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Na cestě k 

Na počátku července jsem prožil 
jedno zajímavé setkání a při něm ješ-
tě zajímavější rozhovor. Mluvil jsem 
s člověkem, kterého bychom mohli, bez 
dlouhého přemýšlení, označit slovem 
„úspěšný“. Je spolumajitelem prosperu-
jící firmy, má dobré rodinné zázemí, jez-
dí luxusním vozem a bydlí v luxusním 
domě. Přesto není šťastný a má v životě 
mnoho otazníků. Mohl jsem mu vydat 
svědectví o svém životě s Bohem a zdá-
lo se, že na ně se zájmem reaguje. Bylo 
zřejmé, že v životě hledá něco, co by mu 
dalo pokoj a jistotu. Pozorně mi naslou-
chal a ptal se, ale jen do okamžiku, kdy 
jsme začali mluvit konkrétněji o Bibli 
a evangeliu. Evidentně nebyl připraven 
připustit, že toto je správný směr jeho 
hledání a už vůbec ne to, že je jediný 
správný. 

Na cestě k lidem se s touto reak-
cí setkávám poměrně často. Dospělí 
mají mnoho překážek, které jim brání 
vyslechnout zvěst evangelia a když už 
k tomu dojde, jejich rozum, různé před-

sudky a negativní životní zkušenosti 
často vytvoří nepřekonatelnou hráz. 
S dětmi je to jiné. Jsou zvídavé a ve 
své mysli nemají všechny ty „obranné 
mechanismy“. Se zájmem vyslechnou 
kvalitně připravený biblický program 
a poselství o tom, že je Bůh miluje. Umě-
jí už také rozeznávat dobro a zlo, proží-
vají ve svém životě negativní důsledky 
hříchu a vědí, co je to odpuštění. 

Děti jsou největším misijním polem. 
Nikdy v dějinách nebylo na zemi tolik 
dětí jako nyní, děti tvoří téměř třetinu 
světové populace. V ČR je jich asi 1,5 
milionu a troufám si tvrdit, že více než 
1 milion z nich nikdy v životě neslyšel 
jasné poselství evangelia. Chceme-li 
jít s evangeliem k lidem, děti nejenže 
nemůžeme vynechat, ale z mnoha růz-
ných důvodů bychom u nich měli začít. 
Pro ilustraci chci uvést jednu čerstvou 

dětem
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Téma příštího čísla:
Rodina 

Články k tématu příštího čísla, jakož i další příspěvky 
zasílejte do konce října 2012 na adresu odpovědného 
redaktora.

Děkujeme. Redakce.
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zkušenost mých spolupracovníků ze severu Čech, manželů Kohou-
tových:

„Koncem jara jsme se seznámili s manželským párem z Mimoně, který se 
věnuje práci mezi Romy, a v červenci jsme byli pozváni na jejich evange-
lizační víkend v obci Ploužnice. V několika opravených bytovkách po rus-
kých vojácích tam žijí stovky Romů. Jablonecká policie půjčila stan, Komu-
nitní centrum půjčilo lavice a stoly. Na pomoc přijelo sedm aut romských 
služebníků ze sboru z Nového Města pod Smrkem a jejich hudební skupin-
ka. Na akci pomáhali služebníci celkem z pěti křesťanských společenství. 
Připravili jsme s manželkou dětský program a očekávali den D. 

V areálu se sešlo asi 200 lidí včetně dětí. Dodržovali pravidla a pokojně 
sledovali program pro dospělé, který vedl romský evangelista. Když byl 
ohlášen začátek programu pro děti, k našemu stanu se jich řítilo více než 50. 
Většina z nich pozorně sledovala program, a když na závěr zněla ‘modlitba 
hříšníka’, s pohnutím jsem poslouchal, jak řady dětí opakují po mně. Na 
výzvu reagovalo zvednutím ruky asi 25 dětí. 

Druhý den byla neděle a na stadionu v Ploužnici jsme připravili malé 
bohoslužby. A nyní zpozorněte: Z romských bytovek přišlo asi 35 lidí – 
z toho 30 dětí! Neskutečné! Jen pět dospěláků a třicet dětí! Romský evange-
lista byl překvapen a své kázání přizpůsobil dětem. Také my jsme děti oslo-
vili vyučováním verše a předmětnou lekcí. Na konci shromáždění manželé 
Hanzlovi domluvili s dětmi pravidelné schůzky a věříme, že tady opravdu 
vznikne nový klub.“

K oslovení dětí je skutečně mnoho příležitostí. Na jaře letošního 
roku jsme zahájili pravidelné programy pro děti a pro dorostence 
v Dětském domově ve Fulneku. Stále znovu jsme překvapováni jejich 
zájmem. Z 37 malých obyvatelů domova jich pravidelně přicházelo 
na dětský program asi dvanáct a na programy dorostu asi deset. 

Možná si řeknete, jak začít podobný klub tam, kde žijete, a jak na 
něj pozvat děti. Pokud vás k této službě Bůh vede, nebojte se začít. 
Když se na nás obrátíte, s rozjezdem klubu vám rádi pomůžeme. 
Když se vám podaří oslovit alespoň malou skupinku, která přijde 
na první setkání, často potom přicházejí i další děti, které se to od 
těch prvních dozví. V Příboře se na pravidelném klubu pořádaném 
v našem objektu vystřídalo asi 20 dětí a drtivá většina přišla na 
pozvání svých kamarádů ze třídy nebo ze dvorku. 

Modlete se za to, aby děti v naší zemi mohly slyšet evangelium. 
A proste také o to, aby Bůh povolal do této služby nové služebníky. 
Jsme připraveni jim pomoci a mnoho informací naleznou také na 
našich webových stránkách. Na cestě k dětem jsme jen proto, že Bůh 
je stále na cestě k nám. 

„Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“ (Lukáš 
19, 10)
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tiráž

Milí čtenáři,
obraz cesty je v Bibli snad všudypří-

tomný. Zmínky o pěším putování po 
stezkách nebo o jízdě na oslu či voze po 
silnici najdeme v Písmu nejen ve vyprá-
věních, nýbrž i v poetických a mudro-
slovných textech. Putování po cestách 
necestách bylo hlavním způsobem 
dopravy a součástí tehdejší 
kultury. Podobně jsou dneš-
ní chodníky, cesty a dálnice 
znakem té současné, v tomto 
ohledu vyspělejší, kultury. 
Přesto si nejsem jistý, zda nás 
získaný komfort přivádí blíže 
k lidem. Cesty k lidem jsou 
tématem čísla, které se vám 
dostává do rukou. Někdy 
mám pocit, že nás naše 
dopravní vyspělost spíše izoluje. V autě 
sedíme sami, v autobuse a ve vlaku lidé 
mlčí a oslovit někoho na ulici je podezře-
lé. Lidé jsou stále obtěžováni nějakými 
marketingovými akcemi. Zdá se, že nás 
pokrok vzájemně spíše izoluje.

Za běžným fyzickým fenoménem ces-
ty stojí v Bibli také symbolický význam 
setkávání, sbližování nebo lidského 
putování světem, hledání smyslu a cíle 
života. Vykročit zvolenou cestou, pokra-
čovat daným směrem, rozhodovat se 
na křižovatkách a směřovat k určitému 
cíli, putovat bezpečně a neztratit se, to 
vše je v pojmu cesta zahrnuto. Člověk 
byl stvořen pro život a cesta, kterou se 
vydal, má vést k životu. 

Je to jaksi součástí Boží přirozenosti, 
že „Hospodin obnovuje naši duši“ a že 
nás „vodí po stezkách spravedlnosti.“ 
Asi poznáváte slova 23. žalmu a mož-
ná se vám vybaví i jejich pokračování: 
„dělá to pro své jméno.“ Hospodin nás 
chce vést pravou cestou především kvůli 
sobě samému, odpovídá to jeho pověsti. 
On už prostě je takový. Vést člověka 
pravou cestou je Bohu přirozené a vlast-
ní, k tomu směřuje, to je jeho cíl. 

Když nás Hospodin doprovází a vede 
k životu, propůjčuje naší existenci 
zvláštní dynamiku, a když se pak roz-
hodujeme, víme, že to už není jen o nás 
samých. Jsme součástí širšího rámce, 
který tvoří Bůh, vlévá do našeho života 

zvláštní sílu a obestírá ho tajemstvím: 
„stezka života patří prozíravému muži“ 
(Př 15,24, Jeruzalémská Bible). 

Když jsem ještě jako student dělal 
autoškolu, slyšel jsem od svého instruk-
tora velmi často, že při jízdě musím 
předvídat. Dobře přečíst situaci na ces-
tě a vyhodnocovat možná rizika (dítě 

u cesty, padající kamínky 
z korby náklaďáku atd.) 
patří k plynulé a bezpečné 
jízdě stejně jako motorické 
schopnosti. A právě této 
schopnosti předvídat, být 
prozíravý, si Bůh velmi cení. 

Očekává, že budeme pro-
zíraví i ve svém životním 
stylu. Máme si dávat pozor, 

jak žijeme, abychom si nepočínali jako 
nemoudří, říká Pavel v Listu Efezským 
(5,15). A dodává, že máme hledat své 
naplnění v Duchu. Jak toho dosáhnout? 
Tím, že se dáme prostoupit texty žal-
mů a duchovních písní. Tím, že bude-
me Bohu projevovat vděčnost a chválu, 
která mu patří. Tím, že se v poddanosti 
budeme podřizovat jedni druhým (Ef 
5,19-21). Bohem naplněný život spočí-
vá tedy, mimo jiné, i na prožívané vzá-
jemnosti. Jedni druhým máme vycházet 
vstříc. Jedni mají respektovat druhé. 
Kristus je nám v tom tím nejlepším pří-
kladem.

Cesty k lidem jsou tedy cestami k 
Bohu a naopak: cesta k Bohu nás při-
vádí k lidem.Toto číslo časopisu se vám 
pokusí přiblížit několik životních pří-
běhů a příkladů, jak se přiblížit lidem 
a Bohu zároveň. Iniciátorem je On sám. 
On se nám přiblížil, vydal se na cestu 
k nám lidem a v Kristu se nám dokonce 
cele obětoval. Je-li toto Boží přirozenos-
tí, pak by se to mělo stát i tou naší. Nebo 
ne? Kristus nás posílá k lidem. Máme jít 
za lidmi až na konec světa s poselstvím 
smíření a naplněného života. Apoštol 
Pavel se dokonce všem stal vším, aby 
alespoň některé získal a s nimi i podíl 
na evangeliu. (1K 9,22n) 

Věřím, že o ten podíl stojíme všichni, 
dejme se tedy inspirovat Ježíšovou ces-
tou k lidem.

Cesty necesty
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Evangelizace

Britský misijní časopis Echoes zvo-
lil pro rok 2012 hlavní téma „Evropská 
výzva“ s podtextem: „Kolaps křesťan-
ského vlivu v Evropě, tvrdý sekula-
rismus, 700 milionů lidí, kteří nemají 
osobní vztah s Ježíšem - to činí Evropu 
prioritním misijním polem.“ Pro květ-
nové číslo si jako téma prvního článku 
jeho redakce vybrala Českou republiku. 
Pavla Vopaleckého se ptali na současný 
stav víry a náboženství, zda se podni-
kají nějaké strategické kroky pro zís-
kávání lidí, jaké jsou největší překážky 
a podobně. Vznikl z toho článek, který 
vám ve zkrácené podobě, s jejich dovole-
ním a svolením autora, přinášíme (red.).

Méně než 0,5 % z deseti milionů čes-
kého obyvatelstva patří k některé evan-
gelikální církvi nebo skupině. Otázkou 
zůstává: Kolik z těchto lidí má živý 
osobní vztah s Ježíšem?

Kousek historie
V náboženské historii České republi-

ky lze najít výrazné postavy jako byl Jan 
Hus (katolickými autoritami upálený 
v roce 1415) a následující generace husi-
tů, kteří ve své zemi rozvinuli duchovní 
probuzení a pro určité období vybojova-
li náboženskou svobodu.

Na konci 16. století měl český národ 
srozumitelný kvalitní překlad Bible ve 
vlastním jazyce. Kvalifikované odhady 
říkají, že v 16. století zhruba 85% popu-

lace byli protestantští křesťané; mnozí 
z nich prožili znovuzrození.

Veškerá náboženská svoboda však 
skončila v roce 1620 porážkou českých 
protestantů v bitvě na Bílé hoře, po níž 
následovala veřejná poprava dvaceti 
sedmi českých pánů (1621). V následují-
cích staletích cizí katoličtí vládcové tyra-
nizovali všechna ostatní vyznání i osob-
ní víru obyčejných lidí a nutili obyvatel-
stvo ke svému oficiálnímu náboženství. 
Všichni protestantští vůdcové museli 
opustit svou zemi pro zachování pouhé-
ho života. Avšak mnozí křesťané, kteří 
utekli, byli aktivní v zahraničí. Napří-
klad Jan Amos Komenský psal křesťan-
skou literaturu a v několika evropských 
zemích pomáhal vytvářet všeobecně 
vzdělávací systémy. Moravští bratři, 
kteří utekli do německého Herrnhutu 
(Ochranova), zahájili misijní hnutí do 
celého světa.

Skutečná politická a náboženská svo-
boda přišla do českých zemí až v roce 
1918 spolu se vznikem Československa 
jakožto suverénního státu. Tato svoboda 
ovšem trvala pouze 20 let - jen do nacis-
tické okupace v roce 1938 a začátku 
druhé světové války.

Brzy po komunistickém převratu 
v roce 1948 všechny viditelné křesťan-
ské aktivity musely být povoleny nebo 
aspoň hlášeny státní moci. Násilný útlak 
z 50. let způsobil strach mezi křesťany 
dané generace i generací následujících. 
A přesto v 70. a 80. letech byla krátká 
období malých probuzení, kdy mnozí 
mladí lidé poznali živého Ježíše a jejich 
životy byly proměněny.

Po roce 1989, tedy po tak zvané Same-
tové revoluci (když se rozpadl komunis-
tický režim v celé střední a východní 
Evropě), se otevřely dveře pro různé 
druhy evangelizace a křesťanské služby. 
Nicméně zdá se, že církev všeobecně 
nebyla připravena na něco takového. 
Početní růst z počátku 90. let se promě-
nil v pokles ještě před skončením 20. 
století.

Současný stav náboženství
Zajímavým zdrojem informací o ná-

boženské situaci v České republice je 
sčítání lidu. V březnu 2011 téměř polo-

vina populace (45,2 %) využila novou 
možnost ve sčítacích listech neodpo-
vědět na otázku svého náboženského 
zařazení. Pokud tyto lidi sečteme s těmi, 
kdo se prohlašují za nevěřící, výsledné 
číslo je téměř 80%.

Pozoruhodné je, že v průběhu před-
chozích dvaceti let se oficiální počty čle-
nů tří největších církví v Česku snížily 
zhruba na čtvrtinu, přičemž skutečná 
účast na bohoslužbách je ještě mnohem 
nižší.

Tak zvané evangelikální denominace 
společně reprezentují méně než 0,5 %. 
Některé z nich vykazují určitý početní 
růst, jiné stagnují nebo spíše ubývají. 
Některé jsou aktivní v oblasti zakládá-
ní nových místních společenství, což 
je skvělé, nicméně zvyšováním počtu 
místních skupin se adekvátně nerozrůs-
tá celkové členstvo.

Křesťanská akademie mladých (KAM) 
na jaře 2011 uspořádala rozsáhlý prů-
zkum mezi mladými lidmi ve věku 16-
17 let, který přinesl zajímavé výsledky 
(asi 7 000 respondentů; následující čís-
la jsou jen kapkou z velkého množství 
zajímavých dat):
• 83 % těchto mladých lidí věří, že 

„něco je nad námi”
• 24 % deklarují spojení s některou 

náboženskou skupinou
• 9 % vnímá církev jako důvěryhodnou 

instituci
• méně než 3 % pokládají Bibli za sou-

část svého života
• 48 % nikdy nečetla Bibli a nemají 

v úmyslu to zkusit...
Celkový obraz náctiletých ukazuje 

určitou míru duchovní touhy, ale mini-
mální důvěru v institucionalizované ná-
boženství.

Služba dobrou zprávou
Pokud zkoumáme strategické přístu-

py v evangelizaci, zpravidla shledáváme 
aktivními pouze tak zvané paracírkev-
ní organizace; ty se pak většinou snaží 
zapojit i místní sbory. Tímto způsobem 
přinášejí určité ovoce dobře známé 
programy jako na příklad: Kurzy Alfa, 
různé letní kempy, sportovní aktivity 
a podobně.

v České republice

tematický článek
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PAVEL VOPALECKÝ

Nový způsob kontaktu s mladými lid-
mi představuje hudební služba zvaná 
Fusion (čti [fjúžn]). Mnozí mladí lidé 
pravidelně přicházejí na nácviky, budují 
vztahy s mladými věřícími a po malých 
částech slyší evangelium. Iniciátorem 
služby je KAM a začíná ji výhradně 
na místech, kde je dohodnuté spojení 
s existujícím místním sborem. Budouc-
nost ukáže, nakolik jsou místní sbory 
připravené se přizpůsobit a tyto nové 
mladé lidi skutečně přijmout.

Služba Integrity Life (zkráceně In-
Life) strategicky pracuje s vysokoškol-
skými studenty v současné době ve čty-
řech univerzitních městech. Tato služba 
je účinná nejen v evangelizaci (průměr-
ně asi 30 nových věřících ročně), ale 
také v učednictví a v péči o nové věřící, 
aby dále rostli a sami se stali vedoucími 
malých skupin. Absolventi se pak při-
pojují k existujícím sborům nebo se, ve 
spojení s dalšími, podíleli i na založení 
několika nových církevních společen-
ství.

Zpátky k počátkům
Někdy po roce 1905 se duchov-

ní otcové “bratrských shromáždění” 
v České republice (dnes povětšině pod 
hlavičkou Křesťanských sborů) pus-
tili do osobního šíření Dobré zprávy. 

Jak už Ježíš instruoval své učedníky 
(Lukáš 10:1-12), chodili tam, kde lidé 
žijí, osobně sdíleli svá srdce a své živo-
ty, navštěvovali domácnosti, přirozeně 
rozmlouvali o Bibli a začínali neformál-
ní setkávání s lidmi v jejich přirozeném 
prostředí.

O nějakých sto let později nás Pán 
Ježíš vede, abychom znovu použili 
podobný způsob práce. S mnoha mod-
litbami přistupujeme k různým skupi-
nám nevěřících přátel, abychom s nimi 
mohli rozvinout kontakt. Snažíme se být 
s nimi tam, kde jsou oni, mluvit jejich 
jazykem (nikoli svojí křesťanštinou, 
která je jim vzdálena). Většinou netrvá 
dlouho a dostaneme se k duchovním 
záležitostem a k Ježíši a můžeme jim 
nabídnout společný pohled do Bible. 
Nekážeme, ale společně objevujeme 
důležité věci pro život přímo z Božího 
slova; objevujeme, kdo je Bůh, kdo je 
Ježíš, kým jsme my a že potřebujeme 
odpuštění a změnu.

Pán motivoval některé věřící, aby se 
k tomuto úsilí připojili a začali další 
neformální setkávání se svými nevěřící-
mi přáteli. A postupně sledujeme růst. 
Tato malá společenství nazýváme “buň-
ky”. V určitém stadiu vývoje dospívají 
ke všem biblickým znakům místní círk-

ve, včetně učednictví, večeře Páně, křtu 
nových věřících atd.

V době psaní tohoto článku máme 
osm míst, kde se tyto skupiny rozvíjejí 
bez přímého napojení na stávající círk-
ve. Na některých místech je více než 
jedna buňka. V průběhu roku 2011 jsme 
viděli kolem 25 lidí, kteří přijali Ježíše 
do svého života, což je docela velké čís-
lo na tak malou službu v naší zemi - ale 
modlíme za mnohem více.

Dobré ovoce sledujeme zvláště mezi 
mladými lidmi, kteří jsou hladoví po 
důvěryhodných vztazích a postupně 
se pak otevírají i pro duchovní věci. (Je 
zajímavé, že duchovní otcové, kteří začí-
nali podobnou práci na počátku 20. sto-
letí, byli ve věku 20-30 let!)

Nechceme, aby buňky fungovaly osa-
měle, a tak vytváříme podpůrnou síť 
společných aktivit zvláště pro vedoucí 
a potenciální vedoucí. Pořádáme tré-
ninková setkání, otevřené konference 
a podobně. Přejeme si, aby každý člen 
buňky měl potřebnou podporu, mento-
ring a vykazatelnost, kterou potřebuje.

A zdá se, že Pán začíná něco nového...

Svými modlitbami se můžeš stát sou-
částí toho všeho.
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Jedním z nejdůležitějších prvků 
křesťanova života po obrácení je nespor-
ně předávání radostné zvěsti evangelia 
dalším lidem. Uvěřili jsme proto, že 
nám někdo o Ježíši a záchraně v něm 
vyprávěl. A mají-li uvěřit další lidé, 
je třeba někoho, kdo jim o něm bude 
vyprávět. Je to úplně stejné jako v živo-
tě kolem nás. Život v jakékoliv formě se 
udržuje reprodukcí – tím, že se „narodí“ 
pokračovatelé. 

Co se stane, spokojíme-li se s tím, 
že jsme uvěřili, stali se Božími dětmi 
a osud lidí kolem nás nám přitom bude 
v podstatě lhostejný? Je zřejmé, že 
shromáždění, kde je většina takto spo-
kojených lidí, dříve či později vymře. 

Princip je jednoduchý a logický. 
V praxi to však bývá mnohem složitější. 
Přiblížit se k lidem s evangeliem v dneš-
ní době tak jednoduché není. Nejde jen 
o smělost a odvahu (i když i ta nám 
mnohdy chybí) a ochotu jít za lidmi, ne-
jde jen o znalost biblických citátů. Dnes 
je doba přemíry nejrůznějších nabídek, 
které lidi vedou k obrannému mecha-
nismu a tak je už z principu odmíta-
jí, protože zažili nejrůznější zklamání 
a podvody. Jak být důvěryhodní a jak 
získanou důvěru nepromrhat? Jde také 
o to, aby lidé porozuměli tomu, co říká-
me (domluva s cizincem bez znalosti 
jazyka je vždycky obtížná).

Oslovit úspěšně lidi není jednodu-
ché. Různí lidé mají různé způsoby, jak 
si počínat. Jsme si vědomi toho, že se 
nedají mechanicky kopírovat či napo-
dobovat. Přesto ale na druhé straně jsou 
zkušenosti druhých motivací a povzbu-
zením, abychom do toho šli. Možná 
také inspirací, jak být nápaditý a jak 
lidi oslovit. Proto jsme několika křesťa-
nům, o nichž víme, že jim na tom záleží, 
položili následující otázky:

A. Co považuješ za příčinu toho, 
že přes všechno úsilí křesťanů 
v naší zemi zvěst o Kristu mnoha 
lidem vůbec nic neříká?

B. Můžeš uvést něco, co Ti 
pomáhá lidi oslovit? Jak se k nim 
přiblížit?

Zde jsou jejich odpovědi:

Daniel Mojžiš,

učiteľ na strednej škole, aktívny člen 
Kresťanského zboru vo Zvolenu a autor 
radu úvah v kalendári „Cestou života“. 

A: Podľa mňa vzťah ľudí k evanjeliu 
je dôkazom toho, že doba milosti už 
čoskoro skončí, je to jeden zo znakov 
posledných dní. To však nemá byť 
výhovorkou pre kresťana, aby nebol 
svedkom Pána Ježiša, ale naopak. O to 
viac má byť pripravený, hotový vydať 
počet o nádeji, ktorá je v ňom. V 1Pt je 
napísané: „ale posväcujte Pána Boha vo 
svojich srdciach a buďte vždycky hoto-
ví zodpovedať sa každému, kto žiada 
od vás počet o nádeji, ktorá je vo vás, 
s krotkou tichosťou a bázňou.“ Mám 
obavu, že sme dostatočne nepochopili, 
čo znamenajú slová z 1K 9,19-23. Pavlo-
vo priblíženie sa ľuďom niektorí kresťa-
nia chápu ako pripodobnenie sa svetu. 
Prázdne a neposvätené srdce, absenciu 
života s Pánom Ježišom ale nikdy dosta-
točne nenahradia moderné, netradičné 
spôsoby evanjelizácie, svetská hudba 
s kresťanskými slovami či chodenie 
s ľuďmi na miesta, kde je prostopaš, 
kde sa prebúdzajú žiadosti mladosti… 
Boh sa nezmenil a to, čo ľudí spasilo 
v dobe prvotnej Cirkvi, spasí ľudí aj 
dnes. Je to kázané Božie slovo, slovo 
evanjelia, ktoré má takú istú moc, ako 
na počiatku Cirkvi a je to svätý život, 
lebo zo špinavej nádoby ľuďom nechu-
tí piť a Pán si používa čisté a posvätené 
nádoby (2Tm 2,21). Veľmi dôležitá je aj 
láska a jej praktické prejavy. 

B: Pripravenosť, svätosť, láska k hynú-
cim a Božie slovo povedané v pravý čas 

sú osvedčené spôsoby, ako ľudí osloviť 
zvesťou evanjelia. Bola doba, keď sa 
mi to zdalo málo a chcel som ísť nad 
učenie a vzor Božieho slova. Ďakujem 
Bohu, že takéto spôsoby skončili fias-
kom a rýchlo ma vrátil tam, odkiaľ som 
vypadol. Kto žije s Pánom Bohom, ten 
vie, čo, kedy a ako má robiť. Konkrétne 
príklady a skúsenosti sú nad vyhrade-
ný rozsah, ktoré ale verím, že má každé 
Božie dieťa, spasené milosťou, priprave-
né každý deň ísť v dobrých skutkoch, 
ktoré Pán Boh pripravil, aby sme v nich 
chodili. 

Manželé Lukáš a Lenka Diatkovi 

z Křesťanského sboru Vsetín, Lukáš 
je pedagogický pracovník se zaměře-
ním na ústavně vychovávané děti a Len-
ka, v současnosti na mateřské dovole-
né, je sociální pracovnice.

A: Jako první odpověď na takovou 
otázku nás napadá hned několik veršů 
z Bible (1K 1,18 - 20): „Ano, pro ty, kdo 
spějí k záhubě, je poselství kříže bláznov-
stvím, …“ nebo Jan 3,19 „A toto je ten 
soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si 
více než světlo oblíbili tmu, protože jejich 
skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, 
nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, …“. 
Zvěst o Pánu Ježíši je podle těchto ver-
šů lidem „bláznovstvím“. 

Další možnou příčinou je právě otáz-
ka toho „úsilí“ křesťanů. Jak moc velké 
je naše úsilí? Jak často s někým osobně 
srozumitelně mluvíme o Ježíši, o Jeho 
díle, o našem hříchu, o potřebě pokání? 
Je spousta akcí a skvělých zážitků, ale 
mnohdy chybí osobní rozhovory. 
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B: Nejsme povahy, které by se začaly 
jen tak bavit s někým na ulici nebo ve 
vlaku, takže většinu rozhovorů o Ježíši 
máme s lidmi, které už nějakým způ-
sobem známe. Pokud jde o to, co nám 
pomáhá se o tomto tématu bavit, pak je 
to vědomí, že zvěst o Pánu Ježíši je to 
nejdůležitější, co jim můžeme předat. 
Rozhovory o sebezajímavějších téma-
tech nejsou až tak důležité v porovnání 
s tím, o co v evangeliu jde. Motivací je 
nám opravdový zájem o člověka.

Jozef Abrman 

starší Kresťanského zboru v Tren-
číne (založeného v r. 2000), člen rady 
Kresťanského centra Berea, zamera-
ného na misiu a biblické vzdelávanie 
a spoluorganizátor celonárodných 
kresťanských misijných konferencií.

A: „Zvesť o Kristu“ je dnes často vní-
maná ako manipulácia za získanie člo-
veka, a nie ako ponuka Božieho daru 
odpustenia a slobody. Cirkev strati-
la dobré meno. Javí sa netolerantná. 
Veriaci sú často neradostní, ich život 
nepresvedčivý.

 Neveriaci, ktorí sú v zajatí nevery, pý-
chy a hriechu, potrebujú vidieť oslobod-
zujúcu zvesť o Kristu a nielen ju počuť. 
Potrebujú vidieť, ako nás táto zvesť 
reálne zmenila. Bez viditeľného dôka-
zu v podobe Kristom premenených 
jedincov, rodín a našich zborov, nebude 
zvesť o Kristu ľuďom nič hovoriť. Ľudia 
sú už teraz dosť zranení sklamaniami 
z rodiny, z manželstva, z práce, svojimi 
politikmi, a nepotrebujú ďalšie sklama-
nia. 

B: Myslím si, že niet inej cesty, ako je 
pestovanie každodennej pripravenos-
ti na nesenie evanjelia. Bez modlitieb 
a vedomého kultivovania tejto zodpo-
vednosti nebudeme citliví na rozpozna-
nie príležitostí, ktoré nám Boh dáva. 
Platforma, na ktorej sa spolu s manžel-
kou dokážeme k ľuďom priblížiť, sú 
napríklad návštevy detského domova, 
Klub Tvorenie s potešením, zbierky 

ních kontaktů a rozhovorů. Takto jsem 
se letos např. setkal s vysokoškolákem 
Petrem, kterého jsem já i moji kamarádi 
z této služby konfrontovali s evangeli-
em a on uvěřil.

Se středoškoláky máme malou sku-
pinu mládeže a s ní pořádáme letní 
tábor, English Camp, děláme to již tře-
tím rokem. Středoškoláci se o anglič-
tinu zajímají. Letos nás bylo na táboře 
70 z toho polovina studentů, kteří Kris-
ta neznají. Mohli jsme jim celý týden 
vyprávět na pokračování biblické podo-
benství o marnotratném synu, dále 
různá svědectví a během tohoto týdne 
jeden student, Marek, přijal Pána Ježíše 
za svého Spasitele a další mohli udělat 
rozhodnutí, která ovlivnila jejich další 
život.

K dětem, které Krista neznají, se při-
bližuji tak, že je oslovuji jako „Gedeon“ 
– rozdávám Nové zákony před školami. 
Právě teď, když píši tyto řádky, vede 
naše mládež, které jsem se spolu s dal-
šími 20 let věnoval, tábor pro děti na 
Nivách, kde jsou i mé děti. A tam se učí 
děti poznávat Pána Ježíše a zvěstovat 
tuto zprávu dále. 

Evangelium rodinám s dětmi a star-
ší generaci předkládáme například 
díky hudební skupině, která pořádá 
různé koncerty v restauraci, kině, na 
náměstí, kde v písních a svědectvích 
mohou lidé slyšet radostnou novinu. 
Dále pořádáme víkendové akce na 
Nivách, kde zveme i naše přátele a kde 
mohou slyšet a vidět světlo evangelia. 
Také kousek za městem máme k dispo-
zici velikou zahradu, na kterou můžeme 
zvát své přátele, kam rádi přicházejí 
a kde s nimi můžeme mluvit o tom, co 
je trápí, naslouchat jim a sdílet evange-
lium.

V přibližování se lidem mi zároveň 
pomáhá živý vztah s Bohem, každoden-
ního chození s Pánem Ježíšem Kristem, 
který mi dává nadšení pro hledání ztra-
cených! Je to On ve mně.

Tak to je několik způsobů, které mi 
pomáhají se k lidem přiblížit s evange-
liem.

Manželé Miloš a Naďa Eliášovi
rodiče dvou dospělých dětí, kteří se 

aktivně zapojují do duchovní práce 
v Křesťanském sboru Opava.

Miloš
A: Mohli bychom se vymlouvat na 

spoustu důvodů a námitek, které lidé 

šatstva pre chudobných a tábory Ang-
ličtina hrou, ktoré organizujeme každý 
rok pre stovky detí v spolupráci s Kul-
túrnym centrom Aktivity. Takto spo-
znávame veľa rodičov, ktorí sa potom 
sami pýtajú na to, kto sme, čo sme… 
V spolupráci s naším zborom taktiež 
cieľavedome organizujeme akcie, ktoré 
sú zrozumiteľné pre našich neveriacich 
priateľov. 

Samuel Húšť

ženatý, otec dvou dětí, starší Křesťan-
ského sboru ve Zlíně a člen misijní spo-
lečnosti Gedeonů.

A: Příčinu vidím v tom, že lidé mají 
„nekonečnou“ nabídku „skvělých věcí 
a zážitků“ a zvěst o Kristu je neláká, 
není populární. Z mé zkušenosti, hle-
dají hlavně ti, kteří jsou v nouzi. Ty je 
třeba najít. A pak to vyžaduje „tuny 
času“ se jim věnovat. A to se v našich 
malých sborech, kde se naši spoluvěří-
cí unaveni vracejí zpátky ze zaměstná-
ní, nedá očekávat, že to budou „davy“, 
které uvěří. Je to však naše svědectví na 
pracovišti, které je osloví a my je pak 
můžeme pozvat na další aktivity, kde 
mohou slyšet více. 

Co se týká „úsilí křesťanů v naší zemi“ 
– tak nevím, jak je intenzivní. Vím jen 
to, že v mnoha rodinách „úsilí zvěsto-
vat Krista“ moc není vidět. Navíc spí-
še vidím potřebu investovat do „zdraví 
rodin a manželství“. Asi tak. Když vidí 
„nekřesťané“ zdravou, šťastnou rodinu, 
tak je to velmi přitahuje a hodně jim to 
říká – na to bych se zaměřil, tady nás 
křesťany tlačí bota!

B: Neustále aktivně hledám cestu 
k lidem. Dělám to tak, že si k tomu 
vytvářím prostředí a hledám a vychová-
vám spolupracovníky. To proto, abych 
s lidmi mohl přirozeně být, něco s nimi 
zažít, a naslouchat jim. Zmíním alespoň 
některé z „vytvořených prostředí“:

S vysokoškoláky jsme vytvořili tým, 
se kterým působíme na univerzitě 
a nabízíme přednášky, diskusní večery, 
filmový klub, víkendové pobyty a díky 
těmto aktivitám se dostáváme do osob-
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obyčejně vůči církvím mají jako je inkvi-
zice či žehnání zbraním. Kvůli pronásle-
dováním skutečných křesťanů v minu-
losti možná neseme nějaké prokletí 
formalismu. Znáte ty dotazy a námit-
ky lidí kolem nás. Ale nemůžeme se 
vymlouvat na historii. Problém je asi 
jinde. Hlavní příčinou jsem já a moje 
lenost. To, že jsem opustil první lásku 
ke Kristu a začal si žít po svém. Mé slo-
vo pak ztrácí váhu. Ten, kdo mění lidské 
srdce je Duch Boží. Nejsem-li jím pro-
sycen, naplněn, nežiji-li svoje spasení 
každý den, nemá moje svědectví váhu. 
Lidé mě maximálně vyslechnou a jdou 
si po svých, tak jako já. Boží Syn mohl 
přece v klidu celé noci spát, ale On se 
chodil modlit za svítání, a to je pořád-
ně brzo. Kdyby to nedělal, nezvládl by 
svěřený úkol. My modlitbu podceňuje-
me, a proto náš život je buď bez ovoce 
nebo je ovoce uboze málo. Křesťanů je 
v naší zemi málo, protože já jsem vlaž-
ný a oheň ve mně slabě doutná. Od 
toho se nikdo neohřeje. Pokud je taková 
většina Církve, nikdo nemá o bezzubou 
skupinu divných lidí zájem. Pokud ale 
září z našeho nitra Pán Ježíš Kristus, 
vyzařuje z nás radost ze spasení, nutí to 
normálního člověka přemýšlet a může 
po tom zatoužit. Pán Ježíš to vyjádřil 
velice jednoduše, že nelze sloužit dvě-
ma pánům. Moderně řečeno je to o pri-
oritách. 

B: Je skvělé, když mají Kristovci nápa-
dy a oslovují sekulární prostředí z neče-
kaných míst a nezvyklými způsoby. 
Apoštol Pavel byl všem vším, jen aby zís-
kal duše pro Krista. Vidím to jako správ-
né. Ale mám pocit, že někdy vymýšlíme 
způsoby, metody a služby a na Pána 
Ježíše nezbývá čas. To, co opravdu mění 
svět, je modlitba upřímného srdce. Léta 
pořádáme či organizujeme evangelizač-
ní akce (vánoční koncerty aj.), zapoju-
jeme se do ProChristu, čteme Bibli na 
náměstí a výsledek je téměř nulový. 
Asi před dvěma lety jsme se zapojili do 

modlitebního řetězce a tak nějak se to 
některým “zalíbilo”, že pokračovali i po 
skončení modliteb každé ráno ve sboro-
vém domě. Denně se scházeli a schází. 
Z ničeho nic přišla (tuším na skupin-
ku) jedna Romka. Její syn ji přes skype 
z Anglie asi dva roky přesvědčoval, aby 
odešla od Svědků Johna Russela a našla 
si církev. Tak se jednoho dne sebrala 
a šla... Nevěděla, kde je v Opavě církev 
a tak došla do Armády spásy a tam ji 
poslali k nám... Přijala Krista a přivedla 
další a další. V neděli se nám do sboru 
najednou nahrnula obrovská hroma-
da lidí a nebylo, kam si sednout. Dnes 
péči o nově obrácené lidi z Romů ani 
nestíháme. Když k nim nikdo nepřijde, 
dělají si skupinky sami, evangelizují šir-
ší rodinu, uzavírají manželství, rovnají 
se jim vztahy v rodině, dostávají práci... 
Dělají úžasné pokroky a jsou na nich 
zřetelné rysy Božích dětí. Je vidět, jak 
Pán Bůh jedná. 

Co jsme pro to udělali? Nic. Nikdo 
je neoslovil, nikdo je nezval, nikdo 
je nepřesvědčoval. Sami nás pozvali 
k sobě domů a dělali setkání v bytě, 
kam se “nacpalo” asi 30 lidí a většina 
stála. Vnímali jsme tam přítomnost 
Ducha Svatého a měli jsme a máme 
z toho obrovskou radost, ale neudělali 
jsme pro to nic. Je to Boží dílo a my se 
můžeme dívat a radovat. Celé to je na 
delší vyprávění, protože okolnosti jsou 
velice zajímavé až překvapivé a je zřej-
mé, že jde čistě o práci Ducha Svatého. 
Je to Boží vinice a my se smíme zapojo-
vat a mít radost. 

 Satan samozřejmě nespí a tak někteří 
z Romů řeší trojjedinost Boží. Je to ďábel-
ský jed a některým to brání přijmout 
spasení a uznat Pána Ježíše jako rovno-
cennou Boží osobu. Už jsme se kolem 
toho přestali přít či vysvětlovat, protože 
to nezabírá. Jen se za to modlíme. Je to 
práce Ducha Svatého, který může změnit 
nitro člověka. Ti, kteří přijali Krista, jsou 
lační Božího slova a skupinek a zpěvu 
a společenství atd... Lidé žijící jako druh 
a družka najednou v řádu týdnů, max. 
měsíců uzavírají regulérní manželství. 
Dva se rozhodli a během třech týdnů 
zašli na úřad a nechali se oddat. Zjistili 
jsme to až později, nijak se tím nechlubi-
li... Hlásí se ke křtu a zbavují se různých 
závislostí, což je evidentně docela nároč-
né pro lidi, kteří dýchají nikotin od rané-
ho dětství... Nedělní odpolední scházení 
jsme přesunuli kvůli stísněnému prosto-
ru v bytě do sborového domu, kam je 

možno pozvat další známé a příbuzné 
a také mohou přijít i starší lidé ze sboru 
a potěšit se. Je pěkný pohled na osm-
desátileté babičky rozplývající se nad 
tříměsíčním miminem. Ze strany sboru 
je zřetelné přijetí a oni jsou za to moc 
vděční. Učíme se společně žít, rozumět 
si a vycházet si vstříc, protože se máme 
rádi a protože to jsou naši duchovní sou-
rozenci. 

 Ještě se zmíním, co mi pomáhá lidi 
oslovit. Nemám problém lidi oslovit. 
Spíš řeším, jestli je osloví moje svědectví. 
Jsem-li plný Pána Ježíše, jde to ze mně 
ven a to je moc, která usvědčuje nitro člo-
věka. Přemýšlím nad tím, čím oslovoval 
lidi On. Měl je rád a měl touhu a snahu 
jim pomoci. Možná je to klíč k oslovení 
lidí. Pak nezáleží na situaci, ale na postoji 
mého srdce. 

Naďa:
A: Protože je to mnohdy naše úsilí, 

přitom Boží dílo je “Boží”, ne naše. My 
můžeme dát Bohu pouze sebe. Ne naše 
úsilí. To nám jde velmi špatně, protože je 
v nás hodně pýchy. Myslíme si, že práci 
pro Boha zvládneme dobře, přitom jsme 
ale často přetíženi, otráveni a zklamáni. 
Bůh nám v Iz 30,15 říká: „V utišení a doufá-
ní bude síla vaše.“ Raději „sloužíme“ Bohu, 
než se modlíme a pokořujeme před 
naším Bohem. Pokyn máme v 1S15,22: 
„lépe je poslouchati nežli obětovati“.

 V Evangeliu podle Matouše (16,24) 
říká Pán: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se 
zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje 
mě.“ My mnohdy více mluvíme, kážeme, 
moralizujeme, ale nežijeme to. Zřeknutí 
se sama sebe je nejprve rozhodnutí srdce 
dát vše Bohu a potom je čin-skutek: vzít 
kříž a následovat Pána Ježíše. Poněvadž 
víra bez skutků je mrtvá... (Jk 2,17) 

B: Odpovím texty Bible (2P 3,9 a 1K 
6,17): „Bůh chce, aby všichni lidé spaseni 
byli.“ „Kdo se však spojuje s Pánem, je s ním 
jeden duch.“ Pán Ježíš byl ve stálém spo-
jení se svým Otcem. Častokrát si čteme, 
že brzy zrána ještě před rozedněním se 
modlil ke svému Otci...

 Pokud takto začínáme nový den, kte-
rý nám Bůh daroval, vyprosíme si Boží 
vedení v tomto dni. Prosíme, abychom 
nepromarnili žádný okamžik, který 
nám Pán Bůh dává, abychom přirozeně 
Bohem naplněni byli připraveni reagovat 
a lidi oslovit. Není to o přesvědčivých 
slovech, ale čím je naše srdce naplněno, 
tím náš jazyk oplývá. 

anketa na téma



10 ŽIVÉ SLOVO
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Príbeh sporu a zmierenia
Pavol, Barnabáš a Ján Marek

Jozef bol bohatý a po majetku túžia-
ci muž. Narodil sa na Cypre ako syn 
bohatého léviovského kňaza a v Jeru-
zaleme sa vyučil Svätým Písmam, teda 
patril k duchovnej elite judského ľudu. 
Jeho náboženský život bol vzorný, jeho 
znalosť Svätých Písiem vynikajúca. Keď 
spoznal Ježiša ako Mesiáša, nasledoval 
ho a slúžil mu1, bola z toho veľká radosť 
medzi Ježišovými učeníkmi. Skoro po 
založení ranej Cirkvi rozpoznali učeníci 
jeho výnimočný pastiersky dar a preto 
ho pomenovali Barnabáš (syn poteše-
nia).

Aj v zbore žil svojou vierou nezištne 
a príkladne. Predal svoje pole a získa-
né prostriedky dal apoštolom, aby tým 
pomohol chudobným v zbore. (Sk 4,36-
37)

Barnabáš – osvedčený 
spolupracovník

Keď sa povestný prenasledovateľ 
kresťanov chcel pripojiť k zhromažde-
niu, bol to dušpastier Barnabáš, kto-
rý Saula prijal, svedectvo z Damašku 
vypočul a preveril, rozpoznal pravosť 
jeho obrátenia a potom ho priviedol 
do zboru. Tam mohol Pavol nejaký 
čas v Pánovom mene kázať, dokiaľ ho 
z obavy o jeho život bratia z Jeruzalema 
neposlali späť do jeho maloázijskej vlas-
ti. (Sk 9,26-28)

Tak sa stal Jozef Barnabáš uznávaným 
mužom plným Svätého Ducha a Jeho 
darov. (11,24) Ako taký bol poslaný do 
Antiochie, aby na podklade Svätých 
Písiem a dušpastiersky dôkladne 
preskúmal, prečo hovorili jeho cyper-
skí krajania Grékom a či prípadne bola 
Pánova ruka skutočne s nimi. Keď tam 
rozpoznal milosť a Božie pôsobenie, 
bol tiež presvedčený o Božích skutkoch 
a napomínal všetkých, aby zotrvali 
vo viere v Ježiša Krista. (11,23) V tom-
to čase využil blízkosť k Tarzu, aby 
vyhľadal Saula. Spolu s ním následne 
vyučovali v Antiochii. (11,26) Ako pro-
roci a učitelia formovali a viedli tam 
prvý zbor (13,1), ktorý bol pomenova-

1  Klement z Alexandrie menuje Jozefa 
Barnabáša ako jedného zo sedemdesia-
tich učeníkov (Lk 10,1 a ďalej) 

ný podľa Krista. (11,26) Boli to tiež oni, 
ktorí poslali dar zboru v Jeruzaleme. 
(11,30; 12,25; Ga 2,1) Tu boli obaja potvr-
dení ako apoštolovia pohanov. (2,9) Po 
ich návrate do Antiochie sa nechal Bar-
nabáš predsa Petrom a zákonníckymi 
židmi zviesť k pokrytectvu, takže ich 
Pavol musel aj dôrazne napomenúť. 
(2,13) Keď Barnabáš ďalej slúžil v misii, 
môžeme z toho usudzovať, že on svoju 
chybu uznal, kajal sa a sa polepšil. Na 
toho, ako sa vyrovnal so svojou chybou, 
mohol byť označený za nádejného spo-
lupracovníka.

Dobrý tím
Zakrátko vybral Svätý Duch Barna-

báša a Pavla v Antiochii za misionárov 
pre pohanov; Ján Marek, Barnabášov 
bratranec, ich nakoniec sprevádzal. (Sk 
12,25) Barnabáš a Pavol boli pre túto 
službu výborne spojení, lebo obaja boli 
Židia, obaja sa narodili mimo Judska. 
Obaja ukončili v Jeruzaleme znamenitú 
židovskú výchovu, obaja videli Ježiša, 
oboch osobne On povolal a nasledovali 
Ho, obaja boli uznávaní apoštoli2, obaja 
nazbierali v Antiochii skúsenosti misio-
nárov pre pohanov, obaja boli vedúcim 
bratmi jeruzalemského zboru potvrdení 
za misionárov pre pohanov a obaja sa 
po svojej prvej misijnej ceste spoločne 
zodpovedali pred koncilom apoštolov 
v Jeruzaleme. (k. 15) Aj Ján Marek sa 
dobre pripojil k misijnej ceste, ktorá 
bola zameraná na židov žijúcich v dia-
spóre. (13,5.14; 14,1)3 Takisto Žid, 
uveril v Pána Ježiša prostredníctvom 
Petra (1Pt 5,13) a bol skoro v zbore 
v Jeruzaleme vážený. Istotne sa nemo-
hol preukázať žiadnymi skúsenosťami 
misionára pre pohanov, čo nebolo pre-
kážkou pre zamýšľanú cieľovú skupinu 
misijnej cesty – rozptýlení Židia.

2  Sk 14,14; 1Ko 9,1 a ďalej. Apoštolmi 
boli označení takí muži, ktorých osobne 
povolal Ježiš, Jozef a Saul ale nepatrili 
k základnej skupine Ježišových dvaná-
stich učeníkov. 

3  Aj na neskorších misijných ces-
tách Pavol najčastejšie navštevoval 
najskôr židovské synagógy. (Sk 
17,1.10,17;18,4.7.19; 19,8) 

Spolupráca dobrých 
spolupracovníkov – radosť i spor

Na prvej misijnej ceste vystupoval 
Barnabáš ako vodca a Saul, ktorý je 
teraz menovaný Pavol, ako vodca slo-
va tejto skupiny. (Sk 14,12) Presvedči-
vý teológ Pavol vynikajúco doplňoval 
dušpastiera Barnabáša. Keď sa od nich 
oddelil Ján Marek v Perge v Pamfilii 
po dôraznej manifestácii Pánovej moci 
nad pohanmi a satanom (13,6-13), bolo 
to bolestivé pre jeho bratranca Barna-
báša. Presné príčiny tohto rozdelenia 
zostávajú nejasné; možno sa Ján Marek 
nedokázal úplne stotožniť s misiou pre 
pohanov a manifestáciou židovského 
Boha nad pohanmi, hoci potom o dob-
rých 10 rokov Pavlovi slúžil v Ríme, zdá 
sa predsa, že radšej sa zdržuje s Petrom 
medzi Židmi. (1Pt 5,13)

Napriek tomu ho chcel jeho bratranec 
a dušpastier Barnabáš vziať na druhú 
misijnú cestu asi dva roky po nezho-
de, zatiaľ čo teológ Pavol sa nedôverči-
vo staval proti návrhu vziať na misijnú 
cestu k pohanom človeka vierolomné-
ho a nespoľahlivého. Tieto stanoviská 
boli zjavne tak rozdielne, že sa Pavol 
a Barnabáš rozišli. Pavol si za svojho 
spoločníka zvolil rímskeho občana Síla-
sa z Jeruzalema, ktorý jeho a Barnabáša 
sprevádzal na spiatočnej ceste do Anti-
ochie po apoštolskom koncile v Jeruza-
leme (Sk 15,22-23), aby s ním zaniesol 
evanjelium ďalej do rímskej ríše a Bar-
nabáš sa odplavil s Jánom Markom do 
svojej vlasti na Cyprus (15,36-40), aby 
tam pravdepodobne posilňovali zbory 
kresťanov zo židov.

Prečo došlo k sporu?
Spor medzi Pavlom a Barnabášom 

spätne vedie k rozdielnym darom milos-
ti, misijným stratégiám a cieľovým 
skupinám ich misijnej služby. Zatiaľ 
čo misionár Pavol rád zakladal nové 
židovsko-pohanské zbory bez ohľadu 
na náboženské prostredie, dušpastie-
rovi Barnabášovi záležalo na posilnení 
existujúcich zborov a až v druhom rade 
na zakladaní nových židovsko-kresťan-
ských zborov v pohanskom prostredí. 
Preto bol Ján Marek so svojím zdržan-
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livým postojom k misii pohanov pre 
Pavla nepoužiteľný na misijnú cestu, 
no pre Barnabášove zámery bol dobre 
použiteľný. U Barnabáša však mohli 
hrať rolu tiež príbuzenský vzťah k Jáno-
vi Markovi a dušpastierska starostlivosť 
o svojho bratranca.

Tieto nezhody medzi Pavlom a Bar-
nabášom nespôsobili žiadne základné 
nepriateľstvo vo vnútri skupiny. A čo 
viac, boli obaja uznávaní, že slúžia 
tomu istému Pánovi na rôzny spôsob, 
v podobných kontextoch, rovnocenne 
a vzájomne sa doplňujúc; Pavol ako 
misionár a zakladateľ nových zborov 
a Barnabáš ako dušpastier a povzbud-
zovateľ existujúcich zborov. Tak Pavol 
a Barnabáš už nepracovali priamo spo-
lu, ale Pavol sa staval k Barnabášovi stá-
le s rešpektom (aj v Ga 2,13), vážil si ho 
ako Pánovho služobníka a dokonca ho 
bránil pred útokmi korintského zboru. 
(1K 9,6) Neskôr už nečítame o Barnabá-
šovi nič viac; kresťanská tradícia ho vidí 
vo vedúcej funkcii zboru v Antiochii.

S Jánom Markom Pavol neskôr 
nadviazal užší spolupracovnícky vzťah. 
Marek slúžil Pavlovi v rímskom väzení 

a odniesol jeho listy Filemonovi (Fm 24) 
a zboru v Kolosách (Ko 4,10) a o nejaký 
čas neskôr prosil Pavol Timoteja, aby 
Marka priviedol, lebo ho potrebuje 
v službe. (2Tm 4,11)

Posúdenie sporu
V konečnom dôsledku spor medzi 

Pavlom, Barnabášom a Markom poslúžil 
k šíreniu evanjelia. To bolo možné, lebo 
sa všetci zúčastnení neodcudzili cieľu, 
ale vyriešili vecné spory o ceste k cieľu. 
Obe navrhnuté cesty boli schodné. Mar-
ka Pavol iba odmietol, lebo jeho spo-
lupráca v tom čase by nebola v súlade 
s cieľom, ktorý Pavol sledoval. Neskôr 
mohol Marek opäť slúžiť Pavlovi, keď 
sa už nemohol Pavol voľne pohybovať. 
Cieľ bol v každom čase jasný: rozšíre-
nie evanjelia. Len o cestu k nemu bol 
dočasný spor. To sa ale nestalo trvalým 
sporom.

Dr. Wolfgang Bluedorn je docentom na 
Akadémii pre svetovú misiu (Akademie für 
Weltmission Korntal) a je hosťujúcim uči-
teľom na Biblickej škole Burgstädt.

Cesty k lidem
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WOLFGANG BLUEDORN
SPRACOVAL JÁN ČÍŽ

Jsou různé: do údolí, na vrchol, kli-
katé, přímé, náročné. Pokud vedou od 
srdce k srdci, jsou schůdné. A právě 
takové jsou cesty po vlnách. Nezvu vás 
na nějaký výlet lodí, ale mám na mysli 
vlny rozhlasové.

Mnozí čtenáři si jistě pamatují doby 
minulé, kdy nám do tehdejší Česko-
slovenské republiky rozhlasové vlny 
Trans World Radia přinášely jasné 
evangelium, biblické výklady a infor-

mace o životě křesťanů v jiných zemích. 
Podobně byly zaměřeny vlny z vysílačů 
HCJB, které autor českého vysílání pře-
tlumočil jako Hlas Církve Ježíši Blaho-
řečí.

Obě stanice spolupracují a dnes je 
známe jako TWR nebo Radio 7. Nej-
snáze je možno je slyšet na internetu 
nebo přes anténu TV. Vysílání je non-
stop, po dvanácti hodinách se střídá 
česká a slovenská redakce. Program je 

Nie, neviem dobre, 
čo je svätosť
Nie, neviem dobre, čo je svätosť

a ani tomu nerozumiem dosť.
Len Boh je svätý a Duch, 

náš Pán Ježiš Kristus.
On priniesol nám 

posvätenia skvost.
Tak prosím, pomôž, Pane môj,

viac podobať sa Ti.
Veď iba v Tvojej blízkosti

sa môžem posvätiť.

Dnes pred Tebou sa do pokory skláňam
a v posvätení resty vyznávam.

Však verím, správnym poberám 
sa smerom,

keď vo svätosti viac 
Ťa poznávam.

Tak prosím, pomôž, Pane môj,
viac podobať sa Ti.

Veď iba v Tvojej blízkosti
sa môžem posvätiť.

Viem, celkom svätý budem až tam, v nebi,
keď zakončí sa zemou moja púť.
Tam, pri Pánovi a vo svätých zbore

smiem v posvätení večne spočinúť.
Dnes ešte prosím, pomôž, Pane môj,

viac podobať sa Ti
a k posväteniu na ceste

zrieť slávu Golgoty.

Usilujte sa o pokoj so všetkými 
a o posvätenie, bez ktorého nikto 

neuvidí Pána. Židom 12,4

hodinka pro děti, na které se děti také 
podílely. Měli z toho radost i užitek vysí-
lající i posluchači. Na jednom setkání 
mě zcela neznámý člověk oslovil naším 
pozdravem:“Nazdar děvčata a chlapci“.

Doba pokročila, vysílacího času je víc, 
pro děti je připravováno KORMIDLO.

V neděli kolem poledne se o vaši pří-
zeň uchází TV i rozhlasové stanice tře-
ba pohádkou. Křesťanské vysílání není 
pohádka, ale může být i docela zajíma-
vé a zábavné. A k neděli se docela nějak 
víc hodí. Zkuste si naladit ve 12:30 
Kormidlo, které ve 13:30 pokračuje do 
14 hodin bonusovým programem. Je to 
poslouchání pro všechny věkové kate-
gorie. Na rozhlasových vlnách cesta od 
srdce k srdci.

bohatý, zaměřený 
na různé skupiny 
posluchačů - stačí 
si vybrat, poslou-
chat a doporu-
čit i přátelům. 
Poslech radia jistě 
nenahradí sboro-
vé společenství, 
ale každý den 
může osvěžit duši, 
povzbudit ducha. 

Nějaký čas jsem 
měla na starosti 
vysílání pro děti. 
Každý týden čtvrt-
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rozhovor k tématu

Romské sbory
v Zakarpatské oblasti Ukrajiny

Zakarpatská oblast Ukrajiny leží na 
východ od slovenských hranic. Území 
o rozloze necelých 14.000 km2 je osíd-
leno 1.250.000 obyvateli. Dnes je jed-
nou z oblastí Ukrajiny, ale v letech 1919 
až 1938 byla součástí Československé 
republiky a v letech 1939 až 1944 byla 
přičleněna k Maďarskému království. 
V oblasti žije dnes 80% Ukrajinců, 12% 
Maďarů, 1% Rusínů a dále Rumuni, 
Rusové, Romové a Slováci. Před vál-
kou tu žilo nejvíce Židů z celého Čes-
koslovenska, ovšem ti byli v roce 1944 
povražděni v Osvětimi. V Zakarpatské 
oblasti je oficiálním jazykem ukra-
jinština, ale mluví se zde i rusínsky, 
rusky, rumunsky a romsky. Hlavním 
městem oblasti je Užhorod, další větší 
města jsou Mukačevo, Chust a Bereho-
vo. Oblast je vyhledávanou turistickou 
lokalitou s krásnými horami a neporu-
šenou přírodou. V Mukačevu také žije 
a působí Szoni Horváth, Rom z Muka-
čeva, kterému jsme položili několik 
otázek. Překládá a na některé otázky 
odpovídá také Pavel Faul. 

Szoni, jak vypadá Mukačevo? 
Je to multietnické město, ve kterém 

žijí Ukrajinci, Maďaři a Romové. Romů 
je zde asi 7 000 a většina z nich žije 
v osadách.

Jaká je životní úroveň romského oby-
vatelstva kolem Mukačeva? A jak zde 
vůbec Romové žijí?

Jejich životní úroveň je velmi nízká, 
protože zde je nedostatek práce a větši-
na Romů žije ve velké chudobě. Některé 
rodiny mají jen jedno jídlo denně. Snaží 
se přivydělat, jak se dá, a proto chodí 
na smetiště, kde hledají něco, co by se 
dalo upotřebit nebo zpeněžit. Říká se, 
že „kopají železo“. Většina Romů žije, 
jak oni sami říkají, „z dětských peněz“, 
tzn. z přídavků na děti od státu. Jsou 
zde samozřejmě i bohatí Romové, kte-
ří mají velké domy a žijí si dobře, ale 
většina Romů žije v chatrčích, které se 
podobají stáji. Mnoho Romů má starosti 
se zadlužením a splácením úroků. Pozi-
tivní je, že v romském obyvatelstvu na 
Zakarpatí se do dnešního dne udržela 
tradiční rodina, což znamená, že rodiny 
žijí spolu. V mukačevské romské osadě 
existuje i romská samospráva, Romové 
si volí svého „barona“. Nedávno jsme 
si dokonce zvolili i svého romského 
poslance, který působí na městském 
úřadě v Mukačevu. Romské zákony zde 
však moc nefungují, protože žijeme na 
Ukrajině a musíme zachovávat zákony 
ukrajinské. 

Jakým způsobem řeší ukrajinský stát 
problémy Romů? 

Stát se o romskou problematiku nijak 
nezajímá kromě toho, že dává peníze 
na děti. Dříve zde byly zřizovány rom-
ské školy, kam mohou naše děti cho-
dit. V Mukačevě je např. romská škola, 
v níž ukrajinský stát platí učitele, kteří 
vyučují naše děti v maďarském jazyce, 
tedy v mateřském jazyce mukačevských 
Romů. Učí se zde samozřejmě i ukrajin-
ština. Velkým problémem mnoha rodin 
je skutečnost, že jejich děti do školy 
nedocházejí, takže z nich vyrůstají anal-
fabeti. 

V posledních desetiletích se v mnoha 
zemích střední a východní Evropy soci-
ální situace Romů prudce zhoršila. Platí 
to jak o romských osadách v Zakarpat-
ské oblasti Ukrajiny, tak o osadách na 

Slovensku a v Maďarsku. Vlády těchto 
zemí nedokážou problém sociálního 
vyloučení obyvatel osad řešit a větši-
na sociálních programů není úspěšná. 
Přesto se v uvedených zemích v posled-
ních letech objevily jakési ostrůvky, ve 
kterých se život romského obyvatelstva 
začíná měnit. Příčinou je nově nale-
zená křesťanská víra. Vznikají nové 
protestantské křesťanské sbory, které 
jsou složeny z několika stovek i tisíců 
Romů. Nově nalezená křesťanská víra 
proměňuje životy lidí. Na Slovensku 
sledujeme fenomén tzv. „romského 
probuzení“ několik posledních let, ale 
v Zakarpatské oblasti Ukrajiny existují 
romské křesťanské sbory už více než 
dvě desítiletí. Szoni, vy působíte jako 
romský pastor, máte na starosti super-
vizi 17 romských společenství z oblas-
ti kolem Mukačeva. Jak jste se k této 
křesťanské službě dostal? 

V roce 1984 přišel do romského tábora 
jeden věřící Ukrajinec a začal zde vyprá-
vět o své víře. Tehdy byli zasaženi první 
Romové, kteří uvěřili v Boha. Od té chvíle 
se začal jejich život proměňovat. Já sám 
jsem Boha poznal v roce 1988 ve svých 
osmi letech. V té době jsem docházel 
na dětský klub, kde jsem slyšel o Bohu 
a kde jsem také osobně poznal Krista 
jako svého Spasitele a Pána. To proměni-
lo i můj život. Vyrostl jsem totiž v nevě-

Rozhovor s pastorem Szoni Horváthem a Pavlem Faulem

Petr Vaďura Pavel Faul



13ŽIVÉ SLOVO

MATÚŠ KOŠA 

Najlepší slovenský horolezec Peter 
Hámor (1964) z Popradu prednedáv-
nom vystúpil druhýkrát na Anna-
purnu, jednu z najťažších osemti-
sícoviek. Ako prvý človek v histó-
rii ľudstva. V týchto dňoch sme si 
mohli prečítať rozhovor v časopise 
týždeň. Vyberáme: 

Na otázku akú komunikačnú techniku 

si nesie do výšok odpovedal: „Satelitný 

telefón, vďaka ktorému som skoro denne 

v kontakte s manželkou Marikou, ktorá 

posúva moje informácie ďalej... a samo-

zrejme nosím GPS, to je fantastický 

pomocník, ktorý už mnohým zachránil 

život. (...) Ak sa na zostupe pokazí poča-

sie, príde hmla, urobí sa ako my hovorí-

me biele nič, ide o život. Tak v minulosti 

ľudia umierali, lebo blúdili a strácali sa. 

Dnes si zapneš GPS a kráčaš podľa čia-

ročky – s presnosťou na päť metrov.“

Zo zápecia našich zabezpečených 
životov sú to informácie isto zaují-
mavé. Dobre sa čítajú – pri ohníku 
v krbe a ostatnej pohode v domác-
nosti... keď nejde o život, teda o nič. 
Tá zmienka o navigačnom zariadení 
GPS v danom prostredí nám však 
dobre približuje našu skutočnú situ-
áciu – áno skutočnú, aj keď si ju neu-
vedomujeme. Písmo nás učí a vystrí-
ha o nebezpečenstvách sveta okolo 
nás. Príklady z Písma i z nášho 
okolia či sveta vzdialenejšieho jas-
ne varujú – potrebujeme vedenie na 
každom kroku, aj keď tomu azda ani 
celkom neveríme. 

„Tvoje slovo je lampou mojím kro-
kom, svetlom na mojej ceste.“ (Žalm 
119, jeruz. prekl.) Ono priam osvecu-
je jednotlivosti nášho života – ak mu 
to dovolíme. „Prikázania sú lampou, 
horiacou olejom Ducha, sú ako lam-
py vo svätyni a ohnivý stĺp Izraelovi. 
Ono musí byť nielen svetlo našim 
očiam na ich uspokojenie, ale i na 
chodníkoch, vo všeobecnosti i v jed-
notlivých krokoch, ako po nich krá-
čame.“ (Matthew Henry)

rozhovor a glosa

OTÁZKY KLADL PETR VAĎURA 
ROZHOVOR VZNIKL PRO POŘAD 

VÝZVY PŘÍTOMNOSTI 
ČESKÉHO ROZHLASU 1 RADIOŽURNÁL

řící rodině a o Bohu jsem do té doby nic 
neslyšel. Můj otec hrál karty, byl silný 
alkoholik a bil mou matku. Já jsem uměl 
hrát karty už v šesti letech. Žili jsme ve 
veliké chudobě, a proto jsem si hraním 
karet přivydělával na živobytí. A protože 
jsem k tomu potřeboval peníze, sbíral 
jsem na skládkách lahve, které jsem pak 
prodával. Po obrácení se všechno změni-
lo. Už od čtrnácti let jsem začal chodit do 
okolních romských osad a vyprávěl jsem 
zde o své víře v Ježíše Krista. 

Jak se probuzení v Zakarpatské 
oblasti šířilo a jaké jsou jeho důsledky?

Ze sedmitisíc mukačevských Romů 
jich je asi deset procent věřících. Změ-
na na jejich životě je zřejmá. Mnozí 
byli dříve alkoholiky nebo brali drogy, 
velmi časté zde byly rvačky a krádeže. 
Po obrácení ke Kristu se však tito lidé 
viditelně změnili. Když se Rom setká 
s Bohem, musí to jeho život změnit. 
Jsem přesvědčen, že náš lid nemůže 
změnit ani stát ani žádná organizace, 
ale pouze víra v Ježíše Krista. 

Další otázka míří k Pavlu Faulovi. Vy 
jezdíte na Podkarpatskou Rus už více 
než sedmnáct let. Jak se za tu dobu pro-
měnilo Mukačevo a život zdejšího rom-
ského obyvatelstva? 

Poprvé jsem navštívil tuto oblast 
v roce 1994, krátce po rozpadu Sovět-
ského svazu. Vzpomínám si, že v obcho-
dech nebylo k dostání nic kromě soli 
a octa. Dnes jsou sice obchody plné, 
ale mnoho lidí nemá na nákupy peníze. 
Jiný postřeh se týká cestování a doprav-
ní infrastruktury. V devadesátých letech 
zde byly benzínové pumpy, na kterých 
se po načerpání paliva jen uskřípla hadi-
ce. To je dnes nepředstavitelné, protože 
zde je poměrně široká síť čerpacích 
stanic provozovaných firmami ze zápa-
du. Řada lidí si však cestování nemůže, 
vinou své chudoby, dovolit. Nejhůř jsou 
na tom právě Romové. Řada z nich žije 
v podmínkách, které si jen těžko dove-
deme představit. Už život v osadách 
(doslova ghetech) je hrozný. Jsou zde 
odděleni od většinové společnosti, která 
se s nimi pokud možno nestýká. Jelikož 
zdejší Romové hovoří pouze maďarsky, 
odděluje je od ukrajinské společnosti 
i jazyková bariéra. Proto je doslova udi-
vující změna, kterou tito chudí Romové 
zakoušejí po svém obrácení. Nic není 
samozřejmě ideální a často jsme svěd-
ky i různých recidiv a pádů. Obecně 
však lze říci, že příchod křesťanství 

zdejší lidi změnil. Dokladem je rodina 
samotného Szoniho, který reprezentuje 
novou generaci romských křesťanských 
vedoucích. Ti žijí úplně jinak, než žili 
jejich rodiče. Mají doma čisto, umí hos-
podařit s penězi, děti posílají do maďar-
ské školy. Křesťanství ovlivňuje jejich 
praktický život. 

Szoni, je známo, že mnozí Romové se 
pro něco snadno nadchnou, ale nemají 
výdrž a brzy to zase opustí. Je romská 
křesťanská víra v Zakarpatské oblasti 
skutečně pevná? 

Ano, Romové se dovedou velmi rych-
le nadchnout a pak snadno ochladnou, 
ale mají-li opravdovou víru, nikdo jim 
ji vzít nemůže. V mukačevské osadě 
je křesťanský sbor už dvacet osm let 
a mnohé další romské sbory v okolí 
Mukačeva existují 15 až 17 let. Rodiny, 
které do těchto křesťanských sborů 
docházejí, žijí proměněným životem už 
mnoho let. Děti chodí do školy a jejich 
rodiče se snaží živit poctivým způso-
bem. Bohužel není možno sehnat práci, 
takže třeba já sám uživím svou rodinu 
jen díky příspěvkům jedné protestant-
ské církve z České republiky a z dět-
ských přídavků.

Jak se na probuzení mezi Romy dívají 
Ukrajinci?

 Ukrajinci jsou rádi, že Romové změni-
li svůj životní styl. Někteří jsou dokonce 
hrdí na to, že v Mukačevu jsou romští 
pastoři, kteří opravdově věří v Boha. 
Naši ukrajinští spoluobčané vědí, že 
když se z Roma stane křesťan, přestane 
krást, přestane pít alkohol a začne žít 
řádně. A navíc začne za svůj život pře-
bírat odpovědnost. 

Pavle, jak byste charakterizoval 
křesťanská společenství, do kterých 
v Zakarpatské oblasti jezdíte? 

Většinou se jedná o velmi živé sbory, 
ve kterých lidé spontánně dávají najevo 
svou víru. Jelikož jsou Romové tempe-
ramentnější než my, zpívají křesťanské 
písně při kytaře s velikou radostí a zau-
jetím. Navíc mají touhu nejenom dru-
hým lidem vyprávět o své víře, ale také 
jim pomáhat v jejich chudobě. Křesťan-
ství mukačevských Romů bych jedním 
slovem charakterizoval jako velké nad-
šení. 

GPS
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úvaha na pokračování

 Máme před sebou další článek o vytr-
valosti. První dva byly spíše teologic-
kým základem pro další úvahy. Podívej-
me se teď víc na praktická témata s ní 
spojená a na lidskou odpovědnost, co se 
vytrvalosti ve víře týče. 

Křesťanství bez Krista
Slovo „křesťan“ je odvozeno od Kris-

ta. Bez Krista nemůže být nikdo sku-
tečným křesťanem. Zní to sice zcela 
logicky, ale přesto je nutno konstatovat, 
že ze zhruba 2,5 miliard lidí, kteří se ke 
křesťanství celosvětově hlásí, obrovská 
většina Krista osobně nezná, nezná jej 
jako svého Pána a Spasitele. Spousta 
z nich se ke křesťanství hlásí jen pro-
to, že převzali svou náboženskou pří-
slušnost po rodičích. Křesťanství bez 
Krista není jen znakem dnešní doby, je 
to něco, s čím se setkáváme již v knize 
Skutků apoštolských, to znamená hned 
od počátku církve. Tam např. Ananiáš 
a Safira (Sk 5,1-10) sice byli součástí 
církve, ale Krista osobně neznali.

Ježíš jako vinný kmen
Chci se s vámi podívat na podoben-

ství Pána Ježíše, které vyprávěl svým 
učedníkům. Je to další text, ve kterém 
hraje vytrvalost důležitou roli. Zároveň 
je to text, který obsahuje poslední ze 
sedmi výroků: „Já jsem“ obsažených 
v Janově evangeliu. 

„Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec 
je vinař. Každou mou ratolest, která nenese 
ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, 
čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti 
pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte 
ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést 
ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, 
tak ani vy, nezůstanete-li při mně. Já jsem 
vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve 
mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť 
beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůsta-
ne ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest 
a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spá-
lí“ (J 15,1-6). 

 V této výzvě k vytrvalosti Pán Ježíš 
spojuje vytrvalost přímo se svou osobou. 
Vytrvat ve víře znamená zůstávat v něm. 
Kdo v něm nezůstává, bude vyvržen ven 
a spálen (v.6). To je další text, který má 
spoustu výkladů. Již v prvním článku 
jsme se zabývali různými výklady, týka-
jícími se varování ve vztahu ke spasení. 

Jen stručně připomínám, že jsme zavrhli 
výklad, že znovuzrozený křesťan může 
ztratit své spasení ale také výklad, že 
varování se vztahují jen na nebezpečí 
ztráty odměny ve věčnosti. Věříme, že 
varování se vztahují na každého člověka, 
který se hlásí ke Kristu. Podobenství roz-
děluje všechny „křesťany“ do dvou sku-
pin. Do skupiny těch, kteří nesou ovoce 
a do skupiny těch, kteří ovoce nene-
sou. Křesťané nenesoucí ovoce budou 
vyvrženi ven, uschnou a budou spále-
ni. Důvod, proč někteří ovoce nesou 
a někteří ne, je ten, že někteří zůstávají 
v „něm“ (v Pánu Ježíši) a jiní ne. Princi-
pem velmi podobné podobenství nachá-
zíme také v synoptických evangeliích. Je 
to známé podobenství o rozsévači. I tam 
máme dvě půdy, ve kterých semeno 
Božího slova vzešlo, rostlo, ale nakonec 
uschlo a nepřineslo úrodu. Jen v jedné 
půdě semeno přineslo bohatou úrodu. 

Neobrácení lidé v církvi
Tím se dostáváme k praktické úrov-

ni a dopadu těchto podobenství a do 
dnešní konkrétní situace ve sborech. 
Ve sborech máme lidi, kteří „nezůstá-
vají v něm“, nenesou ovoce, nesetrva-
jí ve víře, a to proto, že nejsou spojeni 
s Kristem. Tak chápu praktický význam 
podobenství o vinném kmenu, stejně 
jako podobenství o rozsévači. 

Jan to formuluje takto: „Odešli od nás, 
ale nepatřili k nám. Kdyby patřili k nám, 
zůstali by s námi; oni však od nás odešli, 
aby se ukázalo, že nikdo z nich nepatřil 
k nám“ (1J 2,19 – NBK). 

I Pavel ví o tomto velkém nebezpečí, 
že člověk může žít v sebeklamu a mys-
let si, že je obrácen a že všechno je 
v pořádku, i když to není pravda. Pro-
to vyzývá k sebezkoumání: „Sami sebe 
prověřujte, přesvědčujte se, zda jste sami 
ve víře. Nepoznáváte sami na sobě, že je ve 
vás Ježíš Kristus? Pokud ne, pak jste ovšem 
selhali“ (2K 13,5). 

Takovou výzvu bychom si ve sbo-
rech měli dávat častěji, protože není 
nic horšího a nebezpečnějšího (pro něj 
samotného), než aby si neobrácený 
člověk myslel, že je obrácený. Dejme 
takovým lidem šanci si to uvědomit 
a uvěřit opravdově, jinak hrozí nebez-
pečí, že dříve či později odpadnou. 
Dělejme takovou výzvu o to spíše, 

máme-li dojem, že u některých lidí není 
vidět ovoce, tedy projevy nového života 
s Bohem. Nenechejme je v jejich pocitu 
falešného bezpečí. 

Nedostatečné důvody 
pro chození do sboru

Položme si otázku: Proč začnou lidé 
z nevěřícího prostředí, kteří nevyrostli 
v křesťanské rodině, chodit do sboru? 
Většinou byli někým pozváni a začali 
chodit do shromáždění, nebo do mlá-
deže či na nějakou biblickou skupinku 
ještě jako nevěřící. Je-li sbor, do kterého 
začali chodit, místem, kde je vidět a cítit 
Kristova láska, pak je pro ně velmi při-
tažlivý. Spousta nevěřících lidí nezná 
milující společenství, a mnohdy je to 
hlavní důvod, proč sem začali chodit. 
Jiní se mnohdy pohybují někde na okra-
ji společnosti anebo z různých důvodů 
mají problémy s přijetím jinými lidmi. 
Ve sboru najednou vnímají upřímný 
zájem o ně, cítí se přijímáni a akcepto-
váni. Ve sboru se jim někdo věnuje a je 
ochoten jim pomáhat. Na tom není nic 
špatného, zlé by bylo, kdyby to bylo 
obráceně, je to projev toho, že se ve sbo-
ru aplikují a žijí biblické principy. Tak 
tomu má být. I pro mne a moji manžel-
ku byla ta laskavá atmosféra jedním 
z důvodů, proč jsme do shromáždění 
začali chodit. 

Jiné lidi může přitáhnout třeba hud-
ba, angličtina nebo sport. Jedna paní 
k nám začala chodit podle svých vlast-
ních slov proto, že ráda zpívá. Ani proti 
tomu nelze nic namítat. Chlapci mohou 
začít chodit do shromáždění kvůli děv-
čatům a děvčata kvůli chlapcům. I to je 
realita dnešního života. 

Problém vzniká tehdy, když tyto růz-
né, v podstatě podružné důvody, zůstá-
vají nadále motivací, proč tito lidé do 
shromáždění chodí a proč ani po delší 
době není vidět žádné duchovní ovoce. 
Všechno, co člověk dělá delší dobu, se 
stává nakonec zvykem a člověk v tom 
pokračuje, dokud nevznikne nějaký 
důvod to změnit. A tak může člověk 
chodit dlouhou dobu do sboru, aniž by 
měl živé spojení s hlavou církve. A když 
se pak člověk ještě naučí modlit a osvojí 
si „křesťanský slovník“, pak může zce-
la snadno u něj i u ostatních vzniknout 
dojem, že uvěřil. 

Kristus ve středu 3. díl
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Všechno kromě Krista může 
člověk ztratit

Dříve nebo později však takový člověk 
zažije „studenou sprchu“. Dříve či poz-
ději ho tito milí křesťané ve sboru silně 
zklamou, protože nikdo není dokonalý 
tak, jak se to může nějakou dobu zdát. 
Nebo se dostane s někým do konfliktu. 
Anebo najednou nějaký nevěřící chlapec 
začne mít zájem o děvče, kterého si dřív 
chlapci nějak nevšímali. Anebo dojde 
v rodině, ve škole nebo v zaměstnání 
k odmítnutí či posměchu a ke konflik-
tům. Anebo i naopak, dojde k velkému 
uznání, dostaví se úspěch či povýšení 
a nabídka kariéry. Anebo přijde těžká 
nemoc a Pán Bůh ji neuzdraví. Nebo 
přijde ztráta blízkého člověka, ztráta 
zaměstnání či rozchod s partnerem. 
Nebo nastane jedna z mnoha tisíců dal-
ších možností, na které člověk bez Krista 
není připraven a všechno se najednou 
změní. A najednou víra, církev a Bůh už 
nejsou tak atraktivní, jako byly a stává se 
přesně to, co popisuje Ježíš v podoben-
ství o rozsévači: „Podobně ti, kterým se seje 
na skalnatou půdu, jsou tito: Jakmile uslyší 
Slovo, hned je s radostí přijímají, ale nema-
jí v sobě kořen a jsou nestálí. Když potom 
kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásle-
dování, hned odpadají. Další jsou ti, kterým 
se seje do trní: To jsou ti, kteří slyší Slovo, ale 
pak přicházejí starosti tohoto světa, oklamá-
ní bohatstvím a chtivost po dalších věcech 
a dusí Slovo, takže se stává neplodným“ 
(Mk 4,16-19 – NBK). 

Osobní otázky
 Co tyto věci vypůsobí v tvém živo-

tě? Určitě jsme neprožili všechno, co 
jsem popsal, ale zranění a zklamání 
asi všichni z vlastní zkušenosti dob-
ře známe. Co to s námi udělalo? To je 
otázka, se kterou člověk může zkoumat 
sám sebe a svůj vztah ke Kristu. Působí 
tyto věci to, že se více upneš na Pána? 
Je Kristus tvoje pevná tvrz a útočiště? 
Dodává ti toto spojení s Kristem jako 
vinným kmenem životně důležité „živi-
ny“ k odpuštění a překonání zklamání? 

Je Ježíš Kristus tím, k němuž se utí-
káš v pokušení, můžeš u něho odložit 
všechny starosti a trápení? Čerpáš 
v modlitbě novou sílu v temných chví-
lích svého života? Kam se obrátíš, když 
už nevíš, kudy kam? Zde se projeví tvá 
víra: obráceného člověka vedou těžkosti 
blíže ke Kristu, neobráceného člověka 
to mnohdy vede od Krista pryč. Věřím, 
že právě toto měl na mysli Jakub, když 

napsal: „Mějte z toho jen radost, moji brat-
ří, když na vás přicházejí rozličné zkouš-
ky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše 
víra, povede to k vytrvalosti“ (Jk 1,2.3 – 
ČEP).

Stejným nožem, kterým vinař oddě-
luje mrtvé ratolesti, čistí i ty živé. Ten-
to proces může být velmi bolestivý, ale 
slouží-li k tomu, aby ratolest nesla více 
ovoce, pak to stojí za to. 

Kristus anebo doplňky?
Dnešní doba je dobou nabídek, akti-

vit a konzumu. I na křesťanském trhu je 
tolik konferencí, seminářů, hudebních 
festivalů a různých „víkendovek“, že 
prostě „nestíháme“. Člověk může pro-
žívat tolik duchovních zážitků a zku-
šeností, že přeskakuje z jedné vlny na 
druhou. Co se ale stane, když to všech-
no najednou z nějakého důvodu skon-
čí? Co zůstane? Zůstane Kristus, nebo 
nezůstane nic? Proč tolik mladých lidí 
chodí nadšeně do mládeže, ale nenalé-
zá cestu do sboru? Chodí věrně i něko-
lik let do mládeže, když ale z věkových 
důvodů či jiných příčin tam přestanou 
chodit, často tím končí i celý jejich 
duchovní život. Nebyl jejich duchovní 
život o něčem jiném než o Kristu? 

Chodí-li člověk do starého katolic-
kého kostela, jsou osloveny všechny 
jeho smysly: Vidí obrazy, sochy, barev-
ná kněžská roucha, svíčky a hezkou 
architekturu. Slyší varhany a zpěv kně-
ze či kůru, cítí kadidlo a vůni svěcené 
vody na čele. Má růženec a připravené 
modlitby. I kdyby takový člověk neměl 
Krista, měl by toho přesto ještě hodně. 
Všechny jeho smyslové orgány jsou 
uspokojeny. 

 Přesto však platí, že křesťanství je 
o Kristu. Kdo má Krista, má všechno, 
kdo Krista nemá, nemá nic, zejména 
nemá život (1J 5,12). 

 Reformace se vědomě rozhodla proti 
všemu, co by mohlo odvádět pozornost 
od Krista, proto se rozhodla pro jedno-
duchost. I naše sbory dbaly na to, aby 
středem naší pozornosti byl Kristus. 
Naši předkové nepřipouštěli nic, co by 
mohlo odvádět pozornost od Krista. To 
byl důvod, proč nebyla dovolena výzdo-
ba ani květiny ve sboru a proč během 
Památky Páně neměly hrát hudební 
nástroje. I když řada těchto věcí je dis-
kutabilní, přece jen vidíme tu obrov-
skou touhu zaměřit jen na Krista nejen 
všechny smyslové orgány, ale přede-
vším srdce. 

Nechci mluvit proti konferencím, 
seminářům anebo jiným sborovým akti-
vitám. Jsou určitě dobré a užitečné, ale 
všechno musí vést ke Kristu a k pro-
hloubení osobního vztahu s ním. Co 
v církvi není o Kristu, je ve skutečnosti 
o ničem a může to dokonce být i nebez-
pečné. Chceme-li, aby lidé neodpadli 
a aby vydrželi, musíme je neustále vést 
blíž a blíž ke Kristu. Mluvme i ve sboru 
o potřebě a nutnosti osobního vztahu 
s Kristem a vysvětlujme lidem, jak ho 
navázat! 

Varování je pro každého!
 Na první pohled se může zdát, že 

výzva „Zůstaňte ve mně!“, obsažená 
v textu podobenství o vinném kmenu je 
zvláštní a že se nehodí na nikoho. Proč? 
Protože jak může ratolest nenesoucí ovo-
ce, neobrácený člověk, zůstávat v něm, 
když v něm ještě není? Na druhé straně 
ratolest nesoucí ovoce, obrácený člověk, 
má záruku, že nebude vyvržen ven a spá-
len. Věřím tomu, že varování o odpadnu-
tí nejsou dána jen kvůli neobráceným 
lidem v církvi. Osobně jsem přesvědčen, 
že mají obrovský význam i pro lidi zno-
vuzrozené. Každý musí zůstávat v něm 
a nést ovoce, aby nebyl odřezán. I obrá-
cený člověk musí dělat všechno pro to, 
aby Kristus zůstal v centru jeho života 
a neměl by brát tuto odpovědnost na 
lehkou váhu. „A proto ten, kdo si myslí, že 
stojí, ať si dá pozor, aby nepadl“ (1K 10,12). 

Věřím, že znovuzrozený člověk svou 
spásu už neztratí, protože Bůh je věr-
ný. Přesto vnímám velkou odpovědnost 
i na straně člověka. Měl by zůstat v tak 
úzkém spojení s vinným kmenem, aby 
Boží síla a moc mohla proudit všemi 
vlákny ratolesti.

Výhled
V tomto článku byl ústřední důraz na 

osobu Pána Ježíše jako na střed křesťan-
ského života. Jen skrze něj může člověk 
nést ovoce a nemusí se bát, že bude 
odříznut a spálen. To, co v podobenství 
o rozsévači má růst a přinášet plody, je 
Boží slovo. To, co v podobenství o vin-
ném kmenu působí čištění ratolesti, je 
také Boží slovo (viz Mk 4,3). Bez zna-
losti Božího slova sice člověk může mít 
Krista v centru svého života, ale nemá 
záruku, že je to ten biblický a historický 
Kristus, po kterém křesťanství nese své 
jméno. V následujícím článku se chce-
me zabývat důležitostí Božího slova pro 
naše setrvání ve víře. 

úvaha na pokračování
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Ze slov pravdy a lásky
12. ledna 2012 uplynulo 100 let od chvíle, kdy 

vyšlo první číslo časopisu Ze slov pravdy a lásky 
(obr. 1). Časopis začal vydávat pro rozvoj Bratr-
ského hnutí v Českých zemích jeden z jeho zakla-
datelů, František Jan Křesina. V té době mu bylo 
necelých 31 let a s myšlenkami hnutí se seznámil 
během pobytu na Alianční biblické škole v Ber-
líně (1906 - 1907) a poté na biblické škole tzv. 
Otevřených bratří v Anglii, kde pobýval do října 
1909. Po krátkém misijním působení na Vizovic-
ku, kde navázal na dřívější duchovní probuzení, 
založil v Bratřejově malé bratrské shromáždění. 
Během dvou týdnů pořádal v okolí na různých 
místech 17 shromáždění, na kterých lidé prožili 
obnovení svého vztahu s Bohem. Od té doby se 
každou neděli scházeli k Lámání chleba. Krátce 
na to začal vydávat první hektografované zprá-
vy. Vedle působení Józefa Mrózka na Těšínsku 
může být tato událost považována, v rámci čes-
kého Bratrského hnutí, za iniciační. Oba bratři, 
Křesina a Mrózek, čile spolupracovali s absol-
venty a učiteli berlínské biblické školy, zvláště 
pak s Johannesem Warnsem. Ten nebyl jen teo-
logem mladého hnutí, ale i skvělým ilustrátorem 
a vytvořil titulní stranu časopisu, jehož název 
připomínal jím vydávaný titul Pravda v lásce 
(1904 - 1908). Křesinův časopis sehrál v rodícím 
se hnutí významnou roli (pozn. redakce).

Měl jsem to štěstí, že jsem využil nabídky, dnes 
již zesnulého, bratra Luboše Vágnera z Brna, kte-
rý si dal tu práci a shromáždil všechna vyšlá čísla 
časopisu Ze slov pravdy a lásky. Ten vycházel od 
ledna 1912 do prosince 1947.

V prvním čísle z roku 1912, hned v úvodu, 
vyslovil bratr F. J. Křesina přání, jež obrazně 
vložil do úst poutníkovi, tj. časopisu, vyslanému 
mezi čtenáře: „Poukazuj na pravdu a zastávej ji, 
ale v lásce.“ Myslím si, že tuto zásadu milý bratr 
celým svým životem potvrzoval. Ve svém časo-
pise povzbuzoval a vykládal Boží Slovo. Bylo to 
velmi důležité a potřebné, protože sbory začínaly 
pracovat a potřebovaly správnou duchovní stra-
vu.

Vydávání časopisu bylo přerušováno světový-
mi válkami. Vycházel přesně v letech 1912 - 1914, 
dále od roku 1920 do poloviny roku 1941 a pak po 
válce v roce 1946 až do konce roku 1947 (v roce 
1946 jedno číslo a v roce 1947 čtyři poslední čís-
la).

V lednu 1936 vyšel jubilejní 20. ročník, ve kte-
rém F. J. Křesina vzpomíná na začátky časopisu. 
„Také časopis rok od roku stoupal. Prvního ročníku se 
rozesílalo jen asi 500 výtisků. Dnes jich zasíláme asi 

Sto let časopisu
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1.600 výtisků.“ Vzpomíná též: „Když jsem 
se usadil ve Vizovicích (jaro 1910), začal 
jsem tam vydávat hektografované zprávy. 
Víte, kolik jsem jich tiskl? Šedesát – osmde-
sát. To byly začátky! … Jedna zpráva z roku 
1910 se mi zachovala a proto ji v tomto čís-
le otiskuji.“ (viz leták nahoře vpravo) 

Dvacátý prvý ročník začíná s jiným 
obrázkem na první stránce. Poutník se 
dívá na západ slunce a název časopisu 
doprovází citát z knihy Zjevení 22,20a: 
„Jistě, přijdu brzo. Amen!“ (obr. 2, str. 16)

O rok později (1938) se znovu mění 
obrázek na titulní stránce. Je na ní 
zobrazená zahalená žena, která stojí 
v noční tmě se svítícím svícnem a se 
džbánem v ruce. Biblický citát je rozší-
řen o následující větu: „Přijdiž tedy, Pane 
Ježíši.“ (obr. 3). Myslím si, že před nástu-
pem německého nacionalismu to br. F. 
J. Křesina nemohl vystihnout lépe. 

V posledním dvojčísle 11 – 12 z pro-
since r. 1938 je úvodní článek s názvem: 
„Co Bůh spojuje - hranice nerozdělí.“ 
Redaktor v něm sděluje, že přestává mít 
přímý styk asi s tisíci věřícími, od kte-

rých jej odděluje nová hranice a dopro-
vází je modlitbou: „Buďte věrni Pánu, 
buďte věrni v poznané pravdě, buďte věrni 
ve zvěstování drahého evangelia, buďte věr-
ni k sobě vespolek. Bůh buď s vámi, než se 
sejdem zas – buď zde aneb u Pána. Amen.“

V roce 1941 vycházejí dvě dvojčísla, 
poslední pak 9. května. V září téhož 
roku rozšiřuje tištěný dopis, ve kterém 
rozebírá slova Žalmu 27,4: „Jedné věci 
žádal jsem od Hospodina, té vždy hledati 
budu: Abych přebýval v domě Hospodino-
vě po všechny dny života svého a spatřoval 
okrasu Hospodinovu a zpytoval v chrámu 
jeho.“ „Takové prosby Bůh vyslýchá. Hle-
dání této jedné věci je korunováno jeho 
požehnáním... Buďme podobni žalmistovi. 
I my žádejme jedné věci a té taky vždy hle-
dejme: Abychom přebývali v domě Božím 
po všecky dny života svého a tam Ho 
spatřovali. Pak Ho budeme také spatřovat 
ve všech záležitostech svého života a dru-
zí budou vidět Jeho slávu v našem životě.“ 
Pro údobí druhé světové války tak bratr 
F. J. Křesina vybral úžasný verš, který 
samozřejmě platí i v době míru.

 V posledním čísle roku 1947 (obr. vle-
vo nahoře) končí časopis těmito slovy: 
„Budeme i příštím rokem, dá-li Pán, ukazo-
vat na staré a správné biblické postavení 
věřících, které mají zaujímat v tomto světě. 
Zjevil-li nám Bůh některé pravdy ve svém 
Slově, jsme povinni o nich svědčit, ať už 
slovem mluveným či tištěným. Budeme-li 
v těchto pravdách žít a bude-li náš život 
svatým a pro Boha odděleným životem, 
tak budeme napravovat to, co zkulhavělo. 
Příklad napravuje. Čiňme proto přímé kro-
ky nohama svýma (Žd 12,13).“ Příští rok 
už vydávání časopisu bylo zastaveno 
vzhledem k nástupu totalitního režimu 
v ČSR.

Závěrem bych chtěl připomenout verš 
z Listu Židům 12,1: „Proto i my, obklo-
peni takovým oblakem svědků, odhoďme 
všecku přítěž i hřích, který se na nás tak 
snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je 
nám uloženo.“ Jsem našemu Pánu Ježíši 
Kristu vděčný, že si použil jako jedno-
ho ze svých svědků právě milého bratra 
Františka Jana Křesinu. 

výročí

PETR TUROŇ
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rozhovor k tématu

S ROZITOU MERTOVOU ROZMLOUVAL
JAREK ANDRÝSEK

Rozhovor

o projektu Sáry

Jak vznikl projekt Sáry, kterým se 
poslední dobou zabýváš?

Moje vize „jít mezi lidi”, se kterou 
jsem opouštěla práci v TWR, zača-
la nabírat konkrétní podobu na pod-
zim roku 2008. Tehdy vznikla nejdří-
ve modlitební iniciativa pod názvem 
Sára, která později přerostla v projekt 
stejného jména. Impulzem byly semi-
náře Křesťanské psychiatrie a pasto-
race, které pořádá Ludmila Hallerová 
pod záštitou Kostnické jednoty a na ně 
navazující seminář Tony Kalmové, Moc 
Boží přítomnosti. Od roku 2010 věnuji 

převážnou většinu svého času tomuto 
projektu, se kterým cestuji po různých 
městech a vesnicích u nás i na Sloven-
sku a dokonce Pán Bůh otevřel dveře 
i v ženské věznici, takže tento program 
mohou absolvovat i ženy ve výkonu 
trestu v lehce modifikované verzi nazva-
né Rachab.

Mohla bys projekt Sáry blíže 
popsat? O čem to je?

Je to o setkání žen, které přijmou 
pozvání na tematické odpoledne (nebo 
večer) s názvem „Od slávy k slávě”. Čeká 

je scénické čtení monodramatu „Žena” 
a beseda u šálku kávy. Na pozvánce je 
moje fotka a slib, že se s nimi podělím 
o některé zajímavé skutečnosti z mého 
života. Mimo jiné hovořím o tom, jak 
se v něm projevovala a projevuje Boží 
přítomnost. Na samý závěr jim nabídnu 
5 následných setkání, zaměřených na 
hledání emocionální stability, „kterou 
nabízí Bible”. Ta další setkání mají cha-
rakter skládačky, kdy probíráme různá 
témata, jež na posledním setkání zapad-
nou do jednoho celku. Je to jako recept 
na dobré jídlo, kdy si nejprve povídáme 
o jednotlivých ingrediencích, pak si řek-
neme postup a potom už je na každé ze 
zúčastněných, zda „recept odloží, nebo 
podle něj začne vařit”.

Zabýváme se otázkami identity, 
věrohodností Bible, otázkou hříchu, 
bolesti a vnitřního uzdravení - novou 
identitou. 

Jak na to ženy reagovaly?
Ženy většinou reagují pozitivně, 

o Sárách vyprávějí ostatním a ty mne 
zase zvou na další místa. Věřím tomu, 
že realizace tohoto projektu je v Boží 
režii, že je to Jeho dílo, ve kterém sto-
jíme společně s týmem modlitebnic 
a modlitebníků s velikou radostí, ale 
i s bázní a chvěním. 

Děkuji za rozhovor
Více na vebových stránkách 
www.lavinablansko.cz

s Rozitou Mertovou
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JIŘÍ KREJČÍ

Vzpomínka

Vždy je těžké vtěsnat lidský život do 
několika řádek. V případě muže, jakým 
byl bratr Petr Zeman, je to téměř nemož-
né. Přiblížím aspoň nejdůležitější oka-
mžiky jeho života. Ještě předtím však 
zacituji jeden ze známých biblických 
textů, protože v Petrově životě mělo Boží 
slovo jednoznačnou prioritu. „Blahosla-
vený je muž, který nežije podle rady 
ničemů, na cestě hříšníků se nezastaví 
a v zasedání posměvačů neusedne, ale 
oblíbil si Hospodinův zákon, nad jeho 
zákonem rozjímá ve dne v noci“ – říkají 
první dva verše prvního Žalmu. Za 45 
let, ve kterých jsem se pohyboval v blíz-
kosti Petra, mohu říci, že toto dvojverší 
vyjadřuje jeho život. 

 Narodil se 27. února 1934 jako nejstarší 
ze čtyř dětí manželům Drahomíře a Jano-
vi Zemanovým. Po absolvování základní 
školy nastoupil v roce 1944 na gymná-
zium a po maturitě začal v roce 1952 
studovat na VŠ elektrotechnické v Bra-
tislavě. Na VŠ se dostal až po odvolání 
za podmínky, že po dobu studií nebude 
bydlet u rodičů – proto Bratislava. V pro-
sinci 1958 promoval jako inženýr elek-
tro-silnoproud. Od roku 1959 pracoval 
v Moravskoslezských elektrotechnických 
závodech v Brně jako technik ve zkušeb-
ně a tomuto podniku zůstal věrný až do 
odchodu do důchodu. Výjimku tvoři-
la jednoroční přetržka v letech 1962 až 
1963, kdy nastoupil, v rámci organizova-
ného náboru, do uhelných dolů v Ostra-
vě. Petr byl technicky velmi nadaný 
a v průběhu zaměstnání podal několik 
zlepšovacích návrhů a jeden českoslo-
venský patent. V červnu 1992 odešel do 
předčasného důchodu, aby posílil pra-
covní tým TWR. Tam pracoval až do roku 
1998 a ve spolupráci s rádiem pokračoval 
jako člen rady TWR.

Ve 30 letech se v roce 1964 oženil 
s Danielou Suchomelovou a po 10 
letech se jim narodil syn Daniel.

V období let 1981 až 2002 zastupoval, 
nejprve s Janem Kašparcem a později 
s Jiřím Krejčím, Křesťanské sbory ve 
styku se státní správou.

V mládí Petr rád sportoval – hrál 
volejbal, plaval a lyžoval. S přibývající-
mi lety věnoval svou energii stále více 
službě v domácím, brněnském Křesťan-
ském sboru i mezisborové práci. Byl 
průkopníkem nahrávání služeb slovem 
ve sborech na magnetofonový záznam 
a po nástupu počítačů se věnoval také 
programování. Nedílnou součástí této 
práce byla služba spoluvěřícím při nej-
různějších opravách elektrotechnických 
zařízení. 

Po odchodu svého otce převzal ediční 
práci při vydávání sborového denního 
čtení Cestou života, kterou vykonával 
34 let, od roku 1969 do roku 2003, kdy 
po něm tuto práci převzal bratr Ján Ost-
rolucký.

 Nemohu nevzpomenout jeho vztah 
k hostům. Dům na Táborské 72 je 
adresa známá i v zahraničí. Kdykoliv 
tam mohl každý věřící člověk zazvonit 
a byl přijat. Díky Petrově jazykovému 
vybavení a ubytovacím možnostem byl 
v Brně v podstatě jediným hostitelem 
zahraničních návštěv. 

V posledních asi 6 letech byl stále víc 
omezován vleklou nemocí, která mu 
ale v žádném případě nebránila ve sle-
dování dění ve sboru a širším okruhu 
věřících o který měl trvale velký zájem. 
V ranních hodinách 29. srpna tohoto 
roku si ho vzal jeho Spasitel k sobě.

 K tomuto, velmi stručnému, výčtu 
životních etap bratra Petra Zemana při-
pojím několik osobních vzpomínek. 

Všichni známe Isaaca Newtona, jed-
noho z nejvýznamnějších fyziků, mate-
matiků a astronomů, který žil na pře-
lomu 17. a 18. století a svými výzkumy 
a objevy se zapsal do moderních dějin 
i školních učebnic. Když byl tento výji-
mečný muž na konci své životní cesty 
a rekapituloval svůj život, ani slovem 
se nedotkl svých vědeckých úspěchů 
a objevů. Jednoznačně však prohlá-

sil že, se ve svém životě naučil dvěma 
skutečnostem: „Jednou skutečností je, 
že jsem velký hříšník a tou druhou, 
že Ježíš Kristus je ještě větší Spasitel.“ 
Podobný postoj jsem vnímal i v Pet-
rově životě. Vědomí odpuštění hříchů 
dokonalou obětí Pána Ježíše se odráželo 
v jeho vděčnosti a radosti ze spasení. 

Jeho technické zaměření mu umož-
ňovalo velmi jasně, stručně a přitom 
výstižně formulovat duchovní pravdy. 
Často jsme mu s manželkou a něko-
lika dalšími vrstevníky říkali „tečka“. 
Měl dar v několika jasných větách uza-
vřít předchozí kázání a vyjádřit jádro 
biblického poselství. Za to jsem velmi 
vděčný. 

 Petr miloval noční oblohu plnou 
hvězd a nikoho jiného jsem neslyšel 
tak poutavě popisovat scenérii hvězd-
né oblohy jako jeho. Často, když jsme 
se dohadovali, co je to za souhvězdí na 
obloze jsme se sjednotili – „zeptáme se 
na to Petra“. Jeho oblíbenými písněmi 
také byly písničky ze zpěvníčku Z mého 
srdce, které vyjadřovaly vztah k hvězd-
né obloze – „Když tak patříš za večera“ 
a „Pohleď na nebeský oceán“.

 Služba pro Pána Ježíše a pro spolu-
věřící stála před jeho osobními zájmy. 
I době, kdy jeho pohyblivost byla stále 
víc omezovaná, chtěl být v obecenství 
s ostatními věřícími ve sboru. Myslím, 
že je na místě vyjádřit velkou vděčnost 
jeho nejbližším, kteří mu to umožňovali 
a za cenu nemalé fyzické námahy Petra 
vozili na společná shromáždění sboru. 
Vážím si Petrovy manželky Daniely, 
která se o něj obětavě starala do posled-
ních okamžiků. Poslední dobou bylo 
těžké se s Petrem dorozumět slovy, ale 
zjistili jsme, že pokud zpívá, tak vyslo-
vuje naprosto srozumitelně. Modliteb-
ní schůzky, které jsme u Petrova lůžka 
prožívali každé úterý, jsme tak prozpí-
vali jeho oblíbenými písničkami. 

Těší mě verš z jednasedmdesátého 
žalmu, který je uvedený na smutečním 
oznámení a který snad nejlépe charak-
terizuje Petrův život: „Ty jsi má naděje, 
Pane, Hospodine, v tebe doufám od 
svého mládí.“ Dovolím si dodat – až do 
konce svého života.

na Petra Zemana

vzpomínka
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evangelizace

Alfa kurzy
jako jedna z cest k lidem

Na podzim proběhne v Čes-
kém Těšíně další kolo Alfa kur-
zů, pořádané těšínskými círk-
vemi. Kurzy jsou o základních 
otázkách křesťanství a přibližují 
zájemcům otevřenou formou, 
čemu vlastně věříme. Každá cír-
kev do kurzů vnáší něco vlastní-
ho a inovativního, takže vzniká 
pestrá paleta, ze které si občané 
mohou vybrat. Jako první začal 
s kurzy v našem městě sbor 
Církve bratrské. Požádal jsem 
bratra Tadeusze Czudka, aby mi 
o své více než desetileté zkuše-
nosti něco řekl, a přepis rozho-
voru vám přinášíme.

Tadeuszi, váš sbor pořádá Alfa 
kurzy již řadu let. Slyšel jsem, 
že s tímto způsobem přístupu 
k lidem a sdílení evangelia máte 
dobrou zkušenost, kdy a jak jste 
s tím začínali? Jak vlastně vznikl 
váš tým pro Alfa kurzy?

 Ano, s Alfa kurzy máme jen 
tu nejlepší zkušenost! Vřele 
doporučuji. Kurzy Alfa jsou 
jenom nástrojem, ale součas-
ným, i když si o podobném 
způsobu šíření evangelia čteme 
již v Novém zákoně. Tehdy Pán 
Ježíš při nejedné večeři vyučoval 
své učedníky i prostý lid. Kdo 
zažil atmosféru Alfa kurzů, tak 
mu tato paralela jistě nebude cizí!

 Bylo to v roce 2000, kdy mi při čtení 
křesťanského časopisu Život víry vypa-
dl z jeho stránek „náhodou“ letáček 
o konferenci Alfa kurzů s Nicky Gum-
belem a Sandy Millarem, která se kona-
la v Praze. Nevím proč, ale po přečtení 
této pozvánky se struny mého srdce 
rozezněly touhou zúčastnit se připravo-
vané konference. Další „náhodou“ bylo, 
že asi za měsíc nebo dva od přečtení 
letáčku přišel za mnou náš bývalý pas-
tor, bratr Tadeáš Firla, a zeptal se mně, 
zda bych s ním nechtěl jet na konferenci 
Alfa kurzů do Prahy. Zároveň mi sdělil, 
že si myslí, že bych se této službě měl 
věnovat. V té době jsem ještě vedl sbo-
rovou hudební skupinu chval. 

Po absolvování výše zmíněné kon-
ference jsme plni nadšení začali s pří-
pravou týmu. Na jaře roku 2001 začal, 
za vydatné podpory pastora a většiny 
bratří starších, první běh Alfa kurzů na 
Těšínsku! Alfa team pak vznikl z ochot-
ných lidí, kteří se odhodlali přejít od 
slov k činům.

Co to konkrétně znamenalo?
 Znamenalo to vzít do ruky vařečku, 

uvařit dobrou večeři, zorganizovat vše 
potřebné a připravit sborovou místnost 
pro setkání u večeře. Dnes využíváme 
služeb i místnosti zdejší pizzerie. Dále 
jsme potřebovali ochotné lidi, kteří 
by verbálně i neverbálně sdíleli lásku 
a evangelium, které jim do srdcí vložil 
Pán Ježíš. Za jedenáct let této služby se 

v teamu vystřídalo více služeb-
níků, asi pět lidí. Základní 
princip, přijatý v roce 2008, 
totiž pravidelné střídání dvou 
Alfa týmů, jsme zachovali. 

Jak to střídání vlastně v praxi 
vypadá?

Střídání vypadá tak, že tým, 
který vede Alfa kurz na jaře, 
vede na podzim „Betu“, neboli 
následné vyučování. Pak zase 
tým, který vede Alfa kurz na 
podzim, pokračuje násled-
ným vyučováním na jaře, a tak 
pořád dokola! Následné vyučo-
vání je totiž stejně tak důležité, 
jako přivádění lidí ke Kristu. 
Jinak by jako duchovní novoro-
zeňata mohli strádat a zůstat se 
svými problémy úplně sami! 

Kde kurzy pořádáte a s jakou 
odezvou se setkáváte?

Kurzy Alfa jsme začali pořá-
dat v našem sborovém domě, 
asi tak pět běhů. Obdarovaní 
bratři a sestry, a já to fakt nebyl 
(s úsměvem), vařili chutné 
večeře! Potom jsme však pro 
poměrně malý zájem veřejnos-
ti hledali jiné místo a rozhodli 
se pro veřejný sál v těšínské 
Pizzerii Altro Verdi, kde máme 
tyto kurzy do dnešní doby. 
Lidé se v restauraci cítí mno-

hem svobodněji a pak mají i větší odva-
hu reagovat a diskutovat. 

 Nacházejí někteří z účastníků kurzu 
cestu do vašeho sboru? 

Cesta do sboru pro ty, kteří uvěřili, 
není vždy snadná. Ale většina z těch, 
kdo projdou následným vyučováním, 
má cestu podstatně snadnější - téměř 
automatickou, ovšem jen za předpokla-
du, že si najdou mezi křesťany oprav-
dové přátele - a to něco stojí i skalní 
křesťany. 

Jak bys kurzy, s odstupem času, 
zhodnotil, myslím teď na ovoce, které 
přinášejí? (spolupráce týmu, zkušenosti 
se sdílením evangelia, obrácení nových 
lidí a jejich zapojení do sboru)
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JENDA VOPALECKÝ

Jaký je náš základní přístup vůči 
druhým lidem? Nemusí to být 

strach, ale otevřenost a důvěra. 
Tak vzniká prostor pro vděčnost, 

která ovšem může mít různé 
motivy.

Jednoho dne procházel Elíša Šúnemem. 
Tam byla znamenitá žena. Ta ho přiměla, 
aby u ní pojedl chléb. Kdykoli pak tudy pro-
cházel, zašel tam, aby pojedl chléb. 2. Krá-
lovská 4,8

Vstřícnost

Elíša (Elizeus) konal svoji práci, ke 
které ho Bůh povolal. Chodil jako pro-
rok po Izraeli a zřejmě se setkával s růz-
nými lidmi a také s různými reakcemi. 
Někdo potřeboval pomoc nebo radu, 
jinde se mu posmívali. Žena v Šúnem 
měla k němu prosbu jiného druhu: 
pozvala ho, přiměla ho, aby její dům 
navštívil, a pohostila ho. Čteme o ní 
poznámku, že byla znamenitá, hebrej-
sky doslova „velká“. Velká duchem, 
velká štědrostí, měla rozhled i životní 
moudrost, je na ní vidět úcta vůči Bohu 
i Božímu proroku Elíšovi. Snad právě 
proto byla „velká“.

Velikost této ženy je vidět i na jejím 
širokém srdci. Přistavěla místnost, aby 
tam Elíša mohl kdykoli přijít, odpoči-
nout si, posilnit se. Tak si vážila Božího 
muže. Je na ní vidět oddanost Bohu, ale 
také otevřenost a vstřícnost vůči člově-
ku.

Vděčnost

Příkladná je i Elíšova reakce. Neupej-
pá se, ale vděčně nabídku přijímá. Je 
třeba, abychom uměli dary dávat i dary 
přijímat. Také to patří k vstřícným mezi-
lidským vztahům. 

Elíša se také chce ženě odvděčit, a tak 
se jí ptá, co potřebuje, co by pro ni mohl 
udělat. Není to obchod: „Ona pro mě 
něco udělala, já jí to musím nějak vrá-
tit.“ Je to vzájemné ocenění a vděčnost. 
Obchod se vyznačuje tím, že dvě strany 
si něco vymění, udělají nějakou službu, 
zaplatí – a rozejdou se. Už se nepotřebu-
jí setkat. Ale zde je něco víc, je to vstříc-
nost, otevřenost, vyhlídky, že vzájemný 
vztah se bude rozvíjet, že budou moci 
jeden druhého obohacovat – v Elíšově 
případě Božím požehnáním. Dokážeme 
se mezi sebou jeden druhého obdarová-
vat tím, co je druhému k požehnání?

Podivná vděčnost
Vděčnost ale může mít i podivné moti-

vy. Znám lidi, kteří sice pracují, slouží 
pro Pána, ale pořád jako by se po očku 
dívali, kdo je za to pochválí, kdo jim za 
to poděkuje. A když se toho nedočkají, 
jsou rozmrzelí, otrávení, ztrácejí motiva-
ci, břemeno služby a práce je drtí. Jako 
by byli na ocenění druhých závislí. Mají 
pocit, že jejich osobní hodnota závisí na 
hodnocení druhých. Je pravda, že oceně-
ní a vděčnost, které se nám dostane, je 
pro náš život, pro naši službu povzbuze-
ním, je ovšem nespolehlivou motivací.

Nakolik jsme schopni a ochotni žít 
a sloužit pro Pána i bez toho, že by si 
toho někdo všiml, poděkoval, ocenil? 
Řekl bych, že to někdy může být zku-
šebním kamenem naší víry. Nadšeně, 
radostně, bez nároku na odměnu a oce-
nění dokáže pracovat opravdu jen ten, 
kdo má Boží povolání, kdo pevně věří, 
že Bůh stojí za ním a že to je jeho koneč-
nou a dostatečnou odměnou.

Žijme jako ti, kdo vědí, že definitiv-
ní odměnu a ocenění mají u Pána, ale 
zároveň jako ti, kdo dokážou ocenit dru-
hé a projevovat jim úctu.

evangelizace, úvaha

S TADEUSZEM CZUDKEM
ROZMLOUVAL JAREK ANDRÝSEK

Vděčnost a ocenění

Jsem přesvědčen, že každý člen týmu 
by mohl vyprávět o tom, jakou zkuše-
ností a jakým přínosem je nebo byla 
služba v Alfě. Zkrátka být u toho, když 
se rodí nové děti do Božího království, 
je něco nádherného! Nejsem příliš vzor-
ný statistik, ale když to tak počítám za 
16 běhů se obrátilo okolo 20 lidí, kteří 
jsou buď u nás ve sboru (15 lidí) nebo 
v těch okolních. Vyrostli z nich už dva 
bratři starší a také věrní služebníci 
v Alfě, nedělní škole, Awaně či jiných 
praktických službách sboru. Těch, kteří 
slyšeli evangelium a byli dotčeni Bohem 
a ještě neuvěřili je samozřejmě několika- 
násobně víc!

 Tadeuszi, mohl bys čtenářům stručně 
povyprávět nějaký životní příběh účast-
níka kurzu?

Více účastníků kurzu nemělo jedno-
duchou cestu, ale pokud můžete, podí-
vejte se na video na www.hledamboha.
cz, kde najdete strastiplný životní pří-
běh jednoho z účastníků našich Alfa 

kurzů, bratra Karla a jeho ženy Romany, 
kteří se také, mezi jinými, stali našimi 
dobrými přáteli. 

Dalším velkým svědectvím Boží 
moci je br. Pavel, který po absolvování 
dvou Alfa kurzů, obrácení se a těžkém 
asi dvouletém zápase s alkoholem, se 
konečně rozhodl nastoupit odvykací 
program v Teen Challenge, kde mohl 
zvítězit v moci Boží nad touto svázanos-
tí a dnes pracuje, splácí dluhy, chodí do 
jednoho ze sborů na Těšínsku a podle 
posledních zpráv blízkého mu bratra, 
žije s Pánem! Halleluja!

 Velkou radost nám přinesly také dva 
poslední běhy, kdy se v rámci IN 2011, 
na podzim minulého roku, obrátili 
mladí manželé (Honza a Pavla), a pak 
i jejich přátelé (partneři, kteří se budou 
v únoru 2013 brát). V dalším běhu se 
velice přiblížila Pánu i sestra Pavly, kte-
rá chce se svým manželem pokračovat 
v následném vyučování! Tato milost 
našeho Pána, kterou vidíme ve změ-

něných životech našich, nyní již bratří 
a sester, je velkou inspirací a radostí 
z této služby konané skrze Alfa kurzy! 
Děkuji Pánu za Jeho milost a působení!

 Jaké jsou vaše výhledy do budoucna?
2. října 2012 začínáme šestnáctý 

běh Alfa kurzů v našem sboru a pevně 
věříme, že se připojí ještě i další sbory! 
V roce 2013 se připravuje celonárodní 
iniciativa IN 2013! Tato iniciativa má 
za cíl dostat Alfa kurzy do povědomí 
národa skrze reklamu v televizi, rádiu, 
novinách a na billboardech na místní 
i celonárodní úrovni! Těším se na to, až 
tato iniciativa bude opět stmelovat Boží 
lid při zvěstování evangelia v této zemi 
a u toho chceme i my, tady v Těšíně, 
být! Přeji všem, kdo se přidají, i všem 
čtenářům vašeho časopisu hojnost Boží-
ho požehnání.

Děkuji ti za náš tým i za naše čtenáře. 
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stránka mladých

REINER BAUM, Z PERSPEKTIVE 2011
ZPRACOVAL TOMÁŠ PALA

Na co se díváš? 3. díl
Pornografie existovala již před stale-

tími. Davidův pohlavní styk s Batšebou 
vzešel z toho, že již dříve ponechával ve 
své mysli obrazy, o kterých se dá říci, že 
by bývalo mnohem lépe, kdyby se tam 
nikdy nedostaly. 

Pornografie není téma, které se obje-
vilo teprve teď s příchodem nových 
médií. Přesto internet mnohé změnil. 
Ještě nikdy nebylo tak snadné dostat 
se k pornografickým obrazům. Zároveň 
lze říct, že ještě nikdy nebylo tak těžké, 
se před pornografickými obrázky chrá-
nit. Stačí jen jedno kliknutí. Dříve člo-
věk při koupi pornočasopisu nebo při 
návštěvě videotéky riskoval, že potká 
známého, který se zeptá: „A copak jsi 
tam hledal?“ Zábrany a riziko, že budu 
přistižen, je dnes nesrovnatelně menší. 
V rámci ankety pro naši knihu „Mluvit 
s teenagery o sexu“ jsme oslovili cca 
1300 mladých křesťanů v Německu mj. 
také na téma pornografie. 

Křesťané a porno?
Věk, ve kterém přicházejí mladí 

křesťané na internetu do styku s por-
nografií, je stále nižší. Zatímco dnešní 
23 až 29letí podle svých vlastních údajů 
viděli poprvé na internetu pornografic-
ké obrázky ve věku 15 až 18 let, stalo se 
tak u dnes 18 až 22letých již průměrně 

ve 14,5 letech. Teenageři mezi 12 a 17 
lety udávali, že byli konfrontováni s por-
nografií na internetu již ve svých 12 až 
13 letech. Často ovšem nezůstalo u jedi-
né návštěvy těchto stran. Když výsled-
ky našeho průzkumu mezi křesťanskou 
mládeží přepočítáme na skupinu teena-
gerů (12 - 17 let) před desíti lety, zname-
ná to, že jeden z desíti chlapců je závislý 
na pornografii - konzumuje ji jednou za 
den, další dva z desíti chlapců jednou 
týdně, tři další se dívají na pornogra-
fii občas, jiní tři se na to přestali dívat, 
z nich aspoň jeden dříve pravidelně por-
nografii konzumoval. Jen jeden chlapec 
z desíti nebyl pornografií zasažen.

U třetiny zkoumaných se dá již hovo-
řit o závislosti na pornografii. Avšak 
toto téma se netýká jen chlapců. Také 
třetina děvčat udala, že se na pornogra-
fii občas dívá.

Vždy je to spojeno se špatným svědo-
mím: 80 % dotázaných litovalo, že se na 
to dívalo. 87 % mužů a 91 % žen je pře-
svědčených, že Bůh je proti pornografii. 
Nemusíme nijak zvlášť zdůrazňovat, že 
pornografie dobrá není. Důležitější by 
bylo, ukázat její následky a poskytnout 
konkrétní pomoc.

Co způsobuje?
Je těžké dohledat důsledky současné 

vlny pornografie, každopádně však lze 
konstatovat:

Pornografie mění pohled mužů na 
ženy. Ženy už nejsou považovány za 
Boží obraz (1M 1,24), ale stávají se 
vyměnitelným zbožím, sloužícím vlast-
nímu sexuálnímu uspokojení. 

Pornografie rozbíjí božský obraz lás-
ky a sexuality. Pornografie a sebeukáje-
ní jsou nanejvýš sobecké a nemají s lás-
kou nic společného. Vyrůstá nám teď 
i mezi křesťany generace, která už neví, 
co je to láska, protože se už od raného 
mládí nechá formovat pornem? Tím 
jsou rozbíjena manželství, někdy ještě 
dřív, než jsou uzavřena.

Pornografie se může stát závislostí. 
Stejně jako drogově závislí vědí velmi 
dobře, že je droga ničí, vědí to i mnozí 
závislí na pornu. Ničí jak sebe tak i svá 
manželství a rodiny.

Šance a výzvy pro sbory:
Na jedné straně je to úkol pracovníků 

s dorostem a mládeží, aby se k tomuto 
tématu postavili čelem. Ale v konečném 
důsledku se toto téma nesmí jen dele-
govat na práci s dorostem a mládeží. 
Jak pro tyto pracovníky, tak ale také pro 
vedení sborů a rodiče tu jsou rozmanité 
šance a výzvy či příležitosti, jak se lze 
postavit proti vlně pornografie. 

Vyjmout toto téma z oblasti tabu 
a hovořit o něm poctivě

Vytvořit atmosféru lásky a odpuštění, 
ve které je jasné, že člověk může přiznat 
svou závislost na pornografii, aniž by 
mu za to utrhli hlavu. Originální citát, se 
kterým jsem se při pastoraci často setká-
val, zní: „V našem sboru není nikdo, komu 
bych mohl říci, že mám problém s pornogra-
fií. Tam by to nikdo nepochopil.“ Možná 
by se i v těchto shromážděních někdo 
našel, kdo by měl pochopení a dokázal 
pomoci – ale nikdo o něm nevěděl. 

Objasnit, že člověk většinou sám nic 
nesvede. Kdo se po delší dobu pravidel-
ně díval na porno se už často nedokáže 
vymanit vlastní silou. Vedle Boží moci 
může být velkou pomocí partner, jemuž 
je třeba skládat účty.

Velkou šancí je, jestliže se staneme 
ve sboru příkladnými i v prevenci. Kde 
jsou muži, kteří vstanou a řeknou, že si 
dobrovolně nainstalují na svůj počítač 
sledovací program anebo filtr, aby sami 
sebe chránili před pornografií? Sledo-
vací program dokumentuje potenciální 
pornografické stránky a posílá zprávu 
partneru, kterému skládám účty (ane-
bo manželce/lovi). Pomocí takového 
programu ztrácí internet své utajení. 
Po instalaci takového programu se už 
nesurfuje skrytě, nýbrž zodpovědně. 
Takový program je jako antivirový soft-
ware, např. x3watch, který může být 
zdarma získán na www.loveismore.at 
nebo „Kindersicherung 2010“. Bylo by 
dobré, kdyby na PC každého křesťana 
byl instalován podobný program a star-
ší sboru by s tím začali. Pomáhat může 
jen zdravý.
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ZO SPISBY NEDÁVNO ZOSNULÉHO 
BRATA PAVLA KULAČÍKA JÁN KUČERA

Moje svedectvo
Z prvotiny „Hlas evanjelia do celé-

ho sveta“, vydanej krátko po Nežnej 
revolúcii v r. 1990, sme vybrali a skrá-
tili autentické rozprávanie Pavla 
Kulačíka o tom, ako prijal evanjelium 
do svojho osobného života. 

Narodil som sa v roku 1928 ako po-
sledný zo štyroch detí. Žili sme vo veľ-
kej biede a nedostatku. Otca som vô-
bec nepoznal, odišiel do cudziny pred 
mojím narodením, odkiaľ sa už nevrá-
til. Na mamičke spočívala celá ťarcha 
obživy a výchovy štyroch malých ne-
zaopatrených detí. Bola to starostlivá 
žena, plná dobroty, lásky, pokory a báz-
ne Božej, preto stále rád na ňu spomí-
nam. Učila nás spievať duchovné piesne 
a modliť sa. Čítali sme spoločne z Božie-
ho Slova a učili sme sa niektoré výroky 
z Písma naspamäť.

Často spievala z kancionálu až do 
nočných hodín a ráno, sotva sa zobudi-
la, už bola na jej perách zase pieseň na 
Božiu chválu.

Mamička zomrela. Zostal som sám. 
Bolo mi za ňou smutno. Často v hĺbke 
srdca som počul jej slová: „Máš meno 
Pavol po apoštolovi Pavlovi. Pôvodne sa 
menoval Saul, ale na ceste do Damašku 
ho Pán Ježiš zastavil a on tam padol na 
kolená a otvoril mu srdce. Pavol sa obrá-
til, – a ty si tiež Pavol.“ Zostal som dlho 
vážny a smutný. Moji súrodenci medzi 
tým úplne zapadli do sveta, nemohli ma 
pochopiť. Ale ja som bol tým všetkým 
zasiahnutý a otrasený. V snahe polepšiť 
sa, zanechal som všetky svetské zábavy 
a začal som horlivo chodiť do chrámu, 
na biblické hodiny a medzi mladých 
ľudí v cirkvi. Ale v tom som nenašiel to, 
po čom moje oslovené a prebudené srd-
ce túžilo.

Bolo to Božie vedenie, že som sa oci-
tol v stolárskej dielni, kde mi Pán pri-
pravil brata Lešíka. On mi hneď v pr-
vých dňoch nášho zoznámenia vydal 
svedectvo – a potom tri roky mi vytrva-
lo svedčil o Božej milosti v Pánovi Ježi-
šovi. Keď ma pozval do zhromaždenia, 
išiel som. Keď som prvý krát prišiel do 
obecenstva veriacich, všetci ma srdeč-
ne vítali a milé úsmevy na ich tvárach 
prezrádzali, že prežívajú pokoj vo svo-
jich srdciach a radujú sa z istoty večné-
ho života. – Tak toto sú ľudia, ktorí raz 

budú prebývať v nebesiach so svojím Spa-
siteľom. – myslel som si – a zmocnila sa 
ma veľká túžba patriť medzi nich.

Ten pamätný deň som čítal Bibliu dlho 
do noci. Čítal som výstrahy: „Uložené je 
ľuďom raz umrieť a potom bude súd… Od-
plata za hriech je smrť… Každé telo je ako 
tráva…“ Spomenul som si na svoju boha-
bojnú mamičku a – zhrozil som sa sám 
seba, svojich hriechov, svojho neposvä-
teného života. Spomenul som si na krik 
boháča k Abrahámovi v pekelnom trápe-
ní. Pochopil som, že po smrti je na poká-
nie neskoro a že obrat k Bohu je možný 
len v tomto živote. Usvedčený Svätým Du-
chom o svojich vinách a hriechoch a v hl-
bokej pokore som vyznával nebeskému 
Otcovi svoje hriechy. A on ma počul, pri-
jal ma na milosť. Moje vnútro bolo napl-
nené hlbokým pokojom a hrejúcou rados-
ťou. Moja malá izbička za dielňou sa v tej 
chvíli stala svätyňou.

informácie a príbeh zo života

Dňa 25. marca 2012 povolal Pán 

k sebe do nebeského domova milé-

ho brata Antona Vranu z Kresťan-

ského zboru v Bratislave-Rači vo 

veku 81 rokov. Brat Vrana, ktoré-

ho sme poznali po d menom To-

ník, trávil posledné 3 mesiace ži-

vota v Domove sociálnych služieb 

ÉLIM vo Zvolene. Prechádzal ťaž-

kým utrpením a spoliehal sa vždy 

na slávne Božie vyslobodenie. Roz-

lúčka s ním sa konala vo Zvole-

ne a Božím slovom poslúžili bra-

tia Ľubomír Vyhnánek a Vladimír 

Azor.

Piatok 19. apríla, napohľad 

všedný deň, priniesol zármutok 

bratom a sestrám i mnohým blíz-

kym v Púchove a Nových Zám-

koch. Z Púchova Pán povolal do 

nebeského domova brata Pavla 
Kulačíka vo veku 84 rokov. Dlhé 

roky bol starším a slúžiacim bra-

tom. Napísal mnoho článkov, sta-

tí, úvah a básní, ktoré boli uverej-

nené v dennom čítaní Cestou živo-

ta a taktiež v časopisoch Živé slo-

vo a Rozsievač.

Zo zhromaždenia v Nových 

Zámkoch odišla do nebeskej vlas-

ti milá sestra Mária Šerfőzőová 

vo veku iba 45 rokov. Sestra Ma-

rika prešla v posledných rokoch 

v tomto údolí sĺz veľkým utrpe-

ním, kým nevošla do večného po-

koja. Pána Ježiša Krista spoznala 

ako svojho Spasiteľa ako študent-

ka a verne Mu slúžila. V dome, kde 

bývala, sa konali aj zhromaždenia 

bratov a sestier. Istotne bude chý-

bať rodine i všetkým okolo. Kiežby 

Pán potešil zarmútené srdcia a na-

hradil ju, kým sa v nebi stretneme 

znova.

Zo 
zborov
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biblický kvíz

PETR VAĎURA

Rozhovor
s NEZNÁMÝM

Reportér: Země přestála poměrně 
obtížné období. Jak tuto dobu hodno-
títe?

Neznámý: Jako čas zkoušek. Znovu 
jsme si museli uvědomit, že nejsme lid 
stejný, jako jsou třeba naši sousedé. 
Jsme lid vyvolený a patříme Hospodinu, 
i když jsme často žili, jako by Hospodi-
na ani nebylo. 

R: V uplynulých letech jste zakusili 
mnoho těžkého. Jak jste to zvládali?

N: Vždy záleží na tom, jak člověk 
situaci hodnotí. Naše země na tom byla 
dlouho velmi dobře. Nechci hodnotit 
politické vedení, ale byli jsme řadu let 
bez válek, mohli jsme se věnovat hospo-
dářství, rostl obchod s okolními země-
mi. Jinak to byla katastrofa. Cizinci, kte-
ří nám de facto vládli, způsobili, že se 
začala vytrácet víra. Lidé ztratili zájem 
o Hospodina a uctívali božstva našich 
„mocných přátel“. A pak se začaly obje-
vovat lokální neúrody a hlad, takže člo-
věk viděl, že je najednou na všechno 
sám.

R. Mluvíte o náboženském úpadku, 
ale vždyť v Izraeli působí slavný pro-
rok.

N: To je pravda, jenomže málokdo 
o něm dříve věděl a málokdo ho za pro-
roka považoval. Šířily se zvěsti o tom, že 
se nebojí mocných lidí, zastává se vdov 
a že dokonce křísí mrtvé. Jenomže kdo 
by tomuhle věřil, že?

R: Vy jste tomu věřil?
N: Ne, myslel jsem, že to jsou poví-

dačky bláznivých ženských. Jenomže 
pak jsem se s tím prorokem setkal osob-

ně – a byl jsem svědkem něčeho, co mě 
přesvědčilo.

R: Vy jste proroka vyhledal?
N: Ne, stalo se to náhodou. Šel jsem 

kvůli obchodu navštívit jednoho svého 
známého a cestou jsem viděl jakési sro-
cení lidí. Tak jsem se šel podívat, co se 
to děje, a když jsem se dozvěděl, že tam 
je ten prorok, byl jsem zvědavý a zůstal 
jsem. 

R: A co se dělo?
N: Bylo tam dost lidí a já jsem seděl 

na kraji, takže jsem moc neviděl. Kolem 
proroka byli nějací lidé, asi jeho žáci. 
Rozmlouval s nimi. Pak k němu při-
stoupil jakýsi člověk a cosi mu podá-
val. Chvíli se o něčem dohadovali a pak 
začali ti jeho žáci procházet mezi lidmi 
a rozdávat chléb. Bylo to dost divné, pro-
tože to bylo těsně před sklizní a chleba 
byl velký nedostatek. Říkal jsem si: „Kde 
berou chléb pro tolik lidí?“ Rozdávali ho 
tolik, že by tam museli mít vůz plný chle-
ba, aby jim to stačilo. A ten tam nebyl. 
Ti jeho žáci nosili plné náruče chleba, 
rozdali je a zase se vrátili k prorokovi. 
Tam nabrali další chléb a zase rozdávali. 
Jako by je brali z nějakého podzemního 
skladu nebo je prorok vytahoval rovnou 
z pece. Jenomže tam žádnou pec ani 
sklad neměl, to jsem pak zkontroloval.

R: Kde ty chleby tedy bral?
N: No to je právě divné, že to nikdo 

neví. Později jsem se dozvěděl, že ten 
člověk, který za prorokem přišel, přine-
sl několik čerstvých chlebů a jakési obi-
lí. Ale těch chlebů rozdali desítky nebo 
snad stovky! Kde je tedy vzali?

R: Vy jste taky dostal?
N: Ano, byl to výborný chléb z ječme-

ne.
R: A máte na to všechno nějaké 

vysvětlení?
N: Nemám, ale jestliže to byl opravdo-

vý prorok, pak se asi stal zázrak. Když 
byly totiž rozdány všechny chleby, zača-
li mezi námi ti jeho žáci chodit a sbírali 
zbytky. Rozumíte, děti třeba nedojedly, 
někomu chleba upadl a podobně. Když 
to donesli k prorokovi, byla z toho hro-
mada. Pak se prorok postavil a začal 
volat: „To vše se stalo podle slova Hos-
podinova, který řekl: ,Budou jíst a ješ-
tě zůstane‘.“ A to několikrát opakoval.
Rozumíte, jako by tím chtěl říct, že ty 
chleby rozmnožil Hospodin.

R: A vy myslíte, že rozmnožil?
N: No asi ano, kdo jiný?
R: Co se stalo s prorokem pak?
N: Nevím, někam odešel se svými 

žáky. Ale on dodnes dělá různé divné 
věci a zázraky. Naši vládcové ho nemají 
rádi, protože on se jich nebojí a nepo-
slouchá je. Proto se bojím, že ho jednou 
zlikvidují. Ale jestli je s ním Hospodin, 
tak se jim to nepovede. 

R: Vy tedy uctíváte Hospodina?
N: Dnes už ano. Dlouho jsem ho neu-

ctíval, protože jsem nevěřil, že je živý. 
Pro mě to celé naše náboženství byla 
jen mrtvá tradice. Ale po té, co jsem jedl 
chléb, který prorok rozmnožil, jsem nad 
tím musel přemýšlet a nakonec jsem se 
k Hospodinu, Bohu našich otců, vrátil. 
R: Děkuji za rozhovor.

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

Výsledek biblického kvízu 
02/2012

Odpověď na otázku zní: 
Apollos 1. List Korintským 1-4

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.
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PETRA ELIÁŠOVÁ

Bydlíme ve starém rodinném domku. 
A žijeme tady moc rádi, třebaže je nale-
pený těsně na železniční trať a třebaže 
se každou chvíli objeví nějaký ten „kost-
livec ve skříni“ či spíše ve zdi, v pod-
laze či vypadlých pojistkách. Poté, co 
manžel už několik měsíců se svraštělým 
čelem pohlížel směrem ke střeše, která 
pamatovala poválečná léta, jsme dospěli 
k rozhodnutí, které nám jen při pouhé 
představě nahánělo husí kůži. Je třeba 
vyměnit střechu. A jak jde tak u těchto 
věcí jedno s druhým, proč dům trochu 
nezvednout a nepřipravit podkrovní 
prostory pro děti. Dorostly do věku, kdy 
by jim trocha soukromí přišla vhod. A já 
bych se třeba konečně dočkala toaletní-
ho stolku či prostoru pro své tvůrčí spá-
dy. Od myšlenky k činu to však v tom-
to případě trvalo dlouho. Nebudu vás 
zdržovat popisem peripetií se stavebním 
povolením, zvlášť když má jeden za sou-
seda České dráhy.

 Tady musím podotknout, že náš dům 
stojí v jedné z klidných městských částí. 
Lidé se tu znají od vidění, ale tak jako 
všude ve městě drží si odstup a pečlivě 
hlídají svá okna, dveře i ploty. Obešli 
jsme okolní domky, seznámili sousedy 
s našimi plány a omlouvali se za nastá-
vající hluk. Ale všichni se tvářili vlídně 
a přáli nám hodně zdaru. (Možná pře-
ce jen nebylo tak marné obcházet ulici 
s košíkem vánočních perníčků, přáním 
pokojných svátků, zmrzlýma rukama 
a nosem, vzpomněla jsem si na zimní 
čas, který mi teď v červnovém horku při-
šel tak vzdálený).

Ani já ani manžel jsme nikdy novou 
střechu nedělali, nemáme ani rodiče, 
kteří by nám v tom dokázali poradit. 
Bylo jasné, že většina akce bude muset 
probíhat svépomocí a řemeslníky si 
budeme moct dovolit jen na ty nejodbor-
nější tesařské a pokrývačské práce. Naše 
modlitby stoupaly k nebi jako provázek 
odvíjející se od z našich obav k záchytné-
mu bodu - vědomí, že Pán Bůh je dobrý, 
milostivý a hlavně všemohoucí. 

Manžel dlouhé hodiny přemýšlel a pro-
mýšlel, brouzdal na internetu a vydával 
se pro rady za těmi, kdo už mají posta-
veno. Mezi těmi, kdo už postaveno měli, 
byl i manžel mé sestřenice - přistěhovali 
se před časem, bydlí jen pár domů od 
nás - a naše hovory o tom, čemu a proč 

věříme, nezřídka protínají naše čerstvé 
přátelství. Tento muž jednoho dne přišel 
s nabídkou, že si pro naši střechu rezer-
vuje týden svého času. Zůstali jsme stát 
s pusou dokořán. Věděl, co a jak, a vypa-
dal, že se na tento typ adrenalinu nesmír-
ně těší. „Budeme potřebovat denně tak 
čtyři chlapy na helfrování,“ pravil bodře 
a manželovi vyrazil na čele pot. „Kde vzít 
na každý den lidi, kteří budou pracovat 
jen za stravu a pocit z dobře vykonané 
práce?“ svěřovali jsme se po společné 
večeři jednomu mladému páru z našeho 
sboru. Mladíkovi coby vedoucímu mlá-
deže svitlo šibalsky v oku a prohlásil, ať 
jen se nic nebojíme, že on to zařídí. Další 
den vznikl na internetu projekt „Eliášo-
vic střecha“ společně s harmonogramem 
prací a kalendářem pro přihlašování 
případných dobrovolníků. Žasli jsme! 
V kalendáři se objevovala jména členů 
mládeže, kterým právě začínalo zkouš-
kové období, i jiných, o jejichž pomoc 
bychom si nikdy netroufli požádat. Sta-
lo se, že nám se smíchem telefonovali 
přátelé, že je oslovil manažer přes naši 
střechu, a kdy tedy mají přijít. V předve-
čer stavby zazvonil další kamarád - stu-
dent uměleckého řezbářství a designu 
- i s motorovou pilou. Dal si obrovský 
hrnek kakaa a těšil se, že si při řezání 
krovu pořádně zařádí.

A pak to vypuklo! Vždycky ráno jsme 
se s manželem jen tiše objali, poruči-
li průběh věcí příštích do moci vyšší 
kompetence a každý šli po svém. Nikdy 
v životě jsem v tak krátké době ještě neu-
vařila tolik jídla jako tenkrát. I hrnce jsem 
si musela půjčit. Do půl třetí v noci jsem 
míchala „segedín“ a chladila ho v chod-
bičce sklepa, aby v tom horku vydržel. 
A moje sestřenice - ano ta, jejíž manžel 
nám tu celý týden nezištně pomáhat - 
mi nosila moučníky pro řemeslníky ke 
kafi. Mladí muži z našeho sboru se činili. 
Dokonce i ti, o nichž jsem si myslela, že 
jejich jedinou silnou stránkou je hlavně 
virtuální realita, mě přesvědčili o tom, že 
umí makat. Nalévala jsem vrchovaté talí-
ře polévky a guláše a při jídle ve stínu sta-
ré višně i pár dnech práce, jsme se o nich 
postupně dozvěděli víc než za ty roky, co 
se se zdvořilým úsměvem potkáváme ve 
shromáždění. Kde jinde se potkat, když 
jsou - ač nám to došlo teprve nedávno - 
už úplně jiná generace!

 Sousedi, se kterými jsme se do té doby 
jen zdvořile zdravili, se účastně ptali, jak 
nám to jde, a žasli, že v tom, co bez stře-
chy vypadalo jako ruina, se třemi dětmi 
bydlíme. Pak přišel krizový den, kdy žád-
ný z dobrovolníků nemohl a manžel nut-
ně pomoc potřeboval, aby dostavěl zeď 
pod novým krovem. Když to viděl jeden 
ze sousedů - popadl kýbl s maltou a celý 
den pracoval na naší střeše. Už jsme se 
sice znali, ale přátelství mezi našimi rodi-
nami začalo vznikat až od tohoto dne. 
Dozvěděli bychom se jinak o tom, jak 
se vyrovnávají s Aspergerovým syndro-
mem svého syna, o jejich osamocenosti 
i hledání odpovědí na otázky víry? Jiný 
soused, pán v důchodu, převzal samo-
zvanou roli hlídače. Upozorňoval nás 
na výskyt podezřelých osob v blízkosti 
stavby a domnívám se, že v noci chodil 
kontrolovat náš vozík přivázaný řetězem 
k pouliční lampě... Pravda, všechno neu-
hlídal, a nakonec nám z garáže stejně 
vypůjčené motorové pily ukradli, ale od 
té doby nám pravidelně dodává domácí 
vajíčka od jakéhosi přítele z venkova.

A tak jsme v průběhu tří stavebních 
týdnů, které nám připadly jako nekoneč-
ná esence vypětí a únavy, získali víc než 
jen novou krásnou střechu s taškou pále-
nou i prostory pro nové podkroví. Získa-
li jsme mnohá začínající přátelství, zažili 
opojný pocit sounáležitosti a dospěli 
k přesvědčení, že člověk k člověku má 
jen tak daleko, jak moc střežené jsou 
jeho vlastní hranice.

Heslem Benedikta z Nursie bylo ono 
známé „ora et labora“ - modli se a pra-
cuj. Sepětí těchto dvou složek se pak 
stává prostředkem jak přemoci „nepří-
tele duše“. Asi neřeknu nic objevného, 
když zopakuji starou pravdu o tom, že 
nejdříve a tím nejpřirozenějším způso-
bem k sobě najdou cestu lidé, kteří spolu 
něco dělají. Pokud mají společnou práci, 
cíl a zájem. Jedině tehdy, kde o něco jde, 
se mohou uplatnit naše skutečná obda-
rování a vlastnosti, o nichž ostatní dopo-
sud neměli ani potuchy. Při společném 
díle řeč plyne sama od sebe. Jakoby se 
nechumelilo se dozvídáte příběhy, které 
málokdy z člověka vypadnou při letmém 
setkání – ať už je to na ulici ve vaší čtvrti 
nebo na chodbě sborového domu.

Víte, čeká nás ještě realizace onoho 
podkroví. Jsem zvědavá, co to přinese.

očima ženy

Střešní romance 
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súhrn z prieskumu

Takzvaná „rómska problematika“ 
patrí k najťažším celospoločenským 
otázkam na Slovensku (podobne aj 
v iných krajinách) a predstavuje akú-
si „sociálnu časovanú bombu“. Cha-
rakter problému niekedy zvádza k lac-
ným a populistickým riešeniam, priťa-
huje extrémistov a pozornosť mu venu-
jú aj masmédiá. Veľa sa hovorí o prob-
léme menšiny (čoraz väčšej), ktorá je 
chudobnejšia ako väčšinové obyvateľ-
stvo, neprispôsobivá, odstrkovaná, dis-
kriminovaná. Striedajú sa vlády a spl-
nomocnenci pre rómsku problematiku, 
vybavujú a míňajú sa granty, rozbieha 
sa program za programom, zaiste všet-
ky s tým najlepším úmyslom. Ale jed-
no je jasné: tento problém sa nedá vy-
riešiť rýchlo ani ľahko.

Výskum SIRONA
V roku 2010 Ústav etnológie SAV re-

alizoval výskumný projekt zameraný 
na mapovanie vplyvu pôsobenia ná-
boženských misií na zapájanie Rómov 
do života širšej spoločnosti na Sloven-
sku – projekt SIRONA (Sociálna inklú-
zia Rómov náboženskou cestou). Pro-
jekt podporil Fond sociálneho rozvoja 
v rámci Národného programu Sloven-
skej republiky k Európskemu roku boja 
proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 
2010. Projekt realizoval tím 19 riešiteľov 
pod vedením Tatiany Podolinskej, PhD. 
a Tomáša Hrustiča, PhD.

Cieľom projektu SIRONA bolo jed-
nak plošne zmapovať pôsobenie 
všetkých cirkví, náboženských spo-
ločností a hnutí, ktoré pôsobia medzi 
Rómami v SR a zároveň skúmať mie-
ru vplyvu náboženskej konverzie na 
proces sociálnej inklúzie Rómov na 
Slovensku. Na Slovensku sa totiž čas-
to hovorí o aktívnej misijnej činnos-
ti rôznych tradičných i netradičných 
(nových) náboženských hnutí v róm-
skych komunitách a predbežné infor-
mácie z terénu naznačovali, že mnohé 
tieto misie majú reálny vplyv na zme-
nu života Rómov žijúcich v segregova-
ných komunitách. Doposiaľ však pôso-
benie cirkví a náboženských hnutí me-
dzi Rómami na Slovensku zmapované 
nebolo.

Pri projekte nešlo iba o zmapovanie 
situácie a získanie štatistiky, koľko cirk-
ví a náboženských skupín sa venuje Ró-
mom na rôznych miestach. Výskumní-
kov na 15 rôznych miestach, kde pôso-
bia rôzne cirkvi a denominácie, zaují-
mali aj motivácie veriacich, ktorí sa ve-
nujú takejto misii, stratégie a konkrét-
ne aktivity. Na otázky výskumníkov od-
povedali misionári a predstavení cirk-
ví, rómski členovia daných denominácií 
a nezainteresovaní pozorovatelia. V ko-
nečnom dôsledku otázky smerovali 
k tomu, či pod vplyvom misie badať ne-
jakú zmenu v komunite a koľkých ľudí 
sa táto prípadná zmena dotýka a ako sa 
prejavuje.

Otázky na rómskych veriacich sa sú-
stredili na zachytenie „konverzných na-
ratívov“ (my by sme to nazvali svedec-
tvá o obrátení – pozn. pko), v ktorých 
prostredníctvom vlastného životného 
príbehu formulovali svoje videnie vply-
vu obrátenia na ich život. Tieto príbe-
hy boli veľmi hodnotnou súčasťou vý-
skumu, lebo obohatili výskumné dáta 
o konkrétne osobné príbehy a detaily 
v jednotlivých lokalitách.

Všetkých 14 skúmaných 
indikátorov vykazovalo 

minimálne 80% úspešnosť

Sociálna inklúzia
Keďže výskum bol zameraný na vplyv 

náboženských misií na sociálnu zmenu 
a potenciálnu sociálnu inklúziu Rómov 
(zaradenie sa do života v spoločnosti), 
skúmali sa veci ako zlepšenie dochádz-
ky detí do vzdelávacích zariadení, zní-
ženie miery zadlženosti, zníženie mie-
ry úžery, zvýšenie aktivity pri hľada-
ní práce, uplatnenie na trhu práce, zní-
ženie miery drobnej kriminality, zníže-
nie problémov s alkoholizmom a iný-
mi návykovými látkami, zníženie miery 
gamblerstva a závislosti na hazardných 
hrách, zvýšenie miery gramotnosti, ná-
rast komunikačných zručností, nárast 
sociálnych zručností, zvýšenie frekven-
cie pozitívnych kontaktov s inými Ró-
mami a s majoritnou spoločnosťou, či 
odstraňovanie vžitých stereotypov.

Vyhodnotenie dospelo k pomerne 
k prekvapivému záveru: po zohľadnení 
všetkých cieľových skupín sa dá konšta-
tovať, že všetkých 14 skúmaných indiká-
torov vykazovalo minimálne 80% úspeš-
nosť. Úspešnosť rómskych misií z hľadis-
ka pozitívnej sociálnej zmeny Rómov tak 
dokladali aj ich nerómski susedia, sta-
rostovia, učiteľky ZŠ, úradníčky z miest-
nych Úradov práce, terénni sociálni pra-
covníci a pod. Popri indikátoroch, na kto-
ré sa výskum zameral, sa často objavova-
li aj iné faktory sociálnej zmeny, ako na-
príklad zlepšenie manželských vzťahov, 
zlepšenie vzťahov medzi deťmi a rodič-
mi, zmena spotrebného správania, zme-
na hospodárenia v rodine, zmena v hod-
notových orientáciách, zvýšenie zodpo-
vednosti za vlastný život, zvýšenie klad-
ného sebahodnotenia, celková aktivácia 
(pri hľadaní práce, pri zapájaní sa do so-
ciálnych sietí), zlepšenie správania, kul-
tivácia vystupovania a komunikácie atď.

Pastoračný rozhovor sa podľa výsku-
mu ukázal ako mimoriadne efektívny 
nástroj zmeny. Ukázalo sa totiž, že pri 
obrátení dochádza k zmene najmä tých 
oblastí života, ktorým sa neskôr venu-
je pozornosť. V praxi to znamená, že ak 
sa bude klásť dôraz na legalizáciu róm-
skych manželstiev, alebo sa bude vy-
zdvihovať potreba birmovných sľubov, 
v rómskej komunite prudko narastie 
počet uzavretých cirkevných sobášov 
a birmoviek. V indikátoroch návyko-
vých látok alebo úžery sa však nepre-
javí žiadna pozitívna zmena. Ak sa na-
opak bude trvať na obmedzení užívania 
alkoholu, alebo fajčenia, tieto faktory sa 
postupne prudko zmenia. Výskum tiež 
potvrdil, že ak sa pastoračná práca za-
meriava len na jednu skupinu (či už ve-
kovú alebo rodovú), sociálna zmena sa 
prejavuje len v tejto skupine. Jej celkový 
efekt je navyše veľmi ovplyvnený ostat-
nými „nezmenenými“ skupinami ko-
munity. Ukázalo sa, že viditeľné sociál-
ne zmeny sa dosiahli tam, kde sa misia 
zameriavala na prácu so všetkými veko-
vými skupinami cieľovej komunity.

„My“ a „oni“
Niekedy cirkvi pôsobiace medzi Ró-

mami aplikujú v pastorácii „exkluzív-

Pôsobenie cirkví
v rómskych komunitách
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ny model“. Striktne rozlišujú pozície 
„my“ a „oni“, pričom k skupine „my“ sa 
viažu pozitívne hodnotenia (pravdivé, 
skutočné, správne, nasledovaniahodné 
a pod.). Pokiaľ sa však príliš zvýrazňujú 
odlišnosti, bude len veľmi ťažko dochá-
dzať k zbližovaniu a častejším vzájom-
ným kontaktom medzi napríklad róm-
skymi členmi náboženského spoločen-
stva a nerómskymi obyvateľmi obce.

Výskum ukázal, že v niektorých prí-
padoch náboženská aktivizácia nemu-
sí viesť k sociálnej inklúzii aj napriek 
tomu, že u mnohých členov nábožen-
skej spoločnosti dôjde k výrazným po-
zitívnym sociálnym zmenám. Aktív-
na rómska misia môže viesť k polari-
zácii vo vnútri komunity a k zväčšova-
niu bariér. Napríklad sa môžeme stret-
núť so vznikom nálepky „sektár“, ak 
v obci medzi Rómami začne pôsobiť mi-
sia málo známej, alebo neregistrovanej 
cirkvi, alebo ak je pastorácia vedená pre 
dané lokálne spoločenstvo netradičným 
spôsobom (letničný-charizmatický štýl 
bohoslužieb v rómskych misiách nieke-
dy volia aj tradičné väčšinové denomi-
nácie). Vysoký potenciál konfliktu majú 
tie lokality, kde sa aktívnu misiu medzi 
Rómami rozhodnú robiť dve „konku-
renčné“ denominácie.

Keď sa k efektu pozitívnej sociálnej 
zmeny pridá faktor času, a efekt pozitív-
neho príkladu pôsobí v dlhšej časovej 
perspektíve, dochádza k prehodnoteniu 
negatívnej nálepky „sektár“ i etnickej 
stigmy „Róm“. Významne k tomu môže 
prispieť, ak sa v pastorácii kladie dôraz 
na inkluzivitu, alebo aspoň na rešpek-
tovanie práva na „náboženskú inakosť“. 
V niektorých lokalitách sa s postupom 
času počiatočná polarizácia zmierni-
la a pod vplyvom pôsobenia času došlo 
k výraznej sociálnej inklúzii rómskych 
členov náboženského hnutia.

Misia a sociálne siete
Výskum ukázal, že jednou z príčin, 

prečo sú náboženské misie vysoko efek-
tívne v pôsobení sociálnej zmeny v mar-
ginalizovaných rómskych osadách, je 
skutočnosť, že prichádzajú s ponukou 
sociálnych sietí.

Náboženské spoločnosti 
prichádzajúce do týchto komunít 

prinášajú unikátny balíček 
sociálnych sietí

Všeobecne platí, že človek má dva ba-
líčky sociálnych sietí, do ktorých môže 
vstupovať. Istý, vopred daný balíček pri-
márnych sociálnych sietí (rodina, vzťa-

hy založené na pokrvných vzťahoch), 
a potom balíček tzv. sekundárnych sie-
tí, ktoré produkuje spoločnosť, v ktorej 
sa človek pohybuje (budované na pro-
fesijnej alebo záujmovej báze). V súčas-
nej väčšinovej spoločnosti je objem po-
nuky balíčka so sekundárnymi sieťami 
oveľa početnejší ako balíček s primárny-
mi sieťami. Avšak v segregovanej róm-
skej osade, alebo v prostredí rómskych 
komunít vo všeobecnosti platí, že domi-
nujú prevažne primárne sociálne siete 
založené na rodinnej báze a sekundárne 
sociálne siete sú len veľmi obmedzené, 
alebo v mnohých prípadoch do nich Ró-
movia nemajú vstup. Náboženské spo-
ločnosti prichádzajúce do týchto ko-
munít prinášajú unikátny balíček soci-
álnych sietí, ktorý je akýmsi prienikom 
primárnych a sekundárnych sietí. Nábo-
ženské spoločenstvo jednak stojí na bu-
dovaní siete na spôsob rodiny (oslove-
nie brat a sestra a podobne) a jednak je 
to často jediná možná inštitúcia, ktorá 
pre obyvateľov rómskych komunít pri-
náša reálnu možnosť aktívneho sa zapo-
jenia do funkčnej sociálnej siete.

Netradičné cirkvi
Veľké cirkvi sa k Rómom v mnohých 

slovenských lokalitách postavili viac-
menej laxne, resp. Rómovia ich vníma-

súhrn z prieskumu
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li ako médium, cez ktoré ku nim (para-
doxne) prúdilo najviac etnických stere-
otypov a predsudkov. Cirkvi sa tak za-
radili k množstvu ďalších inštitúcií, kto-
ré ignorujú rómske osady, respektíve 
v kontaktoch s Rómami sú ovládané 
predsudkami a Rómov vnímajú ako ob-
jekty, ktoré treba „civilizovať“ a apliku-
jú na nich striktne paternalistický prí-
stup. Tu sa ukazuje, že Rómovia na Slo-
vensku pozitívne reagujú najmä na tie 
náboženské aktivity, ktoré k nim pristu-
pujú z tohto pohľadu netradičným spô-
sobom.

Prekračovať etnické 
a sociálne bariéry

Výskum ukázal, že najúspešnejšie 
sú práve netradičné pastoračné misie, 
často letnično-charizmatického raze-
nia. Ich prístup totiž obsahuje množ-
stvo sociálnych prvkov a svojim čle-
nom dáva celkom konkrétne návody 
regulujúce ich každodenný život. Tieto 
hnutia majú menší problém prekračo-
vať etnické a sociálne bariéry. Pri cha-
rizmatických hnutiach do popredia vy-
stupuje ešte aj forma prežívania viery 
– kľúčovým je priamy až osobný kon-
takt s Bohom, s Duchom Svätým, dô-
raz je kladený na emocionalitu, spon-
tánne prežívanie viery demonštrova-
né spevom a emočnými až extatický-
mi prejavmi. Letničné a charizmatické 
hnutia sú v súčasnosti jedným z naj-
dynamickejšie rastúcich kresťanských 
prúdov a v rámci Európy zaznamenali 
medzi Rómami veľkú odozvu.

Odporúčania pre cirkvi, 
štát a samosprávu

Z výskumu vyplýva niekoľko odporú-
čaní, aby misijná práca Rómom čo naj-
viac pomohla nájsť svoje miesto v spo-
ločnosti. Cirkvi by sa mali vo svojej mi-
sii zamerať na všetky vekové skupiny. 
Malo by ísť o intenzívnu a permanent-
nú prácu v komunite. Je dôležité umož-
niť zapojenie v štruktúrach zboru pre 
čo najväčší počet rómskych členov s dô-
razom na výchovu rómskych lídrov. 
Miestny zbor my mal zároveň udržiavať 
kontakty so zbormi mimo svojej lokali-
ty. Pastorácia by sa mala vyhýbať strikt-
ne exkluzívnemu modelu a skôr zdô-
razňovať vzájomnú toleranciu a rešpekt 
voči odlišným teologickým tradíciám 
a akcentom, ktoré významne pomáha-
jú predchádzať konfliktom. Otvorenosť 
k spolupráci s inými denomináciami, 

lokálnou samosprávou, ako i médiami 
(šírenie osvety a pozitívnych informá-
cií) predchádzajú vzniku nálepky sek-
tár, najmä v prípade menších neregis-
trovaných denominácií. Vo viacerých 
prípadoch sa ukázalo, že stavať misiu 
na obdarovávaní svojich členov je vy-
soko neefektívne, skôr naopak, mno-
hé náboženské misie, ktoré vyžadujú 
od svojich členov aspoň symbolickú 
finančnú spoluúčasť sú oveľa efektív-
nejšie a členská základňa je oveľa sta-
bilnejšia. Jedným z vysvetlení je to, že 
členovia takéhoto zboru potom tento 
zbor považujú za svoj vlastný a s väč-
ším oduševnením participujú na jeho 
spoluvytváraní.

Štát i miestna samospráva by mali 
vnímať pastoráciu Rómov ako efek-
tívny sociálny nástroj a preto by mo-
hol vytvoriť systémové a transparent-
né modely na podporu jeho fungo-
vania v praxi. Mal by sa snažiť o po-
užívanie inkluzívneho modelu v štát-
nej praxi: preferovanie registrova-
ných cirkví a striktné pravidlá na re-
gistráciu cirkví v SR sú jednoznačne 
prejavom exkluzívneho modelu, kedy 
štát podporuje a preferuje len niekto-
ré „svoje“ cirkvi. Z hľadiska efektivi-
ty sociálnej inklúzie Rómov sa však 
toto kritérium ukázalo ako úplne ire-
levantné (najlepšie výsledky z hľadis-
ka výskumu dosahovali práve nere-
gistrované cirkvi a denominácie). Zá-
roveň by mal štát podporovať osvetu 
a šírenie informácií o pozitívnych prí-
kladoch sociálnej zmeny. Samosprá-
vy by sa nemali vyhýbať podpore lo-
kálnych pastoračných iniciatív me-
dzi Rómami (finančná i morálna), čas-
to krát napríklad prenajímaním obec-
ných priestorov na zhromaždenia, ale-
bo pomoci cirkvi využívaním aktivač-
ných prác a podobne.

Výskum ukázal, že na rozdiel od 
mnohých iných štátnych programov 
zameraných na sociálnu inklúziu so-
ciálne vylúčených Rómov, je tento ná-
stroj veľmi efektívny: aj v lokalitách 
kde nefunguje trh práce, kde nejestvu-
jú žiadne sociálne siete (ani pre majo-
ritné obyvateľstvo). Navyše je účinný 
už v relatívne krátkej časovej perspek-
tíve. Tento nástroj je efektívny, preto 
hovoríme, že je škoda, ak ho štát ne-
podporuje a nevyužíva.

Historia magistra vitae - história je 
vraj učiteľkou života, hovorili nám ke-
dysi v škole. Nuž, kus pravdy na tom je, 
ale skutočnosť býva zložitejšia. V tej istej 
škole nás totiž učili históriu prifarbenú 
na komunistický spôsob; bolo v tom viac 
propagandy než hľadania pravdy. Pove-
dať: „História nás učí,“ je riskantné – prí-
liš ľahko sa môže stať, že hovorca hlá-
sa nejakú svoju pravdu a pritom sa ohá-
ňa históriou, akoby to bola nejaká objek-
tívna skutočnosť. História je vždy nejaká 
ľudská, našou perspektívou prifarbená 
interpretácia toho, čo sa stalo v minulos-
ti. Preto je poctivejšie povedať: „Učíme sa 
z minulosti.“ No… kiežby sme sa poučili!

Dvetisíc rokov cirkevných dejín skrý-
va veľa neznámeho a málokto v na-
šich kruhoch je naslovovzatým odborní-
kom. Preto sme vďačne využili ponúka-
nú možnosť a pozvali Wolfganga Klip-
perta, učiteľa z Biblicko-teologickej aka-
démie vo Wiedeneste na Letný biblický 
kurz v Novom Meste nad Váhom. Bol už 
piatym v poradí, ktoré pravidelne v lete 
pripravuje Seminář biblického vzdělá-
vání a Kresťanského centrum BEREA. 
Kurz dostal názov Inšpirujúce momenty 
z dejín cirkvi. Nešlo nám totiž o podrob-
né prebratie histórie cirkvi – alebo as-
poň jedného konkrétneho obdobia – ale 
o pohľad na niektoré vybrané momenty, 
z ktorých súčasná cirkev (alebo konkrét-
ne tzv. bratské hnutie, ktorého sme sú-
časťou) čerpá inšpiráciu a poučenie, no 
aj varovanie – lebo kto sa nepoučí z mi-
nulosti, je odsúdený opakovať jej chyby.

Pri téme Moc evanjelia v Rímskej ríši 
sme si všímali rast a šírenie kresťanstva 
v prvých storočiach od dôb prvej cirkvi, 
zachytených v knihe Skutkov, až do chví-
le, keď sa stalo oficiálnym náboženstvom 
ríše. Kresťanstvo sa v tomto období roz-
šírilo z východu na západ, z miest na vi-
diek a od židov k pohanom. Aj bez naiv-
ne idealizujúcej predstavy o ranej cirkvi 
tu je veľa poučného pre dnešok, keď sa 
tiež stretáva kresťanská viera a pluralis-
tickým a čoraz viac pohanským svetom.

Preskočili sme 12 storočí a témou Re-
formovaná viera sme sa zamerali nie na 
Martina Luthera, ale na Jána Kalvína, 
s ktorým majú evanjelikálne cirkvi zrej-
me viac spoločného. Všímali sme si jeho 
teológiu, v ktorej je všetko podriadené 
Božej sláve, cirkevné zriadenie, ktoré je 
inšpiráciou pre rôzne súčasné denomi-
nácie, a podnetný vzťah cirkvi a okolitej 
spoločnosti.
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niečoho veľkého – a to je dôvod pre po-
koru i vďačnosť. Svätý Duch neodišiel po 
smrti apoštolov aby sa vrátil v čase vzni-
ku bratského hnutia (alebo Reformácie, 
aby sme boli veľkorysejší). Boh mal v kaž-
dej dobe ľudí, ktorí mu slúžili a prejavili 
pritom neraz veľkú statočnosť. V prvých 
storočiach to boli martýri, ktorí zachovali 
vernosť Pánovi doslova až do smrti. A po-
tom apoštolskí otcovia, ktorí formulovali 
kresťanské vyznania a bojovali proti blu-
dom. Nie sú len postavami katolíckej ale-
bo pravoslávnej cirkvi, sú aj naši. Všeličo 
by sme im mohli vytknúť, ale vďaka Bohu 
za nich! Stojíme na ich pleciach.

Pri štúdiu histórie získavame reálnej-
ší pohľad aj na našich hrdinov. Život nie 
je čierno-biely a skutoční ľudia sa neda-
jú zatriediť do úhľadných priečinkov: 
dobrí/zlí. Mnohí veľkí vodcovia, učite-
lia, reformátori a evanjelisti sú nám dob-
rým vzorom v nejakej veci, ale neboli 
bez chýb. Napokon, to platí aj o biblic-
kých hrdinoch. A predsa si ich Pán Boh 
použil – a vo svojej milosti môže použiť 
i nás.

Ďalej vidíme, že dejiny cirkvi sa nedejú 
vo vzduchoprázdne. Vynárajú sa mnohé 
súvislosti medzi tým, čo prežíva cirkev, 
a tým, čo sa deje vo svete politiky, hospo-
dárstva a kultúry. Mnohé veci sa dajú po-
chopiť až pri tomto širšom pohľade. Ani 
náš život a službu nemožno izolovať od 
sveta okolo nás. Dokážeme odpovedať 
na jeho výzvy a byť „čitateľnou“ cirkvou, 

ktorá svedčí o svojom Pánovi zrozumiteľ-
ným spôsobom?

To, čo niekedy cirkev prežívala vo svo-
jom prítomnom čase, je pre nás predme-
tom historického skúmania. Ak Pán ne-
príde v krátkom čase, to, čo prežívame te-
raz my, budú neskôr skúmať ďalšie gene-
rácie. Čo povedia budúci historici o nás? 
Aký priliehavý názov by mala téma o na-
šej dobe a aká inšpirácia by sa tu dala 
nájsť?

Pri takejto úvahe mi dáva nádej jed-
na vec. Pred dvetisíc rokmi Pán Ježiš po-
vedal, že vybuduje svoju cirkev a ani pe-
kelné brány ju nepremôžu. A doteraz 
to robí! Pri všetkých zlyhaniach cirkvi 
– a za 2000 rokov ich bolo viac než dosť 
– on zostáva verný svojmu slovu. Preto 
ani nad cirkvou súčasnosti netreba lá-
mať palicu.

O tom, že cirkev má nielen minulosť, 
ale aj budúcnosť, hovorí niečo aj zlože-
nie účastníkov na kurze. Našli by ste tam 
ľudí z Českej i Slovenskej republiky, mu-
žov i ženy, starších i mladších. Zažili sme 
spoločné vyučovanie, voľný program (kú-
panie v jazere a exkurziu na hrade Bec-
kov), spoločenstvo s domácimi veriaci-
mi, večer svedectiev a modlitieb za mi-
siu i rozhovor v terapeutickej skupine. 
Viac o kurze (vrátane fotiek a nahrávok) 
nájdete na webe http://www.berea.sk/
lbk12.htm. Ale najlepšie je skúsiť to na-
živo – možno na budúce leto.

z minulosti
reportáž

Zvláštnou blízkosťou na nás dýchla 
téma Obnovená cirkev, kde sme sa po-
zreli na pietizmus, a konkrétne ten ochra-
novský. Zbožný a zámožný gróf Zinzen-
dorf na svojich statkoch poskytol útočis-
ko tzv. Moravským bratom, utečencom 
z českých zemí v dobe po porážke Re-
formácie. Vzájomné ovplyvňovanie rôz-
nych prúdov prebudeneckého kresťan-
stva sa ukázalo byť veľmi plodné, vzni-
kali tu úplne nové formy zbožnosti a ži-
vota v spoločenstve a nadšenie pre sveto-
vú misiu.

Na to nadväzovali aj ďalšie témy: Prie-
lom k celosvetovej misii, John Wes-
ley a metodizmus (Wesley bol osobne 
ovplyvnený Moravskými bratmi) a Pre-
budenecké hnutia v Amerike. Jarek An-
drýsek pridal vyučovanie na tému Brat-
ské hnutie, bez čoho by tento týždeň ne-
bol kompletný.

Náš prednášajúci sa s odvahou pus-
til aj do temnejších stránok našich dejín, 
keď hovoril o prenasledovaní čarodej-
níc a vzťahu Martina Luthera k židom. 
Okrem tém z histórie oslovil veriacich 
zo zborov v Novom Meste a Piešťanoch 
príhovormi o cirkvi, ktorá chváli svojho 
Pána, vnútorne sa buduje a nesie svetu 
evanjelium.

S časovým odstupom si dovolím po-
núknuť niekoľko osobných reakcií na to, 
čo sme sa spolu učili.

Oboznámenie sa s dejinami cirkvi nám 
pomáha uvedomiť si, že sme súčasťou 
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vzpomínka

NIVY
počátek - minulost – současnost

2. MINULOST
Minulý článek o počátku rekreací na Nivách (u Vsetí-

na, pozn. red.) nebyl přesný v datu prvního setkání mlá-
deže, ke kterému došlo už někdy v první polovině šede-
sátých let minulého století a jednalo se o mládež z ost-
ravského Křesťanského sboru. Upozornil mě na to jeden 
z pamětníků a za chybu se čtenářům omlouvám. První 
setkání tedy bylo někdy v první polovině šedesátých let 
minulého století a jednalo se o ostravskou mládež. Takže 
počátky setkávání věřících lidí na Nivách můžeme posu-
nout ještě před rok 1966, což představuje už padesátile-
tou historii.

V dalším pokračování článků o Nivách bych se chtěl 
věnovat minulosti tohoto krásného místa v České repub-
lice. Protože jsem ale nebyl u všeho a taky si všechno 
nepamatuji, musím znovu využít dostupných kronik, 
které o minulosti pobytů v dřevěnici na Nivách vyprá-
vějí. Minulosti se budu věnovat ve více pokračováních, 
protože je k tomu dostatek dostupných vzpomínek účast-
níků, zejména kronika Niv, která se začala psát v roce 
1969 a sporadicky pokračuje až do r. 2010. I ze zápisů do 
kroniky lze poznat, jak se duševní i morální úroveň náro-
da stále snižuje. Dříve byli pro zápisy v kronikách vybí-
ráni kronikáři s úhledným písmem a znalostí pravopisu, 
kroniky byly proloženy malovanými obrázky, či fotkami, 
zatímco v roce 2010 se v kronikových zápisech z pobytu 
objevují věty a slova: „tak jsem v ložnici u kluků vytvrd-
la“; „ti dva kluci idioti“; „jedno pako mě chytilo za jednu 
část hrudníku, jo, prsa“. I když to do kroniky zapíše dítě, 
měli bychom se zeptat vedoucího, jak děti hlídá a proč si 
dítě dovolí do kroniky psát cokoliv ho napadne. Protože 
chalupu na Nivách využívají nejen křesťané, věřme, že 
takové zápisy psali teenageři, kteří si „křesťané“ neříkají. 
Proto jsem kroniku stáhl do Olomouce a bude k dalším 
zápisům pouze na vypůjčení. 

K dalšímu pokračování psaní o minulosti si vypůjčím 
kroniku s názvem „Kronika Solloru I z let 1967 - 70“, kte-
rou psala sestra Eliška Rezlerová. V neděli 16. července 
1967 začíná čtrnáctidenní pobyt mládeže pod vedením 
bratra Karla Kořínka. Pobyt nám nejlépe přiblíží úryvky 
z citované kroniky, jejichž výběrem se pokusím vystih-
nout jeho atmosféru:

Neděle 16. 7. 1967:
… Netrvalo dlouho a naše pětičlenná skupinka byla 

pohromadě (Eliška Rezlerová, Jana a Věra Drholcová, Mar-
ta a Maruška Kolová, pozn. autora). V Pardubicích jsme si 
oddechly a nabraly nových sil do další cesty. Bylo to potřeba, 
protože rychlík na Vsetín byl tak přeplněný, že nám nezby-
lo, než se uvelebit na zemi u dveří. Nám se v tomto prostředí 
nesmírně líbilo a povídání o všem možném dodávalo veselou 
náladu nejen nám, ale i spolucestujícím. Zejména voják nacpa-
ný ve dveřích se smíchy nemohl udržet a blaženě se potil, až 
z něj teklo.



31ŽIVÉ SLOVO

Dlouho vyhlížené vsetínské nádraží nás 
pak přivítalo slunečním svitem. U Komedů 
jsme se trochu občerstvily a spěchaly do 
shromáždění. To bylo plné mládeže, plné 
známých, milých tváří. Byli zde Pražáci se 
strýčkem Kořínkem a také novomanželé 
Turoňovi. Ze Šumperka mládež, z Ostravy 
a odjinud dobrých pětatřicet lidí. (Během 
doby pak počet vystoupil až na padesát, 
takže se strýček musel vzdát svého ideálu 
„dvacet“). Po shromáždění začalo pršet. 
Jožka Hrušků má výborné auto, zvané 
„gazík“, které pojme až deset lidí. Tímto 
dopravním prostředkem byla převezena 
naše zavazadla a někteří slabší absolventi. 
Ostatní pak v dešti putovali vzhůru do kop-
ců Vsetínských. Ani bláto nikomu nevadilo 
a celá banda se včas sešla v „hotelu Magi“ 
na Nivách (hotel Magi byla chaloupka 
Komedů u velkého ořechu, nad Mikačový-
mi – pozn. autora). Zde jsme se každý podle 
chuti zabydleli a po večeři našli svou ložni-
ci na slámě.

Pondělí 17. 7. 1967:
Ráno nás přivítalo bouřkou a lijavcem. 

Sešli jsme se ke snídani z různých koutů. 
Děvčata mají noclehárnu na půdě hotelu 
Magi, chlapi ve stodolách u Hrušků. Snída-
ně byla výborná, o to se postarala tetička 
Lydie, lékařka (s. Lydie Melníková – pozn. 
autora), která si sem přijela odpočinout od 
svého zaměstnání. Ale asi si moc neodpoča-
la, když se tak dobře starala o naše žaludky. 
Potom přišlo rozdělení na skupiny, které 
měly své velitele. Tak vznikla skupina Bob-
rů, Čmeláků, Černých panterů, Jitřenek, Li-
šek a Delfínů...

Průměrně o 7. hodině ranní se ozvala 
trubka jako budíček. Ten, kdo na ni troubil, 
se obyčejně v tom velmi vyžíval, horší to 

bylo s těmi, kteří měli vstávat. Zatímco služ-
ba řádila v hotelu Magi, se děvčata myla na 
verandě, hoši zase u Hrušků. Potom někteří 
dokonce dělali rozcvičku. Nejkrásnější začá-
tek dne zažil ten, kdo si vylezl vysoko na 
stráň a při ptačím zpěvu a vycházejícím 
slunci, měl svou chvilku s Pánem Ježíšem. 
Čas k snídani oznámil gong, tj. veliká ocelo-
vá pila (kotouč z cirkulárky – pozn. autora), 
do které někdo bušil kleštěmi. Znělo to jako 
zvony a daleko bylo slyšet. Na tento signál 
se začala scházet děcka ze všech stran do 
hotelu, kde se potom hbitě ztrácely krajíce 
a jiná jídla. Jednou jsme měli na snídani 
dokonce opékané buřty!

Protože první pondělí na Nivách nás 
uctilo deštěm, měli jsme pěknou příležitost 
nerušeně si zasednout k chvilce u Božího 
Slova. Náš hotel Magi se rozezněl písněmi 
a pak byl přečten text uvažování – Ef 4,25-
28. Co je to lež a co pravda...

Úterý 18. 7. 1967:
… Když jsme se vraceli ze shromáždění na 

Nivy, vychází ve své majestátnosti nádher-
ný měsíc. Obloha byla plná hvězd a nám 
bylo tak radostně a dobře. Asi v polovině 
cesty nás předjel Jožka se svým gazíkem. 
Několik unavených nasedlo a potom zažilo 
pravou „jízdu smrti“. Auto jakoby se pro-
měnilo v nezkrotného oře. Vyhazovalo, 
lítalo ze strany na stranu, uhánělo přes 
kameny a výmoly jako splašené a málem 
dělalo kotrmelce. To se ví, že se uvnitř ozý-
valy výkřiky zděšení, jen řidič se klidně 
usmíval, a když auto konečně stálo, hrdě 
přijímal pochvalu. Strýček řekl, že musí mít 
jistě dobré brzdy, načež Jožka prohlásil, že 
mu zabírají až na třetí šlápnutí a kdo se prý 
chce ještě povozit. Na to se však všichni 
snažili z auta uniknout, neboť jim byl přece 

jen život milý. Zanedlouho se ozývala do 
tichého večera píseň „Orion už v dáli září“. 
Potom vše utichlo, jen Gazik se musel celou 
noc kurýrovat.

Středa 19. 7. 1967
… Zpěvem ukončujeme dnešní dopoledne 

a pak hurá ven. U Hrušků mají psa, jménem 
Šohaj. Hoši ho znamenitě dráždí a cvičí. 
Danuška Slepánková volá: „Junáku, pojď 
sem!“ Na to se ostatní smějí a rozsuzují 
moudře, zdali je správné jméno Šohaj, nebo 
Junák. Strýček upozorňuje, že prý bude 
bodování pořádku, ať radši jdou zkontrolo-
vat své věci. Na to však vůbec nikdo nerea-
guje. Jedině gong mají všichni v merku a už 
se hrnou k jídlu. Protože je hezky, obědvá 
se venku. Služba podává jídlo okénkem, 
je výborná rajská nebo koprová, co si kdo 
vybere. Někteří fajnšmekři si to smíchali 
dohromady. Odpoledne se jde na koupaliště 
(do Semetína, pozn. autora). Lesem ze strá-
ně dolů, to se to utíká. Někdo zoufale křičí, 
že to nezabrzdí...

Čtvrtek 20. 7. 1967:
… Když jsme vycházeli ze shromáždění, 

poskakovala Jitka radostí. Dozvěděla se, že 
Lišky vyhrály první bodování, které bylo 
dnes provedeno. Černí panteři se dopra-
covali na poslední místo, ale náladu jim to 
nekazí. Do kopců se to pochoduje dobře. 
Škoda, že Růženka Palová nemůže s námi. 
Po zdolání nejprudší stráně se ohlížíme do 
údolí. Na jedné straně osvětlení, rušné měs-
to, na druhé měsícem ozářená, tichá příroda. 
Jdeme dál temným lesem a cvrčkové nám 
hrají večerní koncert. Cesta, která míří už 
jen do Hruškovic statku, má po obou stra-
nách malé ohrazení, kam si sedáme jeden 
po druhém, když přicházíme za sebou. Při 
doprovodu kytary tiše zpíváme naše večer-
ky. Je překrásný letní večer. Cítíme v tuto 
chvíli, jakoby nebe a zem přijímaly požeh-
nání pro nás, děti Boží. Ani se nám nechce 
do hotelu na večeři, ale je už hodně pozdě. 
Když z nás spadlo kouzlo noci, vrhli jsme 
se na dobré lívance, vyrobené tetičkou Lydií 
za naší nepřítomnosti. Byla jich sice pěkná 
hromádka, ale nakonec kdo zaváhal, nejedl, 
takže málem ani nezbylo na strýčka.

Sobota 22. 7. 1967:
(po celodenním výletu v Lidečku)... Ve 

Vsetíně jsme dostali chuť na zmrzlinu, ale 
protože je sobota, cukrárna samozřejmě 
není v provozu. Jdeme tedy vzhůru na 
Nivy, kam se dnes sešlo mnoho lidí. Je nás 
kolem táboráku pěkná hromádka, asi sto. 
Také Firlátka a Líba přijely z Ostravy. Mar-
ta s Marií nám všem krásně zazpívaly. Čer-

vzpomínka
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ní panteři připravili pěknou píseň, kterou 
zpívali anglicky, německy, polsky a česky. 
Velmi se nám líbilo, jak Jerry pěl jadrnou 
angličtinou: „Hevrli sanšajn...“ Petr Sucho-
mel se svými sólovými písněmi též velmi 
zaujal naši pozornost. I vsetínské duo bylo 
moc pěkné a SOLÓR. tj. Sobotka-Lomnice-
Rychnov přispěl několika písněmi. Jenyček 
s Honzou, praví to mistři na housle, dove-
dou svou hudbou vzít dech každému, kdo 
je poslouchá. Do tichého večera zněla slova 
básníků, jež nám přednesla dvě děvčata. 
Vláďa Valenta, známý to skladatel duchov-
ních písní, vybral také některé ze svého 
repertoáru.

Čarovná záře ohně nás ozařovala a vzdá-
lené kopce osvětlovala bouřka se svými 
blesky. Když čas velmi pokročil, zazpívaly 
se večerky a pak, ó ta pochoutka, opékané 
buřty měly přijít na řadu. Avšak co to? Po 
buřtech ani stopy. Nastalo pátrání, Jerry se 
tvářil sice nevinně, ale měl v tom jistě prs-
ty. Nakonec vše dobře dopadlo. Spraved-
livý hněv Marty Komedové byl usmířen, 
když jí „syn“ Jerry podal krásně opečený 
špekáček, kterým chtěl odčinit svou vinu.

Po náležitém nasycení přeskakovali 
někteří hoši oheň a při tom dívky hrůzou 
koprněly. Když uhodila dvanáctá, nechtělo 
se ještě nikomu spát, ale podivné individu-
um, které se kolem potulovalo, nás přimělo, 
že jsme v tichosti zalezli na svá hnízda, kro-
mě Jenyčka, jenž spal u dveří dívčí ložnice 
jako hlídka. Jeho statečnost odradila noč-
ního pobudu, takže dívky spaly bezpečně 
celou noc.

Neděle 23. 7. 1967:

Šum utichl. Sedíme kolem prostřené-

ho stolu a děkujeme za nový den našemu 
Bohu. Všichni jsou ve svátečním, připra-
veni do shromáždění. I ta příroda se nějak 
slavnostně usmívá. Jakoby v neděli bylo 
všechno hezčí. Pochod do Vsetína je vážný 
i veselý. Jenda a mnozí jiní kráčejí vážně, 
mají jistě nad čím uvažovat. Od domu pod-
le cesty se vypravilo na cestu s námi kůzle. 
Žádné přemlouvání ho nepřimělo, aby se 
vrátilo. A tak jdeme a smějeme se předsta-
vě, že po vsetínském náměstí bude za námi 
poskakovat. Ještě štěstí, že jeho majitel si 
pro něj včas přišel. Cesta do shromáždě-
ní vede sice spletitými uličkami, ale my ji 
už dobře známe a přicházíme právě včas. 
Velebná a svatá je chvíle kolem stolu Páně. 
Slovo Boží nám opět představuje Pána Ježí-
še, za nás umučeného a zmrtvýchvstalého. 

Po ukončení jdeme na oběd do restaura-
ce, který nám zaplatil sbor. Protože je velice 
teplo, zamířili potom někteří na koupaliště, 
jiní k řece, nebo někdo taky pod strom do 
stínu, aby se oddal odpočinku. Ve tři hodiny 
jsme se zase všichni sešli ve shromáždění...

Tolik přepis úryvků z kroniky
Tohoto pobytu jsem se zúčastnil také. 

Poprvé. Bylo mi 16 let a pobyt na Nivách 
jsem dostal od rodičů za odměnu. Tře-
baže stál týden 100 Kčs, bylo to pro rodi-
če hodně. Abych ušetřil, jel jsem z Opa-
vy stopem. Cestoval jsem se svým bra-
trancem, Vláďou Pípalem. Vyjeli jsme 
ráno a na některých místech dost dlou-
ho čekali, než nás někdo vzal. Někde 
u Valašského Meziříčí nám zastavil 
nákladní automobil Praga V3S. Mně 
vzal do kabiny, Vláďa musel na korbu. 
Ta byla špinavá od nějakého cementu, 
či jiného prachu. Cestou prach vířil 

vítr, takže když jsme vystupovali, Vláďa 
vypadal jako mlynář, jenom oči mu sví-
tily. Oprášil se a cestovali jsme dál, až 
do Vsetína. Cestu na Nivy jsme nezna-
li, jenom jsme věděli, že cesta začíná 
na „Žambožce“. Na tu jsme se vyptali 
a pak šli neznámo kam, pořád do kop-
ce. Když jsme přišli na rozcestí a nevě-
děli jsme kudy dál, hodili jsme si deset-
níkem a pokračovali. Kupodivu jsme šli 
správně, až nás asi v půli cesty potkal 
br. Jožka Holubec a ten nás dovedl až 
na místo. Utrmáceni celodenním cesto-
váním jsme rádi složili kosti ve stodole 
na seně. A začaly krásné dny mých prv-
ních středoškolských prázdnin, na které 
se nedá zapomenout.

Příště budeme pokračovat dalšími 
vzpomínkami na tento čtrnáctidenní 
pobyt mládeže na Nivách v r. 1967, ale 
dalším, jeho druhým, týdnem. Prosím 
všechny čtenáře, kteří na tomto pobytu 
byli, o poskytnutí příspěvku: vzpomín-
ky, fotografií (oskenuji je a vrátím).

Přeji všem čtenářům požehnané příští 
dny, týdny a měsíce, než opět vklouz-
neme do děje dalších dnů, které spolu 
mládežníci před 45 lety trávili. 

Pokračování následuje.
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Osem krížikov
pre Janka Ostroluckého

životné jubileum

Ján Ostrolucký je jedným zo zaklada-
júcich redaktorov časopisu Živé Slovo 
(1969) a jeho redakciu viedol od roku 
1988 do roku 1993. Nedávno oslávil 
osemdesiat rokov a pri príležitosti jeho 
jubilea som ho požiadal, aby sa vyjadril 
ku každému zo svojich ôsmich „symbo-
lických krížikov“ a porozprával o svo-
jom živote, viere, stretnutiach a náhľa-
doch brata slúžiaceho Slovom Písma. 
Chceli sme, aby ste i vy mohli nahlia-
dnuť do jeho bohatého života a čerpať 
inšpiráciu.

Krížik 1. (1932-1942)
Svetlo tohto sveta som uvidel v Bati-

zovciach, pod Tatrami, kde sa môj otec 
priženil do rodiny Štefkových. Starý otec 
bol starším zboru v tejto obci a môj otec 
patril k priekopníkom bratských zbo-
rov v oblasti Zvolena a Banskej Bystrice. 
Dlho sme sa v Batizovciach nedívali na 
krásne tatranské končiare, a ja si z tej 
doby na ne vôbec nespomínam. Ako 
štvorročného ma rodičia vzali do Nitry, 
kde kúpili vinohrad s malým domom. 
Bolo to kvôli finančnému zabezpe-
čeniu rodiny, lebo pod Tatrami veľké 
možnosti neboli. V Nitre bol malý zbor 
veriacich (bratský zbor, pozn. red.), ale 
s „veľkými osobnosťami“. Mohol som 

počúvať evanjelium nielen doma, ale 
aj na besiedke z úst nezabudnuteľného 
brata Szíjjárta. Prvé vedomosti som zís-
kal v cirkevnej evanjelickej škole, kde 
v jednej triede boli žiaci ôsmich roční-
kov a s jedným učiteľom. Myslím, že 
lepšie vyučovanie ani nemohlo byť, lebo 
dvaja sme z piatej triedy išli na biskup-
ské gymnázium, kde sme sa v prvom 
ročníku ani nemuseli učiť. Obidvaja 
sme mali samé jednotky a vynikajúci 
vstup medzi katolíckych žiakov, ktorí 
sa pripravovali na budúcich cirkevných 
hodnostárov. Je to takmer neuveriteľné, 
že až do roku 1948 sa každé ráno pred 
vyučovaním za účasti niektorého profe-
sora celá trieda modlila. V tomto období 
ku mne pribudli bratia Mirko a Viktor.

Krížik 2. (1943-1952)
Na začiatku tohto obdobia prebieha-

la vojna. Poznamenala moje štúdium, 
pretože skoro každý deň zazneli sirény 
a my sme museli utekať zo školy domov 
– pre mňa to znamenalo 5 km. V moj-
om živote prebehli dve veľké udalosti, 
a to v roku 1944. Týždeň pred Veľkou 
nocou som odovzdal svoj život Pánovi 
Ježišovi. On na mňa volal, keď som mal 
osem rokov a topil som sa v rieke Nitre. 
Vtedy ma zachránil strýčko Ján Javorník 
a ja som v minulom roku rád vyjadril 
svoju vďačnosť verejne na jeho pohre-
be. V tých niekoľkých sekundách, čo 
som sa topil, som jasne vedel, že zahy-
niem naveky, lebo som sa ešte neobrá-
til. A v takýchto kritických chvíľach sa 
človek už ani obrátiť nedokáže. Tri roky 
som zápasil s myšlienkou, že je čas sa 
rozhodnúť, ale vždy ma čosi zadržalo. 
Viem pochopiť tých ľudí, ktorí o nut-
nosti obrátenia vedia, ale ho odkladajú.

Prišla však chvíľa, keď môj Pán ešte 
raz ku mne mocne prehovoril, a to vo 
sne. Stúpal som po schodoch do prvého 
poschodia vysokého domu a videl som 
cez sklenené dvere hrôzy pekla. Veľmi 
som plakal a kričal, že tam nechcem ísť. 
Z druhého poschodia prichádzala posta-
va v bielom rúchu, ktorá vzťahovala ku 
mne ruky. Prebudil som sa a vedel, že to 
bol Pán Ježiš. O niekoľko dní v nedeľné 
odpoludnie za účasti mamičky, brata 

Kučeru a jednej panej som sa konečne 
Pánovi odovzdal. To On premohol moju 
telesnosť a daroval mi istotu spasenia. 
Od tej chvíle Mu smiem slúžiť s vďakou, 
že ma vyhľadal, povolal a ospravedlnil.

To druhé, čo ma v roku 1944 pozna-
menalo, boli Židia. Rodičia v máji ukry-
li židovskú rodinu Fischových s dcérou 
Aničkou (12 rokov) a synom Emilom (8) 
v našej maštali nad dvomi kravičkami 
a ukrývali ich až do novembra. Tak boli 
zachránení od smrti v koncentračných 
táboroch, do ktorých ich gestapo pred-
sa len zavrelo. Jeden večer na jeseň po-
ľovník priviedol do nášho domu asi 25 
Židov, ktorých našiel ukrytých v kuku-
ričnom poli. Sľúbil im za peniaze, že na 
druhý deň ich dovedie do bezpečia. Do-
dnes vidím tie plačúce detské postavič-
ky. Moji rodičia sa o všetkých postara-
li. Ale na druhý deň pred naším domom 
zastavili autá s gardistami a odviezli ich 
nevedno kam. Tak som k ľuďom tohto 
národa už vtedy získal vzťah súcitu a lá-
sky.

V apríli roku 1945 ruské lietadlá zho-
dili na Nitru bombový koberec, preto-
že pred príchodom frontu bolo mesto 
plné nemeckých vojakov. Tí však v ne-
deľu večer mesto opustili, o čom zrejme 
ruská armáda nevedela, a tak v ponde-
lok ráno mesto bolo bombardované. Za-
hynulo viac ako dvetisíc ľudí. Mamička 
bola v meste a otecko prehľadával mŕt-
voly, či ju nenájde. Keď som ju videl 
skrvavenú prichádzať, veľmi som pla-
kal. Potom odpoludnia som sám išiel 
do mesta k pekárovi po chlieb a videl 
som mŕtvoly poukladané pri chodní-
koch pred zrúcaninami domov. Niko-
mu by som neprial prežívať takéto chví-
le. Roku 1946 si rodičia vzali a vychová-
vali dvojročnú sirotu Martušku Grzná-
rovú (dnes Kováčovú, pozn. red.), ktorá 
bola ako naša sestra, a bola veľkou po-
mocou mamičke až do konca jej živo-
ta v roku 1962. Po maturite som v roku 
1951 odišiel do Bratislavy študovať na 
vysokú školu.

Krížik 3. (1953-1962)
Od roku 1951 až do roku 1956 bola 

činnosť Kresťanských zborov zakáza-
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ná. Je však možné zakázať veriacim ľu-
ďom, aby sa schádzali, čítali a vykladali 
si Božie slovo, spoločne sa modlili? To 
v histórii kresťanstva nikto nikdy nedo-
kázal. Bolo by to ako nedovoliť človeku 
dýchať a jesť. A tak sme sa v Bratislave 
schádzali každý deň – často aj s bratom 
Jánom Sirackým (jedným zo zaklada-
teľov bratského hnutia na Slovensku, 
pozn. red. ). Býval som u milých Žarno-
vických, a tam sa nás niekedy tiesnilo 
viac ako 20. Keďže sme nesmeli nahlas 
spievať, tak sme si piesne aspoň čítali. 
Až v jeden pondelok v novembri 1954 
pred domom Žarnovických zastavili 
štyri autá ŠtB a do jednej v noci celý 
dom prevracali. Mne vzali všetky knihy 
s duchovným obsahom a potom mňa, 
brata Žarnovického a ešte jedného bra-
ta odviezli do budovy ŠtB. Samozrej-
me, nič protištátne nenašli. O štvrtej 
ráno som sa peši vrátil a potešil som 
sestru Žarnovickú, že možno pustia 
jej muža. Nestalo sa tak. Bratia Sirac-
ký, Pavlovič, Žarnovický a Hrdina boli 
uväznení a odsúdení za velezradu. 
Keď odsúdení prechádzali okolo nás 
v oblekoch trestancov, Darinka (vtedy 
ešte Ondrejičková) zavolala na Milanka 
Hrdinu, že počká na neho aj tých desať 
rokov. Všetci sme plakali.

V Nitre zatvorili a odsúdili tiež 
štyroch bratov: môjho otca, Kuče-
ru, Urbana a Michalka. O tejto ťažkej 
dobe napísal môj otec viacej v knižke 
Spomienky. Každý tunel má dva otvory: 
na vstupe a na výstupe. A tak po ťaž-
kom období vojny a neslobody prišiel 
február 1956. Vtedy som prvýkrát uvi-
del brata Antonína Mojžíška z Ostra-
vy, ktorý k Zemanovým do Brna, kde 
som robil diplomovú prácu, priniesol 
správu o povolení činnosti našich zbo-
rov a o tom, že uväznení bratia budú 
prepustení na slobodu. Pretože som 
mal umiestenku do Ostravy, kde som 
dovtedy nikdy nebol, poprosil som ho, 
či by som mohol prísť k nim pozrieť sa, 
kde to mám nastúpiť do zamestnania. 
Mohol som síce zostať ako asistent pro-
fesora Křivánka na vysokej škole v Bra-
tislave, ale Pán tak chcel, aby som šiel do 
Ostravy. Zo školy by ma aj tak za nejaký 
čas kvôli viere vyhodili. V tej chvíli som 
ešte nevedel, že brat Mojžíšek sa stane 
mojím svokrom, pretože v auguste roku 
1957 som si vzal za manželku jeho dcé-
ru Jarmilku. V roku 1959 sa nám narodi-
la dcéra Irenka.

veriacich z celého Československa, 
ale aj hostí zo zahraničia. Obsah naj-
väčšej konferencie v roku 1970, ktorá 
prebiehala v hale Tatran s účasťou vyše 
tisíc účastníkov, som zachytil a spra-
coval v knihe Poklad v nádobě. Nebolo 
to vždy jednoduché. V roku 1980 sme 
museli miesto konferencie presunúť 
do Českého Těšína, lebo krajský cir-
kevný tajomník konferenciu v Ostra-
ve zakázal. Iste nezabudnuteľné boli 
večery duchovných piesní a svedectiev 
o Božom pôsobení v životoch veriacich. 
Mnohí majú hlbokú osobnú spomien-
ku práve na tú konferenciu, na ktorej 
sa odovzdali Pánovi.

Verím, že konferencie boli povzbu-
dením hlavne pre deti a mladých ľudí, 
aby tiež odovzdali svoje životy Páno-
vi Ježišovi, keď to už stovky veriacich 
urobili. Niekoľkokrát som mal prí-
ležitosť slúžiť Slovom na biblickej ško-
le v Jastrzębie-Zdrój, ktorú vedie môj 
milý priateľ Henryk Turkanik. Spája 
nás záujem o eschatológiu, v ktorej si 
úplne rozumieme. Čo som prežíval na 
hraniciach v Českom Těšíne, keď som 
si niesol niekoľko poľských kníh, sa dá 
písať už len s úsmevom. Súčasná mla-
dá generácia by si to už ani nevedela 
predstaviť. Alebo keď som v Bratislave 
pri ceste lietadlom do Ostravy otvoril 
tašku a v nej colníčka uvidela Bibliu. 
Zrejme nastal rozruch na colnici a ja 
som takmer neodletel. Nuž, taká to bola 
doba!

Krížik 6. (1983-1992)
V tomto období si spomínam na 

zvláštne roky, keď sme spolu s bratmi 

Krížik 4. (1963-1972)
V Ostrave som našiel Božiu rodinu. 

Za všetkých spomeniem aspoň milých 
Krmáškových, s ktorými zostalo moje 
priateľstvo až dodnes. Z tohto obdobia 
vyzdvihnem hlavne rok 1969, keď sme 
začali vydávať časopis Živá slova. Zod-
povedným redaktorom bol Karel Koří-
nek, ale celú prácu s prípravou a vydá-
vaním časopisu sme robili s Jaroslavom 
Kapcom a Jožkom Holubcom. Bola to 
prekrásna práca, keď po dlhých rokoch 
sa do rodín dostala duchovná literatúra. 
O časopis bol taký záujem, že stovky 
výtlačkov sa robili nad rámec povolené-
ho množstva.

Rád som navštevoval zbory v Juho-
slávii, prvýkrát v roku 1964, kde nás 
občania vítali hádzaním kvetov do auta, 
a naposledy v roku 2005, keď som smel 
prehovoriť na pohrebe milého brata 
Jozefa Majerského. O tom, čo sme spolu 
s Vladkom Majerským prežívali pri roz-
hlasových reláciách v niektorých obci-
ach, pri evanjelizačných a biblických 
zhromaždeniach v Kresťanskom evanje-
lizačnom stredisku, keď sa napríklad 
za jeden večer obrátilo 6 žien; o situá-
cii, keď lietadlá NATO zničili v Novom 
Sade všetky mosty cez Dunaj, a iných 
skúsenostiach by sa dala napísať celá 
kniha.

Krížik 5. (1973-1982)
Vyberiem aspoň spomienky na kon-

ferencie Kresťanských zborov v Ostra-
ve. Pán mi dal milosť, aby som mohol 
spolu s bratmi nášho zboru zabezpe-
čovať 44 veľkonočných konferencií, 
ktoré boli príležitosťou k stretnutiam 
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Mirkom Osouchom a Zdenkom Pospí-
šilom z Brna pripravovali štvorročné 
biblické vzdelávanie. Myslím, že to 
bolo prvé tohto druhu v našich zbo-
roch. Takmer 50 bratov sa mohlo na 
mesačných stretnutiach zoznamovať so 
všetkými biblickými knihami. Museli 
si pripraviť písomný výklad zadaného 
verša a kázeň na niekoľko minút. Bola 
to originálna príprava na službu Slovom 
v zboroch a niektorí absolventi tohto 
vzdelávania potom začali slúžiť vo svo-
jich zhromaždeniach.

V roku 1990 došlo k nečakanému 
zvratu v dejinách našej spoločnosti aj 
cirkvi. Otvorili sa dvere pre zhromažďo-
vanie, evanjelizáciu, rozhlasové vysiela-
nie s biblickým obsahom a vydávanie 
literatúry. My sme v Ostrave roku 1991 
otvorili nový zborový dom, ktorý sme 
stavali od roku 1984 za finančnej i fyzic-
kej pomoci veriacich z celej republiky. 
Po otvorení domu tu bolo pokrstených 
viac ako 50 veriacich. Zborový dom 
dodnes slúži veriacim ako najväčšie 
stredisko Kresťanských zborov v ČR 
s možnosťou zhromaždenia až 400 ľudí, 
s ubytovaním a stravovaním.

V roku 1990 sme založili Vydava-
teľstvo Kresťanských zborov a od roku 
1992 nieslo názov A-Alef. Bol som jeho 
konateľom spolu s bratom Milošom 
Pidrom. Pomáhali nám milí Janíčkoví 
a neskôr Josef Hierzer. Aby som mohol 
vykonávať zodpovednú prácu redakto-
ra, odišiel som predčasne do dôchodku. 
Vydávali sme tri časopisy a pečať nášho 
vydavateľstva nesie viac než 250 titulov 
kníh a brožúr. Išlo nám o to, aby táto 
literatúra obsahovala učenie apoštolov, 
a aby bola dostupná širokým vrstvám 
čitateľov, ktorí taktiež možno prvýkrát 
čítali niečo o Kresťanských zboroch. 
Činnosť A-Alefu sme ukončili v decem-
bri roku 2009. Teraz v rámci nášho 
zboru v Ostrave-Kunčičkách pokraču-
jeme vo vydávaní ročenky Cestou života 
a časopisu Volání uprostřed noci, prípad-
ne niektorých kníh. V tomto období 
som prežíval aj veľké straty: k Pánovi 
odišiel môj otec a brat Viktor.

Krížik 7. (1993-2002)
V roku 1991 som bol pozvaný do 

Izraela a Jeruzalema, aby som menom 
mojich rodičov prevzal vyznamenanie 
Spravodlivý medzi národmi. Od roku 1993 
do roku 1998 som organizoval a spre-
vádzal šesť skupín pútnikov do Izraela 
a z toho štyrikrát na Mojžišovu horu na 

Sinajskom polostrove. O týchto cestách 
som napísal dve knihy s názvom Izrael 
včera a dnes. Až doposiaľ prednášam 
na tému Izrael a popritom zvestujem 
evanjelium milosti v Pánovi Ježišovi. 
Lebo hovoriť o Izraeli bez zmienky 
o Golgote nie je možné. Smel som hovo-
riť pred 1500 ľuďmi na zhromaždení pri-
ateľov Izraela v záhrade Valdštejnského 
paláca v Prahe, dvakrát v Terezíne a na 
iných miestach. Takých prednášok som 
mal viac než sto. Cez TWR Bratislava aj 
TWR Brno boli vysielané moje relácie 
o Izraeli.

Pre mňa je existencia štátu Izrael 
najväčším znamením blížiaceho sa 
Pánovho príchodu od doby zoslania 
Svätého Ducha. Keď od roku 1998 pra-
cujem ako zodpovedný redaktor časopi-
su Volání uprostřed noci, s láskou mys-
lím na čitateľov, aby aj oni boli pripra-
vení každý deň na prechod do Pánovej 
slávy. Desiatky mailov aj telefonických 
rozhovorov mi potvrdzujú, že prevzatie 
úlohy vydávania časopisu bolo správ-
ne rozhodnutie a Pán sa k tejto práci 
priznáva.

Toto obdobie je poznamenané aj tým, 
že z nášho zboru v niekoľkých etapách 
odišli hlavne mladší veriaci, a to do 
nových ostravských zborov v Zábřehu 
a v Porube. Pán ma potešuje tým, že 
neodišli „do sveta“, ale niektorí z nich 
boli poverení inou formou evanjelizácie. 
Preto ich milujem, aj keď mi z toho bolo 
aj smutno.

Krížik 8. (2003-2012)
Toto obdobie bolo pre mňa najsmut-

nejšie. V decembri 2009 lekári zistili 
mojej manželke nevyliečiteľnú choro-
bu. Až do 20. marca 2011 som bol denne 
s ňou, aby ľahšie niesla to, čím musela 
prechádzať. Od 10. decembra 2010 sme 
spolu prežívali sto dní v hospici, pretože 
tam mala najlepšiu pomoc. Od rána do 
večera sme boli spolu. Vždy dopolud-

nia sme mali stíšenie, keď sme si čítali 
žalmy – prišli sme až k Žalmu 77. Neza-
búdali sme si prečítať článok z ročenky 
Cestou života. Z knihy Příběhy dosud 
živé nás zaujali príbehy z kníh Samuelo-
vých. Modlili sme sa spolu. Tak ubiehal 
deň za dňom. Pri manželke sa striedalo 
asi osem lekárov, ktorí mali od nás sve-
dectvo o potešení v Bohu. Lekárom som 
dal i niektoré moje knihy a potom som 
s nimi pri vizitách hovoril o duchov-
ných záležitostiach. Dodnes s niektorý-
mi udržujem kontakty.

Odchod manželky k Pánovi bol rých-
ly. Keď som ju videl oblečenú vo sve-
tlom obleku pripravenú do truhly, ako-
by z jej tváre vyžarovala spokojnosť. 
Neplakal som, lebo som bol vďačný, 
že tak rýchlo Pán ukončil jej trápe-
nie a vzal ju do slávy, kde už nebude 
bolestí ani sĺz. Ona sa už nevráti, lež ja 
pôjdem za ňou. Od tej chvíle ubehli dni 
a mesiace. Dokončil a vydal som kni-
hu Praktický život kresťana, ktorá je 
mojou siedmou v poradí. Teší ma, keď 
sem-tam počujem, že niektorá z tých 
kníh poslúžila k duchovnému rozhľadu 
alebo rastu. Neviem, prečo som dostal 
takéto poverenie, verím však, že je od 
Pána. Mám siať semeno Slova a Pán dá 
vzrast. A to platí aj o budúcnosti, ktorá 
je predo mnou. Nemyslím na budúc-
nosť tela, tá bude stále horšia, ale na 
slávu pripravenú pre môjho ducha 
a dušu. Stojí za to takto žiť a Pánovi 
slúžiť!

Janko, číslo osem je vraj číslo nového 
začiatku. Niečo sa končí, no niečo sa pred-
sa len aj pre teba začína. Nech ti dá Pán 
do nových začiatkov mnohé svoje požeh-
nania, zdravie a ešte mnohé stretnutia 
v rámci Božieho diela. Potom už len več-
né stretnutie u nášho Boha, kde už žiadne 
krížiky nebudú.

životné jubileum



21. 8. 1978 začala sa spoločná 
práca na spevníku Duchovné pies-
ne stanovením pravidiel pre výber, 
tvorbu, preklady a úpravy piesní 
i pre zostavenie spevníka. Odvtedy 
pokračovala práca na textoch piesní 
až do júna 1983. 

Potom prišlo pripomienkovanie 
textov piesní. Najprv interné – 
bratmi z Kresťanských zborov. 
Za ním externé – bratmi z Bratskej 
jednoty baptistov, Cirkvi bratskej 
a z pietistickej vetvy Evanjelickej 
cirkvi a. v. Až po zohľadnení obo-
jich pripomienok bolo upresnené 
výsledné znenie textov piesní.

Nasledovala práca na hudobnej 
zložke piesní: skladanie nápevov 
pre nové piesne a úprava jestvuj-
úcich nápevov, zväčša ich trans-
ponovaním do výšky vhodnej pre 
spoločný spev. Postupne, ako boli 
piesne hudobne upravené, písali 
ich pomocou propisotu zväčša mla-
dí bratia a sestry z Kresťanských 
zborov (dovedna viac než 20 ľudí).

Vďaka takejto kolektívnej práci 
a spolupráci v priebehu desiatich 
rokov vyšiel v roku 1987 spevník 
Duchovné piesne ako druhý vlast-
ný spevník Kresťanských zborov. 
Spevník bol zbormi s radosťou 
prijatý a už štvrťstoročie sa v nich 
s obľubou používa. Buď vďaka 
Pánu Bohu za dar, ktorý nám 
v ňom dal.

 JÁN HUDEC

25 rokov spevníka 
Duchovné piesne


