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Výsledky výzkumu religiozity 
                     středoškolské mládeže

Na jaře 2011 iniciovala Křesťanská 
akademie mladých velký průzkum mezi 
středoškolskou mládeží, který oslovil 
7121 respondentů ve 30 městech a 149 
školách. 17. září 2011 v Praze proběhla 
konference nad výsledky průzkumu. 
Konference pořádaná Křesťanskou aka-
demií mladých a Českou evangelikální 
aliancí byla prostorem pro reflexi toho, 
co si dnešní mladí lidé skutečně myslí 
o víře a křesťanství, ale i o otázkách 
štěstí, svobody, přijetí a svědomí. 

Jako jeden z výstupů diskusí mezi 
zástupci církví, pracovníků s mládeží, 
křesťanských učitelů a sociologů před-
kládáme české církvi následující výzvu:

Vidět jasně skutečnou situaci
Ve světle tohoto posledního výzkumu, 

výsledků sčítáni lidu i demografické-
ho vývoje církví je třeba nezpochyb-
ňovat a nepopírat realitu, vzít vážně 
i nepříjemná data.

 Je třeba vážně vnímat signály, které 
nám mladí dávají a zabývat se dlouho-
době sebereflexí naší schopnosti oslo-
vovat mladou generaci evangeliem.

Žijeme v post-postkomunistické době. 
Mladá generace současnosti je zce-
la jiná než ve druhé polovině 90. let. 
Často nemá ani pozitivní ani negativ-
ní zkušenost s církví a křesťanstvím, 
které se spíše ztratilo z jejího „rada-
ru“. Ve vztahu ke křesťanství převládá 
spíše neznalost a lhostejnost. Je třeba 
přehodnotit skeptickou představu 
mnoha vedoucích, že mladí lidé ne-
jsou otevření duchovním věcem.

 Naše vnímání sebe sama může být 
klamné a pravý pohled na skutečnost 
nám může dát kromě jiného i pravi-
delný kontakt s lidmi mimo církev 
a související modlitební zápas.

 Máme mnohem více příležitostí ke 
sdílení evangelia, než ve skutečnosti 
využíváme. Zvláště markantní je ote-
vřenost škol v ČR. Žeň je veliká, děl-
níků málo.

Vnímání a důvěryhodnost církví
Obecně nevnímáme, jak jsme pro mla-

dou generaci nedostupní a nesrozumi-
telní a zároveň jsme slepí k tomu, že 
jsou mladí duchovním věcem otevře-

nější, než si myslíme. Je třeba zhod-
notit, zda jsme pro současnou mladou 
generaci srozumitelní a dostupní nebo 
zda nevěřícím klademe zbytečné pře-
kážky v jejich cestě k víře.

 v jistém smyslu je důležité se vždy 
ptát, jak jako církve působíme na 
své okolí a co jsme schopni nevěří-
cím lidem sdělit, jak to komunikuje-
me a jaký obraz Boha ve skutečnosti 
lidem zvěstujeme.

Nemůžeme čekat, že lidé budou cír-
kev za každých okolností milovat, ale 
pokud ji odmítají, ať je to z důvodu 
pravdivosti evangelia a nikoli naší 
neschopnosti ji účinně komunikovat 
a vtělovat.

Je třeba se vážně zabývat vnitřní kul-
turou církví a vytvářet otevřenější 
prostředí, které se nebojí diskuse, 
interakce, kritického myšlení, hodno-
cení ani tabuizovaných témat. Je tře-
ba cíleně měnit vnímání církve jako 
instituce nepřístupné diskusi.

Mladí lidé ve skutečnosti jsou ochot-
ni přijímat naše hodnoty a postoje, 
pokud jsme je schopni hodnověrným 
způsobem vysvětlit a podpořit argu-
menty. Prosté zákazy nebo moralizo-
vání nejsou dostatečně přesvědčivé.

Klíčovou roli hrají kompetentní 

křesťanští vedoucí, kteří se necítí 
ohrožení, dokážou být otevření, zra-
nitelní a autentičtí a jsou schopni se 
vyrovnat s těžkými otázkami nevěří-
cích.

Vzhledem k tomu, že je církev vnímá-
na jako sudičská a pokrytecká institu-
ce, je třeba zvláště v mediální komuni-
kaci církve zvážit, zda příliš „nemora-
lizujeme hříšníky“. Zda neděláme jen 
akce proti něčemu na úkor naší vlastní 
schopnosti zvát druhé k tomu, aby se 
s námi podíleli na skutcích dobra.

Církev je vnímaná jako ta, která ome-
zuje svobodu a autonomii mladých lidí, 
kteří jsou obecně stále méně ochotní 
se řídit vnějšími morálními pravidly. Je 
proto třeba vzít vážně důležitost svo-
body jako pozitivní hodnoty a naplnit 
ji křesťanským obsahem.

Mediální obraz církve není nejpodstat-
nější, ale má vliv. Zvláštní odpověd-
nost v této oblasti nese Římsko-kato-
lická církev, jejíž obraz definuje vět-
šinové mínění české mládeže o církvi 
a jejím životě.

Dlouhodobě budou důležité výrazné 
pozitivní příklady (zvláště konkrét-
ních sborů a organizací), které mohou 
ovlivnit vnímání církve ze strany mla-
dých lidí.

Z misijního pobytu účastníků 
ŠVM na Ukrajině v roce 2011
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Téma příštího čísla:
Viera v záťaži 
Články k tématu příštího čísla, jakož i další příspěvky 
zasílejte do 20. dubna 2012 na adresu odpovědného 
redaktora.

Děkujeme. Redakce.
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Být pozorný k potřebám mladých lidí
Většina mladých lidí hledá naplnění svých klíčových potřeb v rodi-

ně a ve vztazích. U Boha ani církve ale vztahy primárně nehledají.
Vzhledem ke stavu rodiny a počtu rozvodů je mnoho mladých lidí 

hladových po stabilních vztazích a zdravých rodinách, které jim 
církev může nabídnout.

Důraz na rodinu, vztahy, sexualitu, přátelství, modely funkčních 
rodin může být mostem ke dnešní generaci studentů.

Ve službě mládeži je důležitá přítomnost „významných dospě-
lých“.

Je třeba vytvářet relevantní vztahové prostředí nejen v rámci para-
lelního světa mládežnických aktivit a organizací, ale také v samot-
ných sborech a církevních společenstvích. Mnozí mladí obrácení 
přicházejí do církve mnohem později, až když je jejich víra silnější, 
než skepse vůči církvi a přizpůsobují se církevní kultuře, než aby 
se ona přizpůsobovala jim.

Zájem o Bibli
Zájem trvá a je velkou příležitostí. Bible je kromě Ježíše tím, o co 

mají studenti v ČR relativně vyšší zájem. Mnozí ji vnímají jako 
součást obecné vzdělanosti a mudroslovné literatury.

Rozdávání Biblí, kurzy o Bibli na školách, atd. jsou vhodnou for-
mou jak obnovit povědomí o Bohu a evangeliu.

Školy otevřené křesťanům
Prostředí škol je stále velmi otevřené spolupráci s křesťanskými 

organizacemi nebo církvemi. Zvláště v oblasti primární preven-
ce (rasismus, drogy, pornografie, rodina…) může církev mnoho 
nabídnout a přinášet křesťanské hodnoty a skutečná řešení sou-
dobých problémů. Pokud jsou se školami navázány dlouhodobě 
dobré lokální vztahy, je možné školské prostředí oslovit projekto-
vými dny nebo dalšími dlouhodobými aktivitami.

Církev by měla registrovat jak velký vliv a dopad má práce křesťan-
ských učitelů, kteří každodenně oslovují desítky mladých lidí, na 
něž mají vliv. Modlitebně je podporovat a vytvářet vhodné prostře-
dí, kam mohou být mladí lidé ze škol pozváni.

„Interní křesťanští“ učitelé na školách, i když jsou především pro-
fesionální pedagogové, mají možnost se ke své víře přiznat před 
studenty i vedením školy. Jejich osobnost křesťanského učite-
le má větší vliv na žáky než jen obsah toho, co je v předmětech 
učí. Významným faktorem je dlouhodobý vztah, kdy jako třídní 
je doprovází i řadu let. Otevřenou možností je vést křesťanský 
kroužek v rámci školních volnočasových aktivit.

Externí křesťanští učitelé a lektoři – mohou být interními učiteli 
přizváni do různých preventivních programů, dějepisu apod. Mají 
ještě větší pole působení, protože už jako křesťané přichází a tak 
se od nich presentace jejich křesťanského postoje očekává. (Etické 
dílny, lektoři NMP, ACET…)

Vliv spolužáků – mnohdy větší autoritu pro mladé lidi má jejich 
spolužák než jiný dospělý.
Rodiče a církev by tak měli mladé lidi připravovat na účinné svě-

dectví a současně by je měli upozornit na možné nebezpečí šikany, 
jíž mohou být v důsledku své víry vystaveni. Zároveň je dobré pod-
porovat iniciativy samotných věřících žáků na školách.

Připojte se k nám v modlitbách za mladou generaci v naší zemi.

Česká evangelikální aliance a Křesťanská akademie mladých, o.s.

http://www.ea.cz/ a http://www.kam.cz/pruzkum-religiozity-mezi-studenty.html
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tiráž

Milí čtenáři,
v tomto čísle Živého Slova tematizujeme 

biblický pojem, který je neodmyslitelnou sou-
částí zdravého duchovního vývoje každého 
křesťana. Přesto, jak ukázala anketa, je tento 
pojem spojován s mnoha rozdílnými předsta-
vami, které se od sebe dost liší a zasahují do 
různých oblastí lidské spirituality. O důvod 
víc, proč se tématu posvěcení věnovat.

Každý člen universální Kris-
tovy církve je samostatnou 
osobností a skrze Ducha sva-
tého obdržel novou osvoboze-
nou vůli. Člověk se pak také, 
jako svobodná a samostatná 
bytost, sám vyvíjí apoštol Petr 
to vystihl slovy (1Pt 2,5): „sami 
se stáváte živými kameny ve 
stavbě duchovního chrámu 
a svatým kněžstvem přináše-
jícím duchovní oběti přijatelné před Bohem 
díky Ježíši Kristu.“ Petr se zde dotkl dvojí 
povahy posvěcování, které zahrnuje jak naši 
vlastní osobní zodpovědnost, tak i jedinečné 
Boží působení, které nás v Kristu předchází, 
provází i dokončuje započatou práci. Toto 
Kristovo působení nás motivuje, abychom 
svůj život budovali na víře, a to ne ledajaké, 
nýbrž té „nejsvatější“ (Jud 20). Víra v Krista 
si tento superlativ určitě zaslouží.

Vedle Boží a naší osobní zodpovědnosti, 
je zde ještě kolektivní rozměr posvěcování. 
Máme se povzbuzovat a posilovat navzájem 
(1Tes 5,11). Přitom se každá část Kristova 
těla má prokázat jako součást celku. Nikdo 
nemůže tvořit Kristovo tělo jen sám pro sebe. 
Bůh nám dává své dary, aby nás připravil 
k dílu služby (Ef 4,11n). Misijní pracovníci, 
proroci, evangelisté, pastýři a učitelé mají 
připravovat svaté k dílu služby, aby se Kris-
tovo tělo budovalo. To je další rozměr posvě-
cení, totiž uschopňování ke vzájemné službě, 

k poznání Božího Syna, k dokonalému lidství 
a ve finále, k plné míře Kristovy dospělosti.

Bylo by jistě zajímavé zkoumat jakým způ-
sobem a pomocí jakých prostředků má toto 
vzájemné budování probíhat, ale podstatou 
našeho posvěcování je, že vyrůstá z Krista 
a dorůstá v Krista. V Něm je ztělesněna veš-
kerá plnost Božství (Kol 2,10). Kristus sám si 
buduje církev, On povolává k životu její údy 

a vzájemně je propojuje. Z této 
Boží tvůrčí činnosti pak teprve 
vychází i naše lidské jednání.

Procesu posvěcování se 
potřebujeme vystavovat všich-
ni, protože jsme plní nedostat-
ků a slabostí, které bez Krista 
a společenství církve nebudeme 
schopni překonávat. Ježíšova 
vláda se v tomto procesu jaksi 

paradoxně opírá o naše dobrovolné odevzdá-
ní se a motivuje nás tím, že se sama napřed 
vydala dobrovolně na kříž. Dobrovolnost 
a vzájemná svoboda jsou základními pod-
mínkami vztahu lásky. Naše dobrovolné 
posvěcování se, oddělování se pro Boha, je 
způsob, jak odpovídat na Boží lásku a pro-
hlubovat vztah s Bohem.

K této cestě dostal Boží lid pozvání už ve 
chvíli, kdy jej Hospodin vysvobodil z Egypta. 
Nesl jej na orlích křídlech a přivedl k sobě, 
aby mu sdělil, že od něj očekává posvěcený 
život. Jedině tak mohli prokázat, že jsou Hos-
podinovým zvláštním vlastnictvím a svatým 
národem (Ex 19,4-6). A toto pozvání k posvě-
cenému životu vyslovil i náš Spasitel, Ježíš 
Kristus, když na adresu svých následovníků 
pronesl slova (Mt 5,20): „Nebude-li vaše spra-
vedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost 
zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do králov-
ství nebeského.“ 

Bylo by příkré, skončit tímto náročným 
požadavkem našeho Mistra a nepřipome-
nout, že On sám se stal „naší spravedlností, 
posvěcením a vykoupením“ (1K 1,30). Záro-
veň však by od nás bylo prázdné a ploché, 
kdybychom na Kristův obrovský čin lásky 
nereagovali svým dobrovolným odevzdáním 
se a posvěcením.

Milí čtenáři, je naším přáním a modlitbou, 
aby se vám články Živého Slova staly inspi-
rací na cestě následování Krista k duchovní 
dospělosti.

Za redakci

vyrůstá z Krista
Posvěcení

Sdělení předplatitelům
Vážení předplatitelé,

Děkujeme vám za přízeň, kterou 
časopisu Živé Slovo zachováváte. 
V tomto roce jsme byli okolnostmi 
přinuceni zvýšit cenu předplatného 
jednoho výtisku na 49 Kč, resp. 
1,9 €, poštovné zůstává stejné. 

Děkujeme za pochopení. Za 
redakci a vydavatele  Jarek Andrýsek
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PAVEL ŠÍMA

„Posvěť se jméno tvé“
Když jednou přišli Ježíšovi učedníci za svým Mistrem s prosbou, aby 

je naučil modlit se, řekl jim: „vy se modlete takto, Otče náš, jenž jsi na 
nebesích, posvěť se jméno tvé…“. Tato modlitba se posléze stala jedním 
z nejznámějších míst Nového zákona a dodnes zaznívá jak při bohosluž-
bách, tak při soukromých chvílích ztišení. O co však vlastně prosíme, 
když říkáme „posvěť se jméno tvé“? Dva katechismy z doby reformace, 
Heidelberský a Velký katechismus Martina Luthera nám ukážou, jak 
prosbě: „posvěť se jméno tvé“ rozuměli jejich autoři. 

Boží jinakost, jeho radikální odlišnost od svého 
stvoření, je vyjádřena slovem svatý. A k této svatos-
ti člověk nic přidat nemůže a ani nemá. My máme 
Boha poznávat a podle tohoto poznání orientovat 
svůj život na tomto světě. Tedy dbát na to, abychom 
my, kteří se hlásíme ke Kristu, jsme mu nebyli ako-
rát k ostudě. A tady je, dle Luthera, jádro problé-
mu. Boží jméno, tedy Bůh, je sám o sobě svatý, 
ale v našem užívání, tedy v našem životě osobním 
i církevním už tomu tak často nebývá. Stane se 
to tehdy, když za Boží vydáváme něco, co je pou-
ze lidské. Když se za křesťanským zevnějškem 
(chodit do shromáždění, sloužit slovem, jezdit 
na konference, nahlas se ve shromáždění modlit) 
schovává více nebo méně zjevný hřích, který vede 
k destrukci jednotlivce nebo i celého společenství 
– Luther vyjmenovává konkrétně cizoložství, opil-
ství, lakomství, závist a pomluvy. 

Jak je z obou katechismů zřejmé, prosbě „posvěť 
se jméno tvé“ rozuměli tak, že znamená vlastně 
prosbu o neustálé proměňování života křesťanů, 
o to, kým jsou, jak žijí, jak jednají. 

pohledem reformace

tematický článek

Heidelberský katechismus sepsali Zachariáš Ursíny (1534-1583) 
a Kašpar Olevian (1536-1587), poprvé vydán 19. ledna 1563 v Hei-
delbergu.

Čl. 122 Co znamená „posvěť se jméno tvé“? To znamená, dej nám 
především, abychom tě správně poznávali a abychom dbali na tvou 
svatost, tebe chválili a velebili pro všecky tvé skutky, v nichž se stkví 
tvá všemohoucnost, moudrost, dobrota, spravedlnost, milosrdenství 
a pravda. Pak dej, abychom celým svým životem, myšlenkami, slovy 
i skutky dbali o to, aby tvé jméno naší vinou nebylo rouháno, nýbrž 
ctěno a velebeno. 

Vydalo Českobratrské nakladatelství v Brně, 1949, str. 84

Velký katechismus Dr. Martina Luthera z roku 1529.
„Posvěť se jméno tvé…“ – v naší mateřštině bychom to vyjádřili spíš 

takto: Nebeský Otče, pomoz, aby jen tvé jméno bylo svaté. Co zna-
mená modlit se o to, aby jeho jméno bylo svaté? Není svaté samo 
o sobě? Odpověď: ano, ve své bytostné podstatě je vždy svaté – ale 
v našem užívání svaté není. Boží jméno nám bylo dáno, když jsme se 
stali křesťany a byli pokřtěni, bylo nám dáno, abychom se nazývali 
Božími dětmi a měli svátosti, kterými si nás Bůh učinil svým tělem, 
také všechno, co je Boží, má sloužit k našemu užitku. Proto je nyní 
velmi třeba, abychom se starali o to, aby se jeho jménu dostalo úcty, 
abychom je pokládali za svaté a pečovali o ně jako o svůj největší 
poklad a svátost, které máme a abychom jako zbožné děti prosili o to, 
ať jeho jméno, které je v nebi svaté i bez toho, je a zůstává svaté také 
u nás na zemi a po celém světě. 

Jak se Boží jméno stane svatým mezi námi? … Jsou-li nejen naše 
učení, nýbrž i náš život pobožné (tedy podle Boha) a křesťanské. 
Nazýváme-li v této modlitbě Boha svým Otcem, jsme zavázáni, aby-
chom se všude a ve všem chovali jako jeho zbožné děti, nebyli mu 
k ostudě, ale vzdávali mu čest a chválu. 

Jméno Boží znesvěcujeme buď slovy nebo skutky… 
1) káže-li se, učí či pronáší jako Boží jméno něco, co je falešné 

a svůdné, takže se jeho jménem přikrašlují a nabízejí lži.
2) Dále pak, užívá-li se svatého jména hrubě a nestydatě ke křivé-

mu přísahání, zlořečení, zaklínání a provozování čar a kouzel.
3) Boží jméno je znesvěcováno zjevným zlým životem a zlými skut-

ky. To znamená: jsou-li ti, kteří se nazývají křesťany a Božím lidem, 
cizoložníky, opilci, lakomými břichopásky, závistivci a pomlouvači. 
I  takto se Božímu jménu dostává naší vinou pohanění a urážek. 

„…v tomto článku žádáme o to, co Bůh žádá v druhém přikázání – 
totiž aby jeho jméno nebylo zneužíváno k zapřísahání, ke klení, ke 
lži, podvodu apod., ale abychom je užívali prospěšně, to jest k Boží 
chvále a cti.“
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tematický článek

Biblický pojem posvěcení
S postupující sekularizací české spo-

lečnosti se z jejího slovníku vytrácejí 
i některé křesťanské pojmy nebo někte-
ré jejich významy. Mezi nimi je i slovo 
posvěcení. Když jsem nahlédl do Slov-
níku spisovné češtiny pro školu a veřej-
nost (Academia, 2000), zjistil jsem, že 
se tam slovíčko posvěcení jako pod-
statné jméno vůbec nevyskytuje. Jsou 
v něm jen dvě slovesné formy: dokona-
vá posvětit ve významu požehnat zvlášt-
ním náboženským obřadem (vysvětit 
kostel, zvony) a pak nedokonavá posvě-
covat ve významu světit. Zdá se tedy, 
že se v současném spisovném českém 
jazyce zachoval jen obřadní význam 
slova posvětit, zatímco jeho morální,  
duchovní a transcendentní rozměr se 
zcela vytratil. Je to škoda, protože prá-
vě prakticky prožívaná spiritualita je 
pozitivní odpovědí na zesvětšťování 
společnosti. Čelíme výzvě doby: „Žít 
svatě na nesvatém místě.“ Podívejme 
se tedy blíže na to, co se za biblickým 
posvěcením skrývá a s jakými obrazy či 
představami je spojováno?

1. Obřadní (rituální) rozměr - 
oddělení pro Boha

V Bibli se s posvěcením setkáme 
hned v několika významech. Ten první 
je kultický či rituální a je reprezento-
ván hebrejským qdš. Znamená oddě-

lený pro zvláštní užití, považovaný za 
svatého jako protiklad k obyčejnému, 
světskému. Jakýkoliv posvěcený před-
mět, místo či jedinec je považován za 
oddělený, pokud tak Bůh nebo člověk 
učiní. Tak si Hospodin oddělil pro sebe 
svůj lid, lidé oddělovali oltáře, roucha, 
domy, aby je zasvětili uctívání Spasitele. 
Kultické posvěcení řeší vztah mezi sva-
tým a světským, čistým a nečistým (Lev 
10,10). Jako svaté jsou kvalifikovány 
všechny věci, které náleží Bohu a jeho 
uctívání. 

V tomto duchu hovoří také Pán Ježíš 
o chrámu, jenž posvěcuje zlato nebo 
o oltáři, který posvěcuje dar na něj 
vložený (Mt 23,17.19). Zlato a dary jsou 
odděleny pro Boha. Podobně se také 
Kristus posvěcuje, tedy odděluje k obě-
ti, a vyzývá své následovníky, aby se 
i oni posvěcovali. Apoštol Pavel na to 
navázal a představil posvěcení křesťanů 
jako Boží vůli (1Te 4,3). Přitom poskytl 
svým posluchačům několik námětů, jak 
by se takovéto posvěcení mělo projevit 
v praxi - spořádanou manželskou sexua-
litou počínaje, přes čistotu a cudný život 
až k čestnému jednání. 

2. Morální (spirituální) rozměr - 
proces růstu v Boží obraz

Tím se dostáváme k druhému, morál-
nímu či spirituálnímu významu posvě-

cení, reprezentovanému řeckým ho 
hagiasmos. Křesťané jsou povoláni ke 
svatosti a vztahu s Kristem. Posvěcení 
je součástí jejich vyvolení a jejich ode-
vzdání se Bohu. Je vypůsobeno Duchem 
svatým a stává se předpokladem pro 
živé společenství s Ním. V tomto smys-
lu ztrácí starozákonní kultické posvě-
cení svůj význam. Role chrámu jako 
svatého místa přechází na osobu nebo 
na společenství křesťanů (2K 6,16), kte-
ří věří v Krista a stávají se tak chrámem 
Ducha svatého (1K 3,16n; 6,19). Lidé už 
nejsou posvěcováni předepsanými ritu-
ály, nýbrž vírou v Krista a v pravdu (Sk 
26,18; 2Tes 2,13), mocí Ducha svatého 
(Ř 15,16). 

Sférou svatosti v Novém zákoně tedy 
není obřadní uctívání, ale např. proroc-
ká služba. Ta také sehrávala hlavní roli 
v bohoslužebném životě rané církve. 
Posvátno již nenáleží věcem, místům 
a rituálům, nýbrž projevům života, 
které působí Duch svatý. Posvěcení 
je v Nové smlouvě chápáno dvojím 
způsobem. Zaprvé jako vyhýbání se 
hříchu a odvrácení se od nezřízeného 
života, opilství a modlářství (1P 4,2n). 
Zadruhé jako rozvíjení lidských mož-
ností a talentů ve službě Bohu (Ř 12,1-
2), budování na základu, který Kristus 
položil (1K 3,10-15), vynaložení naší 
snahy k osvojení si ctností (2P 1,5) 

Z bohoslužby v Novom Meste nad Váhom
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a otvírání se Božímu působení (Gal 
5,22). Další perspektiva, ze které je 
posvěcení v Novém zákonu představe-
no, nemá s lidskou snahou nic společ-
ného, ukazuje Boží iniciativu.

3. Nadpřirozený (transcendentní) 
rozměr – Bohem darovaná kvalita 
života

V celém křesťanském životě má být 
patrný pokrok (1Tm 4,15), vždyť naše 
posvěcení je Božím cílem (Tit 2,14). 
V Ježíši Kristu jsme novým stvořením 
a máme konat dobré skutky, které nám 
Bůh připravil (Ef 2,10). A zde se otvírá 
třetí rozměr posvěcení, transcendentní, 
posvěcení jako darovaná kvalita živo-
ta. Není to jen lidský proces, ale Boží. 
Navíc je posvěcení realitou, která se již 
stala a je dokonaná. Nový zákon jasně 
říká, že Kristus „jedinou obětí navždy 
přivedl k dokonalosti ty, které posvěcu-
je“ (Žd 10,10.14). Skutečnost, že posvě-
cení je již hotovou věcí, křesťana v jeho 
duchovním snažení osvobozuje od sebe 
sama a dává mu tu správnou motivaci. 

Ukončeno nebo v procesu?
V Kristu jsme tedy již posvěceni (1K 

1,2), přesto nebo právě proto máme 
růst do Kristovy podoby. Tento tře-
tí rozměr posvěcení nás upozorňuje, 
že zdrojem svatosti je Bůh, ne člověk! 
Boží kontrastuje se vším stvořeným. 
Svatost není obsažena ve stvoření, ale 
přichází z Božího rozhodnutí a je půso-
bena Duchem svatým. Ne našimi ritu-
ály a tradicemi, jak si to někdy mylně 
vykládáme. V tomto duchu se apoštol 
Pavel modlil za věřící v tesalonickém 
sboru (1Te 5,23n): „Sám Bůh pokoje 
nechť vás cele posvětí a zachová vašeho 
ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny 
do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 
Věrný je ten, který vás povolal; on to 
také učiní.“ Posvěcuje Bůh a On to také 
při nás dotáhne do vítězného cíle.

Novodobý důraz na posvěcení
Když se díváme na biblický obraz 

posvěcení a na to, jak jej prožívala raná 
církev prvního století, vstupují na naši 
mysl různé otázky. Nakolik je posvěcení 
křesťana záležitost lidská a nakolik Boží? 
Jaké míry posvěcení lze dosáhnout již 
v tomto životě? Tyto i mnohé další otáz-
ky si kladli křesťané v různých obdobích 
církevních dějin, ovšem v novodobé his-
torii se s důrazem na posvěcení setkává-
me až v metodismu. John Wesley (1703-
1791) rozlišoval mezi ospravedlněním 
a posvěcením, jako druhým stupněm 
křesťanského života. Jestliže osprave-
dlněním byly smazány všechny do té 
chvíle spáchané hříchy, pak posvěcením, 
coby druhým požehnáním, je křesťanovi 
umožněno překonávat přirozený sklon 
k hříchu. Přitom platilo, že křesťanský 
život v dokonalé Boží lásce bez vědo-
mého hříchu je dosažitelný cíl. Cestu 
k němu však provázelo permanentní úsi-
lí, sebekontrola a úzkostlivé dodržování 
Božích přikázání. 

Nebezpečí farizejské pasti
Jako první v historii nazval „druhou 

zkušenost” „křtem Duchem svatým” 
Charles G. Finney (1792–1825). Nosite-
lem tohoto učení byl v Evropě na konci 
19. století mimo jiné Robert P. Smith 
(1827-1898), jehož kniha Holiness Th-
rough Faith (Posvěcení skrze víru, 
1870) je jedním ze základních děl hnu-
tí. Odděloval obrácení od znovuzroze-
ní. Zatímco první duchovní zkušenost 
spojoval s vírou v Krista a s odpuště-
ním hříchů, tak druhý čin Boží milosti, 
znovuzrození, spojoval s odstraněním 
hříšné přirozenosti a přijetím nového 
srdce. To samozřejmě vedlo k nezdra-
vému perfekcionismu, se kterým se tu 
a tam setkáme i v dnešní církvi. Ten 
často končí ve farizejské pasti, totiž 
v přesvědčení o vyšší kvalitě vlastního 
duchovního života a neschopnosti vidět 
vlastní pýchu, přezíravost a pochybení. 

Bratrské hnutí a hnutí posvěcení
Bratrské hnutí bylo koncem 19. sto-

letí až do příchodu letničního učení 
těsně provázáno s hnutím posvěcení. 
Když kazatel a vůdce letničního hnutí 
v Německu, pastor Jonathan A. Paul 
(1853-1931), přišel se svým učením 
o „čistém srdci“, došlo k rozchodu 
letničních a probuzeneckých vůdců. 
Posledně jmenovaní sepsali 15. září 
1909 tzv. “Berlínské prohlášení”, ve 
kterém mimo jiné odmítli, že by člověk 

mohl dosáhnout bezhříšnosti. Tento 
dokument pak téměř celé 20. stole-
tí odděloval letniční a evangelikální 
církve. Přišla doba větší obezřetnosti 
vůči teologii posvěcení. Dosažení stavu 
bezhříšnosti však neodmítli jen evange-
likálové, odmítl je i sám Jonathan Paul 
a později i letniční sbory. Zdá se, že tato 
otázka byla vyřešena. Vystupují však 
otázky nové.

Povoláni k jedinečnosti, nikoliv 
k jedinému modelu svatosti

Vede praktikované posvěcení církev 
k jednotvárnosti nebo k rozličnosti? 
Někteří radikálně smýšlející křesťané 
ve své snaze o posvěcení často svazu-
jí sebe i druhé k nezdravé uniformitě. 
Člověk není, na rozdíl od zvířat, veden 
jen pudem a instinkty, ale má schop-
nost se rozhodovat a přijímat zodpověd-
nost. Volí, jakou cestou v životě půjde 
(Dt 30,19), a Bohem darovaná svoboda 
předpokládá určitou rozdílnost a jedi-
nečnost. Tu v nás navíc působí i Duch 
svatý, protože každého povolává k jiné 
práci tak, abychom se navzájem doplňo-
vali. On naši jedinečnost nejen působí, 
ale i rozvíjí. Musím souhlasit s názo-
rem, že neexistuje jediný model svatos-
ti, v zástupech osobností se Boží svatost 
projevuje nevyčerpatelným způsobem. 
Každý je povolán k tomu, aby se ve své 
jedinečnosti rozvíjel a posvěcoval svým 
vlastním způsobem. 

Definice posvěcení
Posvěcení představuje životní praxi 

podle Boží vůle, jako výraz rostoucího 
spojení s Bohem (2K 7,1). Posvěcovat se 
znamená přivádět své jednání do sou-
ladu s Boží vůlí (1Te 4,3), dát se Bohu 
k dispozici ke službě (Ř 6,19). Motiva-
cí posvěcení je láska k Bohu, důvěra 
a poslušnost, jakož i láska k bližnímu (Ef 
5,25n). Vzorem posvěcení je Kristus (Fil 
2,5; 1K 1,30). Cílem posvěcení je obnovo-
vání Božího obrazu v člověku (Kol 3,10). 
V jeho procesu dorůstá člověk do zralé-
ho lidství (Ef 4,13n), které se projevuje 
Duchem a mocí (1K 2,4, Ř 8,4).

• Dictionary of Biblical Imagery, 
IVP, Leicester 1998

• Evangelisches Lexikon für Theologie 
und Gemeinde, R.Brockhaus, 
Wuppertal 1998

• Handbuch der biblischen Glaubenslehre, 
Hänssler, Holzgerlingen 1994

• Nový biblický slovník, Návrat domů, 
Praha 1996

tematický článek

JAREK ANDRÝSEK
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anketa k tématu

Jak rozumíš výrazu
posvěcení?Lukáš Kubiena, Český Těšín

Uvědomuji si, že jako „obyčejný smr-
telník” žijící na této zemi a v tomto těle 
nemohu nehřešit. Výsadou je pro mě 
tedy posvěcení Kristem, díky němuž 
mohu být Jemu podobný a svatý. Je to 
stále trvající proces. Cítím se osvobozen 
od hříchu. Mění se můj charakter, touhy 
a jednání...

Petr Húšť, Vsetín

Pokud dobře rozumím biblickým tex-
tům k tomuto tématu, tak ospravedlně-
ní je to, že v Kristu a skrze Něho jsme 
před Pánem Bohem dokonalí. To je naše 
duchovní postavení. A posvěcení je to, 
že podle této duchovní reality žijeme. 
Ospravedlnění je dokonalé a hotové, 
protože stojí na Kristu. Posvěcení je do 
té míry, do jaké své ospravedlnění uplat-
ňujeme. Můžu být synem bohatého otce 
a přitom kvůli svému zadlužení žít bíd-
ný život. Nebo můžu přijmout, že On 
vzal mou exekuci na sebe a znovu můžu 
začít plnohodnotný, krásný a bohatý 
život. Posvěcení je to, že nejen přijmu, 
ale že také žiju podle svého postavení, 
které mám u svého nebeského Otce.

Tereza Šimiková, Český Těšín
Posvícení? (úsměv) Jo to znám, to 

bývá po výplatě, ale posvěcení? To 
opravdu vysvětlit neumím. Vybaví se 

mi posvěcení kostela např., nebo posvě-
cení pro určitý daný úkol... toť vše, do 
hlubších teologických výkladů se radši 
nepouštím... 

Jarek Pípal, Olomouc

Očištění - nejde o umytí těla, čisté 
šaty, ani o zavření se do klášterní kob-
ky, ale vnitřní očištění a očišťování od 
hříchů (pokáním).

Volba životního stylu - od chození 
v těle po chození v Duchu; nejde o např. 
asketický život (to nejez, na to se nedí-
vej, tam nechoď), ale o svobodný život 
v Duchu (to se těžko popisuje), chození 
s Pánem, protože posvěcení je Boží vůlí 
pro nás (1Te 4,3).

Posvěcením určitě není naše vizáž 
(vnější úprava) - oblečení (bílá koši-
le a kravata, šaty, sukně, halenka...), 
účes... délka, úsměv.... To, co jako 
křesťané jíme nebo pijeme. Někdo jí 
zeleninu, je to jeho svobodné rozhodnu-
tí, druhý jí všechno, je to jeho svobodné 
rozhodnutí, někdo nepije žádný alko-
hol, druhý pije, ale v normě apod. - oba 
Pán, patří-li Jemu, miluje. 

Posvěcení tedy je můj vnitřní postoj, 
ne to, co je vidět, ne to co prochází bři-
chem a jde do hnoje...

Šárka Hušťová, Zlín
Rozdělíme li slovo na po-svě-cení, 

jasně nám vyjde to, že se jedná o svět 
a chození po něm. Dále se vyskytuje 
výraz „cení”, tzn. že to může cenově 
něco napovídat. Myslím si, že posvěcení 
je chození s Bohem po světě za každou 
cenu (úsměv).

Zdeněk Pospíšil, Brno 

Na otázku „co je to posvěcení” bych 
odpověděl: „oddělení od světa pro Pána 
Boha”. Tak jsem byl vyučen v Brněn-
ském sboru. A ještě bych tuto odpověď 
uměl vyztužit několika biblickými citá-
ty. Otázka ovšem zněla: „jak ty rozumíš 
výrazu posvěcení”. A tady mám pro-
blém. Je naučená odpověď pravdivá? 
Pravdivá v tom smyslu, že jsem za ni 
ochoten ručit svým životem – když mě 
Ježíš posvětil svou vlastní krví způso-
bem, že vně za branou trpěl (Žd 13.12), 
skutečně se od „světa” oddělím? Ale co 
je to „svět” a co „oddělení”? Pána Ježí-
še přece posvětil Otec a poslal na svět 
(J 10.36); a modlím se „... posvěť se jmé-
no Tvé ... buď vůle Tvá jak v nebi tak 
i na zemi ...”; „vně za branou” přece 
není (jen) „odděleně od pořádků toho-
to světa”, ale (především) „v zavržení 
od lidí a v ponížení”. A není ta posled-
ní otázka mým způsobem odmítnutí 
poslušnosti vůle Boží, která (mimo jiné) 
spočívá v posvěcení (1Te 4.7)? A nebylo 
by nekladení té otázky lehkomyslným 
spoléháním na úsudek získaný od člo-
věka? A tak po způsobu Joba kladu 
ruku svou na ústa (přesněji: zvedám 
ruce z klávesnice) a umlkám před sva-
tým Bohem, tím tajemstvím strašlivým 
a úchvatným.

Karel Sýkora, Olomouc
Já osobně chápu posvěcení jako pro-

ces oddělení se pro Pána Boha, abychom 
byli více podobni Pánu Ježíši Kristu, na 
kterém se podílí jak Duch svatý, tak 
i jeden každý křesťan (viz 1Te 4,3). Bez 
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svatosti, tj. oddělení nemůže jedinec 
strávit věčnost s Pánem Bohem. Pro-
ces posvěcení je procesem, kdy se více 
a více podobáme Pánu Ježíši Kristu.
Ono oddělení je oddělení od hříchu,  
starého způsobu života, kdy člověk žil 
hříšným způsobem života před svým 
obrácením. Posvěcení, oddělení také 
chápu jako pohotovost připravenost ke 
službě Pánu Bohu. 

Účastníci biblické hodiny v KřS 
Karlovy Vary

Posvěcení souvisí se slovem svatý, 
oddělený. Je to touha naprosto a bezvý-
hradně patřit Bohu.

Posvětit se, znamená vírou vstoupit 
do toho, co pro mne Pán Ježíš udělal. 
Posvěcen mohu být jedině skrze něco, 
co je svaté, musím do toho vstoupit 
a růst v tom. Vlastním úsilím posvěcení 
nelze dosáhnout.

Pán Ježíš posvěcuje nás a my můžeme 
být posvěcením pro lidi v našem okolí 
(nevěřící manžel je posvěcen skrze věří-
cího partnera apod.). Posvěcení má tedy 
působení a vliv, který přesahuje osob-
nost jednotlivce. Už to, že věřím v Pána 
Ježíše a svědčím o něm svým životem, 
může znamenat, že jsem posvěcením 
pro svoje okolí. Vše, co věřící člověk 
přijímá, je posvěcováno skrze Boží slo-
vo a modlitbu.

Jan Staněk, Plzeň

Slovu posvěcení rozumím jako smě-
řující ke svatosti, což znamená odděle-
nosti od něčeho pro něco. V biblickém 
smyslu slova tomu rozumím, že se 
jedná o proces v životě člověka, kte-
rý poznal hloubku své zkažené lidské 
podstaty a rozhodl se prostřednictvím 
Kristovy smrti a vzkříšení pro počátek 
ke změně stavu mysli a životního stylu 
směřujícímu ke službě Bohu a služ-
bě lásky k bližním. Jsem přesvědčen, 
že nestačí pouze přiznat a vyznat 
své špatné činy, nýbrž poznat totál-
ní odsouzeníhodnou motivaci svých 
pyšných a sobeckých myšlenek. Jed-
noduše řečeno, přiznat si svůj „osob-
ní morální bankrot“. Jinými slovy 

vyjádřeno totéž, „jsem člověk totálně 
zkažený, odsouzený ke smrti už tím, 
jaký jsem. Mojí jedinou záchranou je 
naprosté ztotožnění s Ježíšem Kristem 
ve smrti a vzkříšení k novému, posvě-
cenému způsobu života“. Výše uvede-
né biblické verše dotvrzují, že se jedná 
o proces, ve kterém takovýto člověk 
vědomě a aktivně odkládá vlastní, vět-
šinou pyšné a sobecké touhy vedoucí 
k nemorálnímu a nespravedlivému 
chování do smrti s Kristem, řídí se 
a koná postupně vše v souladu s Boží 
vůlí v novotě života z Ducha svatého. 

Bedřich Kostlán, Bohumín

S posvěcením souvisí „svatost”, kte-
rá neznamená naprostou dokonalost 
(i když si to někteří věřící myslí a tím 
často ubližují těm méně „svatým”), ale 
to, že patříme Bohu, pro posvěcení Ježí-
šem Kristem. Ten druhý význam posvě-
cení chápu jako proces v mém životě, 
který by měl „dokazovat”, že patřím 
Bohu a žiju po příkladu, který nám 
zanechal Ježíš Kristus, což se mi často 
nedaří. Takže posvěcení vnímám i jako 
aktivitu, činnost, následování Ježíše 
Krista i přes ty mnohé nezdary a mou 
nedokonalost.

Dada Kostlánová, Bratislava

Ak mám vysvetliť, čo pre mňa zname-
ná posvätenie, pomôžem si príkladom 
z kreslenej rozprávky. Poznáte to, ako 
malá bacuľatá víla drží v ruke čarovnú 
paličku? Pred ňou stojí princezná v nie 
veľmi pekných šatách a túži byť na ple-
se krásna. Víla sa usmeje, šibne prúti-
kom a nočnou tmou sa vznáša jemný, 
hviezdami posiaty, biely plášť, ktorý do-
padne na princeznú a v tom okamihu sa 
premieňa na nádhernú bytosť. Ten ča-
rovný, neviditeľný plášť, ktorým nás za-
kryje Božia prítomnosť, jeho blízkosť, 

ten plášť, ktorý dopadne na nás, keď sa 
my vzdáme samých seba.

Je to pre mňa okamih, kedy sa stáva 
z človeka bytosť blízka Bohu – dovolím 
si povedať, bytosť v jednote s Bohom. 
No tak ako kúzla v rozprávkach netr-
vajú stále, aj posvätenie je čarovný oka-
mih, ktorý má svoje trvanie. No napriek 
týmto úvahám myslím na verš: „Vy, kto-
rí ste svätí, posväťte sa ešte.“

Nezabúdame vo všedné dni, že sme 
Božími deťmi, keď sme prijali jeho od-
pustenie a prijatie? Nemáme byť náho-
dou svätí stále? Ak áno, tak nové šaty už 
na sebe nosíme a ten čarovný plášť ani 
nepotrebujeme. Ale myslím si, že aj na-
priek tomu, že sme Božími deťmi a de-
dičmi a máme krásne šaty, potrebujeme 
sa premieňať do jeho obrazu a k tomu 
to posvätenie potrebujeme.

Potom už môžeme smelo na „ples“…

Jana Heřmánková, Olomouc

-  obrazné předání Boží moci člověku 
k určité službě

-  vyzbrojení člověka Duchem svatým 
k určité práci nebo službě

-  posvěcení je spojeno se zjevením Boží 
vůle člověku k té konkrétní činnosti

-  vtisknutí takové pečetě požehnání 
člověku

-  oddělení a očištění
 Posvěcení se děje prostřednictvím 

Ducha svatého, který vychází od Pána 
Boha a konkrétní člověk, je Duchem 
svatým pomazán a tak k něčemu povo-
lán.

Juraj Kocmunda, 
Nové Mesto nad Váhom

Predstavujem si pod tým akt, ktorý ak 
Bohu dovolím na sebe spôsobiť, budem 
mu bližšie a budem sa na neho viac 
podobať.

anketa k tématu
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tématický článok

Prísne nároky Písma
Máme pred sebou otázku, ako pristu-

povať k prísnym morálnym požiadav-
kám Písma v sekulárnej spoločnosti. 
Žiaľ, znova je to téma, kvôli ktorej sa 
my kresťania navzájom nemáme radi. 
Považujeme to za dôležité a preto väčši-
na z nás zápasí so zápornými pocit-
mi voči tým, čo to vidia inak. Niekedy 
s obľubou kreslíme akúsi duchovnú 
mapu jednotlivých zborov alebo celej 
cirkvi a delíme sa navzájom na usmie-
vavých liberálov a zamračených funda-
mentalistov. A os tohto sporu zhruba 
zodpovedá tomu, ako odpovedia na 
otázku, ktorú dnes pred sebou máme.

Liberáli a fundamentalisti
Prečo si kresťania navzájom tak radi 

nadávajú dvoma slovami, ktoré pritom 
znamenajú niečo veľmi kladné a dobré? 
Slovo „liberál“ som ja, naplavenina, člo-
vek, ktorý do cirkvi doputoval až v 19 
rokoch, nikdy nepočul inak ako nesluš-
nú nadávku. V politike je to niečo iné, 
ale v cirkevnom prostredí toto slovo 
vždy označuje čosi škaredé, a pritom je 
odvodené od slova libertas, ktoré zna-
mená sloboda. Liberáli podľa toho sú 
ľudia, pre ktorých je sloboda dôležitá. 
A mne prostoduchému sa to zdá byť 
dobré, keď niekomu záleží na slobode 
a hovorí si liberál – t.j. slobodár.

Slovo fundamentalista sa tiež použí-
va ako nadávka na označenie tých 
druhých, čo nie sú ako ja, a väčšinou 
ich nemám rád. A pritom fundamen-
tum znamená základ. Ak má niekto 
rád základy – základy viery a toho, čo 
ako kresťania sme – do tej miery, že si 
hovorí fundamentalista, t.j. základár, to 
je vcelku milé a sympatické.

Tak prečo sa „slobodári“ a „základá-
ri“ tak radi nemajú radi? Prečo hovoria 
tak zle o tých druhých? Väčšinou je to 
karikatúra, ktorú potrebujeme, aby sme 
sa vymedzili, aby sme sa sami postavi-
li niekam na mapu. Vykolíkovali sme 
si terén, ktorý má charakter mínového 
poľa, nie rozkvitnutej lúky. Na otázku: 
„Ako pristupovať k prísnym morálnym 
požiadavkám Písma?“ sa neodpovedá 
v prostredí akademickej debaty a pri-
ateľského rozhovoru pri čaji. Po chvíli 
spravidla začnú lietať blesky.

Učil som a učím na troch školách, 
na ktorých sú ľudia z rôznych cirkví. 
To, ako sa k sebe študenti správajú, je 
niekedy až hnusné. Verejne sa navzá-
jom zhadzujú pri rozpravách, robia si 
hlúpe vtipy zo zbožnosti druhých, iných 
kresťanov vyhlasujú za odpadlíkov 
a pyšne vyslovujú diagnózu ich duchov-
ného stavu, akoby ich k tomu niekto 
povolal. Človeku až mrzne úsmev na 
perách, keď vidí tú mieru negatívnych 
emócií.

Porozumenie tým druhým
Neprišiel som sem s cieľom nadik-

tovať vám správne odpovede. Zmy-
sel týchto stretnutí vidím v tom, že sa 
učíme spolu premýšľať, ako sa každý 
z nás úprimne, nad Písmom a v modlit-
be dopracuje k odpovediam na zložité 
otázky. Nechcem vám predložiť kata-
lóg jednotlivých otázok, ako sa stavať 
k tomu, čo sa deje vo svete. Ak vás pália 
konkrétne otázky, dostaneme sa k nim 
v rozhovore.

Chceme sa tiež učiť pokore a úcte 
k tomu, keď ľudia rovnako zbožní ako 
my, ktorí rovnako berú vážne Bibliu 
a rovnako sa modlia a celým srdcom 
chcú žiť v súlade s Božou vôľou, dospejú 
k odlišným záverom. Aby to pre nás 
nemuselo znamenať, že vyslovíme dia-
gnózu: „Tento človek to hovorí preto, že 
nemiluje Pána Ježiša.“

Povolanie k slobode
Chcem sa podeliť o to, čo som vyro-

zumel od niektorých svojich priateľov. 
Sú verní Pánu Bohu, nemám dôvod 
ani odvahu pochybovať o ich vzťahu 
k Pánu Bohu a napriek tomu majú 
názory, ktoré sú… nepoviem liberál-
ne, lebo to je zabité slovo, ktoré už nič 
nepopisuje, len nadáva. Poviem to tak, 
že zdôrazňujú hodnotu slobody a tým 
nemyslia slobodu od záväzkov Písma, 
ale slobodu evanjelia.

Keď sa pozorne pozriete do Písma, 
slovo sloboda tam na vás vyskočí na 
každej tretej stránke. „Spoznáte pravdu 
a pravda vás vyslobodí.“ (J 8,32) Sme 
povolaní „do slobody a slávy Božích 
detí.“ (R 8,21) Máme „stáť v slobode, 
ktorou nás Kristus oslobodil.“ (Ga 5,1) 
„Máme slobodný prístup do svätyne.“ 

(Žd 10,19) „Kde je Pánov Duch, tam je 
sloboda.“ (2K 3,17) Asi sa s tou slobo-
dou budeme musieť nejako zmieriť. Je 
to dôležitá téma celej Biblie.

Pán Ježiš tiež povedal niečo také radi-
kálne a nebezpečné a v pravom zmysle 
slova liberálne, ako: „Milovať budeš 
Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou 
dušou a celou mysľou… a svojho blížne-
ho ako seba samého.  Na týchto dvoch 
prikázaniach spočíva celý zákon i pro-
roci.“ (Mt 22,37-39) Dovolil si to takto 
zjednodušiť – niekoľko sto strán predpi-
sov a prísnych požiadaviek Písma sa dá 
zhrnúť do týchto pár viet. A na toto sa 
odvolávajú všetci liberáli všetkých dôb, 
že toto je to, na čo myslia.

Slepota zbožných
Nie je prekvapením, že tým veľmi 

nahneval zbožných ľudí. Všimnime si to 
pri čítaní evanjelií – Ježiš najviac hneval 
zbožných ľudí, ktorí brali náboženstvo 
veľmi vážne. Takými bol aj odsúdený 
a vydaný na popravu. Tým nechcem nič 
nabúravať či relativizovať, ale ukázať na 
to, že náboženstvo je niekedy zdrojom 
neľudskosti, krutosti a dôvodom, prečo 
človek nepozná Božieho Syna, keď ten 
ide popri ňom, lebo má zrak tak uprený 
na to, ako chápe náboženský „cestovný 
poriadok“. To je tragické!

Ale aj Ježiš sa rozhneval – a to sa stalo 
málokedy! Na prostitútky a rôzne zúfalé 
indivíduá sa nehneval, lebo vedeli, že sú 
hriešnici a ich život je v blate. Hneval sa 
vždy v takých situáciách, keď sa prejavi-
la tvrdosť srdca – ako vtedy, keď uzdra-
vil človeka s ochrnutou rukou v sobotu. 
(Mk 3,5) Rozhneval sa na farizejov, čo 
naňho striehli, lebo im ani nenapadlo 
vcítiť sa do položenia toho nemocného. 
Riešili si svoj náboženský predpis a svoj 
problém a ten človek sa im vôbec nevoš-
iel do ich zorného poľa.

Hovorím to hlavne sebe, a to preto, 
že som z prebudeneckej cirkvi, pretože 
som horlivý kresťan, pretože beriem 
svoju vieru vážne. Mne až tak nehrozí, 
že si budem z vlažnosti vymýšľať, ktorý 
hriech ešte môžem vziať na palubu, aby 
som si osladil život. Sám seba by som 
tak nenávidel a tak sebou pohŕdal, že 
táto priepasť pre mňa skutočne nie je 
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pripravená. Ale mne hrozí priepasť roz-
hnevanej, zmračenej superzbožnosti. To 
je moje pokušenie, lebo ja mám rád pra-
vidlá. Pomáhajú mi vyrovnať sa s neis-
totou. Vďaka nim mám pevnú pôdu 
pod nohami. Môžem sa chrániť ešte aj 
pred neistotou bezprostredného vzťahu 
s Bohom. Sú aj ľudia, ktorým hrozí vlaž-
nosť a tolerovanie hriechu a pre nich je 
to iná situácia. Ale ak nám hrozí nejaké 
pokušenie, dá sa vyjadriť vetou: „Stará 
prirodzenosť túži po zákone.“ Zákon jej 
umožňuje nezomrieť.

Farizej Saul a „evanjelista“ Jonáš
O starej prirodzenosti hovorí apoštol 

Pavol, veľký apoštol milosti a slobo-
dy od zákona. On, Hebrej z Hebrejov, 
farizej, bol taký horlivý v dodržiavaní 
zákona, až vraždil kresťanov. (Fp 3,5-
6) Nemohol pochopiť, ako by mohli tí 
špinaví pohania dosahovať spasenie 
zadarmo, keď on na tom celý život drel 
ako kôň. Necítil radostné prekvapenie 
nad tým, že Božia veľkorysosť je oveľa 
väčšia, ako si dokázal predstaviť.

Cítil hlboké rozhorčenie, ktoré nám 
môže byť povedomé, ak poznáme knihu 
Jonáš. Keď to začalo vyzerať tak, že ten 
ohňostroj predsa len nebude, lebo celé 
mesto Ninive robilo pokánie a bude 
ušetrené, Jonáš sa rozhneval. Namiesto 
mesta so 120 tisíc obyvateľmi ľutoval 
rastlinu, ktorú zožral červ. V rozhovore 
s Bohom pomedzi zuby precedí: „Ja som 
to vedel, že ty si Boh milostivý.“ (Jo 4,2)

Vzorný starší brat a staršia sestra
Pre tých z nás, ktorí berú svoju vieru 

celkom vážne, nie je pokušením opájať 
sa hriechom, ale byť smutný, zasmušilý, 
zamračený starší brat márnotratného 
syna. (Lk 15,25-32) To je ďalšia nádherná 
figúrka! Ten príbeh sa podľa niektorých 
mal nazývať Podobenstvo o staršom bra-
tovi. Prvá časť – ako to ten lúzer pohnojil 
a ako mu otec vybehol naproti a objal ho 
a dal mu doniesť čisté oblečenie a vystro-
jil hostinu – to je nádherná historka. Ale 
to, čo nasleduje, je niečo iné. Ten starší 
brat tam ani nejde, len niekoho posiela 
pozrieť sa, že čo to tam je za rachot. Keď 
počuje, že jeho podarený brat sa vrá-
til po tom, čo všetko prehýril, a otec ho 
prijal, starší brat sa náramne rozhneval 
a odmieta ísť dnu. Otec to s ním musí ísť 
riešiť, lebo syn nechce s tou nehoráznou 
milosťou mať nič spoločné.

Niečo podobné je na príbehu Mar-
ty a Márie. (Lk 10,38-42) Marta sa tiež 
rozhnevala a s Máriou sa ani nezhovára. 

Nepovie: „Mária, poď mi pomôcť, musí-
me to dorobiť.“ Hovorí len s Ježišom: 
„Ani ju nenapomenieš?“ A teraz by sme 
čakali: „Marta, veľmi si to cením, že pre 
nás chystáš tú večeru.“ Ale on hovorí: 
„Marta, Marta, trápiš sa pre mnoho 
vecí. Len jedno je potrebné a Mária si 
dobre vyvolila.“

Protivný kresťan
A ja som tá Marta. Ja som ten starší 

brat. Ja som ten farizej, čo ďakuje Pánu 
Bohu, že nie je ako ten špinavý colník 
a dáva desiatky z mäty, kôpru a rasce. 
(Lk 18,9-14)

Uveril som ako devätnásťročný 
a pochopiť toto mi trvalo sedem rokov 
– a to musela so mnou vydržať aj moja 
žena! Ja som nebol príjemná spoloč-
nosť, lebo „dodržovateľstvo“ človeka 
nenaplní šťastím. Srdce človeka sa tým 
nestane prameňom živej vody. Láska, 
radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, 
dobrota – to je ovocie Svätého Ducha, 
ktoré som ja cedil pomedzi zuby, akože 
to je to, čo sa musí. A našťastie človek 
potom nahliadne, že tá kvalita jeho živo-
ta a to, čo z neho vyžaruje, je v príkrom 
kontraste s tým, čo vyžarovalo z Ježiša 
a čo vyžaruje z niektorých ľudí v cirkvi, 
ktorí sú Pánu Ježišovi najpodobnejší.

To zvraštené čelo, tá zasmušilosť, 
ktorú tak dobre poznám, o tom by si 
niekto mohol myslieť po mojom obrá-
tení, že je to ovocie Svätého Ducha. 
Ja som býval veselý neveriaci, bola so 
mnou zábava. Na stretávke z gymnázia 
mi spolužiaci vraveli: „Tak, Pavel, zase 
sa zabavíme ako vždycky!“ – lenže ja 
som medzitým uveril a tak som im otrá-
veným hlasom zvestoval evanjelium.

Spolužiakom som tiež svedčil pri 
cestách vlakom. A svedčil som im tak 
neustále, že potom, keď ma videli pri-
chádzať, si presadli do iného vagóna. 
Jeden neveriaci kamarát, mi povedal: 
„Človeče, že mne pripadáš ako jeho-
vista, to je asi normálne, ale nepripa-
dáš tak sám sebe?“ A trafil do čierne-
ho – pripadal som si tak. A o nejaký 
čas neskôr, keď som mu zase svedčil, 
mi ponúkol pomoc: „Pavel, teba to tvo-
je náboženstvo asi moc nebaví, že? Ak 
chceš, pokojne sa môžeme stretávať, 
zájdeme na kávu a porozprávame sa.“ 
Takže neveriaci kamarát mi normál-
ne ponúkol psychoterapiu! To bola pre 
mňa dosť dôležitá spätná väzba, že asi 
niečo nie je v poriadku, keď vzbudzu-
jem súcit u neveriacich kamarátov.

Vysoká latka
V evanjeliách vidíme, aký bol Ježiš 

láskavý, vľúdny a veľkorysý a rozumel 
našej ľudskej slabosti. Čakali by sme, 
že Starému zákonu ulomí hrot a povie: 
„Nie, to bolo moc prísne.“ A pritom 
tá Ježišova alternatíva, ten jeho zákon 
vyslovený v Kázni na vrchu, je zarámo-
vaná vetou: „Ak nebude vaša spravodli-
vosť väčšia ako spravodlivosť zákonní-
kov a farizejov, nevojdete do nebeského 
kráľovstva.“ (Mt 5,20) Ak bola latka 2 
metre nad zemou, vy ste si mysleli, že 
Ježiš ju znížil na 1 cm a poľahky ju pre-
kročíte – lenže on ju zdvihol o 100 met-
rov vyššie. Nehovorí len: „Toto nemáš 
robiť!“ ale, „Toto nemáš chcieť robiť!“

Kázeň na vrchu vlastne robí to, čo už 
naznačuje desiate prikázanie Desatora. 
V ňom Pán Boh akoby naznačí a prezra-
dí, ako to vlastne je so zákonom. Totiž 
jednotku až deviatku by sme mohli 
považovať za pravidlá, podľa ktorých 
keď pôjdeme, tak nás Pán Boh bude 
mať rád. A zrazu to posledné prikázanie 
hovorí: „Ty to nesmieš chcieť!“ Nie že 
to nesmieš robiť, ale nesmieš to chcieť! 
Nebudeš dychtiť! Nepožiadaš! A, priate-
lia, ak niekto z vás vie, ako mi v tomto 
poradiť, rád si vás vypočujem. Ako to 
mám zariadiť, aby som niečo nechcel 
urobiť?

To je ten zázrak, o ktorom, ako verím, 
Pán Ježiš hovorí v celej Kázni na vrchu. 
Svojich poslucháčov privádza k pocho-
peniu, že to vlastne nejde splniť. Že tá 
latka je príliš vysoko. A keby náhodou 
nerozumeli, zhrnie to ešte vetou: „Buď-
te dokonalí, ako je dokonalý váš nebes-
ký Otec!“ (Mt 5,48) Snáď nikto z nás 
nemá taký nedostatok sebareflexie, aby 
si myslel, že to dokáže. To by už bola 
naozaj diagnóza! Niektorí z nás si mys-
lia, že sú Napoleon, a iní, že sú svätí ako 
Boh! Je zrejmé, že sa to nedá splniť.

Pán Ježiš nás chce doviesť k tomu, 
aby sme padli na kolená, vyvesili bielu 
vlajku a povedali: „Pane, buď milostivý 
mne hriešnemu.“ (Lk 18,13) A vtedy nás 
má tam, kam nás celý čas chcel priviesť. 
Pretože to je to, kam sa musí dostať 
človek so všetkou svojou urputnosťou 
a dodržovateľstvom, aby sa konečne 
otvoril tomu, čo prichádza zhora a zdar-
ma, ale len do prázdnych rúk.
(Pokračovanie v ďalšom čísle)

tématický článok



12 ŽIVÉ SLOVO

rozhovor s biskupem

PAVEL ŠÍMA

O tom, jak se

Bratře biskupe, vy jste kdysi dávno 
napsal knihu o praktické zbožnosti, kde 
mimo jiné píšete i o tom, jak by měli 
křesťané prožívat neděli. V čem spočívá 
podle Vás tzv. svěcení neděle?

Svěcení dne svátečního záleží v tomto 
dvojím. Předně, aby tělo i mysl od prací 
a zaměstnání zevnitřních, k životu pří-
tomnému přináležejících, přestanouc, 
odpočívaly. Druhé, aby se obíraly s věc-
mi svatými, k životu duchovnímu a věč-
nému se vztahujícími. 

Co radíte křesťanu v neděli činiti, než-
li se do shromáždění jde?

Především toho na pozoru míti slu-
ší, aby v den předcházející časně ode 
všech prací přestal, proto aby tělo i duše 
i mysl tím lépe odpočinouti a v lepší 
čerstvosti a způsobnosti vstanouc, najíti 
se mohly. Sic ukvaltuješ-li se v sobotu 
pracemi těla neb mysli, a nevyspíš-li se, 
budeš v neděli při Boží službě nespů-
sobný, malátný, dřímavý, i s pohoršením 
jiných. Pro tu příčinu Bůh ne jen světiti 
sobotu, ale i připravovati se k ní poručil, 
aby den ten, jakožto svatý Boží den, slav-
ně držán byl. 

A s jakou nábožností a přemyšlová-
ním bychom měli do shromáždění jíti?

Když se do chrámu ubíráš, přemyšluj 
nejprve, kam a proč jdeš? Jmenovitě ke 
dvoru a na síň nejvyššího Pána, a to pro-
to, aby s ním skrze modlitby rozmlouval 
a zase jeho velebnost v slovu mluvící 
slyšel. Též jeho požehnání na tělo, duši, 
i všecky práce své celého téhodne přijal. 

Tak si představme, že shromáždění 
už začalo, jak má člověk křesťanský při 
službě Boží pobožně obcovati?

Když se zpěvové svatí začnou, odvrať 
hned mysl od jiných přemyšlování, 
a k tomu, což se zpívá ji obrať, tak aby 
jako jedním srdcem a jednou myslí 
slouženo bylo Bohu. Ale ne toliko mysl, 
ale připoj hned i hlas svůj a Pána Boha 
jazykem svým zvučně chváliti pomáhej.  
Nebo když kdo v shromáždění společ-
ném, an jiní hlasitě Boha chválí, jako 
nějaký mars sobě počíná, to aneb lenosti 
aneb pýchy veliké znamením jistým. 

Když služebník Boží modlitby s lidem 
koná, zanechej opět svého z knih říkání 
neb prostrannosti nějaké, ale k tomu, co 
tu církev společně Bohu přednáší, srdce 
své také připoj, aby i to jedním srdcem 
konáno bylo. 

A když služebník na kazatelnici 
vystoupí, vstup i ty za ním myslí a oči-
ma; poslouchej ho pilně, a hleď naň 
bedlivě. Nebo to pozorlivosti napomáhá, 
a snáze mysl v poslouchání zdržíš nežli 
sem tam zevlujíc. 

 Pro nás dnes končí „svěcení neděle“ 
většinou závěrečným amen a poslední 
písní. Pak jdeme domů na oběd a po 
obědě už toho z dopoledního kázání vět-
šinou moc nezbyde. Co Vy na to?

Z chrámu jda, pamatuj na chudé 
a nuzné a podle apoštolského naučení 
vlož něco do pokladnice, aneb podle 
příčin a možnosti k nuzným a potřeb-
ným dobročinnosti dokazuj. V takových 
obětech zvláštní má líbost Bůh. K obědu 
sedaje, hleď, abys někoho z chudých 

pobožných za hostě míti mohl. Tak 
i Kristus praví, že on sám zván bývá 
v chudých takových. Pakliť nepříležito, 
při nejmenším aspoň hleď, abys od stolu 
svého nemocnému neb chudému něko-
mu udělil a poslal. 

Po dokonání obědu a poděkování 
Pánu Bohu má se opět svolati čeládka 
všecka a vyrozuměti, co jedenkaždý na 
kázání spamatoval. Kdež pochváliti ty, 
ješto pilnější byli, avšak nezahanbovati 
a neděsiti těch, kteříž mdlí jsouce, méně 
pověsti mohou, nýbrž pomáhati jim na 
nohy, a čeho kdo nechopil, neb snad 
přeslechl, to připomenouti, vyjádřiti, 
k spamatování vždy napomáhati. 

Děkuji za rozhovor
který prostřednictvím knihy Praxis 

pietatis, tj. o cvičení se v pobožnosti 
pravé, léta Páně 1661 v Amsterodamu 
vydané, s posledním biskupem Jednoty 
bratrské Janem Ámosem Komenským 
veden byl. 

nedělní den
v pobožnosti svaté tráviti má
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IRENA ZEMANOVÁ

Mosty
20. ledna odpoledne se v Těšíně sešla 

redakční rada časopisu Živé slovo, jejíž 
členové jsou také nejčastějšími přispí-
vateli časopisu. Hned následující den 
byl vyhrazen setkání učitelů nedělních 
besídek, dorostu a mládeže, aby se 
domluvili na zajištění služeb v průbě-
hu konference v Třinci, informovali se 
o plánech na prázdniny a povzbudili se 
do další služby.

Takto se učitelé začali scházet asi 
v roce 1970, tenkrát jako BDM (Besíd-
ka, Dorost, Mládež). Jednou mne zasta-
vil jeden bratr a dost důrazně mi vytkl: 
„Jak můžete mít takové označení, vždyť 
to vyvolává vzpomínku na protektorát 
a organizaci Bund Deutscher Mädel?“. 
Vůbec jsem netušila, o co tenkrát šlo, 
ale přece jenom jsme začali uvažovat 
o novém označení. 

S nápadem přišla sestra Vlasta Slamě-
nová: BDELIUM. A víte proč? To slovo 
najdete v Bibli - je to cenná vonná prysky-
řice (KRAL: 1Mo 2,12 a 4Mo 11,7). To se 
nám líbilo také jako symbol. Vlasta nám 
udělala i návrh na výmluvné razítko, kte-
ré jsem při naší papírové korespondenci 
- zvlášť v nové době - používala.

Protože jsem v tom Těšíně už byla 
a BDM - BDELIUM je moje srdeční 
záležitost, řekla jsem si, že se aspoň 
na úvodní zamyšlení za nimi podí-
vám, i když současnou sestavu vlastně 
už neznám. Ale měla jsem ještě jeden 
důvod. To úvodní zamyšlení mělo název 
Alternativní uctívání. Automaticky se mi 
propojil s alternativní medicínou. Vět-
šinou si myslíme, že je to něco, s čím 
nechceme mít nic společného. Byla 
jsem zvědavá. Poslouchala jsem a stači-
la zapsat několik poznámek:

Zodpovědnost za vytváření 
prostoru Duchu svatému

Nejsme zodpovědní za naplnění 
Duchem svatým, ale za to, abychom mu 
dávali prostor. Uctívání je vyjádření lás-
ky k Bohu (Ef 5,19): Plni ducha zpívejte 
společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní 
písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého 
srdce. V evangeliu podle Jana (14,21) si 
čteme: Kdo přijal má přikázání a zachová-
vá je, ten mne miluje.

2. „j-d-h“: vzdávat chválu a díky, vyzná-
vat, oslavovat - např. Ž 9,1 Ž 138,1

3. „z-m-r“: zpívat (a k tomu hrát na 
nástroj) žalmy, od toho odvozeno 
„mizmór“ – žalm, takto je označeno 
57 žalmů, např. Ž 66,4 nebo 149,3

4. „s-ch-q“: smát se, křepčit (před 
Bohem), v souvislosti s oslavou Boha 
pouze v 1Pa 13,8

5. „b-r-k“: žehnat, dobrořečit např. Gn 
12,3; Ž 16,7; 18,47

6. „r-v-m“: vyvyšovat, činit velkým, 
např. Ex 15,2, Ž 118,28; 30,2

7. „š-b-ch“: aramejsky chválit, např. Dan 
4,34: „Já Nebukadnesar chválím…“

8. „ch-r-d“: aramejsky velebit, chválit, 
Dan 4,34: „Já Nebukadnesar velebím“

9. „š-j-r“: zpívat píseň, od toho i podst.
jméno „šír“ – píseň. Např. Ž 33,3 
„šírů-lo šír“ = doslova „zpívejte jemu 
zpívání“.

10. „ch-v-l“: tančit, „mcholá“ – tanec 
– jako akt oslavy Boha (Ž 30,12, Jer 
31,4).

11. „h-l-l“: spojen s výrazem máchol-
tanec. Doslova „ať se velebí/chválí 
jeho Jméno v tanci“ (Ž 149,3).

12. „a-l-c“: jásotem, křikem oslavovat 
Boha (Ž 5,12).

13. „g-d-l“: velebit ve smyslu činit vel-
kým, důležitým, významným. Použi-
to v Ž 34, 4. V řeckém překladu Sz 
použito sloveso megalynei, což je 
výraz užitý v Mariině chvalozpěvu 
v Lk 1,46: „Duše má velebí Pána…“

Poznámka (vysvětlení): Ve starých heb-
rejských textech se nepíšou samohlásky.

Za mého mládí bylo velmi neslušné 
chodit s rukama v kapsách, nezdvořilé 
s rukama v kapsách s někým mluvit. Teď 
to už žádný přestupek není. Občas pozo-
ruji, že chodíme s rukama v kapsách 
svými postoji a přístupy k lidem a jejich 
názorům, místo abychom „nejmíň jed-
nu ruku podávali“ jako výraz vstřícného 
postoje k přátelskému pozdravu.

Kde máš ruku?

úvaha

Uctívání spočívá 
v respektování 
Božích přikázání a rad

Miluješ-li, pak respektuješ: „Ať tedy 
jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko 
čiňte k slávě Boží“ 1Kor 10,31

Neodcházejme 
od nedokončené práce

Pán Ježíš na konci svého života říká 
(J 19,30): „Dokonáno!“ Ať děláme coko-
liv, dělejme to tak, aby to přinášelo 
chválu Bohu.

Vnímejme sociální 
nespravedlnost 

Vnímat lidi, kteří procházejí nějaký-
mi ztrátami, těžkostmi. Zpívat písně, 
chvály a žalmy je vrchol ledovce. Pod 
hladinou je respekt vyrůstající z lásky: 
poslouchat, pracovat, vnímat sociální 
potřeby. Jk 1,27: Pravá a čistá zbožnost 
před Bohem a Otcem znamená pamatovat 
na vdovy a sirotky v jejich soužení a chrá-
nit se před poskvrnou světa.

Hospodinu máme 
sloužit radostně

Podle žalmu 100 máme Hospodinu 
sloužit (tedy i chválit Jej!) radostně, se 
zpěvem a plesáním, je jedno, zda jde 
o část ledovce nad či pod hladinou.

Hned další den v neděli ve sboru 
v Brně byla také řeč o chválách a chvá-
lení. V češtině máme snad jen tři 
adekvátní výrazy: vyvyšovat, chválit 
a velebit. Hebrejština jich má asi sedm 
a vyjadřují různé způsoby toho chvále-
ní: chválit zpěvem, tancem atd. To mne 
zaujalo. Co si tedy představovali staro-
zákonní autoři, když pro činnost, námi 
dnes popisovanou jako chválit/vyvyšo-
vat/velebit, užívali různých slov? Jak 
vůbec si představovali to vyjadřování 
úcty a chvály? Bratr Šíma, znalý hebrej-
štiny, mi na moji prosbu poslal násle-
dující doplnění:

Výrazy vztahující se k oslavě 
Boha ve Starém zákoně:

1. kořen „h-l-l“: chválit, velebit. Odtud 
hallelujah - chvalte JHVH, viz. např. 
Ž 22,24. 

an
eb
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úvaha

Úvahy o vytrvalosti
„Ale kdo vytrvá až do konce, bude 

spasen.“ Mt 24,13
V dnešní době není teologie pro 

spoustu křesťanů ničím atraktivním. 
Běžný znovuzrozený křesťan má jen 
velmi omezené teologické znalosti. Zná 
starozákonní příběhy a má své oblíbené 
verše z Nového zákona. Mnohdy nevní-
má potřebu správného teologického 
pohledu na život a na svět. 

Téma spasení je jednou z nejzáklad-
nějších oblastí teologie. Na jedné stra-
ně asi máme všichni zcela jasno v tom, 
co musí člověk udělat, aby byl spa-
sen a také v tom, že spasení si nikdo 
nemůže zasloužit. Na druhé straně si 
však očividně nevíme rady s některými 
výstrahami spojenými se spasením. Jed-
ním z takových míst je i výše uvedený 
verš. 

I když je spasení stoprocentně jen 
z milosti (Ef 2,8-9), je zde vytrvalost 
jasně uvedena jako podmínka dosažení 
spásy. Při pohledu na tento verš v růz-
ných komentářích najdeme nejrůzněj-
ší vysvětlení. Pro spásu však nemo-
hou najednou platit nové podmínky. 
Podmínkou spasení je vždy víra, která 
vytrvá až do konce. V knize Zjevení je 
myšlenka vytrvalosti vyjádřena termí-
nem „zvítězit“ (Zj 2 a 3). Tato vytrvá-
vající víra není lidský výkon, ale Boží 
zásluha.   

Proč je ale toto téma tak důležité? 
Podíváte-li se někdy na starší seznamy 
domácích ve vašem sboru (pokud něco 
takového máte), anebo na seznam lidí, 
kteří chodili do mládeže, najednou 
s hrůzou zjistíte, kolik je těch, kteří sice 
udělali dobrý začátek ve víře, ale po 
nějaké době se vrátili ke starému způ-
sobu života. Každému, komu na lidech 
záleží, vytanou na mysl aspoň dvě otáz-
ky. První je: „Co bude s takovými lid-
mi?“ Druhá zní: „Co můžeme dělat, aby 
počet takových lidí v budoucnu byl co 
nejmenší?“ 

Oč půjde?
Chceme se v několika článcích věno-

vat otázce vytrvalosti a podívat se na 
toto téma z různých pohledů.

V tomto prvním článku chceme uká-
zat, že citovaný verš opravdu myslí to, 
co se na první pohled zdá, že myslí, 
a sice, že člověk musí vytrvat ve víře až 
do konce, aby byl spasen. 

Ve druhém článku se chceme zabý-
vat významem slova „milost“. Dosažení 
cíle, který je před námi, je Boží milost. 
Je ale Boží milost vždy bezpodmínečná?

Jeden článek chceme věnovat Ježíšo-
vým aktivitám a učení, které měly pro-
budit nábožensky zaměřené lidi z faleš-
né jistoty spasení. Další článek bude 
věnován důležitosti neustále mít před 
očima nebeský domov a Boží zaslíbení 

ohledně věčnosti. V několika dalších 
článcích se chceme podívat na lidskou 
odpovědnost ohledně vytrvalosti. Které 
praktické oblasti našeho běžného života 
mají velký vliv na naši vytrvalost? Podí-
váme se i na tři hlavní oblasti, ve kte-
rých Satan na věřící útočí a jak v nich 
obstát. 

Věnujeme se také důležitosti správ-
ného výběru přátel a společenství jako 
lidské odpovědnosti ve vztahu k vytrva-
losti. 

 Dva druhy textů o spasení:
Žijeme v době, kdy lidé nejsou zvyklí 

něco vydržet. Mnohdy na první pohled 
vidíme, že existují snadnější cesty, než 
žít obtížný život. A tak se z lidského 
myšlení hodnota vytrvalosti vytrácí. 
Mnoho lidí nevydrží v práci, ve studiu, 
ve službě ve sboru a ani v manželství.

I když jsou to všechno důležité oblas-
ti našeho života, nic z toho není tak 
důležité, jako vydržet ve víře. Vždyť 
přece jde o naše věčné spasení. Je to tak 
opravdu? Na to se teď chci zaměřit. Pro-
sím, abyste všechny uvedené verše četli 
a zkoumali, zda opravdu potvrzují to, co 
říkám. 

Pokud jde o spasení – v Bibli jsou 
zaslíbení, ale také varování a výstrahy.

Na jedné straně máme jasná zaslíbe-
ní, že naše spasení představuje jistotu. 
Např.:

„Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno 
Syna Božího, abyste věděli, že máte věč-
ný život“ (1J 5,13). Podle tohoto verše 
je věčný život něčím, čím si můžeme 
být jisti. Potvrzuje to celá řada dalších 
míst, která říkají, že nás už nikdo nevy-
trhne z Boží ruky (J 10,28) a že spasení 
je Božím darem bez lidských zásluh 
(Ef 2,8-9). Bůh nám také jasně říká, že 
svého rozhodnutí přijmout nás nebude 
nikdy litovat a že ho nikdy nevezme 
zpět (Ř 11,29). 

Bylo by to zcela jasné, kdyby neexis-
toval náš verš z Mt 24,13 a řada podob-
ných veršů, které spojují spasení výraz-
ně s vytrvalostí. 

V jiném verši např. čteme: „Kdo zví-
tězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho 
jméno nevymažu z knihy života, nýbrž při-
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znám se k němu před svým Otcem a před 
jeho anděly“ (Zj 3,5). 

Navíc máme v Bibli několik úseků, 
které varují před odpadnutím:

„Jestliže tedy ti, kdo poznáním Pána 
a Spasitele Ježíše Krista unikli poskvrnám 
světa, znovu se do nich zapletou a podleh-
nou jim, budou jejich konce horší než začát-
ky. Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli 
poznali cestu spravedlnosti, než aby se po 
jejím poznání odvrátili od svatého přikázá-
ní, které jim bylo svěřeno (2Pt 2,20.21).

Kdo byli už jednou osvíceni a okusi-
li nebeského daru, kdo se stali účastníky 
Ducha svatého a zakusili pravdivost Božího 
slova i moc budoucího věku, a pak odpad-
li, s těmi není možno znovu začínat a vést 
je k pokání, protože znovu křižují Božího 
Syna a uvádějí ho v posměch. (Žd 6,4-6). 

Jestliže svévolně hřešíme i po tom, když 
jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat 
s žádnou obětí za hříchy, ale jen s hrozným 
soudem a žárem ohně, který stráví Boží 
odpůrce.“ (Žd 10,26.27).

Čtyři pohledy na texty 
s varováním a výstrahou

Co si počít s těmito texty? Mlu-
ví opravdu o tom, že znovuzrozený 
křesťan může od Krista odpadnout? 
Výklady se dají shrnout do čtyř zcela 
odlišných pohledů.

První pohled je ten, že křesťan může 
odejít od Pána a tak ztratit spasení. Ten-
to pohled mají lidé, kteří se dívají hlav-
ně na varování ohledně spasení a vní-
mají je tak silně, že „zapomínají“ na jas-
ná zaslíbení, že spasení je něco jistého.

Druhý pohled na tyto „varovné úse-
ky“ je ten, že křesťan může odejít od 
Pána, ale že tím neztratí své spasení, 
ale „jen“ svou odměnu v nebi. Tito lidé 
věří, že zaslíbení stejně jako varování 
a výstrahy jsou napsány pro věřící a že 
odpadnutí od víry je možné. Nevěří 
však, že by odpadnutí mělo za následek 
ztrátu spasení. Na podporu svého tvrze-
ní citují místo z 1K 3,15: „Když mu dílo 
shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachrá-
něn, ale projde ohněm.“ Podle něj člověk 
neztratí spasení, ale odměnu. 

Třetí pohled nevěří, že by se tyto texty 
týkaly znovuzrozených křesťanů. Pod-
le nich tyto texty mluví o lidech, kteří 
se stali součástí církve, prožívali Boží 
přítomnost i moc a vydávají i svědectví 
o své víře, ale přesto nikdy neprožili zno-
vuzrození. Podle tohoto pohledu je smy-
sl těchto výstrah v tom, aby vystřízlivěli 

úvaha

z falešné jistoty a aby je přivedly k oprav-
dovému pokání. Podle jejich výkladu 
znovuzrozený křesťan nikdy neodpadne 
od víry. Na důkaz svého pohledu citují 
hlavně verš: „Vyšli z nás, ale nebyli z nás. 
Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale 
nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepat-
ří všichni k nám, kdo jsou s námi.“ (1J 2,19).

Čtvrtý pohled říká, že tyto varující 
texty ve skutečnosti nepopisují žádnou 
reálnou možnost. Popisují jen hypote-
ticky, co by bylo, kdyby… Mají spíše 
ukázat strašné důsledky odpadnutí, 
před kterými nás náš Pán ve své milos-
ti ochraňuje. Tyto verše nás mají vést 
k vděčnosti a ke chválám. Důležitý verš, 
který zastánci tohoto pohledu citují, 
je napsán na konci snad nejdůrazněj-
ší výstrahy:  „I když takto mluvíme, jsme 
o vás přesvědčeni, milovaní, že jste na dob-
ré cestě ke spáse.“ (Žd 6,9).

Kromě prvního pohledu se všechny 
odvolávají i na citát Pavla: „A jsem si jist, 
že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede 
je až do dne Ježíše Krista“ (Fp 1,6).

Popis těchto pohledů je velmi zjedno-
dušený a tím možná i trochu zkreslený, 
ale pro naši úvahu by měl být dostačují-
cí, v principu správný. 

V tuto chvíli není třeba se pro jeden 
z nich rozhodnout. Podívejme se nejpr-
ve na další skutečnosti ohledně spasení. 

Dvě skutečnosti o spáse 
– spaseni jsme anebo budeme?

V Bibli stojí téměř vedle sebe dvě teo-
logické skutečnosti, které se na první 
pohled vzájemně vylučují. O čem to Bib-
le hovoří? „Jsme“ spaseni anebo „bude-
me“ spaseni? Je naše spása budoucí 
událostí anebo událostí z minulosti? 
Spasil mne Kristus v den, kdy jsem uvě-

Meinolf Mellwig
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úvaha

MEINOLF MELLWIG

řil, anebo nás spasí v den, kdy nás vez-
me k sobě? 

Verše, které potvrzují to první, jsou 
mezi jinými tyto:

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. (Ef 
2,8) a  jedinému Bohu, který nás spasil skr-
ze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva…“ 
(Ju 1,25).

Verše, které mluví o spasení jako 
o budoucí události jsou např.:

„…vždyť nyní je nám spása blíže, než 
byla tenkrát, když jsme uvěřili.“ (Ř 13,11). 
Nebo: „I když takto mluvíme, jsme o vás 
přesvědčeni, milovaní, že jste na dobré cestě 
ke spáse.“ (Žd 6,9).

Dalo by se uvést mnoho dalších veršů, 
které nám ukazují, že spasení je obojí. 
Jsme spasení od okamžiku, kdy jsme 
přijali Ježíše Krista jako Pána a Spasi-
tele. Ale zároveň platí, že budeme spa-
seni, když vydržíme ve víře až do kon-
ce. Něco, co nám Kristus už vydobyl 
a zaslíbil, dostaneme, pokud vydržíme. 
„Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili 
Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.“ 
(Žd 10,36). 

Co když někdo nevydrží? Nebude 
spasen! Musí vydržet! Možná si teď 
myslíš, že na to nemáš, abys vydržel. To 
je pravda. Nikdo na to nemá. Existuje 
tedy vůbec jistota spasení? Ano! V čem? 
V jistotě, že Bůh je věrný a dokončí 
se mnou dílo, které ve mně započal. 
Nemusím tím pádem už nic dělat? 
Musíš! Musíš vydržet do konce!

Zní to jako paradox a z lidského hle-
diska to paradox je. Je to ale to, co učí 
Bible. Navíc to není jediný paradox. 
V Bibli jich máme hodně, a to dokonce 
i co se týká spasení…

Jsme předurčeni a vyvoleni k věč-
nému životu už před založením světa. 
Ještě než jsme se narodili, bylo jasné, 
že uvěříme a budeme spasení (Ef 1,4-
5). Bible ale přitom stejně klade důraz 

na to, že člověk musí uvěřit a že k tomu 
musí slyšet Boží slovo (Ř 10,14). Proč 
tedy zvěstujeme evangelium a proč 
vyzýváme lidi k obrácení? Je to proto, 
že člověk není spasen na základě před-
určení nebo vyvolení, ale protože věří. 
Lidská odpovědnost je navzdory vyvo-
lení a předurčení plně na místě. Není 
odsunuta.

Úplně stejně tomu je s vytrvalostí do 
konce. I když máme spasení jasně slí-
bené a Bůh slibuje i dokončení toho, co 
v nás započal, je naší lidskou odpověd-
ností vydržet do konce. 

Jsou to dvě velmi podobné skuteč-
nosti. Vyvolení a jistota spasení na Boží 
straně a obrácení a vytrvalost na straně 
lidské. Přesto ale vnímám, že v pra-
xi děláme mezi lidskou odpovědností 
obrátit se a lidskou odpovědností vytr-
vat ve víře velký rozdíl. Při evangelizaci 
slyšíme jasné a silné výzvy k obrácení, 
protože máme jasně před očima lidskou 
odpovědnost. Málokdy ale slyšíme tak 
jasné a silné výzvy k vytrvalosti. Je to 
ale tak potřebné, protože obojí je prav-
da. „Uvěř a budeš spasen“ – ale právě 
tak platí „vydrž a budeš spasen!“

Zaslíbení a varování
Pro náš lidský mozek je velmi těžké 

přijmout myšlenku předurčení a vyvo-
lení a současně klást důraz na lidskou 
odpovědnost přijmout Pána Ježíše jako 
Spasitele a Pána. Stejně těžké je pro nás 
nechat stát vedle sebe Boží zaslíbení, že 
nás povede až do cíle a lidskou odpo-
vědnost vytrvat až do konce. 

Nikdo z nás, kteří teď čteme tyto řád-
ky, ještě není v cíli. Ještě jsme ho nedo-
sáhli. Jsme všichni ještě na cestě. Pořád 
nám hrozí velké nebezpečí. „Vyvstanou 
lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět 
znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, 
kdyby to bylo možné.“ (Mk 13,22) Díky 
Bohu máme zaslíbení, že jako vyvolení 
nebudeme svedeni. Ale zároveň máme 
jasnou výzvu k tomu, abychom se před 
svody chránili a vytrvali. „Ale vy, milova-
ní, protože to víte předem, chraňte se, abys-
te nebyli svedeni bludem bezuzdných lidí 
a neodpadli od vlastního pevného základu. 
(2Pt 3,17) Bratři, snažte se stále více potvr-
zovat své povolání a vyvolení, protože když 
to budete dělat, nikdy nepadnete.“ (2Pt 1,10)

Boží působení v nás
Jak to Pán Bůh dělá, že dojdeme až 

do cíle, že vytrváme až do konce? Dělá 
to všemi způsoby. Jedním z nich je to, že 

do svého slova nechal napsat vážné varo-
vání před důsledky odpadnutí a působí 
v nás, abychom je brali vážně a bojovali 
všemi způsoby, aby k tomu nedošlo. 

Nejsou ta varování zbytečná, když je 
jasné, že vyvolený člověk neodpadne 
a každý znovuzrozený křesťan dojde do 
cíle? Nejsou! Představte si velkou nebez-
pečnou bažinu. Všude kolem ní jsou 
cedule, kde je napsáno: „Pozor, bažina. 
Nebezpečí života. Nevstupovat!“

Po dvaceti letech se zjistí, že do bažiny 
ještě nikdo nevstoupil. Znamená to, že 
ty výstražné cedule jsou zbytečné a že 
mohou být demontovány, anebo to zna-
mená, že fungují? Mám za to, že platí to 
druhé! 

Problém není v tom, že varování jsou 
zbytečná, ale v tom, že už je nebereme 
vážně. Pokud učení o jistotě spasení 
má v tvém životě za následek, že se už 
hříchů nebojíš, jsi na špatné cestě. Stá-
le platí: „… s bázní a chvěním uvádějte 
ve skutek své spasení.“ (Fp 2,12). Přesný 
překlad tohoto řeckého verše zní takto: 
„S bázní a chvěním konejte své spase-
ní.“ Ale ještě než v nás může vzniknout 
strach a zaměření na vlastní slabost, 
Pavel dodává: „Neboť Bůh je ten, který ve 
vás působí i chtění i činění podle své dobré 
vůle“ (Fp 2,13). Je-li tvůj pohled na spa-
sení tak jednostranný, že zapomínáš na 
vlastní odpovědnost, potřebuješ získat 
zpátky rovnováhu.

A na druhé straně, máš-li před očima 
jen své nedostatky a pochybuješ o svém 
spasení, podívej se znovu na Boží zaslí-
bení: „Neboť jste zachráněni milostí skrze 
víru; a ta záchrana není z vás… je to Boží 
dar; není na základě skutků, aby se nikdo 
nechlubil.“ (Ef 2,8-9)

Co ale přesně znamená brát vážně 
biblická varování před odpadnutím 
a výzvy k vytrvalosti? Co to znamená 
prakticky? Dělat všechno, co můžeme, 
abychom vydrželi až do konce? Co přes-
ně je naše odpovědnost? 

Těmto praktickým otázkám se chci 
věnovat i v dalších článcích. Postupně 
se chci podívat na nejdůležitější oblas-
ti křesťanského života a na to, kde nám 
hrozí nebezpečí. Je mojí modlitbou, 
abychom na konci svého života mohli 
všichni říci s Pavlem: „Bojoval jsem dob-
rý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem 
zachoval. Teď na mne čeká koruna sprave-
dlnosti“ (2Tm 4,7-8 B21). 
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ALEŠ HROMEK 

Kterak s Truchlivým

Inspirován Janem Amosem Komen-
ským jsem „s Truchlivým truchlil nad 
bídami světa, přičemž Rozum mi pomo-
ci nemohl, Víra na chvíli mne potěši-
la a teprve až Kristus uklidnil mne.“ 
Poslední dobou na mne totiž dolehly 
tíživé zprávy. Přicházejí z novin, knih, 
internetu, z nejrůznějších zdrojů. Ve 
světě se něco velkého začíná dít, říkal 
jsem si. Jak běžel čas, začal se přede 
mnou tvořit podivný to obraz. Katastro-
fický stav ekonomiky, tištění nevída-
ných objemů peněz, nepokoje a násilí, 
nedostatek a bída chudých zemí. Nějak 
mne to vše začalo tížit. Když jsem se 
o tom začal sdílet s přáteli, většinou 
jsem se setkával s nepochopením, že se 
zas tak moc neděje: „Nějak bylo, nějak 
bude!“ - „Hlavně nás nestraš a nemluv 
o tom, ať máme klid a pokoj.“- „Není to 
tak hrozné!“

Co si s tím vším mám počít? 
Kdo mne potěší a pomůže?

V tomto období se ke mně dostala 
knížečka od J. A. Komenského o Truch-
livém. A tak jsem alespoň společně 
s ním truchlil nad tím, co se děje. Pro-
rok Elijáš na hoře Karmel komentoval 
podobné události slovy: „Už je slyšet 
hukot deště.“ Ačkoli ani obloha ani vítr 
nenasvědčoval blížící se bouři, z oblohy 
se nedalo vyčíst žádné znamení, ale pře-
ce to přišlo! (1Kr 18,41-44)

Píše se rok 1622-1623. Komenský je ve 
vyhnanství a zdržuje se u hranic. Dozví-
dá se o těžkých časech českého náro-
da. Pronásledování a mučení křesťanů 
pro víru je na denním pořádku. Země 
je ničena, hrady a zámky dobývány, 
městečka a vsi pleněny. Plundrují se 
domovy i chrámy, pálí se statky a loupí 

vše, co je na dosah. Chudý lid se trápí 
a souží, někde se morduje, jinde se zaví-
rá do vězení. Boží pravda je potlačována 
a svobody ubývá.

Samé špatné zprávy! 
Nedivte se, že truchlím? 

Celý název onoho spisku, který 
Komenský sepsal v těžkém období živo-
ta, zní: Truchlivý to jest smutné a tesklivé 
člověka křesťanského nad žalostnými vlas-
ti a církvemi bídami naříkání. Můžeme 
v něm číst:

Truchlivý sám k sobě: „Ach ouvej, co si 
mám na tom nešťastném světě počíti? Kam 
se podíti? Kde pomoc a jaká rada? Kam zale-
tět a kde se skrýt?“

Rozum: „Co je to za přílišné naříkání? 
Co si tak stýskáš, člověče milý? Oznam mi 
to?“

Truchlivý: Ach, ani ty ani nikdo jiný mi 
nemůže pomoci. Ach, co si mám počíti před 
hořem mým?

Rozum: „Tak už dost a přestaň si zou-
fat… musíš se na to dívat z lepší stránky. 
Vždyť všecko zlé se jednou obrátí v dobré! 
Podívej se na spoustu příkladů ve světě. 
Například jak Španělé hubili původní oby-
vatele Ameriky- indiány a jak se jim to vrá-
tilo. Co zaseli to i sklidili. Celé jejich loďstvo 
bylo zničeno a impérium neslavně skončilo.

Truchlivý: Tohle mne má potěšit? Co 
potěší zločince, že i jiné zločince věší? 
K tomu náš národ nebyl zločincem, naopak 
obětoval svou krev za Boží pravdu!“

Truchlivý se dohaduje s Rozumem, 
stýská si a hledá porozumění a nena-
chází potěšení. Rozum mu však nemůže 
dát to správné pochopení politickohos-
podářských příčin. Rozum nevidí tu 
pravou podstatu, více méně spekuluje, 
někdy se trefí, jindy ne. Takové je počí-
nání nás lidí a taková bývá, jak jsem 
sám poznal, i náplast na naše truchlení.

Co dělat, když ceny některých potra-
viny vzrostou za rok o 50%, když v Egyp-
tě, Libyi či Tunisku nemají mnozí ani na 
chleba. Celosvětovou ekonomiku táhne 
zbrojní průmysl, ale co s tolika zbraně-
mi dělat? Tisknou se stále nové peníze 
a nemají krytí, banky krachují a s nimi 
i státy. Spekuluje se s fondy i s našimi 

důchody. Stoupá nezaměstnanost, naši 
blízcí ztrácejí práci, podniky se zaví-
rají, stávají se z nich sklady. Skoro vše 
zdražuje a platy se snižují…

Mám ještě pokračovat? Mám ještě 
strašit? Kdo mi poskytne pomoc 
v mém truchlení?

Ano, dostalo se mi povzbuzení od rozu-
mu lidí: „Nemluv o tom! Už nás nestraš!“- 
„Musíš se na to dívat trochu jinak!“ - „Co 
si národy zasely, to si i sklidí!“

Tohle mne má potěšit? 
Kde najít řešení?

Avšak je zde ještě Víra! Vím, čemu 
jsem uvěřil! Víra se opírá o biblická 
zaslíbení a čerpá z nich potěšení. Když 
se Truchlivý dostává do konfrontace 
s Vírou, znovu padají argumenty, uvol-
ňují se emoce a přicházejí různá objas-
nění. Víra je však vykročením k Bohu, 
který je nad tím vším. Byla nám zvěsto-
vána dobrá zpráva a my jsme jí uvěřili. 
Cesta Izraelitů z otroctví do svobodné 
země nebyla motivována rozumem, 
nýbrž vírou. Dlouhou cestou pouští se 
dá putovat jen s důvěrou v jistý cíl. Ale 
pozor, víra je jen prostředkem k něčemu 
nebo lépe řečeno k někomu důležitější-
mu. I zázraky uzdravování a vyhánění 
démonů byly jen svědectvím o Kristově 
moci. A ten, kdo se přes ně nedostane 
ke Kristu, ten uslyší: „Nikdy jsem vás 
neznal.“ Zdrojem našeho potěšení tedy 
zůstává jen osoba Ježíše Krista. On při-
náší vysvobození (Žd 12,2-6): „Nespouš-
tějme oči z Ježíše, původce a završitele naší 
víry…“

Teprve Kristus dokáže dát ty správné 
odpovědi a potěšit nejen Komenského, 
ale i mne. To je můj osobní poznatek 
z hlubin truchlení, ale i z výšin poznání. 
Tak jsem se na chvíli přiblížil truchlení 
Komenského a ztotožnil se s ním. Uvě-
domil jsem si, kde hledat pravou útěchu 
pro mou duši, ducha i tělo. Nebojte se 
truchlení ani Truchlivého. Zkuste si jej 
přečíst. Přivede vás k radosti v Pánu, kte-
rou smíme prožívat vždy nově (Fp 4,4).

Ohlasy ze čtení Truchlivého můžete 
poslat na email: kraljecminek@seznam.cz

truchlil jsem

úvaha
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úvaha

PETR VAĎURA

Ježíšova provokace
V některých svých podobenstvích 

Ježíš své posluchače doslova provoko-
val. V podobenství o hřivnách počítal 
třeba s lichvou, která byla Zákonem 
zakázána. V podobenství o pokladu na 
poli mluví o koupi pole, přestože takový 
poklad podle práva patřil panovníkovi. 
Vlnu nesouhlasu muselo u posluchačů 
vyvolat také jeho podobenství o nepo-
ctivém správci (Lukášovo evangelium  
16,1-10). Pojednává o správci, kterému 
jeho pán oznámí, že ho zbavuje správ-
covství, neboť se mu doneslo, že jej pod-
vádí. Má předat agendu a jít. Správce 
uvažuje, co bude dělat. Nakonec zavolá 
dlužníky svého pána a zfalšuje doku-
menty potvrzující jejich dluhy. Tomu, 
kdo dluží sto věder oleje, napíše pade-
sát, kdo sto měr obilí, napíše osmdesát. 
Proč to dělá, není tak úplně jasné; zřej-
mě počítá s budoucí vděčností těchto 
mužů. Překvapení spojené s nesouhla-
sem přichází tehdy, když jej okradený 
pán, který se zřejmě o podvodném jed-
nání svého správce dozvěděl, chválí za 
prozíravost. Nevím, kdo z podnikatelů 
by pochválil účetního, který by jej pod-
vodně připravil o část majetku. A tak 
Ježíšova slova provokují dodnes. Chce 
snad podobenstvím říci, že zloději jsou 
hodni následování?

Klíč k pochopení textu mi dal do ruky 
Jiří Mrázek, který ve své knize „Luká-
šovská podobenství“ upozornil na 
stěžejní roli slova „dluh“ v uvedeném 
vyprávění. Tento termín se totiž v ara-
mejštině, jazyce, jímž mluvil Ježíš, vel-
mi často používal coby metafora hříchu. 
Tak třeba v doslovném znění Modlitby 
Páně čteme: „Odpusť nám naše dluhy, 
jako i my odpouštíme našim dlužní-
kům“ (Mt 6,12; tuto variantu podle řec-
kého znění nacházíme v ČEP v poznám-
ce). Slovo „dluh“ v Ježíšově podobenství 
tedy zasvěcenému posluchači ihned 
navodí představu viny či hříchu. Kdo 
však je oním hříšníkem? a kdo mu 
může jeho dluhy/hříchy odpouštět?

Při výkladu Podobenství o nepocti-
vém správci se snadno shodneme na 
tom, že bohatý muž v něm reprezentuje 
Hospodina. Dva dlužníci jsou pak lidé, 
kteří jsou u něj zadluženi – představují 
tedy hříšníky. Zbývá obsadit roli nepo-

ctivého správce. Jelikož z prvního verše 
kapitoly poznáváme, že podobenství 
Pán Ježíš vypráví učedníkům, můžeme 
do ní dosadit je a potažmo také nás, 
kteří se k němu hlásíme jako ke svému 
Pánu. 

Co nám text chce říci? Že se Bůh 
raduje z podvodu? To určitě ne. Raduje 
se však z toho, když se lidem odepisují 
dluhy, které u něj mají. Řečeno přímo: 
Bůh má radost, když se lidem odpouš-
tějí hříchy. 

Křesťané jsou tomuto světu známi 
především jako velcí moralisté, kteří 
mnohdy vystupují velmi kriticky vůči 
současné společnosti a jejímu životní-
mu stylu. Někdy se zdá, jako by doslo-
va s chutí dělali evidenci hříchů lidí 
žijících kolem nich. Poukazují na jejich 
mravní úpadek, bezbožnost, rozvody, 
nerespektování autorit, neúctu k hod-
notám. Abych byl upřímný, také já čas-
to nadávám na to, že všichni kradou, že 
úředníci a politici jsou zkorumpovaní, 
lamentuji nad neschopnou policií, kte-
rá lidem jen znepříjemňuje život, odsu-
zuji naše školství, velmi nelibě vnímám 

rostoucí rasismus společnosti a nemám 
rád aroganci pana prezidenta. Kolikrát 
si my všichni bereme tento hříšný svět 
do úst a vypočítáváme jeho skutečné 
či domnělé hříchy. Evidujeme i hříchy 
církve, vlastního sboru, ostatních pra-
covníků na Božím díle a bratří a sester 
vůbec. Na viny těch druhých pouka-
zujeme a jejich pachatele tak přímo či 
nepřímo soudíme. Podobenství však 
říká, že Bůh po nás chce přesný opak: 
chce, abychom je odpouštěli. Proto 
nám dal možnost alespoň část dluhů 
světa, církve i druhých lidí odepsat, 
stejně jako odepsal padesát věder vína 
a dvacet měr obilí nepoctivý správce. 
Jak to lze udělat prakticky? Přede-
vším přestaneme hříchy světa evidovat 
a nebudeme o nich mluvit. Zřekneme 
se povýšené role moralizátorů a v lás-
ce začneme svým bližním jejich hříchy 
odpouštět. To neznamená, že bychom 
hříchy a zlo schvalovali. Může to však 
znamenat, že o to častěji budeme ve 
prospěch těchto lidí volat k Hospodinu 
o milost. Nebudeme také schopni ode-
psat všechny hříchy lidí. To dokázal 
jen Pán Ježíš, který právě kvůli tomu 
obětoval sebe samého. Můžeme však 
odepsat minimálně ty hříchy, které se 
nějak dotýkají nás, které nás pohoršují 
a kterými se cítíme být ohroženi. 

Co na to Bůh? Platí-li to, co Pán Ježíš 
říká svým podobenstvím, pak nás 
pochválí, neboť jeho vůlí je, aby hříchy 
světa byly odepisovány. Mazání částí 
dlužních úpisů navíc možná povede 
i k tomu, že Bůh nakonec některé z hříš-
níků přivede k pokání a jim pak bude 
díky Kristově oběti odepsán i zbytek. 

Moralizující křesťané světu nikdy 
nepomohli. Kdo však začne lidem 
kolem sebe jejich břemena snímat, stá-
vá se spolupracovníkem Božím a pracu-
je na spáse světa. I to může být jedna 
z podob posvěcení, tedy nabytí podoby, 
jakou má Bůh. Předpokladem však je 
láska a vědomí, že bez Boží milosti bych 
skončil zřejmě hůř než druzí. Nepocti-
vého správce motivovala touha po vlast-
ní záchraně, a ačkoli jednal vypočítavě, 
byl za své jednání pochválen. Buďme 
tedy takto „vypočítaví“ i my.
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     IRENA ZEMANOVÁ

Posvěcený život
Na kurzech pro učitele nedělních škol 

a klubů tzv. EVD (Efektivní vyučování 
dětí), učíme také o Bohu. Kdo je, kým 
je, jaký je. Všichni víme, že Bůh je láska. 
A taky se rádi na to odvoláváme, počí-
táme s tím, mluvíme o tom. Ale stejně 
jako o jeho lásce se v Bibli dočteme 
o jeho spravedlnosti a svatosti. Sprave-
dlnost si představit dovedeme, a často 
máme chuť se jí dovolávat, zvlášť když 
se domníváme, že nejsme my na straně 
viníka. Ale co s tou svatostí? 

Svatý znamená oddělený, ale od čeho? 
Od všeho špatného, zlého. Prostě - Bůh 
je úplně jiný než my a než si vůbec umí-
me představit.

Známe verš z Iz 55,8: Nejsou zajisté 
myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty 
vaše jako cesty mé, praví Hospodin. 

S tím můžeme souhlasit - jistěže jed-
ná a „myslí“ jinak než my, je přece Bůh! 
Jenže, nesouvisí to nějak s tou jeho sva-
tostí? Tady se dostáváme do problému. 
Bůh má vysoké požadavky: Svatí buďte, 
nebo já svatý jsem ... svatí ve všem obcová-
ní buďte se dočteme v 1P 1,15-16 (+3M 
11,44) a to se nás už dost dotýká. Tako-
vá mám být já ve škole, v práci, doma, 
v důchodu. Že by to mělo nějakou 
souvislost s pobídkou apoštola Pavla: 
Nepřipodobňujte se světu tomuto, ale pro-
měňte se obnovením své mysli? Řím 12,1. 
Zase jsme u toho myšlení.

Svatý - posvěcený: Kdo je svatý, posvěť 
se ještě. Zj 22,11 Co to po nás Pán Ježíš 
chce? Nechce po nás trochu moc?

Jsme u dalšího pro nás téměř nezná-
mého slova - posvětit, světit. Může nás 
to směrovat k přikázání: Pomni na den 
sobotní, abys jej světil. 2M22,8 Tady snad 
nejde výrazně o sobotu nebo neděli, ale 
o ten “jiný“ den. Den, který se má od 
těch zbývajících šesti nějak lišit. Proč 
a v čem? Asi je to důležité, když je to 
jedno z přikázání. Pán Ježíš je nepřišel 
zrušit, ale naplnit.

Mně se to svěcení velmi naléhavě 
mění ve svícení. Nevím, jaká je ety-
mologie toho slova. Snad nejsem zcela 
na scestí, když se v dalším uvažování 
dostávám k verši: Tak ať svítí světlo vaše 
před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré a slaví 
otce vašeho, který je v nebesích. Mt 5,16 

Jde o naše skutky, ale slávu Otcovu. 
Není i v tom třeba ta proměněná mysl? 
Vždyť to je proti lidské logice, aby za 
moje skutky byl chválen někdo jiný! 
Nebo další příklady jiné logiky: milo-
vat bližního svého jako sebe (?!) a mám 
dokonce milovat nepřátele!!

 A milovati budeš Pána Boha svého 
z celého srdce svého, ze vší duše své, ze 
vší mysli své si čteme u Marka 12,30-31 
i Luk 10,27. Dál jeden z nich dodává: 
i ze všech mocí svých, druhý říká: ze vší 
síly své. Takové jednání rozhodně nejde 
naučit, ani realizovat na rozkaz. Kde 
k tak hluboké lásce hledat motivaci 
a sílu?

Nejsilnější motivací a největší silou 
je přece láska sama. Na tom se shodne 
většina filosofů i realistů. 

Kdybych mluvil... měl... rozuměl... roz-
dal... vydal sám sebe... a lásku kdybych 
neměl, nic mi to neprospěje. (1Kor. 13). 
Kdo v lásce přebývá, v Bohu přebývá a Bůh 
v něm. 1J 4,17

Pán Ježíš po zmrtvýchvstání mluvil 
s Petrem. Znal ho. Nemluví o tom, co 
pro něho dělal, dělat chce nebo bude. 
Otázka je jasná: Petře, miluješ mne? 
J 21,15-17. Musela být opakována, aby 
to Petrovi došlo.

Láska nejsou (jen) procházky za 
vlahých večerů, ani (jen) zpívání o ní. 
Ani básnění (jen) a filosofování. Je to 

záležitost celé bytosti zapojením rozu-
mu, citu i vůle, musí se tedy projevovat 
smysluplným činem. Bůh dal, Pán Ježíš 
šel. Trpěl, aby nás vykoupil „z marné-
ho našeho obcování“ 1P 1,18. Nemusel. 
Každou vteřinu v době od modlitby 
v zahradě Getsemanské přes Gabatu na 
Golgotu mohl říct: „Tak dost!“ Asi by se 
taky zem zatřásla. Ale nám lidem- tobě 
i mně by se navždy zavřelo nebe, náruč 
Otcova.

Na tento projev lásky většina z nás 
odpověděla: „Zasloužil(a) jsem si něco 
úplně jiného. Odpusť. Děkuji.“ Ale to 
by neměl být konec. Láska chce být opě-
tovaná, dvousměrná. Vyvolává lásku, 
která není (jen) povídání, ale je činná. 
Nemá to být posvěcený/oddělovaný/
měněný život s Kristem? Takový, jak 
nám ho představuje Duch svatý pro-
střednictvím novozákonních autorů?

 Začala jsem přemýšlením o Boží 
svatosti a jinakosti jeho myšlení. Přes 
posvěcení jsme se dostali opět k Bohu. 
Nejde totiž o náhodný proces, ale mají 
to být projevy lásky člověka vyvolané 
láskou nesrovnatelně větší a touhou být 
Mu nablízku, být Jemu podobný.

Všechny citáty jsou z Kralického pře-
kladu. Srovnáváním s dalšími překlady se 
pohled a vhled do tématu dál prohlubuje.

Tvůrčí, rozhodnutím zakončené pře-
mýšlení přeje

s Kristem

úvaha

Ondřej Šimik vyučuje během 
příměstského tábora v Českém Těšíně
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rozhovor

usmívámStále se 
R o z h o -

vor s Davi-
dem Kalá-
čem, dnes 
d v a a t ř i -
ce t i l e tým 
m u ž e m , 

který působí uvolněně a vyrovnaně. Na 
Davidovi je nejnápadnější jeho úsměv. 
Když mluví o Bohu a vztahu s ním, věřím 
mu každé slovo. Hůl a kulhavá chůze pro-
zrazují, že vše, o čem mluví, je pravda. 

Davide, kdy ses stal křesťanem?
Poprvé jsem se setkal s Bohem ve 

svých jedenácti či dvanácti letech, 
v době, kdy byli moji rodiče již rozve-
deni a můj tatínek si nás brával jednou 
za čas k sobě. V té době hrál v jedné 
hudební skupině, byl to, jak se říká, 
těžký „bigbíťák“. A já najednou zjistil, 
že si čte bibli a chce dokonce s hraním 
v kapele skončit. Velmi mě to překvapi-
lo, protože on byl pro mě vždy vzorem, 
takže i já jsem chtěl mít v budoucnu 
kapelu. Když jsem teď viděl, že v kape-
le končí, sesypal se mi jeden životní 
sen. On se mi snažil vysvětlit, že pro-
stě nemůže sedět na dvou židlích a že 
všechny zábavy, na kterých s kapelou 
hrál, už ho nedokážou naplnit a vlast-
ně mu ani nedělají dobře. Později jsem 
se díky svému otci dostal i do společ-
nosti křesťanů a zanedlouho jsem i já 
sám v Ježíše uvěřil. Otec pak začal hrát 
v kapelách, které svou hudbou oslavo-
valy Boha.

Jaké je tvé profesní zaměření?
Po základní škole jsem se vyučil elek-

trotechnikem a po základní vojenské 
službě jsem začal pracovat ve výstupní 
kontrole průmyslové elektroniky.

Tvůj život poznamenal těžký úraz. 
Jaký?

Asi půl roku po návratu z vojny jsem 
byl s přáteli na Slovensku. Na konci 
pobytu jsme se zastavili na koupališ-
ti, kde jsme dováděli na toboganech. 
Napadlo nás, že se spojíme a pojedeme 
na toboganu těsně za sebou. Po dopa-
du do vody na mě spadlo pět kamarádů 
jedoucích za mnou. Přimáčkli mě ke 
dnu a já jsem v celém těle ucítil takové 
zvláštní zamrazení. Zjistil jsem, že se 

nemohu postavit na nohy, a když jsem 
se vynořil na hladinu, mé nohy se bez-
vládně vznášely na hladině. Blesklo mi 
hlavou, že se stalo něco vážného. Moji 
přátelé mě spolu s plavčíkem vytáhli 
z vody a v nemocnici pak lékaři zjistili, 
že mám tříštivou zlomeninu bederního 
obratle. Kostní úlomky mi vnikly do 
míchy a já jsem v důsledku toho ochr-
nul. Nemohl jsem pohnout nohama, 
cítil jsem jen slabé svalové záškuby 
a slabý svalový tonus ve stehně. Když 
jsem se dotkl rukama svých nohou, 
necítil jsem vůbec nic – jako bych se 
dotýkal nohou někoho jiného. Zůstal 
jsem od pasu dolů ochrnutý.

Byl jsi na vozíku?
Půl roku po úrazu jsem musel jen 

ležet a nesměl jsem si ani sednout, 
teprve pak jsem dostal invalidní vozík. 
Po čtrnácti měsících rehabilitace jsem 
odešel po svých nohou, i když s vydat-
nou pomocí berlí. Takže jsem šel spíše 
pomocí rukou než nohou. Ale šel jsem.

Tehdy ti bylo jednadvacet let. V tom-
to věku má člověk před sebou celý 
život, plánuje si rodinu, buduje posta-
vení v zaměstnání. To vše se ti zhrouti-
lo. Jak jsi to prožíval?

Byl to veliký boj. Do té doby jsem byl 
silný, zdravý, všechny věci jsem si dělal 
sám – a najednou jsem se ocitl v situaci, 
kdy jsem potřeboval pomoc druhých. 
Zpočátku i tehdy, když jsem se potře-
boval otočit na posteli. A to bylo oprav-
du těžké. Některé situace pro mě navíc 
byly hodně „trapné“ a nepříjemné, tře-
ba když jsem potřeboval jít na záchod. 
V těch chvílích jsem se cítil doslova „na 
dně“. Díky tomu jsem si však mohl uvě-
domit, že život člověka je velmi křehký. 
Došlo mi, že jsem si tuto křehkost a zra-
nitelnost nikdy neuvědomil, a když jsem 
někdy viděl někoho na vozíku, neuměl 
jsem si představit, že bych se na něm 
mohl vézt i já. A pak jsem se náhle díval 
na lidi, kteří chodili okolo mě a možná si 
také v duchu říkali, že je tohle nemůže 
nikdy potkat. Jenomže lidský život se 
může změnit v pouhém zlomku vteřiny.

Před úrazem jsi jistě měl zájem 
i o děvčata. Jak jsi zvládal pomyšlení na 
to, že možná zůstaneš sám? 

Stále mě napadala otázka: Která žena 
by chtěla chlapa, který se nedokáže 
postarat ani sám o sebe, natož o ženu. 
Tohle pro mě bylo velmi těžké, protože 
jsem měl zafixováno, že muži mají ženu 
chránit – a najednou jsem sám toto kri-
terium nesplňoval.

Jak jsi tuto událost řešil s Bohem? 
Možná je to zvláštní, ale já jsem Bohu 

celou dobu stoprocentně věřil. Dokonce 
si myslím, že mě můj úraz k němu ještě 
více přitáhl. Nikdy jsem to nebral jako 
nějaký trest, a protože v Bibli je napsá-
no, že Bůh na nás nedopustí zkoušku, 
ve které bychom nedokázali obstát, 
stále jsem věřil, že má se mnou nějaký 
plán. Spoléhal jsem se na to, že Bůh ví, 
co dokážu, co zvládnu a co zvládne mé 
tělo. Věřil jsem, že on to všechno dopus-
til s nějakým cílem, i když jsem v té 
době nevěděl, s jakým. Jen jsem doufal, 
že si mě bude používat, možná daleko 
více než předtím. Nebylo to však snad-
né. Hodně času jsem strávil na modlit-
bách, což pro mě bylo velmi posilující. 
Na druhou stranu jsem probrečel noci, 
když jsem si plně uvědomoval svou 
slabost, zranitelnost a nesamostatnost. 
Střídala se u mě radost z toho, že mám 
Boha, který se o mě postará a který ví, 
co na mě může naložit, s pocity strachu 
a beznaděje. 

Sehrála v té době ve tvém životě 
nějakou roli církev?

Ano, významnou, neboť jsem věděl, že 
se za mě spousta lidí v České republice 
i v zahraničí modlí. To bylo velmi posilu-
jící. Moji přátelé navíc ode mě neodešli, 
ale naopak se snažili mi co nejvíc pomoci 
a být mi ještě lepšími přáteli.

Kolik jsi musel věnovat energie na 
svou rehabilitaci?

Po úrazu mi lékaři mnoho naděje na 
uzdravení nedávali, i když mi nikdy jas-
ně neřekli, zda budu či nebudu chodit. 
Snad právě kvůli této nejistotě jsem se 
snažil co nejvíc bojovat a do rehabili-
tací jsem dával maximum. Pamatuji si, 
že jsem za den vždy propotil několik 
triček. Fyzicky to bylo nesmírně nároč-
né: pět kroků mě vyčerpalo stejně, jako 
bych uběhl deset kilometrů. Byl jsem 
naštěstí krátce po vojně, takže jsem byl 
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ještě plný sil. Nejvíc mě však dopředu 
hnala vidina, že jednou zase budu stát 
na svých nohou. A to se povedlo. Při 
operaci lékaři uvolnili míšní kanál a dali 
do něj výztuž. Mícha se částečně obno-
vila, i když dodnes trpím určitými kom-
plikacemi, například křečemi v nohách. 
Nedokážu také plně ovládat pravou 
nohu v kotníku, a proto mohu chodit 
pouze za pomoci berlí. 

Co ti přineslo období strávené 
v nemocnici a rehabilitačním zařízení?

Asi jsem opravdově dospěl, protože 
v jednadvaceti letech jsem byl stále ješ-
tě kluk. Hlavně jsem však poporostl 
duchovně, neboť mě to všechno daleko 
více přitáhlo k Bohu. Více jsem mu důvě-
řoval, více jsem se mu svěřoval i v oblas-
tech, které jsem dříve v pohodě zvládal 
sám. Tohle bylo asi nejdůležitější: naučil 
jsem se Bohu více důvěřovat. Vedle toho 
jsem se musel naučit přijímat to, co se 
nedalo změnit. Když jsem například 
pozoroval své přátele, jak hrají volejbal 
nebo běhají, uvědomil jsem si, že tohle 
prostě už nikdy nebudu moci dělat. 
Strašně jsem toužil se opět rozběhnout, 
ale zkrátka to nešlo. Musel jsem se smí-
řit s tím, že to tak prostě je a že se můj 
zdravotní stav už nezlepší. Lékaři mi ote-
vřeně řekli, že s přibývajícím věkem se 
můj stav bude spíše zhoršovat, protože 
už nebudu mít tolik síly a stability. Bylo 
mi jasné, že s tím nic nenadělám. Rozho-
dl jsem se netrápit se svou neschopnos-
tí běhat a sportovat. Dělám zkrátka jen 
to, na co mi stačí síly. Bůh je mi v tom 
velkou oporou, neboť mi dává najevo, že 
si mě může použít takového, jaký jsem. 
On ze mě nepotřebuje mít vrcholového 
sportovce, aby si mě mohl použít; jsem 
pro něj důležitý takový, jaký jsem. A to 
mi dává velmi často najevo.

Jak ti to dává najevo? a jak si tě použí-
vá?

Už během rehabilitace v nemocnici 
jsem hodně přemýšlel o životě. Napadlo 
mě zkusit složit písničku o tom, co jsem 
prožil a co kolem sebe vidím. Už jako 
kluk jsem hrál na kytaru a vždycky jsem 
chtěl skládat písničky. Teď se mi tohle 
přání vyplnilo. Po návratu domů jsme 
s několika kamarády založili hudební 
skupinu Dór, s níž jsme měli možnost 
spoustu lidí potěšit. Snažil jsem se sdě-
lit svým posluchačům, jaký je Pán Bůh 
a co v mém životě učinil. Skupina Dór 
dnes už neexistuje, ale máme skupinu 
jinou, v níž dodnes působím.

V poslední době došlo ke změnám 
i ve tvém profesním životě.

Ano, po dlouhé době jsem se opět 
dostal do školy, ovšem nikoli jako žák, 
ale jako učitel. Podotýkám, že nemám 
žádné pedagogické vzdělání a pracuji 
pátým rokem ve zvukovém studiu Fil-
mových ateliérů Zlín. Součástí ateliérů 
je však filmová škola, s níž spolupra-
cujeme. Před nedávnem mě ředitel 
této filmové školy požádal, abych učil 
jeho studenty zvukové technice. Snažil 
jsem se mu vysvětlit, že nemohu jen tak 
z ničeho nic začít učit, neboť si nedove-
du představit, co bych tam dělal. On mi 
však odvětil, že prostě potřebují člově-
ka, který v oboru pracuje a má v něm 
dostatečnou praxi, aby mohl své zkuše-
nosti předat. Nechce po mně přednášet 
teorii, ale mám ukázat studentům, jak 
vše funguje prakticky. Zpočátku jsem 
tuto nabídku odmítl, protože jsem měl 
strach, že na to nemám. Pak mě však 
napadlo, že se může jednat o Boží plán 
pro mě. Vždyť on si přeci může použít 
i člověka, který není úplně dokonalý 
a ideální. Když nahráváme tento roz-
hovor, mám za sebou už 16 odučených 
hodin a myslím si, že mě Bůh používá 
i v oblasti, o níž jsem si myslel, že ji 
nezvládnu.

Jak člověk může překonat strach?
 Každý člověk vnímá strach jinak 

a překonává ho také jiným způsobem. Já 
o tom, čeho se nejvíce bojím, jednoduše 
mluvím s Bohem. A on mi dává sílu jít 
dál, ujišťuje mě o své pomoci, nabádá 
mě, abych se nebál. Vím, že je v každé 
situaci se mnou, a že když nebudu moci 
jít dál a padnu na zem vyčerpáním, On 
sám mě ponese. To mi dává sílu strach 
překonávat.

Davide, jak se vyvinul tvůj osobní 
život? 

Před čtyřmi lety jsem se oženil 
s ženou, kterou jsem miloval. Asi po 
roce a půl našeho manželství jsem však 
zjistil, že se má žena seznámila s jiným 
mužem. Řekla mi, že už se mnou nech-
ce žít, protože miluje jen jeho. Snažili 
jsme se manželství ještě zachránit, ale 
její láska a city k tomu druhému byly 
velmi silné, takže mě opustila. Byly to 
velmi těžké chvíle, často plné beznadě-
je. Nechápal jsem, proč se to muselo 
stát. Mimochodem, tohle byla další věc, 
o které jsem byl přesvědčen, že se mi 
nemůže stát, že se mě netýká. Jelikož se 
rozvedli i moji rodiče, chtěl jsem udělat 

vše pro to, aby mně se to nestalo. Chtěl 
jsem být dokonalým manželem a chtěl 
jsem mít ženu, která mě bude milovat. 
Nevím, jaký to má smysl, a zda to vůbec 
nějaký smysl má. V Bibli je napsáno, že 
milujícím Boha vše napomáhá k dobré-
mu, a tak doufám, že pro mě i teď Bůh 
nějaký svůj plán má, i když vím, že 
s rozvodem nesouhlasí. 

Davide, jak je možné, že navzdory 
všem karambolům, které tě v životě 
potkaly, se dokážeš usmívat a nejsi zlo-
mený? Kde bereš naději a sílu k tomu, 
abys život nevzdal?

Jsem vděčný za to, že mě lidé vidí jako 
usměvavého člověka, že mě nevnímají 
jako nějakou trosku. Tu sílu a optimis-
mus beru prostě od Boha. Je to jeho, ne 
má zásluha, protože já sám bych se bez 
něj brzy sesypal. Mnohokrát jsem byl 
sražen na kolena, připadal jsem si být 
na dně a tonul jsem v beznaději a zou-
falství. V takové chvíli si člověk uvědo-
mí, jak moc je slabý a jak takové věci 
nedokáže zvládnout sám. Leckdy mu 
v tom nemohou pomoci ani jeho přátelé 
a protože nic takového neprožili, nedo-
vedou se do mého prožívání situace vcí-
tit. Ale Bůh je citlivý a vnímá mé potře-
by. Ve chvílích, kdy se z posledních sil 
doslova plazím po zemi, mě posiluje. 
A on mi také dává radost a naději.

Jenže Bůh tě nevezme za ruku, 
nemůže tě obejmout, nestojí vedle tebe 
a nemluví k tobě jako blízký člověk. Jak 
ta jeho útěcha a pomoc probíhá praktic-
ky?

Snažím se mu naslouchat. To zname-
ná, že mám Bibli, kterou mohu číst a učit 
se z ní. V ní nacházím kompletní návod 
k použití svého života. Odtud beru sílu, 
odtud čerpám, odtud se učím, jak mám 
žít. Právě z Bible se dozvídám o Bohu, 
jaký je. Samozřejmě, nemohu říci, že 
jej dokonale znám, avšak mohu jej stále 
poznávat a být s ním. V těžkých chví-
lích mi pomáhá nejvíc verš, který jsem 
už zmiňoval, že Bůh na nás nevloží nic, 
co bychom nedokázali snést. Důležité je 
pro mě také Boží zaslíbení, že mě nikdy 
neopustí a nikdy se mě nezřekne. Tato 
slova mě posilovala v těch nejhorších 
situacích, díky nim jsem věděl, že Bůh 
je stále se mnou a já mohu jeho přítom-
nost plně prožívat.

rozhovor
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Díky všeobecnému kněžství byla dána 
všem příležitost k činné spolupráci. 
Kdo neměl dar ani povolání evangelisty 
nebo prorocké či učitelské služby, nebyl 
zvolen starším sboru ani diakonem, ten 
obyčejně obdržel jiné dary, dar uzdravo-
vání nemocných (1K 12,9), činění zázra-
ků (12,28) atd.
Vždyť v církvi se projevovala nejrůzněj-
ší působení a moci Ducha. Všichni se 
účastnili Pánova díla (1K 15,28) a Pavel 
vyzývá: „Usilujte o vyšší dary!“ (1K 
12,31)

Kde se shromažďovali?
Z počátku v soukromých domech, nej-
raději v klidné horní místnosti, jako 
tomu bylo tehdy před Letnicemi v Jeru-
zalémě (Sk 1,13-15; 2,1.2). Ve sborech 
křesťanů z pohanů právě tak, a sice 
v atriu, tzn. v hale domů řeckého a řím-
ského stylu. Tak tomu bylo v Kolosách 
(Kol 4,15), v Efezu (1K 16,19.20) i v Římě 
(Ř 16,3.5.14nn). V Římě existovalo hned 
několik domácích shromáždění.
Na třetí misijní cestě si Pavel najal v Efe-
zu Tyranův školní sál (Sk 19,9). V dobách 
pronásledování se křesťané samozřejmě 
scházeli na skrytých místech, v soutěs-
kách a na odlehlých místech nebo také 
v podzemních sklepeních (katakom-
bách). Vlastní budovy k účelu společné-
ho shromažďování se začaly zřizovat až 
na konci druhého století.
Stavba shromažďovacího prostoru byla 
docela jednoduchá. Nebyly tam obra-
zy ani oltáře. Nejhodnotnějším vlast-
nictvím jednotlivých křesťanů a celých 
sborů byla svatá Písma, dopisy apoštolů 
a evangelium.

prvních křesťanů
Kdy se shromažďovali?
V začátcích každý den (Sk 2,46). Círk-
ve ze židů dodržovaly navíc také sabat. 
Z Prvního listu Korintským (16,2) 
a z knihy Skutků  (20,7) vyplývá, že 
v církvích z pohanů byl zvláštním shro-
mažďovacím dnem první den týdne, 
den vzkříšení Páně. Neexistoval však 
žádný tlak slavit zvláštní svátky a slav-
nostní dny. (srovnej Gal 4,10; Kol 2,16; 
Ř 14,5) Původně byly nejpříhodnější 
dobou shromažďování večerní hodiny; 
v případě nedělního scházení to bylo 
samozřejmě brzy ráno.
Ale i jinak existovaly různé příležitos-
ti ke zvláštním shromážděním. Tak se 
setkáváme s modlitebními shromáždě-
ními (Sk 4,23-31; 12,12), dokonce na 
pláži (Sk 20,26; 21,5), shromážděními 
u příležitosti loučení (Sk 10,7nn; 17nn) 
a porad (Sk 15,6). Evangelizační proslo-
vy byly pronášeny tam, kde se k tomu 
nabízela příležitost, v synagogách, 
v soukromých domech nebo také pod 
širým nebem (Sk 16,13; 17,22).

Jak se shromažďovali?
Také formy takovýchto setkání byly 
natolik přirozené, nakolik to jen bylo 
možné udělat: předčítání starozákon-
ních textů, dopisů apoštolů a evangelií, 
vyučujících a napomínajících proslovů, 
řeč v jazycích s výkladem, jakož i běž-
ný rozhovor, modlitby a zpívání žalmů. 
Skutečnost, že svoboda projevu (Lk 
2,46nn; 4,16nn; Sk 13,15), v synagogách 
běžná, se přenesla také do křesťan-

ských shromáždění, vychází ze Sk 8,4; 
11,19nn; Jk 3,1; 1K 14,31. Slavení Památ-
ky Páně bylo bezprostředně spojeno 
s hody lásky (agapé), srov. 1K 11,21nn.

Při veřejných shromážděních, jež byla 
určena nevěřícímu prostředí - dnes 
tomu říkáme evangelizační shromáždě-
ní - byl obsah samozřejmě jednodušší. 
Zatímco prorokům byla v takovýchto 
shromážděních dávána úplná svoboda 
(1K 14,23-25), přál si Pavel, aby nedo-
cházelo k takovým projevům, které 
slouží zvlášť k povznesení věřících, 
tedy učení, mluvení v jazycích, výklad 
atd., neboť “neznalí” a “nezasvěcení” by 
z toho neměli žádný užitek.

Nejjednodušší formu měla samozřej-
mě shromáždění apoštolů a evangelistů 
v jejich pionýrské práci.

Kdo vedl shromáždění?

Při rovnoprávnosti všech starších sboru 
místní církve neměl nikdo výlučné prá-
vo vést. Přesto mohl v jednotlivých pří-
padech vést jen jeden. Je však více než 
pravděpodobné, že se ve vedení společ-
ných shromáždění střídali. Totéž nazna-
čuje Učení apoštolů. Bohoslužby neved-
li starší sboru, protože by byli staršími, 
nýbrž ti, kdo k tomu obdrželi dar a také 
další, kteří nebyli zrovna staršími. Pod-
le Učení apoštolů (Didaché) přebírali 
vedení shromáždění obyčejně proroci, 
zvláště pak slavení Památky Páně.

Shromáždění

Johannes Warns

O. Zeisel-Záleský, J. Mrózek, 
J. Warns, F. J. Křesina, J. Dytrt
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To páteční odpoledne, 17. února 2012, 
se v Biblicko-teologické akademii ve 
Wiedenestu (Německo) konala vzpo-
mínková slavnost věnovaná člověku, 
který, společně s dalšími na počátku 
20. století, vybudoval vzdělávací insti-
tuci pro misii a zakládání nezávislých 
sborů ve východní Evropě. Od chvíle, 
kdy se připojil k hnutí Otevřených brat-
ří, profilovala se tato instituce, tehdy 
Alianční biblická škola v Berlíně, jako 
místo přípravy, především bratrských 
misijních pracovníků, kteří zakládali 
nové nezávislé sbory podle biblického 
vzoru. Nositelem této vize pro východní 
Evropu byl Johannes Warns, jehož 75. 
výročí úmrtí jsme si na konci ledna při-
pomínali.

Komunita nových misijních pracov-
níků, k nimž od počátku patřili F. J. 
Křesina, J. Mrózek a M. Sitár, čítala 
v roce 1910 už více než stovku zakla-
datelů nových sborů v mnoha zemích 
Evropy a Asie, kteří sdíleli Warnsovu 
vizi o budování církve podle biblických 
principů. Ale nebyli to jen absolven-
ti berlínské školy, kdo budoval bratr-
ské sbory ve východní Evropě. S touto 
komunitou se identifikovali i zahraniční 
misionáři jako F. Butcher, Warnsův pří-
tel od počátků práce na Slovensku a pil-
ný dopisovatel časopisu Offene Tueren. 
Podobné kontakty udržoval Warns 
i s domácími evangelisty a kolportéry, 
jako byl např. M. Sadloň. Ještě třicet 
let od prvního setkání udržoval Warns 
kontakty se zetěm bratra Sadloně.

Od roku 1901 do roku 1933 podnikl 
Warns 13 návštěv Těšínského Slezska 
a Slovenska, Čechy navštívil desetkrát. 
Jeho pobyty na jednom místě trvaly 
někdy několik dní, jindy několik týdnů. 
Čas věnoval především rozhovorům, 
zvěstování Slova, evangelizačním před-
náškám a konferencím. Když navštívil 
Kristýnu Royovou ve Staré Turé, sezná-
mil se s jejími knihami a tři z nich ilu-
stroval svými kresbami. Některé z kre-
seb byste ještě dnes našli v muzeu Kris-
týny Royové ve Staré Turé. 

Warns stál také u zrodu prvního časo-
pisu českého bratrského hnutí: „Ze Slov 
Pravdy a Lásky“, jehož vydavatelem byl 
F. J. Křesina. První číslo vyšlo v lednu 

1912 a jeho název připomínal Warnsův 
časopis „Pravda v Lásce“ z let 1904 až 
1908. Titulní kresbu opatřil Warns dvě-
ma biblickými citáty o světle pro život-
ní stezku (Ž 119,105) a o inspirovaném 
Písmu (2Tm 3,16), jež je dobré k učení 
a k výchově ve spravedlnosti. To bylo 
také hlavní zaměření časopisu.

Warns ilustroval i své vlastní knihy, 
tvořil velkoplošné náčrty dějin spásy, 
které používal ve vyučování (později je 
zpopularizoval jeho zeť, E.Sauer), ilu-
stroval však také knihu příběhů, kterou 
napsal pro své děti. Měli jich s manžel-
kou Annemarie, roz. Köhlerovou, osm 
a deváté zemřelo. Jeden z jeho synů, 
Karl Warns, řekl v interview, promí-
taném na vzpomínkové slavnosti, že 
tu knihu milovaly děti nadevše. Každé 
z nich v ní mělo nějaké místo.

Warns byl dobrým otcem svým 
dětem, jako otec se choval i ke svým stu-
dentům, zvlášť když přicházeli v době 
hladu k Warnsovým pro potraviny, 
a jako otec doprovázel i misijní pracov-
níky: Křesinu, Mrózka, Lauba, Kovala 
a další. Navštěvoval je v místě působe-
ní a pomáhal jim v jejich práci. Warns 
spolupracoval i s Dr. Janem Zemanem. 
Ten přeložil Warnsovu knihu 500 Náčrtů 
k biblickým proslovům (1935) a vydal ji 
dvojím nákladem.

To jsou některé „Stopy Warnse ve 
východní Evropě“, jak zněl můj referát 
na vzpomínkové slavnosti k 75. výročí 
jeho úmrtí. Tu hlavní stopu však vystihl 
v okamžiku své třinácté a poslední náv-
štěvy Československa na podzim roku 
1933, zemřel 27. ledna 1937. Do časopisu 
Offene Tueren tehdy napsal: „Když jsem 
na konci roku 1901 poprvé přijel na několik 
měsíců na Slovensko, které tehdy ještě pat-

řilo Uhersku, abych tam sloužil evangeliu, 
bylo mi 27 let. Naše biblická škola ještě nee-
xistovala, byla založena až v dubnu 1905.“ 
Tehdy viděl jen malé počátky probuze-
necké práce. Po návštěvě konferencí 
v Brně a Bratislavě (1933) však napsal: 
„Na vlastní oči jsem viděl pokrok a ze sdíle-
ní se svými přáteli také vnitřní sílu mladého 
hnutí.“

Johannes Warns nosil v srdci vizi 
svobodné církve bratří, která je utvá-
řena biblickým způsoben a naplňuje 
Pánem svěřený úkol nesení evangelia. 
Pán dal milost a bratr Warns uviděl 
ovoce své celoživotní práce. Tu na slav-
nosti popsali bratři Matthias Schmidt 
a Hartwig Schnurr. Připomněli význam 
jeho teologické práce, která se zamě-
řovala na biblický obraz církve a jejího 
řádu. Naznačují to i tituly jeho knih: 
Křest (1913), Myšlenky o Večeři Páně 
podle Písem (1917) nebo Církev: Stát-
ní? Lidová? Svobodná? (1920). Biblické 
hermeneutice pak věnoval spis Hranice 
výkladu Písma (1922) a za zmínku sto-
jí i jeho Stručná učebnice novozákonní 
řečtiny (1925). 

Vyznačoval se obdivuhodnou znalos-
tí církevních dějin, které dle jeho slov 
„stále prožíváme a utváříme“. A právě 
tuto znalost dějin církve promítanou 
do současnosti dnes často postrádáme. 
V roce 1933 navštívil Warns Kralice 
u Brna, aby v tamější bratrské škole při-
pomenul účastníkům brněnské konfe-
rence bratrské ideály, skryté v historii 
našeho vlastního národa. Znal historii, 
ale žil vztahy a vizí, jež utvářely budouc-
nost. Věděl, že myšlenka bratrství půso-
bí přitažlivě jen tehdy, když ho opravdu 
žijeme.

let od úmrtí

vzpomínka

75

J. Andrýsek, H. Schnurr, H. Afflerbach, G. Goldmann, M. Schmidt
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stránka mladých

Z PUBLIKACE „MIT TEENS ÜBER SEX 
REDEN“ (CV, DILLENBURG 2010)

OD RAINERA & KATRIN BAUMOVÝCH
PŘELOŽIL TOMÁŠ PALA

Když Pán Bůh stvořil muže a ženu 
podle svého obrazu, podíval se na ně 
a řekl: „Velmi dobré!“ Tím měl Pán Bůh 
na mysli celého člověka: Nejen jeho 
nos a nohy, nýbrž také pohlavní orgá-
ny a – s tím spojenou – lidskou sexuali-
tu. To znamená: Tvoje sexualita – že tě 
Bůh stvořil jako muže nebo jako ženu 
– nese Boží razítko „Velmi dobré!“ Naše 
sexualita tedy není nic špatného a už 
vůbec ne objev ďábla, nýbrž Boží dobrý 
nápad. 

Mluvit o sexualitě?
Toto „Velmi dobré“ by mělo určovat 

i naši řeč o sexualitě. To znamená, že 
o sexualitě nebudeme mluvit lacině 
a povrchně. Sexualita je jako žádné jiné 
téma velmi úzce spjata s naší osobností. 
Každá řeč o sexualitě proto představuje 
něco velmi intimního. Je to tak dobře, 
neboť Boží dobrý dar sexuality je tak 
cenný, že nám dokonce mluvit o něm 
působí potíže. Přesto bychom o něm 
mluvit měli, neboť Bůh to dělá také, 
mluví o něm vlastně stále. Bůh přitom 
hovoří o kráse sexuality (Píseň písní), 
ale také o tom, že je jako součást stvoře-
ní poznamenána hříchem. Proto Bible 
hovoří o nevěře, o znásilnění, o mimo-
manželské sexualitě a také o sexuálním 
zneužívání. Je-li toto téma tak důležité 
pro Boha, jakou hodnotu pak zaují-
má ve sborech a v rodinách? Mluvíme 
o sexualitě? 

… v církvi?
I když je toto téma v Bibli stále pří-

tomné, jedeme mnohdy v našich sbo-
rech klikatě, jen abychom se mu vyhnu-
li. Pro naši knihu „Mluvit s teenagery 
o sexu“ jsme v roce 2009 položili cca 
1 300 teenagerům a mladým lidem 
z evangelikálních kruhů otázky o sexu-
alitě, mezi nimiž také otázku: „Odkud 
máš informace o Božích záměrech se 
sexualitou?“ Jen 50,6% dotázaných 
řeklo, že se o tomto tématu hovořilo 
v kázání při bohoslužbě. Každý dru-
hý tedy o tom nikdy nic z kazatelny 
neslyšel. Nemůžeme se tedy ve sborech 
divit, jestliže mladí v oblasti sexuality 
hřeší. Vždyť církev jim neposkytla ori-
entaci a pomoc v této oblasti? Existuje 

(a informuje) 
pochopitelně práce s mládeží a zhruba 
70% uvádí, že tam něco o tomto tématu 
slyšelo. Je správné, když církve odpo-
vědnost za tuto oblast kompletně pře-
sunou do práce s mládeží? Stále však 
ještě zůstává zhruba třetina mladých 
lidí, kteří nebyli osloveni ani církví, ani 
vedoucími mládeže. Někteří nám řek-
nou, že sexuální výchova by přece měla 
být úlohou rodičů.

… v rodině:
Bohužel v rodinách to nevypadá 

jinak: jen 49,2% mladých křesťanů 
(s převážně křesťanskými rodiči) získa-
lo informace o tom, jak to Bůh se sexem 
zamýšlel, od svých rodičů. Každý dru-
hý mladý člověk o tom s rodiči ještě 
nikdy nemluvil, ostatní to slyšeli od 
učitelů (22,9%), přátel, nebo to vyčetli 
z knih a časopisů. V naší anketě jsme 
se také mladých ptali, kdo je o sexuali-
tě informoval nejobsáhleji a s kým řeší 
své osobní otázky. Zjistili jsme, že ti, 
kdo získali prvotní informaci od svých 
rodičů, byli jimi zpravidla poučováni 
i později. Zůstali s rodiči v rozhovoru 
i během puberty. Naopak rodiče, kteří 
své děti nepoučili, ztratili v budoucnu 
svůj vliv na jejich formování v sexuál-
ních otázkách. 

Obtížnost pro rodiče je v tom, že 
dnes musí s poučením přicházet velmi 
brzy. Je to však i šance, protože prvot-
ní informace k jakémukoliv tématu 
působí jako zkrystalizovaný med ve 
sklenici – drží pevně a jen velmi těžko 
se dá opět vybrat. Je-li dítě poučeno ve 
škole učitelem, vliv rodičů se snižuje. 
To znamená, že rodiče by měli své děti 
poučit a informovat pokud možno již 
před školou. Pak mohou se svými dětmi 
zůstat v trvalém dialogu a předávat jim 
křesťanské hodnoty i v oblasti sexuali-
ty. Ta je ve škole probírána spíše z hle-
diska funkce, než z hlediska odpověd-
ného nakládání s ní. 

Závěrem můžeme konstatovat: 50% 
teenagerů a mládežníků dostane ve 
svých rodinách jak informace k sexu-
álnímu vývoji, tak i o Božím záměru se 
sexualitou, zbývající polovina čerpá své 
informace z jiných zdrojů. 

Šance a výzvy pro sbory:
Jako církev jsme jedna rodina. Rodi-

na, která se vzájemně nese a podpírá – 
dosud však zjevně jen zřídka v otázkách 
sexuální výchovy. Přitom v sobě církev 
skrývá obrovský potenciál: 50% rodičů 
dokáže poučit své děti a předat jim také 
hodnoty týkající se sexuality. Ptám se, 
jak dokážeme jako církev, těchto 50% 
rodičů propojit s těmi ostatními? Jak 
můžeme, jako sbory, rodiče v této oblas-
ti podporovat a využít Bohem darovaný 
potenciál k pomoci a ke změně. Nabízím 
několik nápadů:
• vyjměte téma sexuality z oblasti tabu! 

Když o tom během bohoslužeb a kázá-
ní nebudeme mluvit, budeme i nadá-
le tabuizovat téma, které je pro Boha 
tolik důležité.

• vytvořte atmosféru lásky a povzbuze-
ní! Atmosféru, ve které je zřejmé, že 
já sám nemohu a také ani nemusím 
dokázat všechno. Atmosféru, kde se 
mohu přiznat k chybám a nedostat-
kům. Bez této atmosféry jen výjimečně 
přijde muž za jiným mužem a zeptá se 
ho: „Můžeš mi říci, jak jsi poučoval své-
ho syna o sexuálních věcech?“ A přece 
by jim za to synové byli vděční.

• povzbuzujte starší rodiče, aby udělali 
první krok. Je to snadnější, když staří 
rodiče projeví ochotu hovořit o svých 
zkušenostech, než když mladší rodi-
če (kteří stojí před výzvou) se teprve 
musejí ptát. Jestliže zkušení rodiče 
upřímně sdělí, co bylo dobře a co bylo 
špatně, anebo jaké didaktické pomůc-
ky (knihy, atd.) použili, bude to jistě 
mnoha s vděčností přijato. 

• modlete se za rodiče dětí a teenagerů, 
aby rozvíjeli vztahy důvěry, ve kterých 
se dá hovořit i o sexualitě. Modlete se 
však také za spolupracovníky a spolu-
pracovnice v práci s dorostem a mlá-
deží. Vždyť minimálně 50% křesťan-
ských teenagerů a mládežníků hledá 
orientaci. Doma ji nezískali, proto by 
mělo téma sexuality být trvale součástí 
práce s dorostem a mládeží.

První díl: Kdo formuje
mladé lidi?
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JÁN KUČERA

Reportér: Vaším působištěm je Izrael, 
ale přesto jste napsal dopis judskému 
králi. Proč?

Neznámý: Izrael je skutečně místo, 
kam mě Hospodin povolal. Je to země, 
která se neustále od Hospodina odvrací. 
Naši králové jsou modláři a bezbožníci 
a já jsem zde, abych jim ohlašoval Hos-
podinův soud. Judsko pro mne vždycky 
bylo zemí Boží. Tam je Jeruzalém, ve 
kterém stojí Hospodinův chrám. Jud-
ští králové jsou potomky Davidovými 
a jako takoví jsou Hospodinovými svěd-
ky. Jenomže to platilo dosud a s novým 
judským králem to platit přestalo.

R: Co udělal judský král zlého?
N: Zlé je všechno, co dělá. Už jeho 

nástup na trůn byl strašlivý, když 
nechal vyvraždit všechny své bratry, 
aby se zbavil potenciálních konkurentů. 
Kdo to kdy slyšel, aby na Davidově trů-
nu seděl vrah! Nechal pobít i všechny 
velitele, kteří se mu nezdáli dost loajál-
ní. Moc je pro něj cílem, ne nástrojem 
k prosazování Božího řádu.

R: Myslíte, že se nebojí Hospodina?
N: Ne, on se bojí jen o sebe a svou 

moc. Je to odpadlík a modlář. Ukazuje 
se, jak neblahé bylo spojenectví jeho 
otce s Achabem a Achazjášem. Nej-
víc svému synovi uškodil tím, že mu 
z politických důvodů dal za manželku 
Achabovu dceru. Musel přeci vědět, že 
celá omríjovská dynastie je modlářská. 
Navíc to byla dcera Jezábel ze Sidónu, 
která zaplevelila Izrael baálismem. To 
všechno musel král vědět. Jenomže 

pro něj byla diplomacie důležitější než 
život vlastního syna. A teď na to dopla-
til celý Izrael. A to byl několikrát varo-
ván! Zvláštní je, že to byl člověk zbožný, 
ovšem bál se víc lidí než Hospodina. 
A to je u krále zlé. 

R: Co Judsku hrozí?
N: Protože se král nebojí Boha, při-

cházejí na jeho zemi pohromy. Nejprve 
se odtrhli Edómci, ustanovili si vlastní-
ho krále a Judští se marně snažili je vrá-
tit pod svou moc. Daleko horší pohroma 
se však chystá. Za hranicemi země se už 
šikují Pelištejci s Araby, aby proti Jud-
sku vytáhli. A bude hůř. Bude dokonce 
tak zle, že krále i s jeho dvorem, syny 
a ženami odvlečou do zajetí.

R: Jste prorok, Boží muž, neměl bys-
te krále varovat? Třeba by činil pokání 
a napravil se.

N: Udělal jsem to, přestože mým hlav-
ním úkolem je bojovat Boží boje v Izra-
eli. Vím, že mi nezbývá na této zemi 
mnoho času, a protože jsem už starý 
a na cestu do Judska nemám síly, napsal 
jsem judskému králi dopis.

R: Vy jste mu napsal? Myslel jsem, že 
svá proroctví nesepisujete.

N: Nesepisujji, protože to není můj 
úkol. Tohle jsem však napsal.

R: a co bylo v tom dopise?
N: Bylo to přetlumočení Hospodino-

va výroku. Nejprve jsem králi ukázal na 
jeho hříchy, především na jeho modlář-
ství, kterým svedl od Hospodina i svůj 
lid. Připomněl jsem mu i to, jak po 

nástupu na trůn nechal vyvraždit své 
bratry spolu s řadou vynikajících veli-
telů. Pak jsem mu tlumočil Hospodinův 
soud: „Hospodin tvrdě napadne tvůj 
lid, tvé syny i ženy i všechno tvé jmění.“ 
V závěru jsem uvedl slovo soudu i pro 
krále samotného. Napsal jsem mu, že 
jej Hospodin postihne strašnou střev-
ní chorobou, která bude nevyléčitelná. 
Král zemře ve strašných bolestech, když 
mu vyhřeznou střeva.

R: Jak král na váš dopis reagoval?
N: Nevím, žádnou odpověď jsem 

nedostal. Vzhledem k tomu, že slyším 
o pelištejských a arabských jednotkách, 
které se chystají k útoku na Judu, mys-
lím si, že král pokání nečinil a nevzal 
můj dopis vážně. To je u králů časté – jen 
málokterý umí přiznat svou vinu a prosit 
o smilování. Bohužel, odnese to přede-
vším obyčejný člověk, který musí snášet 
nejen jeho zvůli, ale i její následky. 

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

jedná? a kde je o ní v Bibli psáno?

Výsledek biblického kvízu 
04/2011 - Odpověď na otázku zní: 

Jóbova žena (Jób 2,9-10)

Odpovědi zasílejte na autorovu adre-
su: PO BOX 5, 347 01 Tachov nebo SMS 
zprávou na číslo 731 085 205. Nezapo-
meňte uvést zpáteční adresu. Ze správ-
ných odpovědí vylosujeme jednu, kte-
rou odměníme knihou.

biblický kvíz a úvaha

Rozhovor s neznámým

Úprimne povedané, ani my nemáme 
radi akýchsi „svätuškárov“ – ľudí, čo 
nemajú zmysel pre humor, sú suchári. 
Svätosť a posväcovanie sa však neodmys-
liteľne patrí k životu veriaceho človeka. 
V Biblii sa píše, že bez svätosti nikto Pána 
neuvidí. Ak chceme raz uzrieť Pána, a to 
iste chceme, nezostáva nám nič iné, len 
sa nad svätosťou a posvätením vážne 
zamyslieť a urobiť z nich neodmysliteľnú 
súčasť nášho života viery.

Posvätenie (po grécky hagiasmos) je 
podľa biblického slovníka A. Novotné-

PETR VAĎURA

Pár slov k posväteniu
ho (Kalich, Praha 1956, str. 692) ozna-
čené ako trvalý proces, ktorého predpo-
kladom je svätosť (Zj 22,11). Začína sa 
Kristovým posvätením pri našom obrá-
tení sa k Bohu. Posvätenie je stále väčšie 
a rozhodnejšie preukazovanie prísluš-
nosti k Bohu, dosiahnuté skrze vieru 
(Sk 26,18). Svätosť je základ, dokonalá 
svätosť je cieľom každého veriaceho 
(1Ts 5,23). Posväcovanie sa – to je neu-
stály posun k mravnej čistote. Musíme 
si priznať, že v tomto smere máme stále 
dosť rezerv.

Pokiaľ ide o naše národy – český ale-
bo slovenský – hovoríme nielen o kríze 
ekonomickej, o kríze morálnej a žiaľ aj 
o kríze v Cirkvi ako takej. Máme teda 
čo robiť, aby sa to zlepšilo, a záleží na 
každom z nás, kedy a ako. Posvätenie je 
výsledkom služby spravodlivosti (R 6,19) 
a vyslobodenia od hriechu (R 6,22). Je 
umožnené tým, že prebývame v Kristo-
vi (1K 1,30) a ponúka nás k tomu Svätý 
Duch (2Ts 2,13), ktorý nás vedie. Zna-
mená neustále oddeľovanie sa od zlého, 
od hriechu i každej neprávosti. Napokon 
v zmysle Zjavenia Jána 22,8: „Spravodli-
vý nech ďalej koná spravodlivosť a svätý 
nech sa ďalej posväcuje.“
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očima ženy a příběh ze života

PETR VAĎURA 

PETRA ELIÁŠOVÁ

O zametání před 
vlastním prahem 

aneb Popelářská
Šla jsem tuhle s dětmi docela brzy 

ráno do školky a na téměř liduprázdné 
ulici se nám otevřel zvláštní obrázek. 
Starší pán tam na ulici zametal před 
svým domem chodník. Na tom by neby-
lo nic tak divného a je to dokonce chvá-
lyhodné. Jen mezi námi - já jsem ještě 
tak ráda, že sem tam zametu podlahu 
doma, na chodník před domem dojde, 
jen pokud na něm leží pořádná vrstva 
sněhu - ale to je teď vedlejší. 

Hned se mi taky vybavilo přísloví 
o zametání před svým prahem a podo-
benství o trámu ve svém vlastním oku 
a užuž jsem se chtěla zabrat do kajícných 
úvah, když vtom jsem si všimla něčeho 
zvláštního. Ten starý pán sice zame-
tal před vlastním prahem, ale všechnu 
tu špínu a smetí nesmetl na smetáček 

a nehodil do popelnice, jak by se u tako-
vé seriozní osoby čekalo, ale s klidem, ba 
přímo s gustem, všechen ten nepořádek 
vmetl na chodník svých sousedů. Udělal 
to na obou stranách, pěkně „spravedlivě“ 
své sousedy podělil. 

Smála jsem se ještě dvě další ulice, ale 
pak stejně došlo na ty kajícné myšlenky. 
Jak  si já zametám před svým prahem – 
tedy jak se dokážu vypořádat se svými 
chybami, prohrami – jednoduše se svou 
každodenní špínou? Nevmetám ji taky 
náhodou na chodník někoho jiného? 
Když nenápadně svaluji svou vinu na 
druhé, nebo se vyvlékám ze zodpověd-
nosti anebo přičítám svou nespokoje-
nost tlaku okolností? Ono to navenek 
vypadá, že je před mým prahem zame-
teno, svědomí uchlácholeno. Ale takhle 

Když Brněnská tisková misie vydala 
leták nazvaný Podruhé narozené dítě, 
bylo mi jasné, že Tomáše Graumanna 
musíme pozvat i do Tachova. Přišlo však 
60. výročí vypravení vlaků s židovskými 
dětmi z Protektorátu Čechy a Morava 
do Velké Británie, které zorganizoval 
Nicholas Winton, a Tomáš Graumann, 
jedno ze zachráněných dětí, byl příliš 
vytížen. A tak se k nám dostal až v lis-
topadu.

Tomáš svůj příběh vyprávěl pro 
veřejnost v sále Městského kulturního 
střediska, pro sbor Evangelické církve 
metodistické při nedělních bohosluž-
bách a pro deváté ročníky tachovských 
základních škol v pondělí v městském 
kině. Natočil jsem s ním i pořad pro 
Český rozhlas. Tomáš vyprávěl o své 
záchraně, o tom, jak uvěřil v Pána Ježí-
še, ale i o svém studiu na biblické škole 
a o svém misijním působení na Filipí-
nách. I po návratu do Spojených států 
Graumannovi stále svědčili o Kristu 

a od roku 1993 pracují na misijním poli 
v České republice.

Když byl Tomáš u nás na večeři, uká-
zal nám kopii jednoho vzácného doku-
mentu, který se mu dostal do ruky tepr-
ve před několika lety. Jedná se o ručně 
psanou závěť jeho maminky. Byla psána 
v roce 1941, necelý rok před jejím trans-
portem do Sobiboru, kde byla i s Tomá-
šovým mladším bratrem Antonínem 
zavražděna v plynové komoře. 

Paní Hochbergová v závěti psala, 
kdo má dostat kolik peněz, jak má být 
naloženo s jejím domem a také co se má 
stát s jejími syny. V té době byl Tomáš 
už druhým rokem v náhradní rodině ve 
Skotsku, kam jej odvezl Wintonův vlak. 
Maminka v závěti píše, že si přeje, aby 
její syn Tomáš vystudoval a stal se misi-
onářem. 

Jak je to možné? Rodina Hochbergova 
(Hochberg byl Tomášův nevlastní otec) 
konvertovala ze židovství ke křesťanství 
a byla v kontaktu s farářem Obdržálkem 

z Evangelické círk-
ve v Kloboukách 
u Brna. Paní Hoc-
hbergová zřejmě 
svého zachráněné-
ho Tomáše zasvě-
tila jako prvo-
rozeného syna 
z židovské rodiny 
Hospodinu. Pán 
Bůh její přání vzal 
vážně – a Tomáš se 
misionářem stal.

Ano, Bůh bere naše modlitby vážně, 
pokud je bereme vážně i my. 

A já se musím ptát sama sebe: Jsem 
stejně jako paní Hochbergová ochoten 
se zříci svých dětí a zasvětit je Hospo-
dinu? Záleží mi na tom, aby mu patřily 
a celý život sloužily? Nebo mi jde spíš 
o jejich vzdělání, blahobyt a klidný 
život? Závěť stará 68 let klade otázky, 
před kterými nechci uhýbat. 

Tajemství jedné závěti

to Pán Bůh asi nemyslel, viďte? A kam 
tedy s tím nepořádkem? Dovolte mi 
takový troufalý obrat: všechna naše špí-
na jednoduše patří do „popelnice Boží 
milosti“. Tam totiž jedině může zmizet 
v nenávratnu ve spalovně Boží lásky 
a oběti. Jinak z našeho života nezmizí. 

Nezbývá než svou vinu přinést pěkně 
jako tu špínu v kyblíku až do Boží pří-
tomnosti a říct: jsem tady, se vším, co 
se na mě za celý den, případně za celý 
dosavadní život, nabalilo. Prosím tě, 
vyčisti jednou provždy a zároveň každý 
den znovu chodník mého života. A On 
to udělá.

Možná vám to popelářské přirovnání 
přijde vůči Stvořiteli nebe a země tro-
chu neuctivé, ale než začnete vrtět hla-
vou, dovolte mi ještě jednu otázku: Jak 
vy zametáte před svým prahem?
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JÁN HUDEC

Kristus
… vy ste … v Kristu Ježišovi, ktorý sa 

nám stal múdrosťou od Boha i spravod-
livosťou i posvätením i vykúpením. (1K 
1,30). Myšlienka v názve tohto článku 
vyjadruje veľkú a vzácnu Božiu milosť, 
ktorá bola daná nielen kresťanom 
v Korinte, ale všetkým, ktorí ako oni 
vzývajú meno nášho Pána Ježiša Kris-
ta na každom mieste ... i v našej dobe. 
O všetkých takých platí, že sú posväte-
ní v Kristu Ježišovi a zároveň povolaní 
svätí, pričom druhé vyplýva z prvé-
ho (1,2). Oboje hovorí o Božej milosti, 
danej veriacim na základe obete Pána 
Ježiša, ale povolanie k svätosti vyjadru-
je zároveň veľkú zodpovednosť tých, čo 
ho dostali, aby žili podľa neho.

Čo je posvätenie 
podľa Božieho slova

Posvätenie v Starom zákone znamenalo 
oddelenie nejakého človeka, živého tvora 
alebo veci pre Boha. Táto bytosť alebo vec 
bola vyňatá z bežného života či používa-
nia pre svätoslužbu Bohu. Príkladom je 
Izrael, ktorý Hospodin vo svojom vyvole-
ní oddelil od ostatných národov, aby bol 
Jemu zvláštnym, svätým ľudom. Levíti 
boli oddelení od ostatných Izraelitov, aby 
konali zvláštnu službu Hospodinovi pri 
stánku zmluvy a neskôr v chráme. Áron 
a jeho mužskí potomci boli oddelení spo-
medzi levítov, aby konali kňazskú službu 
vo svätostánku a potom v chráme. Obeto-
vané zvieratá a veci boli oddelené pre obe-
tovanie Hospodinovi a Jeho uctievanie, 
podobne aj stánok zmluvy a chrám i všet-
ko zariadenie a náradie pre svätoslužbu 
v nich. Sobota bola oddelená od ostatných 
dní pre službu Hospodinovi a odpočinok 
izraelského národa. Podobne boli oddele-
né Hospodinove slávnosti.

Podľa Nového zákona v dobe milosti 
sú svätí ľudia, čo vierou prijali svätého 
Božieho Syna ako Božieho Baránka, ktorý 
sa obetoval za ich hriechy. Jeho obeť ich 
skrze vieru v Neho ako takého oddelila od 
ostatných ľudí pre Boha a pre Neho. Na jej 
základe stali sa Jeho vykúpeným ľudom 
a Božími deťmi. Také je ich večné postave-
nie pred Bohom. Ich stav, praktický život 
má a môže byť v súlade s týmto postave-
ním. Ale nemusí to tak byť. Možno pove-
dať, že v celom živote znovuzrodených 

kresťanov zostáva rozdiel a napätie medzi 
ich dokonalým postavením posvätených 
pred Bohom a nedokonalou svätosťou ich 
praktického života. Avšak ich postavenie 
pred Bohom je pre nich ideál, ktorý ich 
tiahne a vyzýva, aby sa vo svojom stave 
k nemu stále viac približovali.

Kristus – naše posvätenie
Darcom posvätenia je Boh Otec vo svo-

jom Synovi Ježišovi Kristovi na základe 
Jeho obete za hriešnych ľudí. Pôsobiteľom 
posvätenia je Svätý Duch. Tak sa všetky 
osoby Božej Trojjednoty zúčastňujú na 
posvätení kresťanov. Posvätení, oddelení 
pre Boha sme v Kristu: v Jeho dokonale 
svätom živote, v Jeho utrpení a smrti za 
nás, v Jeho vzkriesení a oslávení a v Jeho 
živote a veľkňazskej službe pre nás po pra-
vici Boha Otca na Jeho tróne. 

„Ja za nich posväcujem samého seba, 
aby aj oni boli posvätení v pravde.“ 
(J 7,19) Pán Ježiš posvätil samého seba 
za nás. Ako? Vo svojom vtelení sa ako 
Syn človeka oddelil od slávy, ktorú mal 
v nebesiach pre ľudský život v chudobe 
a odriekaní. V tomto živote sa oddelil 
dokonale pre Boha – nielen od akého-
koľvek hriechu, ale i pre svätoslužbu 
Jemu v každej chvíli. V utrpení a smrti 
sa oddelil od života na zemi ako dokona-
lá obeť za hriechy všetkých ľudí. Tie na 
svojom tele vyniesol na kríž, ako Baránok 
Boží, ktorý sníma hriech sveta. Prečo? 
Aby všetci, ktorí uveria v Neho, mohli 
byť nielen zachránení od Božieho súdu 
za svoje hriechy, ale mohli byť aj odde-
lení pre Boha, pre spoločenstvo s Ním na 
zemi a v celej večnosti.

Kristus je posväcujúci, veriaci v Neho 
sú Ním posväcovaní. Sme posvätení Jeho 
krvou (Žd 13,12), Jeho dokonalou navždy 
platnou obeťou (Žd 10,10). Na druhej strane 
sme vyzývaní Božím Duchom a slovom, aby 
sme sa pokračujúco posväcovali (Zj 22,11), 
posväcovali Jeho prebývajúceho v nás (1Pt 
3,15) a boli svätí ako On (1Pt 1,15-16) Posvä-
tenie je celoživotný proces. Jeho cieľom je, 
aby sme boli podobní Pánu Ježišovi ako 
milované Božie deti. On i ony sú z Boha, 
preto sa ich, aj nás, nehanbí nazývať brat-
mi a sestrami (Žd 2,11  Mt 12,50). Vďačnosť 
za takúto milosť nás vedie k posväteniu, 
povzbudzuje a posilňuje v úsilí oň.

Prostriedky posvätenia
K rastu v procese posvätenia nám Pán 

Boh dal prostriedky, ktoré nám v ňom 
môžu pomáhať. Pripomeňme si aspoň 
niektoré z nich.  
• Poznanie Pána Ježiša Krista a osobný 

vzťah k Nemu. 
• Stále prebývanie v Kristu, zostávanie 

v Ňom.  
• Odovzdanie sa vedeniu Svätého Ducha.  
• Poznávanie Božieho Slova a život pod-

ľa neho.  
• Viera, ktorou sme spojení s Pánom Je-

žišom a nebeským Otcom skrze Sväté-
ho Ducha.  

• Modlitba v duchu a pravde s cieľom 
oslávenia Boha vo svojom živote. 

• Spoločenstvo s veriacimi, blízkymi v do-
mácom zbore a ďalších zboroch, ale i so 
vzdialenými, spojením s nimi v duchu 
a modlitbami za nich.

• Utrpenie v živote vlastnom alebo naj-
bližších ako prostriedok Božej výchovy.  

• Očakávanie Pánovho príchodu ako stá-
ly podnet k posväteniu. Iste by sa dali 
menovať i ďalšie prostriedky, napríklad 
duchovný spev a iné, lebo náš Boh nie je 
v nich nijako obmedzený.  

Cieľ posvätenia
Bezprostredným cieľom pokračujúceho 

posvätenia je byť stále viac podobnými 
Pánovi Ježišovi ako dokonalému Synovi 
človeka v Jeho zmýšľaní, slovách a skut-
koch. A z toho plynie zároveň nový zmy-
sel a cieľ každodenného života veriacich 
v Neho: prežívať svoj život podľa Božej 
vôle tak, aby v ňom čo najviac naplnili 
poslanie, ktoré im Pán Boh určil. Výsled-
kom takého života má byť oslávenie Boha 
a zároveň i služba ľuďom k ich večnému 
i časnému blahu. Konečný cieľ posvätenia 
sa naplní až keď budeme u Pána a bude-
me Jemu podobní v dokonalých osláve-
ných telách a v prostredí, kde už nebude 
prítomný hriech. To je blahoslavená nádej 
vykúpených Pána Ježiša Krista, ktorá ich 
vedie k posvätenému životu a k službe 
Bohu i blížnym. (1J 3,1-3 Žd 12,28 Jk 1,27)

Poznámka autora:
Viaceré myšlienky načrtnuté v tomto člán-

ku a mnohé ďalšie k téme danej jeho názvom 
sú v rozšírenej a oveľa bohatšej podobe uve-
dené v knižke ruského autora I. V. Kargeľa: 
Christos osviaščenje naše. V slovenskom 
preklade Samuela Rybára bola vydaná pod 
titulom Kristus naše posvätenie v Báčskom 
Petrovci. 

– naše posvätenie

tématický článok
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rozhovor s biblistou

Neukládejte si poklady na zemi, kde 
je ničí mol a rez a kde je zloději vyko-
pávají a kradou. …Hledejte především 
jeho království a spravedlnost, a všech-
no ostatní vám bude přidáno. Nedělejte 
si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít 
své starosti. Každý den má dost na svém 
trápení.                          Matouš 6, 19—34

Tahle slova nás dnes mohou až pro-
vokovat. Možná však provokovala už 
Ježíšovy současníky, co myslíte?

Myslím, že ano. Smyslem našeho 
rozhovoru nad nimi však bude ukázat, 
že se nejedná o výroky provokativní, 
nýbrž skoro pragmatické, ovšem pouze 
v takové životní perspektivě, která je 
nám zde předestřena. 

Jako nejzávažnější slovo celé periko-
py mi připadá Ježíšův pokyn: „Hledejte 
především jeho království a spravedlnost, 
a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Co 
znamená hledat Boží království?

Zajímavé je, že království Boží se 
nebuduje, ale hledá. Většina historic-
kých pokusů o jeho vybudování na této 
zemi dopadla špatně. Někde jsem přišel 
ke sbírce básní z padesátých let; v jedné 
z nich se veršuje o tom, jak vybudujeme 
na zemi říši stokrát lepší než tisíc králov-
ství nebeských. Ve srovnání s realitou to 
působí jako špatný vtip. Království Boží 
se nebuduje, neboť se jedná o hodnotu 
či skutečnost již danou, připravenou. 
A přesto to není něco, na co jen čeká-
me, abychom to mohli pasivně přijmout. 
Pod slovy „hledání Božího království“ 
si představuji úsilí, které musíme vyna-
ložit k nalezení toho, co má budoucnost. 
Vztah daru a aktivity bych přirovnal 
k nadání a jeho rozvinutí. O nadaném 
pianistovi se dá říci, že má dar od Boha, 
ale kdyby necvičil někdy až osm hodin 
denně, bude mu to k ničemu. 

A co si máme představit pod slovy 
„království Boží“? 

Protože jej Ježíš přirovnává k pokladu 
v poli, na jehož získání člověk obětuje 
všechen svůj majetek, lze usoudit, že 
se jedná o hodnotu převyšující všechno 
ostatní. Já bych je charakterizoval jako 
nejzazší cíl života, který vytváří rozho-
dující perspektivu našeho bytí.

Vysvětlete trochu tu metaforu „krá-
lovství“.

Metafora se vždycky něčím podobá 
a něčím naopak nepodobá tomu, k čemu 
je přirovnávána. Království Boží určitě 
neznamená nějakou mocenskou struk-
turu s vlastní armádou, policií, berním 
úřadem a podobně. Součastné se však 
státu podobá v jednom důležitém ohle-
du: je to společenství, jde v něm o vzta-
hy mezi lidmi. A jelikož je použito slovo 
„království“, musíme počítat nejen se 
vzájemnými vztahy mezi poddanými, 
ale i se vztahem k panovníkovi, jímž 
je v tomto případě Bůh sám. Křesťané 
se kdysi nazývali „pokolení bez krále“, 
protože jejich panovník nevládne vnější 
mocí jako králové, které známe z dějin. 

Na začátku perikopy je výzva: „Neu-
kládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol 
a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. 
Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí 
mol ani rez a kde je zloději nevykopávají 
a nekradou.“ Ježíš tento požadavek zdů-
vodňuje slovy: „Neboť kde je tvůj poklad, 
tam bude i tvé srdce.“ Co je však špatného 
na tom, když lidé mají srdce u pozem-
ských pokladů?

Majetek sám o sobě není špatný, špat-
né je jen to, že lidé se na něj upínají 
srdcem. To je velmi neprozíravé, pro-
tože pozemské poklady jsou pomíjivé. 
Je možno je ukrást, můžou se zkazit, je 
možno o ně jakkoli jinak přijít. Poklad 
je zde metaforou takového životního 
základu, na nějž je možno se opravdu 
spolehnout. Podle Ježíše není příliš jisté 
spoléhat se na pozemské poklady, což 
se nejlépe ukazuje především v dobách 
krizí, kdy se hroutí banky a bankrotují 
celé státy. Slovo „srdce“ v bibli nezna-
mená cit, ale spíš rozhodování. Dnes by 
jeho synonymem nejspíš bylo sousloví 
„lidské já“. Ježíšův výrok tedy znamená, 
že člověk, který spojí své já s něčím sice 
cenným, avšak pomíjejícím, plánuje 
svůj život velmi krátkozrace. Jako ten 
boháč v 12. kapitole Lukášova evan-
gelia. Ten si postavil sýpky, aby v nich 
uložil všechny své veliké zásoby obilí, 
a řekl si: „Má duše, máš zásoby na mno-
ho let; klidně žij, jez a pij…“ Ale Bůh mu 
řekl: “Blázne! Ještě této noci si vyžádají 
tvou duši.“ Víc není potřeba vysvětlovat. 

Jak rozumíte další části perikopy: 
„Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko 
čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li 

však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve 
tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak 
velká bude potom tma?“

Na tomto místě se dostáváme do sku-
piny výroků, které sem umístil evange-
lista Matouš pravděpodobně proto, že 
se nějak dotýkají plánování a dlouhodo-
bých vizí. Jednotlivé výroky však moh-
ly být původně vysloveny při různých 
příležitostech, a proto se nám může 
zdát, že jakoby ruší souvislý myšlenko-
vý proud Ježíšova kázání. Z obsahové-
ho hlediska se můžeme pozastavit nad 
faktem, že oko není žádným světlem, 
nýbrž jen receptivním orgánem. Co je 
zde tedy řečeno? Jestliže člověk vnímá 
světlo pomocí oka, pak právě oko zpro-
středkuje jeho vnímání světa. Je pro-
to důležité, na co se člověk v pohledu 
na svět zaměří, neboť právě to potom 
vstoupí do jeho srdce. Nacházíme zde 
polemiku s představou, podle níž má 
člověk Pána Boha v sobě. To není prav-
da. Člověk má v sobě jisté Boží určení, 
kterému se však může vzdálit, zpro-
nevěřit či odcizit. Vidění světla okem 
zde tedy znamená zaměření na to, co 
je jasné, zjevné a nepochybné. V tom-
to smyslu i tento výrok zapadá do sou-
vislosti kázání: člověk má hledat, co je 
pro něho dobré, a to dobré pozná podle 
toho, že to osvětlí celý jeho obzor.

Na perspektivě, s jakou vnímám svět, 
druhé lidi a své okolí vůbec, tedy velmi 
záleží. Kdo je škarohlíd, vidí všechno 
černě, takže jeho oko mu pak žádné 
světlo nepřináší.  

Proto se zde říká: „Jestliže i světlo 
v tobě je temné, jak velká bude potom 
tma?“ Řeč je samozřejmě o celkové ori-
entaci života. 

24. verš se vrací k varování před 
otroctvím majetku: „Nemůžete sloužit 
Bohu i majetku.“ Kraličtí překladate-
lé zde použili slovo mamon. Je nějaký 
sémantický rozdíl mezi mamonem 
a majetkem?

Zatímco majetek je slovo neutrální 
a označuje hodnotu, s níž se dá velmi 
rozumně nakládat, je mamon takové 
bohatství, na které člověk absolutně 
spoléhá. Řecké mamonas, které se vysky-
tuje v originálním znění, je hebrejského 
nebo aramejského původu a souvisí se 
slovesem áman, které v pasivu znamená 

Co je v životě důležité
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zhruba „být zakotven“. Mimochodem 
je to patrně tentýž kořen, od něhož je 
odvozeno slovo „amen“. Mamon je tedy 
něco, na co se člověk spoléhá, ale jelikož 
to není ten pravý základ, doplatí na to.

Zase jsme u pokladu, který je buď na 
zemi, nebo v nebi. Zatímco podle apoš-
tola Pavla je kořenem všeho zlého milo-
vání peněz, zde Ježíš varuje před majet-
kem jako takovým, protože majetek 
může dát člověku falešný pocit bezpečí. 
A právě toho se zde dotýkáme. 

Milování peněz – to je právě to 
mamonění, o kterém byla řeč. V Pav-
lově výroku i v naší perikopě je slovo 
„milovat“ užito vlastně jako metafora. 
Penězi přeci mohu disponovat, mohu 
s nimi počítat, nanejvýš si jich mohu 
jako těžce vydělaných vážit, ale nemo-
hu je milovat. Milovat mohu druhé-
ho člověka nebo Pána Boha. Použití 
tohoto slova naznačuje, že je zde řeč 
o značně pokřiveném pohledu na 
peníze, od nichž musí mít člověk jis-
tý věcný odstup. Z našeho textu může 
čtenář nebo posluchač nabýt dojmu, že 
Ježíš žil stylem bezdomovce: chodil se 
svými žáky od jednoho města k dru-
hému, vyučoval a choval se podobně 
jako potulní filosofové té doby. Ve sku-
tečnosti však měl naprosto zřetelnou 
představu o tom, jak by člověk měl 
s penězi zacházet. Tak např. si vážil 
žalmových výroků, podle nichž správ-
ně hospodařící člověk také dopředu 
počítá. I svůj potulný život měl celkem 
zorganizovaný. Dobře si uvědomoval, 
že je závislý na majetku jiných. V osmé 
kapitole Lukášova evangelia nachá-
zíme zmínku o skupině zámožných 
žen, která mu sloužila, patrně i vařila 
a celou jeho misi také spolufinancova-
la. V této skupině nacházíme dokon-
ce i manželky vysokých funkcionářů 
římských satelitních států z oblasti 
Palestiny. Ježíš tedy nežil zcela naho-
dile, ale naopak působil podle určitého 
projektu. V této řeči však chtěl přede-
vším ukázat, na čem člověku skutečně 
záleží. A protože byl prorok, choval 
se jako prorok. Proroci dost často svá 
slova podepírali nějakým obrazným 
jednáním. Jeremiáš třeba v době, kdy 
se blížilo obležení Jeruzaléma, běhal 
v chomoutu, aby lidem ukázal, co je 
čeká. Tak vzbudil u posluchačů zájem 
a dosáhl svého cíle. Ježíš vystupoval 
jako potulný kazatel, aby zdůraznil 
svou bezprostřední závislost na nebes-
kém Otci. 

Pane profesore, jaký máte vy recept 
na to, abyste se nezačal spoléhat na 
majetek?

Důležité je si uvědomovat, co mě 
opravdu nejvíc těší a co by mě nao-
pak velmi ranilo. Kdyby mě podrazil 
někdo z blízkých, vezme mě to určitě 
víc, než kdybych ztratil peníze. Lidé si 
to mnohdy neuvědomují, ale je to tak. 
Obírá se tím celá jedna větev filosofie, 
které říkáme filosofie existence. Zde se 
ukazuje, jak si člověk (na rozdíl od zví-
řat) může svůj život plánovat. Důležité 
je, že ví o jeho konci. Starost vyvolaná 
vědomím časnosti života jej motivuje 
k odpovědnému životu. Pokud starost 
o každodenní věci zaplní celý jeho 
horizont, propadá animálnímu životu. 
Těmito otázkami se zabýval německý 
filozof Heidegger, který říká, že sku-
tečná, oprávněná a nezbytná starost je 
obírat se životem jako celkem. Tady to 
jde ještě dál, až k perspektivě království 
Božího, zatímco to běžné denní starání 
je spíš takové to shánění, co kde mají 
lacino, co na sebe a tak dál. To je nut-
né, ale jen v určité míře. Je známo, že 
lidé, kteří stále shánějí nějaké slevy, na 
tom většinou stejně prodělají. Naopak 
vždycky se vyplatí dlouhodobější pláno-
vání života, díky němuž se člověk také 
naučí žít skromněji. To není moralis-
mus, ale naprosto pragmatický návod 
k životnímu stylu.

Po staletí je hlavním úkolem člověka 
zabezpečit svůj život: sehnat obživu, 
zajistit oblečení a nějaké slušné byd-
lení. Ježíš zde však říká: „Nemějte 
starost o svůj život, co budete jíst, ani 
o tělo, co budete mít na sebe. Což není 
život víc než pokrm a tělo víc než oděv? 
Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, 
nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš 
nebeský Otec živí. Což vy nejste o mno-
ho cennější? Kdo z vás může o jedinou 
píď prodloužit svůj život, bude-li se 
znepokojovat? a o oděv proč si děláte 
starosti? Podívejte se na polní lilie, jak 
rostou: nepracují, nepředou – a pravím 
vám, že ani Šalomoun v celé své nád-
heře nebyl tak oděn, jako jedna z nich. 
Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, 
která tu dnes je a zítra bude hozena do 
pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? 
Nemějte starost a neříkejte: co budeme 
jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblé-
kat? Po tom všem se shánějí pohané. 
Váš nebeský Otec přece ví, že to všecko 
potřebujete.“ A já se ptám docela pros-
tě, zda to myslel vážně.

Chceme-li těmto slovům porozumět, 
musíme se podívat na celý tehdejší život, 
který se nakonec od toho našeho v těch 
nejdůležitějších záležitostech zase tolik 
nelišil. Je jasné, že abychom přežili, 
musíme pracovat. Stejně tak nikdo nepo-
pírá, že nám tato práce zabere větší část 
našeho času. Bůh dobře ví, že to potřebu-
jeme. Na co si však musíme dát pozor, 
je směr, kterým s lodí tohoto našeho 
životního nákladu vyplujeme. Správně 
se můžeme rozhodnout jen tehdy, když 
se ztišíme a konfrontujeme s tím, kdo je 
naším protějškem. Jestliže směřujeme 
tam, kam ukazuje Ježíšův termín „krá-
lovství Boží“, pomůže nám to rozhodovat 
se v těch zásadních věcech, které si stej-
ně pečováním a sháněním nezajistíme.  

Když Ježíš mluví o starosti o obleče-
ní, uvádí příklad květinek, o něž se Pán 
Bůh stará. Následuje ujištění: „On přece 
obleče i vás, vy malověrní.“ Zaujalo mě 
to slovo „malověrní“. Co znamená?

Tohle slovo se v řečtině nevyskytuje 
nikde jinde než zde. Zřejmě má tedy 
hebrejský nebo aramejský základ. Zna-
mená skutečně nedostatek víry, tedy 
spolehlivého zakotvení. Víra v biblic-
kém smyslu totiž neznamená souhlas s 
určitými věroučnými články, ale spoleh-
nutí na svědectví o Božím jednání jako 
dobré síle, která se přes odpor lidského 
odcizení prodírá k cíli dějin a lidských 
životů. Malověrný je ten, který si těžiště 
svého života hledá někde jinde.

Poslední verš naší perikopy zní: 
„Nedělejte si tedy starosti o zítřek... Každý 
den má dost na svém trápení.“ o co se tedy 
máme starat? 

Ježíš své učení chápal jako klíč k nor-
málnímu životu. Poznáme to z toho, že 
biblická tradice zachovala různá obecná 
úsloví, která užíval. Zde jsou tyto prak-
tické rady seřazeny do správné perspek-
tivy. Díky ní si můžeme uvědomit, že 
každodenní starosti nejsou tím rozho-
dujícím v životě a my se je musíme učit 
s jistou velkorysostí přecházet. Naopak 
starat se máme o to, kam celým svým 
životem směřujeme. Nad tím máme 
přemýšlet dnem i nocí, to máme Bohu 
předkládat na modlitbách. Životní smě-
řování, ta rozhodující naděje, ovlivňuje 
totiž úplně všechno, včetně konkrétní 
každodenní práce.

Přepis pořadu Ranní slovo z 27. 2. 2011, 
který odvysílal Český rozhlas 3 Vltava.

rozhovor s biblistou
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legenda

Legenda o Bárošovi
Proč se Romové vydali na cestu do celého světa

V jedné daleké zemi, které se říká 
Malá Asie1), žili spolu rom a romňi (rom 
= muž, manžel; romňi = žena, manžel-
ka; roma = lidé).  Narodil se jim syn.  
Byl velký a silný a tak mu začali říkat 
Bároš. Svému jménu dělal čest. Rostl, 
jako žádné jiné dítě. Když mu bylo pět 
let, už nosil tátovy kalhoty. Tak byl vel-
ký! Rodiče měli radost, že jejich syn je 
široko daleko největší a nejsilnější, ale 
hloupé děti se mu posmívaly a některé 
po něm i házely kamením, když nesl 
vědra plná vody. Tak když mu bylo pat-
náct, řekl rodičům. „K čemu je mi ta 
moje síla? Místo jednoho vědra unesu 
pět a místo jednoho bochníku chleba 
sním tři. Nebudu vám na krku. Vím, co 
udělám. Půjdu do služby. Ale nejdřív 
najdu toho, kdo je na celém světě nejbo-
hatší, nejsilnější a nejmocnější. Jen tak 
někomu já sloužit nebudu.“ z mladého 
stromu si udělal poutnickou hůl, kolem 
čela uvázal červený šátek, rozloučil se 
s celou rodinou a šel do světa, hledat 
toho nejmocnějšího. Putoval dlouho 
a daleko, až přišel k císařskému dvoru. 
Na jeho cestě ho totiž všichni ujišťovali, 
že císař je ten nejbohatší a nejmocněj-
ší. Na jeho rozkaz jdou celé armády do 
války, a koho chce, nechá popravit nebo 
odsouzenému daruje milost. Nikdo 
už není mocnější než on. Jeho vojáci 
o chleba nemají nouzi, a když mu bude 
věrně sloužit, bude se mít dobře. To se 
Bárošovi líbilo a po pravdě, za takové-
ho vojáka, jako on, by byl každý rád. 
I císař. Když zjistil, jak je Bároš silný 
a co všechno dokáže, nechal na jeho 
počest uspořádat pro pluk, ve kterém 
sloužil, hostinu. Selata se opékala na 
ohni a víno teklo proudem. Všichni se 
opili, jen Bároš nic. Takovému chlapí-
kovi jako on, víno nemohlo nic udělat. 
Snad, kdyby ho vypil celý rybník. Opilí 
vojáci divoce zpívali: „Dneska chceme 
víno pít, zítra budem v hrobě hnít. Teď 
si dejme vína, s ďáblem není psina! 
Jen se trochu pobavíme, pak to v pek-
le zabalíme. Dnešek patří nám, zítřek 
mátohám.“ 

Toto když Bároš uslyšel, řekl si: „Tako-
ví stateční vojáci a v očích jim čtu strach! 
Ten ďábel je určitě mnohem mocnější 
než císař a já - já budu sloužit jen tomu 

nejmocnějšímu!“ Rozhodl se, že z císař-
ské armády co nejdřív odejde a půjde 
hledat samotného ďábla. Nikam chodit 
nemusel. Stačilo jen pevné rozhodnutí. 
Když si v srdci usmyslel, že bude sloužit 
jedině ďáblovi, v ten moment se ho 
zmocnila zlá a temná síla. Jakási posta-
va ho zvedla do výše, jako peříčko. Byla 
smradlavá a tak hnusná, odporná a zne-
tvořená, že když se Bároš otočil, aby se 
podíval, kdo ho to drží, poprvé v životě 
se začal třást strachy. Zrůda skřehotala: 
„Teď si můj, z mých spárů se ještě nikdo 
nedostal!“ a s chechotem se i s Bárošem 
vznesla do tmy tmoucí. Letěli celou noc. 
Nad vysokými horami a lesy, nad jeze-
ry, nad vesničkami i velikými městy. 
K ránu letěli nad pasekou, kde táboři-
la romská rodina. Žena právě porodila 
krásné a zdravé dítě. Její muž je vzal do 
náruče a vytáhl malou, drátkem hustě 
opletenou lahvičku. Otevřel ji a nalil si 
do dlaně pár kapek rudě červené tekuti-
ny. Pomazal jí hlavičku dítěte a řekl: „Ať 
krev Beránka Božího, kterou toto víno 
připomíná, chrání tvé tělo, duši i ducha 
před ďáblem a každou zlou mocí i tem-
nou silou od tohoto okamžiku až do 
dne, kdy se vzkříšený Ježíš Kristus 
z Nazareta stane i tvým Pánem.“ V tom 
se stalo něco zvláštního. Ďábel, když to 
viděl a slyšel, začal kňučet, jako zbitý 
pes a při slovech o vzkříšeném Ježíši 
Kristu si drápy na obou hnátech prudce 
vrazil do uší, jen aby to nemusel poslou-
chat. Bároš ne. Ten, když se šťastný 
vyhrabal z hromady sena, do které spa-
dl, pomyslel si. Kde jenom najdu toho 
vzkříšeného Krista, kterého se i sám 
ďábel bojí? Ten bude jistě nejmocnější. 
Chtěl se zeptat v té romské rodině, díky 
které byl zachráněn, ale po ní jakoby 
se zem slehla. Vyptával se kde koho, 
ale žádný o nich ani neslyšel. Tak se 
znova vydal na dalekou cestu. Šel a šel, 
ale Krista nenašel. Až došel na samý 
konec země. Před ním šumící moře, 
nad ním diamantová, hvězdná obloha. 
Sedl na kámen a hlavu složil do dlaní. 
Z jeho tmavých očí začaly kanout slzy, 
slané jako ta voda, u které seděl, a ze 
srdce mu plynula slova: „Jak jsem byl 
pyšný. Sloužit rodičům, bylo mi málo. 
Život mi dali a já jsem je opustil, ne pro 

ženu, ale pro pýchu. Prokletá pýcha! 
Pána jsem hledal, mocného a bohatého 
a ve smradlavé náruči můj život málem 
skončil. A toho, jehož jméno mi život 
vrátilo, teď nalézt nemohu.“ Zvedl tvář 
k nebi a zvolal: „Kriste, Ježíši z Nazare-
ta, prosím, staň se mým pánem, tobě 
vděčím za život, jen tobě chci sloužit! 
Ne z pýchy, ale z vděčnosti, kde jsi? Kde 
tě najdu?“ A hořce se s lítostí rozplakal. 
Najednou jeho nohy zalila záře. Před 
ním stála postava, ze samého světla. 
Do tváře jí neviděl, ale věděl, že to je 
sám Pán Ježíš Kristus. Sedl si na kámen 
vedle Bároše a ten hned začal radostně 
vyprávět, jak to s ním všechno bylo. 
A potom Ježíš vyprávěl Bárošovi, jak 
to bylo s ním. A Bároš plakal znovu. 
Tentokrát dojetím, že sám Bůh se nar-
odil na svět, aby zaplatil na kříži vlast-
ní krví, za všechnu pýchu lidstva, co 
lidi žene do špatností a dovoluje smrti, 
aby je předala do náruče ďáblovi. Ježíš 
vyprávěl Bárošovi, o tom, jak přemohl 
smrt a kolik bolesti ho to stálo. Vyprá-
věl o veliké lásce, která ho vedla k tomu, 
že opustil slávu nebe. Vyprávěl o veliké 
radosti z každého člověka, který pro 
něho, pro Krista, svou vrozenou pýchu 
opustí a z čistého srdce po něm zatouží. 
Vyprávěl o veliké kráse a o královském 
dědictví. O tom, co oko nevidělo, ucho 
neslyšelo a co ani na rozum nikomu 
nepřišlo. O tom, co Kristus přichys-
tal pro ty, co v jeho službách roznášejí 
zprávu o Božím království. Vyprávěl 
dlouho a krásně. 

Bároš nebyl jen silný, byl také chytrý, 
a i když úplně všemu nerozuměl, hned 
věděl, že na světě není nic, po čem by 
toužil víc. Rozhodl se, že se vrátí domů 
a přivede k Ježíšovi celou svou rodinu, 
když je to tak. Jedinou jeho starostí 
bylo, jestli tady na něj Kristus počká, 
než se vrátí, protože cesta je daleká. Ale 
on mu řekl: „Nemusíš svoje lidi přivést 
sem, na toto místo. Když mi dáš srdce, 
já si v něm udělám příbytek a půjdu 
s tebou za nimi. A tak to taky bylo. 
Bároš vydal Pánu Ježíši své srdce a už 
spolu byli pořád. To bylo radosti, když 
se Bároš vrátil domů a všechno rodičům 
vypověděl. Ale dlouho se doma neohřál. 
Jen co si našel ženu, krásnou jako husu, 
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a pak se zase vydali na cestu. Tentokrát 
však šly celé jejich rodiny a veškeré pří-
buzenstvo. Ježíš se z nich velmi radoval 
a dokonce je obdařil i zvláštními schop-
nostmi, pro jejich službu. Tak se vyda-
li na cestu do celého světa, aby všem 
lidem vyprávěli o tom, kdo je nejmoc-
nější, nejbohatší a nejsilnější. Aby všem 
vyprávěli, co je skutečné bohatství, 
komu patří, a jak ze srdce vylít hřích 
pýchy, aby do něj Bůh mohl nalít svou 
lásku. A nebyla to jenom Bárošova síla, 
která jeho lidu zaručovala bezpečnost 
při jejich putování2). Kamkoli přišli, 
lidé se radovali, protože všude přinášeli 
život a radost, kterou vyjadřovaly i pes-
tré barvy na jejich oblečení a veselé pís-
ničky. A jak tak šli od města k městu, od 
vesnice k vesnici, přišli až na to místo, 
kde se Bároš poprvé setkal s Kristem.  
K té veliké slané vodě. Byl zrovna večer 
a na obloze zase samé diamanty. Bároš 
zavolal ženu a děti a povídá: „Teď půjdu 
a najdu ten kámen, co jsme na něm 
s Kristem seděli.“ Žena i děti chtěly jít 
s ním, ale on, že ne. Že musí jít sám. Tak 
zůstali stát a Bároše jen očima vyprová-
zeli, když v  tom záře jako blesk jim oči 
oslepila. Když se jim zrak vrátil, Bároše 
už neviděli. Rozběhli se, volali, hledali, 
ale jenom ten červený šátek, co s hlavy 
nikdy nesundal, na kameni poskládaný 
našli. A na něm krásnou, malou lahvič-
ku, hustě drátkem opletenou. Už věděli. 
Ale plakat nepřestali.

 A tady končí legenda o Bárošovi 
Tak a teď už víte, proč jsme my Romo-

vé na cestě bez vlasti, bez domova. 
Abychom zvali lidi do nebeského krá-
lovství. Ale naše cesta je dlouhá, velmi 
dlouhá. Ďábel, který upustil Bároše, na 
něj nikdy nepřestal myslet. Až nakonec 
vymyslel lest, jak místo jednoho, dostat 
všechny. Na světě nejsou jen lidé dobří, 
ale i zlí a někteří i s ďáblem jedna ruka.  
Ti nás na jeho popud začali ponižovat, 
osočovat a vyhánět, a nakonec i pro-
následovat a zabíjet3). A tak se stalo, 
že ve snaze zapomenout na toto své 
trápení, zapomněli jsme i na toho, kdo 
nás povolal ke svobodě, pro koho jsme 
se vzdali domova a proč jsme se vydali 
na cestu. To, z čeho nás vinili, to jsme 
jim stonásobně vraceli. Nakonec jsme 
i čarovat začali a lžím o nás samotných 
jsme uvěřili. A místo křesťani, řekli 
jsme: „Jsme cigáni“4). Ano. Proklínat 
sami sebe jsme začali, do ďáblovy pasti 
jsme se chytili. Zabloudili jsme. Cestu 
jsme ztratili. Mnozí Romové už dnes 

ani netuší, co vlastně symbolizuje čer-
vené víno v našich zvycích. Zapomněli 
jsme. O Bohu víme, ale myslíme si, že 
on nám odpustí čarování i tu naši rom-
skou pýchu a ďáblu nás nevydá, z lítosti 
a ze soucitu. Ale tak to není. Bůh své-
ho vlastního syna Ježíše z Nazareta od 
bolesti neušetřil, ale vydal ho za každé-
ho člověka. V bolesti Kristus otevřel 
dveře otcova království. Může tam jen 
ten, kdo pýchu opustí a Krista pozve 
do srdce. Tak potřebujeme nám i dru-
hým připomínat, proč se naši předkové 
vzdali domova a vydali se na nekončí-
cí cestu. Jen tak se vrátíme k od Krista 
nám danému poslání: jít do celého světa 
a zvát lidi do Božího království. Potřebu-
jeme znovu najít tu cestu, po které šel 
Bároš. Potřebujeme opustit pýchu, která 
jde ruku v ruce s potupou, posměchem 
a pronásledováním a jako on, zavolat 
v slzách na Krista: „Ježíši z Nazareta, 
staň se mým Pánem!“ 

Ať již byli Romové skutečně Acinga-
né, nebo byli v raném středověku s pří-
slušníky cizí heretické skupiny jen omy-
lem ztotožněni, již to nic nezmění na 
faktu, že z označení Athinganoi – Atsi-
gános vzniklo jedno z nejrozšířenějších 
pojmenování Romů v Evropě: Cikán.  
Podstatné je, že slovo Athingan mělo od 
počátku negativní zabarvení, kterého se 
nezbavilo ani při postupné přeměně na 
výraz Cikán. Pro vztah většiny k rom-
ské menšině je příznačné, že tímto 
termínem byli Romové nazýváni svým 
okolím, aniž by jej sami vytvořili, nebo 
alespoň posléze akceptovali; s názvem 
Cikán se Romové beze zbytku nezto-
tožnili nikdy. (PhDr. Jana Horváthová 
Kapitoly z dějin Romů)

 Na svém světovém sjezdu v Londýně 
v roce 1971 se Romové usnesli, že ozna-
čením příslušníků romského národa je 
etnonymum Rom (ové). Od té doby se 
datuje romský požadavek, aby tento 
fakt byl majoritou respektován. V Čes-
ku běžné, do začátku 90. let výhradně 
používané označení Cikáni je dnes ale 
velkou částí Romů vnímáno jako hanlivé 
– a to i když je používáno ve zcela neu-
trálním či dokonce lichotivém duchu. 
V roce 1990 v Československé televizi 
tehdejší předseda Romské občanské 
iniciativy (ROI) JUDr. Emil Ščuka pro-
hlásil: „Cikáni je označení deklasované 
sociální skupiny, Romové je označení 
národa.“ (Jméno cikán (s malým „c“) 
totiž také znamená „tulák, vagabund, 
zloděj“ a mohl tak být nazýván i někdo 

neromského původu.) Někteří Romové 
však sami preferují používání výrazu 
Cikáni. 

Zdroj: Wikipedie Romové (http://
cs.wikipedia.org/wiki/Romov%C3%A9)
1)  Slova přejatá získávaly romské skupi-

ny, rozptylující se po Evropě, z jazyků 
národů, se kterými se na svých ces-
tách setkávaly poté, co opustily území 
Malé Asie (zdroj Romský jazyk http://
romove.radio.cz/cz/clanek/19363 )

 2) 1422 papež Martin V. vydal glejt pro 
Romy vedené „vojvodou“ Ondřejem, 
který zaručoval poutníkům ochranu 
a pomoc místního obyvatelstva na 
cestách. (zdroj Barbora Šebová: Romo-
vé – historie, jazyk, kultura http://kc-
kampa.eu/komu/PrednKlu070207.htm )

 3) v roce 1500 byla v Siegburgu v Němec-
ku obviněna skupina Romů z krádeže 
dětí. Následný soudní proces dokázal 
jejich nevinu a byli propuštěni. (Petr 
Lhotka MRK Pronásledování Romů 
ve střední Evropě http://skola.romea.
cz/cs/historie/pronasledovani-romu-ve-
stredni-a-zapadni-evrope/ )

4) Leopold I. Prohlásil 2. července 1697 
Cikány za psance, každý dopadený 
muž mohl být beztrestně zabit. Násle-
dovala rozsáhlá krvavá štvanice proti 
romskému obyvatelstvu… Karel VI. 
vydal 20. června 1721 další dekret, 
v němž prohlásil cikány za psance 
i včetně žen, vraždění se nyní rozší-
řilo i na ženy. (http://cs.wikipedia.org/
wiki/Anticikanismus)

legenda
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Jozue před      
  cílem

Jozue byl jedním z mnoha, kteří vyšli 
z Egypta. Ale byl jedním z mála, kteří 
došli až do zalíbené země. Jeho život-
ním úkolem bylo dovést tam izraelský 
národ, dobýt zemi a rozdělit ji mezi jed-
notlivá pokolení. Jak tento svůj životní 
úkol zvládl?

V polovině knihy Jozue se tento muž 
měl na co ohlédnout: mnoho toho už 
zažil a také mnoho pro Boha vykonal. 
Bojoval s Amálekem, přebýval ve stán-
ku, byl prozkoumat zaslíbenou zemi 
a věřil, že jim ji Hospodin dá, ujal se 
vedení národa po Mojžíšovi, přešel Jor-
dán, dobyl Jericho, Aj, Ajalon, zastavil 
slunce, porazil mnoho králů v zaslíbené 
zemi – a Bůh má pro něho pořád ještě 
mnoho práce.

Co je třeba ještě udělat?
Teď Jozue vnímá, že mu stáří klepe na 

dveře a také stojí před otázkou: „Co Bůh 
chce, abych ještě udělal? Co bych měl 
ještě stihnout? Nebo chce Bůh, abych už 
odstoupil a dal prostor mladším?“ Čteme 
si „Jozue byl stařec pokročilého věku. 
Hospodin mu řekl: Ty jsi zestárl a sešel 
věkem, ale zbývá ještě velmi mnoho 
země, kterou je nutno obsadit.“ (Jz 13,1)

Jaké je Boží řešení? Není tu řeče-
no: nechej toho, vzdej se své funkce 
a pusť k tomu někoho mladšího! Teď 
je jiná situace než za Mojžíše. Mojžíš 
měl nástupce Jozue, ale Jozue? Neměl 
nikoho! V té době nebyli, tedy nee-
xistovali mladší lidi tak schopní a tak 
Bohu oddaní jako on. V knize Jozue se 
nevyskytuje žádná další významnější 
osobnost. Snad Káleb, který byl „jiného 
ducha“; měl na starosti pokolení Judovo 
a možná právě díky němu nejlépe dobý-
vali své území a docela dobře je vyčisti-
li. Byl to vůdcovský kmen, ze kterého si 
Bůh později vyvolil krále Davida.

Jozue to už nestihne – co teď?
Bůh nemluví o dobývání. Starý Jozue 

už nemusí bojovat, ale má zaslíbené 
území zmapovat a rozdělit mezi zbýva-
jící kmeny. A ty si pak mají přidělené 
území sami dobýt a vyčistit od nepřátel, 
od model a usadit se tam.

Teď už budou vědět, kde bude jejich 
domov, jejich dědičné vlastnictví. Moh-

li si pojmenovat místo, kde si mohou 
postavit svůj dům, obdělávat své pole 
a hospodařit a večer si sednout pod vin-
nou révu nebo pod fík.

Co máme dobývat dnes?
My jsme na tom dnes podobně – jsme 

dědicové Božích požehnání, máme je, 
byla nám přidělena, ale ještě jsme je 
všechna nedobyli – v Novém zákoně je 
nám jako věřícím mnohé darováno, slí-
beno, ale my jsme je zatím ještě nepře-
vzali, neuchopili – a je na nás, abychom 
to zmapovali a přijali za své. Mám na 
mysli důsledky, duchovní užitek, požeh-
nání z toho, že jsme byli spaseni, to, co 
můžeme prožívat už tady na zemi. Něco 
jiného je dědictví, které dostaneme až 
v nebi – to je další samostatná kapitola.

Víme, co jsme zdědili?
Vezměme si například verše: „My 

jsme nepřijali ducha světa, ale Ducha, 
který je z Boha, abychom věděli, co nám 
Bůh daroval“ (1K 2,12). „On neušetřil 
vlastního Syna, ale za nás za všecky ho 
vydal. Jak by nám spolu s ním nedaro-
val všechno?“ (Ř 8,32) nebo „… abyste 
věděli, jaká je naděje našeho povolání 
a jaké je bohatství jeho dědictví ve sva-
tých” (Ef 1,18).

Víme, co nám Bůh už dal? Vedle 
nebeského dědictví sem patří duchovní 
hodnoty, poklady, které máme osobně 
vyzkoušet a prožít – blízké obecenství 
s Pánem, když se postím, když jsem 
u Památky, když prožívám, jak mě 
oslovuje Boží slovo, když Bůh mé mod-
litby vyslyší. Jsou to osobní zkušenosti 
s Pánem, které vyžadují někdy trochu 
sebekázně, trošku odříkání (to samo 
ovšem není zárukou, že něco zvláštního 
prožiju), může sem patřit osobní proži-
tek z toho, když se rozhodnu pro Pána 
něco obětovat, vírou se opřít o někte-
ré zaslíbení, například dávat Pánu své 
peníze, obětovat mu hodinu, kdy jsem 
se dosud díval na televizi a teď ji nově 
věnuji Pánu. – To je jako chodit po úze-
mí, které mi bylo přiřčeno do dědictví 
a já si je přivlastňuji.

Božích zaslíbení, vlastně území, které 
nám bylo dáno do dědictví, je mnoho 
a na nás je, abychom je v Bibli poznáva-
li, dobývali, vybojovávali – někdy mož-

ná z pařátů televize, internetu, marnosti 
a různých forem sobectví…

Jak spravujeme svoje území?
Oblast našeho dobývání je moje 

osobní služba, moje místo, které mám 
rozvíjet, kam mě Bůh postavil, kde mě 
chce mít. Možná jsou to lidé, které nám 
svěřuje doma, ve sboru, možná nevěří-
cí, se kterými se pravidelně nebo občas 
setkáváme.

Vědomí osobního pověření „Jendo, 
toto je tvůj dar, tvoje oblast služby, tvo-
je území; vyčisti je, konej službu jako 
Pánu“ je povzbuzení, motivací k tomu, 
abychom pak pro Pána žili naplno, 
oddaně, často bez ohledu na překážky 
a nepříznivé okolnosti.

Získat ztracené zpět!
Na druhé straně u některých prvků 

křesťanského života si kladu otázku, 
jestli jsme je už neztratili a jestli není 
třeba je znovu vybojovat a nově předat 
další generaci. Mám na mysli například 
toto:
• Boží slovo je východisko a zdroj pro 

náš život – naučme se je číst denně 
každý sám pro sebe.

• Umíme počítat s osobním Božím 
vedením skrze Jeho Ducha v osobním 
životě?

• Uchováváme si vědomí hodnoty 
díla Pána Ježíše na kříži, v osobních 
postojích, při Památce ve shromáždě-
ní?

• Nakolik nám leží na srdci evangeliza-
ce, abychom s lidmi mluvili o hříchu 
a o spasení!
Dívejme se, hledejme, zkoumejme 

Písmo, jaké bohatství, poklady, požeh-
nání nám Bůh v Kristu dal. A potom 
si to přivlastněme jako své. Někdy to 
bude vyžadovat boj, často boj se sebou 
samým. A pokud si uvědomujeme, že je 
něco, co jsme zase ztratili, nechť nás to 
vyburcuje, abychom to zase vybojovali 
zpět.

Na závěr pár osobních otázek:
• Pokud mám život před sebou – jak jej 

strávit, do čeho jej investovat?
• Jestliže už nejsem nejmladší – co 

ještě mám vykonat?
• Jak prozíravě jednat, aby to mělo 

dlouhodobý dopad?
• Potřebuji, aby ke mně Bůh osobně 

promluvil, co mám dělat?
• Co mi Bůh svěřil a jak to spravuji?
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výročí a recenze

Francis Schaeffer
10 0.  v ý roč í  narozen í

30. ledna 2012 uplynulo sto let od 
narození amerického teologa, filoso-
fa a apologety Francise Schaeffera. 
Tento myslitel patřil k předním osob-
nostem evangelikálního křesťanství. 
V osmnácti letech se stal křesťa-
nem, vystudoval teologii a nějakou 
dobu byl presbyteriánským pasto-
rem. V padesátých letech odešel do 
Švýcarska a působil jako nezávislý 
křesťanský filosof. Psal knihy, před-
nášel po celém světě, připravoval tele-
vizní pořady. 

„Měli bychom si všimnout zají-
mavého znamení své doby: Jedinou 
povolenou absolutní hodnotou je 
absolutní popírání toho, že existuje 
nějaká absolutní hodnota či pravda.“ 
To je jedna z myšlenek muže, kte-
rý oslovuje svými knihami čtenáře 
dodnes. V 70. a 80. letech minulého 
století byl označován za proroka a my 
dnes s údivem sledujeme, jak se jeho 
předpovědi důsledků rozpadu hod-
notového systému Západu naplňují. 

Jednou z příčin sekularizace západ-
ní kultury bylo, podle Schaeffera, 
nepochopení toho, co je skutečné 
křesťanství založené na Bibli. David 
Novák z Evangelikálního teologické-
ho semináře v Praze vysvětluje:

„Schaeffer obhajuje rozum a víra pod-
le něj není něco, co jde proti rozumu, ale 
naopak by měla být s lidským rozumem 
v souladu. Stát se křesťanem neznamená 
bez rozmyslu přitakat jakési výzvě nebo 
slepě skočit bezdůvodně do tmy a prostě 
jenom tak uvěřit. Znamená to naopak mít 
pro uvěření i náležitá racionální data.“

Z řady knih, které Schaeffer napsal, 
byla česky vydána jen jedna: „Ten, 
který je skutečností“1. V ní se zabýval 
otázkami relativismu, rozumu, teorie 
poznání a pravdy. Další Schaeffero-

vy spisy jsou v českém překladu 
dostupné jen na internetu. Mnohé 
své myšlenky vtělil do televizních 
vzdělávacích pořadů, které lze 
zhlédnout třeba na YouTube.

Jedním z projektů, které dodnes 
pokračují, je komunita L´Abri 
neboli Útočiště, kterou manželé 
Schaefferovi založili už v roce 1955 
ve Švýcarsku. Začala skromně tak, 
že Schaefferovi otevřeli svůj dům 
pro všechny, kdo s nimi chtěli 
pobýt a diskutovat. Záhy to byly 
stovky lidí ročně. Komunita L’Abri 
dodnes působí v řadě zemí světa. 
V čem byla její jedinečnost, vysvět-
luje opět David Novák:

„Schaeffer a později samozřejmě 
i jeho spolupracovníci vytvořili pro-
středí, kde bylo možné velmi vážně 
diskutovat o křesťanských otázkách 
a zároveň se takových diskusí nebát. 
Schaeffer v jednom ze svých děl na-
psal: ,Kdybych měl hodinu na to, aby-
ch diskutoval s nevěřícím, tak bych tři 
čtvrti hodiny naslouchal, co si myslí 
o křesťanství, a ve zbývajících patnác-
ti minutách bych mu na tomto základě 
dal náležitou odpověď. Myslím si, že 
tohle výborně charakterizuje L’Abri, 
kde Schaeffer se svými spolupracov-
níky dokázali vnímat tep tehdejší 
kultury, uměli naslouchat otázkám 
nevěřících lidí nebo agnostiků a na 
tomto základě poskytovali adekvátní 
odpovědi.“

Po smrti Francise Schaeffera pro-
hlásil americký prezident Ronald 
Reagan: „O málokom se dá říci, že 
se jeho život dotkl mnoha ostatních 
a poznamenal je k lepšímu; o Dr. 
Francisi Schaefferovi se bude říkat, 
že jeho život poznamenal milióny 
duší a přivedl je k pravdě jejich 
Stvořitele.“ Já mohu jen dodat, že 
k těm miliónům dotčených patřím. 

Článek je upravený příspěvek pro 
Křesťanský týdeník Českého rozhlasu 
1 Radiožurnál
1 Vydal Návrat domů. Totéž naklada-

telství vydalo ještě knihu Schaeff-
erovy manželky Edith pod názvem 
Co je rodina?

PAVEL ŠÍMA

VOKOUN Jaroslav
Číst Bibli zase jako Bibli 
Úvod do teologické interpretace Písma. 
Praha: ČBS, 2011, 238 stran.

Ke konci roku 2011 
vydala Česká biblická 
společnost knihu fará-
ře ČCE doc. Jaroslava 
Vokouna, působícího 
na teologické fakultě 
Jihočeské univerzity 
s názvem Číst Bibli zase 
jako Bibli a podtitu-
lem Úvod do teologic-
ké interpretace Písma. 

Svým obsahem se kniha řadí do oblasti biblic-
ké hermeneutiky, nauky o interpretaci Písma. 
Kniha je rozdělena do dvou částí. V té první 
autor předkládá v kratších shrnutích herme-
neutické principy několika desítek současných 
teologů, které všechny mají společný cíl – číst 
Bibli jako Boží slovo a základní principy přístu-
pu k Bibli v katolické, pravoslavné, protestant-
ské, evangelikální, charismatické a židovské 
tradici. Dále pojedná i o přístupu moderny 
a postmoderny, o ziscích i ztrátách historicko-
kritického přístupu. V druhé části autor pojed-
nává o proměnách biblického výkladu v prů-
běhu dějin, přináší několik textů významných 
teologů z období patristiky. 

HOŠEK Pavel
Židovská teologie křesťanství
Brno: CDK, 2011, 167 stran.

Že se křesťané zajímají o židovství, není asi 
nic překvapivého. Že však jsou židovští teo-
logové, kteří se velmi zajímají o křesťanství, 
mnozí možná nevědí. A právě tomuto tématu 
– židovské reflexi křesťanství je věnována nová 
kniha religionisty Pavla Hoška. Kniha má tři 
části. V první, nazvané východiska, pojedná-
vá o židovském pohledu na hebrejskou Bibli 
a křesťanský Nový zákon, o rabínském koncep-
tu noachické smlouvy, kabale a hlavních auto-
ritách středověkého židovství. V druhé části, 
nazvané předchůdci pojednává o přínosu židov-
ských učenců 18., 19. a 20. století jako např. 
Moses Mendelssohn, Samuel Hirsch, Max 
Brod, Martin Buber nebo Franz Rosenzweig. 
Třetí část, nazvaná židovská teologie křesťanství, 

představuje několik součas-
ných židovských teologů 
věnujících se křesťanství, 
hlavní témata židovské teo-
logie křesťanství a na závěr 
přináší i text prvního ofici-
álního dokumentu židov-
ské teologie křesťanství 
nazvaném Dabru emet. 
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JÁN KUČERA

V uplynulom roku Pán života a smr-
ti ukončil pozemskú dráhu niektorým 
svojim pútnikom do nebeskej vlasti. Zo 
Slovenska uvedieme aspoň niektorých 
z nich.

V júli 2011 odišla do nebeského 
domova sestra Mária Krišková, rodená 
Kováčová. Mala niečo vyše sedemdesi-
at. Pán ju vyslobodil z vážnej choroby 
a veľkého utrpenia. Dnes sa už raduje 
v jeho prítomnosti. S manželom Jánom 
a synom Danielom žila v Čankove pri 
Leviciach. Bolo aj je u nich malé zhro-

maždenie veriacich, ktorým iste bude 
veľmi chýbať; aj nám všetkým, čo sme 
ju dlhé roky poznali a mali radi. Skláňa-
me sa však pred Božou vôľou.

Neskôr z bratislavského Kresťanské-
ho zboru bol náhle odvolaný brat Anton 
Opavský, krátko pred deväťdesiatkou. 
Bol známy verným navštevovaním 
každého zhromaždenia a najmä navrho-
vaním vhodných piesní, ale aj modlitba-
mi a službami slovom. V nebi už môže 
spievať novú a večnú pieseň na Božiu 
oslavu.

Pred záverom roka 2011 boli ešte 
z časnosti do večnosti odvolané milé 
sestry Mária Pleskotová zo zhromažde-
nia v Malackách, kde bolo aj naposledy 
zhromaždenie (mala vyše osemdesiat 
rokov) a tiež milá sestra Anna Jančová 
zo zboru Martin (tiež vyše osemdesiat-
ročná). Sestru Jančovú si pamätáme ako 
nadšenú speváčku duchovných piesní 
a starostlivú tetu premnohým deťom 
z celého Slovenska počas mnohých let-
ných pobytov v ich dome na Stráňach 
na okraji Martina. Nech Pán požehná 
aj jej pamiatku a zaplní medzeru z jej 
odchodu.

informácie so zborov

Z odchodov 2011

Takýto koniec adventu Praha ešte 
nezažila. Stalo sa to poslednú nedeľu 
pred Vianocami, uprostred najväčšieho 
zhonu, ktorý je u nás tradične súčasťou 
sviatkov pokoja. V meste stíchli tie rôzne 
Vondráčkové, Jingle Bells a Santa Clau-
sovia. Na Václaváku sa miesto stromčeka 
rozžiarilo svetlo stoviek sviečok a táto 
dnes už neveľmi prívetivá časť Prahy sa 
opäť raz stala miestom stretávania. Ľudia 
sa zastavili a premýšľali o duchovných 
veciach. Mysleli na hodnoty ako sloboda, 
dobro a pravda. Celé tri dni až do Štedré-
ho dňa tu vládla atmosféra, po akej pred 
Vianocami už roky viac-menej márne 
volajú rôzne skupiny ľudí, vrátane cirkvi. 
Pokoj, ľudská blízkosť a tiché modlitby.

Spôsobila to smrť jedného človeka, 
ktorého život mnohých inšpiroval 
k bojom za tie lepšie veci, mnohým 
dával nádej, že sa to dá. Jeho heslom 
bolo: „Pravda a láska zvítězí nad lží 
a nenávistí.“ Václav Havel vedel, že to 
nejde bez obetí. Po troch dňoch smú-
tku začali Vianoce, ktoré mne a zrejme 
mnohým tento rok pripomenuli jednak 
to, že Pravda a Láska skutočne zvíťa-
zili nad lžou a nenávisťou, ale aj cenu, 
ktorú za to víťazstvo niekto zaplatil. 
Ten príbeh dobre poznáme a často znie 
z kazateľníc v našich zboroch. Boh sa 
stal človekom a stratil úplne všetko. Dal 
samého seba.

V týchto dňoch mnohí ľudia, známi 
i neznámi, komentovali život a osob-
nosť Václava Havla zo všetkých strán. 
V médiách mnohokrát zaznelo niečo 
ako: „Havel zomrel, ale jeho odkaz musí 
žiť ďalej.“ Kým Havel žil, snažil sa zo 
všetkých síl o víťazstvo pravdy a lásky. 
Ale bol len prezident, nemohol stihnúť 
„celou tu Evropu, vesmír a vůbec všec-
ko“. Ježiš Kristus sa ako človek na zemi 
snažil, aby v jeho okolí pravda a láska 
víťazili. Koniec koncov, bol kvôli tomu 
ochotný aj zomrieť. A my kresťania 
veríme, že bol viac, než prezident. On 
bol a je Boží Syn, on je Pravda aj Láska 
a preto zvíťazil.

Ale čo my? Čo ja? Nevidím snáď oko-
lo seba dosť zla, lži a nenávisti? Vidím, 
a tak nejako som si na to zvykla. Občas 
mi síce nejaká hrozná nespravodlivosť, 
ktorú vidím alebo o nej čítam, ukradne 
trochu pokojného spánku, ale to zase 
prejde, treba len vydržať. Ako správna 
kresťanka síce viem, že zlo je už vlast-
ne porazené, ale aj tak mávam pred ním 
strach a často mu radšej ustúpim. My 
kresťania niekedy konáme tak, akoby 
nad lžou a nenávisťou za bránami moh-
la zvíťaziť pohoda a láska u nás doma 
alebo v zbore. Nezvíťazí.

Sme ľudia a viem, že tak ako sme 
nechali za tie roky zapadnúť prachom 
(hoci trblietavým a voňajúcim po škori-
ci) Vianoce, tak ani smrť Václava Hav-
la nebude mať už o rok takú silu, ako 
mala teraz. Táto úvaha však nevznikla 
preto, aby Živé Slovo nebolo jediným 
periodikom, ktoré nepísalo nič o Hav-
lovi. Chcela by som seba i nás všetkých 
povzbudiť, aby sme pravdou a láskou, 
ktorú čerpáme od Boha, bojovali pro-
ti lži a nenávisti v nás samých i okolo 
nás zo všetkých síl. Možno aj v takých 
malých každodenných nepríjemných 
rozhodnutiach. Nie preto, že to povedal 
Havel. Ale preto, že je to naše poslanie 
od Boha pre každého z nás. Pretože my 
sme tí, ktorí spoznali jasličky i kríž.

Mierne nostalgické

MÁRIA KUNSTOVÁ

dumky vianočné
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úvaha a informácie so zborov

RÚBEN ČÍŽ, PETER KOZÁR

V ten istý deň (26. januára) oslavujú 
dve sestry zo susedných zborov svo-
je narodeniny. Tento rok to pre obidve 
bola okrúhla deväťdesiatka.

Sestra Viera Lužová 

z modranského 
zboru už zo zdra-
votných dôvodov 
nemôže navštevo-
vať zhromaždenie, 
je však vernou 
modlitebníčkou za 
celý náš zbor. Pra-
videlne si necháva 
čítať z Božieho slo-

va niekoľko kapitol každý deň. Aj v tom-
to nám je veľkým príkladom.

Pri návšteve sme si zaspomínali, ako 
nás kedysi učila v nedeľnej besiedke. 
Zanôtili sme si niektoré piesne, ktoré 
nám zostali v pamäti. Bola dobrou spe-
váčkou a  dlhé roky nás v zhromaždení 
sprevádzala pri speve hrou na klavíri. 
V jej rodičovskom dome bývalo zhro-
maždenie a ich domácnosť bola otvore-
ná pre hostí. Biblickým slovom: „Neza-
búdajte na pohostinnosť,“ (Žd 13,2) sa 
riadi až doteraz a nezabudne podľa svo-
jich možností niečím ponúknuť každú 
návštevu.

S vďakami a chválami sme si pripo-
menuli vykupiteľské dielo Pána Ježiša 
na Golgotskom kríži v jej domácnosti 
pri Pamiatke Pánovej. Sestra sa stotož-
ňuje s vyznaním: „Lebo ty si mojím oča-
kávaním, Pane, Hospodine, mojou nádejou 
od mojej mladosti. Na teba sa spolieham od 
narodenia.“ (Ž 71,5.6)

Rozlúčili sme sa s piesňou: 
Již mnoho let jako sen uplynulo, v tůň 

zapadlo již věčnosti. Bůh s vámi byl 
a vy dnes pozvedáte svá srdce k němu 
s vděčností. Jak předobrý pastýř Vás las-
kavě, ved, Vám pomáhal na každý den.
V své lásce byl stálý, týž včera i dnes a nezmě-
něn uprostřed změn. On vodil Vás k prame-
nům nebeských vod, On nebeský dával chléb 
Vám, Vás miloval, v péči své vždycky Vás měl, 
vždy nad Vámi laskavě bděl.

Sestra Anna Dindžíková 
zo zboru v Bratislave-Rači je pamätníč-

kou prvej generácie veriacich, ktorí sa tu 
začali zhromažďovať pod vplyvom služby 
brata Butchera. Rača (Račišdorf) bola vte-
dy prevažne nemeckou dedinou a v zhro-
maždení vedno nažívali veriaci nemeckej 
i slovenskej národnosti. Do toho však 
zasiahla druhá svetová vojna, po ktorej 
musela väčšina nemeckého obyvateľstva 
odísť, čo zbor veľmi postihlo.

Sestra Dindžíková so svojou rodi-
nou v zbore dlho slúžila svojou otvore-
nou domácnosťou, kde prijímala hostí. 
S vernosťou i trpezlivosťou si zastala 
svoje miesto v časoch, keď bolo v zbore 
len máličko ľudí i teraz, keď ich je viac 
a zbor prechádza 
zmenami. Keď jej 
to zdravotný stav 
dovolí, vždy je 
rada v spoločenst-
ve veriacich.

Na slávnost-
nom obede s blíz-
kymi zo zboru 
i susedstva sme 
si pripomenu-
li jej svedectvo 
pred celou ulicou 
i životnú múdrosť. V tom je vzácnym 
príkladom ľuďom o dve i tri generácie 
mladším. Na stretnutí zneli ako vinše 
i vyznania rôzne žalmy, čítané i spieva-
né: „Spása spravodlivých je od Hospodina, 
on je pevnosťou v čase súženia. … zachrá-
ni ich, lebo sa utiekajú k nemu.“ (Žalm 
37,39.40)

Obidvom milým sestrám prajeme veľa 
Božieho požehnania do ďalších rokov 
života.

Dvakrát deväťdesiat

Dne 2. května 2011 po dlouhé a těžké 
nemoci Pán odvolal milého bratra Josefa 
Šrubaře z Frýdku-Místku ve věku 80 let. 
Ve svých 26 letech odevzdal svůj život 
Pánu Ježíši. V jejich domě v Kunčicích 
pod Ondřejníkem bylo pravidelné bratr-
ské shromáždění. Bohu se snažil sloužit 
věrně a prožíval pokoj, o kterém píše 
prorok Izajáš (26,3): „Stvoření opírající 
se o tebe chráníš pokojem, pokojem, 
neboť v tebe doufá.“ A naplněn poko-
jem konal i svou práci zástupce ředitele 
třetího úseku Slezanu Frýdek-Místek. 
Byl aktivním sportovcem klubu Sle-
zan, kde hrál fotbal, tenis i stolní tenis. 
Tenis hrál až do svého důchodu a při 
tom využíval příležitosti k rozhovorům 
o Ježíši. Rád také hrál šachy. Jako člo-
věk pokoje se snažil pomáhat druhým. 
V domácím sboru sloužil Božím slovem. 
Na smutečním shromáždění promlou-

Josef a Wanda Šrubařovi
val bratr Pavel Lofítek . Připomenul Ježí-
šova slova (Jan 14.1-6): „Já jsem ta cesta, 
pravda i život.“, která zesnulému Jose-
fovi Šrubařovi dávala životní orientaci. 
Nad hrobem pak bratr Pavel Lofítek 
hovořil o naději vzkříšení (Jan 5,24-29).

Půl roku na to si Pán odvolal i Josefovu 
manželku Wandu, rozenou Suchanko-
vou. Stalo se tak dne 28. listopadu 2011. 
Odešla ve věku 72 let po krátké a těžké 
nemoci. Celý život jí Pán dával pevné 
zdraví, svědčily o tom i její skromné 
záznamy u lékaře. Spolu s manželem 
vychovala jednoho syna, Milana. Pra-
covala jako vedoucí prodejny obuvi, 
kde vyučovala nové prodavačky a byla 
jim přirozenou autoritou. V dětství ode-
vzdala svůj život Pánu Ježíši, při společ-
né rodinné bohoslužbě. Pak se přiroze-
ně zapojila do práce v těrlickém sboru, 

kde mimo jiné každoročně probíhaly 
také společné křty. Při těchto akcích 
spolu s manželem věrně pomáhali. Ve 
společenství sboru v Místku, Paskově 
a naposledy ve Frýdku byli vždy příkla-
dem zájmu o shromáždění. Praktickou 
službou vycházeli vstříc svým sestrám. 
Sousedi mohli bezstarostně odjet na 
dovolenou, protože se jim Šrubařovi 
postarali o domácnost. Byli příkladem 
empatie vůči svým blízkým. I Wanda již 
svůj dobrý boj víry dobojovala. Také při 
smutečním rozloučení se sestrou Wan-
dou sloužil bratr Pavel Lofítek.

HELENA BALANDOVÁ



Z ANGLIČTINY PRELOŽIL  JÁN HUDEC

Pane Ježišu, príď, vládni v srdci mojom,
v mojom vnútri, v duši, ktorá v ňom je skrytá,
kde hriech, vášne hrozia smrtonosným bojom,
žiadosť tela, očí, chlúbna pýcha žitia.

Môjho svedomia Pán, rozlej svoje svetlo
na každú zlú túhu – veď ma k túžbam dobrým, 
nech je ako kompas, by ma správne viedlo
vo všetkom, čo vravím, vo všetkom, čo robím!

Pane mojej mysle, nepokojnej, vratkej,
poškvrnenej často „nečistými vtákmi“,
vezmi ju pod vládu v čistote a láske,
myšlienku jej každú poslušnosťou zajmi!

Pane mojej vôle – sebecká je, vzdorná –
ovládni ju Ty sám, kontroluj, riaď stále
každý plán jej, účel – v pokore nech pozná
v dobrej Tvojej vôli, čo je k Tvojej chvále!

Pane môjho ducha, plň ho svojou láskou,
láskavým ma urob v každom slove, skutku!
Pane mojej lásky, cestou žitia ťažkou
z milosti ma Ty veď v radosti či smútku!

Chcem Ťa posväcovať ako Krista, Pána,
v mojom skrytom žití, v myšlienkach i slovách,
v duchu vzhliadať k Tebe, hore k nebies bránam,
túži moja viera, láska, nádej nová.

posväcovať
Chcem Ťa


