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Cyril a Metoděj 
ve službě národům Slova

             Plnosť 
Svätého Ducha

Nepřestaň 
se s ním bavit!
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Cyril a Metoděj

Každým rokem slaví těšínské evan-
gelikální církve společnou alianční 
bohoslužbu u příležitosti Svátku tří 
bratří, legendárních zakladatelů města. 
Ta letošní se nesla v duchu oslav 1150. 
výročí příchodu soluňských bratří, 
Cyrila a Metoděje, na Moravu. Hlavním 
řečníkem se stal Jerzy Marcol, ředitel 
polské společnosti Biblijne Stowarzy-
szenie Mysijne, člena Wycliffe Global 
Alliance, která se podobně jako kdysi 
soluňští bratři soustředí na překlady 
Bible do dalších jazyků. Pozdrav před-
nesl také další host, prof. Jerzy Buzek, 
dřívější polský premiér a předseda 
evropského parlamentu, který pozitiv-
ně ohodnotil odkaz Cyrila a Metoděje 
a upozornil na současné výzvy, jimž 
musíme čelit. Z projevu J. Marcola při-
nášíme zkrácený záznam.

Ježíšova velká výzva 

Je to téměř dva tisíce let, co Pán Ježíš 
pověřil své učedníky velkým posláním 
jít do celého světa a získávat další učed-
níky ze všech národů, křtít je ve jmé-
no Otce, Syna i Ducha svatého a učit 
je dodržovat vše, co učil on sám (Mat 
28,19-20). 

Slova, která obecně nazýváme misij-
ním příkazem nebo velkým pověřením, 
zahrnují dva hlavní prvky: křest a vy-
učování všeho, co Ježíš zvěstoval. Ma-
jí-li učedníci vést druhé k dodržování 
Ježíšova učení, pak by k němu měli mít 
přístup, musí je poznávat a mít moti-
vaci, aby je uváděli do života. Zdrojem 
poznání Ježíšova učení, jakož i všech 
informací o Bohu, jeho plánech s lid-
stvem, jakož i každého jednotlivce je 
Boží slovo, nazývané také Biblí nebo 
Písmem svatým. Apoštol Pavel napsal, 
že Písmo, které pochází od Boha, je 
„vdechnuté Bohem a je nanejvýš užiteč-
né. Vyučuje nás a usvědčuje, napravu-
je a vychovává ve spravedlnosti, aby 
byl Boží člověk dokonale připraven 
a vybaven ke každému dobrému dílu.“ 
(2Tm 3,16n)

Blahodárné působení Božího slova

Boží slovo nás tedy v prvé řadě učí to, 
co je příhodné v Božích očích. Za dru-
hé, odhaluje chyby. Vydá-li se někdo za 
svou představou Boha nebo za předsta-
vami druhých lidí o tom, kým Bůh je 
a co od člověka očekává, Boží slovo ho 
koriguje. Ovšem pod podmínkou, že 

člověk chce žít v pravdě a dá se poučit. 
Za třetí, Boží slovo nás vychovává. Už 
od dětství nás učí, co je v Božích očích 
spravedlivé. Nejsou-li děti vyučovány 
pravdám Božího slova, nebudou vědět, 
co je spravedlivé. A za čtvrté, člověk 
vychovaný Božím slovem je připraven 
ke každému dobrému dílu. 

Na jiném místě říká Boží slovo, že 
„všechno, co bylo v minulosti zapsáno, 
bylo zapsáno pro naše poučení, aby-
chom díky vytrvalosti a povzbuzení, 
které je v Písmu, měli naději.” (Ř 15,4) 
Každý z nás potřebuje vytrvalost, 
povzbuzení a naději, které nám může 
dát jen Boží slovo. Jeho dostupnost tedy 
v našem duchovním životě sehrává klí-
čovou roli. Máme-li k němu přístup, 
můžeme se učit dodržovat vše, co Ježíš 
přikázal, i když jsem se ještě nesetkal 
s člověkem, který by se naučil úplně 
všemu.

Křest jako iniciační moment 
křesťanství

Misijní příkaz zahrnuje také pro-
vádění křtu, což bylo a je poměrně 
jednoduché. O hodně těžší věcí je vyu-
čování všeho, co Ježíš přikázal. Datum 

Freska v Kostele svatého Klimenta zachycující soluňské bratry v Římě
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křtu prvních osob v určitém národě se v něm považuje za počátek 
křesťanství. Například křest polského knížete Měška I., manžela čes-
ké kněžny Doubravky Přemyslovny, v roce 966 se považuje za počá-
tek křesťanství v Polsku. 

O více než sto let dříve přijala křest část moravské elity z dynastie 
Mojmírovců (831) a tím i Velkomoravský stát, který zahrnoval 
oblast současných Čech, Slovenska, Maďarska, Slezska, Malopolska 
a Zakarpatské Ukrajiny. Lidé tohoto knížectví přijali křest a tím vyjá-
dřili svou připravenost skoncovat s pohanstvím. Praxe však vypa-
dala jinak, když o třicet let později v roce 862 kníže Rostislav vyslal 
prosbu k byzantskému císaři do Konstantinopole, Michalovi III., aby 
poslal hlasatele a učitele evangelia v jazyce srozumitelném jeho lidu. 

„Náš lid se odřekl pohanství a drží se křesťanského zákona, ale nemáme 
takového učitele, který by nám vyložil [v našem jazyku] pravou křesťan-
skou víru, aby i jiné země, pozorujíce to, nás napodobily. Tak nám, vladaři, 
takového biskupa a učitele pošli, neboť od vás se vždy dobrý zákon šíří do 
všech krajů“. (Život sv. Konstantina–Cyrila, kap. XIV.)

Více než křtít je křesťanství žít
Kníže Rostislav si uvědomil, že vedle křtu a určitých věcí, které 

poznali a snažili se je dodržovat, potřeboval lid pravdy víry pocho-
pit a to se mohlo uskutečnit, jen pokud by byl vyučován ve vlastním 
jazyce. Zde je třeba zmínit, že ve středověké církvi probíhala liturgie 
jen v latině, které lidé nerozuměli. Ačkoli se křesťanství do velkomo-
ravského knížectví dostalo skrze franské duchovní spojené s Římem, 
vyslal kníže Rostislav byzantskému císaři prosbu o vyslání učitelů 
evangelia. Ta prosba je na svou dobu neslýchaně pionýrská a dala 
by se shrnout slovy: Naučte nás evangeliu v našem jazyku. Připomí-
ná to volání Makedonce v Pavlově vizi (Sk 16,9): „Přijď do Makedonie 
a pomoz nám!“

Původ soluňských bratří
Císař Michal III. odpověděl na Rostislavovu prosbu vysláním bra-

trů Cyrila a Metoděje, kteří do Velkomoravského knížectví dorazili 
v roce 863, tedy před 1 150 lety. Cyril a Metoděj jsou známí také jako 
Konstantin a Michal, jmény, která obdrželi při křtu, zatímco ta užíva-
nější až se vstupem do kněžského řádu. V Cyrilově životě se tak stalo 
teprve několik týdnů před jeho smrtí.

Bratři Cyril (nar. kolem roku. 827, zemřel 14. února 869) a Metoděj 
(nar. kolem roku 815, zemřel 6. dubna 885) jsou ve vědecké literatuře 
nazýváni soluňskými bratry, neboť pocházeli ze Soluně, jak Slované 
nazývali Thessaloniki v severním Řecku. 

Konstantin a Michal pocházeli z početné křesťanské rodiny vyso-
kého byzantského úředníka, přičemž Konstantin byl nejmladším ze 
sedmero dětí. Některé biografie uvádějí, že jejich matka byla půvo-
dem Slovankou. Proto nejspíš rodiče používali běžně slovanský jazyk 
a znali slovanské zvyky. Podle jiných zdrojů používalo mnoho tehdej-
ších obyvatel Soluně běžně slovanský jazyk, protože Slované obývali 
nejenom Soluň, ale i její předměstí. Je tedy velmi pravděpodobné, že 
Michal i Konstantin mluvili od dětství řecky a slovansky. Konstan-
tin-Cyril studoval na univerzitě v Konstantinopoli a pak tam i vyu-
čoval. Díky tomu, že oba bratři znali jazyk Slovanů, působili misijně 

ve službě 
národům Slova

(pokračování na straně 14)
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Pitný režim

Zima sa tento rok držala zubami-
nechtami, jar sme si skoro nevšimli, 
a už tu boli letné horúčavy. Prekvapi-
li nás, niekoho priam zaskočili. Sanitky 
s majákmi každú chvíľu chvátali na po-
moc ďalším kolabujúcim; vraj ich boli 
rekordné počty. Zanedbali pitný režim 
a zložila ich horúčava.

Pre zachovanie zdravia je nutné prijať 
dostatočné množstvo tekutín. Ak to ne-
urobíme, telo sa ohlási a bude si žiadať 
svoje. Ale čo keď pozabudneme na svo-
ju dušu a ducha – ohlásia sa? Koľko po-
trvá, kým zistíme, že nám niečo chýba? 
Ako dlho vydržíme ísť „na baterky“.

Hospodin vedel, že človek potre-
buje osvieženie ducha, preto učil svoj 
ľud pravidelne prichádzať k Nemu ako 
k zdroju života. Tomuto účelu (okrem 
iného) slúžili sviatky, keď mali všetci 
prísť do Jeruzalema a „ukázať sa pred 
Božou tvárou“. K tým najväčším patrila 
slávnosť stánkov – a bola to slávnosť ra-
dostná. Či sa obzreli do blízkej minulos-
ti (práve sa skončila žatva) alebo ďale-
kej (Hospodin viedol ich otcov púšťou, 
40 rokov bývali v stanoch, až sa usa-
dili v zemi), videli Božiu starostlivosť 
o nich. Či si všímali telesné požehnania 
(už spomenutá žatva) alebo duchovné 
(pred pár dňami prežili vážny čas pôs-
tu a pokánia a za ním veľký Deň zmie-
renia, keď na nich Hospodin milostivo 
pohliadol), bolo tu dosť dôvodov rado-
vať sa celý týždeň.

K najradostnejším momentom sviat-
ku patrí procesia od prameňa Gichón. 
Kňazi čerpajú vodu, nesú hore k chrá-
mu a rozlievajú po uliciach. Rozlieha sa 

spev: „S radosťou budete čerpať vodu z pra-
meňov spásy.“ (Izaiáš 12,3) Vtom sa ozve 
hlas: „Ak je niekto smädný, nech príde ku 
mne a nech sa napije!“ (Ján 7,37)

Ak je niekto smädný, nech príde 
ku mne a nech sa napije ten, kto 
verí vo mňa. Ako hovorí Písmo: 

Prúdy živej vody budú tiecť z jeho 
vnútra. To povedal o Duchu, 

ktorého mali prijať tí, čo v neho 
uveria. Duch Svätý totiž ešte 

nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol 
oslávený. (Ján 7,37-39)

Čo tým myslí? Nemá Jeruzalem vody 
dosť? Nie je sviatočný dav práve „na-
pojený“? Kto sa zastaví, prizná si hlb-
ší, možno dôkladne ukrývaný smäd, 
a vydá sa za hlasom? Kto opustí „po-
praskané cisterny“ (Jeremiáš 2,13) úspe-
chu, uznania, majetku, popularity, 
moci, zábavy… a pôjde hľadať prameň 
živej vody?

Tá ponuka platí aj dnes – ale kde je ten 
hlas teraz? Pavol píše Efezanom (5,18): 
„Neopíjajte sa vínom (aj tak by niekto riešil 
„smäd“), lebo v ňom je samopašnosť, ale 
buďte naplnení Duchom.“ A dodáva, ako 
sa tá plnosť prejaví – spoločenstvom, 
spevom, vďačnosťou, vzájomnou podria-
denosťou. No kde je ten „kohútik“, z kto-
rého sa máme napojiť? Odpoveďou je pa-
ralelné miesto v liste Kolosanom (3,16): 
„Kristovo slovo nech vo vás bohato prebý-
va.“ (Listy Efezanom a Kolosanom písal 
Pavol z väzenia zhruba v rovnakom čase 
a mnohé myšlienky sa v nich opakujú či 
dopĺňajú – ako tu, kde za výzvou po na-
plnení Duchom/Kristovým slovom na-
sledujú tie isté prejavy.)

Kristovo slovo – evanjelium – hovorí 
o tom, že On sa obetoval, aby sme my 
mohli žiť. On na kríži volal: „Žíznim!“ 
aby sme my mohli piť. Aj keď tu nie je 
osobne prítomný, ako vtedy v Jeruzale-
me, je tu Jeho Slovo a „iný Tešiteľ“, aby 
nám ho pripomenul a všetko vysvetlil.

Milí čitatelia, prajem Vám „duchapl-
ný“ život. Verím, že niekoľko osviežujú-
cich kvapiek nájdete v tomto čísle Živé-
ho slova, ohliadajúcom sa za Letnicami. 
Ale nebojte sa ísť rovno k prameňu.
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Je důležité připomenout, že většina 
křesťanských svátků má své kořeny 
v židovství. Zvlášť zřetelně to vidíme 
u židovského Pesachu (Svátku nekvaše-
ných chlebů) a křesťanských Velikonoc 
nebo u svátku Šavuot (Svátku týdnů) 
a Letnic.

Vyjití z Egypta, osvobození z otroc-
tví a záchrana prvorozených skrze krev 
beránků, kterou byly pomazány veřeje 
domů, slaví Židé každý rok o svátku 
Pesach. Druhý den tohoto svátku, od 
okamžiku oběti zvané omer (po odříz-
nutí klasů) se začíná počítat sedm týdnů 
a jeden den. Židé si při tom připomínají 
Boží zázraky spojené s putováním pouští 
a den, kdy od Hospodina obdrželi Tóru. 
Přesně po sedmi týdnech a jednom dni 
totiž při exodu z Egypta dorazili k hoře 
Oréb, zvané také Sinaj nebo Mojžíšova 
hora. Tam Hospodin svěřil Mojžíši zna-
mení, že jej posílá On sám: „až vyvedeš 
lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této 
hoře“ (Ex 3,12). Tady od Boha obdržel 
Desatero, Boží zákon. Proto je Šavuot 
svátkem radosti z Tóry, kterou Izrael 
dostal darem od Hospodina.

Úcta k Bohu a bližnímu

Šavuot je také svátkem radosti chu-
dých a cizinců. Při všech židovských 
svátcích je uctíván Bůh, ovšem pozor-
nost se upíná také k bližnímu. Lidé se 
neptají, co dobrého obdrží oni sami, 
nýbrž co dobrého mohou dát nebo učinit 
těm druhým. Sedm týdnů po Pesachu, 
padesátého dne se začíná Svátek týdnů. 
Těch padesát dní se nazývá časem počí-
tání omeru, snopu. V období Pesachu se 
totiž sklízí ječné klasy, zatímco v období 
Šavuot klasy pšeničné. Období počítání 
omeru (Lv 23,15n) je pro zbožné Židy 
velmi důležité, v tomto polosmutku se 
neslaví svatby a není v něm prostor ani 
pro jiné radovánky. Vše vrcholí svatým 
shromážděním Šavuot, jež symbolizuje 
duchovní vysvobození ze jha modlosluž-
by. Na dar Tóry odpovídají lidé přináše-
ním darů prvotin ze své úrody. A jako 
v případě Pesachu následuje celý obětní 
rituál se dvěma nekvašenými chleby, jež 
se nespálí.

Šavuot je také svátkem díkůvzdá-
ní za sklizeň pšenice. Přitom se pole 

nesklízí úplně. Zůstávají paběrky pro 
chudé a cizince. Vzpomínám si, jak 
jsem v poválečné době se svou matkou 
paběrkoval na bramborovém a řepném 
poli, protože jsme měli velký nedostatek. 
Šavuot je radostným lidovým svátkem. 
Mesiánské sbory pořádají o tomto svát-
ku pikniky, prožíval jsem to s nimi.

Okamžiky zrodu Božího lidu smlouvy
Svátek týdnů je také hodinou zrodu 

Izraele jako lidu Boží smlouvy. Přesně 
padesátého dne po prvním Pesachu, po 
vyjití z Egypta, obdržel Mojžíš pro svůj 
lid Tóru, Zákon a Desatero. Dar Zákona 
završuje vyjití z Egypta a činí z Izraele 
Boží vyvolený lid smlouvy. Dar Božího 
zákona byl o svátku Šavuot viditelně 
doprovázen ohnivými jazyky.

Když pak v novozákonní době o svát-
ku Šavuot sestoupil Duch svatý se silným 
hukotem, shromáždili se Židé z celého teh-
dejšího světa, aby přinesli dary ze svých 
prvotin. Slyšeli mohutné hřmění, na co 
asi mysleli? Děkovali Bohu za dar Tóry, za 
Desatero a uzavření smlouvy na hoře Oréb. 
Boží sláva tehdy na hoře Sinaj sestoupila 
k lidem a lidé se jí děsili. Šavuot, popiso-
vaný ve Skutcích 2, však spíše probouzel 
zvědavost. Zaslíbení proroka Joela se napl-
nilo, Boží zákon byl napsán lidem do srdcí 
a vzniká Boží lid Nové smlouvy.

Židé prvotinou v univerzální církvi
Sestoupením Ducha svatého na učed-

níky se zrodila Ježíšova církev, všichni 
vyprávěli o velikých Božích skutcích. 
Znělo to v sedmdesáti jazycích, tzn. ve 
všech jazycích tehdejšího světa národů. 
Každý z účastníků Svátků týdnů mohl 
Božím zjevení slyšet ve svém mateřském 
jazyce. Zmatení jazyků z dob budování 
Babylónské věže bylo v tu chvíli překo-
náno. Tento zázrak svědčí nejen o Boží 
moci a zrodu nového lidu Páně upro-
střed Hospodinova lidu Izraele, nýbrž 
i o nerozdělitelném spojení mezi Starou 
a Novou smlouvou. I proto byli Židé 
připojeni k tělu Ježíše Krista jako první 
a tak naplnili aspekt prvotiny. Toho dne 
uvěřily tři tisíce Židů v Mesiáše. První 
sbory tvořili jen Židé. Žeň tedy začala od 
nich a stále pokračuje po celém světě.

V židovském prostředí se o svátku 
Šavuot čte kniha Rút. Rút byla Moábkou, 

která měla židovskou tchýni, vdala se 
za Boáza a byla připojena k izraelskému 
lidu. Boáz jí už dříve svým velkorysým 
přístupem zajistil živobytí, když ji nechal 
na svých polích paběrkovat. Pak se jí 
ujal sám a Rút se stala prababičkou krále 
Davida a stala se součástí rodu budoucí-
ho Mesiáše. Tak se Šavuot slaví také jako 
svátek lidí nežidovského původu, kteří se 
stali součástí Božího lidu.

Sestoupením Ducha svatého na Ježí-
šovy učedníky je odstraněno rozdělení 
mezi Židy a pohany. Demonstruje to jed-
notu Kristova těla mezi Židy a pohany. 
Bůh tvoří jednoho nového duchovního 
člověka (Ef 2,15), který není vymezen 
rasou, pohlavím či postavením. Od čtvr-
tého století po Kristu začali křesťané 
nazývat tento svátek Letnicemi a nabýval 
v křesťanském prostředí na významu.

S šířením křesťanství se šířil i význam 
Božího zákona, Desatera, které už nebylo 
spojováno jen s židovstvím. Boží zjevení 
se už neomezuje jen na vyvolený národ 
Izrael, což je demonstrováno odstraně-
ním jazykové bariéry. Dnešní Letnice 
jsou svědectvím o průniku Boží vlády do 
všech národů a ras, která se zvěstí o Ježíši 
stále rozšiřuje.

Prvotní církev, která se hlásila k Mesiá-
ši a živě jej prožívala, byla čistě židovská. 
Pod vedením Ducha svatého se zpráva 
o Ješuovi ha-Mašiahovi postupně rozší-
řila do dalších zemí světa až se dostalo 
i k nám. Přesto se však v počátcích šířila 
dobrá zpráva hlavně mezi Židy.

Ješua ha-Mašiah jako výraz vše 
zahrnující lásky 

Evangelium má stále svou platnost, 
především pro Židy, ale i pro nás poha-
ny. Obojí tvoříme jedno Kristovo tělo, ve 
kterém jsou Židé prvotinou a prvoroze-
nými. Nikdo však není vyloučen, Ješua 
ha-Mašiah je stále pro všechny dobrou 
zprávou. Skrze něj nám Bůh zjevuje lás-
ku, která zahrnuje všechny lidi.
• lásku ke svému vyvolenému lidu Izraeli
• lásku k celému svému stvoření
• lásku ke všem hříšníkům, kteří u Něj 

hledají pomoc
• lásku k tobě a mě, kteří věříme v Ješuu 

ha-Mašiaha
• lásku ke svému Synu

Skrze Ducha svatého můžeme tuto vše 
zahrnující lásku také prožívat. To je dob-
rý důvod k chválení Boha, nejen o Letni-
cích, ale v celém našem životě.

židovské kořeny křesťanských svátků

tematický článek

Šavuot a Letnice
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tématický článok

Plnosť Svätého Ducha
Učeníci boli naplnení radosťou a Duchom 

Svätým (Sk 13,52) – týmito slovami kon-
čí Lukáš svoj zápis z návštevy Pisídskej 
Antiochie, ktorú apoštol Pavol navštívil 
na svojej prvej misijnej ceste. Celá ces-
ta prebiehala v znamení vedenia a moci 
Svätého Ducha. Na začiatku trinástej 
kapitoly čítame, že keď starší zboru 
v Antiochii slúžili Pánovi a postili sa, 
Svätý Duch im dal na vedomie, že majú 
oddeliť Barnabáša a Saula pre dielo, na 
ktoré ich povolal (13,2). Títo, vyslaní Svä-
tým Duchom a prepustení zborom, pre-
plavili sa na Cyprus, kde hlásali Božie 
slovo (13,5). Na druhej zastávke, v mes-
te Pafos, sa stretli s prvými prekážkami, 
ktoré len naznačili, že to nebude žiad-
ny turistický zájazd, ale duchovný boj 
so silami temnosti v rôznych formách. 
Miestodržiteľ Sergius Paulus prejavil 
vážny záujem o Božie slovo. No do cesty 
sa mu postavil čarodejník Elymas, kto-
rý chcel odvrátiť prokonzula od viery. 
V tom sa stalo niečo nečakané. Apoštol 
Pavol, naplnený Svätým Duchom, uprel 
naňho zrak a povedal: „Diablov syn, 
plný každej podlosti a každej falošnos-
ti, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti. 
Ty neprestaneš prevracať priame cesty 
Pánove? A teraz pozri, doľahne na teba 
Pánova ruka: oslepneš a istý čas nebu-
deš vidieť slnko.“ Vtom na Elymasa 
padla mrákota a tma, tápal vôkol seba 
a hľadal, kto by ho viedol za ruku. Keď 
prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad 
Pánovým učením a uveril. (13,9-12) Bez-
pochyby, miestodržiteľ Sergius Paulus 
a apoštoli boli naplnení radosťou, ktorú 
prinieslo obrátenie tohto muža.

Apoštoli pokračovali na svojej ces-
te v sile Svätého Ducha a dostali sa do 
Pisídskej Antiochie, kde dostali mož-
nosť vykladať Písma v synagóge. Pavol 
po krátkom prehľade dejín izraelského 
ľudu zvestoval ukrižovaného a vzkrie-
seného Krista. Poslucháči boli oslove-
ní hovoreným slovom a preto apoštoli 
navštívili synagógu aj o týždeň neskor-
šie, aby hovorili Božie slovo (13,44.46). 
Veľký zástup záujemcov vyvolal veľkú 
žiarlivosť u židov a odporovali tomu, 
čo hovoril Pavol. Pohania sa však rado-
vali, oslavovali Pánovo slovo a uverili 
všetci, ktorí boli určený pre večný život 
(13,49). Židia sa však vzbúrili a vyhna-

li apoštolov zo svojho územia. Učeníci, 
ktorí zostali, boli naplnení radosťou 
a Duchom Svätým (13,52).

 V tomto texte sme sa dvakrát stretli 
s výrazom „naplnený Duchom Svätým“, 
ktorý často objavujeme v Lukášových 
spisoch, v evanjeliu aj v knihe Skut-
kov. Aj dnes sa spomína tento výraz 
medzi kresťanmi, dokonca veľmi čas-
to, no zdá sa že, nesprávne pochopaný. 
Plnosť Ducha je najčastejšie spájaná 
s extatickými skúsenosťami, či nekon-
trolovaným správaním a nezvyčajnými 
prejavmi.

V tomto článku sa nebudeme zao-
berať týmito javmi, ale pokúsime sa 
prebrať niekoľko súvislostí v Svätých 
Písmach, v ktorých sa stretávame s frá-
zou naplnený Duchom Svätým.

Najprv venujme pozornosť slovu napl-
nenie. Pri tom slove prednostne myslíme 
na naplnenie niečoho, napr.: siete ryba-
mi (Mt 13,48); domu vôňou (Ján 12,3), 
prudkým vetrom (Sk 2,2); alebo mesta 
učením (Sk 5,28). Pritom vždy myslí-
me na určitú merateľnú kvantitu alebo 
kvalitu. V uvedených prípadoch pisate-
lia použili grécky výraz pleroó. Pisateľ 

Lukáš však vo svojich spisoch použil 
slovo pimplémi, ktoré nehovorí natoľko 
o kvantitatívnom naplnení, ale o presi-
aknutí či ovládnutí niečím alebo niekým. 
Napr. naplnení hnevom (Lk 4,28); báz-
ňou (5,26); zlosťou (6,11); úžasom (Sk 
3,10); žiarlivosťou (Sk 5,17). V týchto 
prípadoch nešlo len o samé naplnenie, 
ale o ovládanie tých ľudí emóciami, kto-
rým podľahli. V tomto zmysle môžeme 
chápať aj naplnenie Svätým Duchom. 
Ján Krstiteľ hovoril svojim posluchá-
čom, že Boh udeľuje svojho Ducha bez 
miery. Teda, plnosť Ducha sa nemeria 
kvantitou. Keď hovoríme o naplnení 
Duchom, vhodnejšia je otázka, nakoľko 
Duch má nás, a nie nakoľko máme my 
Ducha.

Prichádzame teda k záveru, že sa ten-
to stav vzťahuje na správu, kontrolu, 
silu a vedenie Svätého Ducha v živote 
veriaceho človeka v danej situácii a nie 
nekontrolovaný prejav našich citov. Aby 
sme si to overili, pozrieme sa na takmer 
všetky verše, v ktorých sa o naplnení 
Duchom píše. Pozrime sa krátko na 
každý z nich. Prvé tri verše sú zapísané 
v Lukášovom evanjeliu a vzťahujú sa 
na osobu Pána Ježiša. Ďalšie nájdeme 
v knihe Skutkov.

Plnosť Ducha pri Pánovi Ježišovi 
- Lk 3,22; 4,1; 4,14

Duch Svätý zostúpil na Neho.
Ježiš sa vrátil od Jordána plný Ducha 

Svätého.
Ježiš sa v sile Ducha Svätého vrátil do 

Galiley… učil tam v synagógach a všetci 
ho oslavovali.

Pán Ježiš, Boží Syn, prišiel na zem 
v úlohe Služobníka, ktorý mal vykonať 
Božiu vôľu, slúžiť iným a položiť svoj 
život ako výmenné za všetkých. K tomu 
potreboval prítomnosť Božieho Ducha 
vo svojom živote. Tesne po krste, keď 
stál v rieke Jordán, zostúpil na Neho 
Svätý Duch. Ježiš sa vrátil od Jordána 
plný Ducha, a Duch Ho viedol na púšť, 
aby Ho tam diabol pokúšal (Lk 4,1). Pán 
Ježiš bol vystavený trom veľkým skúš-
kam, v ktorých zvíťazil, lebo Ho Boží 
Duch zmocňoval k tomu, aby sa obránil 
vierou v Božie slovo. Na každé diablovo 
pokušenie jednoznačne odpovedal: „Je 
napísané.“ Boží Duch pomáha veriace-
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mu chápať Božie slovo a v danej situácii 
ho správne použiť. Po skončení 40-den-
nej skúšky sa Ježiš v sile Svätého Ducha 
vracia do Galiley a vyučuje v synagóge. 
Plnosť Svätého Ducha sa prejavila v Ježi-
šovom živote úplnou podriadenosťou 
Božej vôli, víťazstvom nad pokušením 
a schopnosťou vyučovať Božie slovo.

Plnosť Ducha pri učeníkoch 
- Skutky 2,4-12

Všetkých naplnil Duch Svätý a zača-
li hovoriť inými jazykmi ako im Duch 
dával hovoriť… a my ich počujeme roz-
právať o veľkých Božích veciach svojím 
jazykom. Neraz sa používa tento verš 
na podporu tvrdenia, že každý znovu-
zrodený človek má hovoriť cudzím jazy-
kom, pričom sa myslí na nejaký ľuďom 
neznámy jazyk, akému rozumie iba sám 
Boh. Z biblického textu vypláva veľmi, 
že učeníci hovorili bežnými a zrozumi-
teľnými jazykmi (sú uvedené vo 2,9-11). 
Plnosť Ducha sa však prejavila v tom, 
že Galilejčania rozprávali v týchto jazy-
koch o veľkých Božích veciach, takže 
poslucháči žasli a boli v rozpakoch 
(2,11-12). S podobným sa stretávame aj 
v ďalších príbehoch, opísaných v knihe 
Skutkov. Pozrime sa krátko na všetky 
z nich.

Plnosť Ducha pri Petrovi - Skutky 4,8
Vtedy Peter naplnený Svätým 

Duchom im povedal...
Apoštoli Peter a Ján na ceste do 

chrámu v autorite Pán Ježiša uzdravili 
chromého od narodenia (k. 3). Tento 
zázrak vyvolal veľký úžas medzi ľuďmi 
a obstúpili apoštolov v domnienke, že 
to urobili vo vlastnej sile. Peter to využil, 
aby svedčil zástupu o Ježišovi Kristovi, 
ktorého Boh oslávil tým, že Ho vzkriesil 
z mŕtvych. Vierou v tohto Ježiša, ktoré-
ho oni zavrhli, bol uzdravený chromý 
muž pri Krásnej bráne.

Tento div a verejné kázanie Pet-
ra o Ježišovi vyvolali veľký rozruch 
medzi náboženskými vodcami, takže 
zatkli apoštolov a na druhý deň si ich 
predvolali a vyzvedali, akou mocou ale-
bo v akom mene urobili ten div. Vtedy 
Peter naplnený Svätým Duchom im 
povedal: V mene Ježiša Krista, toho 
Nazaretského, ktorého ste vy ukrižo-
vali a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, 
stojí tento človek tu, pred vašimi oča-
mi zdravý. (Sk 4,8-10) Plnosť Ducha 
v tomto prípade sa prejavila v smelosti 
a presvedčivosti, v akej vystúpil Peter 
pred náboženskými vodcami, ktorí boli 

rozrušení neobyčajnou činnosťou tých-
to obyčajných rybárov (4,13).

Po výsluchu zakázali apoštolom hovo-
riť a vyučovať v Ježišovom mene. Nap-
riek hrozbám sa apoštoli vrátili medzi 
svojich a všetci jednomyseľne pozdvihli 
hlas k Bohu a oslavovali Ho. Vo svojej 
modlitbe prosili Pána, aby pozrel na 
hrozby protivníkov evanjelia, aby On 
súdil, a služobníkom evanjelia aby dal 
silu hlásať slovo neohrozene a smelo. 
Otázku divov prenechali samému Páno-
vi (4,29-31) Keď sa modlili, zatriaslo sa 
miesto, kde boli zhromaždení, všetkých 
naplnil Svätý Duch a neohrozene hlása-
li Božie slovo. (4,31) Výsledkom plnosti 
Ducha bolo neohrozené hlásanie Božie 
slova.

Plnosť Ducha pri diakonoch - Sk 6,1-7
Život cirkvi priniesol prvé problémy, 

ktoré bolo potrebné riešiť. V šiestej 
kapitole máme opísaný konflikt med-
zi helenistami (židmi hovoriacimi po 
grécky) a Hebrejmi, ktorý nastal pri 
rozdeľovaní pomoci. Vtedy dali apoš-
toli návrh: Vyhliadnite spomedzi seba 
sedem osvedčených mužov, plných 
Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme 
na túto službu. (Sk 6,3) Jedna z kva-
lifikácií, ktorú mali mať títo zodpo-
vední muži, bola aj plnosť Ducha. Tá 
zrejme nemala nič spoločné s nejaký-
mi nekontrolovanými emóciami, ale sa 
prejavila v múdrosti a rozumnosti pri 
praktickej službe. Plnosť Ducha umož-
ňovala siedmym zvoleným mužom dať 
sa viesť Božiemu Duchu pri rozdeľovaní 
pomoci. Aj dnes poznáme, aká citlivá je 
to záležitosť. Výsledkom vedenia Ducha 
bolo, že Božie Slovo sa vzmáhalo a počet 
učeníkov v Jeruzaleme rástol. (6,7)

Plnosť Ducha pri Štefanovi 
- Sk 6,10; 7,1-56

K týmto siedmym mužom patril aj 
Štefan, ktorý akoby stál v popredí. 
O ňom Lukáš zvlášť napísal: „Zvolili si 
Štefana, muža plného viery a Svätého 
Ducha…“ Hoci boli títo muži zodpoved-
ní za každodenné obsluhovanie, nevy-
hýbali sa iným službám. Práve Štefan 
vynikal v tom, že konal medzi ľuďmi 
veľké divy a znamenia (6,8) a v moci 
Ducha zvestoval evanjelium, takže mu 
nemohli oponovať ani tí najvzdelanejší 
(6,10). Preto ho falošne obvinili a posta-
vili pred náboženský súd (6,12-14). 
Štefan sa vo svojej obrane dokázal ako 
veľmi dobrý znalec Písiem a vyvrátil tro-
jité obvinenie svojich žalobcov. V závere 

svojho prejavu vytkol svojim posluchá-
čom ich tvrdošijnosť a neobrezanosť 
srdca. Táto priama reč ich rozzúrila 
a vrhli sa na Štefana, ktorý vyslovil 
svoje posledné slová v plnosti Ducha: 
Ale on, plný Ducha Svätého, uprene 
sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu 
a Ježiša stáť po pravici Boha, a povedal: 
„Hľa vidím otvorené nebesia a Syna člo-
veka stáť po pravici Boha…“ (Sk 7,55-56) 
Plnosť Ducha pri Štefanovi sa prejavila 
v správnom tlmočení Písiem a jasnom 
svedectve o Pánovi Ježišovi.

Plnosť Ducha pri Pavlovi - Sk 9,17
Pri apoštolovi Pavlovi sa tiež stretáva-

me s plnosťou Ducha. Najprv pri jeho 
obrátení: „… aby si znovu videl a bol 
naplnený Duchom Svätým.“ (Sk 9,17) 
Pri čítaní o Pavlovom obrátení nepozo-
rujeme, že by sa diali nejaké mimoriad-
ne, extatické javy, okrem toho, že sa mu 
po troch dňoch vrátil zrak. Po vypočutí 
posolstva, ktoré mu priniesol učeník 
Ananiáš, Saul sa dal pokrstiť, najedol sa 
a fyzicky zotavil. Zvláštnosť, ktorú vidí-
me pri Saulovi je, že hneď od samého 
začiatku hlásal v synagógach, že tento 
Ježiš je Boží Syn (Sk 9,20) a vyvolal údiv 
u svojich poslucháčov. Túto schopnosť 
môžeme pripísať plnosti či vedeniu Svä-
tého Ducha v jeho živote, od začiatku až 
po koniec.

Plnosť Ducha - záver
Pavol písal vo svojich listoch veľmi 

často o správe či vedení Svätého Ducha 
v živote veriaceho človeka. To má byť 
jeho každodenný zážitok. V liste Efeza-
nom píše: „Neopíjajte sa vínom, lebo 
v ňom je samopašnosť, ale dajte sa (na)
plniť Duchom. Hovorte medzi sebou 
v žalmoch, hymnách a duchovných 
piesňach, v srdci spievajte a oslavuj-
te Pána, za všetko ustavične vzdávajte 
vďaky Bohu a Otcovi v mene nášho 
Pána Ježiša Krista.“ (Ef 5,18-20)

Keď Pavol hovorí o tom ako byť „napl-
nený Duchom“, hovorí o praktickom 
živote, kde sa podriadenosť Pánovi 
prejavuje v osobnom, rodinnom, zbo-
rovom aj spoločenskom živote (Ef 5,17 
– 6,9). Život úplnej podriadenosti Páno-
vi a Jeho slovu prináša radosť, akú ten-
to svet nepozná a nemôže ponúknuť. 
Radosť je však ovocie Ducha, výsledok 
jeho pôsobenia v nás. Dovoľme Sväté-
mu Duchu, aby riadil náš život a nebu-
deme ochudobnení o radosť, ktorú dáva 
Pán.

tématický článok
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tematický článek

Duch svatý
v reflexi křesťanů prvních staletí

Úvod 
Jak a proč chápali křesťané v prvních 

čtyřech staletích Ducha svatého? Proč 
dodnes vyznáváme, že Duch svatý je 
Bůh, že je osobou Boží Trojice, když tuto 
formulaci v Bibli nikde nenajdeme? Jak 
se dospělo k tezi, že Bůh je trojjediný 
a co z toho všechno pro křesťanskou 
zbožnost vyplývá?

To vše jsou legitimní otázky souvi-
sející s tématem tohoto čísla, jejichž 
náležité zodpovězení by si však vyžado-
valo mnohem více prostoru, než může 
časopis poskytnout. Budete-li tedy dále 
pokračovat ve čtení, mějte na paměti, že 
se bude jednat pouze o velmi stručný 
přehled mnohem složitějšího a obsáh-
lejšího tématu.

Ještě než se dostaneme k jádru věci, 
dovolte mi jako jakési předznamenání 
celého teologického přemýšlení o Bohu 
a Boží trojjedinosti uvést parafrázi myš-
lenek velké postavy dějin církve, Aure-
lia Augustina (354-430). Křesťanská 
nauka o Bohu, Ježíši Kristu a Duchu 
svatém není snahou nějak přesně 
popsat nebo definovat Boha, ale je spíše 
projevem víry. Ta o Bohu nemlčí, i když 
ví, že je mnohem snazší říci, co Bůh 
není, než co Bůh je. A to mějme na mys-

li i v našich úvahách o Duchu svatém.

Ta „Ruach“ ve Starém zákoně
Výraz, který do češtiny překládáme 

(kromě jiného) jako duch, zní hebrejsky 
ruach. Je to podstatné jméno ženského 
rodu, takže je to vlastně „ta duch“. Cel-
kově se vyskytuje ve Starém zákoně 378 
krát a 11 krát aramejsky v knize Daniel. 
Významové pole slova je dosti široké 
a tak mají někdy překladatelé Bible vel-
ký problém s rozhodnutím, který výraz 
v češtině zvolit. Původní význam byl 
zřejmě vítr nebo dech. A zde si uvědom-
me, že starověký člověk neměl ponětí 
o tom, že vítr je pohyb atmosféry, nebo 
že dýcháním dochází k okysličování 
organismu. Pouze vnímal něco nevidi-
telného, co přinášelo vláhu nebo sucho, 
život nebo smrt. Něco neviditelného, ale 
přesto poznatelného, něco, co dokáže 
ohýbat a lámat i nejmohutnější cedry, 
co ničí domy i lodě na moři, a co v men-
ším měřítku dává život člověku, který 
když přestane dýchat, zemře. Není pro-
to divu, že se toto slovo stalo označením 
skutečnosti, která člověka přesahuje. 
Jak poznamenal při jedné přednášce 
prof. Jan Heller, slovo ruach je asi nej-
starším podobenstvím pro Boha vůbec.

Další významy slova jsou dle kon-
textu např. Bohem daná moc (např. Nu 
24,2-3), životní princip (duch života, 
např. Gn 6,17), vnitřní stav člověka, jeho 
rozpoložení (např. Gn 45,27; Př 17,22; Iz 
57,15), obnova života (Sd 15,19 – „okřál 
na duchu a ožil“), odvaha (Jz 2,11), hněv 
(Sd 8,3) a našly by se asi i další. Nejčas-
těji se však ruach vyskytuje ve spojení 
ruach JHVH (Duch Hospodinův) a ruach 
Elohim (Duch Boží). Spojení ruach qadoš 
(Duch svatý) se v celém SZ vyskytuje 
jen dvakrát (Ž 51,13 a Iz 63,11). Stručné, 
ale výstižné vyjádření toho, jak chápat 
výraz ruach ve Starém zákoně, nám dává 
britský biblista z prostředí bratrského 
hnutí prof. F. F. Bruce „Pojem ruach je 
výraz týkající se bytí. V jeho podstatě leží 
prožitek tajemné a bázeň vzbuzující moci, 
mohutné neviditelné síly větru, tajemství 
životní síly, vnější proměňující moci.“ 1 
1  BRUCE, F. F. et al. Nový biblický slov-

ník, s. 181.

Z hlediska křesťanské trojiční teologie 
je nutno konstatovat, že starozákonní 
způsob používání slova ruach nevede 
přímo k novozákonnímu pojetí Ducha 
jako osoby a nedá se z něj přímo odvo-
dit myšlenka boží trojjedinosti. Jedná 
se, podobně jako např. v případě výrazů 
Boží moudrost, Boží přítomnost, Boží 
sláva o personifikaci Božího působení.

Pneuma v Novém zákoně
V řeckém překladu SZ je slovo ruach 

přeloženo jako pneuma a tento výraz se 
vyskytuje i v Novém zákoně. Je to pod-
statné jméno středního rodu s podob-
ným významovým polem jako ruach, 
tedy vítr, dech, odvozené od slovesa 
pneó – dýchat, foukat, vanout. Význam 
a symbolika jsou zde podobné jako 
v hebrejštině. Pneuma je něco/někdo, 
co není vidět, ale působí, jak je řeče-
no ve známém místě Jan 3,8 „Pneuma 
vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale neví 
odkud přichází a kam jde.“ V NZ se jedná 
o výraz vyskytující se v NZ celkem 379x 
(duch/Duch svatý, boží, Páně atd.) Vel-
mi často je použit v souvislosti s oso-
bou Ježíše (Pneuma je na počátku jeho 
života, vyvádí jej na poušť, sestupuje 
na něj při křtu v Jordánu), ale i v jiných 
kontextech. Pneuma je to, co dává život 
(Ř 8,10; 2Kor 3,6), Boží pneuma dosvěd-
čuje lidské pneuma (tedy lidskému nit-
ru, vědomí?), že je Božím dítětem (Ř 
8,16) atd. Jako o osobě hovoří o pneuma 
jednoznačně Janovo evangelium, kde 
je pneuma označeno jako paraklétos, 
tedy přímluvce, zastánce, v latinských 
překladech jako advocatus, který bude 
vydávat svědectví o Kristu. Na několi-
ka místech se v NZ setkáme s tzv. tria-
dickými formulacemi, tedy výroky, kde 
se vedle sebe objeví slova patér, hyios, 
pneuma, tedy Otec, Syn a Duch. Je to 
např. v závěru evangelia podle Matou-
še: „jdouce ke všem národům… křtěte je ve 
jméno Otce i Syna i Ducha svatého…“ (Mt 
28,19) nebo 2 Kor 13,13: „Milost našeho 
Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítom-
nost Ducha svatého se všemi vámi,“ které 
se dnes často používá jako závěrečné 
požehnání při bohoslužbě.

Tato místa se stanou východiskem tro-
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jiční teologie, ale sama existence těchto 
výroků ještě neznamená trojiční nauku 
ve smyslu formulací pozdějších staletí. 
Jak uvádí autor asi nejobsáhlejší české 
publikace o trojiční teologii, prof. Cti-
rad Pospíšil, „zde nestojíme před nějakou 
trinitologickou spekulací, nýbrž před ver-
balizací zkušenosti spásy, která má svůj 
původ v Bohu, uskutečňuje se skrze Krista 
díky působení Ducha svatého.“2 Jinými 
slovy, celá trojiční teologie a tedy i pře-
mýšlení o Duchu svatém nemá původ 
v nějaké sterilní akademické laboratoři, 
vzdálené živé a žité víře, ale je přiroze-
nou reakcí lidí, kteří se setkali s Ježíšem 
pozemským i vzkříšeným, uvěřili v něj 
jako v mesiáše, a začali tuto svou víru 
hlouběji promýšlet.

Poapoštolské období – setkání 
s helénistickým světem

Toto promýšlení se už děje v kontextu 
helénistické kultury a řeckého jazyka, 
do kterého zvěst o Ježíši Kristu rozšířil 
hlavně apoštol Pavel. Reflexe křesťan-
ské víry a z ní plynoucí křesťanská 
teologie se tak utváří ve dvou myšlenko-
vých světech. Kořeny má ve světě židov-
ském mluvícím hebrejsky a aramejsky, 
svůj kmen a rozvětvenou korunu má ve 
světě helénistickém a římském mluví-
cím řecky a latinsky.

První otázky křesťanů směřovaly 
k Ježíši. „Co znamená, že je Mesiáš 
a že jej Bůh vzkřísil? Jaký vztah má 
k Bohu, kterého nazývá svým Otcem? 
Je Ježíš také Bůh nebo je součástí stvo-
ření? A pokud je Ježíš Bůh, jsou tedy 
dva Bohové?“ Tyto otázky zaměstnávaly 
křesťany v prvních staletích. S tvrze-
ním, že Ježíš není Bůh, ale součást stvo-
ření, vystoupil razantně např. Arius, 
podle kterého se tento směr nazývá ari-
anismem. Otázky, které položil, a názo-
ry, které zastával, postavily církev před 
rozhodující otázku, kdo je Ježíš Kristus? 
Tento christologický spor a zápas s aria-
nismem byl vyřešen na prvním ekume-
nickém koncilu v Niceji roku 325, který 
svolal císař Konstantin. Jeho výsledkem 
bylo tzv. nicejské vyznání víry, která 
říká:

Věříme v jednoho Boha, Otce vševlád-
noucího, Učinitele všech věcí, viditelných 
i neviditelných. A v jednoho Pána, Ježíše 
Krista, Syna Božího, zplozeného z Otce, 

2  Pospíšil, Ctirad Václav. Jako v nebi, 
tak i na zemi: Náčrt trinitární teologie. Pra-
ha, Krystal OP. Kostelní Vydří, Karmeli-
tánské nakladatelství, 2007. Str. 214

jednorozeného, tj. z podstaty Otcovy, Boha 
z Boha, Světlo ze Světla, pravého Boha 
z pravého Boha, zplozeného, nikoli stvo-
řeného, jedné podstaty (= oupodstatného, 
soubytostného) s Otcem, skrze něhož bylo 
učiněno všecko, jak věci v nebi, tak věci na 
zemi; který kvůli nám lidem a kvůli naší 
spáse sestoupil a vtělil se, stal se člověkem, 
trpěl a vstal z mrtvých třetího dne, vstou-
pil na nebesa a přijde soudit živé a mrtvé. 
A v Ducha svatého.“ 3

O Duchu svatém je řečeno pouze to, 
že v něj křesťané věří. Reflexe Božího 
zjevení v Ježíši Kristu a v Písmu svatém 
však pokračovala dále a čím dál tím 
více bylo zřejmé, že tak, jako se nicej-
ský koncil zaměřil na otázku vztahu 
Ježíše Krista k Bohu Otci, bude třeba 
se zaměřit i na otázku Ducha svatého. 
„Je pneuma hagion „něco“ nebo „někdo“? 
A pokud „někdo“, patří spíše na stra-
nu stvořeného světa (kam řadil Ducha 
svatého Arius a např. také autor rozsáh-
lých církevních dějin Eusebios z Cesare-
je), nebo na stranu Ježíše Krista a Boha 
Otce? To druhé rozhodně odmítali tzv. 
pneumatomachové (pneuma = duch, 
machein = bojovat) shromážděni kolem 
konstantinopolského biskupa Makedo-
nia, kteří Ducha svatého považovali za 
pouhé stvoření.

Do této diskuse výrazně zasáhl ale-
xandrijský biskup Athanasius (†373), 
známý již jako horlivý zastánce božství 
Kristova proti Ariovi na prvním nicej-
ském koncilu, který zdůraznil, že „podle 
jednoznačného svědectví Písma není Duch 

3  Lohse, Eduard. Epochy dějin dogmatu. 
Jihlava, Mlýn 2003, str. 43.

částí stvořeného světa, nýbrž patří k Bohu 
a je jedno s božstvím, které je trojjediné… 
přichází od Boha, dává posvěcení, ba sám 
život… je neproměnný, všudypřítomný… 
Skrze Ducha máme podíl na Bohu“.4 Roz-
hodující roli v debatě však měli tzv. tři 
Kappadočané, jak jsou nazývání bisku-
pové Basil Veliký (†379), Řehoř z Nys-
sy (†394) a Řehoř z Nazianzu (†390). 
Ti vypracovali jemnější pojmový apa-
rát pro rozlišení jednoty a mnohosti 
v Bohu a výsledkem jejich úsilí bylo, že 
od té doby termín „úsia označuje společ-
né Božství, a hypostasis tu kterou zvláštní 
formu, kterou toto Božství přijímá v osobě 
Otce, Syna a Ducha svatého.“5 

Druhý ekumenický koncil 
(konstantinopolský)

V květnu roku 381 svolal císař Theod-
osius další koncil do Konstantinopole 
(Cařihradu). Na programu bylo pokra-
čování v tématu započatém již v Nicei, 
tentokrát s důrazem na Ducha svatého. 
Stoupenci biskupa Makedonia, kteří 
odmítli přijmout božství Ducha svaté-
ho, jednání koncilu opustili. Výsled-
kem tříměsíčního jednání pak bylo tzv. 
Nicejsko-cařihradské vyznání víry, kte-
ré ve svém posledním článku vyznává:

Věřím v Ducha svatého, Pána a Dár-
ce života, který z Otce i Syna vychází, 
s Otcem i Synem je zároveň uctíván a osla-
vován a mluvil ústy proroků.

Zde je již celkem zřetelně řečeno, 
co církev o Duchu svatém vyznává. Je 
to Pán (termín Kyrios, kterým je ozna-

4  Tamtéž str. 51
5  Tamtéž str. 52

tematický článek
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čován v Novém zákoně Ježíš a který 
v řeckém překladu SZ označuje Hospo-
dina) a Dárce života. V žádném případě 
není možné Ducha svatého dle tohoto 
vyznání označit za součást stvořené-
ho světa. O rok později pak v dopise 
západním biskupům, kteří se nemohli 
jednání zúčastnit, píší účastníci kon-
stantinopolského synodu „Věříme v jed-
no božství, moc a podstatu Otce i Syna 
i Ducha svatého, právě tak jako ve stejnou 
čest a důstojnost a věčnou vládu ve třech 
zcela dokonalých hypostazích neboli třech 
dokonalých osobách.“6

Slovy nicejsko-cařihradského vyznání 
bylo završeno hledání vyjádření toho, 
jak křesťané na základě zjevení v Ježí-
ši Kristu a svědectví Starého i Nové-
ho zákona chápou Boha, Ježíše Krista 
a Ducha svatého. A tato slova platí až 
dodnes. Celý proces byl samozřejmě 
mnohem složitější, docházelo k mno-
ha nedorozuměním, způsobeným vel-
kou vzdáleností mezi teology Východu 
a Západu, rozdílnými jazyky, kterými 
mluvili. Ale v podstatě se dá říci, že 
ekumenické koncily v Niceji a Konstan-
tinopoli určily na příští staletí (a vlastně 
až dodnes), jak křesťané rozumí Bohu, 
Ježíši Kristu a Duchu svatému a daly 
konkrétní náplň pojmu křesťanská 
ortodoxie neboli pravověří.

K těmto koncilům a k jejich vyzná-
ním se vraceli později všichni, kteří tro-
jiční teologii dále promýšleli (jako např. 
církevní otec Augustin) nebo chtěli vyjá-
dřit právě to, že se hlásí k pravověří prv-
ních staletí (reformace, čeští bratři). Ale 
co je nutné závěrem zdůraznit, uvádí ve 
svém výborném přehledu dějin dogma-
tu již několikrát citovaný Lohse. „Ani 
v Niceji ani v Konstantinopoli nebyl učiněn 
pokus vypátrat Boží tajemství nebo defino-
vat Boží podstatu. Spíše tam bylo dosvědče-
no, že v Ježíši Kristu se skutečně setkáváme 
se samotným Bohem a že v Duchu svatém 
je ve své církvi přítomen sám Bůh.“7

Závěr
Závěrem připomeňme to, co bylo 

řečeno hned v úvodu. Nauku o Duchu 
svatém je třeba vnímat v kontextu celé-
ho učení o Boží trojjedinosti a jako sna-
hu víry, která ví, že nemůže Boha svázat 
do dogmatických formulací, ale na dru-

6 Theodoretos. Historia ecclesiastica 5, 
9. Citováno dle Lohse, Eduard. Epo-
chy dějin dogmatu. Jihlava, Mlýn 2003, 
str. 53

7 Tamtéž str. 54

hé straně (v diskusi s okolním světem) 
nechce jen mlčet. Víra církve prvních 
staletí, na kterou navazují všechny hlav-
ní křesťanské proudy dodnes, vyznává, 
že Duch svatý je spíše někdo, nežli něco. 
Je to Bůh, je to osoba Boží Trojice. To je 
víra všech velkých koncilů starověku, 
Aurelia Augustina, Františka z Assisi, 
Tomáše Kempenského, Martina Luthe-
ra, Jana Kalvína, Jana A. Komenského, 
Jana Blahoslava, Johna Wesleye, křesťa-
nů katolických, pravoslavných, protes-
tantských.

Ovšem jako ve starověku, tak i dnes 
je možné se občas se setkat s názorem, 
že celé učení o Boží trojjedinosti je myl-
né a nebiblické, neboť výraz Trojice se 
v tomto smyslu v Bibli nikde nevysky-
tuje, a proto není možné označovat slo-
vem Bůh Ježíše Krista a Ducha svatého 
a není správné, biblické, se k nim mod-
lit. Asi nepřekvapí, když připomenu, že 
i zastánci tohoto pohledu rovněž argu-
mentují Biblí a že „házení po sobě” verši 
Bible nikam nevede. 

Každopádně my, křesťané 21. století, 
bychom si měli uvědomovat, že nestačí 
jen recitovat starodávná vyznání víry, 
ale je třeba se jim učit rozumět. Nevi-
dět v nich technické definice Boha, ale 
výsledek dlouhého zápasu víry, která 
nechtěla jen mlčet. Zápasu křesťanů 
prvních staletí o pokud možno správ-
né pochopení a srozumitelné vyjádření 
tajemství Boha, který se zjevuje člověku 
jako Otec, Syn a Duch svatý. A k tomu 
potřebujeme dvojí. Znát dobře Bibli 
i dějiny křesťanského myšlení, a roz-
táhnout je jako plachtu, abychom ucítili 
sílu vanutí větru-Ducha, který vane, jak 
a kam chce. 

Citace textů:

„Věcí, z níž se máme těšit, je Otec, Syn 
a Duch svatý, totožná Trojice… Jméno, jež 
by odpovídalo něčemu tak výsostnému, 
není snadné nalézt – leda snad můžeme 
říci, že tato Trojice je jediný Bůh, z něhož, 
skrze něhož a v němž je vše. Tak Otec, 
Syn a Duch svatý jsou jeden každý Bohem 
a všichni dohromady jsou jediný Bůh, jeden 
každý z nich je celá podstata a všichni 
dohromady jsou jediná podstata. … Všichni 
tři mají tutéž věčnost, tutéž neproměnnost, 
tutéž svrchovanost, tutéž moc. V Otci je jed-
nota, v Synu vzájemná rovnost, v Duchu 
svatém soulad jednoty a vzájemné rovnosti, 
a toto trojí je vše jedním skrze Otce, vše je 
si navzájem rovno skrze Syna, vše je spolu 
spjato skrze Ducha svatého.

Aurelius Augustinus, Křesťanská 
vzdělanost, Vyšehrad. Praha 2004. 
Str. 50-51

Čl. 3 Věříme a vyznáváme, že Duch 
svatý jest třetí osoba v Božství, od 
věčnosti od Otce a Syna pocházející, 
podstatná a věčná láska Otce k Synu 
a Syna k Otci, jehožto moc a dobrota 
nestihlá pronáší a spatřuje se netoliko 
při stvoření a zachovávání všech věcí, 
ale také obzvláště při těch skutcích, kte-
réž v synech Božích od počátku církve 
působiti ráčí, konaje v nich skrze při-
sluhování slova Božího, svátosti a živou 
víru to spasení věčné, kteréž jest vyvole-
ným Božím v Kristu Pánu (Ef 1,4) před 
ustanovením světa uložené.“

Česká konfese z roku 1575, článek III. 
„Lidé nehádaví a netvrdošíjní vidí, že 

Otec, Syn i Duch svatý jsou jeden Bůh, 
poněvadž i Otec je Bůh, i Syn je Bůh, 
i Duch svatý je Bůh, a poněvadž nemůže 
být leč jeden Bůh… A tak jeden i tři jsou 
jeden Bůh, jedna bytnost. Kteří tři? Niko-
liv tři bohové, ani tři bytnosti. Aby oboje 
naznačili, řekli staří pravověrní bohoslovci, 
že jest jedna bytnost (ousia) a tři bytelnosti 
(hypostasteis) tj., že podstata (substantia) 
jest jedna, avšak v jedné podstatě že jsou tři 
byty (subsistentiae). Str. 63

„proti tomu poštěkávají bludaři, že ou-
sia, hypostaseis, bytnost, osoby jsou jména 
vymyšlená lidskou libovůlí, a že se o nich 
nikde v Písmech nečte, ani se jich nevi-
dí. Avšak když nemohou otřást tím, že se 
mluví o třech, kteří jsou jeden Bůh, co je 
to za svéhlavost zavrhovati názvy, které 
nevysvětlují nic jiného, nežli co je Písmy 
dosvědčeno a stvrzeno? … Nazývají-li cizo-
rodým slovem to, které nelze ukázat, že je 
týmiž literkami napsáno v Písmě, mistrují 
nás nespravedlivým zákonem, kterým jsou 
odsouzena všechna kázání, jež nejsou sle-
pena ze samých textů Písma.“ Jan Kalvín, 
Instituce. Učení křesťanského náboženství. 
Praha, KEBF 1951. Str. 64

Čl. III. Vyznání Jednoty bratří 
českých

Z té studnice Písem svatých a katechismu 
učíme se věrou znáti a ústy vyznávati Troji-
ci blahoslavenou, totižto Otce, Syna, Ducha 
svatého, tři osoby rozdílné a zvláštní, jediné 
však Božství též podstaty, rovné bytnosti 
a nerozdílné jednosti.

Confessio aneb počet z víry a učení 
i náboženství Jednoty Bratří Českých, in 
Čtyři vyznání, KEBF Praha, 1951.

tematický článek

PAVEL ŠÍMA
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JÁN KUČERA

Izrael

svých nepřátel

glosa a poézia

GERHARD FREY
PRŮVODCE IZRAELEM

PŘELOŽIL JAREK ANDRÝSEK

O Izraeli se v médiích často obje-
vují negativní zprávy. Někdy získáte 
dojem, že ať Židé udělají cokoliv, je to 
vždy špatně. I proto považuji za důležité 
informovat o lásce k bližnímu a nezišt-
ném milosrdenství, se kterým jsem se 
setkal právě v Izraeli.

Existuje tam skupina lékařů a zdra-
votnického personálu, asi 80 lidí, kteří 
si dali za cíl pomáhat dětem se srdeční 
vadou. Tu je většinou možné odstra-
nit jen operací a ta bývá dost kompli-
kovaná a drahá. Přitom jsou nejvíc 
postiženy děti z arabských a islám-
ských zemí. Rodiče jsou zpravidla vel-
mi chudí a nemohou si operaci dovolit. 
Mimoto je nedostatek vhodných klinik 
a potřebného odborně školeného per-
sonálu.

V Jordánsku blízko hlavního města 
Ammánu bydlí rodina, kterou znám 
osobně. Ta z pověření jedné misijní spo-
lečnosti přivádí z arabských zemí děti 
se srdečními vadami do Izraele. Jedná 
se přitom o následující země a oblasti: 
Sýrie, Libanon, Irák, Irán, Jordánsko, 
Pásmo Gazy, Západní břeh Jordánu 
(Judea a Samaří). Zpravidla se jedná 
o malé děti, což celou záležitost ještě 

K novému 
životu 

spasený

K novému životu spasený –

– predsa sa starý hlási.

Nie, nie som z toho nadšený,

telo že Ducha hasí.

Rád by som nový život žil,

o spáse v Kristu nie len snil.

K novému životu spasený –

podchvíľou v bojoch klesám.

Zápasy so zlom prehrávam,

nad výhrou málo plesám.

Tak rád by som žil nanovo,

víťazil v mene Kristovom!

K novému životu spasený –

– znie pieseň v mojej duši.

Ku nebu spejem blažený,

predsa sa starý ruší.

V novom sa srdci radujem,

Pánovi za to ďakujem.

V nebeskej vlasti plnej krás

nového žitia žiari jas.

Spasenia plnosť bude tam, 

keď vzlietnem k neba výšinám.

Večne tam nový život žiť…

Naveky Pána velebiť!

ztěžuje, protože dítě musí být doprová-
zeno matkou.

Když jsou překonány všechny pře-
kážky a děti se svými matkami konečně 
dorazí až do Izraele, a to někdy velmi 
dobrodružným způsobem, jsou opero-
vány v nemocnici Hadassah. Nemoc-
nice dává zdarma k dispozici operační 
sály a potřebný materiál. Lékaři a ošet-
řovatelský personál pracuje ve svém 
volném čase a za svou práci neberou 
žádnou odměnu. Tímto způsobem 
zachránili život již více než třem tisícům 
dětí z okolních zemí.

Význam této pomoci se asi nedá 
dostatečně změřit, neboť zůstává veřej-
ným tajemstvím, že arabské děti jsou od 
útlého dětství vychovávány k nenávisti 
vůči Židům. Cílem je učinit zemi, kte-
rou Židé obývají, prostou Židů a bude-li 
to možné, vyhladit je. Už proto je snaha 
židovských lékařů zachraňovat životy 
arabských dětí pozoruhodná. Zachra-
ňují životy svých potenciálních vrahů.

Věřím, že tato zpráva přispěje k tomu, 
abychom Izrael poznávali takový, jaký 
skutečně je.

zachraňuje děti
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tématický článok

Poznámka na úvod

V troch číslach nášho časopisu uve-
rejňujeme články o Svätom Duchu, kto-
ré vyšli v ročníkoch 1971-1972. Autor 
Kenneth S. Wuest patril medzi znal-
cov gréckeho jazyka a vydal celý rad 
kníh, v ktorých sa táto jeho odbornosť 
prejavila dôkladne. Jeho práce sa preto 
vyznačujú dôrazom na technickú strán-
ku veci. K témam pristupuje ako vykla-
dač gréckej pôvodiny.

Čerpáme z jeho diela, ktoré vyšlo pod 
titulom v preklade ako „Nepreložiteľné 
bohatstvo“. Naznačuje, že každý pre-
klad z pôvodiny Novej zmluvy je iba 
približne presný, čo je napokon znak 
každého prevodu textu do iného jazyka.

Jeho práce na tomto mieste môžu tvo-
riť vhodné pozadie, na ktorom sa ako na 
referenčnej základni umiestnia články 
iných autorov, ktorí prípadne podajú 
svoj výklad z rôznych hľadísk a skúse-
ností s Pánom a Jeho Duchom.

V gréčtine, pôvodnom jazyku Novej 
zmluvy, sa pojem pomazať vyjadruje 
dvomi termínmi. Prvý z nich, aleifó, 
sa používa výlučne v zmysle natierať 
telo olejom na lekárske účely alebo na 
ochranu pokožky, niekedy s nádychom 
prepychu; druhý, chrió, sa používa iba 
pri pomazaní Svätým Duchom.

Najprv stručne o prvom z nich. Natie-
ranie olejom sa stalo v suchom horúcom 
podnebí Orientu prirodzeným spôso-
bom ochrany tela, niekedy zahrňujúcim 
prvok, ktorý by sme dnes označili za 
kozmetický. Muži sa natierali olejom, 
kým ženy používali masť pripravenú 
z oleja a voňavých látok. Taká masť bola 
drahá a vzácna. Xenofon v jednom svo-
jom spise píše, že ženy nepokladali za 
vhodné, aby sa muži natierali masťou, 
lebo by pôsobili zženštilo. To sa veľmi 
dobre zhoduje so slovami nášho Pána, 
ktorý povedal farizejovi Šimonovi: „Olej 
na moju hlavu si nedal, ale táto masťou 
pomazala moje nohy.“ (Lk 7,46) Pán 
naznačuje, že v prípade, že by to bol 
chcel Šimon vykonať, bol by očakával, 
že použije olej.

Všimnime si Petrove slová: „… o Ježišo-
vi z Nazareta, ako ho pomazal Boh Svätým 

Duchom a mocou.“ (Sk 10,38) Vidíme, že 
ten, kto koná (teda je činný), je Boh. Svä-
tý Duch, hoci sám osoba, je tu pasívny 
a čo do činnosti akoby neosobný. Poma-
zanie teda vykonal Boh, a nie Svätý 
Duch. Pán Ježiš bol pomazaný Svätým 
Duchom nie ako konajúcim, ale ako 
takým, ktorý bol na Jeho osobu apliko-
vaný. Akt, ktorý tu Boh vykonal, týka 
sa zoslania Svätého Ducha, aby spoči-
nul na Pánovi a vystrojil Ho pre službu, 
ktorú ako človek Kristus Ježiš mal na 
zemi vykonať. Ide tu o „spočinutie na 
niečom“. Toto sa lepšie objasní zo slov 
nášho Pána z Iz 61,1: „Duch Pána Hos-
podina je nado mnou, lebo ma pomazal 
Hospodin, aby som zvestoval chudob-
ným evanjelium.“ (Lk 4,18) Z textu je 
zrejmé, že ten, kto pomazanie vykonal, 
je Hospodin, a nie Svätý Duch. On sám 
je to pomazanie. Pán vysvetľuje, že Svä-
tý Duch bol zoslaný a spočinul na Ňom, 
aby Ho vystrojil pre službu.

Pristúpime k pomazaniu veriaceho 
v tejto dobe milosti. Pavol hovorí (2K 
1,21-22): „Avšak ten, kto nás spolu s vami 
upevňuje v Krista a nás pomazal, je Boh, 
ktorý si nás i zapečatil a dal závdavok 
Ducha, ktorý je v našich srdciach.“ „Ale 
pomazanie, ktoré ste vy dostali od neho, 
zostáva vo vás, a nepotrebujete, aby vás 
niekto učil, ale ako vás učí to pomazanie 
o všetkom, a je pravdivé a nie je lžou. A ako 
vás naučilo, tak zostaňte v ňom.“ (1J 2,27) 
A vo verši 20: „A vy máte pomazanie od 
Svätého a viete všetko.“

V prípade nášho Pána Svätý Duch 
prebýval na Ňom, lebo taký bol pori-
adok v období zákona (4M 11,29). Pri 
veriacich v tejto dobe milosti je situácia 
iná: Svätý Duch prebýva vo veriacich 
(J 14,17). Jeho poslaním pri veriacom 
dnes nie je iba vystrojenie pre službu, 
ako to bolo v starozákonnej dobe, ale 
aj posvätenie. Avšak skutočnosť, že 
Svätý Duch vo veriacom prebýva, ešte 
nezaručuje, že sa pri ňom plne prejaví 
aj Jeho služba. Veriaci musí z tejto služ-
by vziať úžitok tak, ako vzal zo služby 
Spasiteľovej. To sa deje vierou. Pomaza-
nie Duchom v prípade veriaceho je akt 
Boha-Otca, ktorý posiela svojho Ducha, 
aby v srdci veriaceho zaujal trvalý prí-

bytok, a to v odpoveď na modlitbu Bo-
ha-Syna (J 14,16).

V Jk 4,5 čítame: „Alebo či sa nazdáte, 
že nadarmo hovorí písmo: Po závisť žia-
da Duch, ktorý prebýva v nás?“ Sloveso 
prebývať tu nie je odvodené z gréckeho 
slovesa s významom „zaujať príbytok“, 
lež veľmi príbuzného slovesa, ktorého 
význam je „spôsobiť, aby (niekto) zaujal 
príbytok, poslať, alebo priviesť (niekoho) 
do príbytku.“ Ako dobre súhlasí použitie 
tohto slova s inými výrokmi Písma! Svä-
tý Duch si neurobí v srdci veriaceho prí-
bytok sám od seba. On je k tomu (aby 
tak urobil) uvedený. Pri uskutočňovaní 
plánu spasenia je medzi Božími osobami 
istý vzťah podriadenosti. V tomto prípa-
de Svätý Duch, pravý Boh, tretia osoba 
trojjediného Boha, je zoslaný Bohom-
Otcom, uvedený, aby zaujal v našich 
srdciach svoje miesto ako v príbytku.

No to nie je všetko. Spomínané slo-
veso je spojené s predložkou, ktorá 
doslovne znamená „dole“ a vyvoláva 
predstavu trvácnosti. Svätý Duch bol 
uvedený, aby v našich srdciach zaujal 
trvalé bydlisko. Toto súhlasí v texte 1J 
2,27 kde čítame, že to pomazanie zostá-
va v nás. Svätý Duch nikdy veriaceho 
neopustí. To značí, že je naveky spasený. 
Modliť sa v našej dobe milosti v zmysle 
slov žalmu 51,13 nie je správne. Keďže 
v starozákonnej dobe prichádzal Duch 
na veriacich iba vo chvíľach, keď mali 
vykonať určitú službu, nebolo v tejto 
súvislosti ich spasenie ovplyvnené.

Čo však znamenajú slová „po závisť 
žiada“? Slovo žiada je tu prekladom 
gréckeho slova vyjadrujúceho spojenie 
„žiadať naliehavou žiadosťou“. Prebýva-
júci Duch Svätý, ktorý má všetku moc 
a pomoc, akú veriaci potrebuje, má 
intenzívnu žiadosť až po hranicu závisti. 
Kontext aj objasňuje, čo je predmetom 
tejto žiadosti. Jakub tu hovorí o cudzo-
ložníkoch a cudzoložniciach v duchov-
nom zmysle – o kresťanoch, ktorí nežijú 
v oddelení od sveta a pre Boha. Dopusti-
li sa duchovného cudzoložstva, neverní 
Pánovi a v priateľstve so svetom. Dovoli-
li starej prirodzenosti, aby ich ovládala.

Svätý Duch žiarli na akúkoľvek na-
dvládu, ktorú by nad veriacimi vykoná-

Svätým Duchom
Pomazanie seriál (1. časť)
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KENNETH S. WUEST, 
UNTRANSLATABLE RICHES
SPRACOVAL MATÚŠ KOŠA
POZNÁMKA: ÚPLNÝ ÚDAJ 

CHÝBA, LEBO ZDROJ JE ČASŤOU 
LITERATÚRY, KTORÁ BOLA 

PREKLADATEĽOVI ÚRADNE 
ZHABANÁ.

vala stará prirodzenosť, a túžobne si 
žiada, aby mohol kontrolovať jeho 
myšlienky, slová i skutky. Je žiadosti-
vý, aby bol veriaci od Neho závis-
lý vo veci Jeho služby pri ňom, aby 
(Duch) mohol dostáť Jeho zodpoved-
nosti voči Tomu, ktorý Ho zoslal, to 
jest pôsobiť vo veriacom rast v jeho 
kresťanskom živote.

Pomazanie Duchom sa stane iba 
raz, a to vtedy, keď hriešnik uverí 
v Pána Ježiša ako v svojho Spasiteľa. 
Nikdy sa neopakuje. Pavol povedal 
Jánovým učeníkom: „Či ste dostali 
Svätého Ducha, keď ste uverili?“ Kňazi 
v levitskej službe boli pomazaní olej-
om iba raz, a to pri uvedení do kňaz-
skej služby (2M 29,7). To isté platí 
aj o kňazoch novozákonných. Nie 
je preto biblické modliť sa o nové 
pomazanie Duchom pri bratovi, kto-
rý má na seba vziať zodpovednosť 
napríklad služby slovom. Treba sa 
modliť, aby bol plnený Duchom. To 
je biblické a správne. Boh očakáva, 
že sa budeme modliť v súlade s tým, 
čo je zjavené.

Pomazanie Duchom tvorí základ 
každej Jeho služby veriacemu. Ale 
pamätajme, že jeho povaha je poten-
ciálna (t.j. predstavuje iba možnosť). 
Samo prebývanie Ducha ešte nezaru-
čuje plnú účinnosť Jeho práce v nás, 
lebo nepôsobí automaticky. Boží 
ideál pre prebývanie Ducha je vyja-
drený v slovách „uvedený, aby zaujal 
príbytok“. Ich podstata leží v slove 
domov. Duch bol zoslaný do srd-
ca veriaceho, aby si tam urobil svoj 
domov. To znamená, že kresťan musí 
dovoliť, aby sa tam aj cítil ako doma; 
a to môže urobiť iba tak, že Svätému 
Duchu dá absolútnu slobodu kona-
nia vo svojom srdci. To značí, že veri-
aci musí celú svoju bytosť podrobiť, 
vydať vláde Svätého Ducha, závisieť 
od Neho pokiaľ ide o vedenie, vyučo-
vanie a silu. Potom potenciálna moc 
spočívajúca v prítomnosti Svätého 
Ducha v srdci veriaceho bude opera-
tívna v jeho živote.

příběh ze života

HERTA ŠIMIKOVÁ

Není pomoc
Když jsme kdysi dávno chystali svat-

bu jednomu z našich dětí, slíbili mi dvě 
ženy (matka s dcerou), že mi pomůžou. 
Jak to před svatbou bývá, práce je 
spousta, a tak jsem tuto nabídku přijala 
s povděkem. Navíc jsme ještě malova-
li, tak se každá ruka navíc hodí. Těšila 
jsem se, že práce půjde jako po másle. 
Připravila jsem také mnoho jídla. Přišel 
den D a mé pomocnice přišly. Očividně 
byly překvapené, když měly pomoci 
s úklidem po malování. Do práce se sice 
pustily, ale bylo vidět, že kdyby věděly, 
o co půjde, vůbec by nepřišly. Práce šla 
pomalu, za dva dny pomoci by se při 
dobré vůli dalo udělat mnohem více. 
Nejednou jsem zpozorovala, že jen tak 
sedí… Později jsem se dozvěděla, že 
si představovaly práci s koláčky. Bylo 
zkrátka znát, že jejich postoj k nabídnu-
té práci byl negativní, a já jsem z toho 
byla zklamaná. Myslela jsem si, že když 
se někdo sám ohlásí pomoct, že přijme 
jakoukoli práci. V tomto případě se 
tak nestalo. Z této „pracovní návštěvy“ 
ve mně zůstalo zklamání a nedůvěra. 
Řekla jsem si v tu chvíli, že už nikdy 
nekývnu na nabídku pomoci, abych 
nebyla opět zklamaná a ve výsledku mě 
to nestálo mnohem více (vždyť jsem pro 
ně tři dny chystala jídlo).

Čas plynul – týdny, měsíce, roky, 
desítky let. Až tento rok přišel za mnou 
vnuk s nabídkou pomoci mládežníků 
v rámci akce Tmelos Open. Tmelos je 
setkání mladých z Křesťanských sborů 
a jejich přátel, které má za cíl stmelovat 
mládeže, lidé jsou spolu, chválí Pána 
Boha a slouží druhým. Jednou z aktivit 
na Tmelosu byla pomoc starším lidem 
z našeho sboru. Přestože od mé první 
(negativní) zkušenosti s pomocí mlad-
ších uplynuly desítky let, vzpomněla 
jsem si na ni. Ale vzhledem k mému 
pokročilému věku a skutečné potřeby 
pomoci, jsem s obavami přece jen na 
nabídku kývla. S napětím jsem v sobo-
tu dopoledne očekávala pomocníky. 
Přišli čtyři lidi (tři muži a jedna dívka). 
Tentokrát jsem připravila jen obyčejný 

guláš. Přece jen již nemám tolik sil jako 
dříve.

Měla jsem připravené tři úkoly. Prv-
ním bylo vyčištění koupelny (zejména 
spáry mezi kachličkami), což je pro mě 
velmi náročné. Dále jsem potřebovala 
umýt dvě okna a venku vytrhat kopřivy 
kolem plotu. Brigádníci si úkoly hbi-
tě rozdělili, dva čistili koupelnu, jeden 
trhal kopřivy a něžné pohlaví umývalo 
okna. Já jsem mezitím připravila oběd.

Jaké bylo moje překvapení, když byla 
práce asi za hodinu a půl hotová. Kou-
pelna se blýskala jako nová, okna také, 
navíc mi pozorná mládežnice sundala 
záclony k praní. Kopřivy nejen, že byly 
vytrhány, ale také si je odvezli s sebou, 
prý se jim budou hodit. S prací mládež-
níků jsem byla velmi spokojena, byli 
ochotní a pozorní.

Kdysi mi jeden bratr řekl, že každý 
slušný člověk by měl poděkovat, tak 
chci tímto článkem vyjádřit dík jednak 
těm čtyřem mladým lidem, kteří mi 
pomohli, ale také jsem ráda, že existují 
akce jako Tmelos a že se na nich ukazu-
je, jak mladí pomáhají starším.

Děkuji také všem, kteří se na akci 
Tmelos Open podíleli, protože její 
dosah je opravdu velký. Láska, o které 
se tolik mluví, byla projevena prakticky. 
Navíc mi tato zkušenost po desítkách let 
dovolila si uvědomit, že každý člověk je 
jiný a že se okrádáme jen my sami, když 
minulé negativní zkušenosti paušálně 
vztahujeme na všechny ostatní. Také 
jsem mohla prožít, že zariskovat a vložit 
v někoho důvěru (v tomto případě čtyři, 
většinou neznámí, lidé), může význam-
ně pomoct nám samotným. Pomohlo 
mi to zpracovat tolik let starou hořkost 
a nedůvěru v pomoc od ostatních lidí.

Amen, pravím vám, cokoliv jste 
učinili jednomu z těchto mých 

nepatrných bratří, mně jste 
učinili. Matouš 25,40

jako pomoc
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mezi Chazary na Krymu, v Bulharsku 
a dokonce i na Arabském poloostrově. 

Staroslověnské písmo 
a jeho vliv

Když se Cyril připravoval na své půso-
bení mezi Slovany, vytvořil abecedu 
o 38 znacích, jež reprezentovaly zvuky 
jazyka, později nazývaného staroslo-
věnština. Abeceda dostala název hlaho-
lice (glagolъ = slovo). V roce 863 začal 
(spolu s bratrem a svými žáky) do toho-
to jazyka překládat Písmo svaté a litur-
gické texty. Když dorazili na Moravu 
začali se zabývat nejen šířením Písma 
svatého v jazyce Slovanů, ale i školením 
žáků, kteří měli zvýšit rozsah a dosah 
působení Božího slova. 

Cyrilem vytvořená abeceda byla jeho 
žáky postupně modifikována a obdržela 
název cyrilice. Dalším vývojem cyrilice 
vznikly národní abecedy (azbuky), kte-
ré používají mnohé slovanské jazyky 
dodnes. 

Díváme-li se na život Cyrila a Metodě-
je a na podmínky, ve kterých se narodili, 
vyrostli a vzdělávali, můžeme směle říct, 
že je provázela ruka Boží Prozřetelnos-
ti a připravovala je k nejdůležitějšímu 
úkolu jejich života, tj. k nesení evangelia 
Slovanům. 

Hospodin vede srdce vládců
Ruka Prozřetelnosti vedla také myš-

lenky knížete Rostislava, který vyslal 
svou žádost k císaři Michalovi III., aby 
na Moravu vyslal učitele schopné v jazy-
ce Slovanů vyučovat pravdy evangelia. 
Ačkoli mnoho historiků myslí, že Ros-
tislavova motivace byla spíše politic-
ká než náboženská, přesto se na něm 

naplnilo slovo 
Šalomounova pří-
sloví (21,1), jež pra-
ví, že „srdce krále je 
v Hospodinově ruce 
- jak vodní strouhu je 
směřuje, kam chce”. 
Pán způsobil, že 
Rostislav vyslal 
prosbu k císaři 
a ten jeho prosbu 

vyslyšel a vyslal našim praotcům Cyrila 
a Metoděje, kteří se pro tuto službu nar-
odili a byli pro ni připraveni.

Císař Michal musel být s lingvistický-
mi schopnostmi Konstantina dobře obe-
známen a věřil, že písmena potřebná 
k zápisu slovanského jazyka pocházela 
z Božího vnuknutí. Císař Michal Rosti-
slavovi napsal: 

 „Bůh, který přikazuje každému národu 
dospět k poznání pravdy a dosáhnout vyš-
šího postavení, shlédl na tvoji víru a úsilí; 
učinil to nyní v našich letech a zjevil pís-
mena pro váš jazyk, kterých dříve nebylo, 
ale teprve od nedávna jsou, abyste byli i vy 
připočteni k národům velikým, kteří Boha 
chválí svým rodným jazykem.“ (ze Života 
sv. Konstantina – Cyrila).

Bůh vrací národům 
ztracenou důstojnost

Slova císaře se odvolávají na text Prv-
ního listu apoštola Pavla Timoteovi (2,4), 
který říká, že Bůh chce, „aby všichni lidé 
byli spaseni a došli k poznání pravdy.“ 
Dalšími slovy toho listu oznamuje apo-
štol Pavel, o jakou pravdu evangelia jde 
(2,5-6): „Je přece jediný Bůh a jediný pro-
středník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus 
Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za 
všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý 
čas.“

Bůh tedy touží, abychom poznali tu 
pravdu, že je jen jeden Bůh a jen jeden 
prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk 
Ježíš Kristus. Podobně vyučoval i Petr, 
který hlásal (Sk 4,12), že „v nikom jiném 
není spása – na světě není lidem dáno jiné 
jméno, v němž bychom mohli být spaseni!“

V citovaném listu vyjadřuje Michal 
myšlenku, že pro lid Rostislavovy říše 

nadešel čas, aby poznal evangelium 
a chválil Boha vlastním jazykem. Navíc 
říká, že člověk dosahuje vyšší důstojnos-
ti, když pozná pravdu zjevenou Bohem 
a chválí ho ve vlastní řeči. Aby Slované 
mohli této vyšší důstojnosti dosáhnout 
a takto chválit Boha, musel jejich jazyk 
obdržet písemnou formu. I na to mysleli 
Solunští bratři, když Slovanům překlá-
dali pravdy evangelia. Také Michal za 
tím viděl Boží inspiraci. 

Dnešní pokračovatelé 
soluňských bratří

Cyril a Metoděj byli pionýry služby, 
jež se dodnes koná po celé tváři země. 
Na světě máme 6 800 jazyků. Evangeli-
um o Ježíši Kristu je dostupné přibližně 
v 2 800 jazycích. Misionáři, kteří chtějí 
Boží slovo přeložit do nějakého jazyka, 
často začínají svou práci fonetickou ana-
lýzou, aby mu mohli dát písemnou for-
mu. Tak jako abeceda stvořená pro jazyk 
Slovanů navždy změnila jejich kulturu, 
tak také abecedy vytvářené i pro malé 
jazykové skupiny navždy ovlivní jejich 
možnosti dalšího rozvoje.

Před několika týdny jsem se vrá-
til z Papuy Nové Guiney, kde naše 
misionářka ukončila překlad Nového 
zákona do jazyka Seimat. V roce 2003 
tento jazyk ještě neměl písemnou for-
mu, dnes má tiskem vydaný celý Nový 
zákon. Dne 22. května se konalo slav-
nostní předání Božího slova lidu Seimat 
v jejich vlastní řeči. Při té příležitosti 
polský ministr zahraničních věcí pan 
Radosław Sikorski zaslal naší misionář-
ce Beatě Woźné gratulaci, ve které vyjá-
dřil slova uznání za to, že jazyku Seimat 
dala písemnou formu a přeložila Nový 
zákon. Byl to v pořadí třetí Nový zákon 
přeložený misionáři BSM (Biblického 
misijního sdružení) do jazyků, které 
dříve neměly přístup k evangeliu.

Dva tisíce národů stále čeká na Slovo
Pro národ Seimat je toto datum pře-

lomem. Jejich historie se bude členit na 
období před a po obdržení Božího slova. 
Podobně je tomu tak po celém světě. Již 
2 800 může svou historii rozdělit na tyto 
dva úseky – před a po obdržení Boží-

Cyril a Metoděj
ve službě národům Slova

(pokračování ze str. 3)
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ho slova. V současné době se překládá 
Bible přibližně do 2 100 jazyků a přece 
právě 2 000 jazyků čeká, až se najdou 
takoví lidé, jako Cyril a Metoděj anebo 
jako zmíněná misionářka. Lidé, kte-
ří se vydají k národům, naučí se jejich 
jazyk, dají mu písemnou formu a pře-
loží pro ně Bibli, aby – když užiji slova 
patriarchy Fótia – národy mohly dosáh-
nout vyšší důstojnosti a byli připočteni 
k velikým národům, které Boha chválí 
svým rodným jazykem.

Hodně lidí současného světa jde úplně 
jiným směrem – zavrhuje Bohem zjevené 
pravdy a rouhá se Bohu tím, co říká a jak 
jedná. Zavržení Božího slova a mravnos-
ti plynoucí z desatera navíc považuje za 
vítězství logiky nad pověrami. Kéž by 
toho před Bohem začali litovat. 

Boží slovo - dar cennější 
než pomíjivé poklady

Patriarcha Fótius se o Cyrilovi vyjad-
řoval s velkou úctou a Boží slovo nazval 
darem cennějším nad všechny poklady. 
„A tak jsme ti poslali toho, komu je zjevil, 
muže vzácného a pravoslavného, velmi 
učeného filozofa. Hle, přijmi tento dar vět-
ší a hodnotnější nad všechno zlato a stříbro 
a zlaté kamení a veškeré pomíjivé bohatsví.“

Dále patriarcha vyzval knížete Ro-
stislava, aby s Cyrilem spolupracoval 

a celým srdcem se postaral o to, aby 
lidé poznali spásu a chodili cestou 
pravdy: „Usiluj spolu s ním směle upev-
nit dílo a z celého srdce hledat Boha; ani 
spásu pro celé společenství nezavrhuj, 
ale všechny povzbuzuj, aby nelenili, ale 
nastoupili cestu pravdy, abys i ty – přive-
deš-li je svým úsilím k poznání Boha – při-
jal za to svou odměnu v tomto i budoucím 
životě.“

Pán Bůh ve své prozřetelnosti vybral 
Cyrila a Metoděje, aby jako první při-
nesli do našich zemí dar cennější než 
stříbro a zlato, drahé kamení a všechno 
pomíjející bohatství, aby přeložili Boží 
slovo do jazyka našich praotců a oni 
porozuměli evangeliu, poznali spásu 
a chválili Boha vlastním jazykem. 

Boží slovo - zbraň proti zhoubci duší
V předmluvě k přeloženému evan-

geliu napsal Cyril, že národy bez Bible 
jsou nahé a bezbranné ve válce se zlem: 
„Nahé jsou zajisté všechny národy bez knih 
a nemohou bojovat bez zbraní s protivní-
kem našich duší, uchystáni za kořist věčné 
muky.“

Na jiném místě předmluvy vyzývá 
všechny lidi k naslouchání a k posluš-
nosti Božímu slovu: 

„Všichni, kdož spanilost svých duší

vidíte, neboť toužíte radovat se,

zapudit temnotu hříchu,

a zbavit se zkázy tohoto světa

a rajský život nalézti

a uniknout plameni hořícímu,

slyšte nyní svým rozumem,

slyšte, všechen lide slovanský,

slyšte Slovo, přišlo od Boha,

Slovo krmící lidské duše,

Slovo posilující srdce i rozum,

Slovo toto, připravující k poznání Boha.“

Cyril napsal: „Poslouchejte všechny slo-
vanské národy, a přitom myslel na to, že 
slovanských národů je hodně a že všechny 
mají slyšet Slovo, které přišlo od Boha a kte-
ré krmí lidské duše, je posilou srdcí i rozu-
mu a vede ke skutečnému poznání Boha.“

Boží slovo - tvůrce nové 
totožnosti Slovanů

A ještě víc. V citovaném fragmentu 
předmluvy dává Cyril našim národům 
nové jméno, nazývá nás slovanský-
mi národy, tedy národy Slova. Dříve 
byly naše národy nazývány pejorativ-
ním označením otrocké národy. To pro 
množství rekrutů, kterými Slované 
zásobovali Řím a sami tvořili jejich 
velkou část. Dokumenty raného stře-
dověku nás popisují řeckým slovem 
sklavenoi a latinským sclavus, která 
označují otroky. 

Cyril nám dává nové, ušlechtilé jméno 
a nazývá nás národy slovanskými, tedy 
národy Slova. Slovo Slované, to není 
jen neologismus, ale i nová totožnost, 
spojená s tím, že jsme obdrželi přístup 
k Božímu slovu. 

Slovanský kronikář z 11. století Něs-
tor z Kyjeva napsal, že „Slované se 
radovali, když jim v jejich vlastním jazyce 
hlásali velikost Boha.“

Díky službě Cyrila a Metoděje se 
naši praotcové stali lidem Slova. Každý 
z nás může vykonávat podobnou služ-
bu. Kolem nás žijí lidé, kteří jsou nejen 
v otroctví hříchu, ale vedou další po 
zlých cestách. Dělají to, protože neznají 
skutečného Boha, který se nám zjevuje 
ve svém Slovu. Pokud něco podnikne-
me, abychom je povzbudili k poznání 
a životu podle Božího slova, učiníme 
z nich lidi Slova. Naše národy to skuteč-
ně potřebují. 

Učitelé Slova v řeči srdce
Cyril a Metoděj, kteří přišli z Byzan-

ce, byli horlivými zastánci učení evange-
lia v řeči srdce. Tato služba ale narážela 
na překážky franckých duchovních spo-

aktualita

Beata Woźna a Jerzy Marcol při slavnosti předání překladu
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jených s Římem, kteří křesťanství na 
Velkou Moravu přinesli již dříve s latin-
skou liturgií. Po čtyřech letech vyučová-
ní v jazyce Slovanů se v roce 867 Cyril 
a Metoděj vydali do Říma, aby tam brá-
nili svou službu vyučování evangelia 
v jazyce srdce. 

Během pobytu v Římě Cyril onemoc-
něl a zemřel na počátku roku 869. Do 
služby mezi Slovany se Metoděj vrátil 
už sám v roce 870. Krátce po návratu 
byl obviněn z hereze a strávil tři roky 
ve vězení. Mezitím se změnila politická 
situace ve Velkomoravské říši, která se 
tříštila vnitřními konflikty. Rostislavův 
synovec Svatopluk, který dříve vládl 
v nitranském knížectví, součásti Velké 
Moravy, vypověděl roku 870 svému strý-
ci Rostislavovi poslušnost. V důsledku 
tohoto konfliktu se Svatoplukovi poda-
řilo zajmout Rostislava a vydat ho do 
rukou knížete Karolmana a jeho otce 
krále Ludvíka Němce, dlouholetého 
Rostislavova protivníka. Rostislav byl 
oslepen a do své smrti byl vězněn v jed-
nom z bavorských klášterů. Tak zakon-
čil svůj život ten, kdo císaře Michala 
požádal o vyslání učitelů, kteří měli učit 
slovanské národy evangeliu v jazyce 
jejich srdce. 

Další lidé Slova: 

Princezna Anna a John Wycliffe
Opusťme na chvíli Cyrila a Metoděje 

a podívejme se na několik jiných postav, 
které se staly lidmi Slova a měly velký 
vliv na život Slovanů i celé Evropy. 

První z postav, o které bych chtěl říct 
pár slov, je česká princezna Anna, která 
jako šestnáctiletá dívka přijela v prosin-
ci roku 1 381 do Anglie, aby se vdala za 
o rok mladšího krále Anglie, Richarda II. 

Církevní historik Philip Schaff píše 
v „History of the Christian Church“, že 
když princezna Anna přijela do Ang-
lie, přivezla si s sebou Boží slovo ve 
třech jazycích: latinském, německém 
a českém. Svědčí to o dostupnosti Bib-
le (nebo jejích částí) v těchto jazycích 
a o tom, že byla princezně Anně každo-
denním pokrmem. Pokud jde českou 
Bibli, musela to být tzv. Bible leskovec-
ko-drážďánská, přeložená z Vulgáty 
v 60. letech 14. století, jejíž poslední 
kopie vzplála během 1. světové války. 

Princezna Anna přijela do Anglie 
v době, kdy John Wycliffe pracoval na 
překladu Bible do angličtiny a narážel 
na stále větší odpor ze strany ducho-

venstva, které si myslelo, že když se 
Boží slovo stane dostupným v běžně 
užívaném jazyce, bude to jeho velkým 
znesvěcením. Když Wycliffe postřehl, 
že princezna Anna má Bibli ve svém 
jazyce, použil toho v přítomnosti krále 
jako argumentu: „Jestli ten malý národ 
má Bibli ve svém jazyce, tak proč ne král 
Anglie?“

Ten argument způsobil, že král 
Richard dovolil Wycliffovi pokračovat 
v práci na překladu Bible do angličtiny. 
Tak se díky svědectví české princezny 
Anny stali také Angličané lidmi Slova. 

V polovině 15. století zatoužila pozná-
vat Boží slovo polská královna Sofie, 
žena Vladislava Jagellonského. Z jejích 
pověření přeložil Bibli z českého pře-
kladu, toho, který používala princez-
na Anna, královnin kaplan Andrzej 
z Jaszowic. Byl to první pokus o překlad 
Bible do polštiny. Je známa jako Sza-
roszpatacká Bible od města Sárospatak 
v Maďarsku, kde byla přechovávána 
její poslední kopie, která byla zničena 
během 2. světové války.

Erasmus Rotterdamský vyrovnal 
cestu překladatelům

Další postavou, kterou jsem chtěl 
vzpomenout, je Erasmus Rotterdamský, 
který toužil po tom, aby se lidmi Slova 
staly všechny národy. V roce 1 516 vydal 
ve švýcarské Basileji řecký Nový zákon, 
který sestavil opírajíc se o dostupné 
řecké rukopisy. Po velkém schizma-
tu roku 1 054 se v západní církvi stala 
závaznou latinská Vulgáta přeložená 
Jeronýmem na začátku 5. století, zatím-
co ve východní církve se dále používala 
řečtina. Turecká invaze do Konstanti-
nopole v roce 1 453 způsobila, že mno-
ho učenců východní církve uteklo do 
západní Evropy a přinesli si s sebou 
řecké rukopisy, jakož i znalost řečtiny, 
která byla na západě prakticky zapome-
nutá. Postupem doby rostl zájem o řečti-
nu i řecké texty Nového zákona. Když 
v roce 1 516 vydal Erasmus řecký Nový 
zákon, velmi rychle se rozšířil. Krátce 
na to se díky tomuto textu začal překlá-
dat Nový zákon do evropských jazyků. 
V předmluvě ke třetímu vydání v roce 
1 522 Erasmus napsal:

„Bylo by velkým triumfem a slávou kříže, 
kdyby Bible byla v ústech lidí ve všech 
jazycích. (…) Přál bych si, aby každá žena 
mohla číst evangelium a listy svatého Pav-
la, aby byly přeloženy do každého jazyka, 
aby byly čteny a poznávány nejenom Skoty 

a Iry, ale také Turky a Saracény. Aby země-
dělec zpíval texty z Písma, když jde za plu-
hem, aby si tkadlec opakoval verše v rytmu 
svého člunku, aby si poutník mohl rozjímá-
ním nad biblickými příběhy zpříjemňovat 
útrapy své cesty.“

Erasmovou touhou bylo, aby každý 
člověk bez ohledu na národnost, pohla-
ví, profesi a společenské postavení se 
stal člověkem Slova. Aby k tomu došlo, 
jsou potřební překladatelé, kteří by 
s ním sdíleli jeho touhu a ujali se prá-
ce s překladem Božího slova do svých 
mateřských jazyků. 

Martin Luther překladatel
Jedním z prvních, kdo použil Eras-

mův text k překladu Nového zákona 
do jazyka svého národa, byl Martin 
Luther. Během pobytu na hradě Wart-
burg od května 1 521 do března 1 522 
přeložil Luther Nový zákon do němčiny. 
Po návratu do Wittenbergu ho vydal již 
v září roku 1 522 nákladem 1 000 exem-
plářů. Krátce na to byla potřeba další 
vydání, neboť tehdejší Němci byli hla-
doví po Božím slovu. 

Církevní historik J. H. Merle d’Abigne 
ve svém proslulém díle „Historie 
Reformace XVI. století”, přeloženým 
těšínským knězem Janem Pindórem, 
připojuje reakce německého národa na 
přeložené Boží slovo. 

„Boží pravda oblečená šatů mateřského 
jazyka, strhávala, vzrušovala i přiváděla 
k nadšení srdce každého čtenáře. Bylo to 
dílo s významem pro celý národ, byla to 
lidová kniha - co víc, bylo to Písmo samého 
Boha. [...]“

„Kdo jen uměl číst německy, ženy, řeme-
slníci, všichni, […] se zápalem hltali Písmo 
svaté. Každý měl NZ v kapse a uměl ho 
téměř nazpaměť a každý list knihy svědčil 
o tom, že Luterovo učení odpovídá Písmu 
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svatému.” 

Takoví byli následovníci Lutera 
z počátku XVI. století: „všichni se zápa-
lem hltali Písmo svaté...“ a jací jsme my, 
současní dědicové reformace? Zda-li 
také se zápalem hltáme Písmo svaté? 
Zda známe zpaměti alespoň několik 
jeho fragmentů? 

Jiné překlady
Erasmův text, který postupem času 

dostal název Textus Receptus, tedy Text 
obecně přijímaný, byl použit při tvorbě 
prvních překladů Bible z původních jazy-
ků do většiny evropských jazyků. V pol-
štině to byla napřed tzv. Bible Brzeská 
v roce 1 563, pak následovaly Bible 
Gdańská, vydaná v roce 1 632, která 
v Polsku sloužila protestantům 350 let až 
do vydání Varšavské Bible v roce 1 975. 

Bible kralická
Podobně tomu bylo v Českých 

zemích, kde byla z původních jazyků 
přeložena Bible Kralická, nejdříve v šes-
ti svazcích v letech 1 579–1 593 a pak 
v jednom svazku bez poznámek v roce 
1 613. Jen několik let před Třicetiletou 
válkou, tak tragickou pro český národ, 
během které v důsledku vojenských 
akcí a z důvodu hladu a nákaz zahynu-
lo 80 procent obyvatelstva. Evangelíci, 
kteří před třicetiletou válkou tvořili 80 
procent obyvatel země, se po válce sta-
li menšinou. V těch strašných dobách 
války, hladu a nákaz přinášela Kralická 
Bible útěchu, přestože těm, kdo ji vlast-
nili, hrozila smrt. 

V tomto roce si připomínáme 400 let 
od vydání jednosvazkového vydání Bib-
le kralické, která sloužila evangelíkům 
v Čechách až do času vydání nového 
ekumenického překladu z let 1 961–
1 979. 

Slovenský překlad Bible 
Bible kralická sloužila také Slovákům, 

i když jí nevždy dobře rozuměli. Potře-
by přeložit Bibli do slovenštiny si všiml 
jeden z žáků slovenské diakonky Kris-
tíny Royové, Jozef Roháček, který na 
překladu Bible pracoval třicet let. První 
evangelium ve slovenštině se objevilo 
v roce 1 910 a celá Bible v roce 1 936. 
Kristína Royová se od chvíle, kdy svůj 
život svěřila Ježíši, snažila každý rok 
přečíst celou Bibli. V češtině ji přečetla 
49 krát. Po padesáté ji četla už ve své 
rodné řeči, slovensky, v překladu Joze-
fa Roháčka., kterého kdysi vedla k živé 
víře v Ježíše Krista. Později mu pomoh-

la vycestovat do Německa na teologic-
ká studia, kde získal potřebné znalosti 
k překládání Bible do slovenštiny. 

Současná situace
V současnosti máme v našich slovan-

ských jazycích hodně překladů Bible, 
starších i těch nejnovějších. V našich 
zemích nám nikdo nebrání Bibli tisk-
nout a šířit. Všichni umíme číst a psát. 
Navíc je Bible dostupná na jiných nosi-
čích informací, jak audio, tak i video. 
Jsme však skutečnými Slovany v Cyri-
lově pojetí? Jsme skutečně lidmi slova? 
Podobáme se stoupencům reformace ze 
XVI. století, kteří zapáleně hltali Boží 
slovo a učili se je nazpaměť? Apoštol 
Pavel píše Kolosenským (3,16): „Slovo 
Kristovo ať ve vás přebývá v hojnosti.“ 

Sám Pán Ježíš své učedníky učil, že 
Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec 
pošle v Jeho jménu, je naučí všemu 
a připomene jim všechno, co jim Ježíš 
řekl. (Jan 14,26). 

Důkazem působení Ducha svatého 
v životě člověka je jeho touha poznávat 
a plnit to, co Ježíš učil. Známe-li Ježí-
šova slova, Duch svatý nám je může 
připomínat, aby nás vedl, potěšoval, 
povzbuzoval, varoval nebo napomí-
nal. Neznáme-li Boží slovo, Duch svatý 
nám nemá co připomenout. A ještě hůř, 
nejsme sto dodržovat Ježíšovo učení, 
protože je neznáme. Řidič, který nezná 
nebo ignoruje pravidla silničního pro-
vozu, je nebezpečný a je mu odebrán 
řidičský průkaz. A jak nazveme osoby, 
které se považují za křesťany, ale nezna-
jí nebo ignorují Ježíšovo učení?

Jsme otrockým národem (slaves) 
nebo lidmi Slova (Slovany)?

Ježíš vyučoval, že každý člověk je 
otrokem hříchu a že jenom On, který je 
Pravdou, má moc vysvobodit nás z vlády 
hříchu a jeho vlivů. Jenom On zaplatil 
trest za naše provinění a má moc nás 
zachránit od rozsudku, který nás všech-
ny zatěžuje - odplatou za hřích je smrt. 
Boží slovo nám oznamuje, že darem Boží 
milosti pro každého člověka, který uvě-
řil v Ježíšovu zástupnou smrt na kříži, 
je odpuštění hříchů a věčný život. To je 
aspekt spásy, který řeší naši minulost, 
trest za naše hříchy. Spása má však i pří-
tomný rozměr - jen Pán Ježíš má moc nás 
zachránit od vlády hříchu v našem živo-
tě (průběžný čas trvalý). Budoucí aspekt 
spásy - jen Pán Ježíš má moc vysvobodit 
nás z moci hříchu a obdarovat nás po 
zmrtvýchvstání novými těly, ve kterých 

už nebude vládnout hřích, bolest a utr-
pení. Chceme-li prožívat současný roz-
měr spásy a žít nadějí na ten budoucí, 
musíme nejprve uvěřit v rozměr spásy 
zahrnující naši minulost. Uvěřit, že Pán 
Ježíš přinesl jednou provždy dokonalou 
oběť za hřích člověka, že zemřel, vstal 
z mrtvých, vstoupil na nebesa, usedl po 
pravici Boha Otce a zastává se těch, kteří 
skrze něj přistupují k trůnu Boží milosti. 

Staňme se opět lidmi a národy Slova
Jako národy, český, polský a sloven-

ský, známe data křtu našich praotců, 
známe data obdržení Božího slova ve 
vlastním jazyce. Ale jak je to s námi 
osobně? Možná víme, kdy jsme byli 
pokřtěni, ale prožili jsme skutečně onen 
přelom? Máme tu zkušenost, že jsme 
Boží slovo přijali jako nejcennější dar, 
začali je poznávat, žít podle něj a chválit 
Boha svým vlastním jazykem?  Vybavu-
jeme si ten moment, kdy jsme Ježíši svě-
řili své životy a prosili ho, aby nás zbavil 
trestu za naše hříchy? Modlíme se, aby 
nás Ježíš každý den zbavoval vlády hří-
chu v našem životě? Žijeme nadějí, že 
přijde den, kdy budeme Ježíšem zba-
veni přítomnosti hříchu a obdarováni 
zmrtvýchvstalými těly?

Žijeme v době, kdy nás nikdo nepro-
následuje kvůli vyznání, Bůh nad naši-
mi národy zjevuje velkou moc a my ji ne 
vždy dobře využíváme. Máme svobodu 
v šíření poselství evangelia o jaké se 
nám ani nesnilo. Využíváme ji? Stane-
me se my Slované opět národy Slova. 
Ano, ale jen pod podmínkou, že začne-
me u sebe a Boží slovo se stane naším 
každodenním pokrmem. Nakonec při-
pomenu stále aktuální výzvu, kterou 
Cyril adresoval Slovanům: 

Slyšte nyní svým rozumem,

„Slyšte, všechen lide slovanský,

slyšte Slovo, přišlo od Boha,

Slovo krmící lidské duše,

Slovo posilující srdce i rozum,

Slovo toto, připravující k poznání Boha.“

Modlím se, Pane Bože, abys skrze 
Ducha svatého vložil do srdcí našich 
národů hlubokou a upřímnou touhu 
poznávat tvé Slovo a v myslích, emo-
cích, slovech a činech ctít to, čemu nás 
učí. O to tě prosím ve jménu Ježíše Kris-
ta. Amen.

aktualita
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Zabudol Boh na Severnú Kóreu?
Dilema nového vodcu

19. decembra 2011 bol svet prekvape-
ný správou, že dva dni predtým zomrel 
na srdcový infarkt Kim Čong-il, „dra-
hý vodca“ Kórejskej ľudovo-demokra-
tickej republiky (KĽDR). Bol to diktá-
tor druhej generácie, ktorý vládol 17 ro-
kov a vyslúžil si svetové odsúdenie za 
to, že dal vyrábať jadrové zbrane, zatiaľ 
čo dva milióny obyvateľov KĽDR trpeli 
podvýživou. Avšak on trval neoblomne 
na ideológii čučche – spoliehania sa na 
seba, zavedenej jeho otcom, a propago-
val princíp songun – armáda prvá. Jeho 
otec, Kim Il-song, nazývaný „veľký vod-
ca“, bol zakladateľom KĽDR (u nás zná-
my ako Kim Ir-sen).

V septembri 2010 Kim Čong-il vy-
hlásil za svojho nástupcu svojho tre-
tieho syna Kim Čong-una. Ten, v tom 
čase 28-ročný mladý muž, bol vtedy ne-
známy nielen svetu, ale i svojim spolu-
občanom. V priebehu siedmich mesia-
cov po otcovej smrti napriek tomu do-
stal tri najvyššie posty: v armáde, strane 
a vláde, a je považovaný za „najvyššie-
ho vodcu národa“. Štátne médiá nešet-
rili úsilím vytvoriť okolo neho kult osob-
nosti, podobne ako to bolo u jeho otca 
a starého otca.

Veľkou otázkou je, či nový vodca 
bude znamenať zmenu v Severnej Kó-
rei a či sa táto krajina stane viac otvo-
renou? Veľkou dilemou nového vod-
cu je, ako udržať moc dynastie Kimov-
cov a vedúcu úlohu Strany pracujúcich 
a zároveň vyriešiť drastický hospodár-
sky úpadok a nedostatok potravín, kto-
ré vládnu v národe ostatných 20 rokov.

Ako porozumieť KĽDR?
Aby sme jej porozume-

li, musíme poznať ideológiu 
čučche a jej historické kore-
ne. Po tisícročia bol Kórej-
ský polostrov bojiskom zá-
ujmov iných národov v ich 
rozpínavosti, či už námornej 
(Japonsko, USA, UK) alebo 
pevninskej (Čína, Mongol-
sko, Rusko). Z toho sa vyvi-
nul hlboký pocit obete a ne-
zlomný duch nacionalizmu 
a silná vôľa po nezávislos-
ti od utláčateľskej vlády cu-

dzích národov.
Kim Il-song propagoval ideológiu čučche 

ako niečo odlišné od komunizmu, ktorý 
prijal od Maa a Lenina. Šikovne pretvoril 
korene komunizmu na čučcheizmus. Vie-
ra vo zvrchovanosť ľudského úsilia a tvori-
vosti, nadvládu „čistej kórejskej rasy“ udá-
va smer KĽDR od konca roku 1955. Zahŕ-
ňa diktátorské vodcovstvo, útlak všetkých 
náboženstiev, úplnú izoláciu od vonkajšie-
ho sveta a strach pred útokmi a ovládaním 
od iných národov. To viedlo k vytvoreniu 
štvrtej najväčšej armády na svete a úsiliu 
vyvinúť jadrové zbrane.

Zhliadnutie pravého obrazu KĽDR
Nedávno som mal príležitosť navští-

viť Zvláštnu hospodársku zónu Rason 
na severovýchode KĽDR. Žije v nej oko-
lo 170 000 ľudí, čo je 0,7% z celkového 

počtu približne 24 miliónov obyvateľov 
KĽDR. Ľudia, čo tu žijú, boli zvlášť vy-
braní, podobne ako tí, čo žijú v hlavnom 
meste, Pchjongjangu. Zóna bola vytvo-
rená v roku 1991 s cieľom pritiahnuť za-
hraničné investície. Ale pre chýbanie in-
fraštruktúry a obmedzenia pre zahra-
ničné spoločnosti sa tak nestalo.

Avšak vďaka angažovaniu sa Číny 
v tejto zóne za ostatné dva či tri roky sa 
tu veci rýchlo menia. KĽDR je pre Čínu 
ekonomický partner s lacnou prácou, 
nedostatkom nerastných surovín a tu aj 
s nezamŕzajúcim prístavom Rason. K jej 
účasti a práci v zóne ju motivuje záujem 
rozvíjať zaostalú vlastnú provinciu Jilin, 
ktorá susedí so zónou. Preto Číňania vy-
budovali cestu od hranice do mesta Ra-
son. Sú tu hotely vedené Číňanmi, kto-
ré uspokojujú stále rastúci záujem čín-
skych turistov. Väčšina výrobkov, čo sa 
predávajú na trhovisku v Rasone, sa do-
váža z Číny.

Napriek tejto čínskej účasti pripomí-
na toto územie Čínu z rokov 1960-80. 
Nepevné cesty, ľudia chodia spravidla 
pešo, iba niektorí šťastnejší jazdia na 
bicykloch. Náš hotel – najlepší v Raso-
ne – má teplú vodu a elektrinu iba nie-
koľko hodín počas dňa. Mimo mesta, na 
poliach sa väčšina prác robí ručne. A to 
je pohľad na zónu Rason, ktorú ako naj-
rozvinutejší región KĽDR chce jej vláda 
ukazovať turistom.

Rason

Zničený most vedoucí do čínského Hunchunu
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Aký je potom skutočný obraz ostat-
ných častí krajiny? V centrálnej oblas-
ti, ktorá zažila najväčšie sucho za 60 ro-
kov, milióny ľudí trpia podvýživou a sú 
závislé od dodávok potravín zo zahrani-
čia. Nemôžeme chápať veľkosť tejto tra-
gédie, kým by sme ju nevideli na vlast-
né oči. Nočný obraz KĽDR, zachytený 
z vesmíru, je veľavravný. Okolo sú šty-
ri osvetlené krajiny: Južná Kórea, Čína, 
Japonsko a Rusko. A uprostred nich je 
čierna diera. To je Severná Kórea. Kaž-
dú noc 24 miliónov jej obyvateľov žije 
vo tme pre nedostatok elektrickej ener-
gie. Ale ešte smutnejšie je, že žijú aj 
v duchovnej tme. Trpia nedostatkom 
potravín, čistej vody, elektriny, kúrenia 
a liekov. Pre chronický nedostatok po-
travín od roku 1990 mnohí utekajú do 
Číny. Žiaľ, sú preto považovaní za previ-
nilcov, a ako s takými nakladajú v Číne 
aj KĽDR neľudsky a vracajú ich späť.

Cirkev a veriaci

Vieme veľmi málo o cirkvi a veriacich 
v KĽDR. Kresťanská agentúra Open Do-
ors (Otvorené dvere) už 10. rok zaraďu-
je KĽDR ako krajinu, ktorá je najviac ne-
priateľská voči kresťanom. Od roku 1948 
boli všetky náboženstvá ťažko utláčané. 
Desaťtisíce kresťanov zomreli pre svoju 
vieru – mnohí boli zabití a veľká väčši-

na zomrela od ťažkej práce, nedostatoč-
nej stravy a vyčerpania v pracovných tá-
boroch. Aj v tomto čase v nich trpí pre 
svoju vieru okolo 100 000. Vláda za ňu 
trestá tri generácie: rodičia, starí rodi-
čia aj deti idú spolu do týchto táborov, 
keď vrchnosti zistia, že sú veriaci. Deti 
tam od útleho detstva vyrastajú v tres-
tancov. A všetci tam z uvedených príčin 
predčasne zomierajú. Žijú tam spolu so 
skutočnými kriminálnikmi, ale kresťania 
sú ešte voči nim zvlášť utláčaní pre svo-
ju vieru: znášajú telesné i duševné tres-
ty. Dozorcovia majú nad nimi úplnú moc 
a môžu ich beztrestne trápiť. Kresťania 
žijúci na slobode sa stretávajú tajne von-
ku na poliach a v lesoch i v jaskyniach, 
často iba po dvoch, aby unikli udaniu.

Avšak Cirkev v KĽDR má zbožné de-
dičstvo. Pchjongjang bol kedysi zná-
my ako „Jeruzalem Východu“ pre veľké 
prebudenie v roku 1907. Z Božej milos-
ti podzemná Cirkev (okolo 300 000 ve-
riacich) nielen prežila, ale rastie. Mno-
hí veriaci svedčia svojim rodinám, blíz-
kym príbuzným a susedom ich preme-
nenými životmi uprostred ich ťažkého 
položenia.

Pracuje Boh v KĽDR?

Vďaka Bohu, že On nielen je i v KĽDR, 
ale tam aj pracuje pre svoj ľud v národe 

Čoson, ako Severokórejčania nazývajú 
seba, svoju krajinu i štát. Skutočne, Boh 
na nich nezabudol. Pamätá na nich ako na 
ľud, ktorý je vzácny v Jeho očiach. Tento 
často zaznávaný aj utláčaný ľud je pred-
metom Božej lásky. Boh konal a stále koná 
pre nich aj uprostred ich z ľudského po-
hľadu tragédie.

Boh ukázal svoju zvrchovanosť, keď sa 
vo vrcholnej núdzi KĽDR musela otvoriť 
pre zahraničnú pomoc a keď ukázal jej 
ľudu klam učenia čučche – v skutočnos-
ti novodobého protikresťanského nábo-
ženstva – vzbudil v ňom veľký hlad po 
svojom Slove. Počet utečencov z krajiny 
stúpol a mnohí z nich sa stali kresťanmi, 
keď skúsili lásku kresťanov k nim. Vy-
tvorilo sa celosvetové modlitebné hnutie 
kresťanov za ľud Severnej Kórey a za Cir-
kev v nej. Chceš sa zapojiť do neho aj ty? 
Ľud tejto krajiny žije vo tme. Ježiš Kristus 
prišiel ako Svetlo sveta i preň, aby za-
svietil aj do jeho nešťastného položenia 
(L 1,79). Dovolíš Bohu použiť ťa ako ná-
stroj požehnania pre nezasiahnutý a opo-
mínaný ľud Severnej Kórey? Môžeš mu 
pomôcť priniesť Ježiša Krista ako Spasi-
teľa a Pána.

Pohled na Pchjongjang
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Bomba svedectvo
zo života

V sobotu 2. marca sa v zborovom 
dome Kresťanského zboru v Novom 
Meste zišlo asi 35 mladších i starších 
bratov a sestier temer z celého Sloven-
ska, niekoľko hostí z Českého Těšína 
a najmä hosť z Poľska, brat Czesław 
Bassara, ktorý bol vyučujúcim na tému 
Dôrazy bratského hnutia v postmoder-
nej dobe. V prvej hodine sa s účastníkmi 
podelil o príbeh svojho života.

Narodil som sa v kresťanskej rodine, 
babička i moji rodičia chodili do brat-
ského zboru. Navštevoval som nedeľ-
nú školu, učil som sa Božie slovo a keď 
som mal 10 rokov, zatúžil som po spase-
ní. Išiel som za starším zboru. Neviem 
presne, čo som mu povedal, ale nie-
čo v tom zmysle, že chcem byť Božím 
dieťaťom. On sa na mňa z výšky podí-
val a pomyslel si: Čo ten chlapec môže 
vedieť alebo ako tomu môže rozumieť? 
A dal mi túto pastiersku radu: „Keď vy-
rastieš, pochopíš.“

Tak som rástol, a keď som mal 15 ro-
kov, rozhodol som sa, že už nikdy do 
zboru nepôjdem. Nezaujímal ma zbor, 
nezaujímala ma Biblia, chodil som tam 
preto, lebo mi to rodičia kázali. Keď 
som mal 15, pochopil som, že si mu-
sím vybrať vlastnú cestu života. Vtedy 
som dostal pozvanie od Socialistické-
ho zväzu mládeže. Oni mi nehovorili, že 
som mladý či malý. Povedali mi: „Poď 
s nami, zmeníme našu krajinu, zmení-
me Európu, zmeníme svet. Bohatých po-
zabíjame, rozdáme chudobným a všetci 
budú šťastní.“ Tak sa mi to páčilo! Ko-
nečne viem, čo budem robiť! Hneď som 
sa stal predsedom školského výboru.

Potom sa stala hrozná vec: môj vlast-
ný otec pozval zbor, aby sa schádza-
li v našom dome. Ani sa ma nespýtal, 
či to dovolím! My máme takých otcov 
v Poľsku – nikdy sa nepýtajú synov, čo 
majú robiť. A tak sa nasledujúcu nedeľu 
zhromaždil zbor v našom dome a vchá-
dzali do mojej izby, tam sedeli, modli-
li sa, spievali tam kresťanské piesne. Ja 
som tam samozrejme nebol, nechodil 
som do zboru. Rozmýšľal som, čo uro-
bím. Otec pozval zbor do domu, ale ja 
ich vyženiem…

Teraz sa hanbím za to, čo som urobil. 
Vyrobil som bombu a premýšľal som, 
kedy by tak mala vybuchnúť. Pamätal 

som si, že tá najvážnejšia chvíľa v brat-
skom zbore je Pánova pamiatka. Pamä-
tal som si, ako to každú nedeľu stíchne, 
veriaci sa tak ponoria do seba, v takej 
povznášajúcej chvíli sa modlia, sú sko-
ro ako v nebi – to bude ten najlepší mo-
ment, aby tá moja bomba vybuchla.

Samozrejme veriaci ľudia prišli, neve-
deli, že v pivnici je mnou skonštruova-
ná bomba. Zaspievali pieseň, prečítali 
Božie slovo. Ja som bol asi 200 metrov 
od domu a čakal, čom, čo sa bude diať. 
Tá bomba vybuchla! Rozbili sa okná, 
dvere sa otvorili. Vďaka Bohu, nikoho 
som nezabil. Veriaci si možno mysleli, 
že už Pán prichádza, ale nepočuli trúbu 
archanjela – bola to bomba.

No tí bratia a sestry boli „nenormálni 
ľudia“ – vyrobíš proti nim bombu a oni 
sa za teba modlia! (Možnože niektoré 
zbory potrebujú bombu, aby sa začali 
modliť za svojich mladých ľudí, nie som 
si istý, ale možno...) Ja som ich nenávi-
del, a oni ma milovali. Čo s takými ľuď-
mi?! Myslel som, že nasledujúcu nede-
ľu neprídu, ale prišlo ich ešte viac. Tak 
mi napadlo, touto cestou ich nezničím, 
žiadna bomba s nimi nepohne.

Vtedy jeden z nich našiel odvahu, aby 
ma pozval na kresťanský tábor v Gdan-
sku. Ale bola to veľká odvaha, pretože ja 
som už bol jeden z vedúcich toho komu-
nistického hnutia v našom meste. Ta-
kého človeka otvorene pozvať na kres-
ťanský tábor? „Dobre, prídem,“ hovo-
rím, ale vôbec som to tak nemyslel. Ale 
týždeň pred táborom prišiel. Vyhováral 
som sa, že nemám peniaze, a oni, že sa 
budú za to modliť… Malo to byť. Prišli 
peniaze, kúpili lístok – nuž tak som mu-
sel ísť.

V polovici tábora prebehla evanjeli-
zácia. Vypadalo to tak pekne, taká pek-
ná mládežnícka akcia. A tie staré pies-
ne, ktoré som už počul, v novom preve-
dení... Viete, ako to oslovuje mladých 
ľudí. Tak ma to pritiahlo. Bolo v tých 
piesňach niečo, čo mne chýbalo. Nielen 
v tých piesňach, ale tá radosť, to spolo-
čenstvo. A keď ľudia čítali Písmo, tešili 
sa z toho. Ja som tam nič nevidel, taká 
stará kniha. História, dejiny – kto sa 
zaoberá dejinami? My predsa budeme 
meniť svet, budúcnosť. Oni tam sedeli 
v tých dejinách, v histórii. Ale niečo ma 

v nich magnetizovalo. A keď bola výzva 
pri tej evanjelizácii, išiel som dopredu.

Ale ja som nechcel byť spasený. Mal 
som psychologický dôvod. Chcel som 
zistiť spôsob, ako kresťania produkujú 
ďalších kresťanov. Tak mi napadlo, že tá 
ich metodika je dobrá a ja ju použijem 
k produkovaniu ďalších komunistov.

Keď sme išli dopredu, nepovedali 
nám, že sme už spasení, ale nás zavola-
li do hornej miestnosti. Keď sme si tam 
sadli, brat Jósef Mrózek – jeden z hlav-
ných predstaviteľov bratských zborov 
v Poľsku – otvoril Bibliu a prečítal Božie 
slovo. Bol to dobrý učiteľ, toho som rád 
počúval. Ja som sa s ním nestotožňoval, 
ale to, čo hovoril, malo zmysel. Existujú 
ľudia, ktorí počúvajú, pretože im hovorí-
me niečo zaujímavé. Prečítal z evanjelia 
Jána 5,24: „Amen, amen, hovorím vám: 
Kto počúva moje slovo a verí tomu, 
ktorý ma poslal, má večný život a nej-
de na súd, ale prešiel zo smrti do živo-
ta.“ Vysvetlil tento oddiel, urobil to veľ-
mi dôkladne, solídne s prístupom lásky 
k nám. Bol to príklad pastoračnej sta-
rostlivosti – ale nie pre mňa.

Vtedy som pochopil, že kresťanské 
metódy nepomôžu mojej komunistickej 
metodike. Možnože brat Mrózek vie, 
o čom hovorí, ale my máme 20. storočie! 
On sa pomýlil. To bolo dobré v 16. sto-
ročí, ale dnes v 20. storočí? Prečo sa s ta-
kými vecami zaoberať? On bol právnik, 
pokiaľ ide o profesiu. A teraz sa zaoberá 
Bibliou. Bolo mi ho ľúto! A tak som po-
chopil, že túto metodológiu nemôžem 
použiť. Čakal som až to skončí a budem 
slobodný, odídem.

Vtedy brat Mrózek povedal: Tí z vás 
(a bolo nás tam 28), ktorí by chceli pre-
jsť zo smrti do života a nechať ten svoj 
hriech a ísť za Ježišom, máte čas sa 
modliť. Môžete to urobiť teraz. Všetci sa 
pomodlili okrem mňa. Ja som sa nešiel 
obrátiť. Chcel som zistiť, aké psycholo-
gické metódy používajú, aby viedli ľudí 
k rozhodnutiu. Zistil som, že používa-
jú dve veci: Bibliu a modlitbu. Ani jed-
nu z nich nemôžem použiť pre svoje cie-
le. Takže tu strácam čas. V podstate som 
čakal na amen. Ale nebol amen. A tak 
sa vytvorilo také rozvláčne ticho, nik 
sa nemodlil, nik nespieval. To ticho pre 
mňa trvalo večnosť. V tom tichu som 
počul, že Pán Boh ku mne hovorí: „To 
je tvoja chvíľa.“ Ja som to ticho pretrhol 
a prvý raz v živote som zavolal k Bohu.

(pokračování na straně 21)
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PODĽA PREDNÁŠKY CZESŁAWA 
BASSARU  SPRACOVAL JÁN ČÍŽ

ze života

JAN VOPALECKÝ

 Nepřestaň se
s ním bavit!

Máme v pěstounské péči dvě děti 
a podle současného zákona musíme 
chodit na různá školení. Nedávno jsem 
byl na jednom z nich, kde jsme si jako 
rodiče-pěstouni spolu povídali, „jak to 
tedy s těmi dětmi dělat“.

Byla řeč o dětech ve věku dospívání, 
kdy rodiče už přestali být idolem, ale 
vzorem a zdrojem inspirace pro život 
se stávají vrstevníci. Zazněla otázka: 
„Můžeme udělat něco pro to, aby se 
nám dospívající dítě neodcizilo, nepře-
stalo nás brát vážně a neřídilo se jen 
tím, co říkají a dělají vrstevníci?“ To, že 
mladý člověk má kontakty se svými vrs-
tevníky a že mezi nimi má své přátele, 
je samozřejmé a potřebné. Otázka z ní, 
jak si my rodiče můžeme uchovat na ně 
svůj vliv.

Myslím, že něco pro to udělat 
můžeme. Mezi jiným například to, že 
s dítětem neztratíme kontakt. Co to 
znamená?

Neztratit kontakt

Jestliže dítě, vlastně skoro mladý 
člověk, přijde domů a rodiče buď ne-
jsou doma, nebo pokud jsou, tak stěží 
zvednou hlavu od svého počítače nebo 
novin, pak se není co divit, že se mladý 
člověk brzy otočí a půjde si povídat se 
svými vrstevníky. Popsaná situace uka-
zuje, že (i tyto velké) děti si ze strany 
rodičů zaslouží přednost před počíta-
čem nebo jinou naší zálibou.

Rozhovor může být velmi krátký, ale 
je třeba dospívajícímu člověku věnovat 
pozornost, poslouchat ho (neptat se 
opakovaně, co říkal) a odpovědět mu 
fundovaněji a víc zúčastněně než „hm“. 
(To raději řekněme: „Nevím, co bych na 

to řekl.“) Tomu mě dodnes namáhavě 
učí moje vlastní děti.

Další situací, o které se chci zmí-
nit, jsou spory, kdy dospívající mladý 
člověk chce něco, co mu jako rodiče 
nechceme, nemůžeme dovolit a máme 
k tomu výchovné nebo biblické důvody.

Je důležité, aby naši mladí znali naše 
kritéria a věděli, že vycházejí z Bible. Je 
také možné, že se budeme muset sami 
informovat, přečíst si nějakou knihu, 
poradit se ve sboru nebo se podívat 
na internet, abychom pochopili, jak 
se na věc dívají dnešní mladí lidé. Jak 
je v dnešní době moudře usměrňovat 
v oblasti oblékání, večerních příchodů, 
tanečních, piercingu, otázek jako „Proč 
nemůžu mít počítač u sebe v pokoji?“, 
„Proč si nemůžu dát pivo?“, „Můžu se jít 
jen tak projít s klukem/holkou?“ Každá 
otázka přichází samozřejmě různě pod-
le jejich věku.

Když potom náš syn či dcera přijde 
a začne nás přesvědčovat, prosit, argu-
mentovat, můžeme jako rodiče (spíš 
otcové) stát s pokud možno jasným 
názorem a diskutovat. Umíme zdůvod-
nit svá stanoviska, a přitom naslouchat 
tomu, co říkají oni, reagovat, vysvět-
lovat? Ať mladí lidé vidí, že je bereme 
vážně, že se s nimi o tom bavíme! Je tak 
snadné diskusi ustřihnout: „Řekl jsem 
a už se o tom s tebou nebudu bavit!“ 
Stejně tak nemusíme rezignovat: „Dělej 
si, co chceš!“

Možná ani nevydáme strohý zákaz, 
ale jde o to, abychom stáli jako hráz. 
Poukážeme na svou zodpovědnost, 
na jeho zodpovědnost, aby dítě vidělo 
potřebné hranice v našem životě i v pra-
xi. Ať to všechno spolu vytváří pozitiv-

ní výchovný tlak správným směrem. 
A dokonce i když neposlechne (nemá-
me vždy možnost mu ve všem zabránit), 
bude si uvědomovat stanovisko rodičů.

Vzpomínám si, že se jedno z dětí za 
mnou opakovaně přicházelo „hádat“. 
Prostě ho to bavilo, zkoušelo, jestli mě 
udolá. To musíme zůstat pevní.

Tento způsob přesvědčování, diskusí 
má ještě větší efekt, když dítě vidí, že 
podle popsaných zásad skutečně jako 
rodiče žijeme, že to nejsou jen slova...
pokud se s ním nepřestaneme bavit!

Tento způsob řešení – udržování 
kontaktu a komunikace – platí i pro 
nás „dospívající“ v duchovní oblasti – 
to jsme vlastně všichni, protože naším 
cílem je dorůstat do Krista. Dostáváme 
se do situací, kdy bychom nejraději pře-
svědčili Boha, aby nějaké své pravidlo 
v našem případě změnil, nebo nám 
potvrdil, že pro nás to platí jinak. I zde 
platí: udržovat s ním kontakt a komu-
nikaci. Našemu Pánu velmi záleží na 
komunikaci s námi, ve svém Slově nás 
tolikrát vyzývá, abychom s ním mluvili 
(Fp 4,6-7), abychom s ním řešili všechny 
své věci, podívejte se na Mojžíše, Jóba, 
Jeremjáše, i na všechna „proč“ zpívaná 
Koráchovci v Žalmu 42 a na další disku-
téry s Bohem. A Bůh jim všem trpělivě 
odpovídá a ukazuje ještě lepší řešení – 
pokud se s ním nepřestaneme bavit!

Když se budeme s tímto vědomím 
modlit a číst Bibli, budeme Pána lépe 
poznávat a prohloubí to náš vztah 
s ním.

Insety v blízkosti posledního odstavce:

Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho 
najít, volejte ho, dokud je blízko. (Izajáš 55,6)

Volej ke mně a odpovím ti, oznámím ti velké 
a skryté věci, které neznáš. (Jeremjáš 33,3)

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé mod-
litbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti 
Bohu. (Filipským 4,6)

Pokiaľ ide o gramatiku, usporiadanie 
tých slov, neviem, či niekto mohol na 
tú modlitbu povedať amen. Bol to výlev 
slov. Ale počas tej modlitby som pocí-
til, že Boh odňal odo mňa moje hriechy 
a dal mi večný život, prešiel som zo smr-
ti do života.

Keď to stretnutie skončilo, napísal 
som prvý dopis môjmu otcovi a mojej 

mame. Nikdy predtým som im žiadny 
dopis nenapísal. A tak som písal: „Mi-
lovaný otec ďakujem ti, že si mi ukázal 
Bibliu. „Milovaná mama, ďakujem ti, že 
si sa za mňa modlila. Oznamujem vám, 
že už sa domov nevrátim. Máte nového 
syna. Pán Ježiš ma prijal ako svoje dieťa 
a ja mu zato ďakujem.“ 

Pán Ježiš sa stal mojím Spasiteľom, 
tak sa začal môj nový život. Mesiac po-

tom som bol pokrstený v rieke Sola, kto-
rá tečie 200 m od bývalého koncentrač-
ného tábora Osvienčim. Už viac som 
nepracoval pre komunistov. Neskôr ma 
Pán Boh viedol k štúdiu protestantskej  
teológie a práci v Detskej misii, kde sa 
dodnes venujem službe vyučovania Bo-
žieho Slova v celom svete.

(pokračování ze strany 20)
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očima ženy

Taky jste se báli, že nepřijde?
V době, kdy čtete tyto řádky, je jistě 

jaro už v plném proudu. V polovině dub-
na jsme konečně s úlevou schovali zimní 
bundy do skříní, nadechli se vzduchu 
prohřátého sluncem a na stůl postavi-
li vázu narcisů. Když jsem o letošních 
Velikonocích navlékala dcerku do zimní 
kombinézy a rostlinky na batikování vají-
ček dolovala u nás na jižní Moravě zpod 
závěje sněhu, říkala jsem si, že už snad 
letos ani nepřijde. Ta myšlenka je ještě 
mrazivější než lednová noc. Když si jen 
na chvíli připustíte, že by jaro nepřišlo, 
co to s vámi dělá? U mě se dostaví sví-
ravý pocit u žaludku i u srdce, že už se 
nikdo a nic neprobudí k novému živo-
tu… Jak v pohádce o Šípkové Růžence, 
kterou jsme tuto zimu převyprávěli snad 
stokrát, zůstane všechno spát stoletým 
spánkem. A vzpomínáte na zimu, která 
zavládla v Narnii za vlády Bílé čarodějni-
ce? Bez přítomnosti Aslana tuto bájnou 
krajinu pohltil ledový příkrov, chlad, 
zloba a strach. Mnohokrát jsem si kladla 
otázku, proč Aslan, který přece pomáhal 
zákony této bájné země psát, nezasáhl 
dávno sám. Proč čekal se svou nezměr-
nou mocí, dokud jedno malé dítě neuvěří 
v existenci tajemného světa schovaného 
ve skříni? Do hry, do boje mezi zimou 
a jarem, smrtí a životem, musel být totiž 
vtažen člověk – člověk, který věří. Věří 
navzdory logickým argumentům i názo-
rům většiny. Člověk, který jde do nezná-
ma jednoduše proto, že ho volá Aslan.

Letošní Velikonoce byly skutečně 
zvláštně jiné. Víc než kdykoliv jindy jsem 
prožívala události jednotlivých veliko-
nočních dní. A nejvíc ten, který je z nich 
nejméně nápadný – den, kdy se vlastně 
neděje vůbec nic. Je to samozřejmě Bílá 
sobota – den, kdy Ježíš leží v hrobě, kdy 
na pár hodin v celých dějinách není mezi 
živými. V těch pár hodinách zima nemá 
konce a šance na jaro jsou mizivé. Srd-
ce člověka se choulí a je zkřehlé úzkos-
tí a zděšením. Takhle nějak bylo tehdy 
učedníkům? Směsice zklamání, nepo-
chopení a rozčarování? My samozřejmě 
dnes víme, jak to dopadlo, a nemáme 
důvod poddávat se těmto neveselým 
představám, ale do jisté míry v běžném 
životě přece nejednou zažíváme situace, 
kdy máme dojem, že Pán Ježíš, řekněme, 
„není přítomen“.

Možná jsme se nechali převálcovat 
zklamáním – tolik jsme se modlili, tolik 
jsme se snažili, a přesto jsme skončili jak 
spráskaní psi a zbytek sil vyčerpáme na 
to, že si lížeme rány. Kolik z nás do toho 
půjde znovu? Pán Ježíš v té které situaci 
„pro nás umřel“, to my sami jsme ho vlast-
ně pohřbili. A tak příště už se raději mod-
lit ani nebudeme. Rezignujeme, nebo se 
to nějak budeme snažit vyřešit po svém. 
Mluvím o našich vztazích – s manželem, 
s dětmi, s lidmi ve společenství. O pros-
bách za uzdravení. Nebo o našich snech, 
které nám přijdou tak troufalé, že nám 
přijde nevhodné si je dovolit vůbec mít. 
Mluvím o situacích, kdy jsme věřili tomu, 
co je psáno, kdy jsme se odvolávali na 
Boží dobrotu a rozličná zaslíbení, a ono se 
nestalo vůbec nic. Co myslíte, opravdu se 
neděje nic?

Když Pán Ježíš tehdy před dvěma tisí-
ci lety ležel v hrobě, na zemi se skutečně 
nedělo nic. Ale zato nebe bylo v plné pol-
ní – v tom okamžiku totiž mocně jednal 
Bůh. Teprve toto poznání – tak jednodu-
ché, až se tají dech – proměňuje černou 
díru Bílé soboty v místo, kde nenápadně 
leč neúnavně vyvěrá pramen života. A tak 
od té doby v myšlenkách a modlitbách 
procházím situace, které jsem uložila do 
úhledných růvků a na kterých se značnou 
dávkou skepse a sebelítosti pěstuju hřbi-
tovní kvítí. Sbírám odvahu do nich znovu 
vstoupit, a když se nebude „nic dít“, pev-
ně doufat, že aktivita probíhá, troufnu si 
říct, „na vyšší úrovni“. Vyhlížím, kdy se 
Ježíš objeví ve dveřích a požádá o něco 
k jídlu. Dávám si pozor, abych tu chvíli 
nepropásla, abych v tom okamžiku byla 
doma.

Učedníci oproti nám, kteří víme, jak 
vše dopadlo, měli další výraznou nevý-
hodu – neměli totiž ještě Ducha Sva-
tého. My ho ale máme – máme Rádce 
a Utěšitele. Nepřestali jsme s tím ale 
náhodou počítat? Nenechali jsme onu 
pečeť, kterou jsme označeni, nerozlo-
menou? Vzpomněla jsem si na to, jak 
jsem jednou na jaře uklízela hrob naší 
rodiny. Foukalo a bylo nevlídno a já to 
chtěla mít rychle za sebou. Přiznám se, 
že obhospodařování toho místa nepatří 
zrovna k mým oblíbeným činnostem. 
Umývala jsem mramorovou desku, 
vyhrabovala listí – pracovala jsem rych-

le a soustředěně. Naše starší děti tehdy 
byla ještě malé a vesele se kolem mně 
popelily – byla jsem ráda, že se zaba-
vily pozorováním místních veverek 
a nevěnovala jsem jim větší pozornost. 
Ta byla upřená na hrob. Vtom na mě 
dcerka volala, abych se šla podívat. Ani 
jsem nevzhlédla a odpověděla, že mám 
práci. Po chvíli se tedy objevila a měla 
plné ruce. Už zdálky volala, že mi něco 
nese. Já odvětila, že hned, hnedlinko se 
podívám, jen tohle že ještě dodělám. Až 
když byl hlásek hodně naléhavý a před 
obličejem se objevily ušmudlané dětské 
dlaně, jsem konečně zaostřila. Ty dlaně 
byly totiž plné chvatně naškubané trávy, 
ale hlavně fialek, sedmikrásek a kdo-
víjakých jiných kytiček – skutečného 
jarního potěšení, které tu neochvějně 
hlásalo vítězství života mezi mramoro-
vými oprašovanými hroby. Takto ke mně 
přece přichází Duch svatý. A já? Zůstá-
vám skloněná a soustředěná na to, co 
je potřeba, co je možná i dobré, morál-
ní a užitečné. Stačí málo, abych minula 
fialky, abych vůbec neucítila jejich vůni 
a nedošlo mi, že jaro je tu. Že zima skon-
čila, tají ledy a Aslan je blízko…

A dovolte mi, abych ještě chvíli 
pokračovala v květomluvě:

Když v předjaří, které se letos skuteč-
ně rovnalo zimě, začali v květinářství 
prodávat rychlené cibulky, jsem si do 
práce přinesla květináč s cibulí hyacin-
tu. Podle barevného obalu měl být loso-
sově růžový. Ano, to je ta pravá barva 
pro zahřátí!

Postavila jsem květináč na parapet, zali-
la a šla si po svém. Druhý den s potěšením 
zjišťuji, že přes noc vykoukla z listů špič-
ka hyacintové šištice. Uvařila jsem si kafe 
a pustila se do práce. A byl to jeden z těch 
dnů, kdy se pachtíte a zápasíte, snažíte 
se a efekt tomu vůbec neodpovídá. Drh-
ne to a dře, soukolí nezapadá a termíny 
hoří. Když jsem unaveně po nějaké době 
vzhlédla od klávesnice, s úžasem jsem 
zjistila, že šištice zcela vykoukla z listů 
a s jistotou žene do výšky. Zkrátka – 
zatímco já se pachtila – mi doslova před 
očima na parapetu vyrostl hyacint. Měl 
sluníčko a vodu, stál a rostl. Na konci pra-
covního dne jsem nad ním stála v němém 
úžasu. Hyacint se prokazatelně neminul 
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Holandská spisovateľka, hodinár-
ka a presvedčená kresťanka Corrie ten 
Boom patrila k rodine, ktorá počas dru-
hej svetovej vojny pomohla zachrá-
niť pred smrťou mnohých Židov. Nie-
koľkých z nich dokon-
ca ukrývali vo svojom 
vlastnom dome, za čo 
štyria členovia tejto ro-
diny zaplatili vlastným 
životom. Kniha Útočiš-
te zobrazuje život Cor-
rie počas druhej sveto-
vej vojny a krátko po 
vojne. Dočítate sa tu aj 
niečo málo z jej detstva, 
na ktoré vo svojej knihe 
spomína.

Ukrývanie Židov bolo 
počas druhej sveto-
vej vojny veľmi nároč-
né, nebezpečné a pre-
dovšetkým trestné. Bolo 
pri tom potrebné riešiť 
množstvo praktických 
vecí –poskytnúť tým-
to ľuďom stravu, podvodom získať strav-
né lístky, vymyslieť a nacvičiť rôzne tajné 
postupy a znamenia, byť vždy pripravený 
na bleskový útek do úkrytu… A popritom 
bolo treba riešiť aj svoje vlastné vnútorné 
konflikty – nepodvádzať, hovoriť pri vý-
sluchoch vždy pravdu ako nás Biblia učí? 
Alebo klamať a tak zachrániť nevinné-
mu život? Ťažké otázky. V dnešnej dobe 
a v podmienkach, v ktorých momentál-
ne žijeme, sa neodvážim posudzovať ich 
rozhodnutia. Neviem, ako by som sa za-
chovala ja v ich situácii, keď išlo o životy 
mnohých nevinných… Nech konali ako-
koľvek, pri čítaní knihy je zrejmé, že boli 

ších 33 rokov cestovaním po celom svete 
a zvestovaním Božej lásky a odpustenia.

Kniha Útočište je hlboký príbeh napí-
saný jednoducho a veľmi pútavo, ťažko 
sa od neho odtrhnúť, kým ho nedočíta-
te do konca. A predovšetkým je to prí-
beh skutočný, ktorý sa reálne odohral. 
Človeku sa pri jeho čítaní miestami tlačia 
slzy do očí, alebo behajú zimomriavky po 
chrbte. Neviem si predstaviť seba  v tom 
čase a v takej situácii…

Kniha je plná nielen strhujúceho deja, 
ale aj mnohých hlbokých myšlienok. 
Tu je zopár z tých, ktoré mi zostali vry-
té v pamäti, nájdete ich tam však omno-
ho viac:

„Vynesieš tú tašku z vlaku, Corrie?“

„Je veľmi ťažká,“ povedala som.

„Áno,“ prisvedčil. „A bol by to naozaj bied-
ny otec, ktorý by žiadal od svojho malého 
dievčatka, aby nieslo taký náklad. Tak je to 
aj s odpoveďami. Niektoré poznatky sú pre 
dieťa príliš ťažké, budeš mi musieť dôverovať, 
že zatiaľ ich unesiem za teba.“ (Casper ten 
Boom, otec Corrie)

„Šťastie nie je niečo, čo závi-
sí od nášho okolia, Corrie. Je to nie-
čo, čo si vytvoríme vo svojom vnútri.“
(mama Corrie)

„U Boha nie je žiadne,keby‘, ani žiadne 
miesto nie je bezpečnejšie, ako iné.“ (Betsie 
ten Boom, staršia sestra Corrie)

„Ak nám Boh ukázal časy, ktoré prídu, 
je to ako potvrdenie toho, že On o tom vie. 
Niekedy nám dá vedieť budúce veci, aby nám 
povedal, že aj tie sú v Jeho rukách.“ (Betsie 
ten Boom, staršia sestra Corrie)

„Corrie, keď chodievame do Amsterdamu, 
kedy ti dám lístok?“

„Predtým, než nastúpime na vlak.“

„Presne tak. A náš múdry nebeský Otec 
tiež vie, čo kedy potrebujeme. Keď príde 
čas, pozrieš sa do svojho srdca a nájdeš tam 
silu, ktorú budeš potrebovať – práve včas.“ 
(Casper ten Boom, otec Corrie)

stojí za prečítanie

cílem a velmi pokojně z něj živoucí síla 
činila to, co bylo pro něj v plánu. Druhý 
den mě při příchodu do kanceláře přiví-
tal barvou vskutku ohnivou a vůní tak 
pronikavou, že pro ni bylo v kanceláři 
těsno. Přivřela jsem oči, stála v té vůni 
a znovu jsem zatoužila poddat se stej-
né živoucí síle, stát, růst a neminout se 
cílem dnešního dne. A nejen dne…

Corrie ten Boom
Útočište

neustále v spojení s Bohom a na modlit-
bách, snažili sa veci riešiť, ako najlepšie 
vedeli, a my môžeme len ticho obdivovať 
ich statočnosť a odvahu.

Jedného dňa bola však ich práca pre-
zradená a gestapo im to dobre spočítalo. 

Nasledujúce udalosti 
po uväznení si tak isto 
vyžadovali obrovskú 
dávku odvahy a viery 
v Boha. Corrie a Betsie 
kvôli ukrývaniu Židov 
prežili väzenie v Sche-
veningene, potom pra-
covný tábor vo Vu-
ght a nakoniec vyhla-
dzovací koncentrač-
ný tábor Ravensbrück 
v Nemecku. Corrie sa 
v tomto strašnom ob-
dobí svojho života 
mnohému naučila. Boh 
ju musel veľakrát lá-
mať, ukazovať jej nový 
pohľad na svet a na 
veci okolo nej. Veľkou 
oporou a pomocou jej 

v tom bola jej staršia setra Betsie, kto-
rej pevnú vieru nedokázalo nič rozkolí-
sať. Corrie aj Betsie boli veľkou posilou aj 
pre množstvo ďalších žien, uväznených 
v tomto tábore. Podarilo sa im tam prepa-
šovať malú Bibliu, z ktorej každý večer čí-
tali ostatným ženám v baraku. Betsie žiaľ 
koncentračný tábor Ravensbrück už neo-
pustila – zomrela v ňom.

Corrie sa v týchto ťažkých chvíľach na-
učila, čo je to skutočná láska a odpuste-
nie. Naučila sa, že nech sa deje čokoľvek, 
Ježiš je víťaz, a to aj potom v ďalších ro-
koch hlásala všetkým, ktorí ju chceli po-
čúvať. Po návrate domov strávila ďal-

Taky jste se letos báli, že nepřijde? 
Já moc! Když zima trvá, přestože dáv-
no mělo být jaro, když se „nic neděje“, 
třebaže vaše síly, trpělivost i víra už 
mají na kahánku, prosme Boha o vní-
mavost na hlas Utěšitele. Abychom 
neminuli na hrst fialek v ušmudlaných 
dětských dlaních nebo rychlenou cibu-
li, která nám svou barvou a vůní při-
nese naději.

Prosme o dar rozpoznání, kdy v hloubi 
černé díry, kterou by bylo tak logické radě-
ji minout, vyvěrá pramen života. Rozpo-
znání, že není jiné cesty, než vstoupit do 
té skříně mezi zatuchlé kabáty, abychom 
na jejím konci objevili Narnii, a v ní se stali 
hybnou silou k tomu, aby Aslan mohl pře-
vzít vládu nad tím, co mu od počátku patří.

Krásné jaro plné života vám se ze srd-
ce přeje

(dokončení ze strany 22)
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biblická úvaha

Letnice svatodušní svátky
Letnice neboli Svatodušní svátky jsou 

událostí, kterou jsme v minulosti mnoh-
dy (ač neprávem) opomíjeli. Je to jeden 
z velkých svátků jak pro Židy, tak i pro 
církev v novozákonní době. Zkusme 
si proto udělat takovou malou exkurzi 
do Bible i do dějin, abychom pochopili 
jejich význam a aby v nás vyvolaly správ-
nou odezvu – projev vděčnosti za nesmír-
ný Boží dar, který jsme získali sesláním 
zaslíbeného Utěšitele, Ducha svatého.

Letnice nejsou „svátkem“ jen křesťa-
nů. Jejich původ je mnohem starší 
a má své prameny v Božím zákonu, 
daném Izraeli. Letnice jsou význačným 
židovským svátkem, jedním ze tří svát-
ků, kdy se měl každý Žid ukázat před 
Pánem Bohem na místě, které si vyvo-
lil. Ustanovení těchto svátků je v 2M 
23,16; 34,22; 3M 23,10-21. Tam je přímo 
napsáno, že po 7 týdnech od Veliko-
noc, 50. dne měli mít tento svátek, kdy 
neměli pracovat a měli se ukázat se svý-
mi dary před Hospodinem.

 Tak to pravověrní Židé dělávali a cho-
dívali do Jeruzaléma. To je také důvod, 
že v době letnic, jak nám to popisuje 
kniha Skutků ve 2. kapitole, bylo v Jeru-
zalémě spousta Židů z celého světa 
(„Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé 
Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu 
a Asie, Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů 
Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané, židé 
i obrácení pohané, Kréťané i Arabové“ – viz 
Sk 2,9-11) byli zde právě proto. To byl 
také důvod, proč i apoštol Pavel spěchal 
a minul na své cestě Efez – chtěl být 
o letnicích v Jeruzalémě (viz Sk 20,16).

Chci o tomto dni mluvit – protože je 
významný nejen pro Židy, ale také i pro 
nás křesťany. Ne že bychom měli jako 
Židé putovat do Jeruzaléma a přinášet 
Pánu Bohu své oběti (jedno zda krva-
vé jako Židé či nekrvavé). Ale proto, 
že tento den je významným mezníkem 
pro všechny Boží lidi. Protože v tento 
den vykonal Pán Bůh něco jedinečné-
ho, výjimečného, neopakovatelného, co 
zásadně změnilo lidské dějiny.

Co znamenaly letnice pro Židy?
Význam letnic pro Izrael je dvojího 

charakteru:
Pro Židy byly „letnice“ především 

svátky konce žní 1 (obdobou našich 

1 Redakce autorů J. D. Douglas a kol.: 

dožínek). „Ze svého sídliště měl každý 
přinést dva kvašené chleby z jemné bílé 
mouky a dát je knězi, jenž je předložil 
Hospodinu spolu s oběťmi zvířat za 
hřích a oběťmi pokojnými…“2 Jsou při-
pomenutím toho, co Pán Bůh pro svůj 
lid učinil – směli užívat darů jeho milos-
ti. Mohli si s vděčností připomenout – 
Pán Bůh své sliby plní. Požehnání pro 
Izrael jako pozemský Boží lid znamena-
lo především dobrou úrodu, mír a klid 
v zemi.

Letnice jsou pro Židy ale také připo-
menutím zákona, daného na Sinaji. To 
platilo zejména v poexilní době a platí 
to až do dneška. Jsou připomenutím 
toho, že Pán Bůh dal na hoře Sinai své-
mu lidu Zákon. Tím okamžikem začalo 
něco nového. Potomci Jákobovi se sta-
li národem – vyvoleným Božím lidem. 
(Kniha Jubileí 1,1 s 6,17, TB, Pesahim 68b; 
Midraš, Tanhuma 26c)3. Letnice pro zbož-
ného Žida znamenají připomenutí, že 
patří k Božímu lidu, se kterým Hospo-
din uzavřel smlouvu.

Význam letnic pro křesťany
Je to zajímavé, ale pro křesťany mají 

letnice, podle mého chápání, rovněž 
dvojí význam.

Předně byl o letnicích „vylit Duch sva-
tý“. To je samo o sobě událost obrovské-
ho významu, které se chci věnovat dál. 
Je to jedno z velkých zaslíbení, dané 
proroky (např. Iz 44,3).

Vylití Ducha svatého na lidi je obrov-
ský Boží dar. Lidé, kteří byli předtím 
odkázáni jen na sebe, na své svědomí 
před Pánem Bohem a na svou oddanost 
Bohu (což jak dobře víme, je nedosta-
tečné k tomu, abychom mohli před 
ním obstát), mají najednou obrovskou 
pomoc. Mají zaslíbeného Přímluvce4, 
o kterém učedníkům před svým ukři-
žováním hovořil Ježíš. Nejsou sami. 
Jeho působením získávají Boží požeh-

Nový Biblický slovník, heslo „Letnice, 
svátek“.

2 Tamtéž
3 Řecky parákletos, »ten, který je přivo-

lán na pomoc«, »ten, který je vzýván«, 
latinsky „ad-vocatus“

4 Podle Arbeitsbuch für den biblischen 
Unterricht, Boddenberg D., Christ-
liche Verlagsgesselschaft Dillenburg 
1976, str. 72

nání. Samozřejmě, požehnání pro cír-
kev je jiné, než bylo slíbeno Izraeli. Je 
v duchovní oblasti, v jeho zmocnění 
můžeme nést ovoce Ducha, přináší 
pro církev dary Ducha ke vzájemnému 
budování a službě. Je zárukou toho, že 
budeme prožívat Boží pokoj, převyšující 
veškerý lidský rozum.

Duch svatý od této chvíle trvale pře-
bývá v nitru věřícího člověka. Naše 
těla jsou jeho chrámem (viz 1K 3,16.17; 
6,19). Pán Ježíš nám jej zaslíbil. Hovořil 
před svou smrtí u poslední večeře před 
smrtí právě o tom, že až bude od nich 
vzat, že jim pošle Utěšitele, nebo také 
Přímluvce (Parakleta), právního zástup-
ce. Řekl: „a já požádám Otce a on vám dá 
jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky 
– Ducha pravdy, kterého svět nemůže při-
jmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej 
znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.“ 
(14,16.17). Ale Přímluvce, Duch svatý, 
kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás 
naučí všemu a připomene vám všecko, co 
jsem vám řekl (14,27). Prospěje vám, aby-
ch odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám 
nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On 
přijde a ukáže světu, v čem je hřích, sprave-
dlnost a soud: Hřích v tom, že ve mne nevě-
ří; spravedlnost v tom, že odcházím k Otci 
a již mne nespatříte; soud v tom, že vládce 
tohoto světa je již odsouzen. Ještě mnoho 
jiného bych vám měl povědět, ale nyní bys-
te to neunesli. Jakmile však přijde on, Duch 
pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť 
nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, 
co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On 
mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co 
přijme ode mne. Všecko, co má Otec, jest 
mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, 
co přijme ode mne (16,7-15).

A tím druhým (a pro křesťany 
naprosto zásadním významem) je to, 
že v tento den vzniklo něco nového, 
jedinečného, co zde předtím nebylo, 
co apoštol Pavel označuje jako „tajem-
ství, které od věčných časů nebylo vyslo-
veno, nyní je však zjeveno prorockými 
Písmy a z příkazu věčného Boha stalo 
se známým mezi všemi národy, aby je 
poslušně přijali vírou“ (Ř 16,25.16). A na 
jiném místě jako „tajemství, které po 
věky a po celá pokolení bylo skryto, ale 
nyní je zjeveno jeho svatému lidu. Bůh jim 
chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho 
tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi 
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vámi, v něm máte naději na Boží slávu.“ 
(Ko 1,26.27). Je to vznik církve: „ekk-
lésie“ – „vyvolané“. Ta vznikla právě 
v tuto chvíli tím, že jednotliví věřící 
byli „jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo 
a všichni … byli napojeni týmž Duchem“ 
(1K 12,13). Už zde nebyli jen věřící jed-
notlivci jako dosud. Tato událost zna-
mená vznik Církve – jeho Těla. Církev 
Ježíše je něco úžasného. Nikde v Bibli 
nenajdeme její definici. My lidé se o to 
často pokoušíme, ale Bible nikde neří-
ká: „Církev je…“ Je to úžasné „tajem-
ství“, které dříve nebylo známo světu, 
jak říká Pavel v listu Efezským. Proto 
ji Bible ukazuje jen v obrazech: jako 
Tělo Kristovo, jako nevěstu Kristovu, 
jako stavbu, jako Boží pole, jako nebes-
ký Jeruzalém apod. Pro mne je rovněž 
velkým tajemstvím to, kdy jsem byl do 
tohoto Kristova těla včleněn. Bylo to ve 
chvíli, když byl vylit Duch svatý? V Bib-
li je přece napsáno, že jsme k tomu byli 
předurčeni ještě před ustanovením svě-
ta. Anebo to bylo ve chvíli, když jsem 
uvěřil v Pána Ježíše a v pokání mu pře-
dal svůj život? Pro mne je to tajemství. 
Podobně jako u lidského těla. Lidské 
tělo je tvořeno jednotlivými buňkami, 
které spolu úžasně spolupracují. Jenže 
buňky odumírají. Říká se, že po sedmi 
letech života se vymění všechny naše 
buňky – ale pořád je to naše tělo, pořád 
jsme to my – i když už to jsou úplně 
jiné buňky. Velké tajemství! Ale vím 
jedno: Patřím Kristu, jsem jeho součás-
tí, součástí jeho Těla, církve.

Co znamená „vylití Ducha svatého“?

Den letnic ve Skutcích 2 byl dnem 
seslání či vylití Ducha svatého. Duch 
svatý nebo Duch Boží byl na zemi příto-
men neustále. V době SZ zde byl rovněž 
Duch svatý, ale jeho působení bylo jiné. 
Pán Bůh ho sesílal na jednotlivé Boží 
lidi na určitou dobu ke splnění konkrét-
ního úkolu. Tak čteme o tom, že Pán 
Bůh seslal svého Ducha na Beseleela 
a Aholiaba k tomu, aby mohli realizovat 
budování Stánku úmluvy (viz 2M 31,2-
6). Ve 4M 11 Pán Bůh odebral z Ducha, 
který byl na Mojžíšovi a přenesl jej na 
70 starších, kteří měli spolu s ním nést 
břímě správy národa. Duch Boží byl 
na Jozuovi (5M 34,9). Duch Hospodi-
nův spočinul na soudci Otníelovi (Sd 
3,10), Gedeonovi (Sd 6,34), Jiftáchovi 
(Sd 11,29), Samsonovi (Sd 13,25; 14,6; 
14,19; 15,14), zmocnil se krále Saula (1S 
10,6.10; 11,6), od toho ale také odstou-

pil (1S 16,14). A tak bychom mohli pro-
cházet Biblí dál. Ve SZ nebylo zvykem, 
aby Duch svatý přebýval v jednotlivých 
lidech trvale. A už vůbec ne, že by byd-
lel ve společenství lidí.

Letnice tedy znamenají obrovský prů-
lom – Duch Boží byl vylit na lidi. Jakoby 
na znamení úrody, kterou získal Ježíš 
svou smrtí na kříži. Událost o letnicích 
byla naplněním proroctví. Nejen zmí-
něného Izaiáše 44,3 a Joela, kterého 
citoval ve svém kázání Petr. Zmiňuje se 
o ní také Ezechiel (11,19; 36,27; 39,29): 
A dám jim jedno srdce a vložím do jejich 
nitra nového ducha, odstraním z jejich těla 
srdce kamenné a dám jim srdce z masa… 
O této události prorokoval také Jan 
Křtitel. Čteme o tom ve všech evangeli-
ích. Jan oznamoval, že po něm přichází 
někdo větší, komu není hoden rozvázat 
řemínek u sandálů – a ten bude „křtít 
Duchem svatým a ohněm“ (Mt 3,11; 
Mk 1,8; L 3,16; J 1,33). Měl tím na mysli 
Pána Ježíše Krista.

A Ježíš sám tuto výjimečnou událost 
dále upřesnil (Sk 1,4.5): „Čekejte, až se 
splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode 
mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete 
pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto 
několik dní.“ Opravdu, od této události je 
dělilo už jen 10 dnů, protože tato slova 
řekl při svém nanebevstoupení.

Tak byl vylit Duch svatý podle zprávy, 
kterou jsme četli ve Sk 2. Teprve od této 
doby učedníci začínají s Duchem sva-
tým počítat, protože se to pro ně stalo 
realitou.

Jaké byly průvodní znaky seslání 
Ducha svatého?

Seslání Ducha svatého bylo prová-
zeno zvláštními fenomény, které se 
v této podobě už nikdy takto společně 
neopakovaly, i když některé z nich se 
opakovaly ve chvílích, kdy byli věřící 
opětovně naplňováni Duchem svatým.

Ozval se zvuk: hukot z nebe, jako když 
se žene prudký vichr (to je zajímavá zprá-
va, které si všichni museli povšimnout). 
Nebylo to obvyklé – venku určitě vichři-
ce v tu dobu nebyla.

Objevily se ohnivé jazyky: ukázaly se 
jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na 
každém z nich spočinul jeden. Tak byli 
všem přítomným zřejmí ti, kdo patří 
Kristu.

Byli naplněni Duchem a začali mluvit 
jinými jazyky, jak jim Duch dával promlou-
vat. Je zajímavé, že hovořili konkrétními 
jazyky zemí, kterými se v tehdejším 

světě mluvilo, jak vyplývá ze souvislosti 
textu. Téma, ač bylo řečeno v různých 
jazycích, bylo shodné: hovořili „o veli-
kých skutcích Božích“.

O významu této jedinečné události 
nám hovoří pak už jen apoštol Pavel, 
který napsal v 1K 12,13: Neboť my všich-
ni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, 
byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jed-
no tělo a všichni jsme byli napojeni týmž 
Duchem. Je to jediné místo v Písmě, kde 
se hovoří o křtu Duchem svatým jako 
o události, která se již stala.

Kdy jsou letnice?
Jak už bylo uvedeno na začátku 

(v souladu s ustanovením pro Židy) jsou 
letnice podobně jako Velikonoce pohyb-
livým svátkem. Odvozují se od Veli-
konoc. Je to 50 dní od vzkříšení Pána 
Ježíše Krista. 40 dní se vzkříšený Pán 
ukazoval různým způsobem svým učed-
níkům a pak byl vzat do nebe, jak nám 
popisuje Lukáš. A o deset dní později, 
v „den padesátý“ – jak uvádí řada pře-
kladů (např. nám známá Bible Kralická) 
došlo právě k události popisované ve Sk 
2. Přesně ve svátek, kdy byli v Jeruzalé-
mě Židé z celého světa.

A zcela konkrétně? V letošním roce 
připadají letnice na 19. května – ve 
Východní církvi na 23. června. Rozdíl je 
dán použitím jiných kalendářů v západ-
ní a východní církvi.

biblická úvaha
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biblická úvaha

TOMÁŠ PALA

Jaký je význam Ducha svatého pro 
lidi v novozákonní době?5

1. Duch svatý usvědčuje člověka z hříchu 
a vede ho k pokání (změně smýšlení) 
(J 16, 8-9): On přijde a ukáže světu, v čem 
je hřích, spravedlnost a soud: Hřích v tom, 
že ve mne nevěří. Působí znovuzrození 
(J 3,5): Amen, amen, pravím tobě, nenaro-
dí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít 
do království Božího.

2. Dává jistotu, že jsme Božími dětmi (Ř 
8,9): Vy však nejste živi ze své síly, ale 
z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch 
přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten 
není jeho. (Ř 8,14-16): Ti, kdo se dají vést 
Duchem Božím, jsou synové Boží… Tak 
Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že 
jsme Boží děti.

3. V Duchu svatém jsme posvěceni (1Te 
4,3): Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěce-
ní. (1Pt 1,2): a byli (jste) předem vyhléd-
nuti od Boha Otce a posvěceni Duchem, 
aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu 
a byli očištěni pokropením jeho krví.

4. Duch svatý přebývá v církvi a v každém 
věřícím (1Ko 3,16): Nevíte, že jste Boží 
chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? 
(1K 6,19): Či snad nevíte, že vaše tělo je 
chrámem Ducha svatého, který ve vás pře-
bývá a jejž máte od Boha?

5. Duch svatý dává duchovní dary (1Ko 
12,1 a 4-11): Pokud jde o duchovní dary, 
bratří, nechtěl bych vás nechat v nevědo-
mosti… Jsou rozdílná obdarování, ale ten-
týž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; 
a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, 

5  Podle Arbeitsbuch für den biblischen 
Unterricht, Boddenberg D., Christli-
che Verlagsgesselschaft Dillenburg 
1976, str. 72

který působí všecko ve všech. Každému je 
dán zvláštní projev Ducha ke společnému 
prospěchu. Jednomu je skrze Ducha dáno 
slovo moudrosti, druhému slovo pozná-
ní podle téhož Ducha, někomu zase víra 
v témž Duchu, někomu dar uzdravování 
v jednom a témž Duchu, někomu působe-
ní mocných činů, dalšímu zase proroctví, 
jinému rozlišování duchů, někomu dar 
mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, 
co to znamená. To všechno působí jeden 
a týž Duch, který uděluje každému zvlášt-
ní dar, jak sám chce.

6. Duch svatý vypůsobuje ovoce Ducha 
svatého (Ga 5,22): Ovoce Božího Ducha 
však je láska, radost, pokoj, trpělivost, las-
kavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeo-
vládání.

7. Duch svatý nás chce vést (J 16,13): Jak-
mile však přijde on, Duch pravdy, uvede 
vás do veškeré pravdy. (Sk 8,28-29): 
Duch řekl Filipovi: „Běž k tomu vozu a jdi 
vedle něho!“ (Sk 10,19-20): Petr stále 
ještě přemýšlel o svém vidění, když mu 
Duch řekl: „Jsou tu tři muži a hledají tě; 
sejdi hned dolů a bez rozpaků s nimi jdi, 
neboť já jsem je poslal.“ (20,22-23): Nyní 
jdu do Jeruzaléma, protože mě Duch nutí, 
a nevím, co mě tam potká. Vím jen tolik, 
že mi Duch svatý město od města ohla-
šuje, že na mne čekají pouta a utrpení; 
(Ř 8,14): Ti, kdo se dají vést Duchem 
Božím, jsou synové Boží; (Ga 5,18): Dáte-
li se však vést Božím Duchem, nejste už 
pod zákonem.

8. Duch svatý se za nás přimlouvá (Ř 
8,25-27): Tak také Duch přichází na 
pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, 
jak a za co se modlit, ale sám Duch se za 
nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. 

Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem 
Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté 
podle Boží vůle.

9. Chce oslavit především Pána Ježíše 
(J 16,14-15): On mě oslaví, neboť vám 
bude zvěstovat, co přijme ode mne. Všec-
ko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že 
vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.

10. Pečetí náš život (2K 1,22): On nám také 
vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého 
Ducha jako závdavek toho, co nám připra-
vil. (Ef 1,13): V něm byla i vám, když jste 
uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém 
spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť 
zaslíbeného Ducha svatého.

Máme-li Ducha svatého, projeví se na 
nás jeho „otisk“, je to na nás vidět.

Uvědomujeme si, jak veliký je dar, kte-
rý nám Pán Bůh dal po vzkříšení našeho 
Spasitele a po jeho odchodu do nebes-
ké slávy v zaslíbeném Duchu svatém? 
Vždyť právě on způsobuje a umožňuje 
to, že zůstáváme trvale ve svém Spasi-
teli. On je tím, kdo nám připomíná, co 
je pravda, varuje nás před pokušením, 
dává nám milost k pokání a dokonce i ve 
chvílích, kdy už sami se nedovedeme ani 
modlit, se za nás přimlouvá.

Budeme těmi, kdo jsou za tento dar 
nevýslovně vděční, těmi, kdo se jím rádi 
a poslušně nechají vést – anebo naopak 
těmi, kdo ho budou uhašovat a zarmu-
covat svým jednáním, nebo se dokonce 
jemu protivit?

Jen v Duchu svatém můžeme vést na 
této zemi vítězný boj a obstát jako Boží 
děti. Díky Bohu za jeho nevýslovný dar!
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biblický kvíz

PETR VAĎURA

Reportér: Zdá se, že nepřicházím 
vhod.

Neznámý: Ale jen pojďte, když už jste 
tady. 

R: Včera večer došlo na dvoře k vel-
kým přesunům kompetencí. Postihlo 
vás to nějak?

N: Nechcete se bavit o něčem jiném? 
Třeba o mezinárodní politice? Máme 
velké obavy z asyrského vojska...

R: Říká se, že jste byl sesazen z pozice 
správce domu a na vaše místo postoupil 
...

N: Ano, postoupil, co má být. Stal 
jsem se vrchním písařem, což je velmi 
odpovědná funkce. Zodpovídám za veš-
kerou královu korespondenci, za vedení 
archivu a samozřejmě za všechny účty.

R: Jenomže to, co je na těch účtech, 
rozhoduje správce domu – a to už nejste.

N: Je plně v kompetenci krále, koho si 
do jaké pozice určí. Já jsem byl správ-
cem domu mnoho let a myslím, že jsem 
vykonával tento úřad ke všeobecné spo-
kojenosti.

R: Myslíte? A co prorocká hrozba, 
která byla nad vámi vyslovena, když 
jste si pořídil tu nákladnou hrobku 
naproti hradbám? Tento váš podnik kri-
tizoval nejen prorok, ale i lidé ve městě.

N: Každý by si měl hledět svých 
záležitostí.

R: Jenomže vy jste jako vysoký státní 
úředník v centru pozornosti veřejného 
mínění. Říká se, že takovou hrobku si 
nelze pořídit z platu státního úředníka, 
takže... 

N: Takže co? Chcete naznačit, že jsem 
si na ni nakradl?

R: Ne, jen opakuji, co se říká. Navíc 
vám lidé vytýkají, že ta hrobka příliš 
zavání kultem jistého východního boha 
smrti. To není příliš v souladu s naším 
náboženstvím ani se státními zájmy 
Judska.

N: Každý si může věřit, čemu chce. 
Já si všechny náboženské povinnosti 
plním, tak co mi kdo vytýká.

R: Jak to vlastně bylo s tím proroc-
kým výrokem, který prý krále natolik 
ovlivnil, že vás z vašeho vysokého pos-
tu odvolal?

N: Prorocký výrok! Obávám se, že syn 

Amósův prorokoval pod vlivem finanč-
ního daru syna Chilkijášova. Nemá mi 
co vytknout. Jsem oddaným králov-
ským služebníkem.

R: Prý vám mimo jiné vytýkal i vaše 
proslavené vozy, na kterých se prohání-
te po judské poušti.

N: Nezlobte se, ale tohle nikam neve-
de. Jestli vás nezajímá nic jiného, bude-
me muset rozhovor ukončit.

R: Ještě poslední otázka: už jste své-
mu nástupci předal klíč domu Davidova 
a šerpu?

N: Ano, při slavnostní audienci u krá-
le včera večer.

R: Děkuji za rozhovor.

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

Rozhovor s Neznámým 
Výsledek biblického kvízu 

04/2012

Odpověď na otázku zní: 
Jónatan 1 Samuelova 14,1-46 

Knihu od nás dostává 
Ondřej Šimik z Ropic

Odpovědi i se svou adresou posí-

lejte pomocí SMS zprávy na telefon-

ní číslo 731 085 205. Nezapomeňte 

uvést zpáteční adresu. Ze správných 

odpovědí vylosujeme jednu, kterou 

odměníme knihou
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úvaha

O požehnání,
jež rodiny a národy čerpají

Po zprávě o stvoření v prvních dvou 
kapitolách Genesis vypráví první kniha 
Starého zákona z velké části příběh jed-
né rodiny. Tato rodina pochází z kme-
nové rodiny: prvního člověka, jeho ženy 
a synů Kaina a Ábela. 

Se zmínkou o lidském pádu do hří-
chu v Genesis třetí kapitole se setkáme 
často. Podíváme-li se o kapitolu dál, je 
jasné, co všechno tento pád způsobuje. 
Začíná to lidskou vzpourou proti Bohu 
a pokračuje to narušením vztahu mezi 
mužem a ženou. Jako rodiče první bra-
trské dvojice předávají Adam s Evou 
svůj hřích zcela zjevně dále na své děti. 
V případě Kaina ukazují rodokmeny, 
jak jsou hřích a násilí předávány z gene-
race na generaci (Gn 4,17-24). I když se 
Šétem začíná nová linie požehnání (Gn 
5), zlo zaujímá v srdcích rodin a národů 
takový prostor, že se Bůh rozhoduje lid-
stvo jako takové vyhladit (Gn 6,1nn). 

Po potopě

Po soudu potopou celého lidstva začí-
ná Bůh opět jednou kmenovou rodi-
nou. Z rodiny Noemovy se pak člení 
celé lidstvo a Gn 8,21 ukazuje, že zlé 
lidské srdce se nezměnilo ani po poto-
pě. U Noema a příslušníků jeho rodiny 
se také setkáváme se zlým a ničivým 
smýšlením. Jak na to reaguje Bůh? Mís-
to dalšího celosvětového soudu přichází 
s celosvětovým příslibem a smlouvou. 

Lidé, o kterých píše 1. Mojžíšova, 
nežijí osamoceně. Jde o manželské part-
nery: Adama a Evu, Abrama a Saraj, 
Izáka a Rebeku, Jákoba a Leu. Jsou sou-
částí dějin, genealogie - praděd, děd, 
otec a matka, syn a vnuk. Každá kme-
nová rodina tak měla svůj význam pro 
širší rodinu a rod. Z širší perspektivy 
vidí Genesis rody jako součásti národů. 
Národy samy o sobě ještě neexistova-
ly, když tak jen jako část společenství 
národů - lidstva jako celku.

Výhybky

Když Bůh znovu začal s jednou rodi-
nou, byly zde - přesně jako u Adama 
a Evy - položeny výhybky pro rody, 
národy a celé lidstvo. Zvláštní pozor-
nost zakusí právě jednání této první 

rodiny po potopě (9,18-29). První obdě-
lávání půdy po potopě nepřináší trní 
a bodláčí, nýbrž víno, symbol pokoje 
a spořádaného vztahu mezi Bohem, člo-
věkem a zemí.

A přece již první Noemovo zacházení 
s půdou vede ke zneužití, napřed u něj 
samého a následně také u rodiny. Noe 
nepoužil víno k pokoji, nýbrž ke zpi-
tvoření svého nároku a odpovědnosti 
prvního vládce lidstva. Exemplárně to 
ukazuje, jak už první vládce - tím i Boží 
zástupce po potopě - nedostojí svému 
postavení. Přímo na to naváže hanebné 
chování jeho nejmladšího syna Cháma. 
Potom zase Chámův syn Kenaan, vple-
tený do koloběhu zániku. Je zřejmé, že 
se pohled zaměřuje na ty tři generace, 
které spolu bydlí a žijí uprostřed rodiny. 
Zneuctění hlavy rodu jejím nejmlad-
ším synem (9,24) vyústí v kletbu, pro-
nesenou nad ním a jeho nejmladším 
synem Kenaanem (srov. 10,5). Protože 
byl Chám nejmladší, bylo jeho postave-
ní nejmladšího z bratrů přeneseno také 
na jeho syna Kenaana. Uvnitř Noemovy 
rodiny je výslovně určen za služebníka. 
Následující schéma ozřejmuje vývojo-
vou linii zmaru:
půda/vinice  Noe  Chám Kenaan

Stopy hříchu
Kmenová rodina lidstva tak začíná 

trhlinou: Chám zneuctí svého otce Noe-
ma. Noe vysloví kletbu nad svým vnu-
kem. Z celkové situace v Genesis čtenář 
poznává, kam to všechno povede, totiž 
k Božímu soudu. Když se zlé lidské 
srdce nezmění a když je kmenová rodi-
na narušena hříchem (Gn 3-4), pak se 
lidstvo samo nespasí. Zlo se předává na 
všechny rody a národy - celému lidstvu. 

Bůh zde učinil opatření, sám Noe-
mu a jeho synům požehnal. Mají se 
rozmnožit a naplnit zemi (9,1 - 19). Toto 
pověření pod Božím požehnáním utrpí 
hned ránu 9,18nn: To, co udělal Chám 
Noemovi (v. 24), předává Noe na Chá-

mova syna Kenaana (Kap. 10). Kenaan 
bude podřízen Jafetovi (jihoevropské 
a maloasijské národy). Kenaan je pod-
řízen Šémovi (Aššúr, Aram, Hebrejci). 
Nakonec je Kenaan podřízen také svým 
bratrům (Kúš, Misrajim, Put). Kúš jako 
první syn zplodil Nimroda s jeho krá-
lovstvími v Babylónu, Ereku, Akadu, 
Kelachu a Ninive (10,6nn). Z druhého 
syna Misrajima povstali Egypťané. Poz-
dější dějiny ukážou, že Kenaan musel 
sloužit jak Babylónu, tak i Egyptu.

Nenapodobitelným způsobem je zde 
představeno ničivé jednání jednotliv-
ců uvnitř rodiny a ukázány dopady na 
společný život národů. To, co začíná 
v této rodině a je zprostředkováno celé-
mu rodu, stává se jeho základem a tím 
i základem vztahů k jiným národům. 

Požehnání pro národy
V Genesis 12. kapitole začíná Bůh 

opět s jednou kmenovou rodinou - 
rodinou Abrama. Cílem je od začátku 
požehnání pro národy. Tak jak Noe-
mova rodina uvolnila zlo a kletbu náro-
dům, tak má nyní skrze jinou rodinu 
přijít k národům dobré Boží požehnání 
k jejich spáse (v. 1-3) Od 12. kapitoly jde 
především o vznik rodiny, která nemá 
startovní kapitál ani jednoho syna. 
Nakonec se z tohoto bezdětného páru - 
Abrama a Saraje - přece jen stane velký 
rod. Zdůrazňuje to na konci knihy Gene-
sis seznam potomků (46,8nn) a požeh-
nání dvanácti synů (49.kap.) sdělující 
určení tohoto národa. Tato velká rodina 
v kulatém počtu sedmdesáti (46,27) je 
povolána k požehnání sedmdesáti náro-
dů (kap. 10). Jákobův rod má konkrétně 
za cíl Kenaana, syna Chámova. Tak Bůh 
začíná s novým požehnáním cestu zpět 
k první rodině po potopě. Napřed však 
musí tato kmenová nejprve povstat. 

Spor a smíření 
Kmen rodiny stojí v 1. Mojžíšově kni-

ze před zdánlivě nekončící řadou zkou-
šek jejího rozdělení: spory, pomsta, 
závist a nenávist.

ze smíření
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Z velké části nejsme spraveni o tom, 
zda se jednotlivé osoby spolu usmíři-
ly. Je však povzbuzující skutečností, že 
existují dva příklady smíření:

Smíření mezi bratry

Celkem podrobně je vylíčen vztah 
mezi Jákobem a Ezauem. Oba synové 
jsou svými rodiči používáni jako nástro-
je k naplnění jejich cílů. Nakonec musí 
Jákob utéct, protože společně s matkou 
připravili Ezaua o prvorozenství. Spor 
je rozdělil. Vládne atmosféra nepřátel-
ství a pomsty. Ve hře je dokonce sama 
existence rodiny (27,41-45) a její funk-
ce nositele požehnání Kenaanu. Jákob 
sice vykročil ze země s požehnáním 
a dostává od Boha potvrzení, že se opět 

vrátí (28,1nn), ale po celou tu dobu visí 
ve vzduchu pomsta ohlášená Ezauem 
(32,4-9). Ze strachu posílá Jákob jako 
dar na usmířenou jednu část svého stá-
da za druhou (32,21). Když se pak oba 
bratři nakonec setkají, dochází k srdeč-
nému smíření. Oba se setkávají jako 
požehnaní a mohou si proto podat na 
usmířenou ruku. Tím je na tomto mís-
tě knihy Genesis učiněn (od Abrahama 
přes Izáka k Jákobovi) docela rozhodují-
cí krok: dochází ke smíření rodiny, z níž 
se má stát národ.

Smíření pro bratry a národy

Na základě Josefova příběhu je 
v Genesis zřejmé, jak se Boží požeh-
nání dostane skrze tuto novou rodinu 

ke všem národům. S dobou hladomo-
ru se začne těžké období i národům 
kolem Egypta (41,54): „ve všech zemích 
byl hlad, ale v celé egyptské zemi měli 
chléb.“ Nakonec přichází „všechny 
země do Egypta, aby nakupovaly u Jose-
fa obilí“ (41,57). Díky Josefově moud-
rosti se národy nasytily, protože Josef 
spravoval zásoby obilí, takže „země 
egyptská a země kenaanská“ mohly být 
nasyceny (47,13nn). Na samém začátku 
dává text jasně najevo, že s Josefem je 
sám Bůh (39,21) a jen Bůh může faraó-
novy sny vyložit (41,16.39).

Bůh zde působí skrze syna Izákovy 
rodiny, jeho potomka Šéma, k požehná-
ní Egypta a Kenaanu, kteří jsou nazváni 
syny Chámovými (Gn 10,6). Od Noema 
a jeho synů se celá země rozvětvila pod-
le národů a zemí (10,5.20.31.32). Nyní 
se oba Chámovi synové opět potkávají 
spolu s celou zemí v Egyptě, aby měli 
podíl na Božím požehnání, které je zde 
udíleno skrze Josefa 

První kniha Mojžíšova končí smíře-
ním. Na konci se Izákovi synové ještě 
jednou potkávají (50,15-21), neboť je 
jim jasné, že se jako rodina ještě nesmí-
řili. Bůh použil Josefa jako jednotlivce, 
aby se stal požehnáním vlastní rodině, 
Kenaanu, Egyptu a celé zemi. Ale rodi-
na jako celek ještě smířena nebyla. Zlo 
je stále od sebe oddělovalo a zdálo se, 
že je to jen otázkou času, kdy se Josef 
pomstí svým bratrům a jejich dětem. 
Zlo by opět mělo ničivé důsledky 
a národ, který byl vyvolen za nositele 
požehnání, by se sám diskvalifikoval. 
Ale Josef při sobě samém rozpozná-
vá dobré Boží jednání, které nakonec 
z jeho vlastní rodiny učinilo národ. 
Protože to rozpoznal, nechce zničit 
národ, který požehnal sám Bůh. 

Josef však nepoznává jen jeho 
význam pro svou vlastní rodinu, nýbrž 
také pro společenství národů. Nechce 
být pohřben v Egyptě. Jeho kosti mají 
být také pochovány v Kenaanu (50,22-
26). Tam doputuje se svým národem 
Izrael, aby byl požehnáním pro národy.

Je zřejmé, že Josefovo smíření s bra-
try není jen soukromou záležitostí. 
Smíření uvolňuje sílu požehnání, dává 
život rodinám a působí pokoj mezi 
národy. 

úvaha

Manželé Abram a Saraj
Izák a Rebeka
Jákob a Lea
Jákob a Ráchel

12,10-20; 16,1n
27,5nn
29,31nn
30,1nn

Manželky Saraj a Hagar
Lea a Ráchel

16,3nn; 21,8nn
30,14nn

Rodiče a děti Ezau a Rebeka & Izák
Izák a Šimeon & Lévi
Juda a Tamar
Jákob a Ruben
Lot a dcery

26,35
37,25nn
38,24nn
35,22
19,30-38

Sourozenci Jákob a Ezau
Josef a bratři

25,29-34; 27,41nn; 32,12nn
37,1nn; 42,6nn; 44,16nn; 50,15nn

Francesco Hayez - Smíření
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představujeme

Křesťanský sbor Bohumín
Křesťanský sbor v Bohumíně je, z cel-

kového počtu více než padesáti Křesťan-
ských sborů, nejstarším fungujícím 
sborem v České republice. K Večeři 
Páně se zde věřící poprvé sešli 4. červ-
na 1911, během návštěvy bratra Fritze 
Kocha z Berlína. Sál pro shromáždění 
byl poprvé pro veřejnost otevřen 22. 
září 1912.

Sbor v Bohumíně navštěvovali od 
prvopočátku bratři a sestry z tehdejšího 
Rakouska-Uherska a to nejen ze Sbo-
rů otevřených bratří, ale i ze Svobodné 
reformované církve i znovuzrození lidé 
z církve evangelické.

Vypuknutím první světové války 
došlo v životě sboru k citelnému útlu-
mu, neboť řada bratrů musela nastoupit 
vojenskou službu.

Po válce došlo opět k oživení – sbor 
se postupně rozšířil natolik, že dosavad-
ní místnost nestačila a v roce 1926 bylo 
rozhodnuto postavit nový sborový dům, 
který byl dokončen v roce 1928.

Byl to první sborový dům bratrských 
sborů v Československé republice a po 
generální rekonstrukci v letech 1982-
1984 slouží pro shromáždění věřících 
křesťanského sboru doposud. S vděč-
ností při tom vzpomínáme na nezišt-
nou pomoc „fyzickou i finanční“ při 
této rekonstrukci věřícím, především ze 

sboru v Českém Těšíně, ale i ostatním 
z Havířova, Vsetína, Karviné, Ostra-
vy a dalším ochotným dárcům z celé 
republiky. Po rekonstrukci proběhly ve 
sborovém domě různé aktivity (celo-
státní setkání starších sborů, nácviky 
a setkání k 10. výročí založení pěvecké-
ho sboru v Ostravě aj.)

Během oslav stoletého trvání našeho 
sboru jsme uspořádali řadu akcí:

 Poprvé jsme oslavili Velikonoce jako 
svátek a symbol svobody uspořádáním 
sederové večeře spojené s výkladem 
Velikonoc, svátků, jež jsou už 3 500 let 
symbolem svobody. Židé svátek stále 
slaví, jako by byl jejich první. Připo-
míná jim, co pro ně Bůh udělal, když 
je vyvedl z egyptského otroctví a učinil 
z nich svobodný národ. Během Veli-
konoc neměl nikdo zůstat sám, proto 
byli k „sederové večeři“ zváni lidé, kte-
ří žili sami. Sederový večer není jen 
„hagadou“, vyprávěním o mimořádném 
Božím působení. Boží činy mají být 
vnímány pokud možno všemi smysly 
a tuto zkušenost má účastníkům zpro-
středkovat velikonoční večeře. „Mesián-
ská (křesťanská) hagada“ vztahuje své 
vyprávění na Ježíše Krista, který podle 
Bible přináší člověku skutečnou vnitř-
ní svobodu od všeho, co jej svazuje 
a brání rozvoji jeho pravého lidství. Na 

tuto slavnost jsme pozvali i své příbuz-
né a známé, kteří nejsou členy sboru. 
Letos, na Zelený čtvrtek dne 28. března 
2013, jsme sederovou večeři uspořádali 
již potřetí.

Hlavním spolupořadatelem je vždy 
bratr Jaromír Andrýsek ze sboru z Čes-
kého Těšína, který k nám rovněž pravi-
delně přijíždí a vede středeční biblické 
hodiny a většinou doprovází a překládá 
hostující bratry ze zahraničí. Nejčastěji, 
téměř každoročně, nás navštěvuje bratr 
Siegfried Lüling z Německa, ale jsou to 
i misionáři z jiných zemí: slovem nám 
posloužili např. mladá misionářka Lin-
da z Finska, která vyprávěla o své práci 
v přímořském státě Papua-Nová Guinea 
v Oceánii, navštívil nás bratr Joy z Indie 
– kromě služby slovem se s námi podělil 
i o zkušenosti s prací křesťanů v Indii. 
Mladá misionářka Katrin Mellwigová 
nás seznámila se svou sedmiměsíční 
prací na misii v Burkině Faso v Africe. 
O své zkušenosti z překladatelské práce 
Bible v rámci Wycliffovy mise v afric-
ké Keni se s námi podělili manželé 
Kaczmarczykovi z Českého Těšína.

Na podzim roku 2010 jsme začali 
pořádat Alfa kurzy. Ve dnech 15. říj-
na až 26. listopadu proběhl první Alfa 
kurz, ale ukázalo se, že zvolené prosto-
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ry nebyly k tomuto účelu příliš vhod-
né a jiné vhodnější se nám nepodařilo 
zajistit. Proto se v dalších kurzech nepo-
kračovalo.

Od dubna 2012 v našem sboru fun-
guje dětský hudebně-divadelní kroužek 
Mraveneček. V současné podobě 
sdružuje děti od 3 do 12 let, které se 
(rozdělené do dvou skupin) setkávají 
každé druhé úterý. Ve společných chví-
lích se děti věnují nacvičování scének, 
zpívání písniček, hraní na hudebních 
nástrojích a různým užitečným hrám. 
Maminky dětí zatím tráví čas spolu 
v jiné místnosti, kde vyrábějí potřebné 
kulisy, rekvizity a kostýmy. Když mají 
Mravenečci nacvičeno dost materiálu, 
předvedou ho na vystoupení v našem 
sborovém domě (nebo i mimo něj). To je 
vždycky příležitost pro pozvání spolužá-
ků, známých nebo i širší veřejnosti a my 
máme radost z dobré atmosféry, která 
na místě panuje i díky ochotě našich 
sester při přípravě občerstvení.

Letos se náš sbor zapojil i do Národ-
ního týdne manželství organizováním 
společenského večera v kulturním cent-
ru města. Na programu byla přednáška 
věřícího manželského páru Jany a Karla 
Praisových, kteří i na podkladě vlastních 
zkušeností mluvili o tom, že „Manžel-
ství je umění“ (motto letošního ročníku 
NTM). Zúčastněné páry se v příjemné 
atmosféře při svíčkách mohly zapojit do 
soutěží a vyhrát tak pěknou odměnu, ale 
i zažít s partnerem něco nového a poznat 
ho zase o trochu lépe.

Činnost sboru se však neomezuje jen 
na pravidelná nedělní a středeční setká-
ní u Božího slova v prostorách našeho 
sborového domu. Organizujeme řadu 
akcí, jako jsou každoroční víkendo-

vé pobyty v chatě křesťanských sborů 
na Nivách u Vsetína vánoční koncer-
ty opavské skupiny OKTETO, setkání 
u vaření vaječiny, na kuželkách, při 
petangu a jiných sportovních či spole-
čenských akcích i cyklistické výlety do 
okolí Bohumína.

Od roku 1998 se sbor rovněž podílí 
na svatbách svých členů a pravidelně 
zahrnuje do svého programu vyprošení 
si požehnání pro novorozence.

Ve spolupráci s věřícími Církve bratr-
ské, jsme se rovněž finančně a materi-
álně podíleli na pomoci bezdomovcům.

Početně patří náš sbor v současné 
době k těm menším, jedná se o ca 30 

věřících včetně dětí, průměrná návštěv-
nost bývá však kolem 15 až 20.

V současnosti mívají naše nedělní 
shromáždění následující průběh:

• Krátké přivítání přítomných spojené 
s přečtením citátu z Božího slova

• Modlitba za děti, před jejich odcho-
dem do besídky

• Služba Slovem – bratr podle plánku, 
nebo některý ze starších bratrů sboru

• Památka Páně
• Zakončení modlitbami

Souběžně probíhá besídka, v jejímž 
vedení se střídají sestry Šárka Kostláno-
vá a Martina Štěrbová

Na závěr je vždy malé občerstvení 
a volná rozprava mezi účastníky.

Chcete-li nás podpořit modlitbou, 
pak jako námět uvádíme především 
duchovní probuzení obyvatel a veřej-
ných činitelů našeho města. To také 
znamená, že každý znovuzrozený 
z našeho sboru by měl být v evange-
lizaci aktivní. Přejeme si, aby evan-
gelizace vyvěrala z našeho osobního 
vztahu s Bohem a života pro blížní 
v našem okolí. Vždyť na naší tváři se 
má zrcadlit slavná zář Páně. Věříme, 
že tomu Pán požehná a že se to proje-
ví i v růstu znovuzrozených v našem 
sboru. 

představujeme
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aktualita

1 150
(zlomy, zvraty, dôsledky)

Motto: 
„Človeče, povedz nám, 

prečo si utvoril Slovienom písmená 
a učíš ich, ktoré nikto predtým 
nevynašiel, ani apoštoli, ani rímsky 
pápež a ani Gregor Bohoslovec, 
ani Hieroným, ani Augustín? 

My však poznáme len tri jazyky, 
ktorými sa patrí v knihách sláviť 
Boha: Hebrejcov, Grékov a Latincov. 

Odpovedal im Filozof:
Či neprichádza dážď od Boha na 
všetkých rovnako? 

Či slnko nesvieti 
tak isto na všetkých?

Či nedýchame na vzduchu 
rovnako všetci? 

To ako vy sa nehanbíte 
len tri jazyky spomínať a nariadiť, 
aby ostatné národy a kmene 
boli slepé a hluché?“ 

Titulok sa ťažko hľadá, keď sa chce-
me téme skôr vyhnúť než sa o nej rozši-
rovať. Povedané inak, nepôjde o súvislý 
útvar – v záujme stručnosti. V tomto 
roku si časť európskej kultúrnej spoloč-
nosti opäť pripomenie príchod vieroz-
vestcov. Po náčrte dejinného pozadia 
upriamime pozornosť na dôsledky 
vývoja misie, ktorá sa predčasne ukon-
čila: Vplyv Byzancie musel na istej časti 
európskeho kontinentu vrátane nášho 
územia definitívne ustúpiť tomu latin-
skému. 

Ide o fragmenty a v tom zmysle sa 
niektoré údaje opakujú, iné sa môžu 
mierne vzájomne odlišovať, lebo uda-
losti na sklonku prvého tisícročia sa 
nedali vyhodnotiť a zdokumentovať 
presne a spoľahlivo. 

Veľkomoravské knieža Rastislav bol 
v politickej oblasti suverénnym panov-
níkom, ale duchovne patrila Veľká Mo-
rava, kam kresťanstvo prišlo niekedy na 
počiatku 9. storočia, pod pasovskú die-
cézu. Robil cieľavedomú slovanskú po-
litiku a spôsobil nemálo starostí fran-
ským vládcom. Veľkomoravský štát sa 
za Rastislava skonsolidoval a politicky 
zjednotil. Narážal však na mocenské aš-
pirácie Franskej ríše. 

Pasov ležal na území Východofran-
skej ríše, hlavného súpera Veľkej Mo-
ravy. Rastislav by sa rád sám stal arci-
biskupom. Pápež Mikuláš I jeho prosbu 
o vyslanie biskupa odmietol, lebo si ne-
chcel Frankov rozhnevať. Rastislav pre-
to požiadal o kresťanských učiteľov by-
zantského cisára Michaela III. Micha-
el poslal na Moravu bratov Konštantí-
na a Metoda. Prišli ta roku 863. Na za-
čiatok ostali vyše štyri roky. Konštantín 
vytvoril písmo hlaholiku. Spolu s Meto-
dom v tomto písme preložili do staro-
slovenčiny evanjeliá a niektoré biblic-
ké knihy. Tak bolo možné v starosloven-
skom jazyku viesť aj bohoslužby. 

Slovanská liturgia však bola pre fran-
ských kňazov neprijateľná. To prima-
lo pápeža Hadriána II., aby Konštantí-
na a Metoda povolal do Ríma. Pápež po-
užívanie slovanských obradov povolil 
a schválil aj bohoslužobné knihy v tom-
to jazyku. To sa stalo roku 868. Konštan-
tín v Ríme ochorel, vstúpil tam do gréc-
keho kláštora a roku 869 zomrel. V kláš-
tore prijal meno Cyril. 

Metoda menoval pápež arcibisku-
pom a pápežským legátom pre morav-
ské zeme. Na spiatočnej ceste na Mora-
vu bol však franskými biskupmi v Ba-
vorsku zajatý a na tri roky uväznený. 
V skutočnosti bol odsúdený na doživo-
tie, dali ho previesť do Švábska, do kláš-
tora v Ellwangen, aby nebol pre nich ne-
bezpečný. Na zásah nového pápeža Jána 
VIII. bol v roku 873 prepustený. Na Mo-
rave po jeho návrate už vládol Sväto-
pluk. 

Východná oblasť Veľkej Moravy, kto-
rej podstatnú časť tvorilo územie Slo-
venska, hrala v politickom, hospodár-
skom i kultúrnom dianí nepochybne 
významnú úlohu. Táto úloha sa zvyšo-
vala tým, že údelným kniežaťom sídlia-
cim v Nitre bol Svätopluk, mladý a mi-
moriadne schopný štátnik. (...) Ten za-
jal Rastislava. Na Moravu však pritia-
hol Karolman (kráľ hornej Franskej ríše, 
Bavorska, Horného Talianska), vydran-
coval krajinu a prevzal Rastislava ako 
svojho zajatca. Dopravil ho do Bavor-
ska, kde sa v Rezne roku 870 konal veľ-
ký ríšsky snem. Po obžalobe z nepria-
teľstva voči ríši a porušenie prísahy ver-

nosti bol Rastislav odsúdený na smrť. 
Kráľ mu dal milosť, nechal ho však osle-
piť a zavrieť do kláštora, kde zomrel. 

Po smrti Metoda znova prepukli ne-
zhody medzi slovanským a latinským 
klérom. Nový pápež Štefan V. slovan-
skú liturgiu zakázal a za hlavu cirkvi 
celej Moravy menoval vysväteného nit-
rianskeho biskupa Wichinga – odporcu 
Metodovho. (Poznámka: „Písomná sprá-
va o posvätení kostola v Nitre salzbur-
ským arcibiskupom nedokladá len exis-
tenciu tejto sakrálnej stavby na území 
Slovenska, ale predovšetkým jasne uka-
zuje, že sa tu v tom čase šírilo kresťan-
stvo“.) Ten Metodovho nástupcu Go-
razda uväznil a všetkých slovanských 
kňazov a Metodových žiakov z Moravy 
vyhnal. (Slovensko, dejiny, Obzor, Bra-
tislava 1971)

Dvaja bratia zo Solúna známi ako 
„apoštolovia južných Slovanov“, boli 
po ordinácii vyslaní do Konštantínopo-
lu. Odtiaľ ich cár Michal III. a patriarcha 
Fótius vyslali na Moravu, aby tam evan-
jelizovali a zorganizovali slovanskú cir-
kev. V Cyrilovom životopise sa uvádza, 
že vynašiel hlaholiku, teda abecedu, 
v ktorej bratia sprístupnili Slovanom 
časti Písma a napísali liturgické spisy 
v jazyku, ktorému ľud rozumel. 

Po Cyrilovej smrti bol Metod Hadri-
ánom II. vysvätený ako biskup, aby sa 
mohol vrátiť medzi Slovanov. Na Mora-
ve sa dostal do nepriazne nemeckých 
biskupov a bol uväznený Svätoplukom. 

Pápež Ján VIII. mu vymohol prepus-
tenie a neskôr mu zaistil vysvätenie za 
biskupa Panónie. Umrel pravdepodob-
ne na Velehrade, na dnešnej Morave. 
Jeho nasledovníci sa uchýlili do Bulhar-
ska. Pamiatka Cyrila a Metoda je do-
dnes svätou medzi ľudom Čiech, Slo-
venska, Chorvátska, Srbska a Bulhar-
ska. Podrobnosti ich životov sú čiastoč-
ne zahalené rúškom tajomstva. 

Na záver: Keď bol v Benátkach, zišli 
sa proti nemu biskupi a mnísi ako vra-
ny na sokola a pozdvihli trojrečový blud 
a hovorili: „Človeče povedz nám…“ (do-
končenie v motte).

Fragmentárium
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SPRACOVAL PETER KOZÁR

zo života

K téme Vedenie Svätým Duchom prináša-
me zvláštnu skúsenosť sestry zo západného 
Slovenska, ktorá si nepraje byť menovaná.

Z Božej milosti som sa dožila 78 rokov 
života a chcem vyjadriť Pánu Bohu vďa-
ku za Jeho vedenie a lásku. Dnes počú-
vame svedectvá o tom, ako Pán Ježiš 
niekoho vyslobodil zo závislosti od 
alkoholu alebo drog. Keď som vyrasta-
la, drogy sa nepoužívali, ale i „dobrí 
ľudia“ potrebovali prežiť pokánie a oslo-
bodenie z moci temnosti. Vyrastala som 
v tradičnej evanjelickej rodine, ale do 
kostola som cez jar, leto a jeseň necho-
dila, lebo som pásla husi a neskôr kravy. 
Ako 12-ročná som čítala knihu Kristíny 
Royovej Bez Boha na svete, a pomys-
lela som si, že som ako ten Martinko 
v knihe – tiež som o Bohu málo vedela. 
To bolo moje prvé oslovenie. Ľudia ma 
považovali za dobrú a poslušnú. Bolo to 
len zdanie, žila som ako moji rovesní-
ci a užívala radovánky tohto sveta. Ale 
bolo to v norme podľa predstáv ľudí.

Keď som mala 20 rokov, prišlo do 
vtedajšieho cirkevného zboru prebu-
denie. Bol tam znovuzrodený farár 
a ja som začala chodiť na služby Božie 
a biblické hodiny. Na Silvestra sme mali 
v zbore zhromaždenie s evanjelizáciou. 
Prvýkrát som počula pieseň: Ó nechoď 
svetom sám a sám, poď s nami k nebi-
es výšinám. A zvlášť ma oslovila sloha, 
kde sa spieva: Oj i ty, dcéra zblúdilá, čo 
domov svoj si stratila, ach, kedy nájsť 
sa dáš? Celý večer som preplakala, tak 
sa ma to dotýkalo. Keď Boží Duch za-
čne obviňovať, i „slušné dievča“ spozná, 
že je stratené a potrebuje sa modliť. Na 
koniec stretnutia sme si vyberali pripra-
vené verše z Biblie, a ja som si vytiahla 
z listu Efezanom 2,13: Ale teraz v Kristu 

Ježišovi vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí, 
stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej. 
Bolo to pre mňa potešujúce slovo.

Začala som si čítať Bibliu a nadviaza-
la som kontakt s veriacimi. Na jednom 
takom stretnutí pri Božom slove som 
vyznala svoju zaslepenosť a sebecký 
život a odovzdala som sa do Božích rúk. 
A tak som mohla najkrajšie mladé roky 
prežívať v radosti a pokoji, ktoré Pán 
Ježiš dáva. Súrodencov som nemala, no 
po obrátení mi Pán Boh daroval sestry 
i bratov v Pánu Ježišovi. Dopisovala 
som si s niektorými, ktorých som ani 
osobne nepoznala.

Poučím ťa a ukážem ti cestu, 
ktorou máš kráčať. Poradím 
ti a budem ťa mať na očiach. 

Žalm 32,8

Ako dievča som málo premýšľala 
o vydaji. Za neveriaceho som sa vydať 
nechcela. Vedela som, že veriacich 
chlapcov je menej ako dievčat, a tak 
som bola vyrovnaná s tým, že možno 
zostanem sama. Netrápilo ma to, lebo 
veriace dievča môže i tak prežiť požeh-
naný život. Ale prežila som aj sklama-
nie, a vtedy som si rada spievala pieseň: 
Nikto nemiluje ako Ježiš, nikto nemôže 
tak verný byť. 

Ale čo sa stalo? V zhromaždení pri 
oznamoch zaznelo, že nejakému bra-
tovi z východného Slovenska zomrela 
manželka. V tej chvíli akoby niekto stál 
pri mne a do ucha mi povedal: „To bude 
tvoj muž.“ Ja som to zo seba striasla, 
veď som toho brata nepoznala, a viac 
som na to nemyslela, ani som o tom 
nikomu nehovorila. A o dva roky som 
sa stala manželkou spomínaného bra-
ta–vdovca. 

Naše zoznámenie začalo takto. Stava-
la sa modlitebňa a k nám chodili praco-
vať bratia a sestry z celého Slovenska. 
Chodil aj on, a tak sme sa zoznámili. 
Ukazoval mi fotografie z pohrebu svojej 
manželky. Plakal, no povedal mi: „Už 
bolo dosť toho plaču.“ I mne tam vypad-
li slzy a bolo mi ho ľúto.

A tak vo veku 47 rokov som sa musela 
rozhodovať. Rodičia mi vraveli, aby som 
sa už nevydávala, ale ja som sa nevedela 
odhodlať povedať „Nie“. Raz som išla 
som do zhromaždenia a tam pochvalne 
spomínali tohto brata, a ja som si hovo-
rila: „Všetci ho tak majú radi, a ja ho 
ešte tak rada nemám.“ Slovo z Písma, 
ktoré som si v to ráno čítala, ma uisťo-
valo, že to bude vôľa Božia.

Zdôverila som sa o tom jednej veria-
cej rodine a spolu sme sa modlili, aby 
som sa správne rozhodla. Hovorili, že to 
nie je také jednoduché. Pán Boh to odo 
mňa nežiada. Ale záleží na mojej ocho-
te, či chcem takto slúžiť. Keď som vstala 
od modlitby a povedala Pánovi, že sa 
vydávam pod Jeho vedenie, už som bola 
rozhodnutá povedať „Áno“. A Pán Boh 
naplnil moje srdce láskou k tomu bra-
tovi.

Vzali sme sa a prežili sme spolu 25 
rokov manželstva. Boli to pekné roky, 
ale musím vyznať, že niektoré veci by 
som rada aj napravila. Pán vie o našich 
prehrách, ale keď to vyznáme, odpúšťa 
nám.

Po jeho odchode k Pánovi som si 
povedala, že chcem pokračovať v tom, 
čo som videla v jeho živote pekné 
a hodné nasledovania. Manžel vedel 
veľa z Božieho slova. Tak som sa zača-
la učiť naspamäť texty z Božieho slova. 
Prvý bolo Žalm 103 – to bol jeho žalm, 
ale dnes toho viem vďaka Pánu Bohu 
viacej. Teraz Pánovi už len za manžela 
ďakujem. Bol veľký modlitebník. A tak, 
kým ma tu Pán Boh ponecháva, chcem 
sa aj ja modliť za manželových štyroch 
synov a dcéru s rodinami, ktorí sú tiež 
veriaci a chodia do zboru. Modlím sa 
aj za všetkých, ktorých mi Pán Boh 
položí na srdce, lebo viem, že to veľmi 
potrebujeme.

 Božie vedenieZvláštne
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vzpomínka

Vzpomínka na Nivy
od rodačky, ještě před začátkem rekreací

Vážení čtenáři! Několik článků 
o Nivách, které čerpají z autentic-
kých kronikových záznamů, vyvolaly 
v pamětnících pozitivní reakci. Obdržel 
jsem hodně fotek, které postupně otisk-
neme, a také vzpomínku sestry Mar-
ty Komedové, roz. Hruškové, která se 
na Nivách narodila a také velkou část 
života strávila. Protože článek o počát-
cích NIV byl již otištěn, omlouvám se 
za přeskočení času a vracím se znovu 
k počátku, lépe řečeno ještě k prapo-
čátku, tj. k době, kdy NIVY existovaly, 
ale mládežníci tam zatím nejezdili. Tak 
si přečtěme, jak to před 50 a více lety 
s Nivami bylo:

Když obdržím časopis Živé slovo, 
prvním článkem, který si přečtu, je 
článek „NIVY“. Jsem Vám vděčná za 
to, že vzpomínky na začátky pobytů na 
Nivách vycházejí a jsou tak zveřejněny.

Bratr Pavel David mě oslovil a chtěl, 
abych mu napsala vzpomínky, jak je 
pamatuji, včetně dat prvních setkání. 
Přiznávám se, že jsem si nevedla žád-
nou kroniku a v mé – naší paměti – žád-
ná konkrétní data nejsou. V srdci jsou 
však hluboko zakořeněny některé udá-
losti a hlavně, komu patří pokorné díky 
za dílo, které stále pokračuje, patří jen 
a jenom Božímu vedení.

Pán Bůh to způsobil, že můj tatínek 
– kdysi dávno – uvěřil, že Pán Ježíš za 
něho zemřel na kříži, prožil znovuzro-
zení, což jeho život od základu změnilo. 
Podrobnosti si už tak moc nepamatuji, 
ale vím, že mě, i bratra Jožu vedl k tomu, 
abychom si taky zamilovali Pána Ježí-

še a odevzdali mu své životy. Učil nás 
i s maminkou modlitbičky třeba za jíd-
lo: „Pane Ježíši, děkujeme Ti za papáníč-
ko a za zdravíčko, amen.“

Přesto, že náš rodinný život byl dost 
těžký, při veškeré práci v hospodářstvíč-
ku a při maminčině vleklé nemoci jsme 
oba museli od malička pomáhat při 
všem, co jsme jen trošku mohli zvlád-
nout. Abychom se uživili, tatínek a teta 
Julie „dřeli“ – byli nám vzorem. Pro nás 
to byla i tak dobrá škola do pozemského 
života. Do školy jsme chodili pěšky, nic 
nejezdilo a to 5 km tam a 5 km zpět.

Ale to hlavní, co chci říci je, že náš tatí-
nek si vždycky našel čas a zachovával 
rodinné ranní chvilky u Božího Slova. 
Do shromáždění se chodilo pravidelně 
(my mladší do besídky) a to: v neděli 
ráno, v neděli odpoledne, v úterý večer 
a ve čtvrtek večer. I když byly pilné 
žně na poli, tatínek koukl na hodinky, 

nechal práce, bleskově se opláchnul 
a uháněl na Jasénku do shromáždění 
(út, čt). Vždycky nás vedl k tomu, aby-
chom neopouštěli společná shromáždě-
ní a byl nám v tom vždy vzorem.

Článek č. 3 v Živém slovu od bra-
tra Petra Turoně o časopise „Ze slov 
Pravdy a lásky“, v němž píše, jak bratr 
F. J. Křesina působil u nás na Valašsku 
(Vizovice, Bratřejov, Prlov atd.) mně 
připomněl, jak velice si tatínek toho-
to bratra vážil a měl ho rád. Od něho 
měl ZÁKLADY – dá se říci, že PEVNÉ 
ZÁKLADY VÍRY a vzor pro křesťanský 
život. Já osobně si tohoto milého bratra 
pamatuji jako velmi skromného a pří-
kladného Božího služebníka.

Náš tatínek nám oběma (a asi nejen 
nám) zůstává i v našem stáří zářivým 
vzorem křesťana – skromného, pokor-
ného, věrného Pánu Ježíši až do konce 
svého pozemského života. Tento život 
měl složitý, těžký, ale od Pána jej nic 
neodradilo. Lidi měl rád – všechny – i ty, 
co mu byli nepřátelští. Nenáviděl hřích 
a „světský“ život. Když se náš soused, 
Jan Vávra, oženil s L. Zajíčkovou z Velké 
Lhoty, zůstala jeho chaloupka opuštěná, 
prázdná. Pak ji pronajímali nějací mla-
dí lidé, kteří tam holdovali „radostem 
světa“, jak to tatínek nazýval. Popíjeli, 
hulákali, kouřili atd. To bylo pro tatínka 
bolest.

Když se stalo, že se u nás zastavila 
část „turistů“ z vandrování po Tatrách, 
byl to zase tatínek, který je s láskou 
přijal. Nejen on, ale i maminka a Joža. 
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Pamatuji si, že to byl zase tatínek, kte-
rý nám (Martě a Pavlovi Komedovým) 
navrhl: „Co kdybyste tu Vávrovu cha-
loupku koupili pro tu mládež?“ Od 
návrhu ke skutku moc daleko nebylo. 
Myslím, že i to vyřizování na úřadech 
o koupi byl zase on.

A tak byl na světě hotel „MAGI“, jak 
už v článku o Nivách br. Pavel David 
popsal. Díky našemu Pánu Bohu, že 
nám dal Pána Ježíše – svého Syna 
a s Ním a v Něm všechno, co jsme kdy 
potřebovali a že v Jeho péči jsme až do 
dnešních dnů. Všichni, kdo o to stojí-
me.

Ještě dodatek

Za války byly Nivy v ohrožení. Byly 
určeny k vypálení. Ale Pán Bůh tomu 
tak nechtěl a předivně je ochránil 
a zachoval do dnešních dnů. Důvo-
dem bylo to, že tatínek byl laskavý jak 
k německým vojákům, tak i partyzá-
nům. Bral je dle Písma jako své bližní.

S pozdravem ta, která se mohla z Boží 
milosti na Nivách narodit a prožít tam 
i velkou část svého života.

Dovětek P. Davida:

Já jsem se s mládežníky některých 
akcí na Nivách zúčastnil. Bylo to sázení 
brambor, skládání sena ve stodole, prá-
ce v lese „na dřevu“. Vše za účasti br. 
Hrušky. Byla to skutečně dřina a bylo 
pro mě těžko představitelné, že dří-
ve byli lidé závislí pouze na tom, co si 
vypěstovali, v chlévě vychovali a v lese 
narubali. A to nebyla žádná mechani-
zace. Stromy se kácely ruční pilou, pole 
se oralo koněm nebo kravami (mnoh-
dy pluh táhly ženy), brambory sázely 
a okopávaly ručně. Když jsme v srpnu 
1972 před bouřkou uklízeli seno do sto-
doly, spěchali jsme, bylo dusno, všich- PAVEL DAVID

MARTA KOMEDOVÁ, 
ROZENÁ HRUŠKOVÁ

ni byli zpocení, tak br. Hruška vyslovil 
v té prachem zamlžené stodole: „Kdyby 
v nebi bylo i takhle, jako teď tady, tak 
se tam těším.“

V minulých dnech jsme s manžel-
kou strávili 2 týdny na portugalském 
ostrově Madeira. Půjčili jsme si auto 
a celou dovolenou projezdili po ostro-
vě a poznávali zdejší přírodu, kulturu 
i domorodce. Obdivoval jsem jednu 
věc, s kterou jsme se po celém ostro-
vě setkávali. Tou byla úrodná políčka 
v kopcích, které měly mnohdy spád až 
45° (viz foto). Jsou to zúrodněné úzké 
pásy – záhony v kopcích, které jsou 
svým spádem pro lidi téměř nepřístup-
né, a přesto lidé v minulosti zúrodnili 
i takový terén. Aby vůbec mohli políčko 
mít, museli nejdříve z kamení vystavět 
zídku, která byla stejně vysoká, jako 
byla šířka takového záhonu (úhel 45°). 
Teprve potom rozbíjeli lávu (Madeira 
je sopečného původu), naváželi ji na 
vytvořený záhon a pak tam pěstovali 
zeleninu a ovoce proto, aby přežili. Pro 
nás, středoevropany, neskutečná dřina 
a boj o přežití.

Ať to byly Nivy, hory na Slovensku, 
nebo Madeira, a nakonec i rozvíjející 
se průmysl a práce v továrnách, pekár-
nách, dolech, textilkách a jinde, lidé pra-
covali, až dřeli, aby uživili sebe a svou 
rodinu. Naplňovali tak trest, který Bůh 
vyslovil vůči Adamovi: „zem bude pro 
tebe zlořečená, v potu tváře budeš jíst 
chléb.“ Jiný biblický text uvádí: „Člo-
věk vyjde za svou prací a koná službu 
až do večera“ (Žalm 104,23) a „Rozsévej 
své símě zrána, nedopřej svým rukám 
klidu do večera, neboť nevíš, zda se zda-
ří to či ono, či zda obojí je stejně dob-
ré“ (Kazatel 11,6). Musím se řečnickou 
otázkou zeptat, jak je to dnes? Dobývají 
lidé chléb ze země v potu tváře? Získá-
vají zdroj své obživy ze své práce? Vět-
šinou ano, ale ne vždy. Dříve ti, kteří by 

nechtěli pracovat, tak by zemřeli hlady 
a proto si to moc dobře rozmysleli.

Nechci vrátit dobu do minulosti a dřít 
jako br. Hruška na Nivách, nebo Por-
tugalci na Madeiře. Ale je potřeba si 
uvědomit nezdravé jevy dnešní doby. 
Mezi ně patří i to, že lidé práce schop-
ní dostávají podporu a společnost se 
neumí postarat o to, aby práci lidem, 
kteří se na pracovním trhu neuplatni-
li, poskytli. A nezaměstnaní aby tako-
vou méně hodnotnou práci přijali. Je 
kupodivu, že veřejně prospěšné práce, 
které zaměstnaly spoustu nezaměst-
naných, byly v ČR soudem zrušeny, ať 
už z jakéhokoliv důvodu. Jak se máme 
k tomuto jevu postavit, jako křesťané? 
Lidskou společnost a celosvětový trend 
asi nezměníme. Ale můžeme být pro své 
okolí příkladem:

Jednak bychom neměli brát státní 
podporu a přitom jinde pracovat „načer-
no“. Buď jsem nezaměstnaný a pak 
mám na podporu podle našich zákonů 
právo, nebo pracuji a pak nemám nárok 
na podporu.

A za další: pokud na podporu právo 
mám a práci sehnat nemohu, doporu-
čuji všem lidem, aby dobrovolně tento 
příjem podle svých možností odpraco-
vali. Kdekoliv. Pomocí druhým, pomocí 
v obci, pomocí v církvi. Zahálka je počá-
tek mravního úpadku. Bůh naše svědo-
mí nastavil tak, že si prostředky pro 
naši obživu „musíme zasloužit“. Pokud 
žijeme z nezasloužené podpory, máme 
s tím problémy my sami, pak psychiatři 
a nakonec i celá společnost, která tako-
vá pravidla nastavila.

Bratr Hruška, Portugalci, Slováci 
i Češi, kteří nám zanechali zúrodněná 
pole, louky, vysázené lesy, udržované 
chalupy a domy, jsou nám svým přístu-
pem k práci příkladem.

vzpomínka



Ovocie Ducha je láska, 
všetko čo prekonať vie.

Ovocie Ducha je radosť, 
v srdci čo nádherne znie.

Ovocie Ducha je pokoj, 
ktorý dať nemôže svet.

Zhovievať Svätý Duch učí, 
dobroty podávať kvet.

Duch vedie k dobrotivosti 
uprostred všakových ziel,

vernosť a krotkosť On rodí, 
týči v nich života cieľ.

Od hriechu zdŕžať sa môže, 
koho Duch povedie vpred…

Cez dary, ovocie Ducha 
k Otcovi môžeme spieť.

Túžime ovocie Ducha 
radostne v živote niesť.

Ovocím z čistého srdca vzdávajme 
Pánovi česť!

Duchom keď kráčame v žití, 
nájdeme nádherný cieľ,

dôjdeme k nebeským brehom, 
odmeny vezmeme diel.

JÁN KUČERA

Ovocie DuchaOvocie Ducha

Jarek Andrýsek
Poznámky k textu
popis obr. někam dolů na poslední snímekFotografie z krstu v Bratislave-Rači 23. júna 2013




