nie je to zaujímavé? Tí istí 
ľudia, ktorí odmietajú objektívne morál-
ne zásady, hľadajú niekoho, čo by nás 
vyviedol z morálneho zmätku. Čo to 
chcú? A čo nájdu?

Náš svet sa rúca a zisťujeme, že náš 
svetonázor nie je nič viac než nejaké 
naše myšlienky. Zostali nám vnútorné 
názory bez viery vo vonkajšiu skutoč-
nosť. Kam sa podelo Božie slovo, ktoré 
malo byť základom pre náš život?

Štvrtý obraz: YouTube
Ľudia v rozvinutom svete chcú byť 

videní. Hádam všade poznajú Justina 
Biebera. Fenomén YouTube umožňuje 
každému urobiť zo seba idol a predviesť 
sa celému svetu. Ľudia vždy chceli byť 
povšimnutí a ocenení, ale toto je iný 
level. Toto je sebazbožňovanie, keď jed-
notlivec vníma, ako by sa celý svet to-
čil okolo neho. Už nie je v centre Boh, 
viera, náš kmeň či komunita, rodina, 
národ; centrom vesmíru sa stáva jednot-
livec. Ľudia chcú byť ocenení za to, čím 
sú, a dosiahnuť pokiaľ možno status ce-
lebrity.

Ale je zaujímavé všimnúť si, že refe-
renčný rámec pre náš život sa scvrkol 
z niečoho väčšieho ako my (ako ná-
rod alebo kmeň) na naše ja. Zároveň 
priestor, v ktorom hľadáme ocenenie, 
narástol na celý svet. Nevyrástli sme tu 
s túžbou, aby nás bolo vidno na celom 
svete. Mali sme rodiny, ktoré predsta-
vovali náš kontext, v ktorom sme sa 
definovali. Dnešní ľudia však majú iba 
individuálny referenčný rámec, hľada-

jú však globálne potvrdenie. Stále viac 
potrebujeme rôzne technické zariade-
nia pre veci, ktoré zažívame. A zároveň 
chceme byť v hlavnom prúde svetového 
diania. Inými slovami, nestojíme o sku-
točné vzťahy s ľuďmi, ale s technickými 
zariadeniami, no pritom chceme byť vi-
dení ako dôležití na veľkej obrazovke.

V rozvinutom svete túžba byť videný 
a významný, aby sa svet točil okolo nás, 
nás neposilnila. Pripravila nás o všetko 
zmysluplné a zanechala nás zraniteľ-
ných a krehkých. Máme hojnosť za-
riadení na komunikáciu a predsa sme 
osamelejší než ktorákoľvek predchá-
dzajúca generácia. Osoba túžiaca po 
všeobecnom potvrdení ako náhražke za 
vytrácajúce sa vzťahy, sa stáva krehkou, 
zraniteľnou, chudobnou vo svete, kde 
význam sa meria počtom kliknutí my-
šou. Čo sa stalo so svetom, kde sme sa 
navzájom milovali?

H�adanie odpovedí
Všimnime si, že pri týchto ikonách, 

ktoré sa zameriavali na pohodlie, voľbu, 
hlas a status celebrity, všetky obracajú 
pozornosť od niečoho väčšieho na naše 
ja. Všetko je to o mne. A nie je to iba 
problém rozvinutého sveta. Je to cesta, 
na ktorej Západ nasledujú aj ostatné 
krajiny. Nie je to dobré! Je to problém 
pre všetky cirkvi, všetkých ľudí. Cirkvi 
ako také si musia uvedomiť, ako to na 
nás vplýva. Ak máme znova naštartovať 
rast, musíme sa pozrieť dovnútra a pýtať 
sa: Ako nás tieto ikony utvárajú? Menia 
nás k horšiemu? Rozhodli sme sa utiah-
nuť sa do našich ohradených komunít, 

ohliadnutie sa za IBCM5
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do nášho malého pohodlného neba 
na zemi, kde sa to točí okolo nás? Kde 
sme v bezpečí pred vonkajším svetom 
zla a chaosu? Dúfam, že to tak nebude. 
Ako na to má cirkev odpovedať?

Dôležité je pozrieť sa dobre na tieto ne-
úprosné požiadavky. Ako odpovieme na 
pohovku humanizmu, trh materializmu, 
blog pluralizmu a YouTube narcizmu? 
Kde nájsť tú rovnováhu medzi relevant-
nosťou a vernosťou? Odpoveďou cirkvi 
bola často snaha naplniť pociťované po-
treby ľudí. A tak máme sklon ponúkať 
pohodu prichádzajúcim na bohoslužby, 
ktoré sú ako terapia, aby sa cítili prí-
jemne. Máme sklon maximálne rozšíriť 
ponuku ako na švédskom stole. Ponúk-
neme program pre každú situáciu. Mô-
žeme sa pokúsiť dať hlas každému tým, 
že pripustíme kompromisy a vyhneme 
sa konfrontácii, tolerujeme názory ľudí. 
Alebo ponúkneme takú show, že každý 
si bude pripadať ako hviezda podujatia 
a bude sa cítiť dôležitý.

Ale možno by sme toto mali prene-
chať Disneylandu a neťahať to do cirkvi. 
V Disneylande sa musíte cítiť príjemne, 
zabávať sa, robiť, čo chcete. Vždy máte 
pravdu a zažívate svoj hviezdny oka-
mih. Ale je to pre nás cesta k rastu? Je 
ľahké budovať cirkvi, kde prídu hľada-
júci a pripoja sa k zhromaždeniu. Ťažké 
je budovať také, kde biblická viera do-
zrieva a rastú učeníci.

Čo je našou úlohou? Nemôžeme po-
prieť, že tu je počiatočný bod. Musíme 
nadviazať kontakt. Nestačí len verne 
zotrvať, keď nás ľudia budú vnímať ako 
irelevantných. Ale nemôžeme dovoliť 
svetu, aby nám ako veľký zákazník dik-
toval, čo mu máme ponúknuť. Znamená 
to, že zostávame v danej kultúre a sme 
pre ňu relevantní, lebo tu žijeme, hovo-
ríme k nej ale niekedy aj proti nej. Ale 
prinášame posolstvo, ktoré pochádza 
zvonku, zo zdroja, ktorý je omnoho väč-
ší, od Boha. Žijeme ako občania nebes-
kého kráľovstva.

Ako to máme robiť: zostať verní 
a predsa relevantní dnes? Ikony, či ob-
razy, o ktorých sme doteraz hovorili, 
potrebujeme nahradiť inými.

Prvý obraz: Kríž
Títo všetci, i keď dostali svedectvo pre 

vieru, nedosiahli naplnenie prisľúbenia, 
lebo Boh pre nás naplánoval niečo lepšie, 
aby nedosiahli dokonalosť bez nás. Preto 
aj my, obklopení takým veľkým zástupom 
svedkov, odhoďme všetku príťaž a hriech, 

čo nás opantáva a vytrvajme v behu, ktorý 
máme pred sebou. Upierajme zrak na Ježiša, 
pôvodcu a završovateľa našej viery. Pre ra-
dosť, čo sa mu ponúkala, pretrpel muky na 
kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pra-
vici Božieho trónu. Myslite na toho, ktorý 
zniesol od hriešnikov voči sebe také proti-
rečenie, aby ste neochabovali a neklesali na 
duchu. (Hebrejom 11,39 – 12,3)

Toto máme namiesto pohovky. Nie je 
tu nič o pohode. Ťažko dokážem pocho-
piť radosť, ktorú mal Kristus pred se-
bou, keď išiel na kríž. Nie je tu nič o ne-
istote a terapii, nič o malichernom indi-
vidualizme. Naopak, je to nasledovanie 
niečoho väčšieho, než moje ja. Je to 
pozvanie pripojiť sa k veľkému príbehu 
vykúpenia. 11. kapitola je plná hrdinov, 
ktorí išli touto cestou pred nami. A na 
konci vidíme, že ani oni ešte nedosiahli 
to, čo hľadali.

Páči sa mi ten obraz „zástupu sved-
kov“. Viete si to predstaviť? Kde sú te-
raz? Sú v nebeskom štadióne: proroci, 
apoštoli, martýri kresťanskej histórie. 
Všetci, čo nás predišli. Dokonca i tí 
z bratského hnutia! A teraz nás pozo-
rujú. Pradávna i moderná komunita 
verných sa na nás pozerá. Čo si mys-
lia? Oni sú v cieli svojej cesty, ale akcia 
prebieha tu, v Štrasburgu. Je to náš čas, 
naše miesto, tak ako aj oni mali ten svoj. 
Boli to normálni ľudia, zmenení tým is-
tým Bohom, ktorý sa chce dotknúť aj 
každého života v tejto miestnosti, a cez 
nás tých, ktorých sa my dotýkame.

V tomto oddiele nevidíme nič seba-
vedomé, nič sebecké. Vidíme sa ako 
Boží vyvolení, súčasť Božej misie, veľ-
kého Božieho plánu. A sme povzbude-
ní zriecť sa všetkého pre Krista s takou 
istou radosťou, akú mal on, keď šiel na 
kríž. Niekedy by sme chceli robiť misiu 
z pohovky. Niekedy máme chuť robiť 
čosi ľahké, pekné, čisté, nezababrať sa 
tým, že sa miešame do života druhým. 
Chceme obmedziť naše zapojenie do ži-
votov ľudí a pritom mať dobrý pocit, že 
sme predsa niečo vykonali. Ale všimnite 
si, že Ježišova misia neobišla kríž. Neda-
lo sa mu vyhnúť. Dôverne sa oboznámil 
so špinou našich životov, ktoré kedysi 
stvoril ako čisté a my sme v nich narobi-
li zmätok. Ani my sa nevyhneme krížu. 
Stojí ako ikona obetavého dávania a za-
pojenia sa do životov ľudí, ktorých Boh 
miluje. Naši susedia, náš svet. Namiesto 
sedenia na gauči, oddávania sa pocitom 
neistoty a potreby terapie, musíme vy-
kročiť touto cestou vo veľkom príbehu, 

pred očami zástupu svedkov. Cestou krí-
ža, cestou obete, aby mohla byť vyliata 
Božia milosť, aby stratení boli zachráne-
ní. Vstaneme z pohovky? Pôjdeme cez 
zmätok kríža na misii lásky voči svetu, 
aby sme sa dotýkali ľudských životov 
ako to robil Ježiš?

Druhý obraz: Stôl
V bratských zboroch stôl veľmi dobre 

poznáme. Obraz stola hovorí o jednote, 
o vzťahu, o spoločenstve. O Bohu, ktorý 
miluje ľudí spolu. Je to to miesto v rodi-
ne, kde sme si rovní, sedíme okolo neho. 
Nie sme súdení. Dávame prednosť rodi-
ne pred svojím ja, druhému pred sebou. 
Pri Pánovom stole nie sme zbierka jed-
notlivcov, sme jednou rodinou spolu.

Nielen za týchto prosím, ale aj za tých, 
ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa; aby 
všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne 
a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet 
uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si 
dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako 
sme my jedno – ja v nich a ty vo mne, aby 
boli tak dokonale jedno, aby svet poznal, že 
si ma ty poslal a zamiloval si si ich tak ako 
mňa. (Ján 17,20-23)

Nie je tu nič sebecké. Je tu dôverné, na-
pĺňajúce spoločenstvo, nie prázdnota. Je 
tu jednota v Kristu. To je náš konečný cieľ 
ako Kristovej nevesty. On nás privádza 
späť do vzťahu s Bohom svojou láskou, 
ktorá je vlastná Božej Trojici. Kristovou 
túžbou je naša vzájomná jednota – a nie-
čo také zakúšame tento týždeň. Takúto 
jednotu by mali neveriaci vidieť, aby uvi-
deli Božiu lásku. Naša jednota je misia!

Niekedy mám pocit, že sa ľahšie zjed-
notíme kritizovaním druhých. Alebo 
uniformným vyznaním viery, skôr než 
hojnosťou Božej milosti. Čo by sa sta-
lo, keby sme tieto verše z Jána 17 nao-
zaj prežili? Boli by sme tak zjednotení 
v Kristovej láske, že svet by nemohol ne-
vidieť, že sa tu deje niečo dramatické, že 
to je Božie dielo. Našou úlohou je pred-
staviť takúto komunitu svetu. Evanjeli-
zácia sa musí posunúť od zodpovednos-
ti jednotlivca, čo znie ako v sekulárnom 
svete, k prejavovaniu lásky v komunite. 
Berieme naše skupinky, naše rodiny ako 
misiu? Berieme celé naše zbory, aby sa 
nikto necítil izolovaný, aby mohol svet 
vidieť lásku medzi nami? Robíme to 
v našich krajinách? Robíme to globál-
ne? Austrálske cirkvi podporujú cirkvi 
v Ázii? Podporujú cirkvi z Francúzska 
či Anglicka cirkvi v Afrike hmatateľ-
ným spôsobom? Cítia tí, čo sú medzi 
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nami prvýkrát, podporu od ostatných, 
čo sme tu prítomní? Verím, že je to tak. 
Ale cítim, že veľa práce ešte máme pred 
sebou. Mali by sme uvažovať o globál-
nej podpore misie alebo vzdelávania, 
globálnej podpore služby zborov v chu-
dobných krajinách.

Tretí obraz: Koruna
Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, 

ktorý ku mne hovoril. A keď som sa ob-
rátil, videl som sedem zlatých svietnikov 
a uprostred svietnikov akoby Syna člove-
ka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia 
prepásaného zlatým pásom. Hlavu a vlasy 
mal biele ako biela vlna, ako sneh, a oči ako 
plameň ohňa. Nohy mal podobné lesklému 
kovu rozžeravenému v peci, jeho hlas bol 
ako hučanie mnohých vôd. V pravej ruke 
mal sedem hviezd, z jeho úst vychádzal os-
trý dvojsečný meč a jeho tvár bola, ako keď 
slnko svieti v plnej sile. Keď som ho uvidel, 
padol som mu k nohám ako mŕtvy. On po-
ložil na mňa pravicu a povedal: Neboj sa! 
Ja som Prvý a Posledný a Živý. Bol som 
mŕtvy a hľa žijem na veky vekov a mám kľ-
úče smrti a podsvetia. (Zjavenie 1,12 -18)

Namiesto blogu tu máme kráľa, slú-
žiaceho kráľa. Môj blog nemá šancu ob-
stáť. Skúste si to predstaviť. Pán pánov 
sa ukáže Jánovi. Všemohúci Kristus vo 
svojej sláve. A Ján je umlčaný. Padá pred 
ním. Padáme my pred jeho slovom? Ale 
všimnite si: nie je to Jánova skaza. Ruka 
všemohúceho ho pozdvihuje. Urobil to 
aj nám. Máme tu istotu v Kráľovi krá-
ľov, no nie istotu, ktorá ubíja, ale ktorá 
pozdvihuje. Naše hlasy umĺkli v úžase. 
Padáme na tvár a klaniame sa ako Ján.

Alebo robíme kompromisy a skúšame 
obísť to, čo nám autorita Božieho slova 
hovorí, aby sme obrúsili hrany a bo-
li „relevantní“? Alebo stojíme v našej 
„vernosti“ a viac nám záleží na tom, aby 
sme mali pravdu, než aby sme nadvia-
zali spojenie s ľuďmi? A keď počujeme 
Božie slovo, sme ľudmi Biblie? Sme 
ochotní umĺknuť, keď ho počujeme? 
Sme pokorení, no nádejní. Slovo Kráľa 
rozháňa pluralizmus. Božie slovo treba 
ohlasovať s autoritou, narábať s ním 
ako s dvojsečným mečom, ale rukou, 
ktorá sa načahuje za druhými a pozdvi-
huje ich Kristovou milosťou.

Štvrtý obraz: Umývadlo
Bolo pred sviatkami Veľkej Noci. Pretože 

Ježiš vedel, že prišla jeho hodina, aby odiši-
el z tohto sveta k Otcovi, a preto, že miloval 
svojich, ktorí boli na svete, preukázal im do-
konalú lásku. Pri večeri, po tom, čo diabol 

vnukol do srdca Judášovi, synovi Šimona 
Iškariotského, myšlienku o tom, aby ho zra-
dil, Ježiš, vedomý si toho, že Otec mu dal 
všetko do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu 
odchádza, vstal od večere, odložil si vrchný 
odev, vzal si zásteru a opásal sa. Potom na-
lial do umývadla vodu a začal umývať uče-
níkom nohy a utierať ich zásterou, ktorou 
bol opásaný. (Ján 13,1-5)

Toto nie je show. Nie je to celebrita 
z YouTube. Je to sluha s umývadlom a ute-
rákom. Syn človeka neprišiel rozkazovať, 
ale slúžiť. Prišiel milovať až do krajnosti. 
Sám seba zaprel, aby poslúžil druhým. 
Poznal svoj čas, vedel, že je Božím Synom. 
Jeho pozícia nebola ohrozená. A tak sa 
mohol zriecť všetkého pre nás.

Zakladatelia našich zborov boli zná-
mi obetavým vzdávaním sa svojich 
prostriedkov v prospech Božieho diela 
– a tým menili svet. Dnes však sa na 
rôznych miestach sveta predvádzajú 
vodcovia cirkví ako „sväté celebrity“. 
Nie Kristus, ani ľudia, čo Krista potre-
bujú, ale cirkev sa hocikde stáva stredo-
bodom služby. Nemalo to tak byť. Ne-
nechajme sa uniesť obdivovaním svojho 
vlastného obrazu!

V Austrálii je najviac rešpektovanou 
cirkevnou organizáciou Armáda spásy. 
Prečo? Lebo ich ľudia vidia na prvom 
mieste ako tých, čo slúžia druhým.

Poznáme my svoj čas uprostred obla-
ku svedkov? Vieme, kým sme ako milo-
vané Božie deti? Sme poslaní vyvyšovať 
druhých jeho láskou, brať umývadlo 
a uterák a prejavovať autentické skutky 
milosrdenstva. My ako naši predchodco-
via, ako učeníci, ako oblak svedkov za-
pierame sami svoje ja a slúžime Bohu.

Spojenie
Keď sa držíme biblických obrazov 

kríža, stola, koruny a umývadla, ako 
nadviažeme spojenie s neistými, prázd-
nymi, zmätenými, krehkými ľuďmi, kto-
rí hľadajú opak toho, čo skutočne potre-
bujú, bez upadnutia do prispôsobujú-
cich sa reakcií, o akých sme už hovorili? 
Tých, čo hľadajú pohodlie a bezpečia, 
treba povolať k vyššiemu cieľu, ktorý 
pred nás stavia Boh, nie k terapii. Potre-
bujú poslanie a cieľ, pre ktorý stojí za to 
žiť. Tí, čo hľadajú široký výber a napl-
nenie, potrebujú vzťahy v podporujúcej 
komunite a nie pestré menu. Tí, čo chcú 
vyjadriť svoj názor v hľadaní uistenia, 
potrebujú počuť zvrchované a predsa 
pokorné, slúžiace slovo nádeje, ktoré 
umlčí ich zmätok. Tí, čo usilujú o status 

celebrity a význam, potrebujú počuť, že 
sú milovaní takí, akí sú, namiesto hľada-
nia uznania za svoje výkony.

Naše metódy musia byť relevantné 
bez toho, aby sme sa prispôsobili v na-
šom posolstve. Znamená to utváranie 
spojenia, cez ktoré môžeme priniesť 
ľuďom to život premieňajúce posolstvo 
nádeje, ktoré ich privedie do komunity 
nádeje a istoty v Bohu.

Ikony sveta ukazujú dovnútra. Bib-
lické ikony ukazujú von, za seba, k Bo-
hu. Blaise Pascal povedal: „Túžime po 
pravde, ale v sebe nenachádzame nič 
iné, ako neistotu. Hľadáme šťastie, ale 
nachádzame len biedu a smrť. Nedoká-
žeme netúžiť po pravde, nedokážeme 
netúžiť po šťastí, ale v sebe nič také ne-
nájdeme. Túžime, ale bez Boha nedôjde-
me k naplneniu.“

Všetky biblické ikony stavajú svet na 
hlavu. Rozbíjajú individualizmus a jed-
notlivca privádzajú do spoločenstva 
evanjelia. Berú nám neistotu krížom 
a stavajú nás do väčšej misie; odvádzajú 
nás od prázdnoty k stolu, kde je láska 
a milosť a vzťahy. Umlčujú náš pluraliz-
mus slovom Kráľa, ktoré je isté. Rozbí-
jajú krehké modly nášho ja a podávajú 
nám umývadlo služby, lebo sme deti 
Kráľa. On nás miluje. Dáva nám výsadu 
slúžiť a vyvyšuje nás ako deti na svojich 
ramenách. Máme istotu, v ktorej môže-
me slúžiť.

Bratia a sestry, toto je naše povolanie. 
Ježiš vyslal dvanástich. Tí teraz stoja 
v hľadisku štadióna a prizerajú sa spolu 
s vernými v tom veľkom oblaku sved-
kov. Ježiš teraz vysiela nás. Oni sledujú, 
čakajú, dúfajú, očakávajú. 

„Veď nás ženie Kristova láska, nás, čo sme 
pochopili, že ak jeden zomrel za všetkých, 
všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, 
aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, 
kto za nich zomrel a bol vzkriesený. … To 
všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou 
skrze Krista a dal nám službu zmierenia. 
Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. 
Nepočítal ľuďom ich previnenia a nám ulo-
žil ohlasovať slovo zmierenia.“ (2. Korin-
-ťanom 5,14-15.18-19) Toto je naše posla-
nie. Úloha nás všetkých v Kristovej sile 
a pre jeho slávu. Amen.

Príhovor odznel na 5. medzinárodnej 
misijnej konferencii bratských zborov (IBC-
M5) v Štrasburgu.

ohliadnutie sa za IBCM5
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očima ženy

PETRA ELIÁŠOVÁ

Nevím, jaké vy máte vzpomínky na 
vysvědčení, ale když jsem já byla malá, 
nosili jsme si domů coby prvňáčkové 
jednu velkou jedničku. Možná, že nám 
připadala jako ta největší a nejjedničko-
vatější na celém světě. Obdivovala jsem 
paní učitelku i v tom, jak vůbec doká-
že tak krásnou jedničku napsat. Když 
přinesla dcera vysvědčení z první třídy, 
měla jsem co dělat, abych nevydechla 
zklamáním. Ta jednička tam samozřej-
mě byla, dokonce spousta jedniček, ale 
byly tak malinké... vůbec jakoby nemě-
ly sílu té jedné... veliké...

Sedím nad papírem s vodoznakem 
našeho státu a přemýšlím nad vším tím 
známkováním. Umiňuju si, že nikdy 
nebudu taková, abych zdůrazňovala dě-
tem lovení známek, nikdy se nesnížím 
k tomu, abych navštěvovala kabinety 
a na učitelích škemrala, aby daly mému 
dítku ještě jednu šanci. Známky přece 
nejsou důležité. V tom mám jasno.

Rok se s rokem sešel a blížilo se po-
loletí. Navštívila nás sbírka chorob 
a dcerka víc než měsíc nebyla ve škole. 
Na třídních schůzkách jsem pak dosta-
la papírek s hodnocením a ke svému 
úžasu jsem zjistila, že z matematiky 
to na jedničku nevypadá. Červeň se 
mi vlila do tváří – copak v druhé třídě 
může mít někdo z matematiky něco 
jiného než jedničku? No řekněte! No 
to nepřichází v úvahu! A dřív než bys-
te se nadáli, jsem stála u katedry, pře-
svědčovala paní učitelku, že dcerka 
se všechno přes Vánoce pilně doučila 
a že pokud napíše pololetní písemnou 
práci na jedničku, jestli ta výsledná 
přeci jen bude. Mladá paní učitelka se 
blahosklonně usmála nad rodičovskou 
snaživostí – bylo nás tam takových víc 

– a řekla, že tu samozřejmě šance je. 
Vyrazila jsem ze školy plná odhodlání, 
doma jsme pak počítali jak diví, zapoje-
ny byly i babičky, které při mém odcho-
du do práce vždycky dostaly přidělený 
počet příkladů, které musí být hotovy. 
Byl toho pěkný stůžek. Přece v druhé 
třídě nebude mít holka dvojku! Dítko 
s antibiotiky jsem vedla do školy, aby 
napsalo písemnou práci a šupky zpát-
ky zase do postele. Zítra si tam přijde 
napsat ještě prvouku! A zítra? Zítra bo-
lelo dcerku v krku ještě víc a vyklubalo 
se z toho ještě něco horšího.

Sedím v čekárně dětské nemocnice, 
kam chodíme každé dopoledne na in-
jekci penicilinu a  přehrávám si v hlavě 
jednu uplynulou situaci za druhou... 
a říkám si, to jsi tomu holka zase jed-
nou dala...že ty jsi se zase nechala na-
chytat na oblíbenou past, že to všechno 
myslíš přece tak dobře a chceš pro svo-
je děti jenom to nejlepší?

Jedna věc je, když si umiňujeme, co 
jistojistě dělat nebudeme a druhá věc, 
jak se opravdu zachováme, až přijde „na 
lámání chleba“. Obdrželi jsme injekci, 
čekáme ještě další půlhodinu, jestli se 
nestane něco nepřístojného, dcerka si 
čte časopis a já pokračuju v pátrání po 
kořenu věci. A proč vlastně nemůže mít 
ve druhé třídě někdo dvojku? A co ta 
spousta jedniček okolo? Proč vidím jen 
tu dvojku jako strašáka? Protože jsem ji 
sama ve druhé třídě neměla? Je to moje 
vlastní touha po velkých jedničkách? 
Nejde o to, že by se dítko nemohlo troš-
ku vynasnažit, zabojovat, když o něco 
jde, ale je mi trochu nanic z přemýšle-
ní typu „nic jiného než dobrý výsledek 
nepřipadá v úvahu“!  Naučím děti odli-
šit chvíle, kdy o něco jde a kdy je třeba 

sebrat všechny 
síly, a kdy je tře-
ba šetřit energii 
pro důležitější 
boje?

Přiznala jsem 
se ke svým úva-
hám manželovi 
a pak jsme se 
málem poháda-
li, když si stál 
za názorem, že 
i trojka je přeci 
dobrá známka... 
no, vždyť je to 

i v názvu té známky – přece za dobře. 
A pak se usmál, dlouze se na mě po-
díval a řekl: „ony jsou to i moje děti, 
víš?“

A to mě zastavilo. Jsme s mým mu-
žem skoro 10 let, musím říct krásných 
10 let, které neberu ani jako náhodu ani 
jako samozřejmost, když se rozhlédnu 
všude kolem sebe. Náš vztah je pro mě 
důkazem, že Bůh může zkombinovat 
i něco „podle zdravého selského rozu-
mu“ nespojitelného. Žasnu nad tím, jak 
vzájemně obrušujeme naše ostré hrany, 
jak s mou občasnou nestálostí a křeh-
kostí jde skvěle dohromady pevnost, ze-
mitost a moudrost mého manžela. Ale 
kdybychom spolu kdysi dávno chodili 
do školy, asi bych s ním nekamarádila 
– možná nějaký ten úkol bych mu dala 
opsat. On prostě zdaleka neměl samé 
jedničky a taky se s ním nikdy nikdo 
neučil, nebyl totiž kdo. 

A to už vůbec nemluvím o tom, že 
bych si neuměla ani ve snu představit 
lepšího tátu pro naše děti. Chlapa, kte-
rý si poradí s přebalováním, s večeří 
i s pohádkou na dobrou noc.  Vážím si 
ho, ale kdybych ho znala kdysi, asi by 
mi nebyl dost dobrý. Neměl samé jed-
ničky...

Znovu přemítám o hodnotě člověka 
a o známkování. Chci, aby naše děti 
znaly svou cenu a aby ji neodvozovaly 
od toho, co jim bude v tomhle světě 
odměřeno. Chci, aby věděly, že jejich 
hodnota kotví v bezbřehém moři lásky 
– lásky nás rodičů a hlavně velkého ne-
beského Táty. Aby poznaly, že je přijí-
máme za každých podmínek, že opus-
tíme svoje představy o nich a budeme 
v nich hledat jejich vzácnost a jedineč-
ná obdarování. Že je budeme milovat 
i za jejich „dvojky“ a kdovíjaká další 
čísla, a že je budeme hodně chválit za 
jejich „jedničky“.

Nevím, jaké vysvědčení bych dostala, 
kdyby se známkovaly rodičovské doved-
nosti. Ještě že Bůh je natolik moudrý, že 
ta jeho hodnotící škála obsahuje spíše 
„osobní slovní hodnocení“. A vzpomí-
nám na verš, který jsem si vytáhla na 
novoročním obědě u manželovy pěs-
tounky– „V ničem se nedejte ovládat 
ctižádostí ani ješitností, ale v pokoře 
mějte jeden druhého za přednějšího 
než sebe.“

Znám ho dlouho, ale nikdy bych ne-
čekala, že se ho budu učit uvádět do 

Ach ti jedničkáři...!
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ŠÁRKA HÚŠŤOVÁ

Multicamp 2011
stránka mladých

Vsetín voněl hezkým podzimem 
a kouzlo tohoto ročního období udělalo 
své. Byly podzimní prázdniny a do Vse-
tína se sjela spousta mladých lidí z mlá-
deží, kteří chtěli prožít tyto volné dny 
právě tady, na Multicampu. A je to hez-
ké. Sama ráda vzpomínám na podobná 
sejití a dodnes si z toho hodně pamatuju. 
Mnohé z toho, co jsem tam slyšela nebo 
prožila, jsem už několikrát uplatnila ve 
svém životě, anebo na některé věci pro-
stě jen tak ráda s úsměvem vzpomínám. 
A vím, že nejsem sama.

Multicampu, mládežnické konferen-
ce, se účastním už několikátý rok a vždy 
ráda. Když hodnotím zpětně tuto akci, 
musím říct, že se mi líbila, že předčila 
má očekávání a stejně tak i pro mě sa-
motnou byla v mnohých směrech pří-
nosná. Bylo z čeho vybírat. Všemi dny 
nás provázelo hlavní slovo tématu: Se-
xuální chaos, několik seminářů na toto 
téma, odpolední workshopy i volný čas. 
Vnímala jsem, že toto téma bylo oprav-
du dobře zvolené. Především v obsahu 
služby hlavních řečníků, ale taky v roz-
hovorech s mnohými. Společná i osobní 
setkání, zastavení, přemýšlení nad růz-
nými otázkami života, modlitby, ztišení. 
I to z mého pohledu bylo velmi užitečné, 
ne jen celková náplň seminářů a tématu. 
Anebo jen tak, být s nimi, zablbnout si, 
zasmát se z plných plic. Vnímala jsem, 
jak je důležité být jim blízko a prožívat 
s nimi jejich radosti i starosti.

Během jednoho odpoledne za mnou 
přišla holka, která po mně chtěla krát-
ké interview pro workshop žurnalistiky, 

který si zvolila. Měla za úkol najít pár 
lidí a udělat krátký rozhovor. Při jedné 
otázce, kterou mi položila, jsem se déle 
zamyslela. Otázka zněla nějak takto: „V 
čem je dnes setkání mladých lidí jiné 
než v době, kdy tobě bylo 17, 20 let?“… 
Rychle jsem zavzpomínala na „staré dob-
ré časy“ a chtěla jsem se vyvarovat onoho 
klišé – „to za nás…“. Myslím si, že ta doba 
se moc nezměnila a že asi ten rozdíl je 
v tom, že před pár lety jsme ještě neměli 
takový komfort co se pohodlí, techniky 
a komunikace týče a že jsme si tak nějak 
všechno museli vydolovat sami. Načíst, 
napsat, našetřit, zorganizovat, vydobýt, 
dojít pěšky či vlakem, snést nejedno 
napomenutí… to vše mělo jakousi delší 
trvanlivost, odolnost, hloubku. Tím, že 
jsme na tom dlouhodobě pracovali a mu-
seli pro to obětovat i kus svého času, po-
hodlí a vše, co k tomu patřilo. A dnes mi 
tak připadne, že máme vše naservírova-
né až pod nos, že pro mnohé věci nemu-

síme skoro hnout prstem a můžeme udě-
lat několik věcí takřka naráz a v krátké 
době. Přesto paradoxně nemáme čas, vše 
se rychle mění, a mám pocit, že kromě 
potravin s prodlouženou trvanlivostí má 
vše nízkou životnost, a proto je to dnes 
tak, jak je. Neříkám, že „za nás“ (a stejně 
se tomu nevyhnu) to bylo lepší, ale bylo 
to jiné, jinak pěkné, jinak tvůrčí. A vím, 
že i dnes jde dělat spoustu důležitých 
věcí, které mají hloubku a vím, že mladí 
lidé pro to obětují a udělají hodně. To se 
ukázalo i na Multicampu a opravdu jsem 
doslova zírala, co v těch mladých lidech 
je za potenciál, a jak dokážou i díky těm-
to společným akcím rozvíjet své dary. Na 
Multicampu se spojilo příjemné s užiteč-
ným.

Dostalo se mi na MC nových impulsů, 
že to má smysl. Nejen něco takového or-
ganizovat, ale i bokem udělat něco jak 
pro jednotlivce, tak i pro celou mládež 
v našem a našich sborech. Mít odvahu 
s nimi mluvit otevřeně, nebát se ptát, 
vést je ke správným rozhodnutím, mod-
lit se s nimi, být v tichu  a vést je k hlub-
šímu poznání Pána Ježíše Krista. Jít s ni-
mi kus cesty v životě, obětovat pro ně 
svůj čas a nebát se ani toho, že nebudu 
vidět výsledky hned. Okusit nový roz-
měr přátelství a vztahu, jemuž Pán Bůh 
žehná a přeje si, aby to tak bylo.

Je mnoho aktuálních témat, která pří-
mo volají po potřebě být vyučována, za-
bývat se jimi. S přáteli z týmu jsme zvo-
lili téma Sexuální chaos. Chtěli jsme pro 
to udělat maximum, aby se z toho dalo 
žít dál a přineslo to nový vítr do plachet 
mladým lidem, a stejně tak i nám. Byl to 
docela šrumec – to vše dát dohromady, 
aby to tvořilo celek, který bude zajíma-
vý a podnětný, jehož obsah bude tvořit 
NĚCO, co by bylo k užitku nejen mla-
dým lidem, ale i nám všem ostatním. 
NĚKDO, kdo dokáže náš život vytříbit, 
usměrnit, naplnit. BŮH, který je naším 
Stvořitelem, který nás stvořil k obrazu 
svému a nabídl nám žít život naplno pro 
Něj. A je to jen na nás, jak se rozhod-
neme, jak moc naplno to bude. Není to 
reklama na Multicamp. Je to konstato-
vání toho, co se s Boží pomocí povedlo, 
kde byl Pán Bůh oslaven. A díky Jemu  
za to vše!
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biblické vzdělávání

V první zářijový víkend 2011 zahájil 
SBV o.p.s. v Českém Těšíně svůj pátý 
cyklus biblické školy. Jde o alternativ-
ní formu biblického vzdělávání, která 
slouží k osobnímu rozvoji účastníků 
a podporuje jejich službu ve sboru. 
Úvodní slovo přednesl Petr Šimik, 
člen správní rady SBV o.p.s. a vyzdvihl 
v něm potřebu vzdělávání v Bratrském 
hnutí. Ostatně svobodné bratrské sbo-
ry (Křesťanské sbory) byly na počátku 
minulého století zakládány z velké čás-
ti právě absolventy Alianční biblické 
školy v Berlíně (F.J.Křesina, J.Mrózek). 
Jeho projev však byl především po-
vzbuzením studentům, kteří se rozhodli 
investovat svůj čas a prostředky do po-
znávání Bible i sebe sama. Proto jsme, 
podobně jako v roce 2009, zahájili náš 
vzdělávací cyklus seminářem o biblické 
antropologii. 

Vedl jej dlouholetý učitel a ředitel ně-
mecké Biblické školy Burgstädt, Andre-
as Ebert. Jsme si vědomi své identity? 
Odkud pocházíme a kam směřujeme? 

Jak člověka představuje Bible? Těmito 
a mnoha dalšími otázkami jsme se spo-
lečně propracovávali k obrazu člověka, 
který nám předestírají Písma. Nevy-
hnuli jsme se otázce: „Co je lidská duše, 
co hřích a jaké jsou jeho následky?“, 
abychom pak přešli k diskusi o nesvo-
bodě lidské vůle a odcizení člověka od 
jeho blízkých. Zajímavou exkursí bylo 
téma Gender Mainstreaming aneb Ko-
nec muže a ženy? Jak je to se svobodou 
volby pohlavní identity a jak se k tomu 
jako křesťané máme postavit? Seminář 
se mi líbil a věřím, že by upoutal i vás.

Za měsíc následoval seminář o budo-
vání sboru s bratrem kazatelem Tadeá-
šem Firlou. Hovořil o přirozeném růstu 
církve a své závěry podkládal mnoha 
zkušenostmi z vlastního rostoucího 
sboru CB v Českém Těšíně. Je možné 
vměstnat nový život do zajetých forem? 
Potřebujeme rovnováhu, když ji v životě 
ztratíme, přichází smrt. Vroucí zbožnost 
musí jít ruku v ruce s efektivními struk-
turami a inspirujícími bohoslužbami. 

Bratr Firla provedl studenty 17. kapito-
lou Janova evangelia a ukázal na jejím 
textu základní poslání církve, které se 
nemění.

Celý program, tj. asi 400 hodin výuky 
nabízí témata z celého spektra biblisti-
ky (exegeze, systematické, historické 
a praktické teologie, misiologie i pasto-
race. Seminář se specializuje na metodi-
ku výkladu biblického textu, vytvoření 
konceptu a přednes kázání. Hlavními 
partnery studijního programu jsou Bib-
licko-teologická akademie Wiedenest, 
Biblická škola Burgstädt a Kresťanské 
centrum Berea. Současný vzdělávací 
cyklus má mezinárodní účast studentů 
z Opavy, Havířova, Českého Těšína, Ži-
liny, Nitry, Trnavy, Nového Města n.V. 
a Trenčína.

Seminářů se můžete účastnit i jed-
notlivě, aniž byste se zavázali k tříleté 
účasti. Věřím, že nás podpoříte svými 
modlitbami, bližší informace na www.
sbv.kstesin.cz

Nový cyklus 
Semináře biblického vzdělávání 

JAREK ANDRÝSEK
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biblický kvíz

PETER KOZÁR

Seminář biblického vzdělávání (SBV o.p.s.) má už dl-
horočnú skúsenosť s organizovaním biblických kurzov 
počas školského roka i v lete. Prázdninový Letný bib-
lický kurz sa už štvrtýkrát konal v „koprodukcii“ SBV 
a Kresťanského centra Berea. Funguje to zhruba tak, že 
Slováci nájdu vhodné miesto s priestormi pre bývanie, 
stravovanie a vyučovanie (dvakrát Krpeľany a dvakrát 
Nové Mesto nad Váhom) a Česi pripravia program. No 
a ten hlavný, učiteľ, je z Biblicko-teologickej akadémie 
Wiedenest v Nemecku. To považujeme na Slovensku za 
dôležitý prínos a obohatenie, lebo biblické vzdelávanie 
tu spravidla zabezpečujeme vlastnými silami.

Tento rok sa asi tri desiatky účastníkov stretli v po-
sledný júlový týždeň v dome Kresťanského zboru Nové 
Mesto nad Váhom. Naším učiteľom bol Dr. Horst Affler-
bach, ktorý vyučoval tému Kresťanská etika. Jeho motto 
je: „Povzbudzovať ľudí k láske k Bohu i blížnym a žiť vo 
svete rozpoznateľným kresťanským životom.“ To vysti-
huje aj obsah jeho prednášok. Tie neboli zamerané na 
filozofickú etiku, ale na biblickú, t.j. stavajúcu na so-
lídnom biblickom základe a smerujúcu do praktického 
života.

Etika sa zaoberá otázkami dobra a zla – teda tým, čo sa 
týka nášho prežívania a rozhodovania každý deň. Čo je 
dobré? Ako môžem vedieť, čo je dobré tu a teraz? A kde 
zoberiem silu urobiť tú správnu vec?

Prednášky sa venovali „teoretickým“ témam ako Boží 
zákon – Desatoro, Božia vôľa, Etické učenie Ježiša Krista 
a Pôsobenie Svätého Ducha. No prišlo i na „praktické“ 
oblasti ako Manželstvo a rozvod, Antikoncepcia, Homo-
sexualita a Predimplantačná diagnostika. Nebola to len 
jednosmerná komunikácia, k vzdelávaniu patrí i diskusia 
v skupinách a odpovede na otázky. „Kreslo pre Horsta“ 
nám dalo možnosť položiť otázky aj k životu nášho hosťa 
a skúsenostiam z práce zborov v Nemecku. Úžitok z kur-
zu mali i miestni veriaci – niekoľkokrát sme sa s nimi 
stretli na zhromaždeniach zboru v Novom Meste a v Pieš-
ťanoch.

Zborový dom v Novom Meste poskytuje prijateľné 
priestory pre turistické ubytovanie, stravovanie, vyu-
čovanie i trávenie voľného času v dobre vybavených 
priestoroch mládežníckeho klubu Skala. Ocenili sme 
ochotu a obetavosť domácich veriacich v tom, ako sa 
o nás postarali – napríklad pravidelným zásobovaním 
proviantom. Využili sme i možnosť navštíviť zaujímavé 
miesta v okolí (Beckov, Čachtice, Piešťany). Škoda len, 
že „letné“ počasie nám neumožnilo využiť blízke vodné 
plochy na kúpanie.

 Verím, že takéto príležitosti na vzdelávanie a spolo-
čenstvo sa budú vyskytovať i v budúcich rokoch. A tiež 
dúfam, že budú aj dobre využité širším okruhom bratov 
i sestier, aby dlhá cesta a zodpovedná príprava kvalit-
ných učiteľov poslúžila čo najväčšiemu počtu účastní-
kov. 

Letný biblickýRozhovor
s Neznámou

Reportér: Málokdy postihne člověka tolik pohrom, kolik se jich 
sneslo na vaši rodinu. Jak to zvládáte?

Neznámá: Co chcete zvládat? Nemáme nic, zůstali jsme sami. 
K čemu je život? Škoda mluvit. 

R: Co se vám vlastně stalo? 
N: Nejprve jsme přišli o majetek. Doslova během jedné hodiny 

z nás byli žebráci. Pak se přihodilo obrovské neštěstí a my jsme 
přišli o všechny své děti. Umíte si to představit? Všichni jsou mrt-
ví. Navíc manžel onemocněl strašnou chorobou, takže je úplně ne-
mohoucí. Jen sedí a naříká.

R: Jak si vysvětlujete tuto nepřízeň osudu? 
N: Nemám pro to vysvětlení. Je to jako prokletí – ale kdo by 

na nás sesílal kletby? Manžel byl nejváženější muž v celém kraji. 
Staral se o chudé, zaopatřoval sirotky, ujímal se vdov. Byl to člověk 
všemi milovaný a vážený. Teď se nad ním všichni ušklíbají. Jakoby 
nás Hospodin zavrhl. Ale proč? Co jsme mu udělali? Nechápu to. 

R: Myslíte, že to vše na vás seslal Bůh?
N: Nevím, ale já už jsem s Bohem skončila. Nemůžu se k němu 

modlit. O všechno nás připravil! Všechno nám vzal! Ne! Ne, ne, 
ne! Už nic nemá smysl, jen zemřít.

R: Jste připraveni na smrt?
N: Já ano. Manžel ne. Sama jsem mu říkala, aby vykonal posled-

ní obřady a umřel. On však nechce. Prý jsem bláhová žena. A že 
máme z Hospodinovy ruky přijímat nejen dobré, ale i zlé. Tohle já 
nechápu.

R: Váš manžel tedy Hospodinu stále věří? 
N: Ano, ale já to nechápu! Asi si myslí, že Bůh se k jeho víře ně-

jak přizná. Jenže jak? Řekněte mi, jak se dá napravit, co se stalo? 
Kdo mi vrátí moje syny?

R: Vy nevěříte, že Hospodin všechny ty ztráty může nějak na-
hradit? 

N: Ne. To se spravit už nedá. 
R: Co teď děláte?
N: Nic, co bych dělala. Starám se o manžela a jeho hosty. Přišli 

sem, tak jim dávám jídlo a připravuji nocleh. 
R: Máte strach z bídy? 
N: Strach? Ne, já už jsem to všechno vzdala. Nic nemá smysl, ani 

bát se nemá smysl.  
R: Děkuji za rozhovor.

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

Výsledek biblického kvízu 03/2011

Odpověď na otázku zní: 

Asenat, dcera Potífery, kněze z Ónu (Gn 41)

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

kurz 2011
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Mrákava strachu 
zo zahraničia

Nad kresťanmi v mnohých krajinách 
sveta sa rozprestiera mrákava strachu. 
Z nej môžu kedykoľvek a kdekoľvek na 
nich udrieť cielené blesky zastrašova-
nia a násilia, ničenia a vraždenia, ktoré 
mnohých z nich usmrtia, niekoľkoná-
sobne viac zrania a mnohonásobne via-
cej z nich vyženú z ich príbytkov, ktoré 
zničia. A tak sa desaťtisíce i státisíce 
z nich stanú bezdomovcami a utečen-
cami vo vlastnej krajine alebo v su-
sedných i ďalších krajinách. A mnohí 
z týchto kresťanov, ale najmä kresťa-
niek prežijú traumu, ktorá ich poznačí 
na celý život. V tomto článku si chceme 
priblížiť príbehy a údel aspoň niekto-
rých z nich s cieľom, aby sa takíto naši 
bratia a sestry stali predmetom našich 
príhovorných modlitieb alebo aj inej 
našej podpory. Príbehy sú prevzaté zo 
Siene hanby 2011, do ktorej je zahrnu-
tých 11 krajín s najväčším prenasledo-
vaním kresťanov.

IRAK
31. októbra 2010 islamskí ozbrojenci 

spojení s Al-Káidou zavraždili pri kato-
líckej pobožnosti dvoch kňazov a viac 
než 50 veriacich. Bola to najväčšia ma-
sakra od začiatku vojny v roku 2003. 
Do konca roka fanatickí moslimovia za-
vraždili dovedna 15 ďalších kresťanov. 
Od roku 2003 utiekli pre záchranu ži-
vota z hlavného mesta Bagdadu tri štvr-
tiny kresťanov. Z celkového počtu asi 
1,2 milióna kresťanov v Iraku utieklo zo 
svojich domovov okolo 800 tisíc. Veľká 
väčšina z nich utiekla do Sýrie a ďalších 
susedných krajín, mnohí aj do iných. 
Malá časť z nich sú utečenci vo vlastnej 
krajine, najmä na „území nikoho“ me-
dzi sunitskou a kurdskou časťou.

Asýrska kresťanka Jovaneh Benjami-
nová z Bagdadu stratila v Iraku takmer 
všetko. Jej dve dcéry, Ebtisam a Enas, 
zastrelili islamskí militanti na ulici. Jej 
manžel zomrel na zlyhanie srdca od žia-
ľu nad nimi. Neskôr takíto ozbrojenci 
uniesli ich tretiu dcéru, ktorú našli za-
bitú v bagdadskej uličke. Jovaneh vzala 
svoju poslednú dcéru Mariam a ušla 
s ňou do utečeneckého tábora v Sýrii. 

Po dvoch rokoch sa im podarilo dostať 
do USA. Teraz žijú v Chicagu.

IRÁN
Iránski kresťania žijú v trvalom ohro-

zení diskriminácie, väznenia, mučenia 
a dokonca popráv zo strany svojej vlády. 
V roku 2010 bolo v Iráne uväznených 
okolo 440 kresťanov. Väčšina uväzne-
ných kresťanov býva síce po ťažkom 
vypočúvaní prepustená, ale stále sú aj 
potom sledovaní tajnou políciou. Sú 
nútení uctievať Pána Ježiša v skrytosti, 
aby sa vyhli obvineniu z „odpadnutia 
od islamu“, čo by pre nich znamenalo 
odsúdenie na smrť.

Pastor Jusef Nadharkani bol uväzne-
ný 13. októbra, lebo spochybňoval prax 
islamského vyučovania, v rámci ktoré-
ho boli v škole aj deti kresťanov nútené 
učiť sa verše z koránu. Bol odsúdený na 
smrť za odpadnutie od islamu ku kres-
ťanstvu. Jeho poprava, nariadená na 24. 
októbra, bola odložená v nádeji, že sa 
zriekne svojej viery a navráti sa k isla-
mu. Režisér v zahraničí nakrúteného fil-
mu, v ktorom zaznela i kritika režimu, 
bol odsúdený na 6 rokov väzenia a jeho 
hlavná predstaviteľka na 1 rok a 90 úde-
rov bičom.

EGYPT
Šesť mladých koptských kresťanov 

bolo zastrelených v Naga Hammadi 6. 
januára 2010, keď sa vracali z vianoč-
nej bohoslužby (podľa pravoslávneho 
kalendára – pozn. prekl.). Do dnešné-
ho dňa páchatelia neboli uväznení 
a odsúdení. V novembri polícia v Tal-
biji začala strieľať do pokojných kopt-
ských demonštrantov, čo protestovali 
proti zastaveniu stavby kostola. Dvaja 
Kopti boli zabití, viac než 30 detí bolo 
zranených a stovky Koptov polícia za-
tkla. Bol to útok na kresťanov, ktorý 
síce začali fanatickí moslimovia, ale 
pokračovala v ňom polícia, ktorá mala 
pokojný kresťanský sprievod chrániť. 
Najzraniteľnejšie v Egypte sú kresťan-
ské dievčatá. Sú vystavené únosom, 
znásilneniu a nútenému uzavretiu 
manželstva s násilníkom, čím sa práv-
ne stávajú moslimkami.

12-ročné dievča, Engy Adelová vy-
právala v arabskej televízii svoj príbeh. 
„Ako obvykle, vracala som sa domov zo 
školy. Zrazu sa objavilo za mnou veľké 
auto. Vystúpili z neho mladí muži, kto-
rí začali kráčať za mnou. Dvaja z nich 
ma chmatli, zviazali mi ruky a natlačili 
ma do auta. Keď som sa prebrala, na-
šla som sa v byte… Muž, ktorý sa volal 
Sultan, ma vzal do izby, zviazal mi ruky 
za chrbtom a znásilnil ma. Do izby 
potom vstúpili ďalší štyria a jeden po 
druhom ma zneužili. Každý z nich bru-
tálne zranil moje telo, ako by som bola 
ich nepriateľkou. Bili ma tak veľmi, 
že som nemohla jesť, piť ani spať. Ich 
„starostlivosť“ o mňa spočívala v tom, 
že mi dávali drogy a znásilňovali ma. 
Potom prišla ďalšia skupina mužov. Tí 
ma zobrali preč od nich. Bola som nú-
tená byť s nimi a neviem, ako som to 
prežila. Boli piati. Všetci boli súčasne 
so mnou v izbe. Nepoznala som, kedy 
je deň a kedy noc – bola som zneužíva-
ná 24 hodín 7 dní v týždni. Najmenej 
50 mužov ma znásilnilo tak hrozne. 
Konečne ma našiel môj otec a vzal ma 
domov.“ Bolo to po mesiacoch, keď 
Vasilly Adel, Engyn otec, našiel svoju 
dcéru, po tom, čo mu anonymná osoba 
oznámila, kde sa nachádza. Odsťaho-
vali sa na neznáme miesto pre Engynu 
bezpečnosť.

NIGÉRIA
Protikresťanské násilie v tejto krajine 

pokračovalo po celý rok 2010. Sústredi-
lo sa do štátu Plateau v jej strednej časti. 
7. marca fanatickí moslimovia vpadli do 
dedín v okolí hlavného mesta tohto štá-
tu, Jos. Zdivočené hordy napadli spiace 
kresťanské rodiny v ich domoch mače-
tami. Zavraždili viac než 500 kresťanov, 
zväčša žien a detí. 17. marca zavraždili 
ďalších 12 kresťanov, vrátane tehotnej 
ženy. Iných 12 kresťanov zabili 13. aprí-
la a 2. decembra ďalších 7. Od roku 2001 
bolo v severnej Nigérii zavraždených 
dovedna okolo 13 750 kresťanov.

Vianoce 2010 sa pre kresťanov v mes-
tách Madiguri a Jos miesto radosti sta-
li sviatkami nárekov. V baptistickom 

nad kresťanmi
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zbore v Madiguri zavraždili členov spe-
vokolu a spálili modlitebňu. Potom za-
vraždili pastora v jeho byte.

ERITREA
Plechové lodné kontajnery, vojenské 

baraky a podzemné temnice sú väzen-
skými celami pre viac než 3000 kresťa-
nov, mužov a chlapcov i žien a dievčat, 
väznených v Eritrei. Mnohí a mnohé 
z nich v takýchto krutých podmienkach 
zomreli. Stovky kresťanov boli v krajine 
zabité pre ich vieru. Mená mnohých 
kresťanov, mučených a tajne zabitých 
pre ich vieru tyranským eritrejským 
režimom, nebudú snáď nikdy známe. 
V roku 2010 tu došlo k ďalšiemu ma-
sovému zatýkaniu kresťanov. Bolo ich 
zatknutých 46. Základom eritrejského 
zákonodarstva je komunistická ideo-
lógia, ktorá prísne obmedzuje slobo-
du občanov. Úradne sú povolené iba 4 
náboženstvá: pravoslávne, evanjelické 
luteránske, islam a rímsko-katolícke. 
Ostatné sú považované za nezákonné.

Hana Askedon je jednou z tisícov 
kresťanov, čo boli väznení v Eritrei pre 
ich vieru v Krista. Ako trest za to, že sa 
odmietla zrieknuť svojej viery, uväznili 
ju v samotke. Keď odmietla sexuálnu 
„službu“ veliteľovi vojenského tábora, 
trápili ju tak, že zomrela na srdcový in-
farkt. Mnohé kresťanské dievčatá boli 
po nociach opakovane znásilňované vo-
jakmi, čo ich strážili.

SOMÁLSKO
Od roku 1991 nie je v Somálsku 

funkčná vláda. To doviedlo krajinu do 
hladu, vojny a neslýchanej brutality voči 
kresťanom i umierneným moslimom. 
Uskutočňuje ju fanatická islamská te-
roristická organizácia Al-Šabáb, ktorá 
kontroluje značnú časť územia kraji-
ny. V roku 2010 zavraždila najmenej 6 
kresťanov. To sa zdá veľmi málo, ale je 
to dosť, keď sa i tých málo kresťanov 
utiahlo do skrytosti a neprejavujú sa 
navonok. Preto sa zdá, akoby tu Cirkev 
ani nejestvovala. Ozbrojenci Al-Šabábu 
vykonávajú popravy zajatých kresťanov 
verejne (obvykle sťatím), aby zastrašili 
ostatných. Tak popravili pastora Osma-
na Abdulaha Fataho pred očami jeho 
ženy a detí. Aminu Muse Ali popravili 
takto barbarsky za to, že odmietla no-
siť závoj. Sekta Al-Šabáb verejne vyhla-
suje, že jej cieľom je vyničiť kresťanov 
v Somálsku.

Keď mladý v Etiópii žijúci kresťan 
Guul Hašim Idiris išiel navštíviť svoju 

rodinu v Somálsku, vyjadril sa spoluces-
tujúcemu v tom zmysle, že Mohameda 
nepovažuje za pravého Božieho proro-
ka. Ten ho udal prívržencom Al-Šabábu, 
ktorí ho za urážku ich proroka odsúdili 
na smrť a 1. júla verejne popravili. Po-
pravu vykonali na futbalovom štadióne 
za prítomnosti stoviek ľudí a prinútili 
dívať sa na ňu i školské deti. Šejk Adan 
Jare, al-šabábský guvernér provincie, sa 
tým pred novinármi chválil.

INDIA
V posledných desaťročiach hinduistic-

ký radikalizmus rástol stále viac a kres-
ťania sa stále častejšie stávali obeťami 
násilností. Tento vývoj vyvrcholil v roku 
2008 v štáte Orissa. Tam sfanatizované 
rozvášnené davy hinduistov zabili viac 
ako 100 kresťanov, vylúpili a spálili viac 
než 1 000 kostolov a modlitební aj tisíce 
domov kresťanov. Z domov a dedín vy-
hnali okolo 55 000 z nich. Mnohí organi-
zátori a vášniví aktéri týchto strašných 
pogromov neboli dosiaľ postavení pred 
súd. A mnohí z vyhnaných kresťanov sa 
zo strachu dodnes nevrátili do svojich 
domov (pokiaľ neboli zničené) ani do 
svojich rodných dedín. Prenasledovanie 
kresťanov pokračovalo i v rokoch 2009 
a 2010. Životy ani skromné imania kres-
ťanov nie sú dodnes bezpečné v mno-
hých regiónoch Indie.

28. októbra matka Sonadei chcela po-
chovať svoje 18-mesačné dievčatko na 
cintoríne, ktorého pôda patrila hindu-
istom. Tí napadli prítomných kresťanov 
mačetami a palicami. Kresťania utekali 
a zobrali so sebou mŕtve dieťa. Sonadei 
bola vážne zranená a nedostala nutnú 
liečbu. Zastrašení kresťania sa skryli 
v dome, kde bolo i rozkladajúce sa telo 
dieťaťa. 4. novembra Sonadei porodila 
ďalšie dievčatko. Žilo iba 3 dni násled-
kom zranení, ktoré utrpela jeho matka 
pri útoku na cintoríne.

PAKISTAN
Pakistanský zákon o „rúhaní“ 

umožňuje prenasledovanie kresťa-
nov vládnou mocou i fanatickými 
moslimami. Táto krajina zásadne 
odmieta uzákoniť náboženskú slobo-
du. Žaloba moslima či moslimky na 
kresťana či kresťanku z „rúhania sa 
Mohamedovi“ znamená pre nich roz-
sudok smrti a žaloba za „znesvätenie 
koránu“ doživotný žalár. Niekoľko 
kresťanov bolo v roku 2010 zabitých 
moslimami ako dôsledok takéhoto 
neľudského a v rámci spravodlivého 

práva neprijateľného zákona.
Tak bola 7. novembra odsúdená na 

smrť Asia Bibi, matka štyroch detí. Jej 
prípad dostal širokú medzinárodnú 
publicitu a je v štádiu jej odvolania sa. 
Zločiny proti kresťanom zostávajú ob-
vykle nepotrestané. Moslimský právnik 
v Karáči znásilnil 12-ročné dievča, Mag-
dalene Ašraf, ktoré bolo slúžkou v jeho 
rodine. Potom ho vyhodil z okna 4. po-
schodia a tak usmrtil. 15. júla masko-
vaní muži zastrelili 5 kresťanov idúcich 
z bohoslužby. 22. júla moslimský štu-
dentský gang znásilnil 12-ročné dievča 
Gujar Khan. 28. septembra islamskí 
ozbrojenci zavraždili kresťanského 
právnika, jeho manželku aj 5 ich detí. 
A zoznam pokračuje… Dvoch bratov, 
lživo obžalovaných z napísania pamfle-
tu o Mohamedovi, zavraždili fanatickí 
moslimovia, keď ich polícia eskortovala 
zo súdu do väzenia.

Rok 2011: Moslimského guvernéra 
provincie Pandžáb Salmana Taseera za-
strelil jeho osobný strážca (4. 1.) lebo sa 
vyslovil za zrušenie zákona o „rúhaní“. 
Ozbrojenci zastrelili jediného kresťan-
ského ministra v pakistanskej vláde 
Šahbáza Bhatiho (2. 3.) za to, že sa zasa-
dzoval za práva kresťanov a iných men-
šín. Veľmi chudobných kresťanských 
manželov uniesli ozbrojenci ich zamest-
návateľa. Po únose a uspaní v nemocni-
ci im obom odobrali ľadvinu. Obe ľadvi-
ny tento moslimský boháč veľmi draho 
predal. Osamelú manželku po zajatí jej 
manžela opakovane znásilnil. Chudob-
ní kresťania sú tu proti takýmto neľud-
skostiam bezmocní.

SEVERNÁ KÓREA
Tento komunistický štát sa vyznačuje 

najmasovejším prenasledovaním kres-
ťanov. Diktátor Kim-ir-sen bol a jeho 
syn Kim-čong-il je uctievaný ako „bož-
ský záchranca“ národa. Ťažko získané 
informácie z tejto krajiny ukazujú, že 
okolo 100 000 kresťanov je uväznených 
za hrozných podmienok v táboroch nú-
tených prác. Väčšina z nich tam i končí 
svoj život. Zomierajú od podvýživy aj 
hladu a zároveň od upracovania k smrti. 
Dvom ženám sa podarilo utiecť z kraji-
ny a dostať sa napokon do USA. Keď vo 
Washingtone videli múzeum holokaus-
tu, povedali, že toto sa v súčasnosti odo-
hráva v pracovných táboroch ich kraji-
ny. Pribúdajú k nim nové.

Občan USA Robert Park prešiel cez 
hranicu z Číny do Severnej Kórey. Nie-

zo zahraničia
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sol so sebou Bibliu a list pre Kim-
-čong-ila. Väznili ho tam 43 dní. 
Počas nich ho sexuálne zneužívali 
a rôznym iným spôsobom trýzni-
li fyzicky aj psychicky, aby zlomili 
jeho vôľu. To napokon aj dosiahli. 
Zmučený muž v severokórejskej te-
levízii prečítal vyhlásenie, že vláda 
tu zaručuje náboženskú slobodu. Do 
USA sa vrátil fyzicky aj psychicky 
zničený. Vyhlásil, že po hrôze, ktorú 
prežil už nikdy nebude môcť žiť nor-
málnym životom.

V polovici mája prepadla tajná 
polícia domáci zbor a zatkla 23 kres-
ťanov. Troch slúžiacich bratov popra-
vili a ostatných 20 veriacich poslali 
do zlopovestného tábora nútených 
prác. Domácu kresťanku popravili 
za šírenie Biblie.

ČÍNA
Najľudnatejší štát sveta mal za viac 

než polstoročie jedny z najviac utlá-
čajúcich vlád na svete. Napriek tomu 
tu Cirkev úžasne rastie. Okolo roku 
1970 tu bolo asi 1 milión kresťanov. 
V roku 2010 ich bolo už okolo 100 
miliónov. Veľká väčšina z nich žije 
v ilegálnych „podzemných zboroch“. 
Tie sú terčom prenasledovania zo 
strany vlády a jej tajnej i verejnej 
polície. Na ne podnikajú opakované 
nájazdy, pri ktorých zatýkajú väčši-
nu veriacich a vodcov posielajú do 
„prevýchovných táborov“ nútených 
prác. Tam ich kŕmia komunistickou 
ideológiou a nútia zriecť sa viery 
v Krista. I jediného čínskeho nosite-
ľa Nobelovej ceny Liu Xiaoboa po 11-
-ročnom väznení držia v domácom 
väzení. V roku 2010 sa odohralo oko-
lo 100 nájazdov na podzemné zbory. 
Vláda dokonca zavrela i zhromaž-
denie povoleného zboru v Pekingu 
a zatýka veriacich z neho, keď sa 
zhromažďujú vonku.

V septembri prepadla polícia do-
mové zhromaždenie v Jouqingu. 
Príslušníci tajnej polície bili ve-
riacich a zhabali ich osobné veci. 
20 veriacich uväznili. Veriacich 
z týchto zborov nútia vstúpiť do štá-
tom kontrolovanej čínskej protes-
tantskej cirkvi.

Akce Boží prozřetelnosti 
a reakce lidské víry

Kniha Ester vypráví příběh, který je 
plný „zvláštního řízení prozřetelnosti“ 
a odvahy změnit nepříznivý osud malé-
ho pokořeného národa. Zosobňuje ji Es-
ter, sirotek judských exulantů, jež se sta-
la nástupkyní perské královny Vašti. Ze 
všech dívek hezkého vzhledu ze všech 
provincií perské říše si správce králov-
ského harému Hegaj oblíbil zrovna Ester 
a favorizoval ji. Zvláštním řízením osu-
du zrovna Esteřin vychovatel, Mordo-
kaj, zjistí, že se na krále chystá atentát. 
A právě noc před tím, kdy chtěl králův 
služebník Haman oběsit Mordokaje, ne-
mohl král Xerxes spát a nechává si před-
čítat z královských letopisů. A světe div 
se, zrovna mu přečetli zprávu o tom, jak 
Mordokaj zabránil atentátu na krále Xer-
xese, persky Achašveróše. 

Toto řízení prozřetelnosti se neome-
zuje jen na Boží lid. I perský král a jeho 
nejvyšší úředníci jsou vedeni všemohou-
cí a neviditelnou rukou Boha Hebrejů, 
Jahveho. A co víc, tento Bůh, který dal 
Hebrejům svůj zvláštní zákon, si použí-
vá Mordokaje a Ester, aby zachránili svůj 
národ od holocaustu způsobem, který 
by nikdo z nás nezvolil. Ester se hlásí 
do soutěže miss Perské říše a její otčím 
Mordokaj ji posílá do královského haré-
mu, kde je několik měsíců připravována 
na jednu noc, jež rozhodne o jejím osudu 
i o osudu celého národa.

Podobnost s Ježíšovým 
příběhem 

Tímto a ještě mnoha jinými aspekty je 
Esteřin příběh podobný tomu Ježíšovu. 
Ježíš sestupuje do lidské bídy, do hříš-
ného světa, aby nás zachránil. Takové je 
poselství Adventu. Hebrejský svátek pu-
rím, během kterého se kniha Ester před-
čítala, znamená doslova „losy“. Slovo 
akkadského původu, jež vystupuje také 
v našem textu v případě, kdy Haman ne-
chá vrhat losy, aby vybral den zkázy Mor-
dokajova národa. Svátky purím přinášejí 
určitou paralelu k Ježíšovu příběhu – Pán 
Ježíš totiž přichází jako vysvoboditel z 
jisté zkázy. Nabízí přijetí odmítaným 
a vyloučeným, vědomí smyslu tápajícím 
v beznaději a vysvobození ze smrtelné 
úzkosti. 

Víra překonává
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Historická věrohodnost
Ale vraťme se ke knize Ester, kde sice 

Bůh není ani jednou zmíněn, ale zůstá-
vá hlavní postavou knihy, více než Ester 
či Mordokaj. Tím je kniha Ester i pro 
nás dnes nanejvýš aktuální. Bůh je to-
tiž, jako tehdy, stále všemohoucí, jedná 
ve prospěch svého lidu, aby ty své za-
chránil. Kniha Ester je historicky velmi 
přesná. Potvrzují to Herodotovy zprávy, 
ale i archeologické nálezy. Například 
klínopisná tabulka z Borsippy u Babyló-
na identifikuje jakéhosi Marduka, jako 
civilního sluhu nebo ministra na dvoře 
v Šúšanu v prvních letech Xerxovy vlá-
dy. A právě o Mardukovi (Mordokajovi) 
a jeho schovance Ester vypráví biblický 
příběh. 

Boží odpově	 na postoj víry
Oba dva jednají s vírou a velkým na-

sazením, aby svůj národ zachránili. Při-
cházejí s plánem, který se v prvních ka-
pitolách knihy dá jen tušit. Oni ho však 
nosí ve svém nitru jako nevyslovenou 
naději, která ale v dalších kapitolách 
dostává jasnou podobu, a protože oba 
jednají s vírou, Bůh na jejich postoj od-
povídá. Bůh může jen těžko odpovědět, 
když se posvazovaní strachem zavřeme 
do svých tradičních představ. Mordokaj 
a Ester jsou příkladem opačného posto-
je. Vystoupili z rámce, na který byli zvyk-
lí a podnikli plán na záchranu vlastního 
národa, kterému hrozila jistá zkáza.

Strach z jinakosti vede až 
k holocaustu

Když se judský královský úředník 
Mordokaj odmítl v branách klanět Ha-
manovi, rozhodl se Haman, že kvůli 
Mordokajovi vyhladí všechny Judejce. 
Měli totiž odlišné zákony a jiná nařízení 
než ostatní národy v říši a tato jinakost 
byla dostatečným důvodem k tomu, aby 
začal plánovat holocaust. Většina po-
gromů byla zdůvodněna podobně. „Jsou 
jiní, dělají věci jinak než my, tak se jich 
zbavme.“ Podobné myšlení se objevu-
je i u učedníků a později také v církvi. 
Pavel na to reaguje (Fp 1,18): „Ale co na 
tom! Jen když se jakýmkoli způsobem, ať 
s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje 
Kristus; z toho se raduji a budu radovat.“ 
Nebojme se jinakosti v církvi, hlavní je, 
že se zvěstuje evangelium!
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JAREK ANDRÝSEK

„Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hod-
nosti právě pro chvíli, jako je tato.“

Boží přízeň nám není poskytována 
jen k tomu, abychom si ji egoisticky 
užívali. Motivuje nás k lepšímu poznání 
Boha a jeho plánů. Vede nás k otázce: 
„Pane, jaký máš vlastně záměr s mým 
životem?“ Jeho plán je důležitější než 
naše soukromé blaho. To se týká darů, 
kterými jsme vybaveni jako lidé i jako 
sbory. Nedostali jsme je snad pro chvíli, 
jako je tato? Existuje snad větší poslání, 
než nést evangelium a získávat učední-
ky pro Krista? Neměli bychom snad hle-
dat cesty, jak zasáhnout naši generaci 
evangeliem? 

Víra a půst překonává 
i smrtelnou úzkost

Ester stála před důležitým rozhodnu-
tím. V jejím případě nešlo o změnu ná-
zoru či postoje k té či oné tradici. Ester 
bojovala o záchranu národa, tváří v tvář 
takovému úkolu jsou naše současné „ta-
hanice o hlouposti“ úplně směšné. Také 
naše nasazení se nedá srovnat s tím Es-
teřiným. Ester šlo o život. Napřed však 
poprosila Judejce v Šúšanu, aby se tři 
dny ve dne v noci postili. I Ester se pos-
tila a byla odhodlána jít na smrt: „Jestliže 
zahynu, zahynu!“

Co jsme ochotni obětovat pro záchra-
nu našeho národa my? Jsme ochotni 
obětovat svůj názor nebo zvyk? Je to 
hodně pro záchranu lidí? Ester zaujala 
rozhodný postoj a řekla: „Jestliže zahy-
nu, zahynu!“ Možná se jí v uších ozývala 
Mordokajova věta „Kdo ví, zda jsi toho 
všeho nedosáhla právě pro chvíli, jako je 
tato.“ Její rozhodnost je však příklad-
ná. Neměli bychom být stejně rozhodní 
i my, když jde o záchranu vlastního ná-
roda?

V páté kapitole si čteme, že se Ester 
po třech dnech odvážila předstoupit 
před krále Achašveróše a on ji milos-
tivě přijal. Oblékla si své královské 
roucho a postavila se na vnitřní ná-
dvoří. Stála tam ve svém odhodlání, 
vyčerpaná postem a podporovaná 
modlitbami Judejců, kteří o tom byli 
informováni.

I tento obraz je velmi aktuální. Vztáh-
nu jej na lidi, kteří se pohybují v pozi-
cích spojených s vládnutím. Modlíme 
se za ty bratry a sestry z Božího lidu, 
kteří stojí na vnitřních nádvořích naší 
politiky? Dnes neriskují život, ale často 
je to stojí hodně sil – jinak to ani nejde. 
Modlíme se za ně?

Lidskou víru provází 
Boží milost

Ester tam stála a král si jí všiml. V tex-
tu je krátká věta: „Získala v jeho očích mi-
lost.“ Můžeme se ptát? Kdo to způsobil? 
Náhoda? Pak by těch náhod muselo být 
příliš mnoho. Ne, tady jedná prozře-
telnost. Říkáme jí Bůh, protože s ním 
máme osobní vztah. Král vztáhl k Ester 
žezlo a ona se dotkla hlavice žezla. Král 
se jí zeptal: „Jaká je tvá žádost?“ A velko-
ryse dodal: „Až do poloviny království. 
Bude ti to dáno!“ 

Královna sice vyslovila jen skrom-
né přání, ale jejím cílem byla záchrana 
celého národa. Řekla toho vlastně jen 
málo, zato však jednala s velikou vírou. 
Čekala na svou příležitost. A to je důle-
žité sdělení 5. kapitoly knihy Ester: „jed-
nala s velikou vírou a získala milost.“ 
Kolik víry vkládáme do našeho jednání 
my? Neměla by být i naše práce a služ-
ba v církvi provázena vírou, abychom 
získali milost a Bůh začal v životech lidí 
jednat? Jaké je vlastně naše očekávání?

Bůh odměňuje víru jednotlivců 
záchranou národa

Ester nechtěla jen povečeřet s krá-
lem a jeho služebníkem Hamanem. Její 
očekávání bylo mnohem větší. Během 
jídla je pozvala k další hostině. Napětí 
rostlo. Královna přemáhala úzkost, král 
svou zvědavost. Haman byl radostí bez 
sebe, že může dvakrát za sebou stolo-
vat s královským párem. Jeho radost se 
však obrátila v hněv, když uviděl v krá-
lovské bráně Mordokaje. Ten navíc ani 
nepovstal, ani se netřásl před Hamanem 
strachy jako ostatní. Mordokajova víra 
překonala jeho strach. Když se Haman 
o své pokažené radosti rozpovídal doma, 
navrhla mu žena, že má vystavět vysoký 
kůl a požádat krále, aby na něm Mordo-
kaje pověsil. Haman se tedy dal do díla.

Jenže Boží plány byly jiné. Hospodin 
je Bohem překvapení. Na šibenici, kte-
rou Haman postavil, visel nakonec on 
sám. Bůh viděl víru Mordokaje a odva-
hu jeho schovanky, královny Ester. Oba 
je odměnil záchranou jejich národa před 
vyhlazením. S jakou vírou vstupujeme 
do zápasu o záchranu našeho národa my 
sami? Nejsme až příliš spokojeni s tím, 
co máme a čeho jsme dosáhli? „Kdo 
ví, zda jsme toho, co máme, nedosáhli 
právě pro chvíli, jako je tato,“ abychom 
s vírou překonávali strach a vedli zápas 
o záchranu vlastního národa.

Haman přišel za králem a řekl: „Mají 
odlišná nařízení … Přece jim král nebude 
dopřávat odpočinutí!“ (3,8) Bůh však 
přemýšlí jinak, vždyť své požehnání 
nechává dopadat na všechny lidi. Do-
přává jim slunce i déšť bez rozdílu. 
Bůh je velkorysý a dobrý. My jsme úz-
koprsí a zlí. I tím je tento biblický text 
stále aktuální. Haman dokonce nechal 
losovat, ve který den by měl holocaust 
provést. Losoval v Nísanu, v prvním 
měsíci židovského kalendáře, v měsíci, 
kdy vyšli Izraelci z Egypta, a stanovil 
datum vyhlazení. Los padl podle Sep-
tuaginty (řecký překlad Písem) na 14. 
adar. Haman nechal rozhlásit po celém 
království, aby vyhubili všechny Judej-
ce 13. adaru, to je 12. měsíce. Byla to 
náhoda, že los padl na nejvzdálenější 
měsíc? Možná, pro vnímavého čtenáře 
nikoliv.

Víra - reakce na beznaděj
Když se to všechno Mordokaj dově-

děl, roztrhl své roucho, oblékl se do 
pytloviny, posypal se popelem a s hoř-
kým nářkem procházel středem měs-
ta až ke králově bráně. Totéž udělali 
všichni Judejci ve všech provinciích, 
postili se a plakali. Mordokaj si v tu 
chvíli nejspíš uvědomil, že nyní exis-
tuje pro Judejce jen jedna naděje. Jen 
Ester může krále ovlivnit, aby zabránila 
holocaustu. Proto se vydal ke královské 
bráně a Ester poslala svého služebníka, 
aby zjistil, co se stalo. Ten se dověděl 
i o množství stříbra, které měl Haman 
zaplatit do královské poklady za vy-
hubení Judejců. Mordokaj poslal Ester 
také opis králova výnosu a prosil ji, aby 
u krále prosila o milost. Mordokaj na 
ni naléhá, aby se mu dala poznat jako 
Judejka a poprosila ho o život svého 
národa.  

Boží záměr stojí 
nad osobním zájmem

Ale jak to má udělat? Už 30 dní ne-
byla zavolána ke králi. Kdo by přišel do 
vnitřního nádvoří ke králi, aniž by byl 
zavolán, propadne smrti. Ester se tedy 
zdráhá, ale Mordokaj na ni naléhá. 
Nemysli si, že unikneš jako jediná ze 
všech Judejců! A pak pronáší Mordokaj 
památnou větu, která je myšlenkovým 
středem 4. Kapitoly (14):

strach
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Každý, kdo už si někdy připravoval 
kázání nebo nějaký projev, stál před 
otázkou, jak svůj projev zakončit, tedy 
co říct závěrem. Možností je několik 
a jednou z nich je uvést závěrem to, co 
považujeme za zvláště důležité. A po-
kud to umocníme ještě slovy jako „na to 
pamatujte“ nebo „na to nezapomeňte“, 
nebude pochyb, že jde o něco, co nám 
leží opravdu na srdci a co má v poslu-
chačích zůstat. S těmito výzvami se se-
tkáváme i v Bibli a vždy jde o něco dů-
ležitého. Nejde totiž jen o připomenutí 
něčeho minulého, ale také (a možná 
hlavně!) o výzvu k utváření přítomnos-
ti. (Tak např. v Ex 20,8 říká Hospodin: 
„pamatuj na den odpočinku, že ti má být 
svatý“, což pro všechna pokolení Židů 
znamenalo soustředit se na přítomné 
prožívání šabatu.) Na co je těmito slo-
vy položen důraz v závěru listu Židům, 
bude předmětem tohoto zamyšlení. 

Filadelfia  - láska bratrská
V Žd 13,1-2 si čteme: „Bratrská láska 

ať trvá; s láskou přijímejte i ty, kdo při-
cházejí odjinud - tak někteří, aniž to tušili, 
měli za hosty anděly.“ Autor připomíná 
svým posluchačům a potažmo i nám, 
ať mezi bratry a sestrami stále trvá HÉ 
FILADELFIA, tedy bratrská láska. Už 
samotný fakt, že je třeba toto připomí-
nat, napovídá, že se adresáti zřejmě 
dostali do situace, kdy se z jejich vzta-
hů bratrská láska začala vytrácet. Ne-
šlo o nic, co bychom neznali i z dnešní 
doby a o nic, proti čemu bychom byli 
nějak zvlášť imunní. Už první genera-
ce křesťanů musely řešit ve svých sbo-
rech různé problémy, na které neměly 
jednoduché a jednoznačné odpovědi, 
a už ony musely zaujímat stanoviska 
k novým možnostem a nebezpečím, 
které přinášela měnící se společensko-
-politická situace. A s tímto vším rostla 
i možnost konfliktů a roztržek. Kde to 
žije, kde se něco děje, je i větší poten-
ciál pro spory a roztržky. A sami dobře 
víte, jak málo někdy stačí, aby se mezi 
sebou křesťané začali v tom lepším 
případě hádat, nadávat si a v tom hor-
ším případě se přímo proklínat. To už 
mizí úsměv z tváře a vzduchem lítají 
„duchovní facky“. Ale pokud jsme na 
tomto světě, tak je třeba se dohodnout, 
kdy se budou konat bohoslužby, jaké 
písně se budou zpívat, jestli se při tom 

bude hrát na hudební nástroje, na co 
se vynaloží sborové peníze, jakým ak-
tivitám se dá ve sboru přednost atd. 
Jsou to všechno věci, které se musí ně-
jak vyřešit a rozhodnout, ale je třeba si 
dát velký pozor, aby se z legitimní vni-
trosborové diskuse nestalo politikaření 
a z nás samotných aby se nevytratila 
ona filadelfia, bratrská láska. Ta ať stá-
le trvá, protože pokud zmizí, tak pro-
hrály všechny strany.

Kralická vsuvka
Kralický překlad Nového zákona 

k prvnímu verši ještě přidává vysvětlu-
jící vsuvku, která není doložena v řec-
kých rukopisech, ale která se mi moc 
líbí. V kralické Bibli zní verš takto „Lás-
ka bratrská zůstávejž mezi vámi. Kraličtí 
tím chtěli zřejmě zdůraznit, že tu nejde 
o lásku ve smyslu altruismu k celému 
světu, nebo alespoň k církvi svaté obec-
né po celé zemi roztroušené, ale o vztah 
ke konkrétním lidem kolem nás. O ty 
bratry a sestry, se kterými žijeme ve 
sboru, se kterými společně prožíváme 
svou víru, se kterými jsme někdy ve 
sporu, když řešíme nejrůznější otáz-
ky a problémy. Konkrétní lidé, sestry 
a bratři jsou ti, vůči kterým se má naše 
filadelfia projevovat.  

Filoxénia – láska k cizincům
První verš je rozvíjen nebo doplňován 

veršem druhým, kde si doslova čteme: 
„nezapomínejte na lásku k cizincům“. HÉ 
FILOXÉNIA znamená doslova lásku (fi-
lia) k cizinci (xenos), volněji přeloženo 
jako pohostinnost nebo kralickou češ-
tinou přívětivost k hostům. Oba verše 
spolu úzce souvisí. Je totiž jistě dobře, 
když ve sboru vládne ona zmíněná fila-
delfia. Vztahy jsou pěkné, upřímné, lás-
kyplné, nejsou žádné velké spory a pro-
blémy, všichni se mají navzájem rádi 
a cítí se dobře ve sboru, který je jakýmsi 
ostrůvkem klidu, lásky a pohody. V této 
situaci ale může hrozit nebezpečí, že se 
sbor až příliš zaměří sám na sebe a na 
svou vnitřní pohodu, že se začne přís-
něji rozlišovat mezi „našinci“, kteří jsou 
součástí oné bezpečné a klidné oázy, 
a „cizinci“, kteří jsou divní už prostě 
tím, že nejsou našinci. Opakem slova 
filoxénia je i dnes známé a používané 
slovo xenofobie, což znamená strach, 
obavy z cizinců, z toho, co je cizí. 

Z lásky bratrské, která není výkonem 
našich zbožných duší, ale pramení z Bo-
ží agapé, by měla pramenit i filoxénia, 
láska k cizincům.  Pro původní adresá-
ty listu Židům to mohlo znamenat, aby 
skutečně přijímali jako hosty i putující 
cizince, které neznali. Mohli to být křes-
ťané, ale možná i prostě nekřesťané, 
kteří byli na cestách a potřebovali pře-
nocovat, najíst se, odpočinout si.  Autor 
listu navíc tento vstřícný postoj k cizin-
cům i zdůvodňuje. Říká, že ti, kdo tak-
to jednali, se setkali s anděly, Božími 
prostředníky. Obecně řečeno, skrze to, 
co vnímám jako cizí (a proto nedůvěry-
hodné, podezřelé, ba až nebezpečné) se 
může se mnou setkat samotný Bůh.  

Autor doslova říká: „skrze ni (lásku 
k cizincům) někteří, aniž by to věděli, při-
jali (pohostili) posly (řecky angeloi).  Je zde 
zřejmě řeč o poslech Božích a to buď ve 
smyslu andělských bytostí v lidském 
zjevu, nebo prostě o lidech, které nám 
Bůh z nějakého důvodu posílá do cesty. 
Adresáti znalí židovských Písem, si ur-
čitě vzpomněli na Gn 18 a 19, kde an-
dělé přicházejí za Abrahamem a Lotem 
a možná si vzpomněli i na Ježíšova slova 
v Mt 25,34-40, kde je řeč o těch, kterým 
Král (Bůh? Syn člověka?) říká, že mu 
dali najíst, napít, ujali se ho, když byl 
na cestách (tedy pohostinsky jej přija-
li!), oblékli ho, když neměl co na sebe, 
navštívili jej, když byl nemocen a ve vě-
zení. A ti lidé se jen diví a ptají se ho, 
kdy ho viděli hladového a dali mu na-
jíst… kdy jako pocestného a ujali se ho. 
A král jim odpoví: „amen, pravím vám, 
cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých 
nepatrných bratří, mně jste učinili.“ (Mt 25, 
40). Takže aniž by to tušili, říká toto po-
dobenství o posledním soudu – lidé se 
mohou setkat s Bohem v bližním, v člo-
věku, kterému prostě pomohou v jeho 
nouzi. V Mt 18,1-5 Ježíš postaví před 
učedníky malé dítě a řekne jim něco po-
dobného. „Kdo přijme jediné takové dítě ve 
jménu mém, přijímá mne.“

Takže ať trvá filadelfia, ale rovněž i fi-
loxénia. Protože svrchovaný Bůh k nám 
může přicházet i po cestách, na kterých 
bychom ho nečekali. Tou „novou ces-
tou“ mohou být noví a zatím neznámí 
lidé (třeba cizinci přicházející pracovat 
do naší země), nové formy zbožnosti, 
církevní práce a evangelizace. Pozor, 
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to neznamená automaticky a slepě být 
zcela otevřený všemu novému a vše co 
se objeví hned aplikovat do sborového 
života. To netvrdím a není to ani zámě-
rem autora listu Židům. Ten vidím v ko-
rekci (z lidského hlediska) zcela přiroze-
ného postoje, kterým je xenofobie. Tedy 
obava a strach z neznámého, odpor 
k cizincům, novotám, prostě všemu, co 
nepochází od nás, co vybočuje z naší 
tradice atd. Připomínku, aby se neza-
pomínalo na lásku k cizincům, chápu 
jako výzvu dávat cizímu šanci, opouš-
tět xenofobii a nechat se vést filoxénií. 
A při tom všem vzít vážně ono autorovo 
zdůvodnění, tedy naslouchat, jestli nás 
skrze to (zatím) cizí, nové a neznámé 
nechce oslovit Bůh sám.

Pamatujte na trpící

Ve třetím verši čteme výzvu „pamatuj-
te na vězně“. Na jaké? Možná se jednalo 
o křesťany, kteří se kvůli pronásledová-
ní ze strany římských úřadu dostali do 
vězení. A pokud bychom se ptali, co se 
myslí tím „pamatujte“, tak autor hned 
dodává: „jako byste byli uvězněni s nimi“. 
Takže nedržte za ně minutu ticha, ne-
vzdychejte nad jejich těžkým osudem, 
ale udělejte pro ně, nebo pro jejich 
blízké co můžete. Udělejte pro ně to, 
co byste chtěli, aby jiní udělali pro vás, 
kdybyste se sami ocitli na jejich místě. 
O pomoci vězněnému se mj. rovněž ho-
voří v onom podobenství o posledním 
soudu, kdy král říká těm po pravici „byl 
jsem ve vězení a přišli jste za mnou“ (Mt 
25,36). Abychom se dokázali vcítit to 
naléhavosti výzvy pamatovat na uvězně-
né, je třeba si uvědomit, že autor to píše 
s vědomím toho, jak funguje společnost 
starověku a její vězeňský systém. Tak 
jako byli poutníci často odkázáni pou-
ze na pohostinnost domácích, tak byli 
i vězňové velmi často odkázáni pouze 
na to, co jim jejich přátelé do vězení 
přinesli. Vzpomeňme si jen na apoštola 
Pavla, který z vězení píše: „velmi jsem se 
v Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše 
péče o mě…učinili jste dobře, když jste mi 
pomohli v mých těžkostech.“ (Fp 4,10 a 14).  
Dnešní vězení se však s těmi starověký-
mi nedají vůbec srovnávat. Znamená to, 
že už pro nás tato výzva neplatí? Určitě 
ne. Výzvě pamatujte na vězně můžeme 
dnes rozumět jako pamatujte  na ty, 
kteří se už nemají kam obrátit o pomoc, 
na ty úplně poslední v našem světě, na 
které už nikdo jiný nemyslí. A takoví se 
myslím stále najdou.

Druhá část třetího verše zní: (pamatuj-
te) na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat 
utrpení. Je to prostá výzva k solidaritě 
těch, kteří jsou momentálně v pořádku, 
s těmi, kteří v pořádku nejsou. Co k to-
mu vůbec dodávat? Snad jen to, že ne-
bezpečím pro nás křesťany je brát ono 
„pamatujte“ pouze a jenom duchovně.  
Tedy, že se budeme modlit za všechny 
nemocné či jinak trpící, za potřebné 
v Africe, za bezdomovce, za opuštěné 
a samotné, aby jim Bůh nějak pomohl…
ale budeme se jenom modlit. Na nic ji-
ného se už nezmůžeme. Je to opět něco, 
s čím museli zápasit už první křesťané. 
Kdyby tomu tak nebylo, tak jaký důvod 
by měl Jan psát ve svém prvním listě: 
„má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr 
má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí 
– jak v něm může zůstávat Boží láska? Dít-
ky nemilujme pouhým slovem, ale opravdo-
vým činem.“ (1J 3,17-18). A proč musel 
Jakub napsat ve své listě ona známá slo-
va: „Kdyby některý bratr nebo sestra byli 
bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo 
z vás by jim řekl: „Buďte s Bohem - ať vám 
není zima a nemáte hlad“, ale nedali byste 
jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo 
platné?  Stejně tak i víra, není-li spojena se 
skutky, je sama o sobě mrtvá.“ (Jk 2,14-17). 
Museli o tom psát, protože už tehdy se 
setkávali s tím, s čím musíme zápasit 
dnes i my. S křesťanstvím velkých slov 
a prázdných činů, které je v Mt 25 pre-
zentováno těmi, kteří se diví tomu, že 
jdou do odsouzení a ptají se: „kde jsme 
tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, 
nahého, nemocného nebo ve vězení a nepo-
sloužili jsme ti? Kdo je zahleděný jen do 
sebe, ten neuvidí. 

„Otcové víry“

V 13, 7 si čteme: „Pamatujte na ty, kteří 
vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete 
na to, jak dovršili svůj život a následujte 
je ve víře. Zde je evidentní, že adresáti 
jsou již x-tou generací křesťanů a ma-
jí pamatovat na své duchovní předky. 
Mají si uvědomit, jak dovršili svůj život, 
což je možná narážka na ty, kteří se stali 
martyry, mučedníky církve, kteří kvůli 
své víře položili život. Za těmito slovy 
je možná i výzva k tomu, aby si uvědo-
mili, že to, kým jsou, jsou zaprvé díky 
Boží milosti, a zadruhé díky těm, kteří 
je vedli a kázali jim Boží slovo. 

Na tyto své otce víry mají pamato-
vat, na jejich život myslet a je mají ná-
sledovat. Důležité zde je, v čem je mají 
následovat.  Doslova je tu řečeno: „na-

podobujte jejich víru“. Nic víc, jen víru. 
Smekám před autorem listu Židům za 
tuto hlubokou skromnost slov. K násle-
dování a napodobování toho bylo a je 
i dnes v církevním prostředí mnohem 
více. Spolu s vírou ve smyslu bytostné-
ho aktu důvěry Bohu se může předávat 
a tedy i následovat víra ve smyslu učení 
církve, teologických tezí, určitého výkla-
du Bible. Nárok na následování si však 
hlavně činí formy církevního života, 
tedy to, jak vypadají bohoslužby, jaký 
řád v církvi panuje, různé zvyky a tra-
dice. Kvůli sporům o to, zda a do jaké 
míry následovat formy církevního živo-
ta našich otců víry, se může velmi rychle 
vytratit ona v úvodu zmíněná bratrská 
láska. Když se podívám do dějin církve 
na ten dlouhý zástup generací vinoucí 
se až ke dvanácti apoštolům, vidím lidi 
nejrůznějších národností, jazyků a kul-
tur. Lidi zastávajících nejrůznější teolo-
gické důrazy a slavících své bohoslužby 
dle nejrůznějších liturgií (od přísně for-
malizovaných až po zcela spontánní). 
Jsou to generace křesťanů po celém 
světě, které odlišovala a dodnes odli-
šuje spousta věcí. Jedna však spojuje. 
A to napříč vzdáleností geografickou 
i časovou – víra v Boha, který v Ježíši 
Kristu přišel na tento svět, aby otevřel 
dveře k životu věčnému. Mysleme tedy 
i my na ty, kteří byli našimi duchovní-
mi předchůdci, kteří nás vedli a jejichž 
kázáním jsme (s vděčností, ale i s při-
pomínkami) naslouchali a následujme 
jejich víru. 

Nezapomeňte na oběti, 
které se Bohu líbí

Od 10. verše se v textu objevují výrazy 
z oblasti kultického života Izraele, které 
jsou ostatně typické pro obsah celého 
listu Židům. Oltář, oběti ve stánku, krev, 
velekněz a svatyně. Tady jde však o jiný 
oltář, o jiného velekněze a o jinou krev, 
než byla krev obětních zvířat. Jde o Je-
žíše Krista, jehož význam je interpreto-
ván pomocí těchto kultických termínů. 
A skrze Ježíše Krista mají adresáti (a po-
tažmo i my dnes) přinášet oběti Bohu. 
Není už ale třeba zabíjet zvířata. Jsou to 
oběti chvály, je to ovoce našich rtů, kte-
ré má oslavovat Boha. Kdyby list Židům 
končil těmito slovy, mohli by si jeho ad-
resáti i my dnes zhluboka oddechnout. 
Už nemusíme nic doopravdy obětovat, 
už se nemusíme ničeho doopravdy 
vzdát (což je podstata oběti, že se něče-
ho svého vzdám). Stačí jen chválit, chvá-

biblická úvaha
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recenze

lit a zase jen chválit Boha našimi 
ústy. A to ani nebolí, ani to nic 
nestojí. Zpívat „chválit Pána má 
je touha, on můj Pán a Spasi-
tel…“ přeci vydržíme i několik 
hodin. A navíc žijeme v době, 
která přinesla vymoženost zva-
nou chválící skupinky, takže 
si před každou bohoslužbou 
můžeme „nachválit“ do záso-
by. Vskutku, pokud jde o oběti 
našich úst, může se z nás Hos-
podin jen radovat. Jenže text 
listu Židům tady ještě nekončí, 
ale naopak přijde poslední vý-
zva „nezapomeňte“, jakési ALE 
k oněm obětem našich úst. 

Verš 16 zní: „(ale) nezapomí-
nejte na „EUPOIIAS“ a „KO-
INÓNIAS“. Podstatné jméno 
EUPOIIA je odvozeno od slove-
sa eupoien a znamená doslova 
činit dobro. ČEP překládá jako 
dobročinnost, kraličtí (pro nás 
dnes již trochu nesrozumitelně) 
jako účinnost. Koinónia má širo-
ký význam. ČEP překládá jako 
štědrost, kraličtí jako sdílení se. 
KOINÓNIA znamená úzké dů-
věryplné společenství těch, kte-
ří si navzájem pomáhají v nou-
zi, sdílejí se navzájem, žijí jeden 
pro druhého. Žít „koinónickým“ 
životem je opakem egoismu 
a sobectví. Pokud je řeč o ko-
inónii jako znaku křesťanské-
ho života, tak už nejde o naše 
slova, ale (opět) o naše skutky, 
o naše činy, o náš skutečný ži-
vot. A tady je otázka, jak moc se 
z nás může Hospodin radovat, 
když už tolik nejde o naše slo-
va. A navíc je řečeno, že právě 
toto – dobročinnosti a sdílení se 
– jsou oběti, které se Bohu líbí. 
Takže klidně si dál zpívejme 
„chválit Pána má je touha…“, vy 
mladí rozhodně nerušte chválící 
skupinky, jen vezměme prosím 
všichni na vědomí, že kromě 
oběti našich rtů jsou tu ještě dvě 
další „oběti“, o které má Hospo-
din velký zájem. 

Co říci závěrem? Snad jen to, 
co je řečeno ve verši 13,22. Pro-
sím vás milí čtenáři, přijměme 
toto slovo napomenutí a po-
vzbuzení na cestě víry.  

PAVEL ŠÍMA

V kultuře zaměřené na úspěch ve smyslu 
být mladý/á, krásný/á, bohatý/á není téma 
stáří a stárnutí jaksi v módě. Se stářím 
a stárnutím totiž souvisí všechno to, co je 
přímo opakem onoho obrazu úspěchu, kte-
rý nám každý den ukazují televizní kanály 
na tzv. společenských celebritách, co tedy 
není tak populární a před čím se někteří 
snaží utéct barvou na vlasy či o desítky let 
mladší partnerkou. 

Uvítal jsem proto, že německý teolog 
a člen řádu benediktýnů, Anselm Grün 
(nar. 1945), napsal již druhou knihu na 
téma stáří a stárnutí. Ta první u nás vyšla 
v roce 2009 v Karmelitánském nakladatel-
ství a jmenovala se Umění stárnout. Zřej-
mě pro naléhavost tohoto tématu a možná 
i pro úspěch první knihy rozhodl se autor 
v tématu pokračovat a nakladatelství Por-
tál nám toto pokračování přináší pod titu-
lem Život je teď – umění stárnout. 

V osmi kapitolách autor prochází různé 
tělesné, duševní i duchovní aspekty stár-
nutí jako procesu, kterému se nikdo z lidí 
nevyhne. Jak sám autor ale říká, nechce 
být tato kniha lékařskou příručkou o stá-
ří nebo nějakým systematickým popisem 
stárnutí, chce se pouze zabývat otázkami, 
které si při stárnutí lidé kladou a na ně se 
pokusit odpovědět. 

Autor tak pojednává o našem vnímání 
plynutí času, o nutnosti opustit různé věci 
a netočit se stále kolem nich, o nárocích, 
které si klade každá naše životní fáze, 
o přijetí vlastních mezí, o měnících se vzta-
zích v průběhu života, o strachu spojeném 
se stářím, o důležitosti žít život směrem 
dopředu a rozumět mu dozadu, o potřebě 
umět odpouštět sobě i druhým a o umě-
ní být požehnáním pro druhé v každém 
věku, tedy i ve stáří.

Závěr knihy je netradiční. Končí modlit-
bou, do které autor vložil zřejmě to, co vní-
má jako podstatné v onom umění zvaném 
stárnutí. 

Ukázky z knihy:
„V procesu stárnutí nabývá na významu 

otázka odpuštění a toho, zda a jak se ješ-
tě v našem vysokém věku může podařit, 
že někomu odpustíme. Když se ohlédneme 
na delší úsek svého života, spatříme v něm 
mnohé, co už nemůžeme změnit a co nemů-
žeme postavit do nového světla. Člověka, 

s nímž bychom si ještě jednou rádi promlu-
vili, ale který již zemřel, už nemůžeme požá-
dat o prominutí. Na svůj život se můžeme 
dívat jen tak, jaký byl, se všemi zraněními, 
která jsme utrpěli, s ranami, které jsme 
uštědřili druhým, s tím, co jsme ze svého 
dnešního pohledu udělali ve svém životě 
špatně. Pak bychom se neměli ani obviňo-
vat, ani omlouvat. Spíš bychom měli život 
s tím, co bylo a je, uchovávat v Boží lásce, 
v důvěře, že Boží odpuštění nás osvobodí 
od všech pocitů viny a že Boží láska dokáže 
všechno změnit a uzdravit.“ (str. 87)

Anselm Grün. 
Život je te	 – umění stárnout 

Praha. Portál 2010. 132 stran

Modlitba stárnoucího člověka
Ó Pane, ty víš lépe než já, že den ze dne 

stárnu
a jednoho dne budu starý.
Ochraň mě před ješitností, že budu při 

každé příležitosti a ke každému tématu 
muset něco říkat.

Dej, ať nechci stále uspořádávat záleži-
tosti těch druhých. 

Nauč mě být přemýšlivý, ne však marni-
vě hloubavý, nauč mě být nápomocný, ne 
však diktátorský

…
Nauč mě podivuhodné moudrosti, že se 

mohu také mýlit.
Dej, ať jsem stále co nejlaskavější. 
Nechci být nějaký svatoušek, vždyť s ni-

mi je život tak těžký, 
ale starý mrzout je vrcholné dílo ďáblo-

vo… (str. 131-132)

PAVEL ŠÍMA
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biblické vzdělávání a úvaha

PAVEL ŠÍMA

14. ročník Letní biblické školy
Ve dnech 23. – 29. července se konal 

již 14. ročník letní biblické školy pořá-
daný občanským sdružením Den (kon-
krétně Danem Píšem, Standou Zeleným 
a Petrem Vaďurou). Poblíž Litoměřic, 
v kempu Jordán u obce Opárno se se-
tkalo několik desítek křesťanů z něko-
lika církví, aby společně strávili týden 
při studiu Bible, při rozhovorech nad 
zajímavými otázkami a zároveň si aktiv-
ně odpočinuli v pěkném prostředí Čes-
kého středohoří, které mělo zájemcům 
o přírodu nebo památky co nabídnout.

Letos, jako i v minulých letech byl 
hlavním hostem dr. Jiří Beneš, vedoucí 
katedry Starého zákona na Husitské te-
ologické fakultě UK, který pokračoval ve 
výkladu příběhu proroka Elíšy. Jelikož 
je bratr Beneš velmi dobrým znalcem 
biblické hebrejštiny, mohli jsme s jeho 
pomocí všichni pronikat do hloubky 
hebrejského textu Starého zákona a při 
tom si každou chvíli uvědomovat, že 
každý překlad je opravdu už určitý vý-
klad a proto se od sebe (jak jsme na mís-
tě zjišťovali) různé překlady i liší. 

 Nováčkem na LBŠ byl docent Pavel 
Hošek z Evangelické teologické fakulty 
UK, který měl na každý den připravené 
jiné téma dle zadání pořadatelů. Postup-
ně jsme se tedy zamýšleli nad vztahem 
k homosexualitě a homosexuálům, nad 
otázkou po původu zla ve světě, nad tím 
jak se stavět k diskusi (nebo spíše hád-
kám) mezi kreacionisty a evolucionisty, 
nad problémem jednoty a nejednoty 
křesťanů a nakonec co si počít s přísný-
mi morálními požadavky Písma. Jestli 

jsme při výkladech Jiřího Beneše mlčeli 
fascinováni obsahovou hloubkou heb-
rejských textů o proroku Elíšovi, neobe-
šla se témata Pavla Hoška bez (chvílemi 
velmi vášnivých) diskusí. Jak ale Pavel 
sám řekl, nepřivezl si pro nás připrave-
né hotové odpovědi, ale vydal se je s ná-
mi hledat. 

Zajímavým zpestřením programu 
byla i návštěva Libora Michálka, býva-
lého zaměstnance Státního fondu pro 
životní prostředí, který nám povyprávěl 
něco o svém životě víry a životě státního 
úředníka. 

Všechny přednášky (kromě Libora 
Michálka) byly nahrávány a jsou k dis-
pozici na http://www.umctachov.cz/
letni-biblicka-skola/

Účastnil jsem se Letní biblické školy 
letos poprvé a myslím, že ji mohu vřele 
doporučit všem, kteří si chtějí v rámci 
letního odpočinku dopřát i kus pocti-
vého biblického studia a nebojí se o dů-
ležitých věcech diskutovat i s křesťany 
z jiných církví. 

Z úvodu přednášky Pavla Hoška 
o morálních požadavcích Písma.

„Chci předeslat, že terén, na kterém se 
budeme pohybovat, má charakter minové-
ho pole a ne rozkvetlé louky, protože na 
otázku jak přistupovat k přísným morálním 
požadavkům Písma v sekulární společnos-
ti se neodpovídá v prostředí akademickém 

nebo přátelsky u šálku čaje, ale velmi brzy 
začnou lítat blesky. Jak jste si už asi všimli 
z předchozích témat, nejsem tu proto, abych 
nadiktoval správnou odpověď. Spíš rozu-
mím smyslu našich sezení tak, že se učíme 
nad tématy přemýšlet a ne si určovat tu je-
dinou správnou odpověď, se kterou člověk 
smí odejít z této místnosti. Že si společně 
povídáme o nástrojích, jak se každý z nás, 
upřímně, s modlitbou, nad Písmem a před 
Pánem Bohem, dobere vlastní odpovědi, 
podle toho jak rozumí víře, jak rozumí Pís-
mu a jak rozumí tomu, co říkají jiní moudří 
a méně moudří bratři a sestry kolem něj. 
Jde o to společně se učit dospívat k vlastním 
názorům na tyto složité otázky. A také se 
učit pokoře a úctě k tomu, když druzí, stejně 
zbožní a možná ještě zbožnější než jsme my 
sami (je-li něco takového vůbec možné), kte-
ří se právě tak modlí, právě tak berou vážně 
Bibli, dospějí k jinému závěru než my. Aby 
toto pro nás nemuselo znamenat, že nutně 
vyslovíme diagnózu – tento člověk to říká 
proto, že nemiluje Pána Ježíše. Tuto větu 
jsem už slyšel tolikrát, že se mi dělá na těle 
kopřivka, když slyším, jak někdo, protože 
má jiný názor než někdo jiný, vyslovuje du-
chovní diagnózu tohoto člověka, protože on 
je Bůh a smí tak hodnotit druhé. Je dobře, 
že nejsme Pán Bůh. My se máme učit po-
koře a bázni a ne stanovování diagnóz, co 
je špatně s člověkem, který říká něco jiného 
než my.“

Opárno 2011

IRENA ZEMANOVÁ

Strach patří k životu. Dokonce mít 
strach je někdy důležité pro zachování 
života. Jinak bychom třeba nezachová-
vali pravidla hygieny, pravidla silničního 
provozu, většina z nás by se nedožila ve 
zdraví ani deseti let. To dospělí na zákla-
dě svých zkušeností napomínají děti: 
spadneš, rozhlídni se, pálí to, atd.

„Bát se“ a „bát se“ nemusí být totéž:
* „Bál jsem se ..., proto jsem se skryl...“  

říká Adam (Sz)
* „Bál jsem se..., proto jsem hřivnu zako-

pal...“ říká majitel jedné hřivny. (Nz)
* “Toto udělejte a zůstanete naživu. 

Bojím se Boha...“, řekl Josef svým 
bratrům. (Sz)

* „Ty se ani Boha nebojíš?...“, ptal se 
jeden z ukřižovaných svého společní-
ka. (Nz)
Někdy bát se znamená mít strach, 

jindy to může znamenat mít bázeň. 
A vždycky se ten stav projeví nějakou 
činností (vyjádřeno slovesem).
 Boha se boj a jeho přikázání zachová-

vej, na tom u člověka všecko závisí. 
(Kaz 12,13)

 Počátek moudrosti je bát se Hospodi-
na, velice jsou prozíraví všichni, kdo 

tak činí. (Ž 111,10)
 Počátek poznání je bázeň před Hos-

podinem, moudrostí a kázní pohrdají 
pošetilci. (Př 1,7)
Co je to bázeň? Před čím/kým máš bá-

zeň a čeho/koho se bojíš? 
K tomu zamyšlení ti poslouží jako 

inspirace vlastní život a pro porovnání 
třeba i konkordance s následným vyhle-
dáním citátů a souvislostí. Hodně jich je 
z knih Žalmů a Přísloví, u nich je zají-
mavé použít víc překladů. Jde o priority.

Obohacení života přeje 

Mít strach – bát se – mít bázeň
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ESTER JAVORNÍKOVÁ

Možno ste sa vo svojom okolí stretli s člo-
vekom, ktorého okolnosti života z rôznych 
príčin posadili na invalidný vozík. Ja mám tú 
výsadu, že jedného z nich môžem osobne po-
znať a piaty rok pravidelne jedno popoludnie 
v týždni vniknúť do jeho sveta a stať sa jeho 
súčasťou. Týmto človekom je mladá 28-roč-
ná slečna. Následkom DMO nemôže chodiť 
a pracovať rukami, je na invalidnom vozíku 
a potrebuje celodennú starostlivosť zabezpe-
čenú osobnými asistentmi.

Čo pre mňa znamená byť jej asistentkou 
a čo som sa mohla z tejto práce naučiť? Dovoľ-
te mi podeliť sa s vami o to niekoľkými myš-
lienkami.

Osobná asistencia ma učí byť rukami a no-
hami druhého. Učí ma odložiť bokom robenie 
vecí tak, ako  by som chcela ja a učí ma dávať 
svoje dve zdravé ruky a nohy do služby pre 
druhého. Dávať ich ako nástroj, ktorý môže 
poslúžiť tam, kde ruky a nohy druhého ne-
môžu.

Prostredníctvom osobnej asistencie si uve-
domujem vďaku naproti Pánu Bohu za moje 
zdravie, ktoré mám len z Jeho milosti. On je 
darca všetkých dobrých darov. Nie je to veľký 
dar, že máme zdravé ruky a nohy, že sa môže-
me sami najesť, napiť a obliecť?

Napriek tomu, že osobnú asistenciu vnímam 
ako dávanie, nie je len o dávaní. Uvedomujem 
si, že častokrát som ja tá, ktorá prijímam a nie 
dávam. Prijímam povzbudenie, keď vidím, 
ako sa človek, úplne odkázaný na starostlivosť 
druhých, teší zo života a bojuje s problémami 
a skúškami. Povzbudzuje ma to nesťažovať si!

Možno niektorí z vás poznajú ten pocit, keď 
nie ste spokojní s tým, ako ste strávili svoj čas. 
Ja ho poznám. Ale viete, čo je na osobnej asis-
tencii výborné? Že ešte nikdy som nemala po-
cit, že by čas venovaný tejto práci bol nespráv-
ne investovaný. Preto mi táto služba dáva pocit 
užitočnosti a dobre stráveného času.

Nakoniec povzbudenie pre vás. Ak sa stret-
nete s človekom, ktorý by osobnú asistenciu 
potreboval, vaša služba pre Pána Boha a pre 
druhých sa môže uberať práve týmto smerom. 
Keď Pán Ježiš žil na tejto zemi, On bol ten,  
ktorý slúžil ľuďom. On nám dal krásny prí-
klad, ktorý by sme aj my mali nasledovať.

Aké je to byť 
„rukami

a nohami“ 
druhého

JÁN SIRACKÝ

Raz som na Vianoce dostal od jednej vzácnej panej z Anglicka krásny list. 
Je to vianočná parafráza známeho biblického textu apoštola Pavla o láske 
(1. Kor. 13).

„Ak vyzdobím môj dom perfektne trblietavými girlandami, čečinou, svieč-
kami a elektrickými svetielkami a zabúdam pri tom prejavovať lásku mojej 
rodine, stávam sa len obyčajným dekoračným pracovníkom.

Ak trčím stále v kuchyni a pečiem hromady všelijakých sladkostí a pripra-
vujem špeciálne jedlá a dômyselne aranžujem výzdobu štedrovečerného stola 
a úplne zabudnem prejaviť lásku všetkým okolo mňa, stávam sa len obyčaj-
nou kuchárkou.

Ak aj participujem na všelijakých predvianočných charitatívnych aktivi-
tách a zabúdam na lásku pre svojich blízkych aj ďalekých, nič cenného to pre 
mňa neprináša.

Ak aj všetko vyzdobím trblietavými anjelmi a budem spievať vianočné ko-
ledy a krásne staré kantáty a nebudem orientovať všetky tieto aktivity na 
Ježiša Krista, tak sa úplne míňam cieľa.

Láska pribrzdí to varenie a pečenie, aby som mala čas objať a pohladiť 
svoje dievčatko, ktoré sa motá v kuchyni.

Láska tak odloží nabok všetko to vyzdobovanie, aby som pobozkala 
všetkých mojich drahých.

Láska je pohladiť a usmiať sa, aj keď je mnoho práce.

Láska nevrčí na deti, že sa motajú a sú v ceste, ale sa teší s vďačnosťou, že 
sú tu a motajú sa.

Láska sa nerozdáva len tým, o ktorých myslíme, že nám ju vrátia, ale pri-
náša radosť rozdávať lásku tým, ktorí nám ju nemôžu vrátiť.

Láska všetko znáša, je trpezlivá.

Láska nikdy neprestáva.

Videá, počítače, mobily, všetko sa môže pokaziť, diamanty a perly sa stra-
tia, golfové palice zhrdzavejú. Ale darovať lásku je trvalá hodnota.“

Vianoce – to narodenie Ježiša Krista, ktorý je Láska – transformujú mi-
lióny ľudí na celom svete. Tá transformácia cez lásku by mala byť trvalou 
zmenou. Vianoce sú svetlom v temnotách. Stali sme sa aj my „svetlom v tem-
notách?“ (Sk. 13,47).

Vianoce prichádzajú, nenechajme ich zasa odísť.

Vianočné
zamyslenie
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Minulý rok v lete som strávila päť za-
ujímavých týždňov na misijnom pobyte 
v Recife v Brazílii. Vrátila som sa krásne 
opálená, plná nádherných, silných zá-
žitkov so širokým úsmevom na tvári, že 
som už doma živá a zdravá. Možno sa 
pýtaš, či má niečo takéto zmysel? Neboli 
to „len tak“ strávené exotické prázdniny 
na druhej strane sveta?

Pre mňa rozhodne nie! Krátkodobý 
misijný pobyt nemusí byť len jednora-
zovou akciou. Mnohé vzácne priateľ-
stvá, ktoré som v Brazílii nadviazala, tr-
vajú až dodnes. Je úžasné, že som s nimi 
v kontakte a naše kamarátstva môžeme 
budovať ďalej. Pre mňa je to veľkým 
obohatením a povzbudením v službe 
pre Pána.

Mojou obrovskou radosťou je, že tým 
letom som nebola zasiahnutá len ja, 
ale aj moja rodina, môj zbor a mnoho 
iných, ktorým sa príbehy brazílskych 
misionárov stali blízkymi. Rozhodli sa 
spolu so mnou zápasiť za nich na mod-
litbe a posielať im finančnú podporu. 
Vďaka ochotným darcom môže mladá 
misionárka Jane dos Santos dostávať 
pravidelnú podporu na živobytie, ako 

informácie zo zborov

Čas nevymazal to,

O MISIJNOM POBYTE V BRAZÍLII 
V LETE 2010 • DANIELA 

JAVORNÍKOVÁ

aj rodinka Marcosa prijať finančný dar 
na kúpu osobného auta. Okrem toho 
môže byť pravidelne podporovaný tzv. 
Dom Nádeje, kde misionári s láskou vy-
chovávajú chlapcov, ktorých domovom 
bola kedysi ulica.

Som veľmi šťastná, že moja služba 
pre túto misiu sa neskončila odchodom 
z Brazílie, ale stále pokračuje aj vďaka 
dotknutým srdciam mojich priateľov tu 
na Slovensku.

Jedného dňa som sa vrátila zo služby 
pre bezdomovcov veľmi sklesnutá. Ne-
cítila som sa byť vhodnou pre túto prá-
cu. Ani trochu som nevedela pochopiť 
ich starosti a problémy. Prišiel však za 
mnou jeden misionár z tímu a povedal 
mi niečo, čo mi dodnes veľmi pomáha: 
„Vieš, mne zomreli rodičia, keď som bol 
dieťa a ulica sa stala aj mojím domo-
vom. Viem bezdomovcov veľmi dobre 
pochopiť, preto sa mi ľahšie zdôveria. Ty 
ich nikdy nepochopíš, pretože si niečím 
takým neprešla. Vyrastala si v dobrej 
rodine a príjemnom prostredí, kde ťa 
všetci mali radi. To, čo vieš však ty, sa 
ja musím stále učiť, a to je milovať. Mne 
sa totiž lásky nedostávalo. Preukázanie 

lásky a starostlivosti je rovnako dôležité 
ako pochopenie. Tak sa prestaň trápiť 
a slúž tým, čo si dostala.“

Možno si aj ty myslíš, že nemôžeš slú-
žiť Bohu, pretože nevieš, ako sa priblí-
žiť k ľuďom alebo pekne spievať alebo 
čokoľvek iné... Pravda je však taká, že 
každého z nás si Pán Boh môže a chce 
použiť pre svoj zámer. Ide len o to, či to 
chceš aj ty.

Ďalšia úžasná vec, ktorú som sa nau-
čila, je zaujímať sa o problémy druhých. 
Pochopila som, že práve vtedy sa moje 
problémy stávajú menšími a niektoré 
dokonca úplne vymiznú.

 Mnohí sa ma pýtajú, či sa chcem do 
Brazílie niekedy vrátiť. Je to pre mňa 
ťažká otázka. Momentálne študujem na 
pedagogickej fakulte angličtinu a špa-
nielčinu. Mám srdce pre misijnú službu, 
ale zatiaľ neviem, čo s tým. Som šťast-
ná, že Pán Boh to vie. On predsa pozná 
moju budúcnosť a ja sa už teraz na to 
veľmi teším.

On pozná aj tú tvoju, tak sa Mu neboj 
dôverovať a uvidíš, že sa v tvojom živote 
budú diať veľké veci. 

Svedectvá odzneli počas večera mlá-
deže na 11. misijnej konferencii v Mod-
re-Harmonii.

čo mi zostalo v srdci



ZA VERIACICH 
KRESŤANSKÉHO 
ZBORU V NITRE 

JÁN HUDEC

Ján Javorník sa narodil 24.4.1924 v Se-
bedíne (asi 8 kilometrov východne od 
letiska Sliač medzi Banskou Bystricou 
a Zvolenom) rodičom Jurajovi a Anne 
Javorníkovcom. Matka ho vychovávala 
k úcte voči Bohu, čo malo vplyv na jeho 
ďalší život. Po ukončení ľudovej školy 
pokračoval v štúdiu na meštianskej ško-
le v Banskej Bystrici, kde v roku 1936, 
uveril v Pána Ježiša Krista. V lete 1946 
uzavrel manželstvo s Annou Balkovico-
vou z Lučatína. Narodili sa im štyri deti: 
Dušan, Ján, Anna a Peter. V roku 1955 
Pán Boh náhle odvolal do večného živo-
ta jeho manželku. Pri výchove detí mu 
potom pomáhala jeho matka.

V roku 1956 uzavrel manželstvo s An-
nou Kriškovou z Lopeja, s ktorou mali 
spolu ďalších dvoch synov, Pavla a Da-
niela. Štyri mladšie zo šiestich detí sa 
narodili v Nitre, kde brat Javorník žil 
a pracoval počas druhej polovice 20. 
storočia. Tu pôsobil ako slúžiaci brat 
a starší zboru. V roku 1982 bol bratmi 

z celého Slovenska poverený zastupovať 
Kresťanské zbory pred vládnou mocou, 
čo konal až do roku 1991. Bola to v tom 
čase ťažká služba, ktorú však s Božou 
pomocou veľmi dobre zvládol a pre 
veriacich ju vykonával vďačne a ochot-
ne. V Nitre mnoho rokov pôsobil ako 
vedúci obchodno-zásobovacieho úseku 
v podniku miestneho priemyslu. Aby si 
zvýšil kvalifikáciu, vyštudoval diaľkovo 
na Technicko-prevádzkovom inštitúte, 
čo mu v práci nahrádzalo vysokoškol-
ské vzdelanie.

V roku 2002 sa s manželkou presťaho-
vali do Devínskej Novej Vsi, kde bývali 
v spoločnej domácnosti s najmladším 
synom Danielom a jeho rodinou. V roku 
2011 sa jeho zdravotný stav začal zhor-
šovať. Problémy so srdcom vyžadovali 
operáciu. Božia vôľa bola však iná, a tak 
bol 23. septembra odvolaný nebeským 
Otcom do večnej vlasti.

Brata Javorníka sme v Nitre pozna-
li ako obdarovaného radostného slu-

žobníka Božieho slova, zásadového 
staršieho zboru a dobrého organizáto-
ra zborového života i celoslovenských 
medzizborových činností. Vynikal cie-
ľavedomou činnosťou a horlivým úsi-
lím o dobro nášho i všetkých Kresťan-
ských zborov na Slovensku. Popritom 
mal vzťah bratskej lásky aj priateľstva 
k predstaviteľom Křesťanských sborov 
v ČR a iných cirkevných spoločenstiev 
v SR i k veriacim z nich. Pán Boh ho 
obdaril praktickou múdrosťou, v ktorej 
vedel uhájiť osobitné postavenie zbo-
rov pred ateistickou vrchnosťou a záro-
veň ich viesť k vzájomnému porozume-
niu a zachovávaniu jednoty Ducha vo 
zväzku pokoja. Aj o ňom možno pove-
dať, že poslúžiac rade Božej vo svojom 
pokolení, zosnul. Nasledujme jeho prí-
klad v našich podmienkach!

Ján Javorník (1924 – 2011)


