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Jdi a udělej to!

Evanjelium v rodinách

Žena statečná



misia
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Ghanská dedina

Som Pánu Bohu nesmierne vďačná za 
možnosť stráviť leto 2012 na krátkodo-
bom misijnom pobyte Wycliffe v Gha-
ne. Aj keď sa pobyt nazýva krátkodobý, 
počas dvoch mesiacov som zažila mno-
ho krásnych skúseností, ktoré si nech-
cem nechať len pre seba a rada sa s vami 
o niektoré z nich podelím. K téme rodi-
na som vybrala nasledujúce.

Jazyku lásky rozumejú všetci

Mojou obľúbenou skúsenosťou bolo 
uspávať malého kučeravého černoška 
zabaleného v látke na mojom chrb-
te. Nádherný pocit! Hoci som nevede-
la miestny jazyk, jazyku lásky rozume-
li všetci. Keď som na verandu priniesla 
cukríky, rozžiarené detské očká boli pre 
mňa najkrajším ďakujem. Pohladenie 
a úsmev ma nikdy nič nestáli, no sta-
li sa drahými v životoch detí, ktoré ma 
každý deň sprevádzali na trh alebo kde-
koľvek inde, kam som išla. Ich hlasné, 
radostné „obroni, obroni“, čo zname-

ná „aha, beloška, beloška“, sprevádza-
né nadšeným mávaním a podávaním 
rúk, mi bolo vždy zdrojom radosti. Čas-
to som si predstavovala, ako za Pánom 
Ježišom deti utekali, On ich bral do ná-
ručia a jednoduchým spôsobom rozdá-
val svoju lásku. 

L‚udia neustále trávia spolu čas 
Veľmi sa mi páčilo, že na dedinke ľu-

dia spolu neustále trávia čas. Deti ani 
neviete priradiť k ich rodičom, pretože 
sa všetky spolu na ulici od rána do veče-
ra hrajú. Ženy predávajú v obchodíkoch 
na „hlavnej obchodnej ceste“ to, čo si 
dopestujú alebo dovezú. Nie sú to však 
obchody so stenami, kde by bola kaž-
dá z žien oddelene. Stánky sú otvore-
né s možnosťou komunikovať so sused-
kou naľavo, napravo, oproti cez cestu... 
A tak sa celý deň môžu zdielať a deba-
tovať. O svoje malé deti sa tiež nemu-
sia obávať, tie sa predsa zabavia a celý 
deň prehrajú s tými susedkinými. Muži 
spolu chytajú ryby a večer pozerajú te-
levízor, ktorý sa nachádza v niektorých 
obchodíkoch na ulici. Keď som sa ve-
čer prechádzala po vonku, z viacerých 
strán som mohla počuť hudbu a spev. 
Muži a ženy sedeli vonku v šere a spo-
lu chválili Boha. Bolo to krásne počú-
vať. Celá dedinka mi pripadala ako jed-
na veľká rodina. Radi spolu trávili čas 
a spoločne vykonávali svoju prácu. 

Nenatáčajú si vlasy, neopaľujú sa 
Ani nás, dve biele dievčatá, nema-

li najmenší problém prijať medzi seba. 
Bolo však zaujímavé pozorovať, ako roz-
dielne nás vnímali deti, ženy a muži. 
Malé deti sa ma báli, pretože nerozume-
li, čo sa so mnou stalo, že vyzerám tak 
hrozne – bielo. Deti, ktoré tento rozdiel 
už chápali, by mi do nekonečna podá-
vali ruku, aby som im ňou potriasla na 
znak priateľstva. Často krát stáli v rade, 
a kým som s podávaním rúk prišla na-
koniec, prví už obehli radu a chceli, aby 
som to robila znova a znova. Ženy sa ma 
často pýtali, či mi môžu skúsiť pokožku. 
Páčili sa im moje chlpy na rukách (oni 
ich veľmi nemajú a čím ich má žena via-
cej tým je tam krajšia) a dotýkali sa mo-

jich vlasov čudujúc sa, prečo ich mám 
také jemné, hladké a rovné. Stále mi ho-
vorili, že aj ony by také chceli a tiež tú 
bielu pleť. Spolu sme sa nasmiali, keď 
som im rozprávala, že u nás si ženy chl-
py holia, vlasy natáčajú, aby ich mali 
kučeravé a opaľujú sa, aby boli tmavšie. 
No a muži, tí boli tiež veľmi priateľskí, 
pýtajúc sa ma dokola tú istú otázku: 
„Will you marry me?“ (Vezmeš si ma?) 

Mladší posluhujú starším
Keď sme išli k niekomu na návštevu, 

všetko sa odohrávalo vonku pred do-
mom. Zvyčajne pod nejakým stromom, 
ktorý slúžil ako slnečník. Všimla som si, 
že vždy mladší členovia rodiny posluho-
vali tým starším a aj nám - návšteve. 
Takže väčšinou to boli deti, ktoré poslu-
hovali rodičom. Tak im prejavovali úctu. 

S radosťou sa podelili s tým, čo 
nemali nazvyš

Dojímalo ma, že ako hosťom nám dali 
veci, ktoré by si sami nedopriali. Keď 
nám ponúkli keksíky či džús, od radosti 
som nevedela, čo so sebou (keďže slad-
kého sa nám dostávalo len veľmi, veľ-
mi málo), no na druhej strane som si 
tiež hneď uvedomila, akí úžasne obe-
taví a pohostinní títo ľudia musia byť. 
Keksíky a džús boli pre nich veľmi dra-
hé, no túžba uctiť si hosťa vždy prevy-
šovala cenu! Štedrosť je niečo, čo som 
sa od miestnych ľudí mohla učiť každý 
deň. Myslím, že pravá štedrosť nezna-

ako veľká rodinaDaniela 
s dievčatami

Spoločné 
varenie 
v kuchyni

Deti 
pomáhajú 

rodičom
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Milosť motivuje 

Články k tématu příštího čísla, jakož i další příspěvky 
zasílejte do konce ledna 2013 na adresu odpovědného 
redaktora.
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DANIELA JAVORNÍKOVÁ

mená s radosťou sa podeliť s niečím, čo viem, že mi nebude chýbať, 
ale s radosťou sa podeliť s niečím, čoho viem, že nemám nazvyš. Keď 
som kráčala ulicou v čase obeda alebo večere, ľudia, ktorí si vonku 
pochutnávali na svojich kašiach ma s radosťou volali, aby som sa pri-
dala k ich dobrôtkam. Ak by som všetky ponuky vždy využila, vráti-
la by som sa dvakrát taká, aká som odišla. 

Boh je ako Otec, ktorého deti vítajú rôzne 

Veľmi dobre som sa cítila v kruhu ešte jednej rodiny. Božej rodiny. 
Som vďačná, že po šesť nedieľ som mohla byť medzi našimi bratmi 
a sestrami, vždy v inom zbore. V každom to bolo trochu iné a úplne 
iné ako doma. Vždy som ďakovala Bohu za to, aký je On veľký Boh, 
Otec všetkých svojich detí, ktorý nedáva nálepky s názvom: toto je 
správna forma bohoslužby a toto nesprávna. Tam som si spomenu-
la na jedno prirovnanie, ktoré mi raz povedala jedna múdra žena. 
Boh je ako otec, ktorého deti vítajú, keď príde domov z práce. Jedno 
dieťa skáče a kričí od radosti, druhé mu chce hneď všetko vyrozprá-
vať a ďalšie ho možno len ticho objíme. Každé z nich je iné, ale On 
ich má rovnako rád. Tento obraz sa mi veľmi často vynáral, keď som 
pozorovala miestnych kresťanov. Boh ich miluje, tak isto ako miluje 
mňa. Na forme nezáleží, záleží na vzťahu s Ním. 

Pán túži po blízkom vzťahu s nami

Počas pobytu v Afrike mi Pán Boh ukazoval, aké dôležité sú vzťahy. 
Aký dôležitý je môj vzťah s Ním, ktorého základ nikdy nemôže byť 
tradícia, povinnosť, či zvyk, ale jedine láska. Veď keď niekoho milu-
jem, nesmierne sa teším, keď s ním môžem tráviť čas, keď môžem ro-
biť niečo, z čoho viem, že bude mať radosť. Vtedy to nerobím z povin-
nosti, ale z lásky. Náš Pán túži po blízkom intímnom vzťahu s nami 
založenom na láske. Aká je moja reakcia na Jeho ponuku? 

Bieda, ktorá dáva aj to posledné, je bohatstvom

Keď som sa vrátila z Afriky, viacero ľudí sa ma pýtalo jednu otáz-
ku: „Bola tam ale poriadna bieda, však?“ Ak by mi položili túto otáz-
ku na začiatku môjho pobytu v Ghane, zrejme by som odpovedala: 
„To teda bola.“ Ale po niekoľkých týždňoch strávených medzi ľuď-
mi na dedine, kde ma každý deň zdravili na ulici s veľkým úsmevom 
a nadšením volali k sebe na návštevu, kde by mi dali aj to posledné, 
čo mali, by som dnes odpovedala inak. Spokojnosť a vďačnosť s tým, 
čo majú a možnosť sa o to so mnou podeliť, bola taká viditeľná, že by 
som nikdy prostredie, v ktorom som bola, nenazvala biedou. Preto 
moja odpoveď dnes znie odlišne. Myslím, že bieda nie je to, keď člo-
vek niečo nemá, ale hlavne to, keď aj tak nie je spokojný a vďačný. 

Vďaka Bohu za misionárov, ktorí verne slúžia Bohu, aby mocné Bo-
žie Slovo hovorilo k ľuďom ich rečou. Len tak sa správa o bezhranič-
nej Božej láske rozšíri aj za hranice nášho pohodlia. Ďakujem Vám za 
Vaše modlitby, ktoré nás sprevádzali, ako aj za možnosť sa s Vami po-
deliť o skúsenosti, ktoré som si z Ghany odniesla v srdci.

Dedinský obchod



4 ŽIVÉ SLOVO

úvodník

PETER KOZÁR

Vydávají
Křesťanské sbory, Šámalova 3915/15a 
615 00 Brno–Židenice, www.ziveslovo.cz

Odpovědný redaktor, správa 
inzerce a adresa české redakce
Jaromír Andrýsek, Okrajová 3, 
737 01 Český Těšín
tel.: +420 552 321 102
tel.: +420 776 737 282
e-mail: ja.andrysek@gmail.com

Adresa slovenskej redakcie
Peter Kozár, Nobelova 6/A, 
831 02 Bratislava 
tel.: +421 908 390 753
e-mail: pkozar@berea.sk

Redakční rada
Ján Číž, Aleš Drbal, Petra Eliášová, 
Ján Hudec, Matúš Koša, Peter Kozár, 
Ján Kučera, Tomáš Pala, Pavel Šíma, 
Jan Vopalecký, Irena Zemanová

Grafická úprava a tisk
Vydavatelství g-koukol.cz
Ostravská 130, 736 01 Český Těšín–Mosty

Jazyková korektura
Ivo Štěrba st.

Administrace a expedice pro ČR
Josef a Bronislava Hamanovi, 
tel.: +420 775 907 258 
Robert a Simona Brožkovi, 
tel.: +420 605 870 575
Křesťanský sbor Český Těšín, 
Slezská 874, 737 01 Český Těšín
e-mail: jozka.haman@seznam.cz

Administrácia a expedícia pre SR
Bohuslav Javor, Kresťanské centrum Berea, 
Alstrova 38, 831 06 Bratislava, 
tel.: +421 2 4341 1911 
tel.: +421 905 249 379
e-mail: javor@berea.sk

Platby a dobrovolné příspěvky
Křesťanské sbory, Šámalova 3915/15a 
615 00 Brno–Židenice
Česká spořitelna, pobočka Český Těšín
Číslo účtu: 000000-2202217389/0800

Předplatné v České republice
na celý rok 196 Kč + poštovné 72 Kč
jednotlivá čísla 49 Kč + poštovné 18 Kč 

Predplatné na Slovensku
na celý rok 7,6 € + poštovné 2,4 €
jednotlivé čísla 1,9 € + poštovné 0,6 €
Předplatné na další období končí jen 
písemným či telefonickým odhlášením 
v administraci.
Časopis vychází čtyřikrát do roka.
Registrační číslo MK ČR 6480
ISSN 1210-6526

tiráž

„Všetky šťastné rodiny sú si navzájom 
podobné; každá nešťastná rodina je nešťast-
ná svojím spôsobom.“ Veta Leva Nikola-
jeviča Tolstého, ktorou sa začína román 
Anna Kareninová, priam provokuje 
k úvahe: Ak mi všetky rodiny nepripa-
dajú podobné, je to tým, že každá je ne-
jako originálne nešťastná? Neviem… rád 
by som dúfal, že nie. Istá vec je, že Tols-
tého rodina k tým šťastným nepatrila.

Všetci o rodine niečo vieme – niek-
torí aj viac, ako nám je príjemné a rad-
šej by sme na niečo zabudli. Všetci sme 
alebo sme boli súčasťou nejakej rodi-
ny, niektorí aj viacerých. Všetkých nás 
naše rodiny nejako formovali, a my sme 
im všetkým vtlačili nejakú svoju nezma-
zateľnú pečať.

Spoločnosť nás kresťanov vníma ako 
zástancov „tradičnej rodiny“, alebo „tra-
dičných rodinných hodnôt“. Dokáže-
me o nej hovoriť veľa a azda aj múdro. 
Ale niekedy aj spôsobmi, ktoré nie sú 
celkom najužitočnejšie.

Ten prvý ovládali už aj komunistickí 
ideológovia, ktorí ústami vyznávali vie-
ru, že „rodina je základnou bunkou spo-
ločnosti“. Pieť ódy na rodinu vieme aj 
my. Ospievať obetavé, milujúce matky, 
prísnych no v srdci dobrých otcov, živi-
teľov a duchovných vodcov rodín, i po-
slušné dietky. Ak máme v srdci takúto 
spomienku na rodinu z čias detstva, je 
to veľký dar. Ak je to aj našou prítom-
nou skúsenosťou, patríme naozaj k po-
žehnaným. No ak chodíme po svete 
s otvorenými očami, je nám jasné, že 
s maľovaním idylických obrázkov si ne-
vystačíme.

Ten druhý spôsob je hovoriť, „čo by 
sme mali“. Alebo niekedy, čo by mali 
tí druhí. Aj to patrí k nášmu obrazu 
v očiach spoločnosti: kresťania sú mo-
ralisti, ktorí chodia so zdvihnutým obo-
čím a vystretým ukazovákom a pohoto-
vo kádrujú a kritizujú všetky nešváry. 
Nie je to pekný obraz. Hoci – to je nepo-
pierateľné – kritizovať je čo. Je klišé ho-
voriť, že rodina je v kríze. Lenže to ne-
platí len o rodinách neveriacich. Spo-
mínam si z detstva na šok, keď som 
sa prvýkrát dopočul o rozvode známe-
ho kresťana. Dovtedy som žil v pred-
stave, že veriaci sa nerozvádzajú. Dnes 
sa už ten šok nedostavuje, len smútok 
nad ďalšími, ktorým to nevyšlo… Hovo-

riť o tom treba, ale ako? Pozor na fari-
zejskú samospravodlivosť.

Biblia pozná obidva spôsoby hovore-
nia. Sú tam pekné, sem-tam až idylic-
ké obrazy rodín či ich príslušníkov, kto-
ré sa núkajú k napodobovaniu. Naprí-
klad chvála „statočnej ženy chrabrej“ 
v Prísloviach. Nájdeme tam aj predpisy 
či napomenutia, čo Hospodin čaká od 
mužov, žien i detí. No mňa najviac oslo-
vuje iný aspekt biblického pohľadu na 
rodinu – jej zemitý realizmus.

Pri čítaní Biblie vidno, že jej auto-
ri naozaj žili tu na zemi a dokázali za-
chytiť „reálny život“ bez príkras. Ne-
predkladajú nám sirupové, idylické ob-
rázky. Nemaľujú hrdinom svätožiaru. 
Či to je rodina Adama a Evy s Kainom 
a Ábelom, rodina Abraháma či hocikto-
rého iného patriarchu, rodina Dávida či 
hociktorého iného z kráľov, valí sa na 
nás kvantum problémov: zvady, závisť, 
zrada, vražda, intrigy. Toto že sú vyvo-
lení? Toto sú ľudia, s ktorými Boh usku-
točňuje svoje zámery?

Presne tak! Biblické príbehy tak úžas-
ne ilustrujú Božie zvrchované riade-
nie a nezaslúženú milosť. Skláňa sa tr-
pezlivo k ľuďom, ktorí porušujú pra-
vidlá a píše svoj príbeh na pokrkvané 
stránky ich životov. Učí ich o odpuste-
ní a zmierení. Napriek ich nevernosti 
voči nemu i najbližším on zostáva ver-
ný. A cez nich napokon privedie na svet 
sľúbeného Mesiáša.

V tomto adventnom čase si pripomí-
name dobrú správu pre rodinu. Boh sa 
stal človekom, stal sa príslušníkom ľud-
skej rodiny. Prišiel k prostým ľuďom, 
nie elite. Hoci bol Bohom, podriaďoval 
sa svojim nedokonalým rodičom. Zažil 
bolesť straty, veď kus života prežil bez 
pozemského otca. Zažil nepochopenie 
– jeho najbližší ho mali za blázna a po-
tichu ho chceli stiahnuť zo scény. Nie-
sol naše zlyhania i bolesti, čo nám spô-
sobili iní i tie, čo sme my spôsobili im. 
Prešiel krížom i hrobom, aby nás mo-
hol urobiť príslušníkmi svojej rodiny. 
Nehanbí sa nazývať nás bratmi. Rodi-
na má nádej … aj v dvadsiatom prvom 
storočí.

Podnetné čítanie a všetko najlepšie 
v tých Vašich rodinách praje

Nádej pre rodinu
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Advent
Svátek narození 
a předzvěst druhého příchodu Krista

Adventní doba není církví vnímána 
jen jako doba přípravy na svátek naro-
zení Krista. Advent je zároveň předzvěs-
tí jeho druhého a konečného příchodu. 
Obojí, svátek narození i definitivní pří-
chod Krista, je důvodem radostného 
očekávání. Rodiče čtou dětem vánoční 
příběhy a přibližují jim okolnosti naro-
zení Spasitele. Na bohoslužbách se čtou 
jak texty proroků připomínající očeká-
vání spásy a ujištění o Boží věrnosti, tak 
i texty evangelií svědčící o jejich napl-
nění v osobě Ježíše Nazaretského. Jak 
jinak oslavit příchod věčného Slova na 
zem, než slovy Písma, jež Kristův pří-
chod dlouho dopředu ohlašovalo.

Význam jména klíčem 
k adventnímu příběhu

Když na Den smíření na konci září 
sloužil kněz Zachariáš v chrámu, zatím-
co se venku modlilo velké množství lidí, 
zjevil se mu Boží posel se zprávou, že 
jeho neplodná žena Alžběta bude mít 
syna. Nazvat ho měli Jan. Pro Zachariá-
šův rod neobvyklé jméno se však stává 
klíčem k adventnímu příběhu. Jan zna-
mená Bohem darovaný nebo milostivý 
dar Boží. Pro oba rodiče vcelku srozumi-
telné sdělení a důvod k radosti a vese-
lí, vždyť narození syna, pokračovatele 
rodu, bylo jejich velkou nesplněnou tou-
hou. Přesto byl Zachariáš ke slovům 
anděla skeptický. S podobnými postoji 
nedůvěry vůči adventnímu příběhu se 
setkáváme často i u našich současní-
ků. Mám pro to pochopení. Také jsem 
slovům Písma svatého nevěřil, dokud 
jsem dar víry sám nepřijal. Nicméně 
Alžběta skutečně otěhotněla a Zachari-
áš poznal, že poselství, které od anděla 
obdržel, je pravdivé. Jan se stal milosti-
vým darem od Boha nejen svým starým 
rodičům, ale také celému národu, čeka-
jícímu na proroka. Bůh si Jana Křtitele 
povolal, aby skrze něj promlouval a pře-
rušil tak své dlouhé mlčení. Zároveň jej 
učinil předzvěstí narození někoho ještě 
významnějšího, totiž Mesiáše.

Advent - odpověď skeptikům

Jan Křtitel se tedy narodil po deví-
ti měsících ode Dne smíření, někdy 

kolem letního slunovratu. Ještě když 
byla Alžběta v šestém měsíci, obdržela 
i Marie, zasnoubená Josefovi, posel-
ství od anděla Gabriela (Lk 1,30): 
„Neboj se, Marie, vždyť jsi nalezla milost 
u Boha.“ Mariino dítě je rovněž darem 
Boží milosti a jeho jméno Ježíš, Jahve je 
záchrana, odhaluje smysl Kristova pří-
chodu, přinášet spásu všem, kdo ji hle-
dají u Hospodina. „Hle počneš a porodíš 
syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký 
a bude nazván synem Nejvyššího a Pán 
Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.“ Nebylo 
pochyb, že se to poselství týká naroze-
ní v Izraeli tolik vyhlíženého Mesiáše. 
Na rozdíl od Zachariáše přijímá Marie 
adventní poselství pozitivně a ukazuje 
východisko ze slepé uličky skepticismu. 
Současní odpůrci Vánoc často pochybu-
jí o jejich datování. Odpovědí jim může 
být Lukášův historický popis, který 
umístil Mariino početí Krista zhruba do 
doby jarní rovnodennosti, tj. do doby 
židovských Velikonoc na konci břez-
na. Ježíšovo narození by tedy prostým 
výpočtem připadalo na konec prosince, 
na dobu zimního slunovratu.

Svědectví z historie

Zdá se být pravděpodobné, že císař 
Aurelián vymyslel v roce 247 n. l. svátek 
narození nepřemoženého Slunce jako 
reakci na vzrůstající oblibu svátku na-
rození Krista. Císařova snaha přisoudit 
datu, kterým si křesťané připomínali 
narození Spasitele, pohanský význam, 
se však nesetkala s úspěchem. Křesťané 
dál slavili 25. prosince příchod Krista na 
zem a jejich pronásledování vysvětlu-
je, proč se o způsobu, jakým to slavili, 
ví tak málo. Církevní otcové však data 
související s narozením našeho Pána 

Ježíše Krista uchovávali ve své mysli. 
Autor nejstarších církevních dějin Sex-
tus Julius Africanus (160-240) se v díle 
Chronographiai sepsaném v roce 221, 
tedy dávno před římským svátkem Slun-
ce, zmínil o tom, že ke zvěstování Marii 
došlo 25. března. Spolehlivost těchto dat 
navíc potvrzují objevy svitků od Mrtvého 
moře, jejichž data umožňují zjistit rotu-
jící službu kněží v chrámu v době Sta-
rého zákona a podle prof. Shemaryahu 
Talmona s určitostí ukazují, že Zachariáš 
sloužil v chrámu jako kněz v září, čímž je 
potvrzena tradice rané církve o narození 
Krista na konci prosince.

Příležitost k sebereflexi 
a novým rozhodnutím

Advent jako příprava na setkání 
s Kristem vede člověka k hlubší sebere-
flexi a následně pak k pokoře a pokání. 
V adventní době se věřící i celá církev 
zamýšlí nad životem, postí se a při-
pravuje se na Kristův příchod. Trvání 
adventní doby bylo zpočátku proměnli-
vé, až se ustálilo na čtyřech adventních 
nedělích před Vánoci. K tomuto staré-
mu zvyku se pak připojil jeden poměr-
ně mladý, pletení adventních věnců. Ty 
představují symbolickou korunu a tím 
vladařskou roli Krista, přicházejícího 
na svět. Milí čtenáři, zkusme si položit 
otázku: Jak vlastně reagujeme na Kris-
tův příchod my sami? Díváme se na 
adventní příběh kritickým okem pochy-
bujícího Zachariáše, kterého Bůh nako-
nec přiměl kapitulovat? Nebo jsme jako 
Marie, která na zprávu o plodivé moci 
Nejvyššího reagovala pozitivně slovy: 
„Jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvé-
ho slova.” (Lk 1,38)

z perspektivy Písma a historie

aktualita
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rozhovor na téma

O radostech a strastech rodiny
s Jaro Křivohlavým

1. Vážený bratře Křivohlavý, dovol-
te úvodem jednoduchou otázku, co 
pro vás znamená slovo rodina? Vidíte 
nějaký rozdíl mezi tím, když toto slovo 
zaznělo před padesáti lety a dnes?

Nejprve osobně: Běží mi 88. rok živo-
ta. Před 50 lety mi bylo 38 let. Měli jsme 
tři děti a v rodině další dva sirotky. Žila 
ještě moje matka a manželčini rodiče. 
Díky situaci jsme drželi pospolu, těsně 
k sobě - pohromadě. Tak jsme lépe tlu-
mili rány, které přicházely z okolí.

Dnes jsme s manželkou sami – ani 
moji, ani její rodiče již nejsou. Máme 
ale navíc 8 vnoučat (a čtyři jsou již „pod 
čepcem“) a 10 pravnoučat. Naše dcera 
je šestinásobnou babičkou a náš syn je 
čtyřnásobným dědečkem. Máme zase 
k sobě blízko – i když nyní jsme my ti 
„staří“ a oni – ač dědečkové a babič-
ky těmi „mladými“. Obdivujeme, jak 
vedou (vychovávají) své děti a vnoučata 
a jen tak „pod stolem“ si říkáme, že se to 
vyplatilo sázet na rodinu a ne na finan-
ce. Přitom jsme nikdy nouzi neměli.

Kontakt s rodinami v živém 
sboru je vzájemnou posilou.

A nyní obecně: Oba s manželkou 
jsme z venkova. Tam byla rodina vždy 
„základ státu“. Nyní žijeme v Praze. 

Nejsou tu rodinné domečky, ale domy, 
kde v jednom domě bydlí třeba 200 
rodin. Ráno se rodina rozletí – každý 
jinam a každý „honem, honem“. Zájmo-
vých aktivit přitom stonásobně přibylo 
a každého to táhne jinam. Žít klasickým 
rodinným životem je těžší. Není na to 
ani dost místa, ani dost času. Musí se 
o to bojovat. Naštěstí takovýchto rodin 
přece jen několik známe. Pomocí nám 
je dnes jako před 50 lety živý sbor. Tam 
se scházíme i s jinými podobnými rodi-
nami a je nám to vzájemnou posilou.

2. Konec totalitního režimu před 23 
lety nám přinesl svobodu politickou, 
ekonomickou, náboženskou…, ale při-
nesl s sebou i větší prostor pro negativ-
ní věci jako např. drogy, pornografie, 
šikana ve školách. Co mohou věřící 
rodiče dělat, aby své děti před těmito 
nástrahami uchránili?

Zdeněk Matějček byl jednou dotázán. 
„Jak máme vychovávat své děti?“ Odpo-
věděl: „Vychovávejte sebe před dětmi. 
Není jiné lepší cesty.“ S tím plně sou-
hlasím. Děti dělají to, co vidí u rodičů 
– a my se na ně zlobíme. Hlustvisihák 
by řekl: „Pláčete správně, ale na jiném 
hrobě“.

„Vychovávejte sebe před dětmi. 
Není jiné lepší cesty.“

 Tam, kde se daří vyboxovat pro to 
čas, tam se každé ráno všichni sejde-
me nad biblí – s pomůckou „Na každý 
den“. Společně chodíme celá rodina do 
kostela a každý potom do mládeže, na 
třicátníky, do staršovstva. Snažíme se 
o klasické rozhovory u stolu – jak to 
nazval Martin Luther. A hlavně na výle-
tech a při práci v zahradě jdeme spolu 
a vedeme debaty. Večerní „pohádky“ 
nejen s nejmenšími jsou u nás nad „zla-
to“.

3. Najít nějaký univerzální recept na 
správnou výchovu dětí asi nelze a pří-
stupů k výchově je více. Jak se díváte na 
tyto dva přístupy: první (více rozšířený 
spíše v sekulární společnosti) říká, že 
se má naprosto respektovat osobnost 
dítěte a nemají se mu klást žádné hra-
nice, a druhý (praktikovaný zase spíše 
v křesťanském prostředí), který staví 

na tom, že je dítě odmalička obklopeno 
příkazy a zákazy?

Tady, prosím, pozor. Kráčíme po hře-
benu klasické střechy. Ani jedno, ani ne 
druhé by nemělo dominovat. Je to těžší. 
Je třeba vycítit, kdy je zapotřebí příkaz 
a kdy je na místě dát více svobody. 

Snažte se vycítit, kdy přikazovat 
a kdy poskytnout více svobody. 

Kolem nás chodí mnoho lidí s pej-
skem do parku (na Kavčích horách). 
Naší ulicí vedou psy na povázku. OK. 
Jakmile minou poslední dům, pejska 
pustí. Dají mu svobodu. Při tom v naší 
ulici s pejskem mluví a v parku se baví 
mezi sebou. Že bychom to s pejsky umě-
li lépe nežli s vlastními dětmi? Když by 
dítě chtělo vyskočit ze 12. patra, nedovo-
líme mu to. OK. Když se chce jít koupat 
v řece, jdeme s ním. Nejprve do vody 
vlezeme sami – a když ono jde do vody, 
nehneme se od něj na krok. Nespustíme 
z něj oči. Bez nás tam prostě nesmí. OK. 
A po cestě k řece i zpět s ním mluvíme 
jako chlap s chlapem. Taky OK.

4. Mnohé páry nemohou mít z nej-
různějších důvodů přirozenou cestou 
děti, a otázkou teď je, jak s touto situ-
ací naložit. V církevním prostředí jsem 
se setkal s na první pohled duchovně 
vypadajícím názorem, že „Pán Bůh dá 
dítě v pravý čas a když ne, tak ví proč, 
a my si nemáme nic vynucovat“, což 
znamená, že se odmítá využití možnosti 
umělého oplodnění, ale i např. adopto-
vat dítě z dětského domova nebo koje-
neckého ústavu. Jak se díváte na toto 
dilema mnoha párů Vy?

Děkujeme, že se tato věc netýkala 
nás. Kolem nás jsme to však pozorovali. 
A co jsme viděli:

Jedna rodina nemohla mít děti. Tak 
dlouho se rozhodovali, až nakonec ve 
stáří odešli - smutní a bez dětí. Na dru-
hé straně jsme měli možnost pozorovat 
rodinu, která si vzala „dítě z útulku“. 
Mají ho dodnes – a měli a mají s ním 
problémů až až. Proč? K tomu, abychom 
mohli vychovávat dítě, něco potřebuje-
me. Nestačí jen byt a peníze. Jsou při-
tom kladeny požadavky i na nás jako 
rodiče. A když těm nevyhovujeme, měli 

Jaro Křivohlavý
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bychom si dát pozor. Tak jako řidič auta, který si auto 
koupil – a pro jeho dobré užití mu něco chybí. Ten si ho 
kupovat neměl.

5. Velkým problémem v naší zemi je rozvodovost. 
Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v loň-
ském roce rozvedeno 28 100 manželství a rozvody ne-
jsou neznámou ani v církvích. Pokud se to dá vůbec 
nějak stručně pojmout, v čem vidíte největší problém? 
Když je manželství v krizi, co dělat? A když už se 
někdo rozvede, je tím už „odsouzen k samotě“, nebo 
mu může Bůh dát tzv. „druhou šanci“ a může se znova 
vdát či oženit?

Rozvody jsou jako karamboly aut na silnici. Někdo to 
nezvládl, tak šli od toho. Ale proč to nezvládl?

Když chcete jezdit autem, tak musíte jít do autoškoly, 
učit se, složit zkoušku a teprve potom vám dají řidičák. 
Že by do manželství nebylo ničeho takového zapotřebí?

Manželství je vzácná věc, 
vyplatí se pro ně něco udělat.

Měli jsme před lety dobré zkušenosti s „kurzy pro 
snoubence a mladé manžele“ i (v Ostravě) s těmi „vede-
nými sérií dopisů“. Není to všelék, ale něco to je – jako 
lék z lékárny. Ve světě je to dost běžné – i když se za 
účast platí školné. Dělají to církve i vysoké školy. Také 
je dobré něco se dozvědět o tom, jak může člověk vychá-
zet s druhým, jak tvořivě řešit konflikty, jak a kdy umět 
vyjádřit poděkování, jak pomáhat druhému posilovat 
jeho „já“, jak se vyhnout nedorozuměním atp. Domní-
vám se, že manželství je vzácná věc – a je-li něco vzác-
né, vyplatí se pro to něco udělat. Moje maminka říkala, 
že „žádný chytrý nespadl z nebe“. A vedla mne k tomu, 
abych se díval po různých rodinách a manželstvích – 
nejen jak to tam chodí, ale i jak to potom dopadne.

6. Na závěr dovolte osobní otázku. Co byste ze své 
dlouholeté zkušenosti manželské, rodinné i profesní 
doporučil mladým křesťanským párům a rodičům?

Asi to, co jsme dělali v r. 1968 – v době Pražského 
jara. V Olomouci se dali mladí lidé dohromady a v Kro-
měříži organizovali kurzy mladých rodičů. Pozvali si 
lidi přerůzných oborů a byl to seminář, jak se patří. 
O malé děti v kočárcích se tam starala mládež. Organi-
zovali to katolíci. Ti mají své manželské a předmanžel-
ské poradny a ty jsou na velice dobré úrovni. Iniciativa 
musí odněkud přijít. Někdo si to prostě musí vzít za 
svou věc. Bez toho to nejde.

Kdo hledá, nalézá. 
Kdo nehledá, ten také nic nenajde.

Také bych rád zájemce upozornit na to, že dnes již 
máme dosti bohatou česky psanou knihovnu o otáz-
kách snoubenectví, manželství a rodiny. I mně již vyšla 
v Karmelitánském nakladatelství knížečka „O šťast-
ném manželství“. I zde platí, že ten, kdo hledá, nalézá. 
Na neštěstí platí i to druhé – kdo nehledá, nic nenajde.

Děkuji za rozhovor

rozhovor a článek k tématu

JENDA A MAJKA VOPALEČTÍ

Naši kluci

Devět let jsme měli v pěstounské péči jedno děvče. Když Petra dospěla, 
odešla od nás, chtěla si zařídit svůj život po svém. Dnes má dva kluky, kte-
ří si prošli kojeneckým ústavem. Občas jsme je vídali, bylo nám jich líto. 
Vynechávám popis zajímavých a bolestných dobrodružství jejich života. 
Měli jsme je nechat předpokládanému osudu v dětských domovech, v dez-
orientaci života, s tím, že startovní podmínky i do života dospělých budou 
mít velmi těžké? Proč by neměli mít příležitost u nás a ve sboru vnímat 
Boží lásku, jeho pozvání i nabídku? S Petrou jsme se dohodli a dnes jsou 
u nás v pěstounské péči; maminka kluky občas navštěvuje, ale jinak bydlí 
a pracuje asi třicet kilometrů od nás.

Na svůj věk (Sebastián 2,5 roku a Sven 15 měsíců) jsou velice šikov-
ní. Řekl bych, že si s kluky rozumíme. Jsou milí, už si umí hrát, mazlit 
se, na zahradě vydrží chvíli sami, na svůj věk jsou pokročilí i v základ-
ních hygienických úkonech, učí se nevztekat, neodmlouvat, nekřičet ale 
i poslechnout, když jim řekneme, aby si například uklidili hračky. Také 
vědí, co je to trest; umí říct „promiň“ a záleží jim na tom, „aby se babička 
už nezlobila“.

Někdy si říkám, že jsme možná blázni, možná hlupáci. Opravdu neví-
me, jak dlouho budeme schopni se o ně starat. Ale jsem přesvědčen, že být 
s někým v rodině je jeden z nejsilnějších způsobů, „jak se dostat k lidem“. 
Určitě je to silnější než zastavit člověka na ulici, oslovit spolužáka nebo 
kolegu v práci, nebo pozvat někoho na návštěvu. Je-li s námi někdo v rodi-
ně, účastní se všeho dění, vidí naši víru, boje, vítězství i prohry a nakonec 
se rozhoduje. Jde nám o to, abychom v rodině žili Krista, aby Boží slovo 
bylo v našem životě určující. Ale stejně to není záruka, že dítě uvěří a při-
jme Kristovu záchranu pro život zde na zemi i do věčnosti. Petra to viděla 
a nerozhodla se. 

Pán Ježíš přišel sem na zem, aby nás hledal a zachránil. Přišel, i když 
věděl, že ne všichni jeho záchranu přijmou. Ale bylo to jeho poslání a on je 
splnil. Když se podíváme na „naše kluky“, vnímáme, že jsme udělali něco, 
co jsme udělat měli, nyní vidíme, že nám k tomu Bůh dává sílu, moud-
rost, určitý nadhled. Je to naše cesta blíž k lidem, opravdu blízko. Jsme si 
vědomi, že řadu rizik nedokážeme předvídat. Ale vidíme, že nás Bůh nese, 
jsme vděčni za modlitební podporu sboru, který je v tom s námi. Je to bez 
záruky, ale těšíme se, až své životy svěří Pánu Ježíši.

Je to naše cesta. Každý si musí najít před Pánem svou cestu, na které 
bude prožívat Boží požehnání. A my vnímáme, že po ní jdeme.
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tématický článok

JÁN ČÍŽ

Evanjelium v rodinách

Možno sa čitatelia nášho časopisu 
pozastavia nad tým, prečo priestor strá-
nok časopisu venovať takejto rodinnej 
téme. V neposlednom rade je to časopis 
pre celú rodinu a má tiež úlohu niesť 
evanjelium. Kto chce čítať ďalej, dozvie 
sa, ako Boh pôsobil a pôsobí v rodinách 
po niekoľko generácií. Je to už skoro 
storočie, čo toto dielo začalo a doteraz 
pokračuje.

Prvé dotyky Pána
Bolo to na prelome 19. a 20. storo-

čia, kedy do Rakúsko-Uhorskej mo-
narchie začalo prenikať evanjelium 
prostredníctvom misionárov z brat-
ských zborov. Vtedy tiež mnohí mla-
dí ľudia odchádzali za „chlebíkom“ do 
Ameriky. Tak aj môj starý otec. Tam, 
medzi krajanmi a súrodencami okrem 
práce vo Fordovej automobilke sa do-
stal aj do spoločenstva znovuzrode-
ných ľudí. Stretol sa s rodinou Sirac-
kých z Báčského Petrovca. Božie slo-
vo v tomto spoločenstve bolo zvestova-

né inak ako v kostole a mladého Jána 
to oslovilo. Nie vo všetkom bol utvr-
dený, ale aj po návrate do starej vlasti, 
ženbe a účasti na fronte 1. svetovej voj-
ny a zajatí v Rusku, zostali ešte v spo-
mienkach nezmazateľné stopy Božieho 
pôsobenia. Aj keď v praktickom živo-
te sa žilo mnohokrát po starom. Snáď 

možno ešte dodať, že v tomto obdo-
bí sa v evanjelických kostoloch na Slo-
vensku nekázalo o znovuzrodení.

Nečakaná návšteva v rodine
Na stretnutia v spoločenstve vykúpe-

ných s Jánom Čížom v USA nezabudol 
už teraz misionár na Slovensku, brat 
Ján Siracký. Vyhľadal a navštívil pria-
teľa Jána spolu s bratom Jozefom Krá-
ľom. Nenašiel ho však doma, lebo bol 
na jarmoku predávať dobytok. Pripra-
vený počuť a uveriť zvesti o Božej láske 
v Pánovi Ježišovi bol jeho najstarší syn 
Pavel. Ten už od útleho detstva počú-
val v spomienkach svojho otca na po-
byt v Amerike často aj to, že sa musí 
obrátiť k Pánovi Ježišovi, ale bez jasné-
ho svedectva, ako. Pavel vravel bratom, 
ktorí mu svedčili, že sa nemôže obrá-
tiť, lebo musí kradnúť drevo na kúre-
nie, veď sú veľmi chudobní a na drevo 
nezostávajú peniaze. Návod, ako sa ob-
rátiť, dostal od spomínaných bratov aj 
s proroctvom brata Kráľa, že už nebude 
musieť kradnúť drevo na kúrenie. Ten 
mu cestou, keď ich odprevádzal, po-
vedal: „Palinko, ty sa len odovzdaj Pá-
novi Ježišovi a drevo Hospodin opatrí, 
ako to povedal kedysi Abrahám synovi 
Izákovi.“ (1M 22,8) 

Pavel sa v tej istej noci obrátil a to, čo 
predpovedal brat Kráľ, sa stalo nasledu-
júci deň skutočnosťou. Pavel dostal prá-
cu v lese a mohol si nielen zarobiť neja-
kú tú korunu, ale mal aj nárok zadarmo 
dostať odpadové palivové drevo. Podľa 
svedectva brata Pavla Číža, ich rodina 

nemala toľko dreva nikdy predtým ani 
potom, ako keď sa on obrátil.

Prekvapuje ma s akou láskou išli títo 
bratia po zaprášených alebo zablate-
ných cestách–necestách nášho Sloven-
ska, aby niesli evanjelium do rodín. Nie 
vždy si boli istí, že ich ľudia prijmú, že 
nájdu toho, koho hľadajú. Nemali tele-
fón, internet, autá… a predsa pod Páno-
vým vedením išli.

Pán žehná ďalej a ďalej 

Táto evanjelizačná cesta niesla ovo-
cie ďalej a nesie i doteraz. Vrátim sa ku 
generácii detí spomenutých manželov 
a našich rodičov; nikto z nich už neži-
je. Ale najmenej tri z ich 6 detí, ktoré sa 
dožili dospelého veku, našli Pána Ježiša 
ako osobného Spasiteľa a počas celého 
svojho života istotu a službu v Kresťan-
ských zboroch. Vychovali deti, ktorým 
dal Pán milosť, aby sa stali jeho vlast-
níctvom a založili si i rodiny poväčšine 
so znovuzrodenými partnermi a zostali 
v službe Pánovi v týchto zboroch. Treba 
čestne priznať, že nebolo všetko ideál-
ne. No nik sa z nich nerozviedol a mno-
hí spoločne prežili i „zlatú svadbu“.

Teraz už štvrtá generácia pokračuje 
v ceste za Pánom, ale žiaľ, že niektorí aj 
bez Neho. V súčasnosti žijúci potomko-
via sú mnohí znovuzrodení (s partnermi 
minimálne 53) a slúžia v rôznych zbo-
roch na Slovensku a v Srbsku. 

Miesto záveru

Dokonca sa rody Siracký a Číž stretli 
v požehnanom manželstve Anny (roz. 
Čížovej) a Vladimíra Majerských, kde 
Vladkova mamička sa narodila ako Si-
racká. A misia, ktorej venoval svoj život 
nezabudnuteľný brat Siracký, opäť v ich 
rodine pokračuje.

Iste tu v krátkosti spomenutá „sága“ 
jedného, v spoločenskom živote Sloven-
ska temer nič neznamenajúceho rodu, 
však mala a má v Božích plánoch svoje 
miesto. Stojíme v údive nad Božími ces-
tami a ďakujeme Mu.

Príbeh, ktorý môže napísať len život, 
nás učí a povzbudzuje k „siatiu Božieho 
semena“ prostredníctvom práce v rodi-
nách, ako to prikázal Pán Ježiš: Vráť sa 
domov a porozprávaj, aké veľké veci ti uro-
bil Boh. (Lk 8,39)

Sprava Ján Siracký a Pavel Číž

Pre mňa je rodina prvé misijné 
pole a miesto, kde sa najkrajšie 

a najradostnejšie zdieľajú všetky 
skúsenosti zo života s Pánom!
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Rozvody
v moderných manželstvách
Zisťuje sa, že páry, ktoré sa rovnakým 

dielom zúčastňujú na domácich prá-
cach, sa skôr rozvedú.

Percento rozvodov je oveľa vyššie 
v „moderných“ manželstvách, ktoré sa rov-
nako podieľajú na domácich prácach než 
tam, kde žena vykonáva „leví podiel“ robo-
ty, zistila nórska štúdia. 

Henry Samuel, Paríž

Daily Telegraph, 27. 9. 2012

Javí sa to ako facka do tváre rodo-
vej rovnosti – správa uvádza, že tam, 
kde sú práce doma rovnako rozdele-
né, je rozvodovosť o 50 percent vyš-
šia, než v manželstvách, kde žena robí 
väčšinu prác sama. „Vidíme, že rovna-
ké rozdelenie zodpovednosti neprispie-
va nutne k spokojnosti,“ hovorí Thomas 
Hansen, spoluautor štúdie „Equality in 
the Home“. 

Nedostatok korelácie medzi rovna-
kosťou v domácnosti a kvalitou života 
prekvapuje, hovorí výskumník. „Zda-
lo by sa, že rozvodovosť je vyššia tam, 
kde je v domácnosti nerovnaké rozde-
lenie prác, ale naše štatistiky vykazujú 
opak.“ Čísla jasne ukazujú, že „čím via-
cej manžel doma pracuje, tým vyššia je 
rozvodovosť. Dôvod podľa Hansena je 
aj v tom, domáce práce samé hrajú iba 
čiastkovú rolu. 

„Možno je niekedy dobré, že sú úlohy 
jasne rozdelené, že takmer ide o pres-
né vymedzenie, a tak jeden nestúpa po 
pätách druhému. Škriepok bude me-
nej, lebo tie môžu ľahko vzbĺknuť, keď 
obaja majú rovnaké úlohy, a jeden má 
pocit, že ten druhý ťahá za kratší ko-
niec. 

Ale hlbšie príčiny vyššej rozvodovosti 
prichádzajú viac s hodnotami „moder-
ných“ párov, než z roboty, ktorú vyko-
návajú. „Moderné páry sú práve také, 
rovnako vnímajú rozdelenie domácich 
povinností ako podstatu manželstva, 
ktorá je menej posvätná. V týchto mo-
derných manželstvách majú ženy vy-
soký stupeň vzdelania a dobre platenú 
prácu, čo ich robí menej závislými na 
partnerovi finančne,“ hovorí Hansen. 
„Ak sa rozvedú, zaobídu sa oveľa ľah-
šie.“ 

Nórsko má dlhodobú tradíciu rodo-
vej rovnosti a na výchove detí sa otcovia 
a matky podieľajú spoločne v 70 per-
centách prípadov. 

Ale keď príde na domáce práce, ženy 
sa v tej krajine stále na nich zúčastňu-
jú väčšinovým dielom – 7 párov z 10. 
V štúdii sa zdôrazňuje, že ženy, kto-
ré robia väčšinu prác, robia tak z vlast-
nej vôle a boli rovnako „šťastné“ ako tie 
v „moderných“ manželstvách. 

Dr. Frank Fuerdi, profesor sociológie 
na Canterburskej univerzite, hovorí, že 
štúdia je hodnoverná, lebo účasť na do-
mácich prácach bola vykonaná zväčša 
medzi pármi strednej vrstvy s profesio-
nálnym pozadím, kde, ako je známe, je 
rozvodovosť vyššia. 

„Títo ľudia sú extrémne citliví na to, aby 
bolo všetko správne nalinajkované, pres-
né a v súlade s dohodou. Tak je vzťah 
v manželstve nabitý potenciálnymi roz-
buškami,“ povedal pre Daily Telegraph.

„Čím viac organizujete, čím viacej 
máte v diári termínov, tým viac sa váš 
vzťah stáva biznisom, a nie vzťahom in-
tímnym a spontánnym. A to vedie ku 
konfliktu záujmov, a nie k súladu a na-
chádzaniu harmonických rozhodnu-
tí. Povedal, že aj keď sa štúdia robila 
v Nórsku, výsledky by sa dali aplikovať 
aj na Spojené kráľovstvo. 

„V dobrom vzťahu ľudia nevedia čo 
kto robí a ani sa o to príliš nestarajú. Ak 
manželstvo nie je predovšetkým a v pr-
vom rade VZŤAH, potom pnutia a roz-
pory prepukajú v plnej sile. Máme me-
nej kapacity na odpúšťanie a tlmenie 
toho, čo je vo vzťahu zlé.“

Táto štúdia sa javí ako protiklad 
k tomu, čo sa zistilo v inej štúdii v sied-
mich iných krajinách vrátane Británie, 
podľa ktorej muži, ktorí nesú vyšší diel 
domácich zodpovedností, mali lepší po-
cit pohody a tešili sa z lepšej rovnováhy 
medzi prácou a životom. 

Výskumníci očakávali, že tam, kde sa 
muži viacej podieľali na spoločnom bre-
mene, budú ženy šťastnejšie. Ale zistilo 
sa, že to boli muži, ktorí boli šťastnejší, 
kým ich ženy alebo priateľky boli skôr 
indiferentné. 

Muži, ktorí vo všeobecnosti kona-
li viacej prác v domácnosti, mali pod-
ľa ich vyjadrení menej konfliktov na ro-
vine práca–život a ich subjektívna spô-
kojnosť bola vcelku mierne vyššia. Pod-
ľa odborníkov: i keď toto môže byť čias-
točne dôsledkom toho, že majú men-
ší pocit viny, hlavný dôvod je asi v tom, 
že sa jednoducho naučili tajomstvu spo-
kojnosti.

PRELOŽIL MATÚŠ KOŠA
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Svetlá i  tiene
Najmä my starší si pamätáme, ako sa 

neraz do spoločného života mladoman-
želia vyprevádzali na túto príležitosť už 
takmer klasickou piesňou Prešťastný je 
to dom, kde Ťa prijali. Jej tóny sa snúbi-
li s obsahom, a ten nás vťahoval do do-
mácnosti, v ktorej rodičia svorne v láske 
nažívajú, dieťatká ich ctia a poslúchajú, 
a nezabudlo sa ani na sluhov… dodajme 
kvôli úplnosti, že slohu o sluhoch sme 
za istého obdobia radšej nespievali.

Po svadbe nastupuje realita. A s tou 
nám prichodí boriť sa po zvyšok života.

Týmto úvodom by som chcel navo-
diť atmosféru pochopenia pre kritickú 
poznámku na istý jav, sklíčko v mozai-
ke života kresťanov – v ich domácnos-
tiach. V domácnostiach – lebo nie je to 
tak dávno, keď k rodine patrili aj sluho-
via, slúžky, teda čeľaď. Ak taký kolek-
tív mal dohromady správne „fungovať“, 
isto bolo treba viac než iba ľudská dob-
rá snaha. A že to vždy nefungovalo, vie-
me.

Keď teda chcem poukázať kvôli rov-
nováhe aj na negatíva, stojím pred otáz-
kou, ako k veci pristúpiť – čo tak naprí-
klad začať rovno od seba, čo by bolo asi 
najľahšie. Ale ja i moja rodina neposky-
tujeme zas až toľko podkladov, ktoré by 
mohli niekoho zaujímať, skrátka nepre-
sahujeme rámec tuctovosti. Aj tak však 
moje mea culpa ostáva. No isto skôr za-
ujme, keď v úvahe vystupujú promi-
nenti – a tým viac, ak ide o ľudí, ktorí 
v spoločnosti veľa vykonali. Z literatúry 
sa zozbierali podnety – spracovať našu 
tému na pozadí životov štátnika, prekla-
dateľa Biblie, spisovateľky a členov ich 
rodín. Hneď za čerstva sa chcem ospra-
vedlniť tým, ktorých sa napísané azda 
v treťom pokolení dotýka.

Naša úvaha sa odvíja z prvej polovi-
ce minulého storočia, teda z čias, keď 
členovia rodín nemali takú slobodu ako 
dnes, aby sa z područia prípadných ne-
dobrých vzťahov vyvliekli. Ostalo im 
iba znášať a podľa možnosti hrať spo-
kojných. Že to pnutia neumenšovalo, je 
len prirodzené. Nebývalo ešte to, čomu 
sa hovorí emancipácia. Otcovia boli ži-
vitelia, a v tom mali legitimáciu pre svoj 
egoizmus a spríbuznené neduhy. Také 
pomery sa vlastne pokladali za normál-

ne. Nenahovárajme si! – boli ony nor-
málne aj v kresťanských rodinách. My 
starší sa i na to pamätáme!

Svojej manželke z internačného tábo-
ra v Škótsku napísal z dlhej chvíle list 
odosielateľ, ktorý v tom čase netušil, ne-
mohol tušiť, že píše knihu. Venujme po-
zornosť útržkom z jeho spomienok.

„Starý otecko Vraný prišiel (z Čiech) 
študovať na evanjelické gymnázium do Veľ-

Autor uvádza menovite ešte matki-
ne sestry Milku a Oľgu a bratov Mila 
a Ruda. Oľgu adoptovali manželia Van-
sovci, ktorí vtedy už žili na fare v Ri-
mavskej Píle, po tom, čo sa ta odsťaho-
vali z Lomničky, kde Ján Vansa pôsobil 
ako farár-učiteľ. Nemali detí, lebo ich 
jediný synček asi trojročný umrel ešte 
v Lomničke. Toto sa dozvedáme z knihy 
Ján Vansa, verný služobník Boží z pera 
jeho manželky, známej slovenskej spi-
sovateľky. Bola tu ešte jedna sestra, au-
torovi budúcej knihy Clementisovi teta 
Ruženka.

„Povahovo bola mojej mame najbližšie 
teta Ruženka. Nanešťastie jej manžel kaza-
teľ Roháček bol z toho typu náboženských 
nadšencov, ktorí poukazom na veci nebeské 
zbavujú sa povinností pozemských – v tom-
to prípade o rodinu.“ Autor si spomína, 
že po istý čas býval v Bratislave v dome, 
v ktorom bývala aj teta Ruženka so star-
ším synom a dcérou. Mladší syn chorý 
na TBC sa vtedy liečil v sanatóriu a Ro-
háček bol kaplánom v Modre. Teta Ru-
ženka podľa autora ochorela počas svo-
jej cesty v Amerike na rakovinu, kto-
rej nakoniec podľahla. „Mal som vtedy 
dojem, že starý otecko stojí akosi obďaleč 
týchto všetkých rodinných osudov a dotý-
kajú sa ho iba z akejsi navyknutej konven-
cie.“ Oženil sa druhý raz, býval v Mar-
tine, kde pracoval ako kustód v Národ-
nom múzeu. Keď ho baťko Škultéty 
z tejto funkcie vykázal, lebo bol masary-
kovec, presťahoval sa do Tisovca, tam si 
kúpil dom a po smrti jeho druhej man-
želky sa oň starala dcéra Milka. (Vladi-
mír Clementis, Nedokončená kronika, 
Tatran, 1989)

Pre mladých čitateľov: Clementis bol 
jeden z popravených vo zmanipulova-
nom procese spolu s desiatimi inými 
v roku 1952.

Tým sme dospeli k jadru, a síce k ne-
blahému postaveniu dcér i manže-
liek za oných čias. So svojím budúcim 
manželom Jozefom Roháčkom sa Ru-
žena Vraná zoznámila u Kristíny Royo-
vej v Starej Turej. Po svadbe odišli mi-
sijne pracovať do báčskeho Kysáča, kde 
sa im roku 1909 narodil syn Vladimír. 
O dva roky neskôr sa narodila dcérka 
Viera. Ešte v roku 1911 sa presťahova-
li do Níreďházy v Maďarsku, kde Rohá-

kej Revúcej a zostal už na Slovensku ako 
učiteľ. Pôsobil na Spiši. V Malej Lomničke 
sa narodila mama. Nemala ľahké detstvo. 
Prvá žena starého otecka zomrela, keď moja 
mama bola tuším deväťročná. Domácnosť, 
o ktorú, zdá sa, starý otecko nemával veľa 
záujmu, zostala na starosť malým deťom.

Starý otecko bol vtedy učiteľom-kanto-
rom a poštárom v jednej osobe. Toto pro-
stredie spišských Nemcov, dosť divokej 
prírody a samotársky život iste dohroma-
dy zapôsobili na povahu starého otecka. 
Aj opisovanie vtedajšieho života mamou 
vzbudzovalo vo mne chmúrny dojem, zasa-
dený do kulís zbúraného Červeného klášto-
ra… snáď dôkladnou analýzou spomienok 
mamy prišiel by som na pôvod tejto vtiera-
vej asociácie.“ (Vo voľnom čase robil po-
tulky prírodou, lebo mal isté prírodo-
spytné záujmy.)
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ček pôsobil ako kazateľ medzi tamojšími Slovákmi. Roku 
1912 sa im narodil syn Miloš. Tu ich zastihla prvá sveto-
vá vojna; rodina sa uchýlila do Bratislavy, ich otec bol poľ-
ným duchovným medzi nemeckými vojakmi. Keď sa vojna 
skončila, jeho pôsobenie aj pre slovenské obyvateľstvo mu 
vynieslo obvinenie z panslavizmu. Neprešiel súdom, no aj 
tak bol v čase od 10. marca 1920 do apríla 1921 bezdôvodne 
väznený v Debrecíne. Jeho manželka s tromi malými deť-
mi živorila bez príjmov. Z väznice bol prepustený iba pod-
mienečne, využil prvú príležitosť a loďou pricestoval za ro-
dinou do Bratislavy. Biskup Zoch ho zamestnal ako kate-
chétu u seba v Modre. Čoskoro ho však z Modry preloži-
li na dedinu, no ani tam dlho nezostal, a rodina sa presídli-
la späť do Bratislavy. Neustále pracoval na slovenskom pre-
klade Biblie. Príjmy boli malé, ale i tak sa zapísal na univer-
zitu, kde študoval dejiny. Po skončení pôsobil ako profesor 
a celý svoj voľný čas venoval slovenskému prekladu Biblie. 
Vo voľných chvíľach si našiel čas na hru na husle, ktorej sa 
venoval do konca svojich dní.

Ružena Roháčková mu výdatne pomáhala a keďže ovlá-
dala tiež asi päť jazykov, mohla dávať aj súkromné hodiny. 
Po otvorení ústredia YWCA si našla tam miesto. Avšak skoro 
nato (roku 1928) zomrela. Celá starosť o rodinu, otca a dvoch 
bratov, doľahla teraz na dcéru Vierku, hoci mala iba 17 ro-
kov. Nemala ani maturitu, no pomáhala otcovi aj pri korek-
túrach nových vydaní slovenského prekladu už celej Biblie.
(Daniel E. Holéczy: Životopisy, Kristína Royová, Jozef 
Roháček, Ružena Vraná, Viera Roháčková, vytl. CICERO 
1991, Wikipedia; Staroturanský spravodajca č. 2 - január 
2000, Wikipedia)

„…Manželka mu bola v jeho duchovnej práci rovnocenným 
pomocníkom i radcom… Navyše musela vďaka manželovej zane-
prázdnenosti prevziať celú starostlivosť o domácnosť a deti… 
Rozdelenie rodiny a absencia otca vo výchove nemalo na deti 
dobrý vplyv. Synovia sa s otcom duchovne rozišli.“ A ešte slo-
vá samého Jozefa Roháčka: „Ani v našom manželstve nebolo 
všetko bez problémov. Mnoho ťažkostí sme mali pri výchove 
detí. Ona sama mala príliš láskavé srdce riadne potrestať, i jej 
nemoc jej v tom prekážala. A keď som zakročil, ospravedlňova-
la dieťa v jeho neprítomnosti. Škodilo to i jednému i druhému 
i tretiemu.“ (DIALÓG, 11/2010, Média Svatava, spol. s.r.o., 
Redakcia Bohuslav Piatko)

Spoluprácu na prekladaní Písma v tomto manželstve 
a vlastne aj v rodine môžeme pokladať za vzácny Boží dar. 
Mať v manželke partnera s jazykovou výbavou a patričným 
rozhľadom pri práci s textom mohlo vzájomné porozume-
nie iba upevniť. Aj tak však pamätníci i sám Roháček mu-
seli doznať, že sa nedodržala žiaduca rovnováha. Na tento 
jav je v dejinách bezpočet príkladov. Neobišiel ani domác-
nosť velikána Reformácie Kalvína, ani domácnosti kresťa-
nov z predošlých desaťročí v našej domovine a zboroch. 
Záver? Memento!

Roháčkova Biblia sa stala v našich a nielen našich zboroch 
stálicou. Keď si ju otvoríme, mohli by sme si v tiráži primys-
lieť neviditeľným atramentom napísané: Pamiatke manžel-
ky a dcéry – s vďakou a láskou…

tématický článok

Život Komunitního centra Mojská v Českém Těšíně 
už tři měsíce obohacuje svou prací italská dobrovol-
nice Arianna Santagati. Pochází z oblasti Piemontu 
v severozápadní Itálii, která byla spolu se Savojskem 
útočištěm Valdenských (nyní Chiesa Evangelica Val-
dese), kteří se svou praxí snažili o návrat k prvotní 
církvi. Arianna byla vyslána k ročnímu pobytu dia-
konií své církve (Diaconia Valdese) a je pro provoz 
klubů velkým přínosem. Zeptal jsem se jí, jak proží-
vá odloučení od rodiny a co pro ni rodina znamená.

Po krátké návštěvě mých rodičů v Českém Těšíně, kde 
už tři měsíce pracuji jako dobrovolnice v komunitním cen-
tru, zjišťuji, jak moc mi rodiče chybí. Až doposud se mi 
nestýskalo a když tak o tom důkladněji přemýšlím, nezdá 
se mi, že by mi chyběl náš rodinný dům jako takový nebo 
jeho okolí. Spíše mi chybí společný život s mými rodi-
či a s mým bratrem. Myslím tím zavedený průběh dne, 
například už ta skutečnost, že ráno vstanu a snídám spo-
lu s rodinou. Dále to, že se na sebe usmějeme, že spolu 
promluvíme a zvláště pak ta jistota, že tady někde vždy 
někdo je.

Společný život s lidmi, kteří mě znají nejlépe, je krás-
ný, protože se vzájemně podporujeme, ať už jde o běh 
domácnosti nebo nějaké osobní záležitosti. V rodině je 
člověk prostě sám sebou, aniž by musel hodně přemýš-
let (nebo se vyjadřovat v cizím jazyce), když se s druhým 
setká. Rozhodnutí samozřejmě děláme doma spolu, takže 
musíme hledat kompromisy. To může vést ke sporům nebo 
diskusím, ale člověk ví, že se to časem vyjasní a bude to 
v pořádku. 

Naopak, když žijete sami, máte zase tu svobodu, utvářet 
si čas podle toho, jak vám to nejlépe vyhovuje. Svoboda 
však znamená i zodpovědnost: někdy je těžké se sama roz-
hodnout. Nemám dost zkušeností a ne vždy mám po ruce 
někoho, koho bych rychle požádala o radu. Když je však 
člověk někde delší dobu sám, učí se vyjít se sebou samým 
a také se učí lépe poznávat své hranice, své možnosti. To 
je samozřejmě velmi důležité, přesto bych však chtěla pod-
trhnout hodnotu společného života v rodině. Taková je má 
současná zkušenost a jsem přesvědčena, že hodnotu rodi-
ny by člověk nikdy neměl brát jako samozřejmost. 

O hodnotě

života v rodině
společného
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rozhovor s biblistou

Žena statečná
Přísloví 31, 10—31

Ženu statečnou kdo nalezne? 
Je daleko cennější než perly. 

Srdce jejího muže na ni spoléhá 
a nepostrádá kořist. 

Prokazuje mu jen dobro 
a žádné zlo po celý svůj život. 

Stará se o vlnu a o len, 
pracuje s chutí vlastníma rukama. 

Podobna obchodním lodím 
zdaleka přiváží svůj chléb. 

Ještě za noci vstává dát potravu 
svému domu a příkazy služkám. 

Vyhlédne si pole a získá je, 
z ovoce svých rukou vysází vinici. 

Bedra si opáše silou 
a posílí své paže. 

Okusí, jak je dobré její podnikání. 
Její svítilna nehasne ani v noci. 

Vztahuje ruce po přeslenu, 
svými prsty se chápe vřetena. 

Dlaň má otevřenou pro utištěného 
a ruce vztahuje k ubožáku. 

Nebojí se o svůj dům, když sněží, 
celý její dům je oblečen do dvojího šatu. 

Zhotovuje si přikrývky. 
Z jemného plátna a šarlatu je její oděv. 

Uznáván je v branách její manžel, 
když zasedá se staršími země. 

Zhotovuje plátno na prodej 
a pásy dodává kupci. 

Síla a důstojnost je jejím šatem, 
s úsměvem hledí vstříc příštím dnům. 

Její ústa promlouvají moudře, 
na jazyku mívá vlídné naučení. 

Pozorně sleduje chod svého domu 
a chleba lenosti nejí. 

Její synové povstávají a blahořečí jí, 
též její manžel ji chválí: 

Statečně si vedly mnohé dcery, 
ale ty je všechny předčíš. 

Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, 
jež se bojí Hospodina, dojde chvály. 

Dejte jí z ovoce jejích rukou, 
ať ji chválí v branách její činy!

Báseň ze závěru knihy Přísloví si pří-
mo říká o různé interpretační přístupy. 
Jak je možno se na ni dívat?

Text charakterizující mimořádně 
aktivní ženu své čtenáře do jisté míry 
provokuje. Proto nelze jednoznačně 
určit ani jeho autora ani záměr, s nímž 
byl sepsán. Může se jednat o dílo muže, 
který zde chválí svou jedinečnou a obě-

tavou ženu, případně muže, který si 
takto ideální ženu vysnil. Báseň však 
mohla napsat také žena (např. Lemú-
elova matka1), která jako strážkyně 
rodinného krbu popisuje, co všechno 
na ní leží. Nejpravděpodobnější je však 
možnost, že tímto textem chtěl autor, ať 
muž či žena, představit model fungo-
vání ženy v patriarchální společnosti, 
včetně výčtu aktivit, které jsou pro její 
přežití nezbytné. 

Dnešní muži oceňují hodnoty, které 
jsou zde označeny jako klamavé: líbez-
nost a krásu. Starozákonní pisatel však 
oceňuje něco jiného. 

Úvodní otázka má muže inspirovat 
k přemýšlení nad skutečnými hodno-
tami u žen. Líbeznost ani krása jimi 
nejsou. 

Mně připadá, že báseň nepopisuje 
život jedné určité ženy, ale spíš při-
náší výčet možných prací a aktivit, 
které pro manželku a matku připadají 
v úvahu. Kdyby to totiž všechno měla 
stíhat jedna osoba, nemohla by se jít 
ani vyspat. 

Smyslem básně je nejspíš poskyt-
nout čtenáři sérii podnětů k přemýšle-
ní, sebereflexi či inspiraci. Zvládnout 
všechnu uvedenou práci je skutečně 
nadlidský a v podstatě nesplnitelný 
úkol. Přesto nás text nutí se s vykresle-
ným obrazem ženy nějak vyrovnat. Jest-
liže nechce být impulsem k heroickému 
nasazení žen, čím tedy vlastně být chce? 
Kde je klíč k jeho smyslu? Podle mého 
mínění jej nalezneme v samotném závě-
ru, kde se říká, že chvály dojde žena, 
která se bojí Hospodina. Cílem zde tedy 
není poskytnout výčet činností a prací, 
které musí správná žena za den stih-
nout, ale ukázat, že správná je ta žena, 
která má správný vztah k Hospodinu. 
Báseň ve skutečnosti popisuje praktic-
ké důsledky tohoto vztahu. V takovém 
případě se zde v první řadě nejedná 
o samotnou ženu, ale o Hospodina, na 
něhož se žena spoléhá a který ji zmoc-
ňuje k vykonání všeho, co její manžel, 
rodina i širší společenství potřebují. 

Mluvíme o básni – jaké znaky poezie 
v ní nacházíme?

Celá báseň je psána jako akrostich, ve 
kterém každý verš začíná jedním pís-

menem hebrejské abecedy. Nacházíme 
zde však i rýmy a opakující se motivy, 
které jsou pro hebrejskou poezii pří-
značné. Zajímavá je i kompozice básně: 
v úvodu je položena otázka, závěr pak 
přináší poučení.

Jak je žena statečná charakterizová-
na?

Především je zde řečeno, co všechno 
dělá: stará se o vlnu, přiváží chléb, vstá-
vá a dává potravu členům domácnosti, 
dává instrukce služkám, získává pole, 
vysází vinici, přede, zhotovuje přikrýv-
ky a plátno, to pak prodává kupci atd. 
Žena statečná je ovšem charakterizová-
na i přímo: jejím šatem je síla a důstoj-
nost, je optimistická, mluví moudře, je 
pozorná a pracovitá. A jak už jsme řek-
li, bojí se Hospodina. Velmi důležitou 
stránkou popisu ženy statečné je její 
vliv na okolí. Několikrát je zde zmíněn 
její manžel, jehož srdce na ni spoléhá, 
neboť se nemusí bát o svůj dům. Báseň 
dokonce cituje jeho slova, aby uká-
zala, jak si své manželky váží a jak je 
na ni hrdý: „Statečně si vedly mnohé 
dcery, ale ty je všechny předčíš.“ Chvá-
lí ji také její synové, kteří povstávají 
a blahořečí jí. V neposlední řadě ženu 
statečnou charakterizují i její skutky 
milosrdenství. 

Co vlastně ženu činí statečnou? Je to 
její dřina?

Hebrejsky báseň začíná slovy: „Ešet 
chajil...“, což bychom do češtiny pře-
ložili slovy „žena silná“. V čem spočívá 
její síla? Rozhodně ne ve schopnos-
ti udřít se k smrti, ale spíš v ochotě 
a odvaze do všech uvedených aktivit 
vstoupit. Dokáže to pouze díky své báz-
ni před Hospodinem, jemuž důvěřuje, 
na něhož se spoléhá a od něhož bere 
i své schopnosti a sílu. Jejím cílem nej-
spíš není samotná práce, ani význačné 
postavení jejího muže, ale právě sám 
Bůh.

Bázeň Hospodinova patří k důležitým 
a opakujícím se motivům celé knihy 
Přísloví. Asi nejznámější verš této kni-
hy ji klade do souvislosti s moudrostí. 
Říká, že „počátek moudrosti jest bázeň 
Hospodinova“. (Př 9,10 Kralický pře-
klad) Moudrost je přitom v knize per-
sonifikována a vystupuje třeba jako 
hostitelka zvoucí k pohoštění. Nemůže 
být i zde ženou statečnou personifiko-
vaná Moudrost?

To je moc hezká a inspirativní myš-
lenka. Samozřejmě může, neboť žena, 
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která se bojí Hospodina, vlastně ztěles-
něním moudrosti je. Připomínám však, 
že v pojetí starozákonního mudrosloví 
moudrost není rozumová aktivita či 
schopnost vysvětlovat problémy a zdů-
vodňovat jednání. Stejně tak to není 
hromadění poznatků ani schopnost 
rozumět mnoha věcem. Pravá moudrost 
je umění žít užitečně a ku prospěchu 
svého okolí bez nároků na odměnu či 
ocenění. Citovaný verš z deváté kapi-
toly knihy Přísloví říká, že pravá moud-
rost vyvěrá ze strachu z Hospodina. 
U člověka, který se Boha bojí, vzniká 
tedy přirozeně a spontánně. 

Žena statečná je nejen moudrá, ale 
i spravedlivá, neboť má dlaň otevřenou 
pro utištěného a ruce vztahuje k ubožá-
ku. To jsou podle Starého zákona znaky 
jednání spravedlivého člověka. Navíc je 
to žena naděje, neboť do budoucnosti 
hledí s úsměvem. Když to dáme dohro-
mady s její aktivitou, je ztělesněním 
všech pozitivních charakteristik člově-
ka, které Starý zákon zná. 

Můžeme dokonce říci, že je cha-
rakterizována podobným způsobem, 
jakým se ve Starém zákoně vypovídá 
o Hospodinu. Je tedy nejen ztělesně-
ním moudrosti, ale také zobrazením 
Hospodina. Žena jako obraz Hospodi-
na je pro tehdejší dobu velmi revoluční 
myšlenka, neboť za obraz Hospodina 
byl považován spíše muž. Tato žena by 
se však pro lecjakého muže mohla stát 
vzorem. 

rozhovor s biblistou a poézia

IVANA ŮTLA

Ja volám, Ty mlčíš, 
v skúškach upadám.

Ja hľadám Ťa, Ty skrývaš sa, 
lebo vieru postrádam.

Pane, viem, zas z boja utekám
a nie som tým, kým mám.

Viem, nie som generál,
vojnu stále prehrávam.

Prosím, prosím, 
pomôž, Pane môj!

Znova Ti dávam 
celý život svoj!

Buď v ňom Pán a Kráľ a Otec, 
čo miluje

aj malé choré dieťa, 
ktoré neustále vzdoruje.

Ja budem kráčať 
znova zas a zas,

až kým v cieli neuzriem 
nebeský jas.

Ja budem bojovať 
do posledného dychu,

kým neuvidím nepriateľskej bie-
lej vlajky pýchu!

A ak raz upadnem,
zas sa postavím,

lebo viem, za koho bojujem,
s kým sa nepriateľa nebojím.

A ak raz znovu upadnem,
vrátim sa späť sem,

lebo viem, ja viem,
Ty nie si iba sen,
Ty nie si iba sen...

Ty nie
si iba

sen

Dotkněme se ještě toho, jak její život 
hodnotí její rodina – synové povstávají 
a blahořečí jí. 

Ženě statečné se podařilo předat 
svým potomkům hodnoty, kterých si 
váží i Bůh. Možná k tomu došlo jakoby 
mimoděk, prostě jen tím, že žila pocti-
vě, pracovitě a v bázni Hospodinově. 

Manžel ženy statečné sedává v bra-
nách se staršími země. Co toto sedání 
v branách znamená? V textu je totiž 
také řečeno, že v branách ženu chválí 
i její skutky.

Brána byla v tehdejší společnosti pro-
storem, který představoval právo a spra-
vedlnost. V branách sedávali soudci, 
řešily se tam všechny důležité společen-
ské záležitosti a do bran přinášeli lidé 
také desátky určené chudým. Pokud 
byl tedy manžel ženy statečné uznáván 
v branách, byl to neobyčejně vážený 
muž. Jeho hodnota však ještě rostla díky 
tomu, že skutky jeho ženy zde „sedávaly“ 
spolu s ním. Jeho slovo, jímž prosazoval 
právo a spravedlnost, se tak stalo hod-
nověrným a neotřesitelným. Náš text 
ukazuje, jak mohla žena i v patriarchál-
ní společnosti svým jednáním přispět 
k prosazování práva, spravedlnosti 
a řádu v celé pospolitosti. 
1) První verš 31. kapitoly zní: „Slova krále Lemúela, 

výnos, jímž ho napomínala jeho matka...“

Jiří Beneš
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Setkání seniorů
Berte na sebe břemena jedni druhých, 

tak naplníte zákon Kristův. 
Galatským 6,2

V září letošního roku se již potře-
tí uskutečnilo setkání seniorů ze slez-
ských sborů, ke kterým se připojily dva 
manželské páry z jižní Moravy. Možná, 
že pojem senior je trochu matoucí, pro-
tože se vlastně jednalo o „starší mlá-
dež“, která je pro nás „trochu mladší“ 
v mnohém velikým povzbuzením na ces-
tě za Pánem. Zůstaňme ale u tohoto poj-
mu, i když se nejedná o právní kategorii, 
ale spíše kategorii sociologickou. Počet 
účastníků se pohyboval okolo čtyřiceti 
a někteří z blízkého okolí pouze dojíždě-
li na jednotlivé semináře.
Smysl setkávání seniorů

Stejně jako v předchozích ročnících 
jsme se sešli především proto, abychom 
se vzájemně povzbudili Božím slovem 
a navzájem se obohatili svými zkuše-
nostmi při následování Pána Ježíše. 
Sbor a potažmo církev je obecenství 
věřících, kde jsou zastoupeny všechny 
věkové skupiny. Jako společenství zno-
vuzrozených lidí nabízí všem genera-
cím, aby se v něm cítili dobře, vzájemně 

se potěšovali slovy Písma, obdivovali 
jeho krásu a pomáhali jeden druhému, 
protože je spojuje Kristova láska. To 
ona nás vede k tomu, abychom se doká-
zali vcítit do problémů a starostí členů 
společenství. Podmínkou této služby je 
najít si čas a naslouchat, což v dnešní 
uspěchané době není nijak snadné. 

Recept na opuštěnost a nedostatek

Ve společenství křesťanů žijí také 
staří, opuštění a nemocní, stejně jako 
vdovy a vdovci. Když v raných dobách 
křesťanství nastal problém se zajiš-
těním vdov, apoštolové vybrali mezi 
sebou sedm mužů dobré pověsti, kteří 
se o ně měli starat, stejně jako o ostat-
ní lidi v těžkých životních situacích (Sk 
6,1-6). Tak zněl recept na osamělost, 
opuštěnost a nouzi. I věřící člověk, kte-
rý se ocitne v takové situaci, potřebu-
je vědomí sounáležitosti s těmi, kteří 
jej obklopují a jsou mu nablízku, a to 
nejen těch několik málo hodin týdně ve 
shromáždění. I ve světském prostředí se 
setkáte s nabídkou dobře vybavených 
klubů pro seniory, kde se mohou věno-
vat společným aktivitám. Starší genera-
ce křesťanů má své starosti, o kterých 

mnohdy ani ve sboru nevíme, nebo 
vědět nechceme. Potřebují se setkávat 
s lidmi, kteří je vyslechnou a pochopí. 
Často na tuto generaci, která mnohdy 
i celý svůj život obětovala službě Bohu, 
zapomínáme, možná jí ani nenaslou-
cháme a je to jistě ke škodě nás všech, 
protože výměna zkušeností nás může 
všechny obohatit. 

Spontánní podpora projektu 
v Tanzánii

Strávili jsme nádherně prožité dny 
ve společenství, naslouchali biblickým 
výkladům i jedni druhým, besedova-
li a vyprávěli o svých zkušenostech. 
Diskuse se každý večer protáhly až do 
pozdních nočních hodin. Se zaujetím, 
jsme první den vyslechli vyprávění 
pastora M. Kluse z Třince, o misijním 
působení jejich sboru v Tanzánii. Po 
přednášce nás překvapilo, jak rychle 
a spontánně se všichni posluchači zapo-
jili do finanční sbírky a ještě ten večer 
byl její výnos předán M. Klusovi, který 
již v sobotu znovu odlétal na misijní 
cestu do Tanzánie. Večer byl, jak se již 
stalo dobrou tradicí, věnován lékařské 
přednášce. Tentokrát lékaři, manželé 

ve Smilovicích 2012

stalo se
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JAREK ŠUPÍK A OTA ZABYSTRZAN 

stalo se

Tatarkovi z Opavy, hovořili o rodinných 
konfliktech a jak jim můžeme čelit. Dal-
ším tématem pak bylo: Stáří a lidská 
psychika. 

Jaká rodina, takový sbor a očekávání 
Krista

Pravidelným hostem podzimních 
setkání ve Smilovicích je sestra Eva 
Ostrolucká z Křesťanského zboru Brati-
slava. Ta se ve čtvrtek dopoledne ujala 
vedení semináře o křesťanské rodině. 
Inspirovala nás postřehy z praktické-
ho života a zdůraznila, jak je rodina 
důležitá i pro náš duchovní růst. My 
již často vidíme jenom negativní dopa-
dy nedobrého duchovního klimatu 
v rodině. Sami jsme obrazem toho, jak 
to vypadá v našich rodinách. Sbor je 
takový, jakým je každý z nás. Odpoled-
ne a večer nás provedl tématem: „Je pří-
chod Pána Ježíše opravdu tak blízko?“ 
bratr Ján Ostrolucký. Byli jsme překva-
peni, kolik nejasností je spojeno s tím-
to, pro křesťana tak zásadním tématem. 
Shodli jsme se, že připravenost na 
setkání s Ním je v současné době pro 
každého z nás to nejdůležitější. 

Historická a současná probuzení

Protože jsme v době pobytu opět měli 
nádherné podzimní počasí, naplánova-
li jsme na páteční dopoledne výlet do 
Komorní Lhotky, kde byl naším prů-
vodcem bratr L. Svoboda z místního 
sboru SCE a.v. Ten nás velice odborně 
seznámil s historií evangelického hnutí 
na Těšínsku a připomněl, jak důležitým 
dokumentem byl Toleranční patent, kte-
rý dne 13. října 1781 vydal císař Josef 
II. Završením tohoto dopoledne byla 
vycházka (výlet auty) k tolerančnímu 
památníku na vrchu Godula, kde se 
v době náboženského útlaku konaly taj-
né bohoslužby. 

Odpolední program pokračoval 
vyprávěním a osobním příběhem pas-
tora sboru ve Hrádku, bratra M. Kulce, 
který sdílel své zkušenosti z několika-
letého evangelizačního působení v rus-
kých věznicích. Při jeho vyprávění se 
mnozí ani nesnažili zakrýt své pohnu-
tí, protože si každý z nás uvědomil, jak 
je Bůh mocný. I dnes mění životy těch, 
z našeho pohledu, nejhorších lidí.

Povzbuzeni k příkladnému životu

V sobotu probíhal krátký seminář: 
„Co mohou senioři ještě dnes vykonat 
na Božím díle?“ V diskusi účastníci 
zdůraznili, že Bůh nás nedělí na mladší 
a starší, ale na dobré a špatné služební-
ky. Úkolem starší generace je předávat 
zkušeností mladším, modlit se za prá-
ci těch, kteří přebírají práci v církvi. Je 
také důležité, aby starší generace šla 
příkladem. „Naše setkání obohacují náš 
duchovní život”, znělo unisono při lou-
čení ve Smilovicích.

Do svých domovů jsme se rozjížděli 
se silným pocitem sounáležitosti, s veli-
kou radostí, že jsme jeden druhému 
blízcí a že jsme z Boží milosti mohli pro-
žít povzbuzení a potěšení, které všichni 
tolik potřebujeme. Před třemi léty naše 
setkání brali jen „jako pokus“, abychom 
zjistili, jaký o ně bude zájem. Dnes, na 
konci roku 2012, již přemýšlíme o dal-
ším pokračování setkání seniorů pro 
rok 2013.
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história cirkvi

John Knox
(ca *1514 †1572)

Narodil sa v Haddingtone. Jeho otec 
bol pravdepodobne malý roľník, zá-
kladné vzdelanie dostal v rodnej obci, 
neskôr údajne študoval na univerzite 
v St. Andrews, nie je jasné, či štúdiá aj 
dokončil. Jeho diela svedčia o tom, že 
ovládal latinský a francúzsky jazyk. Že 
vlastný hovorový škótsky jazyk ovlá-
dal majstrovsky, svedčí jeho „História.“ 
Bol vysvätený za kňaza (1536), slúžil aj 
ako notár a súkromný vychovávateľ (do 
roku 1543). V jednom zo zachovaných 
dokumentov je titulovaný ako Johannis 
Knox, sacri altaris minister, sanctae An-
dreae diocesis (služobník svätého oltára 
v diocéze St. Andrews). O jeho cirkev-
nej kariére nevie sa nič, môžeme sa iba 
domnievať, že okolo roku 1540 začal po-
chybovať o katolíckej „viere“, ba možno 
ju aj zavrhol. Nevieme nič o jeho súk-
romnom živote do roku 1545, keď sa ob-
javuje vo svojej Histórii Reformácie na-
písanej o 18 rokov neskôr.

Obrátený na protestantizmus bol ná-
sledne ovplyvnený viacerými reformá-
tormi, najviac Wishartom, odchovaným 
na zásadách lutherskej a švajčiarskej te-
ológie. Keď bol (1. 3. 1546) Wishart upá-
lený, chcel Knox odísť do Nemecka, ale 
obnovené akcie proti „kacírom“ ho pri-
mali, aby odišiel do St. Andrews, kde 
v tamojšom hrade pôsobil ako kaza-
teľ. Keď tam bol z pomsty za Wishar-
tovu smrť zabitý kardinál Beaton, horli-
vý zástanca katolíckej veci, Knox so za-
dosťučinením túto vraždu kvitoval. Na-
sledovalo jeho zatknutie spolu s vrah-
mi Beatona v hrade, stráženom vojak-
mi nového regenta Arrana. 31. júla 1547 
bol hrad dobytý francúzskou flotilou, 
a Knoxa s jeho druhmi odviedli na fran-
cúzske galeje, kde strávil 19 mesiacov 
v meste Rouen. Podmienky tohto zaja-
tia však dovoľovali, aby napísal teologic-
ký spis a kázal svojim spoluväzňom. Po 
vyslobodení, na príhovor anglickej stra-
ny (r. 1549), sa usadil ako kazateľ v mes-
te Berwicku, kde ostal dva roky. Tam 
medzi iným varoval pred nebezpečím 
zakuklených katolíkov v politických 
funkciách. Po nástupe Márie Tudorovej 
na trón videl, že bude rozumné odísť, 
a tak uprchol na kontinent. V tom čase 

sa oženil s Marjorie, piatou dcérou pani 
Bowesovej, kalvínskej lady, ktorá ho po-
zvala, aby sa stal jej duchovným porad-
com. To bolo v meste Newcastle. Po-
tom zašiel za Kalvínom do Ženevy, stre-
tol sa s Bullingerom v Zurichu a inými 
švajčiarskymi vodcami, s ktorými kon-
zultoval také otázky, ako legitímny od-
por proti modloslužobným monarchom 
a ženám na tróne. V jeho zemi bola prá-
ve ako regent ustanovená Mária de Gu-
ise, vdova po Jakubovi V, matka budú-
cej kráľovnej Márie, ktorá bola v útlom 
veku poslaná do Francúzska. 

Na Kalvínovo presviedčanie vzal 
miesto pastora v protestantskom zbo-
re utečencov z Anglicka vo Frankfur-
te (1554), ale ešte v tom roku odišiel do 
Škótska; tam otvorene kázal protestant-
ské doktríny. Keď bol škótskymi biskup-
mi obvinený z kacírstva, zasiahla v jeho 
prospech regentka, takže mohol odísť 
opäť do Ženevy, kde bol pastorom ang-
lického zboru. Študoval grécky a heb-
rejský jazyk a podieľal sa na príprave 
skoršej verzie Biblie v anglickom jazy-
ku. Odtiaľ nadával škótskym pánom, že 
nepodporili ich „božskú“ vec silou, za-
tiaľ čo spisoval svoje škandalózne odsú-
denie žien panovníčok The First Blast 
of the Trumpet against the Monstrous 
Regiment of Women (Prvé zatrúbenie 
proti obludnej vláde žien) (1558). Pod-
ľa neho ženy na tróne sú v rozpore ako 
s prírodnými tak božskými zákonmi. 
Spis bol namierený predovšetkým pro-
ti Márii Tudorovej, ale čoskoro po jeho 
vydaní dosadla na trón Alžbeta. Keď si 
knihu prečítala, pociťovala, že sa to týka 
i jej. Tak sa stal Knox na jej dvore perso-
na non grata. Nikdy prostorekému Škó-
tovi neodpustila jeho vehementné Prvé 
zatrúbenie. Ani Kalvín nebol knihou 
nadšený. Tento spis je pre Knoxov štýl 
netypický a nezodpovedá jeho základ-
ným teologickým záujmom. V lete 1558 
napísal ešte tri traktáty, v ktorých rozvi-
nul svoju teóriu oprávnenej vzbury pro-
ti modloslužobným kniežatám, a to i zo 
strany nižšej šľachty. 

Protestantskí škótski lordi Knoxa po-
zvali, aby sa vrátil do svojej zeme, čo 
sa aj stalo v máji 1559. Okrem kaza-

teľských aktivít zúčastňoval sa na jed-
naniach s Angličanmi o poskytnutí vo-
jenskej a finančnej pomoci. S Johan-
nom Willockom a inými zohral význam-
nú rolu pri navrhnutí Škótskej konfe-
sie, ktorú parlament schválil v auguste 
1560. Keď sa r. 1561 z Francúzska vrá-
tila Mária (Stuartová), Knox odsúdil jej 
katolícke omše a v troch rozhovoroch 
s ňou obhajoval svoje rebelantské sta-
novisko voči modlárstvu. Mária bola 
z neho frustrovaná.

Protestantská reformácia sa v skutoč-
nosti odštartovala vtedy, keď Knox roku 
1559 predniesol sériu kázní v kostole sv. 
Jána v Perthe. Jeho zápalisté slová pro-
ti modlárstvu a úpadku náboženstva 
rozpútali v poslucháčoch obrazoborec-
ký výbuch, ktorému padlo za obeť nie-
koľko kláštorov. To však bola poľutova-
nia hodná chyba, ktorá natrvalo poško-
dila vec Reformácie (ako si to uvedomil 
o 40 rokov skôr i Martin Luther). Ani 
kazateľ, ani magistrát nevedeli zasta-
viť činnosť tejto „luzy“, (tak bola nazva-
ná, hoci jej vyčíňanie vyvolali slová oh-
nivého Knoxa!). V tejto situácii pravda, 
ktorú Knox začínal tušiť už v čase svoj-
ho exilu, že Reformáciu môže zachrániť 
len Škótsko a Anglicko spoločne, dosta-
la svoje prvé jasné kontúry a potvrde-
nie. To si uvedomili aj iní – že obe tie-
to krajiny sa majú vymaniť zo silového 
pola a intríg cudzích potentátov, nájsť 
spoločné priateľstvo a spojiť sa na báze 
reformného náboženstva. Tak bol Knox 
a reformátori nútení oprieť sa o pomoc 
Alžbety, lebo krajina sa zmietala v zá-
pasoch proti regentke. Najbližšie roky 
boli preto kriticky dôležité, a to aj pre 
Európu ako celok. Bolo to práve v Škót-
sku, čo sa o jej budúcnosti rozhodovalo: 
bude katolícka, alebo protestantská? Ak 
by sa v krajine presadili Guizeovci, bola 
by to smrť Reformácie. 

Reformačné zásady

Pri hodnotení Knoxa treba zohľadniť 
výsledky, ktoré on i jeho spoločníci do-
siahli. Ukotvili štyri pozitívne zásady. 

Písmo je jediným a postačujúcim 
zdrojom poznania vo veciach viery i pra-
xe. Z pozície distribútora poznania Rím 
toto poznanie zatemnil v mŕtvom jazy-
ku (latinskom) a vyzdvihoval tie výroky 
Otcov, koncilov a pápežov, ktoré podpo-
rovali jeho stanovisko. Reformátori vy-
hlásili, že tieto veci majú svoju cenu iba 
vtedy, keď sa zhodujú s Písmom, a ďa-
lej, že aj ten najchudobnejší a najjedno-
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MATÚŠ KOŠA

duchší človek má mať prístup k Božie-
mu slovu vo vlastnom jazyku. 

Človek je ospravedlnený len z viery. 
Aj keď Rím dielo Kristovo ako základ 
spasenia a odpustenia úplne nezatieňo-
val, predsa boli ľudské zásluhy prezen-
tované tak, že obeť nášho Pána ochu-
dobňovali a nebo a večné spasenie spá-
jali aj s peniazmi („bez grajciara žia-
den Otčenáš“). Staro-nová proklamá-
cia o tom, že Ježiš Kristus je dostatočný 
a všetko zahrnujúci Spasiteľ, ponúkala 
teraz slobodný dar večného života – na 
rozdiel od rímskeho kupčenia s dušami. 

Pastori (služobníci slova) boli jedno-
ducho učiteľmi, zvestovateľmi evanje-
lia, služobníkmi a šafármi. Rímsky kňaz 
údajne opakoval Kristovu obeť, stál me-
dzi Bohom a človekom a mohol hriechy 
odpúšťať alebo i zadržiavať. Koristilo sa 
z nevedomosti o Kristu, Jeho videnie sa 
zatemňovalo. Reformátori učili, že úlo-
ha Kristových služobníkov a učiteľov 
bola v tom, viesť ľudí k poznaniu evan-
jelia a vykladať Písmo, viesť Boží ľud 
a prisluhovať zákony ustavené Kristom. 

Ľud má právo vyjadrovať sa pri voľ-
be pastorov a nositeľov úradov. Rím po-
žadoval, aby sa úsudok, rozum a svedo-
mie podriaďovali kňazom, aj keď to boli 
muži neraz nedobrej povesti. Reformá-
tori tvrdili, že kresťanský ľud je Kristo-
vým ľudom, že úrady a ordinovanie do 
nich majú účinne slúžiť na jeho duchov-
né dobro a že jeho prosperitu napomá-
ha konzultácia s laickými kazateľmi.

Po smrti regentky sa zišiel parlament, 
zrušili sa katolícke náboženské obra-
dy, a Knox sa stal kazateľom v kosto-
le St. Giles v Edinburghu. Neúnavná 
práca na budovaní náboženského živo-
ta v cirkvi (kirku, ako sa volala v Škót-
sku) a jednotlivých zboroch, prebiehala 
v ostrej opozícii voči Márie Stuartovej. 
Knox z Edinburghu nakrátko odišiel 
a vrátil sa v lete 1567, keď Mária musela 
z mesta uprchnúť. Až v tomto čase Re-
formácia definitívne zvíťazila. Nový re-
gent Morray potvrdil výnosy parlamen-
tu z roku 1560. 

Reformátori naivne očakávali, že príj-
my starej cirkvi sa jednoducho budú 
presúvať do cirkvi novej. Skoro sa 
však sklamali, a do istej miery vinou 
ich vlastnej doktríny. Potomkovia ro-
dín, ktoré obdarúvali kolegiálne kosto-
ly a opátstva veľkými peňažnými čiast-
kami, aby sa za ich duše konalo „večné“ 
modlenie, boli teraz informovaní, že tie 

modlitby nemali význam a že teda cel-
kom určite nebude dovolené v nich po-
kračovať. Ako každý, kto sa stane obe-
ťou podvodu, k tomu ešte v kontex-
te náboženskom, chceli svoje peniaze 
späť. Mnohí si tiež chceli ponechať be-
nefity, ktoré už vlastnili. Iní zase chce-
li dostať novo nazbíjané cirkevné majet-
ky, boli takí, čo požadovali odmenu za 
to, že prešli na druhú stranu. Prirodze-
ný výsledok bol taký, že zmeny v cirkev-
nej organizácii nemohli udržať krok so 
zmenami politickými. 

Spomedzi najvyššej šľachty nebo-
lo veľa takých, ktorí sa stotožnili s Re-
formáciou. Mnohí oportunisti radi sia-
hali po cirkevnom majetku, ale odmie-
tali prijať Knoxove idealistické návrhy 
a podkopávali jeho zámer – že cirkevné 
príjmy by mali prejsť na pastorov, ško-
ly a chudobných. Nakoniec sa dosiahla 
dohoda: Dve tretiny cirkevných príjmov 
budú naďalej patriť pôvodným vlastní-
kom a približne jedna tretina pôjde ko-
rune, a z tej sa bude financovať nová cir-
kev, teda reformné kňazstvo. „Dve časti 
voľne odovzdané diablovi!,“ lamentoval 
Knox, „a tretia rozdelená medzi Boha 
a diabla.“ Mužovi, ktorý politiku neve-
del vnímať inak než cez náboženstvo, 
tak nevznikol nový partner - štát, kto-
rý by bol mohol úmerne pôsobiť v da-
nom kresťanskom spoločenstve. Kato-
lícka monarchia Márie (Stuartovej) ne-
bola Kalvínovou protestantskou repub-
likou.

Dosiahnuté výsledky 

Aj tak však, čo sa dosiahlo nebo-
lo nič menej než revolúcia – ibaže ne-
krvavá. A to sa podarilo navzdory neu-
veriteľným ťažkostiam priam triumfál-
nym spôsobom. Knoxov život bol neraz 
ohrozený, bol pokus o jeho zastrelenie, 
strojili sa úklady, kládli prekážky, a ako 
roku 1559 povedal, „potrebujem spoľah-
livého a dobrého koňa,“ (lebo neraz mu-
sel narýchlo utiecť). 

Knox bol mužom svojej doby, no 
predsa je dnes tendencia posudzovať ho 
modernými kritériami a pritom s ma-
lou mierou poznania a ohľadov na tlaky 
a požiadavky jeho čias. 

Navonok mal Knox málo kvalít, kto-
ré by sa pri vodcovi všeobecne predpo-
kladali. Veď bol vlastne odpadlíckym 
kňazom, jeho vzhľad bol málo príťažli-
vý a pôvod nejasný. Chýbala mu schop-
nosť jednať diplomaticky, nemal ani 
spoločenský takt a kompromisy mu boli 

anathema. Bojovník, rozhodnutý na-
predovať iba na Boží povel, kedy a kam 
mu On sám zavelí, Boh, ktorý rozvrá-
til hradby Jericha a rozdelil vody Červe-
ného mora. Knox vedel vystihnúť jadro 
veci, bez bázne a okolkov, bez fajno-
vých slov sa vyjadroval, lebo vychádzal 
z toho, že vedie boje nie za veci časné, 
ale za večnú pravdu Božiu. A veril, že tá 
pravda sa v budúcnosti presadí. V na-
sledujúcich pokoleniach sa jeho vplyv 
uplatnil aj vďaka tomu, že sa zasadzoval 
vo veci občianskych práv a vzdelania, 
takže jeho malá zaostalá krajina pozo-
ruhodne prispela v oblasti budúcej uče-
nosti a vedeckých objavov. 

Roku 1564, keď už mal vyše 50 rokov, 
oženil sa druhý raz. Bol to sobáš kon-
troverzný, lebo nielen že nevesta po-
chádzala z dekadentnej kráľovskej ro-
diny, ale mala iba 17 rokov. Mali spo-
ločne tri dcéry. Potomkovia najmladšej 
z nich stále žijú. Z prvého manželstva 
mal dvoch synov, obaja umreli bezdetní.

Knox bol mužom pevných zásad a od-
vahy, jeho útoky proti modlárstvu pre-
krývali prívetivejšiu stránku jeho po-
vahy. Jeho najvýznamnejšie dielo bola 
História reformného náboženstva, vy-
daná roku 1644. Jeho široký záber a po-
hľad na ekumenické spoločenstvo s pro-
testantskými cirkvami v Anglicku i na 
kontinente miernili ducha škótskeho 
nacionalizmu počas jeho života. Hor-
livosť za Boží zákon, ktorý sa mu javil 
aj ako evanjelium, úsilie o disciplínu 
a pevný poriadok, právo a povinnosť, 
podľa okolností a poznania Božej vôle 
aj prísnosť a silové metódy – toto sú rá-
zovité črty muža, na ktorého neplatili 
ani hrozby ani lákavé ponuky. Jeho vie-
ra je tou vierou, ktorá sa ujala v Škótsku 
a neskôr aj v Novej Anglii. 

Reformátor umrel v Edinburghu dňa 
24. 11. 1572. 
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rozhovor

Židia za 
Ježiša

V septembri bola v Ľvove konferencia 
Central and Eastern European Mis-
sion Forum. Medzi ľuďmi, ktorí pred-
stavovali rôzne cirkvi a misie, boli aj 
dvaja misionári z organizácie Jews for 
Jesus (Židia za Ježiša), Igor Barbanel 
z Ukrajiny a Kata Tar z Maďarska. 
V rozhovore predstavujú svoju službu. 
(Neoznačené odpovede sú od Igora.)

Kto sú Židia za Ježiša a čo je ich 
poslaním?

IB: Židia za Ježiša sú misionári k ži-
dovskému národu kdekoľvek na sve-
te. Ako Ježišov učeník Andrej hovorí-
me: „Našli sme Mesiáša.“ (Ján 1,41) Ve-
ríme, že Ježiš je zasľúbený Mesiáš Izrae-
la a Spasiteľ celého ľudstva.

A čo konkrétne robíte?
Ako proroci zo Starej zmluvy ohlasu-

jeme ľuďom z izraelského národa Božiu 
vôľu. Naši misionári robia všetko mož-
né, aby sa židia postavili k tvrdeniu, že 
Ježiš je Mesiáš. Jeden spôsob je rozdá-
vanie evanjelizačných letákov. Každý 
má nejaký chytľavý názov (napr. Dobré 
správy z Izraela, Ježiš miluje nás židov, 
Splatenie dlhov s 0% spoluúčasťou) 
a nesie evanjelizačné posolstvo. Zhová-
rame sa s ľuďmi na uliciach, poznačíme 
si adresy tých, čo majú záujem, a poš-
tou im posielame ďalšie materiály o Je-
žišovi.

V piatok večer, keď sa začína sabat, 
mávame stretnutia, kde sa študuje Pís-
mo. U nás v Odese tam chodí asi 30 
ľudí. Väčšina z nich sú židia, niektorí 
z nich noví veriaci v Ježiša ako sľúbené-
ho Mesiáša.

Prihovárate sa len židom, alebo 
každému, kto je ochotný počúvať? 
A členmi sa môžu stať len židia, 
alebo môže s vami spolupracovať 
každý?

Hovoríme so všetkými. Je zaujímavé, 
že cez službu našich misionárov uverí 
viac pohanov než židov.

Všetci naši misionári by mali byť ži-
dia. Radi ale prijímame dobrovoľnícku 
pomoc bratov a sestier z miestnych zbo-
rov, ktorí nám pomáhajú s rozdávaním 
letákov a podporujú našu službu mod-
litebne aj finančne. Každý náš misionár 
je členom nejakého miestneho zboru.

V ktorých krajinách pracujú Židia za 
Ježiša?

Židia za Ježiša sú medzinárodná 
misia. Máme svoje pobočky v 14 kra-
jinách sveta: USA, Kanada, Brazília, 
Austrália, Južná Afrika, Francúzsko, 
Spojené Kráľovstvo, Nemecko, Izrael, 
Rusko, Ukrajina a Bielorusko, Maďar-
sko a Švajčiarsko.

Koľko židov žije vo vašich mestách?
IB: Žijem v Odese, tam som sa aj na-

rodil. V meste, ktoré má temer milión 
obyvateľov, je asi 35 tisíc židov, takže 
tam máme široké misijné pole.

KT: V Budapešti teraz žije asi 100 ti-
síc židov.

Ako na vás ľudia reagujú? 
Sú otvorení, zvedaví, alebo 
odmietajúci?

Židia v bývalom Sovietskom zväze sú 
väčšinou ateisti, lebo vyrástli v soviet-
skom režime. Z jednej strany je to dob-
ré, lebo nemajú predsudky voči Ježišovi 
a sú otvorení pre evanjelium.

Za tri štvrťroky roku 2012 sa s našimi 
misionármi na Ukrajine a v Rusku mod-
lilo 88 židov modlitbu pokánia a 16 no-
vých židovských veriacich bolo pokrste-
ných a pripojili sa k miestnym zborom 
alebo mesiánskym zhromaždeniam.

Ako sa veriaci sami nazývajú – sú 
kresťanmi alebo mesiánskymi židmi?

Najradšej sa označujú za nasledovní-
kov Ješuu. V Odese sú aj tri zhromažde-
nia mesiánskych židov, ktorí si však od 
nás držia odstup.

Koľko pracovníkov máte na 
Ukrajine?

Máme asi 30 misionárov na plný 
i čiastočný úväzok. K tomu dobrovoľ-
níkov z miestnych zborov, a tiež neži-
dov ako administratívnych pracovníkov. 
Moja žena pracuje ako misionár na čias-
točný úväzok, dcéra tiež. Je hudobníč-
ka, hrá na klavíri a vedie naše sabatové 
stretnutia.

Inde je to asi iné. Napríklad v New 
Yorku alebo v Izraeli narazíte aj na 
zbožných židov. Ako na vás reagujú 
tam?

IB: V Izraeli je vyše 5 miliónov ži-
dov a z nich vyše 1,2 milióna hovorí po 

rusky. Sú podobní tým na Ukrajine, tak-
že je jednoduchšie hovoriť im evanje-
lium, než miestnym. A 90% izraelských 
židov je sekulárnych, mnohí nepoznajú 
ani 10 prikázaní. Asi 5% sú chasidskí ži-
dia. Tí neveria, že Ježiš je zasľúbený Me-
siáš, stále ho čakajú. Nosia čierne kabá-
ty a klobúky a keď príde Mesiáš, oblečú 
sa do bieleho. Tí sú voči nám veľmi ne-
priateľskí.

Židia za Ježiša robia veľkú kampaň 
v uliciach Izraela pod heslom Hľa váš 
Boh (Izaiáš 40,9). Ja som sa takého zú-
častnil v roku 2009, a zažili sme veľ-
ký odpor od chasidov. Mnohí nevedia, 
že máme podľa zákona právo vyznávať 
svoju vieru a rozdávať letáky, takže nie-
kedy voláme policajtov, aby im vysvet-
lili, že si počíname v medziach zákona.

KT: V roku 2009 som sa ako dobro-
voľníčka zúčastnila na letnej kampa-
ni v Londýne. Jedna milá ortodoxná ži-
dovka ma poľutovala, že mi asi vyplách-
li mozog. Chcela ma získať späť, ale pre 
mňa to bola vítaná príležitosť na rozho-
vor, ktorý Boh môže použiť.

Potom jeden ortodoxný muž nahne-
vane spochybnil moje židovstvo a vy-
hlásil, že by mi nikdy nedovolili presťa-
hovať sa do Izraela. Boh mi pomohol za-
chovať si pokoj. Na každé jeho obvine-
nie som mala odpoveď z Biblie. Napo-
kon som spomenula Daniela 9,26 – že 
Mesiáš už podľa prorokovaného času 
musel prísť. Na to nemal odpoveď, len 
zdvihol mobil a povedal, že ak do pia-
tich sekúnd neodídem, zavolá políciu. 
Ja som sa tešila, lebo som vedela, že Svä-
tý Duch ho zahnal do kúta. Modlím sa 
za neho, aby mohol nájsť zachraňujúcu 
pravdu o našom Mesiášovi.

Keď sa stretneme so židmi, čo by 
sme im mali povedať?

Prvá otázka, ktorú dávame ľuďom 
na ulici, je: „Čo si myslíte, kto je Ježiš?“ 
Je to jednoduchá otázka, ale pomáha 
vtiahnuť ľudí do duchovného rozhovo-
ru. Môžu prejaviť svoj názor. Niektorí 
nám vravia: „Ježiš bol historická posta-
va, dobrý človek, možno prorok.“ „Ale,“ 
odvetíme, „on je niečo viac. Zomrel za 
naše hriechy a vstal z mŕtvych.“

Ako by sme sa mali modliť za židov, 
ľud Starej zmluvy? Čo by sme im mali 
priať?

Moja túžba je, aby sa čo najviac ľudí 
z môjho národa dopočuli o Ježišovi, 
a aby mnohí u nich spoznali v ňom Me-
siáša Izraela a svojho Spasiteľa.
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rozhovor

Môžete nám povedať niečo o sebe? 
Ako ste sa stali nasledovníkmi 
Ješuu?

IB: Narodil som sa a vyrástol v seku-
lárnej židovskej rodine. Môj otec aj star-
ší brat absolvovali vysokú vojenskú aka-
démiu a slúžili ako dôstojníci v soviet-
skej armáde. Mama mala vysoké tech-
nické aj umelecké vzdelanie. Veľmi dob-
re hrala na klavíri a akordeóne a môj 
otec hral na husle. Moji rodičia neverili 
v Boha, hoci slávili židovské sviatky ako 
Pesach (Veľkú noc) a Jom Kipur (Deň 
zmierenia). Takže si spomínam, ako 
sme jedli nekvasené jedlá, alebo že rodi-
čia sa udobrovali s príbuznými, ale zmy-
sel tých sviatkov som nechápal.

Od detstva ma trápilo, prečo sú ži-
dia tak roztrúsení po celom svete. Ne-
jako som chápal, že Boh ma stvoril a dal 
mi rozum, ale bol mi vzdialený. Uvažo-
val som: ak sa človek narodí, aby smero-
val k smrti, to nedáva zmysel. A nevedel 
som nájsť uspokojivú odpoveď.

Potom ma povolali do armády. U nás 
je stále povinná služba 2 roky v armá-
de alebo 3 roky v námorníctve. V armá-
de som prvýkrát stretol veriacich. Boli 
to baptisti a boli iní, ako ostatní vojaci. 
Nepili alkohol, nefajčili, nekliali. Po vo-
jenčine som začal čítať duchovnú litera-
túru, nie kresťanskú, a stále som neve-
del nájsť pokoj.

V roku 1990 sa v Odese premietal film 
Ježiš, natočený podľa Lukášovho evan-
jelia. Išli sme tam s manželkou a veľmi 
sa nám páčil. Nepochyboval som o tom, 
že Ježiš bol výnimočná historická posta-
va, ale ten film mi lepšie predstavil jeho 
osobnosť. A tak som začal čítať kresťan-
skú literatúru.

Potom v roku 1993 som našiel 
v schránke literatúru od organizácie 
Židia za Ježiša. Bol som prekvapený, 
lebo svoju adresu som nikomu nedá-
val. Určite to bol Boží plán pre záchra-
nu mňa i mojej rodiny. Prvá kniha, kto-
rú som čítal, bola Zrada od židovské-
ho autora Stana Telchina. Židia za Ježi-
ša nás tiež pozývali na sabatové stretnu-
tia a na oslavu sviatkov ako Pesach, Pu-
rim, Chanuka – a ja som si vždy našiel 
nejakú chabú výhovorku, aby som tam 
nemusel ísť.

Napokon sme sa s manželkou odhod-
lali ísť na sabatové stretnutie – bol prá-
ve Štedrý večer. Prišli sme tam, ale na 
naše prekvapenie boli dvere zamknuté. 
Vtom sa ako anjel pri nás zjavila staršia 

pani a povedala, že stretnutie bolo pre-
ložené na sobotu ráno. A tak sme na 
vianočné ráno išli znova. Kazateľ čítal 
Lukáša 2,9-12 a vysvetľoval, ako sa Je-
žiš narodil v maštaľke. Porozumel som, 
že nie som žiadny svätec a moje srd-
ce je špinavšie, než tá maštaľ, a že Je-
žiš ma môže očistiť zvnútra. Na kon-
ci kazateľ vyzval poslucháčov k poká-
niu. Postavil som sa na mieste a šepkal 
modlitbu, ktorou som prijal Ježiša ako 
zasľúbeného Mesiáša Izraela i za môj-
ho osobného Spasiteľa.

Jedna staršia pani nám venovala dve 
ruské Biblie a povedala: „Najprv si pre-
čítajte Deuteronomium 28 o požehna-
niach a kliatbach.“ Keď som to čítal, po-
chopil som, prečo sú židia rozptýlení po 
celom svete. Lebo neverili v Boha a ne-
prijali jeho Mesiáša.

Odvtedy som chodieval na sabatové 
stretnutia. Potom som sa na 2 roky stal 
dobrovoľníkom. Zúčastňoval som sa na 
evanjelizáciách na Ukrajine a v Rusku. 
Potom som opustil zamestnanie elek-
troinžiniera a stal som sa misionárom 
na plný úväzok. V roku 1997 som sa stal 
vedúcim pobočky v Odese. Neskôr sme 
sa s rodinou presťahovali do Dnepropet-
rovska, kde sme zakladali novú poboč-
ku Židia za Ježiša. Potom sme tri roky 
viedli misijnú službu v Moskve. A na-
pokon sme sa vrátili do Odesy, kde pra-
cujem ako zástupca riaditeľa pre Rusko, 
Ukrajinu a Bielorusko.

KT: Moja židovská babička sa stala 
kresťankou a moju mamu vychovávala 
ako protestantku. Ale po vojne dosta-
la mama marxistickú výchovu v škole, 
a ja tiež. Bola som presvedčená o správ-
nosti ateistickej ideológie. Na univerzi-
te som však narazila na tvrdú socialis-
tickú realitu. Bola som sklamaná, strati-
la som svoju „vieru“ v komunizmus. Zo-
stala som však materialistkou – verila 

som len v to, o čom som sa mohla pre-
svedčiť svojimi piatimi zmyslami.

Sklamanie ma priviedlo k tomu, že 
som začala hľadať. Chodila som sa se-
ansy a (hoci teraz viem, že sú to nebez-
pečné praktiky a Biblia ich zakazuje) tie 
ma presvedčili, že duchovná dimenzia 
skutočne existuje. Tak som si povedala, 
že budem skúmať a vyberiem si „boha“, 
ktorý mi bude najviac vyhovovať. Je-
žiš nebol medzi mojimi kandidátmi, ale 
jemu to nevadilo; on vedel, čo príde…

Po ukončení štúdia som sa nejako ne-
vedela usadiť, za prvý rok a pol som vy-
skúšala tri zamestnania. Počas tej „veľ-
kej krízy“ som išla navštíviť dávnu pria-
teľku na vidieku. Na moje prekvapenie 
ona aj so snúbencom sa stali znovuzro-
denými kresťanmi. Rozprávali mi, ako 
sa stretli s Ježišom a ja som na nich vi-
dela radikálnu zmenu. No zdalo sa mi, 
že pre kresťanstvo som ja príliš racio-
nálna.

Potom som dostala myšlienku, čo mu-
sela byť od Svätého Ducha: „Hľadáš to 
isté, čo oni majú. Prečo skúšaš pocho-
piť hlavou to, čo sa dá prijať len srdcom? 
Len počúvaj!“ A tak som počúvala. Keď 
sa priatelia modlili za mňa, pocítila 
som Božiu prítomnosť a prvýkrát v ži-
vote som sa s ním zhovárala. Odprosi-
la som ho, že som v neho neverila a po-
vedala som mu, že ho chcem spoznať. 
Literatúra od priateľky mi pomohla po-
chopiť, prečo potrebujem Ježiša. Svätý 
Duch mi pomohol pochopiť moje sebec-
tvo a hriech a že Ježišovi musím dať vlá-
du v srdci. Stal sa Kráľom môjho života.

Ďakujem za odpovede. Nech Pán Boh 
požehná vašu službu dobrým ovocím.

Ak by ste chceli podporiť misijnú prá-
cu medzi židmi na Ukrajine, kontakt je 
u autora článku.

Kata Tar druhá sprava
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S Matějem Novým
o návratu do rodiny, Boží i lidské

Matěji, řekni nám prosím 
něco o sobě. V jaké rodině 
jsi vyrostl a jaká je tvoje 
profese?

Pocházím z katolické rodiny a vyrostl 
jsem v Bučovicích, jsem Rom. Má profe-
se je podnikání. Začal jsem s ním hned 
po dovršení plnoletosti, vyřídil jsem 
si živnostenský list na nákup a prodej 
zboží a podnikal.

A co tvoje současná rodina?

Ano, už dvacet let mám svou vlastní 
rodinu, manželku Kristýnu a syny Mar-
ka (20) a Jana (13). 

Jak jsi, prosím tě, 
uvěřil v Pána Ježíše?

Bylo to ve vězení. Uvěřil jsem za pra-
podivných a zároveň velmi vážných 
okolností. Tehdy se mi zhroutil celý 
život a já jsem si nevěděl rady. Všechno 
selhalo, mí známí, rodina i manželka, 
když nakonec odešla k mamince. Pros-
tě selhalo mi úplně všechno a já se už 
neměl ke komu jinému obrátit. Vnímal 
jsem, že tady končí můj život. Opravdu 
jsem myslel, že to asi nepřežiju. A pak 
jsem v poslední chvíli volal k Bohu: 
„Pane Ježíši, prosím vstup do mého 
života, protože já jsem v tak beznaděj-

né situaci, že už nevím, jak dál. Jestli mi 
nepomůžeš, tak asi umřu.” 

Proč jsi hledal pomoc právě 
u něj a ne někde jinde?

Už jsem zmínil, že jsem vyrůstal 
v katolické rodině, viděl jsem otce se 
modlit, před společným jídlem nebo na 
Vánoce. Doma jsme měli různé obrázky 
Pána Ježíše a sošky Panny Marie, zkrát-
ka jako běžní katolíci. Ale nikdy jsem 
nenavázal živý osobní vztah s Kristem. 
V naší rodině to bylo vždycky jen zpro-
středkovaně. Šlo spíše o náboženské 
úkony než o živý vztah s Kristem. Takže 
tímto způsobem bych se nedozvěděl, že 
mám Pána oslovit a navázat s ním osob-
ní vztah. To jsem zjistil až díky návště-
vám duchovních pracovníků ve věznici. 
Přicházeli bratři z Křesťanských sborů 
i z různých jiných církví a ti mi řekli, 
jak volat k Bohu.

Změnil se nějak tvůj život poté, co jsi 
v Krista uvěřil?

Ano a velmi, v podstatě od základů. 
Troufám si říct, že ten můj starý život 
jakoby odumřel. To otroctví hříchu, ve 
kterém jsem žil, je pryč. Já jsem dříve 
prostě musel hřešit. Neměl jsem vůči 
tomu žádnou obranu. Nebyl jsem imun-

ní vůči hříchu. Byl jsem otrokem alko-
holu a kouření, závislý na penězích a to 
je snad ta nejhorší závislost. Takový byl 
můj život před obrácením. Marná hon-
ba za štěstím. 

Jak na tu změnu reagovala tvá 
rodina a tvé okolí?

Ze začátku byl postoj mé rodiny 
dost negativní. Nikdo z rodiny s něčím 
podobným neměl zkušenost a když člo-
věk něco nezná, tak se toho bojí. Nemá 
potřebu, neschází mu to, prostě nenavá-
zal vztah. A stejné to bylo i v naší rodi-
ně. Nikdo mi nevěřil, že mám živý vztah 
s Kristem, protože nikdo tu zkušenost 
sám neudělal a nic takového neprožíval.

A jaké je to s tvou rodinou teď?

Když jsem se vrátil z věznice domů, 
prožil jsem úplné obrácení. Myslím 
tím, že jsem v modlitbě pozval Pána 
Ježíše do svého života a učinil jej svým 
Pánem. Asi rok po této zkušenosti s ži-
vým Ježíšem, kdy jsem studoval Bibli 
a úplně zavrhl starý život, jsem proží-
val nádherné okamžiky a toužil o tom 
vyprávět. Cítil jsem se naprosto svo-
bodný, protože už jsem nemusel hřešit. 
Prostě jsem v mém srdci už neměl tu 
potřebu. V mém nitru v Duchu svatém 
přebýval Pán Ježíš. Byl jsem plný lásky 
a radosti ze spasení, z odpuštění hříchů, 
takže jsem nepotřeboval hřešit a nepo-
třebuji to dodnes. A mojí touhou bylo, 
hned jak jsem vyšel, svědčit v mém oko-
lí. Na to uvěřila moje maminka, potom 
se mi vrátila manželka, se kterou jsem 
byl rozvedený. Vrátily se mi děti, vrá-
tila se mi rodina. Pán Ježíš tak mocně 
vstoupil do mého života, že i mí sousedé 
uvěřili a dokonce i můj bratr s rodinou 
teď uvěřil. Je to úžasné. Pán slyší naše 
modlitby a my sledujeme jeho působe-
ní. Jsem šťastný, že to takto pokračuje.

Co všechno pro tebe rodina 
znamená?

Během věznění jsem vlastně o celou 
rodinu přišel a když se na to dívám 
z této perspektivy, tak mohu říct, co 
to znamená o rodinu přijít. Člověk má 
v rodině kolem sebe obrovské bohatství, 
kterého si začne vážit teprve, až o ně 

Kristýna a Matěj Noví
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přijde. Dokud jsem rodinu měl, nevážil 
jsem si ji. Manželka se mnou moc dob-
rý život neměla, dost jsem ji zanedbával 
a děti taky. Když jsem o ně přišel, zjistil 
jsem, že je to ta nejdůležitější věc hned 
po živém vztahu s Bohem. 

Matěji, pověz nám, do jaké služby tě 
Bůh vlastně povolal?

Po návratu z věznice jsem začal kázat 
Boží slovo mezi Romy, jednalo se o růz-
ná evangelizační shromáždění. Bratři je 
připravovali jak v Čechách, tak i na Slo-
vensku. Byl jsem dokonce také v Irsku 
a v Anglii, ale moje stálá služba, kterou 
přede mnou Pán Bůh otevřel, je služba 
ve věznicích. V současné době sloužím 
už ve čtyřech věznicích na Slovensku: 
Ilava, Dubnica nad Váhom, Sučany 
a Ružomberok. 

V čem tato služba ve věznicích 
spočívá?

Spočívá v tom, že se snažíme na věz-
ně křesťansky působit, čteme jim Bibli 
a modlíme se. Bůh pak prostřednictvím 
Ducha svatého na vězně působí. Dotýká 
se jejich srdcí a oni také touží po tom, 
být Božími dětmi. Viděl jsem už několik 
desítek vězňů, kteří opravdově na kole-
nou odevzdali své životy Pánu Ježíši.

Chodíváš do věznic také 
v České republice?

Zatím to ještě není možné, ale připra-
vuje se to, abych mohl i tam.

Na Slovensku chodíváš do věznic 
sám nebo ještě s někým? 
Jak to probíhá?

Když je to koncert, tak se mnou jezdí 
manželka a my zpíváme. K tomu při-
pojím evangelizační slovo a snažím se 
vysvětlit, jak činit pokání. Na koncerty 

přichází i několik desítek Romů, napo-
sledy jich bylo osmdesát. Ale většinou 
se jedná o návštěvy v malé kapli pro asi 
dvacet lidí a tam chodím bez manželky 
s bratry z Kresťanského zboru ze Žiliny. 

S jakými reakcemi na evangelium se 
setkáváš právě u Romů?

Tak není to stejné u každého Roma. 
Zaznamenávám, že čím jsou prostší, 
tím otevřeněji přijímají zprávu o milos-
ti. Čím jsou lidé vzdělanější a snaží se 
spásu přijmout „rozumem”, tím je to 
náročnější. 

A co okultní zatížení, setkáváš se 
s tím při své práci s Romy?

My Romové jsme opravdu po celé 
generace postiženi skoro v každé rodině 
okultismem. Proto musíme nejprve vést 
lidi k pokání z čarování a věštění a pak 
teprve mohou vnímat to, co k nim mlu-
víme. Jinak jsou jejich mysl a srdce jak-
si svázané a nemohou zvěst evangelia 
kvůli těm okultním praktikám přijmout.

Cítíš ze strany své rodiny podporu ve 
službě, kterou konáš?

Manželka ráda jezdí se mnou a já 
jsem za ni vděčný, že opravdu celým 
srdcem za tou službou stojí. Mám ji po 
svém boku a sloužíme spolu. Naše děti 
jsou už samostatné a jejich babička, kte-
rá také uvěřila, to bere jako službu, když 
s našimi dětmi po dobu naší nepřítom-
nosti zůstává. Vaří jim a stará se o ně.

Matěji, řekni nám ještě, kde čerpáš 
duchovní posilu pro život?

Čerpám především z Božího slova, 
vnímám je jako živé a platné pro sou-
časnost a pro můj život. Nemalý podíl 
na tom má Duch svatý, který mi to slovo 
otevírá a dává sílu. Bez Ducha svatého 

bych z Bible těžko mohl čerpat. Když 
Bůh pisatele Bible inspiroval Duchem 
svatým, pak je to zase jen Duch svatý, 
kdo to slovo může oživovat, aby působi-
lo v člověku. Otevírám Boží slovo s mod-
litbou: „Pane Ježíši, prosím Tě, otevři mi 
mysl i srdce k přijímání těch vzácných 
pravd, veď mě svým Duchem.” Pak 
teprve začnu studovat.

Máš nějaké společenství, 
ze kterého také čerpáš?

Ano, od prvních kroků na svobodě, 
se mi bratři z Křesťanského sboru věno-
vali, jako duchovnímu novorozenci. 
A vedou mě pořád a já jsem za ně vel-
mi vděčný. Vedli mě, i když jsem vůbec 
nerozuměl, co ode mne vlastně očeká-
vají. Vím, že to pro ně bylo velmi těžké, 
ale přesto všechno mi zůstali věrní, 
i když jsem se mnohokrát ohradil vůči 
jejich pomoci. Když jsem na tom byl 
hodně špatně, tak oni při mě vždycky 
stáli, modlili se za mně a nesli mě.

U nás v Bučovicích ještě sbor nemá-
me, ale scházíme se u Božího slova 
jednou týdně. Zatím je nás třináct 
a doufáme, že nás bude přibývat. Mod-
líme se za celé Bučovice i za naše radní. 
Věříme, že nás Bůh slyší a že i v Bučovi-
cích vznikne sbor.

Matěji, co bys na závěr popřál 
čtenářům našeho časopisu?

Přeji jim od srdce, aby Ježíše Krista 
poznali jako svého Spasitele a sloužili 
mu tam, kde je postaví.

Děkuji ti za rozhovor a přeji Boží 
požehnání v jeho službě.

Shromáždění v Bučovicích
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stránka mladých

REINER BAUM
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SEX 4.
díl

Jak přemýšlí teenageři a mladí lidé 
o sexu? Kdy mohou lidé spolu začít 
spát? Kdo si myslí, že v této věci je 
všechno jasné, se hluboce mýlí. Kolem 
75% mladých křesťanů sice udává, 
že jediným správným prostorem pro 
pohlavní styk je manželství, avšak zbý-
vajících 25% si myslí, že uvnitř pevné-
ho přátelství anebo v čase zásnub je to 
OK, když spolu spí. S klesajícím věkem 
dotazovaných se v uskutečněné anketě 
snižovala i četnost názoru, že pohlavní 
styk patří do manželství. U čtrnáctile-
tých řeklo jen 54% chlapců a 65% dí-
vek, že pohlavní život je v pořádku jen 
v rámci manželství. Ve věku, kdy cca 
10% jejich nekřesťanských kamarádů ze 
třídy už mělo pohlavní styk a kdy bio-
logicky dospěli, 35 – 46% křesťanských 
teenagerů neví nic o Boží ochranné hra-
nici jejich sexuality. 

Zajímavější je otázka, jak mladí 
křesťané své přesvědčení žijí. Přitom 
jsme se dívali jen na skupinu, která 
v době ankety žila v pevném vztahu. 
Těchto osob jsme se ptali:

„Spal jsi už s někým?“
Zkušenost s pohlavním stykem 

u aktuálně spřízněných osob:
56 % - Ano, dělám to někdy/častěji
28% - Ano, dříve, ale teď už ne, pro-

tože vím, že to není v pořádku
14% - Ne
Téměř každý druhý mladý křesťan, 

který má vážnou známost, končí před 
svatbou s přítelem nebo přítelkyní 
v posteli. Až do plnoletosti přitom 
udávají (s výjimkou 16-letých děvčat) 
všichni dotázaní, kteří měli zkušenost 
s pohlavním stykem, že to konají pravi-
delně. Teprve od 18. roku nastává změ-
na v posuzování: Tak říkají u 21-letých 
víc než polovina mužů a tři čtvrtiny žen 
se zkušeností s pohlavním stykem, že 
současně nechtějí s někým spát, pro-
tože to už nepovažují za správné. 

Mnozí mladí, kteří s někým chodí, 
jsou u tohoto tématu vnitřně rozpolce-
ni: jsou sice přesvědčeni, že sex patří do 
manželství, přesto, 8% žen a 9% mužů 
občas nebo častěji se svým partnerem 
spí. Zvlášť silné je to u děvčat a chlap-
ců v 16. a 17. roku života. Ve věku 16 let 

a více spí 25% děvčat, které mají zná-
most, se svým partnerem i když jsou 
jiného přesvědčení. Ve věku sedmnácti 
let se to týká 11% děvčat a 20% chlapců. 
Především 16 až 17-tiletým teenagerům 
připadne těžké své přesvědčení také 
žít. Při tom platí, že 38% osmnáctile-
tých mužů a 31% osmnáctiletých žen se 
známostí se na zkušenosti s pohlavním 
stykem dívají zpětně tak, že už by je 
nechtěli opakovat a je jim to líto. 

Šance a výzvy pro církve:

Možná vás tato čísla šokovala. Ale 
nadávat na zkaženost mladé generace 
je špatnou reakcí: prosím vás na tomto 
místě, abychom především mysleli na 
postižené mladé lidi. Proč tak uvažují? 
Proč se tak chovají? Jaký tlak a jakou 
hanbu cítí mladí lidé, kteří nedokázali 
čekat? Jak můžeme jim a je následují-
cím teenagerům a mladým lidem pomo-
ci? Několik podnětů k tomu:

1. Včas dobře informovat

Zatímco ve škole někteří kamará-
di ve třídě už mají své první sexuál-
ní zkušenosti a mnozí to předstírají, 
křesťanským teenagerům ve věku 13 
a 14 let často nikdo neřekl, jak si Bůh 
záležitost se sexem představuje. Kdo 
je vlastně odpovědný, když jeden ze 
45% 14letých chlapců, kteří si myslí, 
že sex před manželstvím u křesťanů je 
v pořádku, to také vyzkouší? Existuje 
spoluodpovědnost rodičů a sborů, kteří 
tomuto mladíku snad nikdy nepověděli 
o Božích dobrých záměrech s jeho živo-
tem a jeho sexualitou? 

 Měli bychom především správně 
informovat, aby mladí skutečně obje-
vili, že Bůh v Bibli říká, že sex patří do 
manželství. Jinak vzniká nebezpečí, že 
teenageři, jejichž touha po sexu bude 
sílit, se někdy zeptají: „Opravdu Bůh 
řekl…?“ Pokud se pak budou opírat 
jen o proklamace vedoucího mládeže: 
„Žádný sex před manželstvím“, aniž 
by to sami v Bibli jako Boží řeč obje-
vili, nebudou zdrženlivosti přikládat 
význam. Teenagerům musíme také sdě-
lovat, proč je pro ně dobré čekat. Nejde 
jen o zprostředkování Božích přikázání, 
ale i Božího láskyplného záměru. Bůh 
nedává rámec manželství proto, aby nás 
omezoval, ale aby naši sexualitu chránil 
a mohla se tak o to krásněji rozvinout. 

2. Posilovat páry

 Co děláte ve vašem sboru, když se 
dozvíte, že tu je další nový pár? Jakou 
pomoc potřebuje takový pár? Ano, vím, 
je to hrozně těžké a vyžaduje to opravdu 
velmi správný cit, promluvit do této situ-
ace. Ale jsem také přesvědčen, že mladý 
pár potřebuje pomoc a pravidla – a často 
je také za ně velmi vděčný. Zde je obrov-
ská šance pro páry, které již déle mají 
známost, a také od mladých manželství: 
mohou předávat své zkušenosti, mohou 
povědět, v jakých situacích jim připadlo 
velmi zatěžko se zdržet, a jak se s tím 
vypořádali. K tématice posilování patří 
také to, aby se chlapci a děvčata posilo-
vali ve své osobnosti, aby dokázali říci 
i NE. Myslím přitom na 25% děvčat, 
která mají známost, které přes opačné 
přesvědčení se svým partnerem spali. 
Mnohdy zapomínáme také naši největší 
šanci: dokonce i tehdy, když nemůžeme 
párům pomoci přímo, můžeme se za ně 
modlit a vyprošovat pro ně Boží požeh-
nání. 

3. Odpuštění

Z průzkumů zjišťujeme, že mladí lidé 
spolu sexuálně žijí, i když to vlastně 
nechtěli. Dáváme těmto mladým lidem 
zřetelně najevo, že Ježíš odpouští i sexu-
ální hříchy? Najdou důvěrníky, kteří jim 
budou s láskou naslouchat, aniž by je 
odsoudili? Povedou je k Ježíši? Spousta 
mladých lidí má velký strach se s tím 
někomu ve sboru svěřit. Jak jim můžeme 
pomoci překonat tyto obavy? Sexuální 
hříchy mají zvláštní vliv na naše tělo 
i duši, ale pokud jde o odpuštění, neliší 
se od lži či sobectví. Ježíš zemřel a byl 
vzkříšen, aby nás vysvobodil z moci hří-
chu. Ta platí i pro sexuální hříchy. Je to 
však jen první krok. Mladé páry potře-
bují doprovod. Kdo jim pomůže, aby se 
jejich další vztah utvářel správně a aby 
s dalším sexem čekali až do manželství? 
1) Průzkum byl proveden v roce 2009 
mezi cca 1 300 mladými lidmi z evangeli-
kálních církví v Německu pro knihu „Mit 
Teens über Sex reden“ („Mluvit s teenagery 
o sexu“). 

Reiner Baum je ženatý a pracuje od 
roku 2004 jako mládežnický referent při 
Křesťanské péči o mladé. 

před manželstvím?!
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Čtete knihy odzadu?
Vysoká škola mě naučila několik 

dovedností, kvůli kterým jsem se na ni 
určitě nehlásila. Některé z těch „doved-
ností“ by se daly nazvat spíš „násled-
ky.“ Coby studentka filosofické fakulty 
musíte každou chvilku chrlit nejrůzněj-
ší učená mnohostránková pojednání 
a často nejde ani tak o to, o čem píšete, 
jako spíše o to, je-li to dostatečně dlou-
hé, s potřebnou koncentrací cizích slov, 
počtem vedlejších vět a významových 
odboček. Časem se naučíte jednu holou 
větu roztáhnout na půl strany. Řeč se 
vede, voda teče a zápočty přibývají.

Když jsem po mateřské začala praco-
vat v rádiu, můj mnohoslovný zlozvyk 
dostal pěkně na frak. V rádiu totiž ne-
jde o mlácení prázdné slámy, ale nao-
pak o sdělení potřebných informací 
ve vymezeném čase, o srozumitelnost 
a myšlenku. Další věc, kterou vás ško-
la, kde se musíte neustále prokousávat 
kvanty knih, naučí, je rychlé čtení. Čte-
te rychle, ale povrchně. Zjistit nejdů-
ležitější poselství textu a rychle od toho. 
Úvody přeskakujete, kapitoly zběžně 
proskáčete, případně se rovnou podí-
váte na závěr či resumé, protože tam to 
nejpodstatnější stejně všechno je.

Když to takhle děláte pět let, máte to 
v sobě. A tak můj muž může vždycky 
vyskočit z kůže, když mě večer vidí, jak 
otevírám nějaký román v půlce, rych-
le obracím stránky, případně, když si 
z detektivky napřed přečtu závěr, aby-
ch si pak děj mohla v klidu vychutnat. 
No ano, do čtení se mi dostal nějaký 
spěch a neklid – klouzání po povrchu. 
Autoři se moří s propracovaností příbě-
hů, s charakteristikami postav – s fabulí 
a syžetem - a vy přelousknete závěr a od 
toho. Barbarství! Vím to, a stejně se mi 
to většinou zvrtne.

A časopisy? Noviny? Ty čtu zásadně 
odzadu a s oblibou skáču jen po titul-
cích. Jakoby to bylo nějak záživnější, 
proč začínat od úvodníku! Možná to 
pramení už z četby Sluníčka a Mateří-
doušky, kdy na zadní stránce bývalo to 
nejlákavější - kreslený komiks.

A tak přemýšlím, jestli mi tohle rych-
ločtení neprosáklo i do života a jestli 
náhodou něco nepřeskakuju nebo rov-
nou nedělám odzadu i jinde.

Kolikrát bychom si přáli vědět, jak 
nějaká věc dopadne. Tolik by nám to 
pomohlo projít nelehkou cestu dřív, než 
se ukáže řešení. Asi nejčastějším přípa-
dem jsou nemoci, vážné nemoci. Když 
bych měla jistotu, že všechno dobře 
dopadne, pak by se přece lépe nesl celý 
její průběh. Nad každou těžkostí bych 
se mohla usmát a říct si, ale co, vydržím 
to, vždyť to přece dobře dopadne.

Jenže, co kdyby to dobře nedopadlo? 
Nemoc by byla nevyléčitelná a nekonči-
la z lidského pohledu „dobře“. Co v tu 
chvíli? Měla bych pak nějakou motivaci 
napnout všechny síly a projít každým 
dnem s nadějí? Co když čas mezi závě-
rem příběhu a jejím začátkem nebude 
měřen na pár dní, ale třeba na dlouhé 
roky? Kde vezmu sílu pro každý den, 
když - z hlediska poslední stránky 
knížky - jde o zcela zbytečnou námahu?

Znala jsem jednu maminku ze školky, 
která si dala od věštkyně předpovědět 
budoucnost. A jen tak s lehkým tónem 
mi to po cestě ze školky povídala. Říkala, 
že k ní šla ze zvědavosti, aby tak trochu 
věděla, co ji čeká. Čekala slibné zítřky, 
jenže – a tady její lehký tón zvolna mizel 
- tahle žena jí předpověděla, že se jí za 
pár měsíců narodí postižené dítě a že se 
s ní manžel rozvede. „Chtěla jsem nad 
tím mávnout rukou“, říkala, „ale pořád 
mi to teď vrtá v hlavě, nemůžu spát, 
prostě říkám si, co když se to doopravdy 
stane?“ Za pár měsíců opravdu otěhotně-
la, a když mi to říkala, naskočila mi husí 
kůže. Ona věštkyně mohla sice být jen 
nějaká šarlatánka, co jen tahá ze zvěda-
vých lidí peníze, ale taky to mohlo být 
mnohem vážnější. Duchovní svět má pře-
ce i svou temnou stránku. Jindy v hovoru 
s cizími lidmi vážím slova o Bohu, tady 
jsem neváhala. Nebyl čas. A tak jsem 
s ní mluvila o Boží moci, že Bůh je Pánem 
života a smrti, že může jít přímo k Němu 
se svým strachem o dítě a manželství. Za 
čas se jí narodila zdravá holčička. Mys-
lím, že už nikdy nebude chtít znát nějaký 
svůj životní příběh od konce. 

Jak asi muselo být Božímu Synu na 
této zemi? Znal Boží záměr se svým živo-
tem, znal své poslání a věděl, co ho „na 
poslední stránce čeká“? Ano, myslím, že 
určitě. Možná neznal konkrétní podobu 

jednotlivých událostí, ale záměru svého 
Otce chtěl být poslušný. Jak bychom asi 
žili my, kdybychom byli na jeho místě? 
Je nějaký člověk, který by to dokázal 
ustát se zdravým rozumem? Bůh nás 
vlastně chrání tím, že nám nedává znát 
víc, než bychom zvládli – neomezuje 
nás, ani nám nic neupírá. Jen nás chrání 
před sebou samými.

Někdy nám dává nahlédnout, jen 
kousíček vpřed, abychom nezakopli, 
někdy nám ukáže směr, dá vizi, když ví, 
že to uneseme a že je to pro nás dobré. 
Když si nakreslíme čáru k cíli a pak ji až 
na malý kousek u startu celou vygumu-
jeme, pořád bude ukazovat stejný směr 
ke správnému cíli, i když celou čáru 
nevidíme. Důležité je, kam směřujeme.

Vrátím se ještě ke knihám. Spisovatel 
nepíše jen proto, aby sdělil čtenáři něja-
ká fakta. V literatuře nezáleží jen na 
dobrém příběhu – tedy na té výše zmí-
něné fabuli, ale i na syžetu – na způso-
bu jeho uchopení, podání, zpracování. 
A tak si vychutnáváme nejen sílu příbě-
hu, tajíme dech nad osudy hrdinů, ale 
taky autorovo umění pracovat se slovy 
a stavbou příběhu. Necháme se překva-
povat retrospektivami a spletitostí sou-
vislostí, které se nám v průběhu čtení 
rozkrývají. Stejně jako je vůči autorovi 
neuctivé číst knížky „jen po ději“, tak 
ani v životě nemůžeme jít jen „po příbě-
hu“ a dívat se na jeho konec. Ochuzova-
lo by to i nás samé.

Jak jinak bychom se mohli naučit 
trpělivosti, obětavosti, jak jinak bychom 
se naučili nalézat pokoj, když kolem 
nás je záplava neklidu? Kde jinde by se 
osvědčila naše statečnost a vytrvalost, 
ne-li v těch situacích, o kterých vůbec 
netušíme, jak dopadnou? Víme jen, že 
musíme jít dál, že je naděje. Vždyť ne 
nadarmo je v Bibli napsané, že naděje, 
která je vidět, přestává být nadějí.

Až si dnes večer vezmu do ruky kníž-
ku, nalistuji první stránku (a nebo že 
bych opravdu začala předmluvou?) - 
každopádně se chci naučit znovu číst. 
Třeba mi to pomůže vnímat i skutečný 
život stránku po stránce – to vám i sobě 
přeje vaše 

aneb literární paralely

očima ženy
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biblický kvíz

PETR VAĎURA

Reportér: Dnes jste způsobil velké 
vítězství, ale málem jste přišel o život, 
a to ne v boji. Jak je to možné?

Neznámý: Doplácím na nemoudrost 
svého otce. 

R: Přesto však váš otec díky vám dnes 
slavil vítězství.

N: Ano, rozpoutal jsem bitvu, kte-
rá díky Bohu dopadla dobře. Už jsem 
nemohl vidět tu naši věčnou ustraše-
nost. Pelištejci proti nám vystupují, kde 
se jim zlíbí, a my se jen ukrýváme ve 
skalách. Nejhorší je, že se k nim přidá-
vají mnozí naši lidé. Proto jsem udělal, 
co jsem udělal. 

R: Ta sólo akce proti pelištejským 
pozicím byla ovšem velmi riskantní. 
Jak jste věděl, že se to podaří?

N: Vydal jsem se spolu se svým 
zbrojnošem proti pelištejským pozicím 
u Mikmásu. Jsou tam dva velké skalní 
útesy, které měli obsazené Pelištejci. 
V důsledku toho byl pro nás průsmyk 
neprůchozí. Modlil jsem se k Hospo-
dinu a prosil jsem jej o znamení. Vel-
mi pravděpodobné bylo, že když se 
zbrojnošem začneme šplhat proti jejich 
pozicím, Pelištejci nás zastaví a sejdou 
k nám. Pokud by se to stalo, bylo mi jas-
né, že nejsme schopni je pobít. Jestliže 
by nám však řekli, abychom vystoupali 
až nahoru k nim, znamenalo by to, že 

jich není moc a mají strach. A přesně 
to se stalo, takže jakmile na nás začali 
pokřikovat, abychom k nim vylezli, bylo 
mi jasné, že jsou naši. Chovali se úplně 
hloupě, takže se mi dařilo je shazovat 
dolů, kde je už můj zbrojnoš dobíjel. 
Thle byla vlastně rozbuška celé bitvy, 
kterou jsme vyhráli.

R: Myslíte, že do boje opravdu zasáhl 
Hospodin?

N: Jsem o tom přesvědčen. Když jsme 
pronikli do nepřátelského postavení, 
vypukla mezi Pelištejci panika. V tu 
chvíli se začala třást země a oni se vydě-
sili ještě víc. Běhali tam úplně nesmy-
slně a vůbec nebyli schopni se bránit. 
Tehdy se vzpamatovali i naši a vydali 
se z ležení pobíjet Pelištejce. Skoro to 
ani nebylo třeba, protože oni se pobíje-
li navzájem. Byla to strašná scéna. Ale 
rozhodla celou bitvu.

R: Jak je možné, že jste měl být po 
této skvělé akci vlastními lidmi zabit?

N: Protože můj otec vydal nesmyslný 
zákaz cokoli jíst až do večera. Všichni 
byli unavení, hladoví, potřebovali jsme 
se posilnit. Ale on chtěl bžt zbožný...

R: Říkáte to ironicky?
N: Asi bych neměl. Bylo to prostě zby-

tečné gesto. Všude bylo mnoho kořisti, 
vojáci se konečně mohli najíst a napít. 

R: A vy jste otcův zákaz porušil?

N: Ano, ale to jsem o něm ještě nevě-
děl. Dal jsem si trochu medu.

R: A přišlo se na to?
N: Přišlo. Někteří vojáci mě viděli, ale 

neudali mě. Jenže otec se doptával Hos-
podina a tak to vyšlo najevo. Kdyby se 
za mě všechnen lid nepostavil, už bych 
s vámi nemluvil.

R: Váš otec byl ochoten nechat vás 
zabít?

N: On asi neměl na vybranou. Chy-
bou byl ten jeho podivný zákaz jídla. 
Stejně ho pak porušila spousta dalších 
lidí, protože to nevydrželi. Jenomže já 
jsem byl první.

R: Nebál se váš otec Boha, když mu 
slíbil, že kdo poruší příkaz, zemře – 
a pak vás nechal žít?

N: Řekl bych, že on se bojí víc lidu než 
Boha. Chce být populární, chce patřit 
mezi slavné vojevůdce a vysvoboditele. 
Když viděl, že všichni jsou na mé stra-
ně, své rozhodnutí odvolal. Navíc mu 
asi došlo, že bez Hospodina bych tako-
vého vítězství nedosáhl, tak mě radši 
nechal na pokoji.

R: Narušil se nějak váš vztah k otci?
N: Myslím, že ne. Znám svého otce 

moc dobře a vím, co od něj mohu oče-
kávat a co ne. Jen se bojím, že prostě 
nezvládne postavení, do kterého jej 
Hospodin dosadil. Jenomže není na 
mě, abych tohle posuzoval. Pro mne je 
to prostě otec, vůči němuž zachovávám 
synovskou úctu, ale také pán, kterého 
musím poslouchat a respektovat. 

R: Děkuji vám za rozhovor.

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

Výsledek biblického kvízu 
03/2012

Odpověď na otázku zní: 
Muž z Baal-šališi, 2Kr 4,42-44 

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

Rozhovors NEZNÁMÝM
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JAREK ANDRÝSEK

O volbách,

Blíží se období prezidentských voleb 
a ním možná i nejedno přemýšlení: 
„Komu dám svůj hlas?“ Před krajskými 
volbami jsem se zúčastnil setkání s jed-
ním z kandidátů na hejtmana. Po tom, 
co byl představen a sám představil svou 
práci a své vize, nastal čas pro otázky. 
Také jsem se zeptal na to, co mě zajíma-
lo. A výsledek? Musím říct, že jsem byl 
příjemně překvapen. 

Zkrátka kandidát na hejtmana si 
mě získal. Čím? Svou přímostí, jasnou 
představou o spravování kraje a také 
pokorou, s níž ke své roli přistupoval. 
Projevoval reálné vidění světa, nabízel 
proveditelná řešení, která nezatěžují 
budoucí generace a byl schopen vlastní-
ho rozumného úsudku. Na naše české 
poměry to byl velmi pozitivní zážitek. 
V tu chvíli jsem si řekl: „Je dobře, že 
do politiky a spravování veřejných 
záležitostí vstupují rozumní lidé.“ Záro-
veň jsem pomyslel na biblický příběh, 
který je tisíce let starý, ale přesto stále 
aktuální.

V Jótamově bajce, která je zachyce-
na v deváté kapitole Knihy Soudců, je 
vylíčen příběh nezodpovědného Abí-
meleka, který se obklopil lehkomysl-
nými a bezohlednými muži. Následně 
se dopustil vyvraždění vlastního rodu 
jen proto, aby se dostal k vládě. Jeden 
z jeho příbuzných, jménem Jótam, však 
této genocidě unikl. Když krutého Abí-
meleka prohlásili šekemští občané za 
krále, vystoupil na horu Gerizím a hla-
sitě k nim volal:

„Slyšte mě Šekemští občané, a vás nechť 
slyší Bůh! Sešly se pospolu stromy, aby si 
nad sebou pomazaly krále. Vyzvaly olivu: 

„Kraluj nad námi!“ Oliva jim však odpo-
věděla: „Mám se vzdát své tučnosti, jíž se 
uctívají bohové i lidé, a kymácet se nad 
stromy?“ Stromy pak vyzvaly fík: „Pojď 
nad námi kralovat ty!“ Fík jim však odpo-
věděl: „Mám se vzdát své sladkosti a svých 
výborných plodů a kymácet se nad stro-
my?“ Stromy pak vyzvaly vinnou révu: 
„Pojď nad námi kralovat ty!“ Vinná réva 
jim však odpověděla: „Mám se vzdát své-
ho moštu, který je k radosti bohům i lidem, 
a kymácet se nad stromy?“

Přerušme na chvíli tento příběh 
a všimněme si, jaké hodnocení vystavil 
autor bajky politické činnosti jako tako-
vé. Označil ji za prázdné kymácení se 
nad stromy. Nejspíš mu také scházela 
pozitivní zkušenost s politikou tehdej-
ších elit. O to víc je nutné, aby do politi-
ky vstupovali rozumní lidé, motivovaní 
službou celku, ne osobním prospěchem. 

Obrazem sobeckého zájmu je v cito-
vané bajce trnitý keř, který vlastně 
nemá, co by nabídl. Zaposlouchejme se 
do jeho proslovu:

„I vyzvaly všechny stromy trnitý keř: 
„Pojď nad námi kralovat ty!“ A trnitý keř 
stromům odpověděl: „Jestliže mě dooprav-
dy chcete pomazat za krále nad sebou, pojď-
te se schoulit do mého stínu! Jestliže však 
ne, vyšlehne z trnitého keře oheň a pozře 
i libanonské cedry!““

Jaký stín lze čekat od nízkého keře? 
Jaké přístřeší nabídne, když plodí víc 
trnů než listí? Jaké zastání a bezpečí 
hledat ve stínu toho, kdo kvůli svým 
ambicím vyvraždil celou rodinu? Co 
čekat od vládce, který svými hrozba-
mi vytěsnil z politiky i vzrostlé cedry, 

obraz úcty a vznešenosti? Tento druh 
otázek bychom si měli klást, když 
přemýšlíme o budoucnosti své země 
a o člověku, který by ji měl jako prezi-
dent reprezentovat, sjednocovat a vést. 
Věřím, že si je před tím, než přistoupí-
te k volebním urnám, položíte. Každý 
národ totiž dostane jen takové vedení, 
jaké si zaslouží.

Je-li pravda, že státy se udržují jen 
těmi idejemi, na kterých vznikly, pak 
by se k nim měli vracet i politici. Pod-
le Masaryka je česká otázka otázkou 
náboženskou. Palackého přínos viděl 
v tom, že za národní vzor stavěl ideály 
Českých bratří, aby se pak myšlenka 
bratrství stala centrem diskusí. A není 
dnes myšlenka bratrství ještě aktuálněj-
ší? Dochází ke stále větší sociální pola-
rizaci společnosti, která jen velmi těžce 
vytváří to, co je jejím nosným prvkem 
a co nazýváme společenstvím. Otevře-
ný vzájemný vztah, schopnost otevřít 
se druhému, zkrátka bratrství, jaké je 
možné nejlépe popsat náboženskými 
pojmy a prožívat právě v náboženském 
prostředí, při vzájemném sdílení. Mys-
lím že právě tento náboženský a záro-
veň velmi lidský rozměr by se neměl ze 
života našeho národa vytrácet.

Poslední průzkum veřejného mínění 
ukázal, že Češi nevnímají církevní insti-
tuce jako reprezentanty autentického 
křesťanství. Důvodem je i to, že se zpro-
nevěřily ideálům bratrství. Masaryk 
viděl hlavní problém veřejného života 
ve slabošském žebráctví, v intrikaře-
ní a nízkém chytračení. Protože nedo-
kážeme být lvy, stáváme se liškami. 
Bída současného veřejného života má 
hlubší kořeny, než si připouštíme. Smy-
sl českých dějin je mimo jiné i o jejich 
zaměření, směřují odněkud někam. 
Nemá snad Masaryk pravdu, když říká, 
že jsme se zpronevěřili ideálům refor-
mace a místo bratrství prožíváme novou 
porobu? Modleme se za prezidenta, kte-
rý by vedl národ ke spolupráci a toleran-
ci a je-li to možné, také k zapomínaným 
ideám české státnosti. 

stínu trnitého keře

úvaha

a bratrství
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příběh ze života

Jdi a udělej to!

Na jaře letošního roku proběhlo ve 
Vranově u Brna Shromáždění starších 
Křesťanských sborů. Jedním z jeho 
hostů byl bratr Otakar Vožeh – zná-
mý český hlasatel TWR Monte Carlo 
v Monaku a později, po změně poměrů 
v Československu první ředitel české 
odnože TWR v Brně. Poprosili jsme 
ho při této příležitosti o jeho životní 
příběh. Myslím, že je velmi inspirují-
cí. S jeho svolením se chceme s vámi 
o toto svědectví podělit, protože vyprá-
ví o Božích cestách k lidem, které by 
nikdo nevymyslel. 

Lidé se mne ptají při rozhovorech: „Jak 
to bylo? Jak jsi poznal Pána Ježíše?“ A já 
říkávám: Začátkem tak trošku špatně. 
Narodil jsem se do věřící rodiny. Myslel 
jsem si, že když tohle řeknu, budou mít 
lidé za to, že jsem se narodil již věřící. 

To samozřejmě není pravda. S lety mi 
Pán Bůh dal růst ve vděčnosti za moje 
věřící rodiče. Před třemi až čtyřmi lety 
jsem začal na svých modlitbách za své 
rodiče děkovat. Je to správné? Moji rodi-
če jsou u Pána už řadu let, mám za ně 
ještě pořád děkovat? Ale v posledních 
letech za své věřící rodiče děkuji denně. 
Záviděl jsem mladým lidem, kteří říkali, 
že se narodili do nevěřící rodiny, říkali: 
moji rodiče byli takoví a takoví, žili zle, 
a pak jsem poznal Pána a můj život se 
najednou obrátil naruby. Myslel jsem si, 
že to musel být zážitek. V mém životě 
to tak nebylo, žil jsem ve věřící rodině, 
četli jsme si denně z Božího slova, mod-
lili jsme se spolu s rodiči, takže taková 
radikální změna v mém životě rozhodně 
nebyla. Přesto však přišel okamžik, kdy 
jsem zcela vědomě přijal Pána Ježíše 
a uvěřil v něj.

Moje svědectví je spojeno se dvěma 
biblickými texty. Ten první je z knihy 
Jozue (24,13.14), kdy Jozue v pokročilém 
věku svolává Izrael a vede ho k tomu, 
aby se znovu, jednoznačně a důsledně 
odevzdal Hospodinu jako svému Bohu. 
Na konec své řeči jim dává na vybranou: 
Zdá-li se vám, že sloužit Hospodinu je 
zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit 
– zda božstvům, kterým sloužili vaši 
otcové, když byli za řekou Eufratem, 
anebo božstvům Emorejců, v jejichž 
zemi sídlíte. Já, Jozue, a můj dům, 
budeme sloužit Hospodinu. To je tako-
vý první střípek z mého dětství, který 
mi utkvěl v paměti. Můj otec byl lékař, 
měl ordinaci v Karlíně a já si zřetelně 
pamatuji, že jsme měli takovou malou 
kuchyň a v kuchyni nad dveřmi visel 
právě tento verš: „Já pak a dům můj 
sloužiti budeme Hospodinu.“ A jak uvi-
díte dál, provázelo nás to celá léta. Co 
to znamená sloužit Hospodinu – k tomu 
člověk dochází postupně, jak roste ve 
víře a v poznání samotného Pána Ježíše 
a našeho nebeského Otce. Na tento verš 
nikdy nezapomenu. To bylo takové prv-
ní oslovení v mém dětském životě. 

 Další takové střípky, které si jako 
malý kluk úplně jasně pamatuji, byly 
návštěvy bratra Jindřicha Vaňka. Můj 
otec se obrátil právě na jeho svědectví. 
A bratr Vaněk přicházel k nám do Pra-
hy, přespával u nás a já nikdy nezapo-
menu, že se s celou naší rodinou modlil. 
Klečeli jsme a on se modlil. A já brzy 
zpozoroval dvě věci. Předně modlil se 
vždy s otevřenýma očima. Na to jsem 
nebyl zvyklý, protože u nás se vždy při 
modlitbě oči zavíraly. A to druhé, modlil 
se žalmy. Myslím, že znal snad všechny 
žalmy nazpaměť. Na mně to udělalo 
obrovský dojem.

 Další střípek, který si z dětství 
pamatuji, byly misijní cesty s bratrem 
Dr. J. Zemanem, který měl s mým tatín-
kem jako lékař dobrý vztah. Byli dobří 
přátelé. Také k nám chodil na návštěvy 
a dokonce jsme spolu několikrát jeli na 
letní pobyt do jižních Čech. Zemano-
vi měli auto, my také a tak jsme spolu 
jezdívali auty a naši otcové nás vedli 
k tomu, abychom z oken aut rozdáva-
li letáky. To se vždy vzala kupa letáků 

Manželé Vožehovi s dcerkou
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a když jsme pak projížděli vesnicemi, 
zpomalovali jsme, zastavovali a děti roz-
dávaly letáky z aut. To bylo další takové 
Boží oslovení, které jsem prožil v dět-
ství. 

 A potom, když mi bylo pět nebo šest 
let, pamětníci možná ještě vzpomenou 
na americkou sestru Mildred Droppe, 
která pracovala pro americkou misijní 
společnost Child Evangelism Fellowship 
pro práci mezi dětmi. A tehdy ve Spá-
lené ulici, kde bylo jedno z těch dvou 
shromáždění v Praze, kde sloužíval 
i můj otec, byla tato misie dětem. Pama-
tuji se, že jsem byl v besídce a ona nám 
vyprávěla pomocí barevné knihy beze 
slov evangelium. Jednou namalovala 
na podlahu křídou velký kruh a řekla: 
„Děti, kdo uvěřil Pánu Ježíši a kdo chce 
dnes uvěřit, vstupte do toho kruhu.“ Já 
jsem do toho kruhu vstoupil a vyprávěl 
jsem to doma. Zdálo se mi, jako by s tím 
otec moc spokojen nebyl, možná to 
považoval za zbytečný nátlak, ale měli 
jsme možnosti si sednout a mluvit spo-
lu. Vysvětlil mi znovu evangelium, pak 
jsme spolu klekli, modlili se a já někdy 
mezi pátým a šestým rokem uvěřil. 

Pak přišla doba totality. Nemám na 
ni moc vzpomínek a také jsem mnoha 
věcem nerozuměl. Některé věci jsem 
se dozvěděl až později, ale vím jedno: 
Doba totality se pro mne pojí s druhým 
biblickým textem, který je svědectvím 
apoštola Pavla o tom, jak se na cestě 
do Damašku jedinečným způsobem 
setkal se vzkříšeným Kristem, kde Pavel 
položil Pánu Ježíši při setkání dvě otáz-
ky. První zněla: „Kdo jsi, Pane?“ a ta 
druhá: „Co chceš, Pane, abych činil?“ 
I když jsem byl naprosto jistý, že věřím 
v Pána Ježíše, trvalo mi to velmi dlouho, 
než jsem dospěl k té druhé otázce, aby-
ch se otevřeně a čestně zeptal: „Pane, co 
chceš udělat s mým životem? Co chceš, 
abych pro tebe udělal? Jak chceš, abych 
pro tebe žil?“

V době totality došlo v Křesťanských 
sborech k rozdělení. Naše rodina, 
rodina mého strýce a Křesinovi spolu 
s několika dalšími jsme se po řadu let 
scházeli jen po domácnostech: u nás, 
u strýce nebo na Spořilově u Křesinů. 
Byly to krásné domácí pobožnosti, kte-
rých se neúčastnili jen dospělí, ale i my 
děti, a kde jsme se začínali lépe pozná-
vat hloubky Božího slova. Když jsem 
začal odrůstat a bylo mi asi tak 15 a mé 
sestře 13, rodiče špatně nesli, že nemá-
me společenství s mladými věřícími lid-

mi. Dozvěděli se o zajímavém kazateli 
v BJB na Vinohradech Miloši Šolcovi. 
A když se dozvěděli, že je tam krásná 
skupina mládeže, posílali nás tam. Tam 
uprostřed mladých lidí došlo k mému 
dalšímu duchovnímu růstu. 

Bratr Šolc, můj budoucí tchán (pozdě-
ji jsem si vzal jeho nejmladší dceru za 
manželku) nám mladým lidem nechá-
val velkou volnost, abychom v důvěře 
v Ducha svatého společně studovali Boží 
slovo a učili se Božím pravdám sami. 
Tak trochu nad námi držel dohled, ale 
ne moc. A je úžasné vidět, že z té sku-
piny tehdejší mládeže asi polovina 
později působila ve vedoucích pozicích 
v křesťanské práci. To bylo v šedesátých 
letech. A já jsem se také začal poprvé 
setkávat s cizinci, protože Miloš Šolc, 
i když byl pod kontrolou státu, dovolo-
val cizincům přicházet do shromáždění 
a dokonce tam sloužit. Pro nás to bylo 
takové okno do světa. Najednou jsme 
se setkali s Američany nebo Angličany. 
Začali jsme poznávat, co je to svoboda, 
a vedlo nás to k tomu, abychom se zača-
li učit anglicky. 

Znalost angličtiny přispěla k tomu, 
že někteří z nás začali studovat kore-
spondenční kurzy Emmaus Bible Insti-
tute v Chicagu, kde byl i Moody Bible 
Institute. Tím jsme si prohlubovali své 
biblické znalosti. Některé naše odpově-
di nedošly – socialistická cenzura byla 
přísná, ale některé jsme přesto mohli 
z Boží milosti dokončit. Vypůsobilo to 
v nás touhu sloužit Pánu Ježíši. 

Mé přímé setkání s totalitou jako 
mladého člověka bylo dvojí. Jedno kvůli 
korespondenčním kurzům a druhé kvů-
li několika přátelům v Anglii, se který-
mi jsem si dopisoval. Tuším v roce 1966 
jsem si zažádal o tzv. výjezdní doložku 
(o povolení vycestovat z republiky), aby-
ch navštívil své přátele v Anglii. První 
i druhá žádost byla odmítnuta. Když 
jsem zažádal potřetí, dostal jsem „krás-
ný“ dopis z ministerstva vnitra, kam 
mne pozvali k pohovoru. 

Na ministerstvu byl dlouhý stůl, za 
ním seděli tři pánové. Říkali: „Tak vy si 
žádáte o výjezdní doložku? Ale my tu 
na vás máme tohle!“ Ukázali mi tlustý 
fascikl a z toho, co mi začali povídat, 
jasně vysvítalo, že měli kopie všech 
mých dopisů, znali všechny mé kontak-
ty v cizině, všechny kursy, a nakonec mi 
řekli: „Pane Vožeh, nejlépe bude, když 
si o žádnou výjezdní doložku žádat 

nebudete!“ Takové bylo mé první setká-
ní s totalitou.

Druhá zkušenost, taky zajímavá, 
byla z doby, kdy jsem šel na vojnu. 
V roce 1967 jsem ukončil vysokou školu 
a potom jsem šel na rok na vojnu. Přidě-
lili mne do jižních Čech blízko hranic, 
těch „nepřátelských“. Velitel tam právě 
nebyl a tak jsem tam strávil asi 14 dní 
na jednotce. Pak se vrátil a měl se mnou 
pohovor. Řekl mi: „Vy tu píšete a v mate-
riálech to máte také, že jste věřící? Je to 
pravda?“ „Samozřejmě, je to pravda“, 
odpověděl jsem. „Tak to zde nemůžete 
sloužit, já nevím, proč vás sem poslali.“ 
Hned mne převeleli do Čáslavi, což bylo 
kousek od Prahy a já mohl být praktic-
ky každý víkend doma v Praze. Taková 
byla tehdy totalita, tak jsme to prožívali. 

V roce 1968 jsme měli 4. 8. 1968 svat-
bu a jak víte, 21. 8. obsadila vojska Var-
šavské smlouvy naši zemi, nastala doba 
okupace. To nás vedlo k tomu, abychom 
si oba naprosto vážně a vědomě kladli 
tu druhou otázku apoštola Pavla: „Pane, 
co chceš, abych činil?“

Lidé měli na vybranou: buď zůstat, 
nebo odejít. Nám to nebylo vůbec jas-
né. Prožívali jsme těch 8 měsíců svobo-
dy úžasným způsobem. Dokonce jsme 
začali vydávat křesťanský časopis „Vítěz-
ství“. A najednou jsme viděli konec svo-
body. Když jsme se modlili a navštívili 
věřící přátele a svěřili se jim, tak jeden 
z nich - tehdejší ředitel ŘEMPA - mi řekl: 
„Víš co? Než sem přišli Rusové, navští-
vili nás přátelé z Anglie, dva studenti, 
věřící kluci. Přijeli s malým autem.“ Já si 
dodnes pamatuji, že to byl Hillman Imp 
(skřítek). Bylo to opravdu takové malé 
autíčko. Pokračoval dál: „Byli na Sloven-
sku. Cestovali vlakem. Auto tu nechali 
u nás na ulici. Když slyšeli, co se stalo, 
že Rusové přijeli do Československa, 
tak se neobtěžovali jet zpátky do Pra-
hy pro auto, odjeli prvním vlakem do 
Rakouska, a auto tu nechali. Báli se, že 
by je zde Rusové zajali. To auto je tady, 
my od něho máme klíče. Zde jsou, proč 
si je nevezmete?“ 

Když jsme se s manželskou bra-
li, zažádali jsme si znovu o výjezdní 
doložku, abychom navštívili své přátele 
v Anglii. Měli jsme už pasy, měli jsme 
už víza, tak nám scházelo už jen to auto. 
Pán to dal takovým zvláštním způsobem 
dohromady. Pamatuji se velmi přesně, 
jak jsme odjížděli. Měli jsme jejich dva 
kufry a svoje dva kufry, jeden plný knih 
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a v druhém trošku oblečení a 20 dolarů 
v kapse. Jeli jsme přes Hatě. Tam byli 
už 22. 9. 1968 kromě našich také ruští 
vojáci. My jsme neměli podepsány pasy. 
Český důstojník s námi o tom začal 
mluvit: „Jste přece Češi, máte přitom 
anglické auto, jak je to možné? Proč 
nemáte podepsané pasy?“ Teď jsem 
viděl, jak se blíží ruský důstojník. Řekl 
jsem: „Jestli se ten do toho připlete, 
tak asi nikdy neodjedeme!“ Ten český 
důstojník odvětil: „Máte pravdu! Jeďte!“ 
Přejeli jsme tedy hranice do Rakouska, 
byli jsme poprvé na Západě. Zastavili 
jsme auto a znovu jsme si kladli tutéž 
otázku: „Pane, co chceš, abychom děla-
li?“ Nevěděli jsme, kam jedeme. Chtěli 
jsme vrátit auto do Anglie. Je s tím spo-
jeno spousta dalších podrobností, ale 
těmi vás nechci zatěžovat. 

Někdo by možná řekl: byli mladí, 
toužili po dobrodružství, chtěli utéct na 
Západ. Nám ale bylo jasné, že chceme 
sloužit Pánu. Pán k nám v této věci mlu-
vil jasně a dokázal, že to nebyla jen naše 
myšlenka, tím, co se dělo. My jsme měli 
vlastně namířeno do Ameriky. Měl jsem 
jednoho přítele, který byl prezidentem 
teologického semináře v Kalifornii a ten 
mi jednou řekl: „Až jednou budeš ven-
ku, přijeď za mnou do Kalifornie a já 

tě tu nechám vystudovat biblický semi-
nář.“ Když jsme pak přijeli do Anglie, 
zjistili jsme, že naše papíry nestačí na 
to, abychom dostali od amerických úřa-
dů povolení ke vstupu do Ameriky. Tím 
Pán zavřel naprosto jasně dveře k tomu, 
co jsme chtěli my sami. Současně nám 
však ukázal i to, co chtěl On. 

Během několika měsíců k nám přišli 
tři přátelé misionáři a řekli nám stej-
nou věc. První byla sestra z European 
Christian Mission, kterou jsme znali: 
Rosemary Harris. Řekla nám: „Brat-
ří v Monte Carlu hledají někoho, kdo 
by začal vysílání česky a slovensky 
do ČSSR“. Řekli jsme: „Kde je Monte 
Carlo? My máme namířeno do Ameri-
ky!“ Za nějaký měsíc přišel další: „Víte 
o tom, že v Monte Carlo hledají něko-
ho, kdo by mohl vysílat do Českoslo-
venska?“ A my jsme odpověděli: „My 
nechceme do Monte Carla, my chceme 
do Ameriky!“ A konečně, když přišel 
třetí, Dave Foster, který jezdil do komu-
nistického Československa velmi často 
a hodně pomáhal, bylo nám najednou 
jasné, že to je volání Pána.

Jel jsem se tam podívat, pochopil 
potenciál této práce a 6. 1. 1970 jsme se 
už s naší maličkou dcerkou stěhovali do 
Monte Carla. Tam jsme strávili téměř 20 

let. Narodily se nám tam další dvě děti, 
(čtvrté dítě se nám narodilo až v Ame-
rice). Bylo to období služby, ke které 
si nás Pán povolal a které jsme přijali 
z Jeho ruky. Slýchali jsme dost silnou 
kritiku některých bratří a sester na ty, 
kdo odcházeli v roce 1968 do zahrani-
čí. Bylo nám jasné, že kdyby nebylo té 
služby v Monte Carlu, byli bychom se 
vrátili. Ale protože si nás Pán do té služ-
by postavil, aniž bychom věděli, kde je 
Monte Carlo, zůstali jsme tam. Nebylo 
to mým přičiněním. Já jsem ani rádio 
neměl, natož abych ho poslouchal. Bylo 
to jasné Boží povolání do služby, kte-
ré jsme společně s manželkou vnímali 
a přijali a které jsme se s Boží pomocí 
snažili naplňovat. 

Ještě jednu perličku. V roce 1979 jsme 
získali americké občanství a v roce 1980 
jsme žádali o vízum do ČSSR. S manžel-
kou jsme si vyprosili na Pánu tu milost, 
že jestli se ještě někdy podíváme do 
Československa, nikdy tam nepojede-
me inkognito. Chceme tam jet naprosto 
legálně. Buď nás tam Pán pustí, nebo 
ne. A oni nám to vízum dali. Šel jsem 
si ho tenkrát vyzvednout na českoslo-
venské velvyslanectví do Paříže. Když 
jsem tam přišel, posadili mne k nějaké-
mu pánovi do kanceláře. Ten se shodou 
okolností jmenoval Marx. Začali jsme si 
spolu povídat. Moje hlavní otázka zněla: 
„Pane Marxi, dostali jsme vízum, ale já 
bych rád věděl, že když nás pustíte do 
Československa, zda nás také pustíte 
ven?“ – „O to nemějte starosti! Když 
dostanete vízum, je to úplně v pořád-
ku! Dostanete se tam a zase se dosta-
nete bez problémů zpátky!“ – Já mu ale 
říkám: „Ale vy, pane Marxi, možná neví-
te, kdo jsme a co děláme? My vysíláme 
křesťanské rozhlasové projevy z Monte 
Carla.“ 

„To jste vy?“ - „Kdo my?“, říkám udi-
veně. A on na to: „No víte, mně je tu 
někdy trochu smutno, a tak ladím různé 
české stanice a poslouchám. No a jed-
nou jsem chytil to vaše vysílání z Monte 
Carla. A mně se tak líbily ty písničky. Já 
jsem si je začal nahrávat. A někdy si je 
poslouchám. To je krásné vysílání.“ To 
bylo v roce 1980. Pan Marx v Paříži. 

A tak jsme jeli do ČSSR. Udělali jsme 
zásadní chybu. Nešli jsme do hotelu, šli 
jsme spát k manželčinu bratru Milošovi 
Šolcovi ml., který byl tehdy kazatelem 
v Kroměříži. Tenkrát, když jste přišli 
jako cizinci do Československa, tak jste 
se museli hlásit na policii. A tak jsem 
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PROSLOV NA SHROMÁŽDĚNÍ 
STARŠÍCH VE VRANOVĚ

PŘEPSAL TOMÁŠ PALA

druhého dne vzal našich 6 pasů (čty-
ři od dětí) a šel jsem na místní policii 
v Kroměříži. Ti tam v životě šest ame-
rických pasů neviděli. „Jo, tak vás tady 
zapíšeme.“ Zezadu přišel takový mladý 
kluk a říká: „Tak vy jste tady z Ameri-
ky? A kdy jste odešli?“ No tak jsem 
mu něco řekl a on na to: „Tak si pojďte 
popovídat…“ Vzal mne dozadu do kan-
celáře a tak jsme si asi hodinu povídali. 
A já nikdy nezapomenu, co bylo pro něj 
v tom našem povídání klíčové. Dosta-
li jsme se k tomu, že když jsme věřící, 
zda jsme nějakým způsobem političtí. 
On mi tvrdil, že ano, já jsem mu odpo-
roval, že nám o politiku vůbec nejde. 
Ptal se: „Jste v tom vašem vysílání pro 
válku nebo pro mír?“ Byla to úžasná pří-
ležitost ke svědectví a zároveň obrovský 
náboj pro tohoto mladého „estébáka“, 
který, jak jsme se později dozvěděli, 
o nás napsal velmi negativní zprávu. 
Pak už jsme se do ČSSR nedostali. 

 V roce 1989 jsem byl na křesťanské 
konferenci ve Vídni. Tam mi má sest-
ra, která tam žije, řekla, že maminka 
je hodně nemocná: „Je v nemocnici 
a vypadá to, že už dlouho nebude žít.“ 
Napadlo mne, že bych ji mohl zkusit 
navštívit. Sestra mi dala potvrzení, že 
matka je na tom skutečně špatně. Tak 
jsem se vydal na československé velvy-
slanectví ve Vídni. Přijdu do kanceláře, 
a kdo jiný mne tam neuvítá než pan 
Marx z Paříže? Poznali jsme se a já jsem 
se zeptal: „Tak vy jste teď ve Vídni?“ – 
„Ano, převeleli mne, tak jsem teď zde.“ 
Trošku jsme si popovídali a já říkám: 
„Mám takový problém. Moje maminka 
je nemocná, asi nebude dlouho žít a nás 
do Československa nepouštějí. Myslíte, 
že byste mi dali vízum z humanitárních 
důvodů?“ - „A to víte – bez problémů! 
Samozřejmě!“ Odešel dozadu do kance-
láře. Asi se tam díval do počítače a pak 
se vrátil s protáhlým obličejem a říká: 
„Pane Vožeh, víte, my máme tři kate-
gorie. Jsou lidé, kteří se tam nepodívají 
rok, jsou lidé, kteří se tam nepodívají 
pět let. Ale vy jste v té nejhorší, víte, 
je mi to hrozně líto, ale vy se už se do 
Československa nikdy nepodíváte.“ To 
byl duben 1989. Moje matka zemřela 
tu noc. Já jsem mu ještě volal následu-
jící den: „Tak vám to oznamuji, abyste 
věděl, že to nebyl žádný trik! Maminka 
mi právě zemřela.“ – „Ach, to je mi líto!“ 

Pak přišla sametová revoluce 17. lis-
topadu. My jsme tehdy byli v Americe. 
Pozorovali jsme to v televizi. A já jsem 

pak hned 2. 1. 1990 přistával na letišti 
v Ruzyni. Vzpomněl jsem si na pana 
Marxe, který mi řekl, že se už do Česko-
slovenska nikdy nepodívám. Četl jsem 
v letadle novoroční projev prezidenta 
Havla, ten řekl na tehdejší dobu něco 
velmi odvážného: „Občané! My nejsme 
jen oběti minulého systému, my jsme 
jeho spolutvůrci. Přispěli jsme k tomu, 
co zde bylo.“ To bylo veliké prohláše-
ní a nevím, zda si to lidé uvědomovali, 
že ať už jsme zůstali nebo ať už jsme 
odešli, jsme svým způsobem přispěli 
k tomu, co zde za totality bylo. 

Vrátím se k druhé otázce apoštola 
Pavla. Co mu Pán odpověděl, když se 
jej zeptal: „Pane, co chceš, abych činil?“ 
Řekl mu: „Vstaň a jdi!“ Tak jsme to pro-
žívali a snažím se to prožívat pokaždé 
znovu, když se dostávám do situací, kdy 
nevím, jak to dopadne. Pán mu neřekl, 
jak velkým apoštolem se stane. Neřekl 
mu, kolik z jeho dopisů bude v Božím 
slově, kolik lidí zasáhne evangeliem, jak 
slavně si ho použije a ani to, jakou smr-
tí mučedníka zemře. Nic z toho mu Pán 
neřekl. Jen: „Vstaň a jdi!“ To není udá-
lost, která se stává jednou za život. To je 
chození vírou krok za krokem, událost 
za událostí, příležitost za příležitostí, kdy 
nás Pán znovu staví do situací, kdy nám 
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znovu říká jen to jediné: „Vstaň … a jdi!“

Velká sportovní firma Nike má 
reklamní slogan: „Just do it“. „Prostě to 
udělej!“ Takovouto víru od nás Pán oče-
kává. Takovou víru chci mít, za takovou 
víru se chci modlit. Abych stále znovu 
a znovu prožíval s Pánem, když se ve 
své prosté a upřímné a možná i nesmělé 
víře ptám: „Pane, co?“ a uslyším: „Vstaň 
a jdi!“

 Ten verš z knihy Jozue, o kterém 
jsem mluvil na začátku, byl nejpr-
ve nade dveřmi v naší kuchyni. Pak 
jsme si ho dali také do naší domác-
nosti v Monte Carlu a dnes ho máme 
doma v Badenu a mají ho i všechny 
naše děti ve svých domácnostech. Je to 
obrovská milost, prožívat tyto skuteč-
nosti v našich rodinách, ať už jsou to 
rodiny, do kterých jsme se narodili, či 
ty, které nám dal Pán, naše manželky, 
děti, vnoučata. „Já a můj dům budeme 
sloužit Hospodinu.“

Přeji si, aby to o nás byla pravda, a to 
nejen dnes, ale v každé té situaci, do níž 
nás Pán postaví, stále. Odvážná víra, 
odvážné vedení. „Vstaň a jdi!“ „Udělej 
to!“ 

Při práci ve studiu
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reportáž z návštěvy a přepis kázání

Musíš přijet
znovu!

„Musíš přijet znovu!“, zněla slo-
va pozvání k další návštěvě z úst Oty 
Zabystrzana, staršího Křesťanského 
sboru v Českém Těšíně, adresovaná 
Siegfriedovi Lülingovi, který v roce 
1992 navštívil naši zemi poprvé. 
Doprovázel Siegfrieda Reh, který Čes-
koslovensko navštěvoval v době tota-
lity. „Ještě pořád mi to zní v uších,“ 
svěřil se bratr Lüling, když přemýš-
lel nad tím, co jej motivovalo, aby se 
rok co rok na Těšínsko vracel. Dvacet 
let pravidelných návštěv stojí jistě za 
ohlédnutí. Navštěvoval shromáždě-
ní v regionu a v Těšíně často probíral 
jednu biblickou knihu i celý týden, 
vedle toho vyučoval na biblickém 
semináři nebo na shromáždění star-
ších. Nejednou jsme spolu navštívili 
někoho z věřících, četli společně Bibli 
a modlili se. Přibližme si tedy osobu 
Siegfrieda Lülinga několika základní-
mi informacemi. 

Bratr Lüling se narodil (1935) v Porúří 
ve Volmarsteinu (Wetter) v rodině, jež 
byla už po tři generace spojena s bratr-
ským hnutím v Německu. Doma vyrůs-
tal s devíti sourozenci. Když se vyučil 
za obchodníka, pracoval na několika 
místech, až v něm posléze uzrálo roz-
hodnutí pro misii. Absolvoval přípravu 
na biblické škole ve Švýcarsku a pak 
v německém Wiedenestu, aby se v led-
nu roku 1963 vydal jako misionář do 
Tanzánie. Tam se seznámil s Marie 
Anne a v Africe se také vzali. Postupně 
se jim narodily čtyři děti. V Tanzánii 
spolu sloužili 15 let a pak se v dubnu 
1976 vrátili zpět do Německa. Z pově-
ření misijního domu Wiedenest pak 
přednášel o misii (1977) a motivoval 
tak další generaci. Nato byl Siegfried 
povolán do služby cestujícího kazatele 
(Reisedienst), aby sloužil v bratrských 
sborech vyučováním, pastorací a vede-
ním křesťanských pobytů. V té pokračo-
val, i když v omezené míře, také po roce 
1999, kdy odešel do penze.

Loni například sloužil slovem na 
křesťanském pobytu v polské Wisle, 
který pořádali společně polští a němečtí 

věřící. Letos se návštěva bratra Lülin-
ga začala v Polsku (17. 11.), kde kázal 
ve třech sborech (Piasek, Skoczów, 
Žywiec), aby následně přijel do Čes-
kého Těšína a odtud sloužil v karvin-
ském a bohumínském sboru. V neděli 
18. listopadu kázal na text ze Zjevení 
Jana a odpoledne vyložil knihu proroka 
Agea. V následujících dnech se věnoval 
knize proroka Daniela a část této služby 
k 5. kapitole, kterou jsme zaznamenali 
v Bohumínském sboru, se vám pokusím 
přiblížit.

Kázání na text 5. kapitoly 
proroka Daniela

Od samého začátku vede Bůh člověka 
jedinečným způsobem. Už Ábel a Kain 
se museli rozhodnout, jak zaměří svůj 
život. Zatímco Ábel se díval směrem 
k nebi, Kain směrem k zemi. A takhle 
bychom mohli procházet celou Biblí, 
až k Pánu Ježíši, který měl mezi svými 
učedníky ty, kteří jej chtěli následovat, 
ale žel také Jidáše, sledujícího jen zem-
ské hodnoty. 

Když se podíváme na vládce zmíněné 
v knize Daniela, pak Nebúkadnésar byl 
Bohem nazván: „můj služebník,” zatím-
co o Belšasarovi nic takového řečeno být 
nemohlo. Pátá kapitola Daniela odhaluje 
určité principy v životě jednotlivců i spo-
lečnosti, které nelze přehlédnout. Daniel 
zde nelíčí jen nějaký příběh, ale odkrývá 
důležité momenty zápasu Božího a svět-
ského království. A už samo Danielovo 
jméno prozrazuje, kým je a jaký bude 
jeho úkol: „Můj Bůh je soudce,” a tak 
ve všech kapitolách hovoří průběžně 
o soudu. Bůh s ním přichází, abychom se 
v nich my lidé našli. To platí i pro ty, kdo 
Boha neznají. Bůh se jim zjevuje hned 
několikrát (Jób 33,13-30).

Třikrát Bůh zcela zřetelně promlouval 
k Nebúkadnesarovi, než dlouhou éru 
jeho kralování (43 let) ukončil Naboni-
dus, který si nejspíš vzal vdovu po svém 
předchůdci. Když se Nabonidus vydal 
na dlouhé tažení do Arábie, aby tam 
uvolnil obchodní cesty, vládl místo něj 
jeho syn (tím i potomek Nebúkadnesa-

rův), Belšasar. Vybaven pravomocemi 
krále, vystupoval jako král, ale když 
později nabízel Danielovi odměnu (Dn 
5,16), mohl mu v království nabídnout 
jen moc „třetího po králi”, tedy po 
Nabonidovi a Belšasarovi.

Posledně jmenovaný si mohl 
z Nebúkadnesarova života vzít pona-
učení, ale neučinil tak. Všude se kasal 
tím, že Babylón je nedobytný, netušil 
však, že mu zbývá jen posledních něko-
lik hodin života. Pátá kapitola knihy 
Daniel nabízí hned několik silných 
výpovědí. První zní: 

1. Umírající národy překračují meze 
únosnosti (5,1-4)

Slova jako víno, pití, zlato a stříbro 
plní úvodní verše páté kapitoly. Vládla 
tam materiální bezuzdnost a alkoholic-
ké opojení, protože si mysleli, že jejich 
palác je nedobytný. Slyšeli o přibližují-
cích se Médech a Peršanech, ale přesto 
vystrojili bohatou slavnost s tisíci hod-
nostářů, kteří se spolu s králem veřejně 
opíjeli. Vše se odehrávalo za přítomnos-
ti žen a ženin. A když si v Bibli o něčem 
podobném čteme, musel někdo zemřít 
- faraónův pekař, Jan Křtitel a v našem 
případě samotný král Belšasar. V opo-
jení vydal strašný rozkaz, aby přinesli 
zlaté a stříbrné nádoby, které Nebúkad-
nesar přinesl z Jeruzalémského chrámu. 
Tím nejen smazal hranici mezi mrav-
ným a nemravným, ale také zcela vyma-
zal bázeň před Bohem. Nezdráhal se 
dotknout něčeho, před čím měl bázeň 
i Nebúkadnesar. Ztrácí zdravý úsudek 
(viz. Oz 4,10n), ale tím to nekončí.

S. Lüling a J. Andrýsek
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Člověk se stává měřítkem všech hod-
not (Oz 4,12). Jeho dílo a myšlenky se 
stávají platnou normou, zatímco Bůh 
Nejvyšší je učiněn jen jedním z mnoha 
a nehraje už víc žádnou roli. I dnes chy-
bí tento jasný postoj: „tomuto věřím“. 
Lidé říkají: já si myslím a pak na sebe 
naráží tisíc názorů. A přitom vládu nad 
všemi ostatními národy svěřil Babylónu 
právě Bůh Nejvyšší, jak to vyznal i sám 
Nebúkadnesar. Jenže jeho potomci 
tomu nevěří a tím nabrali směr, který 
ústí až do 17. a 18. kapitoly knihy Zjeve-
ní. Národy upadají, ztrácejí míru a zra-
jí k soudu. Tím se dostáváme k druhé 
důležité výpovědi:

2. Národy zralé k soudu jsou 
bezradné, ustrašené a naivní (5,5-16)

S podobnou myšlenkou přichá-
zí i Pán Ježíš, když hovoří o skonání 
věků (Luk 21,25-26), o kulminující 
bezradnosti a strachu lidí. Používá při 
tom obraz valícího se moře. Podobně 
i v Danielovi, když se na bílé vápenné 
zdi obrovského sálu objeví nápis. Zde 
je třeba poznamenat, že archeologové 
našli v královském paláci sál 52 metrů 
dlouhý a 17 metrů široký, ve kterém se 
příběh mohl odehrát. Když se na jeho 
čelní stěně objevila píšící ruka a nápis: 
„Mené, mené, tekel ú-parsín”, král se 
vyděsil a s ním i všichni ostatní. Smysl 
těch slov jim zůstal skrytý, zato však 
jasně věděli, podobně jako faraónovi 
zaklínači (Ex 8,15), že se jedná o Boží 
prst.

Kolik knih se už napsalo o konci 
světa. I my žijeme ve vážné době a její 
znaky se dají číst, aniž bychom k tomu 
potřebovali proroctví starých Májů. Král 
Belšasar hodinu svého zániku vytušil. 
Kolena se mu roztřásla, tváře zbledly, 
zavolal své astrology a zaklínače a sli-
boval jim hory doly. Jenže nikdo není 
tak slepý, jako ten, kdo nechce vidět. 
Do sálu tedy vstoupila královna mat-
ka, aby krále povzbudila a upozorni-
la na Daniela. Uvádí jeho babylonské 
i hebrejské jméno a upozorňuje na jeho 
vykladačské schopnosti. Pamatovala si, 
jaké služby prokázal Nebúkadnesarovi, 
když odpovídal na jeho těžké otázky 
a vykládal sny. Daniel na zmíněné hos-
tině chyběl, nepozvali jej, sledoval blíží-
cí se zánik královské dynastie z ústraní. 
Netlačil se tam, ale byl připraven. Když 
vstoupil do sálu, choval se k němu Bel-
šasar, jako by jej ani neznal. Musel však 
o Danielovi vědět.

3. Bůh ustanovuje vládce, jak sám 
chce (5,17-25)

Sliby, které Belšasar adresoval Dani-
elovi, neudělaly na více než osmde-
sátiletého Božího služebníka zvláštní 
dojem. Nejspíš viděl zcela zřetelně to, 
co viděl jen o generaci starší prorok 
Sofonjáš (1,18): „Jejich stříbro ani zlato 
je nedokáže v den Hospodinovy prchli-
vosti vysvobodit, ohněm jeho rozhorlení 
bude pozřena celá země.” Daniel nesle-
doval vlastní zájmy, ale ty Boží a rozví-
jel schopnosti, kterými byl obdarován. 
A Bůh mu otevírá budoucnost, čteme 
o tom v následujících kapitolách. I pro-
to zdvořile odmítá Belšasarovy dary 
(5,17): „Své dary si ponech a své odmě-
ny dej jinému. Ten nápis však králi pře-
čtu a výklad mu oznámím.” 

Tón Danielovy řeči se stává vážnějším 
než ve druhé kapitole (5,18): „Slyš, krá-
li! Bůh nejvyšší dal Nebúkadnesarovi, 
tvému otci, království a velikost, slávu 
a důstojnost.” Nejvyšší poctil Nebúkad-
nesara čtverým způsobem, takže mohl 
vládnout absolutně. Ale tak se ponořil 
do své pýchy, že rozhodoval o životě 
a smrti druhých. A když se „jeho srdce 
povýšilo a jeho duch se stal náramně 
zpupným”, byl svržen ze svého stolce 
a vyhnán pryč od lidí (5,21). Žil se zví-
řaty a živil se trávou. Daniel ho zastu-
poval téměř ve všem a přesto nestrhl 
vládu na sebe. Další generace králů se 
tedy mohly poučit, že Bůh ustanovu-
je, koho On sám chce. My sami však 
nejsme jiní, naopak dějiny nás učí, že 
jsme nepoučitelní. Bůh má moc nad 
lidským královstvím a ustanovuje nad 
ním, koho chce. Daniel věděl, že je to 
Bůh, kdo dává lidem moudrost a zjevuje 
to, co je skryté. Hostina se zvrhla, když 
přinesli nádoby z Hospodinova domu. 
Belšasar o všem věděl, ale neměl bázeň 
před Pánem a neponížil se. Proto Daniel 
vynáší nad králem slova Hospodinova 
soudu: „povýšil ses nad Pána nebes.” 
(5,23) Vždyť všechny lidské cesty i náš 
dech jsou v Boží ruce. Hospodin zare-
agoval nápisem: „Mené, mené, tekel 
ú-parsín.”

4. Můžeme ctít Boží posly a přesto se 
zavřít jejich poselství (5,25-30)

Dvojí použití slova mené ukazuje na 
Boží důkladnost. Aby si nikdo nemyslel, 
že jsem se snad unáhlil nebo přehmátl, 
sečetl jsem to dvakrát. Mám právo se 
ptát: Jak jsi využil svěřený čas, své obda-
rování a hodnoty? Tekel - byl jsi zvážen 

a shledán lehkým. V žalmu najdeme 
podobný obraz vah, na nichž stojí lidé, 
kteří nic neváží (Ž 62,10): „Lidé jsou 
jen vánek, urození jsou jen lživé zdá-
ní. Na váze stoupali vzhůru, dohroma-
dy jsou lehčí než vánek.” Nic nenávidí 
Bůh více, než falešné váhy. Čteme si, že 
jsou mu ohavností. Bůh nebude hod-
notit především mé úspěchy a to, čeho 
jsem dosáhl, nýbrž to, jak jsme před 
ním stáli a žili pro něj. Bohu je jedno, 
zda se lidský život odvíjí v Jeruzalémě 
nebo v Babylóně, místě Božích soudů. 
Bohu totiž nesloužíme jen na svatých 
místech, nýbrž i v kuchyni, nebo u sou-
struhu či psacího stolu.

Na konci té tajemné věty stojí slovo 
ú-parsín, jež Daniel vyložil slovy: tvé 
království je rozlomeno a dáno jiným. 
Babylón se vždy vyznačoval pýchou, od 
Genesis 10 až ke knize Zjevení, a v pří-
padě Belšasara tomu není jinak. Ani on 
nečinil pokání, přesto však drží své slo-
vo a obléká Daniela do purpuru, na krk 
mu dali zlatý řetěz a rozhlásili o něm, 
že má v království moc jako třetí. My 
lidé můžeme ctít Boží posly, ale přes-
to se jejich poselství uzavřít. Belšasar 
byl zabit ještě té noci. Neskočilo to jen 
osobní tragédií, ale také zánikem světo-
vé Babylonské říše. Zároveň se tím spl-
nilo slovo, jež Noe pronesl ke svým třem 
synům, totiž se že světovláda Semitů 
jednou skončí a přejde na Jafetity (Indo-
germány). Jafetitům dodnes světovláda 
nebyla odebrána. 

Slovo závěrem
Bůh sleduje dlouhé linie a neslevuje 

ze svých cílů. Bůh se v té obrovské Baby-
lonské říši projevil jako mocný, zjevoval 
sebe sama a svou vůli. Kdo ji nehledá, 
ten končí bezradností, temnotou a kolap-
sem. Myslím, že žijeme v podobné epoše 
změn. Vše se urychluje a spěje k zániku. 
Jsme uspěchaní, nemáme čas se zastavit 
a zamyslet. A přitom právě ve ztišení je 
naše síla. Máme žít rozumně, střízlivě 
a být pohotoví k modlitbám (1Pt 4,7). 
Tím se máme vyznačovat. Chopme se 
Boha v této turbulentní době, vezměme 
si k srdci slova Pána Ježíše (Lk 21,34-36), 
abychom měli sílu uniknout tomu, co má 
přijít. Jeho výzva ke střízlivému životní-
mu stylu v době supermarketů plných 
zboží je nanejvýš aktuální. Buďme bdělí, 
abychom mohli stanout před Synem člo-
věka.”

reportáž z návštěvy a přepis kázání
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NIVY
vzpomínka

NIVY
2. MINULOST

V úterý 25. 7. byl tématem ranní 
chvilky příběh ze života P. Ježíše. Bylo 
to Jeho pokušení na poušti od Satana, 
který nabídl bohatství, slávu a moc. 
Vzpomínám rád na vše, co jsme na 
Nivách prožili. Do vzpomínek patří 
i všichni účastníci pobytů. S někte-
rými z nich jsem v kontaktu dodnes, 
někteří již odešli na věčnost, ale někteří 
žijí, ale byli ovlivněni právě nabídkou 
bohatství, slávy a moci do takové míry, 
že nejsou v kontaktu s věřícími lidmi 
a i o jejich víře se dá pochybovat. Jaká 
škoda, když jsme byli jedním kolek-
tivem, který spojoval pozitivní vztah 
k Bohu! Jaká škoda, že život prožili 
někteří „podle svého“. Moc si přeji, 
aby lidé, kteří slyší zvěst o spasení, se 
rozhodli pro křesťanský život a zřekli 
se bohatství, slávy a moci ve prospěch 
skromnosti (když mám dostatek, mohu 
dávat potřebným), pokory a služby. 
I když je takové rozhodnutí těžké, 
v době, kdy se všude kolem nás prefe-
ruje úspěch, osobní image, společenské 
postavení, přesto stojí zato. Můžeme 
tak prožít daleko hodnotnější život už 
tady na Zemi a o co víc, celou věčnost 
v přítomnosti Boha Stvořitele a našeho 
Spasitele. 

Pro tentokrát se s vámi loučím slovy 
ap. Pavla: „Mojžíš chtěl raději snášet 
příkoří s Božím lidem, než na čas žít 
příjemně v hříchu.“ Vezměme si z tako-
vého rozhodnutí příklad.

Úterý 25. 7. 1967
... Po snídani jdeme na stráň a máme 

chvilku. Strýček není mezi námi, byl 
požádán, aby sloužil na pohřbu a tak jsme 
sami. Hlavní věcí je však, že Pán Ježíš je 
s námi. Přemýšlíme nad textem, mluví Del-
fíni. Ani Pán Ježíš nebyl ušetřen pokuše-
ním Satanovým. On však nepodlehl, jako 
první člověk. Čteme si o třech pokušeních 
na poušti. Všimněme si, co nabízel Satan 
Pánu: bohatství, slávu a moc. Pán ale zví-
tězil, Jeho odpověď zněla: „Psáno jest!“... 
Dole u studny je nápis, který tam připevnil 
pravděpodobně Vláďa Valenta, upozorňu-
jící, abychom nabírali vodu vědrem. Těch 

nápisů je tu více, ovšemže všechny nepsal 
Vláďa. Tak například: „Klub přátel poe-
zie“, „Hotel Magi“, „Skupina A, třída C“. 
Jak vůbec vzni hotel Magi? Staří pamět-
níci vzpomínají, že do této prastaré dřevě-
né chalupy vznikl asi tak r. 1963 mládež 
a ucítila zápach po tekutém koření, magi, 
z čehož pak vznikl název. Strýček Hruška 
vypráví, že poslední obyvatelkou byla zlá 
babka, která velice nenáviděla věřící lidi. 
Jak je to předivné, že za pár roků se místo 
nenávisti k Bohu stalo místem, kde je Bůh 
oslavován. Dokonce máme i v naší spole-
čenské místnosti v průčelí verš: „Ježíš je zde 
a volá tebe.“

Kéž by Pán Ježíš byl ještě mnohým milos-
tiv a oni uslyšeli Jeho hlas. Vždyť proto jsme 
sem na Nivy přijeli, abychom byli vyučeni 
pravdám Božím a cele si Pána zamilovali. 
Právě teď se nese modlitba díků k nebesům. 
Marta Kolová pak začne rozdávat porce 
nudlí na talíře a ešusy. Odpoledne trávíme 
na louce, kde se provádějí různé hry.

Potom následuje zase pochod do Vsetí-
na, jehož cílem je shromáždění. Je mluveno 
o lásce k bližnímu. Máme se umět zapírat, 
abychom nezarmucovali lidi, s kterými se 
stýkáme. Strýček uvádí pěkný příklad:

„Jeden bratr navštívil starou, opuštěnou 
sestru. Neměla nic, čím by ho pohostila, jen 
kozí mléko. Ta sestra byla nesmírně šťast-
ná, když viděla, jak plnou sklenici jedním 
dechem vypil a ještě mu přidala. Ani podru-
hé neodmítl, ač to bylo pro něho velkým 
sebezapřením. Ale jemu šlo o jedno, udělat 
té sestře radost. A to se mu podařilo.“

Jsme rádi, že jde s námi zase domů strý-
ček. Ten se vyptává, jak jsme si počínali za 
jeho nepřítomnosti, jakou jsme měli chvil-
ku a co jsme dělali. Po večeři jdeme pokud 
možno brzy spát, zítra bude pořádná túra.

Středa 26. 7. 1967
Máme před sebou krásný den, jehož 

náplní je výlet na Radhošť. Ve Vsetíně 
jsme nastoupili do vlaku a celou cestu zpí-
vali. Potom nás vezl dále přeplněný auto-
bus a nakonec zbylo jít pěkný kus pěšky 
až k lanovce. Vláďa Valenta je neúnavný 
v rychlé chůzi podle kytary a Jitka mu chce 
stačit. Cesta nás vede lesem pořád do kop-
ce. Beskydy vítají své návštěvníky milou, 

okouzlující krásou. Když na nás přichází 
řada, sedáme do sedaček a jeden za druhým 
se vznášíme nad stromy až na vršek Rad-
hoště. Hory a kopce nám kynou a ptákům 
děláme konkurenci. Nádherný výhled do 
údolí vzbuzuje obdiv nad uměním Stvoři-
tele...

Naše výprava se potom hnula dál, ale 
daleko jsme nedošli. Při psaní lístků u bud-
ky nám utekl čas, až teprve hlad nás popo-
hnal. A zase do kopce popoháníme své 
nohy. Prolézáme různé vyhlídky a hledáme 
místo, kde bychom se nasytili. U lyžařské-
ho výtahu, který nejdřív Milan vyzkoušel, 
jsme se utábořili. Služba vybalila konzervy, 
Petr Suchomel je otevírá a ostatní s toužeb-
ností čekají, kdy obdrží namazaný chleba.

Nosičům se ulehčilo a my jsme každý 
ještě o kilo těžší. Po tak důležitém výkonu 
slézáme kousek ze stráně a chvilka začíná. 
Opět prožíváme pravdivost slov, že začko-
li bychom prosili Pána, dá nám. Náš milý 
Tomko se veřejně přiznává k Pánu Ježíši. To 
máme velikou radost.

A to už docházíme k veliké soše Rade-
gastu. Zde je budka s limonádou a jinými 
dobrotami, námi téměř vydrancovaná. 
S vítěznými pokřiky škrabou se hoši po 
Radegastu vzhůru... Dále pak nás cesta 
vede až na úplný vrchol hory, kde jsou 
sochy Cyrila a Metoděje, dřevěný kostelík, 
pramen čisté vody a 40 metrová trianglová 
věž. Petr Slepánek šenkuje vodu do kelímku 
a obsluhuje jako číšník ostatní žíznivce... 
Kolem právě jdou ovečky. Sluníčko se hodně 
přibližuje k západu, když se konečně dává-
me na pochod. Teď jdeme s kopce do údo-
lí. Nejednoho už začínají tlačit boty. Béďa 
Kostlán v pruhovaném tričku má nějakou 
přednášku, takže bolení nohou necítí. Věr-
ka Benešová si zase něco vypravuje s Jitkou 
a Ondrou Ta silnice je nekonečná, myslí si 
ti vepředu a dají se přímo ze stráně po louce 
dolů.

Než přijede vlak, hrajeme ještě s míčem. 
Ani celodenní plahočení po horách nás 
nezdolalo a při jízdě zase zpíváme. Při pře-
stupování jsme měli asi hodinu čas, proto 
si někteří šli do nádražní restaurace na 
limonádu. Ovšemže Jana s Eliškou pohrdly 
limonádou a daly si pivo. Když to uviděl 

počátek - minulost – současnost
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Petr Slepánek, vzalo mu to nejdřív dech, 
ale potom si šel koupit též. Sešli jsme se zde 
také s Josefm Holubcem, jenž cestoval odně-
kud ze shromáždění a rád se k nám přidal.

Když jsme pak pokračovali v jízdě, zněl 
vlak našimi písněmi. „Vsetínské nádraží, 
vystupovat!“ znělo na povel. Pak následo-
val výstup na Nivy. Pozdě v noci jsme se 
dostali na svá lůžka, ale ten krásně prožitý 
den způsobil, že všichni spali zdravým 
spánkem šťastných lidí.

Čtvrtek 27. 7. 1967
… Strýček oznamuje, že dnešním dnem 

počínaje, máme také mezi sebou Jana, niko-
liv Jenyčka. Tedy Jan Voháňka se rozhodl, 
že to vezme s Pánem Ježíšem opravdověji, 
než doposud a tudíž mu přináleží nové, 
správné jméno. Také i druhých se dotýká 
přítomnost Ducha Svatého a když ne veřej-
ně, ale v srdcích si slibují, že budou lepšími 
křesťany, než dřív. Kéž by dal Pán, aby se 
tak stalo. Ono se to v takové krásné spo-
lečnosti dobře slibuje, ale jakými budeme 
ve všedním životě třeba za měsíc? Může se 
stát, že na tom budeme hůř, než jsme byli, to 
však bude jen naše škoda. Dnešní chvilku 
vedou Černí panteři. Petr Skokan má velmi 
pěkné myšlenky.

Pátek 28. 7. 1967
Jede se na výlet. Cílem je přehrada na 

Bystřičce. Hned jak jsme dojeli na urče-
né místo, šla služba obstarat něco k jídlu. 
Potom jsme vystoupili na kopec s pěkným 
výhledem do údolí a zamysleli se nad dal-
ším textem: „Člověk, který se obohacuje na 
úkor svého bližního, je zloděj“.

Po ukončení někdo prohodil, že má hlad, 
ať služba vybalí, co nakoupila. K našemu 
zděšení dostal každý dvě úplně suché hous-
ky. „To je ale služba“, ulevil si nejeden, ale 
službě to nevadilo, však ona Martička naho-
ře něco koupí. Se stráně na silnici jsme pak 
seběhli jako nic a nastalo putování k pře-
hradě. Příroda je zase velice pěkná a počasí 
nám přeje, proto jsme veselí.

Strýček pozoruje mládež, naši a svět-
skou. Jaký je to rozdíl! Tam, na jedné straně 
sedí šestnáctiletá děvčata, kouřící a mající 
vzhled unavených, otrávených stařenek. 
Hoši jsou hrubí a vulgární s výrazem tupo-
sti – zbaveni a zničeni hříchem mládí. A na 
druhé straně? Ti nejmladší jako nerozvitá 
poupátka a starší zase s dětským srdcem 
a ušlechtilou vyrovnaností – krásné a čisté 
mládí. Díky Pánu Ježíši, neb Jeho milostí 
jsme to, což jsme.

A čas pokročil. Takže jsme se začali sbí-
rat na zpáteční cestu. K nádraží nás zave-
zl autobus za čtvrt hodinky. Zde jsme se 



34 ŽIVÉ SLOVO

vzpomínka a recenze

PAVEL DAVID

posadili na lavičku a odhadovali, kolik je 
komu roků. Jedna z děvčat prozradila, že jí 
už je třiadvacet. Na to Olinka vykulila oči 
a s údivem pravila: „jé, vždyť ti bylo loni 
dvacetdva!“. To se ví, že smích zaburácel 
vůkol a než debata skončila, byl zde vlak, 
který nás zanedlouho vezl do Vsetína.

Úderem deváté obživl hotel Magi a puding 
či jiné dobroty vzali šmahem za své. Kolem 
stolu seděti a různě se baviti je výborná 
věc. Tatík Pavel Komeda ale koukne dovnitř 
oknem a zaskuhrá: „Děcka, spat!“

Sobota 29. 7. 1967
Dopolední chvilka je plná přítomnosti 

Boží a je poslední na Nivách. Modlitby díků 
a chval se střídají s prosbami, aby nám Pán 
dal sílu lépe a opravdověji Ho následovat. 
Nežli se uvaří oběd, jdou hoši chystat dříví 
na táborák. Mnozí zmizeli do ústraní a při-
pravují svůj program na večer.

Odpoledne jdeme navštívit Růženku 
Palovou, neb jsme jí to slíbili. Strýček 
s Vláďou pochodují s kopce do kopce bez 
zastávky. Také Petr Suchomel a Petr Slepá-
nek jsou dobří turisté, horší je to s Jitkou, 
Věrkou a Eliškou. Ty se vlečou daleko vza-
du za ustavičného sténání Jitky: „Kluci, vy 
nemáte rozum, počkejte, tak přeci počkejte.“ 
Nejposlednější ze všech jde ale Jenda Katuš-
čák, moudrý a rozvážný to muž.

Růženka i s tatínkem jdou s námi na 
táborák. Cestu jsme si zkrátili přímo přes 
kopec a les. Jitka sice naříkala, že se musí 
škrábat tím neschůdným terénem, ale 
když se znenadání objevil pod námi náš 
hotel, radostně si zavýskla. Sluníčko zatím 
zapadlo a vysoko na stráni se rozhořel 
ohromný oheň. Opět se začaly střídat písně 
s básněmi, sóla a kvarteta, dua i narychlo 
sestavený mužský sbor, byl moc pěkný. 
Pán Ježíš nám velmi požehnal a ti přítomní, 
neobrácení si odnesli pěkné svědectví. Když 

se program chýlil ke konci, byla již půlnoc 
a my jsme si pomalu začali uvědomovat, 
že náš pobyt na Nivách končí. Škoda. 
Čeká nás všednost. Táborák dohořívá...

Láska Kristova nás víže a bude nás 
pojit i když se rozjedeme každý na své 
místo.

Neděle 30. 7. 1967
Ve vsetínském shromáždění jsme 

naposledy. Ta chvíle kolem stolu Páně je 
vždycky tak vznešená, protože náš drahý 
Mistr a Pán je Duchem svým uprostřed 
a podává nám znaky těla a krve aby-
chom se rozpomínali na Jeho utrpení. 
Bratr Mrozek z Těšína přijel podle plán-
ku a slouží Slovem. Také strýček Kořínek 
se připojuje s několika myšlenkami. A ve 
sboru opět panuje jednomyslnost a láska, 
jak je to krásné. Po obědě v restauraci 
někteří odjíždí. Odpoledne se scházíme 
na Nivách u Hrušků. Po shromáždění 
(na Nivách – pozn. autora) na nás padá 
tesknota.

… všichni jsme chtěli co nejvíc užít 
posledních chvil na Nivách. Nakonec 
sedíme a písničkami o lásce Boží se potě-
šujeme. V hotelu pak máme ještě mod-
litební chvilku a Maruška s Eliškou se 
loučí. Pojedou brzy ráno domů. Ostatní 
se rozejdou až kolem deváté u vlaku. Ti 
nejšťastnější pojedou ještě na týden do 
Tasova.

Pondělí 31. 7. 1967
Po čtvrté hodině ranní je Maruška nelí-

tostně probuzena Eliškou. Jožka slíbil, že 
je zaveze na nádraží a tak spěchají, jak 
mohou. Jožka si dá ale na čas a k tomu 
ještě gazík nechce zabrat. Minuty utí-
kají, „nestihneme to!“, naříkají děvčata. 
Všude panuje dosud noční ticho. Ve sto-
dole oddychují spící hoši, hotel spí, stráň 
i louka, všecko spí. Když si gazík dal říct 
a rozjel se, ohlédla se Maruška, pohladila 
očima všechno kolem a tiše řekla: „posled-
ní pohled, nashledanou“. 

Tolik přepis úryvků z kroniky.
Příště budeme pokračovat dalšími 

vzpomínkami na čtrnáctidenní pobyt 
mládeže na Nivách v r. 1968. Pro-
sím všechny čtenáře, kteří na tomto 
pobytu byli, o poskytnutí příspěvku: 
vzpomínky, fotografií (oscanuji je 
a vrátím).

Přeji všem čtenářům požehnané 
příští dny, týdny a měsíce, než opět 
vklouzneme do děje dalších dnů, které 
spolu mládežníci před 44 lety trávili.

POKORNÝ, Petr a Petr VAĎURA. Má 
to smysl. Praha: Vyšehrad, 2012, 328 s. 
Rozhovory nad Biblí, 5. svazek.

Již po páté nás Petr Vaďura a nakla-
datelství Vyšehrad zvou k rozhovorům 
nad Biblí, které poté, co proletěly na 
rozhlasových vlnách éterem, neupad-
ly v zapomnění, ale byly zachyceny do 
knižní podoby a nyní již jen očekáva-
jí na své čtenáře. Pátý svazek této již 
poměrně úspěšné edice věnoval Petr 
Vaďura výhradně textům novozákon-
ním, o kterých rozmlouval člověkem, 
který se studiu Nového zákona a otáz-
kám jeho interpretace (biblická her-
meneutika) věnuje již přes padesát let, 
prof. Petrem Pokorným z Evangelické 
teologické fakulty UK. 

Kniha je rozdělena do tří částí. Úvodní 
část, nazvaná Knížce na cestu, se vyplatí 
nepřeskočit, neboť je jakýmsi hermene-
utickým úvodem, který čtenáři nastíní, 
o čem všem řeč nebude a co muselo při 
rozhovorech zůstat stranou, ale ke stu-
diu Nového zákona jinak patří. 

Druhá a hlavní část obsahuje čtyřicet 
jedna rozhovorů nad texty z evangelií, 
Skutků apoštolských, epištol a Zjeve-
ní Jana. Zde bych vyzdvihl Vaďurovo 
umění klást otázky a myslet přitom na 
své posluchače a potažmo i čtenáře. 
Oba účastníci rozhovoru nás provedou 
stěžejními tématy křesťanství, jako je 
např. víra, láska, naděje a vzkříšení 
a přiblíží nám několik postav Nového 
zákona jako např. Jana Křtitele, Mari 
Magdalskou, Jidáše či apoštola Pavla. 

Kdo si po přečtení všech rozhovo-
rů položí otázku, kdo je vlastně Petr 
Pokorný, může směle vstoupit do závě-
rečné třetí části knihy nazvané vystižně 
Vzpomínky. Zde je předmětem rozhovo-
rů období Pokorného dětství a dospí-
vání v evangelickém prostředí Brna, 
následné studium teologie a vojenská 
služba v 50. letech. Dále pak práce 
na ekumenickém překladu Bible, prv-
ní zahraniční cesty a pozdější půso-
bení na univerzitách v SRN a USA. 
Zavzpomíná se na období Pražského 
jara a následné období „normalizace“, 
dozvíme se leccos o stěžejních bada-

Má to
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telských tématech, kterým se Petr 
Pokorný věnoval a dosud věnuje (gnó-
zi, Markově evangeliu, novozákonní 
christologii). A řeč přijde i na osobnos-
ti, které jej v jeho životě a práci biblisty 
ovlivnily, jako např. Jan Milíč Loch-
man, J. L. Hromádka, ale hlavně Josef 

Hošek, Pavel. A bohové se vracejí. 
Proměny náboženství v postmoderní 
době. Jihlava: Mlýn, 2012, 141 s. 

Útlá, ale velmi poučná a čtivá knížka 
religionisty Pavla Hoška vzešla z před-
nášek, které autor pořádal v minulých 
letech v různých církvích (někteří si 
možná vzpomenou na jeho seminář 
o náboženství v postmoderní době před 
pár lety v KřS Prostějov). Jejich téma-
tem byl vývoj náboženství v posledních 
dvou třech staletích, jevy jako sekula-

smysl
Petr Pokorný a Petr Vaďura

rizace, náboženský fundamentalismus 
a terorismus, sektářství, vztah nábožen-
ství vůči kultuře a politice. Všechna tato 
a další témata, o kterých je jinak napsá-
no mnoho tlustých a odborných knih, 
vyložil autor ve velmi přístupné formě 
v této knížce.

Poté, co úvodem stručně nastíní 
postavení náboženství v tradiční spo-
lečnosti, zabývá se v 1. kapitole otázkou 
ústupu role náboženství z života společ-
nosti, příčinami sekularizace a ateismu 
a předkládá několik interpretací těchto 
jevů z křesťanské strany. V 2. kapitole 
pak pojednává o návratu náboženství do 
života společnosti a o jevech s tím sou-
visejících (fundamentalismus, nábožen-
sky motivované násilí apod.). 3. kapitola 
je věnována tzv. postmodernímu období 
a roli náboženství v něm a najdeme v ní 
vysvětleny na první pohled zvláštně 
znějící výrazy jako „náboženské kutil-
ství, obchodníci s posvátnem, sakraliza-
ce spotřeby apod., které charakterizují 
toto období. Ve 4. kapitole se autor vra-
cí z velkého světa do naší malé vlasti 
a zamýšlí se nad vývojem postavení ná-
boženství a církví v české společnosti. 
Závěrečná 5. kapitola je určena hlavně 
křesťanům. Jde v ní totiž o to, zamyslet 
se vážně nad křesťanskými reakcemi na 
uvedený vývoj postavení náboženství ve 
společnosti. Tedy jestli z něj máme být 

nešťastní a kritizovat jej, jestli jej máme 
ignorovat a ještě více se opevnit ve 
svých církevních subkulturách, nebo jej 
přijmout a tiše se mu přizpůsobit, nebo 
jej přijmout a Kristem proměnit.

Knížka Pavla Hoška je skvělým úvo-
dem do přemýšlení o postavení a roli 
církví v dnešní společnosti, která by na 
pomyslném seznamu „povinné literatu-
ry“ neměla chybět. 

Ukázka z knihy:

„Ježíš nemluvil jazykem vznešené teo-
logie nebo jazykem andělů a nebeských 
bytostí. Hovořil jazykem lidí, mezi kte-
ré byl poslán. Jeho podobenství se týkají 
každodenních reálií galilejských zemědělců 
a řemeslníků, téměř jako by ho ze všeho na 
světě nejvíc zajímalo právě zemědělství. 
Pokud dnes křesťané ve snaze o věrnost 
Bibli a tradici hovoří s postmoderními sou-
časníky o rybolovu v Galilejském jezeře, 
o svatbě v Káni nebo o rozsévači pšenice, 
docilují více méně přesně opačného účinku. 
Aby křesťané věděli, co v myšlení současní-
ků odpovídá rybolovu, svatbě v Káni a roz-
sévání obilí, tedy aby přišli na to, jak mají 
tlumočit obsah Ježíšova učení a jaká „podo-
benství Božího království“ mají vyprávět 
dnes, musí se opravdu hluboko ponořit do 
souřadnic současné postmoderní kultury, 
jinak své zvěstování odsoudí k nesrozumi-
telnosti.“ (str. 119 – 120) 

Pavel Hošek

A bohové

Bohumil Souček, předchůdce Pokorné-
ho na katedře Nového zákona. 

Co říci závěrem? Kniha je rozhovorem 
dvou zajímavých lidí, které jsem měl tu 
čest poznat a kterých si velmi vážím, 
a proto ji doporučuji všem, kdo Bibli 
nejen čtou, ale rovněž nad ní přemýšlejí. 

se vracejí



Biely sneh
IVANA ÚTLA

Dvihni oči k nebu, už opäť padá sneh.
Na zmrznuté pole, na biely riečny breh,
na zelenú trávu,
aj na každú skalu,
už opäť padá sneh.

Všetko zničené a polámané
chcú ošetriť snežné dlane.
Zahojiť, pofúkať, zaceliť rany.
Medzi biednymi je najviac uvítaný,
padajúci sneh.

No ľudia by chceli stále všetko meniť,
ako keby mohli prírode zabrániť,
utíšiť vietor, zastaviť dážď.
Celé ich srdce už pohltila zášť,
„Preč musí ísť sneh!“

Vzali všetky vrecia soli,
nehľadia ako to bolí.
Sypú ju všade, aj na močiarny breh,
len aby bol už preč, ten tíšiaci sneh,
ach, biely sneh.

Biele vločky snehu stratili farbu čistú,
oči vzhliadli k nebu, na oblohu hmlistú.
Akoby sa klinec v žilách rozpustil.
„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“
volá, biely sneh.

Krvavé kvapky zdobia rúcho biele.
Diabol je už uzamknutý v mocnej Božej cele.
Všetko sa už skončilo, stačí kameň na hrob len,
kto by si bol pomyslel, že na tretí deň
opäť bude poletovať vzduchom biely sneh.




