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chudobě

Již několik let se v Moravskoslez-
ském a dalších krajích České republiky 
konají na podzim tzv. Dny proti chu-
době. Poslední se konaly letos v říj-
nu. Do této akce jsou zapojeny různé 
instituce, občanská sdružení a církve. 
Jedním z hlavních organizátorů je také 
Armáda spásy. O přiblížení této akce 
a jejího smyslu jsem požádal národní-
ho ředitele sociálních služeb Armády 
spásy Jana F. Krupu. 

Pane řediteli, úvodem prostá otáz-
ka. Proč vůbec taková akce? Koho má 
oslovit a co od ní očekáváte? 

Takové akce mají podle mého názoru 
dva důvody. Jednak je snahou organiza-
cí a lidí, kteří se na této aktivitě podílejí, 
aby se navzájem povzbudili, odborně 
diskutovali a hledali nové cesty a řešení 
– k tomu slouží především setkávání při 
odborných seminářích, ale také setká-
ní třeba s klienty. Druhým důvodem 
je připomínání tohoto nebezpečného 
fenoménu široké veřejnosti – ať už pro-
střednictvím tiskových zpráv či tisko-
vých konferencí, vydáváním letáčků, 
pořádáním happeningů na náměstích, 
výstav apod.

Pod chudobou si asi hodně lidí před-
staví záběry z afrických zemí postihnu-

tých suchem či hladomorem, to ale není 
situace, ve které jsme my v Evropě. Co 
znamená být chudý v poměrech České 
republiky a jakého procenta obyvatel 
naší země se to asi týká?

Samozřejmě lze těžko srovnávat 
chudobu v civilizovaných zemích a ve 
třetím světě. Otázka je, jak moc jsem 
schopen, jako občan České republiky, 
ovlivnit míru chudoby někde v rovní-
kové Africe. Myslím, že jako obyvatel 

střední Evropy se mám pokusit ovlivnit 
to, co ovlivnit můžu. 

Srdce Bohu, ruce lidem.

I v našich městech, především ve 
vyloučených lokalitách, žijí lidé, kteří 
nemají zajištěny základní hygienické 
podmínky, jsou ohroženi hladem, exe-
kucí, vystěhováním a tedy ztrátou byd-
lení. Lidí pod hranicí chudoby je u nás 
kolem deseti procent, což je pořád 
obrovské a varující číslo.

Tématem letošních dnů proti chudobě 
byla rodina ohrožená chudobou a pro-
blematika dluhů. Velmi často kolem 
sebe vidíme nabídky od různých neban-
kovních společností, že jsou ochotny 
půjčit komukoli a bez jakéhokoli ruče-
ní. Jak úzce spolu tato široká nabídka 
a problém chudoby souvisí? 

Tohle je obrovské nebezpečí – nabíd-
ka je všudypřítomná, velmi lákavá, lidé 
jsou motivováni neuvěřitelným tlakem 
okolí. Má-li něco soused, musím to mít 
taky, nevadí, že si na to půjčím. Něko-
likrát jsme se ve Dnech proti chudobě 
právě tímto problémem zabývali, ome-
zení těchto reklam jsme dokonce i petič-
ně či v různých jednáních požadovali, 
vždy jsme ale naráželi na „svobodu pod-
nikání“.

V médiích lze občas zaslechnout něco 
o „byznyse s chudobou“ nebo o „zneu-

Dny proti
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žívání chudoby“. Co si pod tím máme představit.
Právě výše popsané nebezpečí přímo spadá do této oblasti. Ještě 

větším problémem je pak v médiích zmíněné ubytovávání lidí, kteří 
nemají vlastní bydlení v tzv. komerčních ubytovnách. Díky relativně 
štědrému systému sociálních dávek, který každému člověku v Čes-
ké republice garantuje příspěvek nebo tzv. doplatek na bydlení, se 
ti nejchudší dostávají do paradoxní situace, kdy šestičlenná rodina 
platí např. za jeden pokoj až 25 000 měsíčně. Podotýkám, že takový 
pokoj je často ve zcela nevhodném prostředí pro život dětí a rodiny 
jako takové.

Jaké další sociopatologické jevy jsou s chudobou spojeny a jak se 
na ně Armáda spásy snaží reagovat? 

Chudoba cti netratí, říká jedno staré úsloví, bohužel to v očích 
dnešní společnosti není pravda: chudoba cti tratí. Samotný fakt, že 
je velmi dehonestující, když je někdo chudý, ba co víc, když je někdo 
chudší, než jeho okolí, vede k dlouholeté frustraci, která má za násle-
dek spoustu problémů – únik k alkoholu, násilí, rozpad rodiny, s tím 
související ztráta sociálního zázemí, ztráta zaměstnání, rezignace. 
Výčet by mohl být mnohem větší.

Chudoba cti netratí!?

Armáda spásy si velice dobře toto riziko uvědomuje. I proto se 
snažíme neustále upozorňovat na problémy, které sociální vylučová-
ní způsobené chudobou přináší. Zároveň se v našich službách cíleně 
zaměřujeme na komplexní práci s klienty tak, abychom je jen nevy-
strčili polo-připravené do společnosti s tím, že jsme jim našli práci či 
bydlení. Oni totiž potřebují víc – naučit se zvládat svůj vlastní život. 
Holistický, tj. celostní přístup je dle našeho přesvědčení často jedi-
nou cestou.

DĚKUJI ZA ROZHOVOR 
PAVEL ŠÍMA

Důstojníci Armády spásy (muži i ženy) vedou duchovní 
činnost sboru. Připravují nedělní bohoslužby, biblické 
a modlitební hodiny a další příležitostné akce, které 

se konají většinou v objektech komunitních center, ale 
také přímo ve střediscích Armády spásy. Spolupracují 
i s dalšími církvemi ve městech na ekumenické úrovni. 

Konají také návštěvy v nemocnicích a věznicích.

Jan F. Krupa
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tiráž

Milí čtenáři,

žijeme v zadlužené Evropě, v zadlužené 
zemi, plné zadlužených domácností a osob-
ních bankrotů. Myslím, že dluhy jsou velkým 
problémem současné společnosti, a může být 
zajímavé, když se na ně podíváme z biblické 
perspektivy. 

Asi nejvýznamnější událostí dějin spá-
sy bylo vyvedení lidu Izraele z egyptského 
otroctví. Tehdy lid Bůh začal formovat jako 
svobodný národ a svou roli při tom formo-
vání sehrálo i nakládání s dluhy. Oddlužení 
se stalo podstatným aspektem Boží smlouvy 
s osvobozeným Izraelem a je znakem velké 
Boží prozíravosti, s jakou byl zmíněný záko-
ník napsán. 

V jeho preambuli se Hospodin připomí-
ná lidu jako zachránce: „Já jsem Hospodin, 
tvůj Bůh“; já jsem tě vyvedl z egyptské země, 
z domu otroctví; já jsem vás vyvedl z nesvobo-
dy a jistého zániku; já jsem vám daroval slova 
Zákona a uzavřel s vámi, jako váš Vysvobodi-
tel a Vládce, smlouvu. Ano, díky Hospodinu 
se z kočovníků, násilně přinucených budo-
vat faraonova města, stal svobodný národ 
s vlastní zemí, vlastními městy a fungující 
samosprávou. Bůh je však nenechal napospas 
sobě samým. Utvářet život ve svobodě je totiž 
náročnější než o ni bojovat. S tím máme, jako 
Češi a Slováci, svou vlastní trpkou zkušenost. 
Současné předčasné volby jsou toho aktuál-
ním důkazem. Proto Bůh, jako moudrý vládce, 
vtiskl životu svého vykoupeného lidu potřeb-
ný životní rytmus.

Ano, Bůh daroval svému lidu rytmus šes-
ti pracovních dnů a jednoho dne odpočinku 
(Ex 23,12), rytmus oddlužení a osvobození 
zotročených občanů každého sedmého roku 
(Ex 21,2-11). Obdělávané půdě umožnil v sed-
mém roce rok odpočinku. V jubilejním, pade-
sátém roce, nařídil Bůh oddlužení všech, kdo 
patřili do společenství Izraele.

Motivací k takovémuto opatření byla sku-
tečnost, že oni sami byli přece kdysi zotroče-
ni a ví, jak těžký je život v nesvobodě. Proto 
měli na utiskované pamatovat. Oddlužení 
a propouštění na svobodu bylo tedy také 
aktem vzpomínky a ztotožnění se s historic-
kou zkušeností, kterou prošly generace před 
nimi. Hospodin však Zákoníkem sledoval 
i jistý sociální cíl. Odpočinek umožňuje lidem, 
zvířatům i půdě potřebnou regeneraci. Chu-
dým umožní načerpat novou sílu, nasytit se 

volně rostlými plody na ladem ležících polích. 
Bohatým stanoví určité meze vykořisťování 
spoluvěřících, které musí propustit na svobo-
du. Hostům dává pocit bezpečí, protože nejsou 
utlačováni (Ex23,9).

Každý sedmý rok slavili Izraelci léto promí-
jení dluhu. Věřitelé promíjeli, co svým bližním 
půjčili. V zemi neměli být chudí a každý Izra-
elita k tomu měl přispět svým dílem. Spirálu 
chudoby bylo třeba zastavit co nejdříve (Dt 
15,4.11): „Ať není u tebe potřebného“, „ochot-
ně otvírej ruku svému utištěnému a potřebné-
mu bratru.“ Touto morální výzvou měl Boží lid 
čelit tíživé hospodářské realitě. Přesto všechno 
se stávalo, že člověk kvůli dluhům musel pro-
dat i sám sebe. V takových případech neměli 
bohatí Izraelci zapomínat, že i oni sami byli 
kdysi Bohem vykoupeni z otroctví v Egyptě. 
Hospodin očekával, že se budou tedy chovat 
velkoryse.

Bůh stanovil Izraeli způsoby jednání a ritu-
ály, jako např. výroční den smíření, aby na ně 
dbal a měl tak podíl na spáse. Rytmus sedmi 
dnů (sabat a sedmidenní svátky) a sedmi let 
(sabatový a jubilejní rok) pomáhal vysvobo-
zenému národu, aby si uchoval svou identitu. 
Sedmý den a sedmý rok odpočinku vytváří 
volný prostor, aby se člověk nezaměřoval jen 
na svou produktivitu, vždyť život se nepomě-
řuje jen vykonanou prací. Člověk má důvěřo-
vat Bohu, těšit se z plodnosti půdy a z lidské 
solidarity, která odráží tu Boží.

Systém oddlužování a odpouštění nesnižu-
je jen hříšnost národa, ale dává také možnost 
osobního rozvoje člověku, který už vyčerpal 
všechny možnosti. Prominutí dluhů a restitu-
ce rodového majetku je spojena s Božím milo-
srdenstvím v den smíření. Starý zákon usiluje 
o čistotu země a život bez vykořisťování brat-
ří. Nový zákon tuto myšlenku prohlubuje, 
protože se neomezuje na rytmus sedmi dnů 
a sedmi let. Petr má odpustit sedmdesátkrát 
sedmkrát (Mt 18,21-22) a omilostněný služeb-
ník má odpustit svému spoluslužebníkovi bez 
výhrad, protože jemu samotnému pán odpus-
til mnohem větší sumu (Mt 18,23-35). Bible 
předpokládá v otázce odpouštění dluhů naši 
osobní angažovanost. Vede nás k odpovědnos-
ti, solidaritě a k pocitu sounáležitosti s našimi 
blízkými. 

Milí čtenáři, věřím, že nás Boží slovo nejen 
inspiruje, ale i namotivuje, abychom slyšené 
přetvořili v čin. 

Oddlužení,  cesta 
k rozvoji
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IRENA ZEMANOVÁ

DLUHY DLUHY
Duch svatý nám ústy apoštola Pavla 

doporučuje (v Českém ekumenickém 
překladu není v textu uveden vykřič-
ník, přestože překládá řecké sloveso 
v rozkazovacím způsobu (ofeílete, pozn. 
red.): „Nikomu nebuďte nic dlužni, než 
abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo 
miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přiká-
zání... jsou shrnuta v tomto slovu: Milovati 
budeš bližního svého jako sebe samého.“ 
(Řím 13,8-9) 

Že by to nemělo tu váhu, když tam 
není vykřičník?

Je to už hodně dávno, kdy jsem jako 
dítě chodila do besídky. Příležitostně 
však na to ráda vzpomínám. Učil nás 
bratr Mirek Osouch. Uměl velmi zajíma-
vě vyprávět příběhy Starého i Nového 
zákona a naučili jsme se hodně veršů. 
Jak nás to učil, si už nevzpomínám, 
ale veršů znám dost. Snad také proto, 
že jsme si doma četli denně ráno u sní-
daně z kalendáře Cestou životem, po 
obědě Žalmy a večer jiný úsek ze Slova 
Božího. Různé verše se samozřejmě čet-
ly v průběhu shromáždění, kam jsme 
pravidelně, jako rodina, chodili. Takže 
k opakování bylo dost příležitostí.

Znala jsem tedy i verš o tom, 
že nemáme být nikomu nic dlužni 
a desatero. 

Ve zkráceném tvaru zněl text z Bible 
kralické následovně:

1) Nebudeš míti bohů jiných přede 
mnou.

2) Neučiníš sobě rytiny, nebudeš se 
jim klaněti.

3) Nevezmeš jméno Hospodina Boha 
svého nadarmo.

4) Pomni na den sobotní, abys jej svě-
til.

5) Cti otce svého i matku svou.

6) Nezabiješ.

7) Nesesmilníš.

8) Nepokradeš.

9) Nepromluvíš křivého svědectví.

10) Nepožádáš.

V souvislosti s dluhy, které jsou téma-
tem tohoto čísla časopisu, si připomí-
nám desáté přikázání. Vysvětlila jsem si 

ho totiž tenkrát tak, že nemám nikoho 
o nic žádat. Jednak proto, abych půjčené 
nemusela vracet a taky proto, abych to 
snad nebyla dlužna, kdyby se to rozbilo 
nebo ztratilo? A navíc, co za to půjčení? 
Toto vysvětlení mělo na mě pozitivní 
dopad v tom, že jsem se ve škole snažila 
mít vždycky všechno svoje. 

Nic nezapomenout, abych nemusela 
nikoho o nic žádat - ani opsat úlohu

Tento postoj jsem v průběhu let 
dotáhla „téměř k dokonalosti“. Když 
jsem chodila do práce a kolegyně kou-
řily nebo pily kávu, obvykle postrádaly 
jedno i druhé. Vzájemně si kávu i ciga-
rety půjčovaly a měly problémy s vrace-
ním. Vadilo mi to do té míry, že jsem jim 
to kupovala a hned účtovala, samozřej-
mě bez přirážek. Ty tenkrát nebyly tak 
běžné, jako dnes.

Při pohledu zpět je to úsměvné. Ale 
kéž bychom takto do důsledku realizo-
vali každé z těch deseti přikázání. Ony 
to vlastně nejsou žádné příkazy, ale Boží 
konstatování. Ty takový budeš, protože 
jsem tě zachránil. Nevím, jaký je v origi-
nále tvar čtvrté a páté „věty“. V češtině 
by za nimi klidně mohl stát vykřičník.

Dluhy rostou jako plevel
Ten roste i bez zalévání. A velmi snad-

no se množí. Rostou i ty, které zasévá-
me, když s druhými nejednáme tak, jak 
bychom jednali se sebou samými (být) 
na jejich místě.

Na plevel v zahradě jsou různá che-
mická „ničidla“. 

Na ty naše největší dluhy je jedno na 
pět písmen: _ _ _ _ _

Hodně úspěchu při jeho potírání pře-
je sobě i vám. 

tematický článek

Warren Buffet, údajně druhý nejbohatší 
muž světa, dává několik rad pro život:
• Vykašlete se na kreditní karty 

a neberte si bankovní úvěry. 
Investujte do sebe.

• Peníze nestvořily člověka. 
Člověk vytvořil peníze.

• Žij svůj život jednoduše, jak to jen jde.
• Nedělej to, co ostatní. Vyslechni si 

je a udělej to, co sám považuješ za 
dobré. Jdi svou cestou.

• Nekupuj značkové hadry. 
Kup si to, v čem se cítíš fajn.

• Nekupuj zbytečnosti. Než to, raděj 
rozdej peníze potřebným.

• Je to Tvůj život. Nedávej jiným lidem 
či společnostem možnost ovládat jej.
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tématický článok a nové knihy

Dlh lásky

Nemám rád dlžoby. Ak si niečo požičiam – knihu, domáce 
náradie alebo nejakú inú vec (o peniazoch by som radšej ani 
neuvažoval) – po použití to chcem čím skôr vrátiť. A obrátene, 
ak si ľudia niečo požičajú odo mňa, tiež som najradšej, keď sa 
požičané vráti a je pokoj. Môžem to pustiť z hlavy.

Biblia nemá k požičiavaniu jednostranný postoj. Stará zmluva 
viackrát varuje pred zadlžovaním a tobôž pred zaručovaním sa 
za pôžičky druhých (Prís 17,18; 22,7), no na druhej strane nabá-
da požičať chudobnému (Dt 15,7-11) a prejaviť pritom skôr milo-
srdenstvo, než vypočítavosť.

K obozretnosti, či skorému vracaniu požičaného vedie aj Pavlo-
va rada: Nikomu nebuďte nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom 
milovali, lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon. (R 13,8) Mňa privie-
dla aj k uvažovaniu: Čo je myslené tým „okrem“? Mám poctivo 
vracať peňažné či vecné pôžičky, ale láskavosť bratovi či sestre 
oplatiť či opätovať nemusím? To zjavne nesedí.

Prvé, čo mi pritom zišlo na um, je, že naše vzájomné vzťahy by 
sa asi nemali riadiť kalkuláciou „má dať – dal“. Láska nie je už 
z definície vypočítavá.

Ďalej nás privedie úvaha nad tým, komu sme dlžní milovanie. 
Ján píše: Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za 
nás; aj my máme klásť život za bratov. (1J 3,16) To prosté slovíčko 
„máme“ je prekladom gréckeho ofeiló, čo doslova znamená, „sme 
povinní“ alebo „sme dlžní“. Aha, takto to je! Nemám merať či 
vážiť lásku brata k sebe, a potom mu to vrátiť, aby sme si boli 
kvit. Mám zvážiť (zobrať do úvahy), že za mňa Kristus položil svoj 
život a praje si, aby som mu to splácal tým, že milujem bratov 
a sestry. Z tohto záväzku sa nikdy nedá vyviazať. Požičanú knihu 
alebo inú vec vrátim a vec je vybavená; dlh lásky však zostáva. 
Ale bez obáv, nie som vydaný na milosť či nemilosť krutému veri-
teľovi.

Keď mám pred sebou blížneho v núdzi, otázka nie je: „Čo uro-
bil alebo urobí pre mňa on? Je hodný mojej láskavosti?“ Musím 
sa pýtať: „Čo urobil pre mňa môj Pán?“ A potom robiť všetko ako 
pre neho.

PETER KOZÁR

Cestou života 
Kolektiv autorů

Soubor 365 krátkých zamyšlení 
nad verši z Bible s různými aktu-
álními tématy na každý den roku 
2014 jako povzbuzení a motivace 
do nového dne. Obsahuje střída-
vě články českých a slovenských 
autorů z řad Křesťanských sborů. 
Na konci jsou doplněny kontaktní 
údaje o jednotlivých Křesťanských 
sborech v České republice i na Slo-
vensku. 

Formát A5, 200 stran, 
cena 120 Kč, Vydal Křesťanský 
sbor Ostrava-Kunčičky

Milníky 2013
Tomáš Pala

Zamyšlení nad různými aktuál-
ními zlomovými okamžiky v živo-
tě naší společnosti v tomto roce, 
které vyvolávají v našem životě 
palčivé otázky a pokus autora se 
s nimi vyrovnat. Mezi ně patří 
mezi jinými také lednová amnes-
tie, otázka voleb, otázka církevních 
restitucí, postoje k ekologickým 
aktivitám, pojednává o přírodních 
katastrofách, ale připomíná také 
400. výročí posledního vydání 
Bible kralické, 60. výročí vysílání 
televize u nás, o rozvoji masmé-
dií a jaké to má dopady (pozitivní i negativní) na naše živo-
ty. Zabývá se také nebezpečím, které hrozí mužům a ženám 
v jejich zdravém rozvoji, ale také i problematikou hledání 
zaměstnání v dnešní době i toho, jak se v zaměstnání chovat. 
Na všechny tyto pozemské starosti se dívá prizmatem křesťa-
na, který je si vědom toho, že život je víc, než chléb a hry, že 
jde především o věčnost a o to, kde a jak ji budeme trávit. 

Formát A5, 154 stran, cena 90 Kč.

Světlo svítí ve tmě
Kolektiv autorů

Kniha pohnutých životních pří-
běhů lidí, kteří ve vězení našli ces-
tu k Bohu. Sami vyprávějí, jak živá 
víra změnila jejich život. Jde o čti-
vou publikaci, která se může stát 
dobrou pomůckou pro duchovní 
práci ve věznicích a nejen tam.
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JÁN ČÍŽ

Dlhy v podobenstvách

Na stránkach Biblie sa odráža 
komerčný život ľudskej spoločnosti za 
dávnych dôb. Sú tam spomenuté rôz-
ne menové jednotky perzské (dareikos, 
šekel), grécke (statér, dvojdrachma, drach-
ma, medenák, lepton), rímske (denár, as, 
kvadrants), chrámové a iné. Čítame tam 
o kupovaní a predávaní, o platení daní 
za prevážaný tovar, zamieňaní peňazí 
a podnikaní. Stretávame sa s bohatý-
mi ľuďmi (kráľ Šalamún, colník Matúš, 
bohatý mládenec, nemenovaný poľno-
hospodár, ktorému pole dobre zarodilo 
v Lk 12,16-21 a i.), ale tiež s chudobný-
mi (vdova dáva 2 haliere, Lazar v Lk 
16,22 a i.).

Kupovalo sa a podnikalo s vlastným 
kapitálom, požičanými alebo zverený-
mi prostriedkami. Najmä na tie zvere-
né resp. ponúknuté prostriedky chcem 
v tejto úvahe sústrediť pozornosť.

Zverený finančný majetok

Bude to tak, ako keď sa istý člo-
vek chystal na cestu. Zavolal si sluhov 
a zveril im svoj majetok: jednému dal 
päť talentov, druhému dva a ďalšiemu 
jeden, každému podľa jeho schopností, 
a odcestoval. (Mt 25,14-15) Podľa všetké-
ho a najmä podľa poznámky „Tak si mal 
hodiť moje peniaze peňazomencom“ (v. 
27), je zrejmé, že išlo o finančný kapitál.

Chcem poukázať aspoň na dve sku-
točnosti:

Po prvé tu spomínaní sluhovia si 
peniaze nežiadali, ale iniciatíva vyšla 
od vlastníka týchto voľných peňazí. Oni 
len plnili vôľu svojho pána.

A po druhé, v nasledujúcom texte 
príbeh pokračuje tým, že ľudia dobre 
rozumeli, ako tieto peniaze investovať 
a z nich vyprodukovať aj zisk. Neboli to 
žiadni začiatočníci.

Aj dnes majú niektoré subjekty 
voľné peniaze a ponúkajú ich ľuďom 
v rôznych príťažlivých reklamách. 
Peniaze sa väčšinou minú na tzv. spo-
trebný tovar a služby, ktoré dlžníkovi 
neprinesú žiadny finančný zisk. Nie tak 
finančníkovi, tomu sa musia peniažky 
vrátiť aj s úrokom a niekedy neprimera-
ným. Tu je ten írečitý „zakopaný pes“. 
A tiež nemáme nikde zaručené, že prí-
jmy rodiny budú mať rovnakú ak nie 
stúpajúcu krivku.

Čo tým myslím? Požičiavanie peňazí, 
ako o tom hovoril Pán Ježiš, bolo na tzv. 
podnikateľskú činnosť a nie na osobnú 
spotrebu. Na inom mieste apoštol Pavel 
napísal o nej takto: Ale keď máme pokrm 
a odev, buďme s tým spokojní. (1Tm 6,8)

Nie je to jednoduché sa uskromniť 
a počkať na Pána s naplnením svojich 

Pána Ježiša

tématický článok a poézia

Dlžníci 
sme všetci
To poradie je dané raz a navždy:

Na prvom mieste človek, Ja,

na druhom Boh.

Príklady sú v Písme, v dejinách,

vo vlastnom životopise…

skrátka, takí sme!

Aby ich zo synagógy nevylúčili,

pre strach z farizejov

sa k viere v Neho nepriznali,

ľudskú slávu viac než slávu Božiu 

milovali;

skrátka, je menej a je viac!

Niekto tu musí prednosť mať

eviduje sa známe

koľko dal a koľko mal dať.

Pokladnica:

Javilo sa po ľudsky, povrchovo:

Mnohí vhodili mnoho – to je fakt!

Chudobná vdova ich však prevýšila:

Vhodila všetko, čo mala,

preto dala viac!

Tak vidí veci Boh.

Memento!

Jeho nemožno oklamať.

MATÚŠ KOŠA

túžob, najmä vtedy, keď je to inak bež-
ný štandard (aj u veriacich).

Varovanie na záver
Na druhej strane je tu varovanie 

v podobenstve o dvoch dlžníkoch, kto-
ré končí vetou: A jeho pán, rozhnevaný, 
vydal ho mučiteľom, dokiaľ by nezapla-
til všetkého, čo mu bol dlžen. (Mt 18,34) 
Mysleli by sme, že to je minulosť, ale 
vymáhanie dlhov má aj dnes rôznu, aj 
kriminálnu podobu.
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tematický článek

Odepisování
cizích dluhů

Při jednom vysílání Televizních 
novin zmínila reportérka výšku naše-
ho státního dluhu a pak ho přepočí-
tala na jednotlivého občana včetně 
nemluvňat. Každý občan našeho státu 
dlužil tehdy 168 tisíc korun. Když ta 
suma zazněla, podíval se 
na mě náš nejmladší syn 
a zeptal se: „Tati, to i já 
dlužím 168 tisíc?“ „Ano, 
každý z nás dluží 168 
tisíc,“ odpověděl jsem. 
Následoval údiv, který 
si u desetiletého dítěte 
asi umíte představit. Pro 
kluka, který si pracně 
šetří každou korunu, to 
znělo jako neuvěřitelná 
suma. Navíc to byl dluh, 
o kterém do té chvíle 
neměl ani tušení. Přesto 
je to dluh reálný a navíc stále roste. 
Na jeho aktuální výšku a neustálý růst 
se můžete podívat na webové stránce 
www.verejnydluh.cz. 

Pro vysokého státního úředníka či 
manažera by jeho splacení asi nepřed-
stavovalo takový problém, jako pro 
běžného občana, který žije od výplaty 
k výplatě. A co teprve pro dítě, které 
k dluhu přišlo jako slepý k houslím. 
Ministerstvo financí vydává dluhopisy, 
aby stát mohl splácet alespoň úroky. 
Dluh však roste stále dál a zdá se, že se 
ani splatit nedá. Někdo to neřeší, jiný 
se rozčiluje, další hledá viníky a snaží 
se je potrestat. To však nic nemění na 
faktu, že státní dluh existuje a zatěžuje 
naši budoucnost. 

Dluhy - problém starý 
jako lidstvo samo

Zdá se, že problém dluhů tu byl 
odjakživa. Biblické líčení života patriar-
chů ukazuje, že se dluhům snažili spí-
še vyhnout. Hebrejské mudrosloví (Př 
22,26) například varuje před ručením za 
půjčku, kterou není čím splatit. Riziko 
ztráty svobody a lidské důstojnosti bylo 
příliš velké. I proto se v komunitě Boží-
ho lidu dluhy, v předem daných cyk-
lech, odpouštěly, aby aktuální generace 
nenesla zátěž těch minulých. Proroci 
často vystupovali proti útisku a lichvě. 

Vůdci lidu upouštěli od vymáhání dlu-
hu, aby lid nemalomyslněl (Neh 5). 

Také v evangeliích se setkáme s pří-
běhy lidí, kteří se potýkali s dluhy. Ježíš 
vyprávěl podobenství o služebníkovi, 
kterému byla odpuštěna obrovská suma 

peněz, ale sám nebyl s 
to odpustit malou část-
ku. Použil je jako obraz 
naší lidské neschopnosti 
odpouštět, smutný, ale 
pravdivý. V jiném podo-
benství vykreslil náš Pán 
příběh nepoctivého správ-
ce a nestandardní reakci 
jeho bohatého zaměstna-
vatele, když zjistil, že 
správce využil poslední 
příležitosti k tomu, aby 
dlužníkům snížil dluho-
pisy na úkor svého pána. 

Ten však paradoxně svého správce za 
toto jednání pochválil. Podívejme se teď 
na ten příběh z Lukášova evangelia 16. 
kapitoly trochu blíže.

Špatný hospodář, špatné perspektivy
Začátek podobenství vypráví o bohá-

či, k němuž se dostalo obvinění, že 
správce jeho majetku špatně hospo-
daří. Boháč si správce zavolal, aby si 
s ním promluvil a vyzval ho k rezignaci: 
„Dále už nemůžeš být správcem.“ Věta, 
která v mysli propuštěného nejspíš ješ-
tě dlouho rezonovala. Zkoušel jsem si 
představit, co všechno se v člověku při 
ztrátě zaměstnání asi odehrává. Ztrácí 
důvěrně známé prostředí a osoby, na 
které si zvykl. Ztrácí společenské posta-
vení, vztahy i uznání druhých. Ztrácí 
životní rytmus a činnosti, které naplňo-
valy jeho život smyslem. Propadá se do 
prázdnoty a nejistoty, jeho budoucnost 
se zatemňuje: „Co budu dělat? Na práci 
nejsem, žebrat se stydím.” Člověk řeší 
existenční problémy a neví, jak dál. Zdá 
se mu, že prochází tmavým tunelem.

Světlo v tunelu 
Jenže pak dochází ve vyprávění ke 

zvratu. Nepoctivý správce najednou 
uvidí v tunelu světlo: „Vím, co udělám!” 
V tom zvolání, je nejspíš skryto víc, než 
jsme schopni domyslet. Správce najed-
nou cítí pevnou půdu pod nohama 

a rozhodl se vykročit. Jak často bychom 
si i my sami přáli více světla pro naše 
kroky. Správce zavolal dlužníky své-
ho pána, jednoho po druhém, a začal 
realizovat svůj spásný plán. S každým 
dlužníkem sjednává nový, nižší dluho-
pis. Chová se jako věřitel, který svým 
obchodním partnerům milostivě snižu-
je jejich dluhy. Rozdává, ale ne ze svého. 
Tuneluje majetek svého bohatého pána. 
Přesto se i v tomto tunelu najednou roz-
jasní. Když se o tom pán dozvěděl, zce-
la nečekaně a překvapivě chválí svého 
odstupujícího správce za jeho prozíra-
vost. Věřím, že tím Pán Ježíš chtěl sdělit 
něco důležitého. Zjevuje důležitý rys 
evangelia a Boží vlády, na který i dnes 
často zapomínáme. Ale k tomu se dosta-
neme.

Neobvyklé věci jsou často 
výzvou k přemýšlení

Podobenství o nepoctivém správci je 
zajímavé i z dalších důvodů. Především 
tím, že posluchače provokuje k přemýš-
lení. Proč boháč chválí nepoctivé jed-
nání svého správce? Proč Pán používá 
příklad z šedé ekonomiky a hospodář-
ské kriminality, aby ho srovnal s Božím 
královstvím? Není to jediný případ. 
Vzpomeňme, jak Ježíš provokoval 
zákoníky uzdravováním v sobotu. Jak 
vyprávěl podobenství o pokladu v poli 
a líčí v něm podvod na majiteli pole. Jak 
vypráví podobenství o hřivnách, kde 
vyčítá jednomu ze správců, že svěřený 
obnos nepůjčil na úrok, což bylo v Izrae-
li zapovězeno. V každém z těch příběhů 
se Ježíš jako vypravěč snaží posluchače 
zaujmout a postavit jej před důležitou 
výzvu. 

Odpuštěné dluhy - cesta k přátelství

V podobenství o nepoctivém správci 
má podezřele bohatý muž podezřelého 
správce, kterého pán chválí za chyt-
rost a nápaditost, když rozdává z jeho 
majetku. My dnes dost dobře nevíme, 
co vlastně ten správce udělal, zda škr-
tal vlastní provizi ze svého rabatu, či 
část pánova zisku nebo zakázaný úrok? 
Zdá se, že to není důležité. Podstatné 
je to, že dlužníkům snižuje jejich dluh. 
Pomáhá jim řešit jejich existenční 
potíže a hlavně - získává si mezi nimi 
přátele. Navíc si paradoxně získal i srd-
ce svého bohatého pána, přestože ho 
vlastně vytuneloval. Odpuštění dluhů 
se tak stalo základem pro vznik přá-
telství ve vztazích, které byly dříve jen 
formální. 
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JAREK ANDRÝSEK

Nebe se raduje z nalezeného

Z původní ztráty důvěry a životní 
perspektivy se v příběhu postupně 
rodí nové postoje. Chování správce 
i bohatého majitele se najednou mění. 
Jejich nové postoje se nápadně podo-
bají těm v předchozích třech podoben-
stvích (Lk 15), kde dominuje radost 
z nalezené ovce či mince. Ztracené se 
opět našlo! Stejná je i radost z návratu 
marnotratného syna. Ježíš všechny tři 
příběhy vyprávěl jako reakci na reptá-
ní farizeů (15,2), že „přijímá hříšníky 
a jí s nimi.“ To, co farizeje hněvalo, to 
působilo v nebi radost. A stejnou radost 
měl i bohatý zaměstnavatel nepoctivé-
ho správce, když se dozvěděl, že jeho 
správce sehrál roli odpouštějícího věři-
tele a vymazal dluhy druhým, aby si 
zajistil vlastní budoucnost.

Role určená posluchačům

Bible vypráví své příběhy proto, aby-
chom se v nich mohli uvidět a přivedlo 
nás to ke změně postoje. Díky podoben-
stvím a biblickým obrazům poznáme 
často věci, které při sobě sami nejsme 
schopni odhalit. V podobenství o nepo-
ctivém správci je hned několik rolí. Role 
pána je vcelku jednoznačná, můžeme 
ji celkem lehce přisoudit Bohu nebo 
přímo Pánu Ježíši. Dlužníkem boháče 
může být kdokoliv z lidí. Role, se kte-
rou se má ztotožnit posluchač, je role 
správce. 

Víra v nová přátelství

Každému z nás bylo něco svěřeno 
a myslím, že toho není málo. Už sám 
život je velkým bohatstvím. Každý s ním 
nějakým způsobem nakládáme. V oka-
mžiku, kdy se cítíme ohroženi a máme 
existenční problémy, se začínáme na 
svět dívat jinak. Nepoctivý správce 
vystupuje v příběhu docela samostatně. 
Nejspíš nebyl jen koupeným otrokem, 
když ho jeho pán za nepoctivost pro-
pouští. Kdyby byl otrokem, bylo by pro 
něj propuštění odměnou. Byl spíše něco 
jako manažer. Když měl složit účty, 
neprotestoval. Je zřejmé, že obvinění 
bylo pravdivé. Bylo mu jasné, že jako 
manažer už pracovat nemůže. Ze dne 
na den se ocitl na ulici. Pomoc může 
očekávat jen od svých obchodních part-
nerů. Napadlo ho, že se pokusí mezi 
nimi získat své přátele.

Odpouštěl dluhy z cizího

Když správce ztratil důvěru u svého 
pána, ztratil zároveň své zaměstnání 

a s ním i životní perspektivu. Přesto 
však nerezignoval. Nehodil flintu do 
žita. A to je na jeho příběhu sympatické. 
Myslel na svou budoucnost a snažil se 
vylepšit své vztahy s obchodními part-
nery, s lidmi, se kterými se běžně stýkal 
a kteří se mu najednou stali důležitými. 
O inspiraci, která ho najednou prostou-
pila, a zvolání: „vím, co udělám!“ jsem 
se už zmínil. Ale podstatné je, že správce 
svůj plán také začal naplňovat. Své vizi 
podřídil i svůj život. Zavolal si dlužníky, 
jednoho po druhém, a ptal se jich na 
výšku jejich dluhu. Pak ho škrtl, odpus-
til, co se dalo, a napsal nový. To, že při 
tom odpouštěl z cizího, zde nehrálo roli. 
Podstatné bylo, že dluhy mazal, jeden 
po druhém. Byl v tom milostivý a velko-
rysý. Úplně jiný než farizeové a zákoní-
ci, kteří lidem neodpouštěli a chovali se 
k nim úzkoprse. Bůh vidí kajícné srdce 
vracejícího se syna a běží mu naproti. 
Odpouští mu a chce, abychom to dělali 
také tak.

Mazání dluhů jako znak 
Božího království

Zdá se, že nový postoj k dluhům/
vinám druhých lidí je jedním ze znaků 
Božího království. Ježíš vyprávěl svá 
podobenství, aby nám přiblížil jeho 
realitu a sílu. Když učil učedníky mod-
litbě, řekl: „a odpusť nám naše viny/
dluhy, jako i my jsme odpustili našim 
viníkům/dlužníkům.“ Aramejské slovo 
chóbá (dluh) se v Targumu často použí-
vá ve smyslu hřích či přestoupení. Cír-
kevní otec Papias napsal kolem roku 
135, že „Matouš sestavil výroky v heb-
rejském dialektu a každý je překládal, 
jak mohl.“ Tím dialektem byla nejspíš 
aramejština, která byla v Palestině teh-
dy běžná. Matouš tedy pravděpodobně 
zachytil doslovné aramejské výroky 
svého Mistra. Ostatní je pak překláda-
li do řečtiny a jiných jazyků. Není tedy 
důležité hledat původní význam slova 
chóbá, protože Pán používá slovo dluh 
jako metaforu hříchu. Bůh si přeje, aby-
chom jedni druhým hříchy odpouštěli 
a upisovali si vzájemně dluhy. 

Bůh oceňuje prozíravé jednání 

Nepoctivý správce se v okamžiku 
vlastního ohrožení rozhodl jednat jinak 
než obvykle. Odpouštěl dluhy, dělal to 
velkoryse a pánovi se to líbilo, přestože 
upisoval jeho majetek. Pochválil ho za 
něco, za co by ho většina lidí nechvá-
lila. Zatímco marnotratný syn rozhá-
zel svůj majetek zbytečně, bezútěšně 

a marně. Nepoctivý správce ho rozdá-
val cíleně, dělal to prozíravě a v soula-
du s Boží koncepcí odpuštění, mazání 
dluhu a nového začátku. Lidský život je 
také správcovstvím. Ježíš vede učedníky 
k prozíravosti. Rozhodnutí sloužit Bohu 
je zároveň rozhodnutím k velkorysé-
mu nakládání se svěřenými prostředky 
už zde na zemi, protože v nastupují-
cím životě to Bůh synům světla bohatě 
vynahradí. Ježíš však musí konstatovat, 
že Synové tohoto věku jsou vůči sobě 
mnohdy prozíravější než synové svět-
la. Správce se sice rozhodl odpouštět, 
protože ho k tomu přinutily okolnosti, 
ale důležité zde nejsou pohnutky, nýbrž 
výsledek jeho jednání. 

Jednejme s ohledem na budoucnost
Nejsme snad i my správci životů, kte-

ré nám byly svěřeny? Neměli bychom 
i my, s ohledem na budoucnost, naklá-
dat s dluhy a vinami druhých mnohem 
prozíravěji? Vždyť náš charakter se 
utváří při rozhodování o malých věcech 
a často ovlivňuje naše jednání v těch 
velkých. Jsme-li malichernými správci 
peněz a jiných běžných záležitostí, jak 
můžeme očekávat, že Bůh bude konat 
v našem životě velké věci? Musíme 
se rozhodnout, komu chceme vlastně 
sloužit, zda Bohu či mamonu. Oběma 
sloužit nelze a dělená oddanost je zaká-
zána. Nynější štědrost bude v budouc-
nu bohatě odměněna. Jako Ježíšovi 
následovníci se máme dívat dopředu 
a jednat s ohledem na budoucnost. Bůh 
slibuje, že bude bohatá a věřte, že On 
rozdává štědře.
Darrell L. Bock, Luke 9:51-24:53, Baker Exegeti-
cal Commentary on the NT, Baker Books, Grand 
Rapids 1996; Jiří Mrázek, Lukášovská podobenství, 
Mlýn, Jihlava 2007; Luke T. Johnson, Evangelium 
podle Lukáše, Sacra Pagina, Karmelitánské nakla-
datelství, Kostelní Vydří 2005; D.A.Carson, The 
Expositor´s Bible Commentary Matthew, Zonder-
van, Grand Rapids 1995

tematický článek
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rozhovor o biblickém textu

Ježíšova předpověď 
Rozhovor Petra Vaďury s Jiřím Mrázkem

„Když se o samotě modlil a byli s ním 
jeho učedníci, otázal se jich: „Za koho mne 
zástupy pokládají?“ Oni mu odpověděli: 
„Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří 
myslí, že vstal jeden z dávných proroků.“ 
Řekl jim: „A za koho mne pokládáte 
vy?“ Petr mu odpověděl: „Za Božího 
Mesiáše.“ On jim však důrazně přikázal, 
aby to nikomu neříkali, a pravil jim: „Syn 
člověka musí mnoho trpět, být zavržen 
od starších, velekněží i zákoníků, být 
zabit a třetího dne vzkříšen.“ Všem pak 
řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám 
sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj 
mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj 
život, ten o něj přijde; kdo však přijde 
o život pro mne, zachrání jej.“

Lukášovo evangelium 9,18-24

Z jaké části evangelia 
je vybrán náš úsek?

Ze zlomové. Tímto rozhovorem 

vstupuje příběh do nové etapy a začíná 

nabírat na obrátkách. Až dosud putoval 

Ježíš s učedníky jakoby bezcílně od 

vesnice k vesnici, po celé Galileji. Na konci 

tohoto rozhovoru však vyhlásí „tažení na 

Jeruzalém“. Učedníkům v tuto chvíli ještě 

není jasné, o co tam vlastně půjde a co 

přesně chce podniknout, ale je jim jasné, 

že se jedná o jakýsi generální útok. Do 

této chvíle v Galileji sbírali síly, a teď tedy 

vyrážejí na zteč. Nevědí, že ona zteč bude 

nakonec vypadat úplně jinak, než byli 

vůbec schopni si představit.

Ježíš se podle slov textu modlil 
o samotě, a přitom jsou s ním jeho 
učedníci. Myslíte, že se Lukáš spletl, 
nebo to tak napsal schválně?

Tato otázka zaujala už starověké 

písaře, kteří text opisovali. V některých 

rukopisech proto čteme upravené znění, 

že „Ježíš a učedníci se modlili o samotě“. 

V jiných rukopisech zase najdeme, že byl 

o samotě – a učedníci se tam s ním setkali; 
tedy přišli dodatečně. Moderní vykladači 

zase porůznu pracují s tím, že zde Lukáš 

spojil dvě různé tradice a napětí mezi 

Ježíšovou samotou a přítomností učedníků 

ho prostě nerušilo.

Já se domnívám, že ten zvláštní zádrhel 

v textu je původní a nevznikl nějakou 

nepozorností evangelisty. O samotě prostě 

znamená, že to nebyla společná modlitba 

Ježíše s učedníky. Ježíš sám v modlitbě 

hledá odpověď na svou otázku, tedy 

hledá odpověď u Boha dříve, než se 

zeptá učedníků, jakou odpověď mohou 

nabídnout oni. 

Lukáš častěji na různých místech 

vyprávění zmiňuje, že se Ježíš o samotě 

modlil, což znamená něco v tom smyslu, 

že Ježíš průběžně v rozhovoru s Bohem 

promýšlí svou cestu a své poslání. Pro 

tuto osamělou modlitbu, pro tento způsob 

samoty není až tak důležité, zda jsou 

učedníci vzdáleni dvě hodiny usilovné 

chůze nebo třeba jenom dva metry. 

Ostatně příkladem může být modlitba 

v Getsemane, kde Ježíš dokonce prosí 
učedníky, aby se modlili spolu s ním, 

a přesto zůstane ve své modlitbě zoufale 

sám.

Ježíš zjišťuje, za koho jej pokládají 
zástupy, aby se vzápětí zeptal, za 
koho jej mají právě jeho učedníci. 
Petr vyznává, že za Božího Mesiáše. 
Jak se tohle vidění učedníků liší od 
toho, zač jej mají ostatní lidé?

Na jedné věci se všichni evangelisté 

(nebo přinejmenším první tři evangelisté, 

Matouš, Marek a Lukáš) shodnou: až 

do této chvíle Ježíš nezvěstuje sebe a až 

na malé výjimky téměř nemluví o sobě. 

Chodí sice od vesnice k vesnici a takřka 

nepřetržitě zvěstuje, káže k zástupům 

z loďky na břehu jezera i na hoře nebo 

na pustém místě, ale to, co zvěstuje, je 

napořád Boží království. Blízkost Božího 

království, odpuštění těm, kdo si zpackali 

život, naděje pro ty, kterým ten život zničili 

jiní, nebo třeba nová naděje pro nemocné. 

To všechno Ježíš suverénně vyhlašuje, 

zpřítomňuje, provádí – aniž by utrousil 

sebemenší poznámku o tom, z jakého 
titulu to dělá a co si to vlastně dovoluje. 

Ježíš vyhlašuje odpuštění – a kdo chce, 

ten mu věří; mluví o Boží blízkosti, a kdo 

věří, ten ji ve svém životě začne rozeznávat. 

Ale postupně houstne ve vzduchu otázka: 

kdo vlastně je ten, kdo o tom mluví? Jak 

s tím vším souvisí Ježíš sám? A na tuhle 

otázku si lidé musejí nějak odpovědět. 

Alespoň improvizovaně, když nic jiného. 

A Ježíš jim to nikterak neusnadní. To, co 

zde učedníci poslušně vyjmenovávají, jsou 

právě ty různé pokusy o odpověď: Elijáš, 

jeden z proroků, Jan Křtitel. 

Řekl bych, že ty „lidové“ odpovědi 

nejsou zase tak špatné. Všechny přičítají 

Ježíši přinejmenším prorockou autoritu; 

ale zřejmě i něco víc, protože prorok, jako 

byl Mojžíš, nebo prorok, jako byl Elijáš, to 

jsou vysloveně vysvoboditelské postavy. 

Petr jako by to tím termínem Mesiáš spíš 

jenom upřesnil.

Slova „Boží Mesiáš“ bychom mohli 
přeložit jako „Boží pomazaný“. 
Jakou představu mohla vyvolat 
v adresátech Lukášova evangelia?

To je zajímavá otázka. Právě jsem řekl, že 

Petr to upřesnil. Alespoň tak na nás působí 

gradace rozhovoru. Ale měli bychom spíše 

říci, že to otevřel. Slovo mesiáš (nebo 

řecky kristus) znamená pomazaný. My 

bychom asi řekli korunovaný, právoplatně 
zvolený nebo prostě legitimní. Pomazání 

hlavy olejem byl ve Starém zákoně obřad, 

kterým se uváděl do úřadu král, čili jednalo 

se o jakousi korunovaci. Stejně byl však 

uváděn do úřadu například velekněz a na 

jednom místě ve Starém zákoně dokonce 

prorok.

Víme, že v Ježíšově době existovaly 

různé představy mesiáše. Někteří čekali 

mesiášského krále, jiní vojevůdce, další 

zase mesiášského velekněze či učitele 

životní moudrosti, nebo právě proroka. 

Petr svou odpověď nijak neupřesňuje. 

Můžeme ji chápat i jako vyznání: „Věřím 

ti, že ty jsi ten legitimní, od Boha poslaný. 

Ale co přesně je tím tvým posláním, to 

nechávám otevřené. Nechávám to na tobě, 

protože ty to víš lépe než já.“

Proč Ježíš učedníkům přikazuje, 
aby o jeho pravé totožnosti nikde 
nepovídali?

Možná proto, aby se vyhnul falešným 

interpretacím a aby zástupy nečekaly, že 

bude Jeruzalém dobývat silou.
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ZAPSAL PETR VAĎURA

Po Petrově prohlášení následuje 
velký kontrast v Ježíšových slovech, 
jimiž ohlašuje své utrpení, zavržení 
a smrt. Je pro Lukášovy posluchače 
důležité, že zde Ježíš jako původce 
svého utrpení uvádí starší, velekněze 
a zákoníky?

To Ježíšovo prohlášení je vlastně 

odpověď na otázku: A za koho se považuješ 
ty sám? V tuto chvíli Ježíš poprvé mluví 

o sobě a o roli, kterou na sebe hodlá vzít. 

Možná důležitější než všichni ti starší, 

velekněží a zákoníci je v jeho prohlášení 

obrat syn člověka. Právě to je totiž ten 

nejvýraznější starozákonní odkaz. Odkaz 

na velice barvité proroctví proroka 

Daniela. Stručně řečeno, syn člověka je 

klíčová postava posledního soudu. Ježíš se 

chystá do Jeruzaléma vyprovokovat jakýsi 

zvláštní poslední soud. Kdo se na tomto 

soudu stane jeho protivníkem, to je tak 

trochu založeno na principu potrefené 

husy. Překvapivě to nejsou Římané, kteří 

v tu chvíli Jeruzalém politicky okupují. 

Vyprovokovat se totiž nechají „velekněží“, 

tj. ta jeruzalémská kněžská honorace, 
kněžská aristokracie, o níž bychom mohli 

říci, že spíše nábožensky okupuje chrám 

a chová se tam jako doma, i když se podle 

mínění mnohých zprotivila svému poslání.

Závěrečná slova předpovědi 
utrpení se týkají vzkříšení. Že 
Ježíš předpověděl svou smrt, to 
si dokážeme představit, pokud 
sledujeme, s jakou nevolí byla 
jeho činnost sledována židovskými 
autoritami. Myslíte, že mohl 
předpokládat i své vzkříšení? Mohl 
tuto předpověď opřít např. o nějaké 
starozákonní proroctví?

Předpovědi vzkříšení jsou ve 

starozákonních textech založeny spíše 

na naději než na nějakých konkrétních 

popisných představách. Například řada 

starozákonních žalmů je takovým „voláním 

z hlubokosti“, které se drží naděje, že Bůh 

mne v tom nenechá. Nenechá mne ve 

spárech smrti. 

Ve verši 24. jsou zapsána slova: 
„Kdo chce jít za mnou, zapři sám 
sebe, nes každého dne svůj kříž 
a následuj mne.“ Co je míněno 
slovem kříž?

V tom výroku čteme nejdřív „zapři 

sám sebe“. Nejdřív je tady něco, čeho se 

člověk může zříct, skoro bych řekl, z čeho 

se může vyvléknout. A pokud je tam výraz 

„sám sebe“, tak to znamená osvobodit 

se od neustálého, přerostlého egoismu, 

získat svobodnější vztah např. k majetku, 

společenskému postavení, úspěchu nebo 

k tomu, co si o mně budou myslet ti 

a oni. Je spousta věcí, ve kterých člověk 

jakoby vězí, a tady se může osvobodit ke 

svobodnějšímu životu.

Ale pak je tam „vezmi svůj kříž“. 

Upozorňuji, že je tam řečeno svůj kříž a že 

je to řečeno dlouho před tím, než byl Ježíš 

ukřižován. Ovšem tím, že byl Ježíš právě 

ukřižován, získal výrok nový a velice silný 

náboj. 

Původně je tam tedy nést svůj kříž. 

Je to něco jako nést své životní břemeno. 

Ovšem v předchozí větě bylo zaslíbení, 

podle něhož je spousta věcí, ve kterých se 

člověk může zapřít – a vlastně tím získat: 

vymanit se, osvobodit se od majetku, 

postavení a podobně. Pak jsou ovšem 

věci, kterých se takto snadno zřeknout 

nedá. Třeba vlastních nemocí nebo starosti 

o své blízké, pokud nás potřebují. Jsou 

věci, které nést musíme a které do toho 

následování musíme zahrnout, neboť před 

nimi nelze utéci.

Úplně doslova však slovní spojení 

„nést kříž“ znamenala totéž jako nést 

si na hřbetě svou budoucí šibenici, svůj 

rozsudek smrti. V tomto významu nést 

kříž znamená přijmout svou smrtelnost, 

žít tak, aby to mělo smysl i tváří v tvář 

smrti a se šibenicí na zádech.

Slova, která Ježíš řekl dál, jako by 
vypadla z židovského mudrosloví: 
„Neboť kdo by chtěl zachránit svůj 
život, ten o něj přijde; kdo však 
přijde o život pro mne, zachrání jej.“ 

Řada badatelů už upozornila na to, 

že Ježíš zde vlastně kreativně přetvořil 

vojenskou poučku. Původně to byla 

moudrost, která platí na bitevním poli. Je 

to paradox: kdo pořád myslí jen na to, aby 

si zachránil vlastní kůži, prohraje a o život 

přijde. Třeba tak, že se dá při první 

příležitosti na útěk a nepřítel mu vpadne 

do zad. Naopak, kdo nemyslí pořád jen 

na to, aby se zachránil a včas utekl, ten má 

šanci přežít (a vyhrát). Ježíš tuto poučku 

vlastně jen prohloubí a přesune na novou 

rovinu: kdo pořád jenom ustrašeně pečuje 

o svůj život a myslí jen se vší péčí na sebe, 

tomu život paradoxně uteče mezi prsty. 

Kdo však dokáže nemyslet jen na sebe 

a je schopen třeba naplno žít pro někoho 

druhého, ten nakonec zjistí, že jeho život 

byl docela plný.

Článek je přepisem rozhovoru, který 
byl odvysílán v pořadu Ranní slovo 
v Českém rozhlase Vltava 23. 6. 2013. Doc. 
Jiří Mrázek je vedoucí katedry Nového 
zákona na Evangelické teologické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze.

rozhovor o biblickém textu

utrpení

doc. Jiří Mrázek
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biblická úvaha

Toto je jedna zo základných skutočnos-
tí, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú 
život kresťana; ovplyvňujú, ako sa v živote 
znovuzrodeného človeka prejaví Kristov 
charakter. To, aký je prístup kresťana 
k osobe Svätého Ducha a aké poznanie 
má o Jeho službe, určuje, či jeho život 
bude víťazný, požehnaný, plný, alebo 
chudobný, živoriaci. Jeden z textov, ktorý 
o tomto predmete pojednáva, nachádza-
me v liste Galaťanom 4,19: „Moje deti, 
ktoré zase rodím v bolestiach, dokiaľ nebude 
Kristus vypodobený vo vás.“ Tu Pavol píše, 
že s úzkosťami a mnohými bolesťami 
na modlitbách bojuje, aby Kristus bol 
v nich vypodobený. Čo tu znamená slovo 
„vypodobiť“? V pôvodnom jazyku je jeho 
význam „niečomu, čo je vnútri, dať von-
kajší výraz“, t.j. spôsobiť, aby charakter či 
kvalita toho, čo je vnútri, nadobudli svoju 
podobu – aby ich bolo vidieť.

Všimnime si, že toto slovo sa nachád-
za v trpnom rode. Text nehovorí, že by sa 
Kristus mal vypodobiť, ale že má byť vypo-
dobený! To znamená, že Pán Ježiš Kristus 
sám seba týmto spôsobom nevypodobuje, 
a to preto, lebo túto službu prenecháva 
inému, a síce Svätému Duchu. O tom číta-
me v Jánovom evanjeliu 16,13-14: „Ale keď 
príde On, ten Duch pravdy, uvedie vás do 
každej pravdy… Ten ma oslávi, lebo z môj-
ho vezme a bude zvestovať vám.“ Slovko 
ten vyjadruje dôraz, zámeno On by tu 
nebolo také dôrazné. Pán chce tým pove-
dať: Nie ja sám, lež Ten, t.j. Svätý Duch, 
ma oslávi. Táto služba oslávenia Krista 
v životoch veriacich patrí Svätému Duchu. 
Pán Ježiš Kristus je vypodobovaný a ten, 
kto vypodobuje, je Svätý Duch.

Je dôležité, aby kresťania toto vedeli 
a v súlade s tým aj konali. Koľko pries-
toru Svätému Duchu poskytneme, toľko 
priestoru môže On dať Kristu. Je zrejmé, 
že to platí aj obrátene. Čím menej dovolí-
me Svätému Duchu my, tým menej bude 
On môcť vypodobovať Krista v našich 
životoch.

Aká to zvláštna skutočnosť! Boh Otec 
akoby sa držal v pozadí a chce, aby bol 
Kristus, Jeho Syn, oslávený. Boh Syn sa 
drží v pozadí, a vec svojho oslávenia pre-
nechal Svätému Duchu. Boh Duch Svätý 
sa drží v pozadí a oslavuje Krista. Jediné 

tri Osoby v celom vesmíre, ktoré majú 
oprávnený nárok na to, aby boli v popre-
dí, uctievané, oslavované, správajú sa 
voči sebe takýmto pokorným spôsobom. 
Aj Pán Ježiš povedal: „Učte sa odo mňa, 
lebo som tichý a pokorný srdcom.“ Aký 
to protiklad voči nám, ktorí máme snahu 
niekedy seba tlačiť do popredia, potrpíme 
si na to, aby sme boli uprednostňovaní, 
uznávaní a podobne.

Vráťme sa však do listu Galaťanom. 
„Ktorých zase rodím v bolestiach.“ Slovo 
zase značí, že sa tu opakuje niečo, čo už 
predtým bolo. Boli znovuzrodení, začali 
správne, no potom sa niečo zmenilo a pri-
pravilo ich o stav, ktorý má Pavol na mysli. 
O tom sú už prvé verše epištoly: „Divím sa, 
že tak skoro odstupujete od toho, ktorý vás 
povolal v milosti Kristovej, k inému evanjeliu, 
ktoré nie je iné, ibaže sú niektorí, ktorí vás 
nepokoja a chcú prevrátiť evanjelium Kris-
tovo.“ Ako z celej epištoly vidíme, medzi 
týmito veriacimi sa po čase prejavila sil-
ná náklonnosť vracať sa späť pod zákon. 
Boli niektorí zo Židov, ktorí začali učiť, že 
človek môže byť spasený iba tak, že do 
tohto spasenia vojde cez bránu židovstva 
– cez zákon. Pretože zákon nepoznal nič 
také ako je trvalo prebývajúci Svätý Duch 
v človeku, galatskí sa tak pripravili o služ-
bu Svätého Ducha. Znemožnili Mu pôso-
biť, uplatňovať sa tak, ako by bol chcel 
a mohol. Dôsledkom bolo, že ich životy 
strácali Kristov charakter – a o to, aby sa 
pri nich tento charakter znova prejavil, sa 
teraz Pavol v zápasoch na modlitbách usi-
loval.

O prítomnosti Svätého Ducha a o Jeho 
službe pri vykúpených nevedeli ani uče-
níci, o ktorých čítame v Skutkoch 19,1-2: 
„A stalo sa v tom, čo bol Apollo v Korinte, že 
Pavol pochodil horné kraje a prišiel do Efezu, 
a nájduc tam niektorých učeníkov povedal im: 
Či ste dostali Svätého Ducha, keď ste uverili? 
A oni mu povedali: Ba ani sme nepočuli, či je 
Svätý Duch.“ No toto je základná pravda. 
– „Alebo či sa nazdáte, že nadarmo hovorí Pís-
mo: až po závisť žiada Ducha, ktorý prebýva 
v nás?“ (Jk 4,5)

Ako sme povedali, návrat k zákonu 
znamenal absenciu služby Ducha; Svätý 
Duch je trvalo prítomný v každom veria-
com v dobe milosti. S tým súvisia i slová, 

ktoré čítame ďalej: „Vypadli ste z milosti… 
Lebo my v Duchu, z viery očakávame nádej 
spravodlivosti.“ (Ga 5,4.5) V tomto prípa-
de nešlo o ich ospravedlnenie, lebo oni 
už boli – z viery v Pána Ježiša – ospra-
vedlnení. Avšak návrat pod zákon zna-
menal návrat k princípu, podľa ktorého 
Svätý Duch nemohol pôsobiť ich posvä-
tenie. V tomto zmysle vypadli z milosti. 
Svätý Duch pôsobí v milosti, a nie pod 
zákonom, preto aj posvätenie veriacich je 
možné iba v milosti, a nie na báze zákona. 
Neprekvapuje preto, že ich v ďalšom Pavol 
napomína: „Choďte Duchom, a nevykonáte 
žiadosti tela.“ Strata závislosti od Svätého 
Ducha a Jeho služby, Jeho posväcujúcej 
moci, viedla k skutkom tela, k uplatňova-
niu starej prirodzenosti.

Kresťania, ktorí o tejto službe Ducha 
nevedia, usilujú sa vo vlastnej sile 
o posvätený život. Že sú znovuzrodení, 
o tom svedčí ich život. Ale predsa nez-
riedka pri nich chýba ovocie Ducha. 
Nevedomky sa dostávajú do sféry, v kto-
rej sa žiada ich vlastné úsilie bez závis-
losti od Svätého Ducha, to jest pod sféru 
zákona. Zákon žiada: toto rob, a budeš 
žiť! Milosť však nielen žiada, lež dáva aj 
silu. A tu je potrebná viera, že máme Svä-
tého Ducha a že On je mocný a ochotný 
pôsobiť v nás posvätenie, prinášať v nás 
svoje ovocie, vypodobniť Krista v našich 
životoch. Z ľudskej strany sa vyžadu-
je, aby človek aktom svojej viery v tieto 
skutočnosti veril. Tak, ako na vykúpenie 
musel uveriť v Pána Ježiša ako v svojho 
Spasiteľa, podobne musí veriť vo Svätého 
Ducha (skrze ktorého teraz v nás prebýva 
Kristus) na svoje posvätenie. Viera je úpl-
ná závislosť od Boha. O túto závislosť sa 
musíme usilovať v každom okamihu. Nie 
v sebe, lež v Bohu! Veľvodcom a Dokoná-
vateľom viery je sám Pán Ježiš (Žd 12,2). 
A „my všetci odostretou tvárou vzhliadajúc sa 
v sláve Pánovej sťa v zrkadle meníme sa na 
ten istý obraz, od slávy v slávu, ako od Ducha 
Pánovho.“ (2K 3,18)

Svätým Duchom
Pomazanie seriál (2. časť)

KENNETH S. WUEST, 
UNTRANSLATABLE RICHES
SPRACOVAL MATÚŠ KOŠA
POZNÁMKA: ÚPLNÝ ÚDAJ 

CHÝBA, LEBO ZDROJ JE 
ČASŤOU LITERATÚRY, KTORÁ 

BOLA PREKLADATEĽOVI 
ÚRADNE ZHABANÁ.
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Začiatkom leta pripravil Seminář 
biblického vzdělávání a Kresťanské 
centrum Berea už šiesty Letný biblický 
kurz, a už štvrtýkrát mu poskytol svo-
je priestory Kresťanský zbor v Novom 
Meste nad Váhom. Znova sa tak mohli 
stretnúť bratia a sestry z Českej republi-
ky i Slovenska, prevažne z mladej gene-
rácie. A znova sa s účastníkmi o svoje 

vedomosti a skúsenosti podelil zahra-
ničný lektor – teraz však výnimočne 
nie z biblickej školy vo Wiedeneste, 
ale z bližšieho Poľska. Tí, čo už počuli 
brata Czesława Bassaru kázať a vyučo-
vať, sa mohli už dopredu spoľahnúť na 
to, že vyučovanie bude nielen biblické 
a odborné, ale aj vtipné a názorné.

 Téma kurzu bola „Biblická hermeneuti-
ka a môj prístup k výkladu“. A to je zas čo? 
– mohol by sa spýtať nezasvätený poslu-
cháč, keď začuje nové cudzie päťslabičné 
slovo. Pri čítaní Biblie alebo v kázni na 
bohoslužbách sa s ním asi nestretneme – 
a predsa je tam hermeneutika nenápad-
ne prítomná. Je to totiž, laicky povedané, 
veda a zároveň umenie výkladu Biblie 
(alebo aj iného textu), alebo presnejšie 
„metodológia biblickej interpretácie“. 
Ba vlastne našli by sme ju aj v Biblii, 
keby sme ju čítali v pôvodnom jazyku, 
napríklad keď zmŕtvychvstalý Pán „vyk-
ladal, čo sa naňho v celom Písme vzťaho-
valo“ (Lk 24,27).

Skeptici sa pýtajú: „Ak je Biblia Slovo 
živého Boha, prečo máme toľko rôznych 
výkladov jeho výrokov?“ Tí, čo Bibliu 
považujú za Božie slovo, tvrdia že exis-
tuje len jeden „zodpovedajúci“ výklad 
akéhokoľvek oddielu Písma, význam, 
ktorý Boh naplánoval, keď svoje slovo 
vnukol jednotlivým autorom, i keď apli-
kácií môže byť viac. Ktorý je však ten 

správny výklad? Počas kurzu nám bol 
ponúknutý celý rad princípov a zásad, 
ktoré vykladačovi pomáhajú poro-
zumieť textu, napísanému v cudzom 
jazyku a cudzej kultúre, a preniesť jeho 
zmysel do našej doby a situácie.

Okrem čítania Biblie sme sa uči-
li „čítať“ aj našu súčasnú dobu a jej 
spôsob myslenia. Po dobe premoder-
nej, keď sa človek podriaďoval autorite 
cirkvi a tradície, a dobe modernej, keď 
všetko podriadil autonómnemu rozu-
mu, riadiacemu sa vedeckou metódou, 
sme sa ocitli v dobe postmodernej, kto-
rá všetko obracia naruby. Objektívnu 
pravdu už nemá cirkev, ba nemá ju ani 
veda, v objektívnu pravdu sa už neverí 
– každý má svoju vlastnú pravdu, vlast-
ný príbeh, vlastný svetonázor poskla-
daný na mieru, a za najvyššiu cnosť sa 
pokladá tolerancia. To znamená, že naj-
väčšou necnosťou je tvrdiť, že vlastníme 
pravdu, ktorú by mali prijať aj ostatní. 
Ako môžu kresťania v takejto intelektu-

álnej klíme šíriť zvesť o Bohu? V takej-
to situácii – bolo nám povedané – je 
zvlášť dôležité, aby sme posolstvo Biblie 
nielen objavovali, ale aplikovali v živo-
te. Ľuďom nestačí povedať a vysvetliť, 
čomu veríme, treba im to ukázať.

Na jeden deň uprostred týždňa medzi 
nás prikvitol aj Petr Húšť a prihovoril 
sa nám na tri nanajvýš praktické témy: 

Služba a rodina; Konzumná doba 
a vplyv na cirkev; Sedem zákonov 
efektívnej práce a biblické paralely.

A napokon došlo aj na precviče-
nie naučených hermeneutických 
princípov. Ľubomír Vyhnánek, 
Jaromír Andrýsek a Peter Kozár 
vytiahli niekoľko „horúcich zemi-
akov“, t.j. tém ako Rozvod a nové 
manželstvo, Mlčanie žien a prikrý-
vanie hláv, Krst Svätým Duchom 
a duchovné dary. Nešlo pritom 
o nadiktovanie jediného správne-
ho názoru, ale o hlbší pohľad na 
relevantné biblické texty v širších 
súvislostiach a naznačenie silných 
i slabých stránok rôznych spôso-
bov výkladu. To všetko, pravda, 
vo vedomí, že Božie slovo, a nie 
ľudské názory, je konečnou auto-
ritou pre vieru i život jednotlivého 
kresťana i cirkvi.

Pre úplnosť treba dodať, že v pro-
grame bol čas i na oddych, kúpanie, 
výlety v prírode, návštevy zhromažde-
ní v Novom Meste i Piešťanoch. Zostá-
va len poďakovať Pánu Bohu za dobrý 
týždeň a priať si, aby sa nás na takomto 
vzdelávaní stretávalo viac – najmä bra-
tov, ktorí sú vo svojich zboroch služob-
níkmi Slova.

PETER KOZÁR

Letní biblická škola 2014 
v Novém Meste nad Váhom

V druhý prázdninový týden od 7. do 
13. 7. 2014 pořádá Seminář biblické-
ho vzdělávání a KC Berea ve sborovém 
domě KZ Nové Mesto nad Váhom Let-
ní biblickou školu ve spolupráci s BTA 
Wiedenest, odkud přijede i lektor 
Dr. Gunnar Begerau. Je učitelem Staré-
ho zákona, který bude tématem týdne se 
zaměřením na prorockou službu a oso-
bu Eliáše. K tomuto základnímu tématu 
připravujeme také doplňující semináře 
a pro zájemce i kurz hebrejštiny. 

stalo sa

Načo nám je hermeneutika?
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úvaha na aktuální téma

příbalový leták
Dbejte na

k zacházení se sociálními sítěmi v Internetu
Facebook a další sociální sítě jsou 

jako malé červené, zelené nebo žlu-
té pilulky: První vytváří netušené 
možnosti komunikace. Druhé pomá-
hají proti bolestem hlavy. V obou 
případech však většinou nikdo nečte 
příbalový leták. Vzhledem k dlouhé-
mu výčtu možných vedlejších účinků 
by to mohlo bolest hlavy spíš vyvolat. 
Jistě téměř denně chodíme do nejrůz-
nějších obchodů, aniž bychom přitom 
studovali všeobecné obchodní podmín-
ky. Jezdíme autobusem, aniž bychom 
studovali přepravní řád. Pohoršení při 
přistižení při jízdě bez platné jízdenky 
už vyčpělo. Přesto však jediná pilulka, 
velká jako knoflík na mé košili, může 
znamenat smrt. A jediné kliknutí myší 
může zásadně změnit můj život.

Znáte to: chodci si chodí poklidně 
v hustém provozu přes ulici, pohled 
chladně upřený kupředu. Kdo je po 
intenzivním brzdění se zahoukáním 
vytrhne z jejich myšlenek, bývá čas-
to označen nelichotivými přívlastky. 
Psychologickým fenoménem je přitom 
pokaždé strnulý pohled dopředu, pryč 
od nebezpečí, které se hrne zleva i zpra-
va. Člověk jakoby si myslel: „Co nevi-
dím, to mi nenahání strach. A to také 
není nebezpečím.“ Připomíná nám to 
pštrosa, který v nebezpečí údajně strká 
hlavu do písku. Vzniklo z toho dokonce 
známé přísloví. Ale právě tento postoj 
před nebezpečím neochrání.

Tak se dnes mnozí lidé brouzda-
jí v nejhustším internetovém provo-
zu, s pohledem zaměřeným netečně 
dopředu, ať už přijde zleva či zprava 
cokoliv.

Ptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka!

Dokonce se to k nám valí i z reklamy: 
„Zeptejte se svého lékaře nebo lékární-
ka.“ Někoho, kdo má odborné znalosti 
a mou důvěru.

U některých dětí patří rodiče jistě 
k nejlepším rádcům. Nikdy by nenecha-
li své tříleté dítě běhat samotné po ulici. 
Ale jednou se musí odrostlé dítě odvážit 
do davu. Nejlépe ruku v ruce s otcem 
nebo matkou, aby získalo přehled. Co 
ale, když se rodiče v internetovém pro-
vozu vyznají právě tak málo jako jejich 
čtyř nebo pětiletá ratolest? Mohou však 
bodovat přinejméně svou celoživot-
ní zkušeností. Proč tedy neovládnout 
internet společně? Stojí to čas, ušetří 
nás to však pravděpodobně mnoha pro-
blémů a mrzutostí.

Teď nás „facebooková generace“ 
v záležitosti Internet & Co spíše před-
běhla. Mladí nám to předkládají. I to 
je dobře. Až dosud si starší generace 
namlouvala, že ví všechno lépe než 
„mladí“. Nechme si jednou my „staří“ 
vysvětlit moderní techniku mladými 
lidmi.

Policie podporuje komisariáty, které 
se nestarají o nic jiného než o prevenci. 
Jejich odborníci nabízejí přednášky – 
proč ne někdy také v církvi, v mládež-
nických kroužcích nebo při společných 
snídaních křesťanských žen?

Kliknutí a práva jsou pryč!

Každý má právo na svůj vlastní obraz. 
Je to především základní zákon naší spo-
lečnosti. Jsou některé výjimky. Spolko-
vý kancléř nebo primátor velkého města 
toho musejí snést jako osoby (relativní) 
historie více než občan Ota Obyčej-
ný. Usmívá-li se do kamery (známého) 
fotografa tisku, dává tím mlčky sou-
hlas k jejímu zveřejnění. Kdo se usmí-
vá na mobil svého přítele, musí počítat 
s celosvětovým rozšířením momentky. 
Samozřejmě může svá práva komplexně 
předat – například na facebook.

Pro krásně nafotografovaný západ 
slunce, který se prezentuje na faceboo-
ku, platí totéž jako pro fotku v náručí 
přítele, scénu na okraji rozpustilé párty 

anebo pro fotku z mobilu, ze které se 
všichni přátelé tak srdečně smějí:

Facebook to reguluje ve svých pod-
mínkách použití takto:

„Dáváš nám neexkluzivní přenosi-
telnou bezplatnou celosvětovou licenci 
pro využití příslušných IP-obsahů, které 
posíláš na nebo v souvislosti s faceboo-
kem“ („IP-licence“).

Řečeno zcela srozumitelně: „Milý 
facebooku, dělej si s mými fotkami, 
co chceš!“ A tak se tedy nemusí nikdo 
divit, když někdy a někde ve světě obje-
ví svou fotku na plakátovací stěně! Fa-
cebook podléhá našemu právnímu řádu 
jen podmínečně, což nečiní situaci prá-
vě jednodušší.

Jednou uložená data se také nedají 
jen tak jednoduše po letech znovu zni-
čit. Facebook sice ujišťuje, že je maže. 
Jestliže však byly mezitím moje příspěv-
ky už „sdíleny“ jinými uživateli (tedy 
dále šířeny), je tato služba k ničemu. 
Ten, kdo své bankovky rozhází z věže 
kostela na ulici, bude mít sotva pří-
ležitost, aby všechno dole na ulici znovu 
sesbíral.

Kronika: Vyloučeno!

„Vím, cos dělal minulé léto!“ Tento 
název filmu by mohl stát také nad něk-
terými facebookovými účty. V nebi jsou 
zapsány všechny naše dobré a špatné 
činy, čteme ve 20. kapitole knihy Zje-
vení. Kdo četl ve Zjevení před 200 lety 
o těchto „knihách“, musel si předsta-
vovat knihovnu galaktických rozměrů. 
Dnes stačí kliknout na „facebook“. A je 
přede mnou otevřený celý lidský život.

Když pak někdo vidí, kdo mi před 
deseti lety gratuloval k narozeninám, 
pak to snad ještě může být nevinné. 
Avšak možná jsem tenkrát soupeřil 
s firmou, u které bych dnes chtěl pra-
covat. Možná některý tehdejší „přítel“ 
to šoupl do pravého, levého nebo jinak 
zásadního rohu a já se tak dostanu 
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nevědomky do ohniska zprostředko-
vatelů? Až na konci našich dnů budou 
v nebi otevřeny knihy, budou díky Ježíši 
naše černé stránky pryč.

Ovšem neušlo mi také, že na mém fa-
cebookovém účtu se tato kronika auto-
maticky zobrazuje. Co s tím?

Je-li člověk přihlášen pod svým 
účtem, je na modré liště na horním 
okraji stránky symbol zámku. Po klik-
nutí na něj se otevře odkaz „soukro-
má oblast“. Na spodním konci okna 
je možnost otevřít „další nastavení“. 
Vyplatí se nastavit přesněji, „kdo smí 
moje příspěvky vidět“. Možná akcep-
tujete svého šéfa jako „přítele“, abys-
te mu sdělil své zážitky. Avšak přesto 
nepotřebuje vidět všechno. Stejně se 
dají „omezit minulá sdělení“. Teď je 
možnost, všechny dřívější příspěvky 
skrýt jednotlivě anebo všechny „sta-
ré“ příspěvky celkově. Záruku, že ani 
oklikami nebude vidět nic z mých dří-
vějších činů, ovšem nemám. Tak síť 
nezapomíná nic.

Velké datové úložiště v USA
Facebook získává kliknutím na tlačít-

ko „Líbí se mi“ moji IP adresu (adresu, 
pod kterou se pohybuji na internetu), 
typ procesoru mého počítače a verzi 
prohlížeče. Přes IP adresy by mohl face-
book v součinnosti s dalšími daty jakož 
i reálnými jmény, které se musí do pro-
filu facebooku zadat, zprostředkovat 
moji identitu a profil mých zvyklostí. 
Pokaždé, když se přes tento uživatelský 
profil přihlásím, může facebook rozkrýt 
zvláště moje záliby, kontakty a způsob 
života. Vůči státní správě USA musí již 
dnes facebook podávat informace. To 
může být dnes nevinné. Kdo ale ví, kdo 
bude ale v budoucnu zač pronásledo-
ván anebo omezován?

Ztráta reality
Počítače se vyznačují zvláště tím, že 

když se do nich člověk zabere, že zapo-
mene na všechno kolem sebe a žije jen 
ve virtuálním světě. Tam se přátelé, 
kteří se nám znelíbili, odpojí kliknutím 
myši. V reálném životě se však takhle 
jednoduše „odkliknout“ nedají, proto je 
stále více lidí osamělých. Komunikace 
se neskládá jen ze slov. Svraštění čela, 
úsměv anebo zahanbený pohled stra-
nou k tomu patří také. To všechno chybí 
v mailech, SMS anebo při konverzaci na 
facebooku. Pochopí můj protějšek mou 
ironii? Dotkne se ho moje škádlení hlu-
boce anebo se zasměje?

Mnozí mladí lidé mají na svém 
seznamu 700 nebo více tzv. „přá-
tel“. Trvalý minimální kontakt vede 
k tomu, že už není čas k tomu, aby 
člověk pěstoval skutečná přátelství. 
Proto bych zcela směřoval k tomu, aby 
si lidé občas od mobilu a facebooku 
„odpočinuli“ – jeden den bez moderní 
komunikace. Jak se s tím vypořádám, 
ukáže, zda už náhodou nejsem závislý 
na internetu.

Jedna ze studií Evropské unie dochá-
zí k výsledku, že 1% mladých Němců 
je na internetu závislých. Téměř každý 
desátý mladý člověk v Německu využí-
vá internet „hodně intenzívně“. Jedno 
procento mladých Němců je dokonce 
„internetově závislých“. Jako interne-
tově závislé označují výzkumy mladé 
lidi, kteří pociťují neustálé nutkání 
k surfování, tráví na internetu stále více 
času a zanedbávají tak koníčky a pravá 
přátelství. V Číně si dělá dokonce vlá-
da starosti o údajně rostoucí závislosti 
na internetu zejména u dětí a mladých 
lidí. Až do 13% z 20 milionů mladist-
vých uživatelů do 18 let jsou závislí na 
internetu a potřebují léčbu. V Pekingu 
bylo nedávno zřízeno léčebné centrum 
pro internetovou závislost, kde se smě-
sicí terapie a vojenského drilu pokouší 
o to, aby se tito lidé stali pány nad svým 
problémem. Diakonie v Hannoveru 
provozuje od roku 2008 vlastní „odbor-
né místo pro závislost na médiích“. Na 
univerzitní klinice v Mainzu existuje 
ambulance pro internetovou a hráčskou 
závislost.

Vztah k druhému pohlaví

Zejména v anglosaské oblasti se stále 
častěji vyskytují zprávy o stoupajících 
počtech rozvodů vlivem facebooku. 
Odvolávají se na úřední statistiky. Nej-
prve flirt, pak data… Mnozí prožívají 
opakovaně své mladické lásky online. 
V každém pátém rozvodu manželství 
bylo udáváno bezbřehé flirtování na fa-
cebooku současně jako důvod k rozvo-
du, tak to uvádějí britská média.

V Americe si vyhledávají manželky 
nebo manželé přístupová data k síťové-

mu účtu, aby si zajistili důkazy pro nevě-
ru. Ani zde určitě není na vině „nástroj“. 
Kdo však neumí zacházet se zbraněmi, 
měl by raději udržovat odstup.

A na závěr ještě prosba všem 
facebookovým začátečníkům

Nenechávejte svůj adresář volně pří-
stupný! Ten, kdo se nově hlásí na face-
book, dostává zde nabídky k hledání 
přátel. Tím síti dovolujete, aby si oske-
novala vaše mailové kontakty (např. 
v adresáři Outlooku). Tak se facebook 
dostává i k databázi lidí, kteří vlastně 
s touto sítí nechtějí mít nic společného. 
Když jsem se přihlásil do sítě, zpočátku 
jsem tam žádná data nevložil a nic jsem 
nepovolil.

Facebook mi pak dělal návrhy, koho 
bych mohl akceptovat jako přítele 
v jeho síti. Ke svému překvapení jsem 
tam našel polovinu sboru.

To se stane, když někdo nechá svůj 
privátní digitální adresář nezajištěný. 
Datová chobotnice vás srdečně zdraví.

CHRISTOF HÜLS, PŘELOŽENO 
Z ČASOPISU PERSPEKTIVE 06/2013

PŘELOŽIL T. PALA

Christof Hüls je novinář. Žije se svou 
rodinou v Alteně v Sauerlandu.

Poznámka překladatele:
Možná se někomu bude zdát, že je zbytečné 

uvádět takový článek v křesťanském časopise. 
Vždyť je to přece ryze „světská tématika“ – 
není zde téměř nic, co by budovalo křesťany 
v jejich duchovním životě. Myslím si však, že 
je to náš dluh vůči následující generaci. Máme 
upozornit na nebezpečí a vedlejší účinky uží-
vání internetu, který nenabízí jen věci dobré 
a užitečné, ale skrývá i léčky a nebezpečí pro 
tělo, duši i ducha. Pro tělo, protože místo zdra-
vého pohybu na čerstvém vzduchu tráví člověk 
téměř všechen čas sezením před monitorem. 
Pro duši, protože internet zahlcuje tak pestrou 
nabídkou, že si neumíme vybrat (a ďábel se už 
postará o to, aby mladý člověk místo vlastního 
reálného života žil v tom virtuálním neskuteč-
ném světě představ a iluzí). A nakonec i pro 
ducha, protože místo, aby se člověk upínal 
k Bohu, věřil mu a žil ve společenství s ním 
a s vykoupenými, je ve skutečnosti nakonec 
sám. Modleme se za mladou generaci, která 
s počítači žije a bude muset žít denně. Modleme 
se za naše děti, aby je Pán Bůh provedl džunglí 
ďábelských nabídek. Procházejí (a na tom nic 
nezměníme) cestou, kterou jsme my nešli a jít 
ani nemůžeme, protože je to často mimo rámec 
našich možností. Naše modlitby je však budou 
provázet. A Pán naše prosby vyslýchá!

úvaha na aktuální téma
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zo života

SAMUEL ABRMAN

Od závislosti k vzťahu 
s Bohom

Chcem sa s vami podeliť o to, čím som 
prešiel za ostatných 10 rokov. Keď som 
mal nejakých 12-13 rokov, strašne som 
sa zamiloval do jednej baby. Asi to mám 
po otcovi, že tie emócie, tie lásky, vieme 
veľmi silno prežívať. Chodili sme spolu asi 
pol roka. Bol som v tom až po uši – a zra-
zu bol koniec! Ona odišla, ja som zostal. 
Potom sa ona vrátila a ja som odišiel. Jed-
noducho sa to skončilo. Bol som z toho 
pol roka v depresii – trinásťročný chalan 
– nechápal som. Otec mi hovoril, že som 
chodil ako telo bez duše.

Prešiel polrok, a ja som sa zase zamilo-
val. Ale tentoraz to nebolo na pol roka, ale 
na šesť rokov. Dva roky som sa snažil, že to 
nejako dáme dokopy, ale skončilo to tak, 
že sa povedalo „nie“. Ja som vtedy išiel do 
Štátov a viacej sme to spolu neriešili. Ale 
ja som si to sám stále riešil v hlave, ďalších 
štyri až päť rokov. Platonická láska, pekne 
ľudsky povedané…

Vtedy som nevedel, ako ujsť z toho poci-
tu, že by som nemiloval, tak som si myslel, 
že pôjdem k Bohu a bude to všetko fajn. 
Lenže tak to nebolo. Bolo to tak, že som 
si našiel iných kamarátov, na Boha som 
sa vykašľal, lebo život nešiel podľa mojich 
predstáv. A raz prišla jedna cigaretka. 
Prišla jedna, druhá, tretia, päť, každý 
víkend, potom cez týždeň, po hudobnej 
alebo po teórii – to bol úplný stres, tak 
vtedy som si dával. Potom to prišlo tak 
ďaleko, že škatuľka denne a niekedy už 
aj dve, ale to nebolo všetko. Medzitým 
bola aj marihuana. Nie je to sranda, nie 
je to haluz. Ľudia si myslia, že je to zábav-
ka, takisto ako alkohol – aj to som píja-
val. Človek pri tom má úžasné stavy, to 
vám poviem pravdu. Tí, ktorí to skúšali, 
vedia, o čom hovorím. Bolo to také, akoby 

duša bola von z tela – necítite city, ktoré 
ubližujú. Vtedy som strašne veľa húlil, 
v tomto meste za každým rohom sedával, 
kdekoľvek. Mohol by som ukázať ktorým-
koľvek smerom, všade by som poznal člo-
veka, ktorý by mi vedel niečo zohnať. Aj 
keď toto je malinké mesto, je to tu veľmi 
nebezpečné. Viem z vlastnej skúsenosti, 
že to je strašne, strašne zle.

Keď som potom prišiel do Bostonu na 
biblickú školu, našiel som si novú drogu. 
Volá sa dextrometorfan, prezývka DXM. 
Tá vás dokáže úplne uvoľniť. Používa sa pri 
liečení, uvoľňuje pľúca, aby sa hlieny moh-
li vykašliavať. Normálna dávka je 30mg, 
lenže keď sa dá 600mg, to už je niečo 
iné. Vtedy je psychika úplne niekde inde. 
Pamätám si jeden raz, keď som si dal dvoj-
násobnú dávku, že čo to spraví. Stala sa 
taká vec, že som si ľahol na posteľ, zatvoril 
som oči a videl som to, čo by nikto nechcel 
vidieť. Videl som brány pekiel! Aj teraz, 
keď si na to spomínam, mám strach. Všet-
kých tých malých démonov, čo som tam 
videl – veru nebolo to ako v rozprávke. Bol 
to des. Chcel som otvoriť oči, a nemohol 
som. Potom, keď som už konečne mohol, 
sadol som si do sprchy na zem … možnože 
ste to niekedy videli v drogových filmoch, 
že človek len sedí v sprche, úplne v depre-
sii, a trasie sa. Tak som tam bol – nie hodin-
ku ani dve, ja som tam presedel od druhej 
popoludní do ôsmej ráno. Stále som pre-
mýšľal nad démonmi, tie drogy stále pôso-
bili. Bola to bolesť. To bola moja najhoršia 
skúsenosť s drogami. Najhoršia skúsenosť, 
čo som bol bez Boha.

Keď som v máji prišiel naspäť zo Štátov, 
do novembra som sa ešte stále hral s mari-
huanou. Ako keď vy si dáte pohár vody, ja 
som si dal džointa, to bola pre mňa úplne 
bežná vec. Známi ma varovali, že už sa 
po mne pozerajú policajti. Vtedy som už 
začal mať strach. Keď som išiel z domu 
do zboru alebo do školy do Piešťan, ak 
som nevidel tri policajné autá ísť okolo 
mňa, tak ani jedno. Už som to bral ako 
normálne, žil som v strachu. V novembri 
som sa snažil skončiť s tým a dalo sa to. 
Nebol som závislý od marihuany, ale bol 
som závislý od toho, že som nechcel byť 
pri vedomí. Tak som si zobral ľahšiu dro-
gu, alkohol, začal som viac piť, lebo som 
chcel byť mimo.

Koncom decembra mi rodičia dali 
na výber, že buď sa dám dokopy, alebo 

odchádzam z domu. Nebolo to pre mňa 
ľahké, ani pre otca, a už vôbec pre mami-
nu. Keď som si otvoril Bibliu, našiel som 
tam verš z knihy Daniela 10,19: Povedal: 
„Neboj sa, vzácny človeče! Pokoj s tebou! 
Vzchop sa! Buď pevný!“ Keď takto ku mne 
hovoril, vzchopil som sa a povedal som: 
„Hovor, môj pán, lebo si ma posilnil.“ Bola 
to taká facka od Boha. Silno ma tam oslo-
vili dve slová: VZCHOP SA! Jednoduché 
slová: Vzchop sa, vzchop sa, vzchop sa! 
Vtedy som povedal, že končím so všet-
kým – fajčenie, marihuana, alkohol a ďal-
šie veci. Vtedy som povedal, že končím 
aj s hotelovou školou, lebo som vedel, že 
keby som tam zostal, tak ma to bude sťa-
hovať do bahna.

V tomto období môjho rozhodnutia som 
stretol jedno úžasné dievča menom Emily. 
Začali sme spolu chodiť a vďaka jej pomo-
ci sa mi ľahšie vychádzalo z bahna. Jediné, 
s čím som nevedel prestať, boli cigarety. 
Tá závislosť je pre mňa veľmi silná. Neve-
del som to dať preč. Kvôli tomu sme sa 
rozišli a ja som zase upadol do depresie.

Vtedy ma mamina zobrala k priateľom, 
Andrejovi a Danke, a spolu s nimi som 
mohol konečne všetko vyznať Bohu – faj-
čenie, marihuanu, alkohol, hnev; všetko, 
čo je hriech. Povedal som Bohu: „Bože, ber 
to odo mňa, ja to už nechcem!“ Pamätám 
si, ako na ďalší deň o 10:30 som padol na 
kolená a veľmi som plakal ako malé dieťa 
a modlil som sa: „Bože, nech už čokoľvek 
bude so mnou, chcem aby to bolo pre 
teba. Odovzdávam svoj život tebe. Chcem 
ísť robiť, čo ty chceš odo mňa. Už nie robiť 
si svoje: že idem na tú školu, alebo do 
tej práce, čokoľvek. Kašlem na to, chcem 
robiť iba to, čo chceš odo mňa ty, Bože.“

Riešil som, že čo ďalej, keď som odišiel 
zo školy. Nejaká práca alebo škola, alebo 
čo budem robiť? Uvedomil som si, že na 
Slovensku je dosť ťažké zohnať si prácu, 
tak som povedal: „No, Bože, ako to vidím, 
často si mi hovoril niečo o Biblii, že by som 
ju mohol lepšie poznať.“ A tak som sa roz-
hodol ísť do Budapešti na biblickú školu. 
Idem tam za tým účelom, aby som sa nau-
čil o tom, čo je v Biblii. To, čo som si zažil, 
už viac nechcem zažiť. Chcem mať vzťah 
s Bohom, ktorý už nedokáže nič rozbiť.
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CHRISTIAN BARBU 
Z PERSPEKTIVE 09/2013

PŘELOŽIL JAREK ANDRÝSEK

tematický článek

Mé intenzivní hledání Boha začalo 
tím, že jsem v sobě jako teenager pocítil 
hlubokou touhu po smyslu a štěstí. Záro-
veň jsem pozoroval, jak lidé v mém okolí 
hledají své štěstí v materiálních věcech. 
S jednotvárnou pravidelností dělali stá-
le totéž: vstali, jedli, pracovali, koukali 
na televizi, šli spát, a znovu vstali, jedli 
atd. Ptal jsem se sám sebe: je tohle smy-
sl života? Ale mé srdce se tomu bránilo. 
Cítil jsem v sobě prázdnotu, kterou jsem 
se snažil zaplnit všemi možnými věcmi, 
skutečné naplnění jsem však neprožil. 
Ježíš ten proces - kdy se snažíme hamižně 
hromadit poklady a chceme toho stále víc 
- nazývá ukládání pokladů (Mt 6,19-20). 
Proč se však stáváme hledači pokladů?

Toužíme po štěstí
Ježíš ví, co se v nás odehrává (Jan 2,25) 

a říká, že naše srdce je stvořeno k hledá-
ní pokladu (Lk 12,34): „Neboť kde je váš 
poklad, tam bude i vaše srdce.” Opravdo-
vý poklad má velkou hodnotu. Je přísli-
bem štěstí. Blaise Pascal1 napsal: „Všichni 
lidé bez rozdílu usilují o to, aby byli šťastní, 
ačkoliv jsou cesty, které k tomu volí, jakkoliv 
rozličné; všechny mají tento cíl. Je to stejné 
přání, i když někdy vypadá různě, jež žije 
v tom či onom a působí, že jedni táhnou do 
války a druzí nikoliv. Vůli nepřinutíte k jed-
nání, než tím, že ji zacílíte na štěstí. To je 
pohnutka všeho jednání u všech lidí, dokonce 
i těch, kteří se chystají spáchat sebevraždu.“

Nejisté štěstí
Zda je určitý poklad pravý či nikoliv, 

se ukáže na jeho účinku. Když zlatník 
testuje pravost diamantu, ponoří ho do 
vody a sleduje, zda se blýská. Pokud 
ne, jde o falsifikát. Ježíš zaměřuje naši 
pozornost na dva různé druhy pokladů: 
pozemské a nebeské. Ty první svou pra-
vost jen předstírají, zatímco ty druhé jsou 
skutečně pravé. Jeden druh pokladů je 
bez hodnoty a pomíjí, zatímco druhý je 
opravdu vzácný. Ježíš dal jasně najevo, že 
hromadění pozemských darů považuje 
za hloupost. Člověk při tom nebude trva-
le šťastný. Takové štěstí je nejisté, „mol 
a rez“ je mohou zničit, „zloději“ je mohou 
ukrást. Ježíš však svým varováním před 
shromažďováním pokladů na zemi2 
neodrazuje od osobního vlastnictví či 
šetřivosti (srov. 1Tm 5,8; Př 6,6n) nebo od 
bohatství (1Tm 6,17-19) jako takového. 
Ježíš nás spíše varuje3 před „sobeckým 
blahobytem“, „extravagantním a přepy-

chovým“ životem v přesvědčení, že jeho 
smysl spočívá v nadbytku, který nám 
zabezpečí naše jmění (Lk 12,15). Tím 
bychom však své srdce poutali k pozem-
ským věcem a svou naději vkládali do 
„nejistého bohatství“ (1Tm 6,17). 

Bohu je naše duše důležitější než náš 
majetek. Boháči, který se chystá zbořit 
své stodoly, aby postavil větší a uložil do 
nich obilí a zásoby, aniž by se ptal Boha, 
Bůh říká (Lk 12,20): „Blázne! Ještě této 
noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co 
jsi nashromáždil?“ „Jaký prospěch bude mít 
člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztra-
tí? A zač získá člověk svůj život zpět?“ (Mt 
16,26). Když jeho duše lpí na majetku, 
pak si zahrává se životem.

Vakuum v nás

Když jsem se pídil po smyslu života 
a hledal vnitřní naplnění v tom či onom, 
prožíval jsem zklamání. Uvědomil jsem 
si, že to k uspokojení mých vnitřních 
tužeb nestačí. Musí přece existovat 
nějaký hlubší smysl než materiální život. 
S odstupem času teď rozumím, proč 
jsem tak přemýšlel: protože nám Bůh 
„dal do srdce i touhu po věčnosti” (Kaz 
3,11). Naše touha po něčem víc, odkazuje 
na tuto, Bohem do nás vloženou, tužbu. 
Od pádu do hříchu však člověk nehle-
dá své naplnění v Bohu, nýbrž v sobě 
samém a věcech kolem sebe. Bůh říká 
(Jer 2,13): „Opustili mne, zdroj živých vod, 
a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež 
vodu neudrží.“

Hřích v nás působí nedůvěru vůči 
Bohu, že nám nemůže dát „život v hoj-
nosti“ a vnitřně nás nenasytí (J 10,10). 
List Židům nás upozorňuje (13,5): „... buď-
te spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: 
Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ 
Od pádu do hříchu máme dojem, že nás 
Bůh bere na hůl, že při něm přijdeme 
zkrátka. Přitom On zná naše srdce jako 
nikdo jiný (Jer 17,9b-10): „Kdopak je zná? Já 
Hospodin zpytuji srdce a zkoumám nejhlubší 
nitro.“ Blaise Pascal napsal: „Každé srdce 
má v sobě Bohem zformované vakuum, 
které může naplnit jen Bůh.“ Bůh nás 
chce naplnit „jásavou radostí“ (Ž 43,4). 
David mluví o svém Bohu s nadšením (Ž 
16,2.11): „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad 
tebe není... Vrcholem radosti je být s tebou, 
ve tvé pravici je neskonalé blaho.“ Podobně 
mluví i Žalm 94,19: „Když v mém nitru ros-
te neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením.“

Abychom však mohli v Bohu najít své 
naplnění, musí k našemu srdci pronik-
nout Ježíš. Musí jako lékař uzdravit naše 
rány: hřích, naši nedůvěru vůči Bohu 
a ztracený vztah s ním. „Všichni jsme blou-
dili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, 
jej (Ježíše) však Hospodin postihl pro nepra-
vosti nás všech“ (Iz 53,6). Ježíš zemřel na 
kříži za nás, abychom opět mohli se svým 
Stvořitelem žít ve vztahu důvěry. Ježíš nás 
zve, abychom mu předložili svou vnitřní 
žízeň a hlad, abychom k němu přicházeli 
a věřili mu (J 6,35): „Já jsem chléb života; 
kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, 
a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“

Co má věčnou hodnotu
„Neukládejte si poklady na zemi,... nýbrž 

ukládejte si poklady v nebi” (Mt 6,19-20), 
říká Ježíš. Co znamená ukládat si pokla-
dy v nebi? Nemyslí tím, abychom si svý-
mi dobrými skutky založili v nebi zvláštní 
konto, nýbrž aby vše, co děláme a vychá-
zí to ze vztahu s Kristem, mělo „trvalý 
efekt pro věčnost“.4 Má nám jít přede-
vším o Boží království a jeho spravedl-
nost, pak nám bude vše ostatní přidáno 
(Mt 6,33). Boží království je duchovní říší 
(J 18,36), která není z tohoto světa, „žije 
a roste především ve tvém nitru (srdci)“, 
říká Philip Yancey, tzn. z našeho spojení 
s Ježíšem. Jak ale může mít můj pozem-
ský život pozitivní a trvalý dopad na věč-
nost?5 
• tím, že se vystavím Kristu a zaměst-

návám se jeho osobou, stávám se mu 
svým charakterem podobný (2K 3,18b);

• tím, že rostu ve víře, naději a lásce 
k bližním, což je ovoce evangelia (Kol 
1,4-5) a zůstává věčně (1K 13,13);

• tím, že se modlím a dávám Krista na 
vědomí slovem i skutkem;

• tím, že své peníze a majetek věnuji na 
křesťanské účely.
To, jakým způsobem prožívám svůj 

život zde na zemi a čím se nechám ovliv-
ňovat, má dopad na věčnost.
(Poznámky)
1  Blaise Pascal, Gedanken, „Fragment 425“, 

Stuttgart: Reclam, str. 106n
2  John R.W.Stott, Die Botschaft der Berg-

predigt, str. 180-181
3  tamtéž
4  tamtéž, str. 182
5  tamtéž

Proč jsme hledači pokladů?



18 ŽIVÉ SLOVO

misia

Judsonova misia
v Mjanmarsku

Adoniram Judson (čítaj džadson, 
1788-1850) a jeho manželka Anna sa 
vylodili v Yangone 13. júla 1813. Pre-
to kresťania v Mjanmarsku (niekdaj-
šej Barme) oslávili 200 rokov od ich 
príchodu v hlavnom meste Yangone 13. 
júla 2013. Som veľmi vďačný Pánovi za 
vzácnu príležitosť napísať o Dr. Adoni-
ramovi Judsonovi a jeho misijnej práci. 
Chcem napísať o niekoľkých poučeni-
ach, ktoré si môžeme vziať z jeho účin-
nej misie a o veľkom vplyve, ktorý mal 
na kresťanov v Mjanmarsku.

Stratégia Zajat (domy odpočinku)

Judson sa rozhodol na začiatku svojej 
služby, že bude zvestovať evanjelium Je-
žiša Krista a nie hlásať antibudhizmus. 

Odpozoroval súčasť mjanmarskej kul-
túry nazývanú zajat – zhromažďovať sa 
verejne k diskusiám a zdieľaniu názo-
rov na rôzne myšlienky a presvedčenia. 
Vybral si jeden zajat (dom odpočinku) 
pri ceste a strávil v ňom mnoho hodín, 
zvestujúc evanjelium každému, kto sa 
tam zastavil na niekoľko minút.

Stratégia šírenia literatúry

Judson sa čoskoro po príchode za-
čal učiť mjanmarskú reč a zoznamo-
vať sa s kultúrou a zvykmi v krajine. 
V roku 1816, po troch rokoch intenzív-
neho štúdia, začal prekladať Nový zá-
kon a čoskoro zostavil pali-mjanmarský 
slovník (v jazyku pali boli písané bud-
histické spisy). V roku 1817 vydal tri 

prvé svoje brožúrky: O kresťanskej viere 
(7 strán), Katechizmus (6 strán) a Evanjeli-
um podľa Matúša (prvé dve v náklade 
1000 výtlačkov, tretiu v 800 výtlačkoch). 
Mnohí ľudia čítali tieto brožúrky a na-
vštevovali zajat, aby počuli evanjelium 
Ježiša Krista.

Stratégia učenia čítať a písať

Za pomoci Ma Ma Lay, prvej domoro-
dej kresťanky, Anna Judsonová otvorila 
školu, v ktorej sa deti z dediny učili čí-
tať a písať bez toho, aby museli navšte-
vovať mníšsku školu. A mnohé deti sa 
obrátili. Škola bola prvou takouto kres-
ťanskou školou v Mjanmarsku, za kto-
rou nasledovali mnohé ďalšie v priebe-
hu 143 rokov.
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KAP CIN THANG Z ECHOES 7-2013 
PRELOŽIL JÁN HUDEC

Stratégia osobných rozhovorov

V roku 1819 Judson kázal prvý raz 
v novom zajate malému zhromaždeniu, 
v ktorom bolo 15 ľudí. Jeho metódou 
získavania ľudí boli osobné rozhovo-
ry o viere. Po šiestich rokoch Judsono-
vej práce lásky Maugh Naw (U Naw) bol 
jeho prvým obráteným. Bol pokrstený 
v roku 1819. Jeho obrátenie malo veľký 
vplyv na jeho blízkych budhistov. Dru-
hým kresťanom bol Maung Ing, rybár 
obrátený skrze Judsonov traktát. Stal 
sa prvým mjanmarským evanjelistom 
vo svojom okolí. Po ňom sa obrátili ďal-
ší, muži aj ženy (i pôsobením Anny Jud-
sonovej). Títo obrátení priviedli ku Kris-
tu ďalších, svojich príbuzných. Jeden 
z nich, vplyvný učiteľ U Šve Gong, po-
máhal Judsonovi revidovať jeho preklad 
Biblie. S týmito novoobrátenými mladá 
cirkev narástla do roku 1822 na 18 ľudí.

Ťažkosti a sláva

Počas života v Mjanmarsku Judson 
vykonal štyri cesty ako väzeň a zároveň 
tlmočník v britsko-barmských rokova-
niach o mieri. Spolu s Dr. Priceom boli 
zajatí počas prvej anglo-barmskej vojny 
pre podozrenie, že sú anglickí špióni. 
Jeho manželka sa starala nielen o nich 
ako väzňov, ale aj o malú dcérku Máriu, 
ktorá sa Judsonovcom narodila v roku 
1825. Popritom otvorila školu v meste 
Ava, kde bol jej muž uväznený. Aj počas 
19-mesačného väznenia však mohol ká-
zať a výsledkom tejto jeho služby bolo 
obrátenie 19 ľudí. V roku 1827 Mária zo-
mrela.

Urbanizácia a misia medzi kmeňmi

V roku 1826 Judson a Jonathan Wade, 

kresťanov. V roku 1988 to bolo 38,5 mili-
óna a 6,3 % kresťanov. V roku 2006 boli 
tieto čísla 56,5 milióna a 5,5 % (úbytok 
následkom emigrácie mnohých kresťa-
nov). A v roku 2010 to bolo zo 60 mili-
ónov 5,0 % kresťanov (úbytok pre emi-
gráciu a veľké prenasledovanie i maso-
vé vraždenie kresťanov, najmä z kme-
ňov Kachin, Karen a Čin – pozn. prekl.)

Dr. Adoniram Judson mal veľký vplyv 
na kresťanov v Mjanmarsku a my ne-
máme dosť slov, aby sme vyjadrili našu 
úprimnú vďaku jemu a jeho rodine. 
Oni opustili svoj pohodlný dom, maje-
tok a blízkych, aby prišli k neznámemu, 
nevedomému a necivilizovanému ľudu 
a stotožnili sa s ním, aby ho získali pre 
Krista. Judson a niektorí z jeho rodiny 
dokonca položili svoje životy pre misij-
né poslanie v Mjanmarsku.

Modlím sa, aby Pán učinil veriacich 
v Mjanmarsku schopnými vziať si prak-
tické poučenia zo života a práce Adoni-
rama Judsona a aby mjanmarské zbory 
vyslali viac misijných pracovníkov, naj-
mä k ľuďom, čo nikdy nepočuli evanje-
lium Ježiša Krista – nielen v Mjanmar-
sku, ale aj v iných krajinách. Bohu nech 
je sláva!

Poznámka prekladateľa: Adoniram Jud-
son a jeho manželka Anna vyrasta-
li v americkej kongregačnej cirkvi, ale 
v priebehu cesty do misie v Ázii stali sa 
na základe štúdia učenia Nového záko-
na o krste baptistami a baptistickými 
misionármi.

misia

ktorý mu prišiel na pomoc z Kalka-
ty, začali novú misijnú prácu v kmeni 
Mon. Spolu so šiestimi pomocníkmi išli 
od jedného miesta k druhému, rozdá-
vali traktáty a kázali evanjelium. Anna 
a Maung Ing tu otvorili školu. Muži 
otvorili zajat a výsledkom ich práce do 
roku 1828 bolo 59 novoobrátených, vrá-
tane niekoľkých britských vojakov. Po 
roku 1830 sa obrátilo ďalších 54 ľudí. 
Vznikli tu tri zbory: barmský, britský 
(vojenský) a indický. Barmský zbor veľ-
mi rýchlo rástol. Práca sa rozšírila aj do 
kmeňov Karen a Rakhaing. V roku 1828 
sa obrátil a bol pokrstený prvý Karen, 
Ko Tha Byu.

Mjanmarská Biblia 
a mjanmarsko-anglický slovník

V roku 1834 Judson ukončil preklad 
mjanmarskej Biblie, ktorá bola vytlače-
ná v roku 1835. Revidoval ju a znovu 
dal vytlačiť v roku 1840. Táto Biblia bola 
a stále je nádherným požehnaním pre 
mjanmarský ľud. V roku 1846 Judson 
dokončil prácu na mjanmarsko-anglickom 
slovníku, ktorý je dodnes široko použí-
vaný. Keď Dr. Adoniram Judson dokon-
čil úlohy, ktoré mu dal Boh, dosiahol 
zlaté pobrežie nebies 12. apríla 1850, 
aby bol so svojím Pánom, ktorému tak 
verne a celým srdcom slúžil.

Záver

Judson slúžil Pánovi Ježišovi Kris-
tovi a konal Jeho veľké poslanie 30 ro-
kov (1813-1843). Výsledkom tejto služ-
by jeho i domácich kresťanov je viac 
než 7900 kresťanov, čo tvoria 64 zborov. 
V roku 1953 malo Mjanmarsko okolo 20 
miliónov obyvateľov a z nich boli 3 % 
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recenze a poezie

PAVEL ŠÍMA

Praha: Vyšehrad, 2013, 266 s. 
Rozhovory nad Biblí, 6. svazek.

Před několika lety možná experi-
ment, dnes již úspěšná edice. Tato slova 
mi přichází na mysl, když se dívám na 
již šestý díl z edice Rozhovory nad Biblí, 
který vydalo v září tohoto roku nakla-
datelství Vyšehrad. Obsahem knihy 
nesoucí název V dobrých rukou je 38 roz-
hovorů, které nad biblickými texty vedl 
v minulých letech Petr Vaďura s Pavlem 
Hoškem. Teologa a docenta religionis-
tiky na ETF UK Pavla Hoška, Th.D., 
známého z různých přednášek napříč 
církvemi a z akcí 
jako je např. Let-
ní biblická škola 
v Opárně či mul-
tifestival United, 
není třeba asi 
čtenářům Živého 
slova zvlášť před-
stavovat. Každo-
pádně v něm Petr 
Vaďura našel člově-
ka, který s velkou 
erudicí a fundova-
ností na straně jed-
né a s maximální 
srozumitelností, 
citlivostí a pokorou 
na straně druhé 
dokáže odkrývat 
smysl biblických textů, který je pro něj 
vždy živou a aktuální zvěstí. Nelze tedy 
než přivítat, že část z rozhovorů, které 
Vaďura s Hoškem vedli na vlnách roz-
hlasu, vychází nyní v knižní podobě. 

Na čtenáře tedy čeká 38 rozhovorů 
nad texty Písma. Osm rozhovorů nad 
textem Starého zákona a třicet nad tex-
ty Nového zákona. Z hlediska obsahu 
v knize najdeme rozhovory nad tématy 
povýtce teologickými jako např. téma 
spasení, obrácení, smrt a vzkříšení, 
Kristus jako velekněz, ale také rozho-
vory nad zcela praktickými otázkami, 
které více či méně řeší křesťané a círk-
ve dodnes. Je to např. rozhovor o prin-
cipech křesťanského života, problém 
modloslužby a smilstva, téma lásky 
a nového života křesťana, duchovní 
dary a jejich role v církvi, vztah křesťa-
nů a Židů, vzájemné posuzování a odsu-

zování mezi věřícími apod. 
Souhrnem řečeno, oba účastníci roz-

hovorů nás na 266 stranách provedou 
křesťanskou vírou i praktickým živo-
tem, teologií i etikou, temným údolím 
hříchu i radostnou nadějí v Boží lásce 
a milosrdenství. Myslím, že u drtivé vět-
šiny rozhovorů si mnoho čtenářů řekne, 
že o tomto tématu už někdy přemýšleli 
a tak jim diskuse dvou vášnivých čtená-
řů Bible nebude jistě cizí. Při nedávném 
hodnocení výuky na ETF UK byly před-
nášky Pavla Hoška označeny některými 
studenty jako „zajímavé, krásné, inteli-

gentní, poučné“ a dokon-
ce i „zábavné“. Dovolím 
si tvrdit, že toto hodno-
cení se dá vztáhnout i na 
tuto knihu. 
Ukázka z knihy

„Veliké slovo znovuzro-
zení vyjadřuje tajemnou 
skutečnost, že nový život, 
ke kterému jsme pozváni, 
se natolik odlišuje od života 
předchozího, až je pro jeho 
počátek nutná smrt. Nejde 
o žádnou dílčí opravu nebo 
předělávku, ale o faktický 
zánik toho starého. Sta-
rý život totiž není možno 
„pozvednout na vyšší úro-
veň“. Nový život je zázrak, 

nelze ho vypůsobit lidským snažením. Lze 
jej přijmout pouze s prázdnýma rukama, 
jako dar. Často si myslíme, že to, co musí 
umřít, je naše žádostivost, chamtivost, 
poživačnost a podobně. To je sice pravda, 
ale zdaleka ne celá. Umřít totiž musí všech-
no, celý starý člověk. Tedy i jeho urputná 
zbožnost, duchovní pýcha, náboženská 
zarputilost a zapšklost, i jeho moralistické 
karatelství. To všechno jsou oblíbené pře-
vleky staré přirozenosti, do kterých se ráda 
halí. Proč? Aby nemusela zemřít. Proto 
ráda vykřičuje, že to, co musí zemřít, jsou 
pudy, chtíče a žádosti těla, jen aby se sama 
mohla schovat do nábožnosti a nemusela 
umřít. „Svatost je někdy jen převlečený zlý 
pud, říká jeden moudrý chasidský rabín. 
A ještě výstižnější jsou slova C. S. Lewise: 
„Ze všech zlých lidí jsou zbožní zlí lidé ti 

úplně nejhorší.“ Str. 177

Pavel Hošek a Petr Vaďura
V dobrých rukou Hledání 

 ideálu
Kdys žití svého na prahu,
když vůkol jsem se díval,
já ztrácel klid a odvahu
a v ústraní se skrýval:
ať zřel jsem v tu či onu stranu,
vše hvězdy, cedry na Libánu -
a já tak mizivě byl malý.

Tam David - mladý, statný rek,
jenž hrát i boj vést uměl; 
tam jeho syna slávy vděk,
jenž moudrost za sestru měl,
a všechno pronikal svým zrakem,
jak slunce zář když svitne mrakem -
a já tak mizivě byl malý.

Když k prorokům jsem zvedl zrak,
já Eliáše spatřil:
byl oděn v oheň, blesk a mrak - 
hned podiv můj mu patřil;
též jiných reků vzlet a síla
jen žárlivost mou rozmnožila,
neb já tak mizivě byl malý.

Pak apoštolů zástupem
můj zřetel jat byl cele:
slyš, mluví Petr! Jeho rtem
nerv každý vzrušen v těle;
a Pavel v hloubky vede bezdné,
Jan skráň svou koupá v mlze hvězdné -
a já tak mizivě byl malý.

Až konečně jen jeden cíl
jsem zvolil z toho množství,
když Kristus se mi zasvítil
v své slávě a svém božství.
Teď denně on v mém žití roste,
neb na něj u víře zřím prosté
a radost mám, že sám jsem malý.

Jen k němu zří mé víry zrak
a srdce radost cítí:
chci menším být, on vzroste pak
v mých očích i v mém žití.
A jediné jen chovám přání,
bych na sebe už nezřel ani
a v sobě sám byl vždycky malý.

JOSEF KURZ

ZE SBÍRKY 

TMOU K SVĚTLU
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PETR VAĎURA

Reportér: Dovolte mi prosím několik 
otázek. Kam se chystáte s tolika ozbro-
jenci? Vždyť Egypt s nikým neválčí.

Neznámý: Ale zemřel náš velký pro-
tivník a my jsme povinni pomstít krev 
našich otců a bratří.

R: O čem mluvíte? Kdo zemřel?

N: Král Izraele a hlavně ten největší 
vrah v dějinách, který má na svědomí 
tisíce nevinných životů – jeho generál 
Joáb.

R: Copak vám nějak izraelský král 
ublížil?

N: Ne jenom mně, ale celému naše-
mu královskému rodu a celé zemi. Co-
pak nevíte, že zde žijeme v exilu? Že 
naše království ti vrazi vyvrátili? Půl 
roku plenil Joáb naši zemi a vyvražďo-
val všechno mužského pohlaví – muže, 
starce, chlapce, děti. Chovali se jako 
ti největší barbaři – jen aby náš národ 
zničili. Ale krev nevinně zabitých volá 
k nebesům o pomstu!

R: Jak se zachránila vaše rodina?

N: Král byl zavražděn, ale jeho syn, 
můj otec, který byl tehdy ještě mladý, 
ještě s několika muži uprchl nejprve do 

Páranu a pak sem do Egypta. Zde se mu 
dostalo skvělého přijetí. Farao mu dal 
dům, zajistil mu roční rentu a dokonce 
mu přidělil i území, z jehož výnosů je 
náš dvůr živ. Farao se o otce staral jako 
o syna a dokonce ho i oženil. Moje mat-
ka je sestrou faraónovy manželky, vzne-
šené paní Tachpenésy. Máme se zde 
skutečně dobře.

R: Proč tedy odcházíte? Není to vůči 
faraónovi projev nevděku?

N: Ne, farao bude vždy náš otec a král. 
Jenže my nemůžeme nechat nepomstě-
nu vinu, kterou se Davidovci vůči naše-
mu lidu i našemu království provinili. 
Proto se chystáme na cestu.

R: Ale vás osobně čekala na faraónově 
dvoře skvělá kariéra. 

N: Ano, mám zde postavení rov-
né faraónovým synům. Mohl bych 
sloužit v diplomatických službách 
nebo se stát prefektem některé části 
Egypta. Jenomže já nejsem a nikdy 
nebudu Egypťan. Jsem vnuk edóm-
ského krále, a dokud je naše země 
v troskách, stále budu mít před očima 
vinu těch izraelských vrahů. Musíme 
se pomstít.

R: Jenomže nový izraelský král je 
s faraónem velmi zadobře. Prý si dokon-

biblický kvíz

s Neznámým
Rozhovor 

ce bude brát za manželku jeho dceru.

N: Farao je moudrý muž a snaží se 
zabezpečit hranice země na východě. 
Rozpínavost Davidovců mu však moc 
po chuti není. Ví o chtivosti nového krá-
le, o jeho zámořských plavbách, které 
koná kvůli zlatu. Doslechl se o tom, že 
izraelský král vyjednává s našimi jižní-
mi sousedy a že je velkým přítelem krá-
le týrského. Oslabení takto mocného 
souseda by tedy vůbec nebylo na škodu.

R: Co chcete na své výpravě dělat?

N: Plenit. Krále se nám asi zničit 
nepodaří, ale můžeme škodit na mno-
ha místech. Budeme dělat to, co dělá 
z Damašku syn Eljánův: loupit, unášet 
ženy a vraždit muže. Vrátíme jim to, co 
oni udělali nám a Aramu. Tak je to přeci 
i v tom jejich zákoně, ne? „Oko za oko, 
zub za zub.“ Tak to splníme.

R: Děkuji za rozhovor.

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

Výsledek biblického kvízu 
02/2013

Odpověď na otázku zní: 
Šebna (Izajáš 22,1-25)

Odpovědi posílejte SMS zprávou na číslo 
731085205. Uveďte také svou adresu. Ze 
čtenářů, kteří odpoví správně, vylosujeme 
jednoho, který od nás dostane knihu.

A B C D E F G H I J K L M N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Návod:    ( Odkazy jsou z Bible kralické.)
vodorovně: 1. Silný soudce Izraele-Sd13:24; město synů Juda-Joz.15:31; K; 2. 
Závěr modlitby;  zbožný muž v Jeruzalémě-Lk2:25; mech. zámek samozamyka-
cí; 3. brahamovo rodiště; opak „blíž“; první křesťanka v Evropě-Sk.16:14; úst-

Tématická křížovka ní voda; 4. 1. díl tajenky; 5. K upevnění stanů;  Jan 
lidově; osvoboditel Izraele-Sd. 3:15; 6. Nejistota; Sta-
rodávné jméno Betléma-Gen.35:19; polit. strana krát-
ce po sametové revoluci;
7. začátek nápisu na stěně-Dan.5:25; D; nesouhlas; 
první bratrovrah; 8. 1.osoba slova „jeti“-obráceně; 2. 
díl tajenky; prvky draslík a neon; 9. uctivě vážen-
obráceně; Mojžíšův bratr-Nu.26:59; náhrobní nápis;
10. Třetí Judský král-2Par.15:8; upozornění,výstraha; 
Aronův starší syn-Ex.24:1(b=v); žena Lámecha-
Gn.4:19.
svisle: A. Původní jméno Pavla; dočasné zřízení ve 
Francii v r.1871; B. První izraelský král (i=e)-1.Kr.16:27; 
syn Bozův a Rut-Rut 4:17; Ě; Z; C. Produkt včel; obec-
ný název oběžnice kolem slunce; D. činnost slepice; 
E. malý osel; muž z pokolení Manassese-1Par.12:20; 
F. Egyptská řeka-1Pa.13:5; Genezaretské…; G. očistí 
z povrchu vodou; jedni z Netinejských navrátilců z 
Babylona; H. E; Ráj jinak- Ez.28:13; R; bílá vrstva na 
vodě; I. souhlas zastarale;  I; ruský souhlas; O; pevné 
skupenství vody; J. možná; napodobenina; K. nebez-
pečný virus; schůze pracujících za socialismu;
L.  problém v lidském těle; O; úřední spisy; M. místo 
nejvyšší péče v nemocnici; část dne; D; N. květina 
do svatební kytice mn.č.; pátý syn Jákobův-Dt.33:22; 
jeden ze synů Madiána-Gen.25:7.

Jarek
Poznámky k textu
PETR SLEPÁNEK
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biblická úvaha

Rozmanitý=zdravý
Jak mohou sbory prožívat jednotu v rozmanitosti?

Nedávno při modlitebním setkání 
přišla mladá sestra s námětem, který 
jí ležel na srdci: „Musíme se modlit, 
abychom my studenti měli užší spole-
čenství s ostatními bratry a sestrami. 
Nikdo by se na druhého neměl dívat 
spatra nebo mu závidět.“ Typická pros-
ba pro náš sbor v univerzitním městě!

Na jedné straně jsou zde studenti 
ve svých nejlepších letech: nesvázaní, 
toužící po vzdělání a užívající si svého 
studentského života. Jako sbor jsme 
vděční za tyto schopné spolupracov-
níky zapojené do mnoha oblastí sbo-
rového života. Jejich příklad má velký 
význam pro naše teenagery a mládež. 
Vzniká zde však nebezpečí, že se stu-
denti stáhnou do sebe, vytvoří vlastní 
komunitu a budou pěstovat kontakty 
jen mezi sebou. Tam mohou diskuto-
vat na vyšší intelektuální úrovni, tam 
najdou pochopení pro svou frustraci, 
když starší generace není dost pružná 
v zavádění nových myšlenek, jak by si 
to mladí přáli...

A pak jsou zde běžní členové sboru: 
mezi všedností zaměstnání a rodinnými 
povinnostmi jim často nezbývá příliš 
času na duchaplné otázky nebo teo-
logické diskuze zásadního významu. 
Někdy také člověka přepadne pocit 
méněcennosti, že není tak inteligent-
ní... Čas od času se pokusí o nějaký 
intelektuální výraz typu: „To kázání mi 
dnes opravdu neimpregnovalo...“ (mys-
leli tím neimponovalo).

1. Jednota v rozmanitosti je tvrdá 
práce

Pán nás dal v církvi dohromady s vel-
mi rozdílnými lidmi: jsou v ní řemeslní-

ci i úředníci, zaměstnané matky i ženy 
v domácnosti, mladí i staří. Sebevědomí 
manažeři sedí ve sboru vedle depresiv-
ních a trvale nemocných. To, co zvnějš-
ku vypadá jako obohacení, se uvnitř 
často vyvíjí jako velký potenciál napětí. 

Také Nový zákon zná tyto těžkosti. 
Pisatelé listů neúnavně sdělují svým čte-
nářům, že duchovní život se musí přímo 
promítnout do vztahů ve sboru. Smíření 
lidé žijí ve smířených vztazích. Sociální 
napětí v novozákonních sborech jistě 
nebyla menší než v naší západní společ-
nosti: křesťané ze židů i z pohanů, otro-
ci i svobodní občané, všichni byli spolu 
v jedné církvi! Při těchto rozdílech byly 
předsudky, závist a pocity méněcennos-
ti více méně naprogramovány.

Neboť my všichni, ať židé či 
pohané, otroci nebo svobodní 

občané, byli jsme jedním Duchem 
pokřtěni v jedno tělo a všichni 

jsme byli napojeni týmž Duchem. 
(1K 12,13)

Ve druhé kapitole Listu Efezským 
obdivuje Pavel Boží spásné jednání: kříž 
vytvořil ze židů a pohanů nové tělo, kte-
ré působí smíření. Ježíš je Smírce, který 
spojuje sociální protiklady. V žádné bib-
lické pasáži nepřichází Pavel s nápadem 
vytvářet sbory orientované jen na určité 
cílové skupiny, aby tím předcházel mož-
ným napětím. Společný život navzdory 
velkým rozdílům není v Novém zákoně 
předmětem diskuze.

Ve 4. kapitole dává jasně najevo, že 
tento proces vyžaduje tvrdou práci (Ef 
4,3): „A usilovně hleďte zachovat jednotu 
Ducha, spojeni svazkem pokoje.”

2. Jednota v rozmanitosti má svůj 
vzor v Bohu

Je zajímavé, že velká kapitola o roz-
manitosti v církvi v 1.Korintským 12 
začíná odkazem na Boží trojjedinost (v. 
4-6): „Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž 
Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; roz-
dílná působení moci, ale tentýž Bůh, který 
působí všecko ve všech.” Náš trojjediný 
Bůh žije v sobě jednotu v rozdílnosti. Je 
krásné pozorovat s jakou úctou a nad-
šením Otec odkazuje na svého Syna: 
„Toto je můj milovaný Syn, ve kterém jsem 
našel zalíbení...”. Náš Pán Ježíš chce, aby 
svět poznal v kříži jeho lásku k Otci 
(Jan 14,31). A Duch svatý? Nechce stát 
v centru pozornosti. Chce oslavit Ježíše. 
V Boží trojjedinosti nacházíme dokona-
lou harmonii v rozdílnosti!

Proto zní Pánova modlitba za církev 
v Janově evangeliu (17,21): aby všichni 
byli jedno, jako my jsme jedno. Naše 
společenství vykoupených má odrážet 
Boží bytost. Všimněme si: „Jednota 
v rozmanitosti” není volnou sestavou, 
ale povinným programem každého sbo-
ru.

3. Jednota v rozmanitosti je biblickou 
cestou ke zralosti

Na třech místech se Pavel ve svých 
dopisech podrobně zabývá rozdílnými 
dary Ducha v církvi. Je zajímavé, že ve 
všech třech případech se setkáváme se 
třemi kroky:
1. Bůh dává jednotu.
2. Přesto existuje velká rozmanitost.
3. Žít jednotu v rozmanitosti, vede ke 

zralé církvi!
Když se sbor naučí přijímat rozdíly 

v kultuře, v charakteru a v sociálním 

1. Korintským 12-13
Jsme jedním Duchem pokřtěni 

v jedno tělo. (v. 12,1-13)
Máme rozdílná obdarování. 

(v. 12,13-31)
Láska je cestou ke zralosti. 

(Kapitola 13)

Římanům 12
Ač je nás mnoho, 
jsme jedno tělo. 

(v. 12,1-5)

Máme rozličné dary.
(v. 12,6-8)

Láska k bratřím 
nechť je bez přetvářky. 

(v. 12,9-21)

Efezským 4
Jedno tělo a jeden Duch, 
povoláni k jedné naději. 

(v. 4,1-6)

Jedny za apoštoly, jiné 
za proroky,... 

(v. 4,7-12)

Až bychom všichni... 
dorostli zralého lidství. 

(v. 4,13-16)

JEDNOTA ROZMANITOST ZRALOST
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postavení jako obohacení a když spo-
lečný život bude určovat Boží pokoj, 
pak se projeví něco z nadpřirozené krá-
sy, z Božího geniálního vynálezu círk-
ve. V takovýchto sborech bude možné 
milost zachytit a prožít. Mnohé sbory 
si lámou hlavu, jak by mohly být evan-
gelizačně aktivní. Tady nám Bůh ukazuje 
cestu, jak se můžeme, jako sbory, stát 
evangelizačně atraktivní.

4. Pestrý a zdravý sbor: 
žít jednotu v rozmanitosti

Ale jak ve sboru dosáhnout toho, že 
pestrá rozmanitost nebude vnímána 
jako zátěž, nýbrž jako kreativní dar? 
V Novém zákoně nacházíme asi 35 míst 
spojených se slovem: „vzájemně”, která 
nám pomáhají při utváření společného 
života. Dohromady nám pak poskytují 
určitý návod pro „vykoupené vztahy.” 
Zde nabízím jen malý výsek:

Povzbuzujme se vzájemně (Žd 10,24): 
„Jsme rádi, že tě máme!“ 

Kdo z nás rád nepřijímá povzbuzení? 
Žel, ve sborech máme až příliš strážců 
a málo těch, kdo skutečně povzbuzu-
jí! Krátký e-mail, telefonické zavolání 
či malý dárek nás přece tolik nezatíží, 
ale vysílají důležitý signál: Jsi pro mě 
důležitý, myslím na tebe!

Přijímejte jeden druhého (Ř 15,7): 
„Nedělej se důležitým!“

Jedno indiánské přísloví říká: 
„Pokud jsem alespoň tři dny necho-
dil v mokasínech mého bratra, nechci 
o něm špatně myslet ani mluvit.“ Když 
mám problém pochopit bratry a sest-
ry pomáhají mi následující otázky: Co 
je v životě ovlivňovalo? Čeho se bojí? 
Snaž se bratra či sestru, kteří kladou 
důrazy na jiné věci, pochopit a projevit 
zájem o jeho život. Možná tě překvapí, 
že i on se najednou začne na tebe dívat 
jinýma očima.

Odpouštějte si navzájem (Ef 4,32): 
„Dovolím ti, abys nebyl Bohem!“ 

S odpuštěním jsme jako křesťané 
obdrželi do rukou lék pro vykoupené 
vztahy a tak málo ho užíváme!

Před několika roky stál v Heidelbergu 
na jedné louce u řeky Neckar mobilní 
Bus-Setkávání. Bernd byl zvědavý a tak 
se v tom týdnu poprvé setkal s vyznáva-
jícími křesťany. Na konci toho týdne se 
rozhodl pro život s Ježíšem. Po nějaké 
době jsem se ho zeptal, co ho vlastně tak 
oslovilo, že se rozhodl pro takovou změ-
nu v životě? Chvíli se zamyslel a k mému 
překvapení řekl: „Byl to způsob, jakým 
jste spolu v autobuse vycházeli. Vaše 
společenství mě fascinovalo. To jsem 
neznal a proto jsem chtěl to vaše tajem-
ství poznat.“ 

biblická úvaha

zdravý!Účastníci Letní biblické školy 2013 
na návštěvě švýcarské misie víry 
na Súši (Stará Turá)

DANIEL PLATTE
Z ČASOPISU 

PERSPEKTIVE 05/2012
PŘELOŽIL 

JAREK ANDRÝSEK
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Fiasko v Nazaretu
Asi každý víte, co se myslí, když se 

o někom řekne „dopadl, jak sedláci 
u Chlumce“. Selská vzpoura roku 1775 
obohatila jazyk český o frázi vyjadřu-
jící totální fiasko, neúspěch, prohru. 
Při čtení evangelia jsem došel k místu, 
u kterého mi hned vytanulo na mysli, že 
i Pán Ježíš si při svém veřejném půso-
bení takový „Chlumec“ prožil. Došlo 
k tomu na místě, kde by se to asi nejmé-
ně čekalo, v jeho domovském Nazaretu. 
Ve městě, kde vyrůstal, kde žila jeho 
matka, sourozenci a pravděpodobně 
i spousta známých, přátel, sousedů… 
Tento příběh obsahují všechna synop-
tická evangelia. Každý evangelista jej 
však chronologicky řadí jinak a svým 
podáním příběhu vyjadřuje trochu 
odlišné důrazy. My dnes vstoupíme do 
tohoto příběhu v jeho nejstarším podá-
ní dle Markova evangelia (6, 1–6). 

Navzdory odlišnostem mají však 
synoptici jedno společné. Předávají pří-
běh o velmi důrazném odmítnutí Ježíše. 
U koho to Ježíš tak tvrdě narazil? Nebyli 
to farizeové a zákoníci, ti s Ježíšem často 
diskutovali, ba přímo se hádali. Neby-
li to v této chvíli ani představitelé řím-
ské moci. Pro ni byl Ježíš jen neškodný 
putující kazatel. Příběh popisuje Ježíšův 
střet s těmi, kteří jej mohli znát relativ-
ně nejlépe, s obyvateli Nazaretu, kde 
Ježíš vyrůstal. I když to v textu není pří-
mo řečeno, mohlo jít i o Ježíšovu rodinu 
(jejíž přítomnost o šabatu v synagoze 
lze předpokládat), ale určitě šlo o lidi, 
kteří jej dlouhá léta znali, o jeho známé, 
kamarády z dětství, o sousedy z vedlej-
ší ulice. Kromě toho jde o příběh, který 
nám ukazuje, jak velkou roli hrají v lid-
ském poznávání a komunikaci předsud-
ky a nereflektované předporozumění. 
A to je aspekt vskutku nadčasový, který 
nám má stále co říct. Vstupme tedy do 
příběhu a uvidíme, zda se od ctihod-
ných Nazareťanů tolik lišíme. 

Návrat domů

Ježíš se vrací domů, doslova do své 
otčiny. Vrací se tam, kde má své kořeny. 
Když si vybavíte místa, kde jste vyrůs-
tali, kde jste prožili své dětství, chodili 
do školy, kde jste měli své první kama-
rády, tak si uvědomíte, co to znamená 

„mít někde kořeny“ a „vracet se domů“. 
Jde o místo, se kterým je spojena část 
vašeho života, místo, které dobře znáte 
a kde dobře znají vás, prostě váš domov. 
A tam se Ježíš vrací. Mezi lidi, o kterých 
se dá právem předpokládat, že jej zna-
jí a že mu rozumí nebo přinejmenším 
chtějí rozumět. Do místa, kde poprvé 
naslouchal příběhům a přikázáním 
Písem, do místa, kde stále žije jeho mat-
ka a sourozenci. 

„Když přišla sobota, počal učit v synagó-
ze.“ Jako správný Žid jde Ježíš o šabatu 
do synagogy. V synagoze nemohl mluvit 
(kázat, vyučovat) jen tak každý. Předsta-
vený synagogy, který měl právo dovolit 
i laikovi vykládat texty Bible, musel mít 
k Ježíši určitou důvěru, když mu dovo-
lil, aby se chopil výkladu svatého textu 
a vyučoval. Co přesně zaznělo, Marek 
neříká. Pouze nám sděluje, jak přítomní 
na Ježíšovu řeč reagovali. Nejprve čte-
me „V úžasu říkali: „Odkud to ten člověk 
má? Jaká je to moudrost, jež mu byla dána? 
A jak mocné činy se dějí jeho rukama!“ Na 
první pohled, nebo spíš poslech, znějí 
tato slova úžasně. Vždyť něco takového 
by jistě rád slyšel každý kazatel. Ruku 
na srdce milí sloužící bratři, komu by 
to nedělalo dobře, když by se v nedě-
li u oběda v rodinách o vašem kázání 
povídalo „jaká to byla moudrost, kte-
rá mu byla dána…kde se to v něm jen 
vzalo…a jak mocné činy náš milý bratr 
vykonal!“

Nevýhodou čteného textu je, že nesly-
šíme tón jeho podání. Možná to tedy 
byl zpočátku ten druh úžasu, který na 
daného člověka hledí jako na supers-
tar. Představený synagogy možná právě 
spěchal za Ježíšem s kouskem perga-
menu pro jeho autogram a kdyby měli 
v synagoze nějakou síň slávy, určitě by 
mu řekli, ať tam na stěnu otiskne svou 
dlaň…

Skandál v synagoze

Ale v synagoze zavládla trochu jiná 
atmosféra: „Což to není ten tesař, syn 
Mariin a bratr Jakubův, Josefův, Judův 
a Šimonův? A nejsou jeho sestry tady 
u nás?“ A byl jim kamenem úrazu.“ Jinými 
slovy „co nám to tady říká? Na co si to 
tu před námi hraje? Co to ze sebe dělá?“ 

Úžas se tedy opravdu dostavil, ale ten, 
kdy rozčílením nemůžete věřit vlastním 
uším. „Vždyť to je ten Franta z Dolní 
Lhoty, ten co se u nás vyučil na tesaře, 
a kterého moc dobře známe. Ano zná-
me ho odmalička, vyrostl tady, a známe 
i jeho rodinu, vždyť tu stále žijí s námi.“ 
Ano, je tu jeho matka a sourozenci, 
možná jsou v synagoze přítomni a jen 
se za Ježíše stydí. Vždyť jen o několik 
kapitol zpátky Marek vypráví (Mk 3, 31-
35), že si šli pro Ježíše, aby jej odvedli 
domů, neboť si mysleli, že se už defini-
tivně pomátl a jen dělá rodině ostudu. 
Celá reakce občanů Nazareta se dá shr-
nout takto - „vždyť ty jsi úplně obyčejný 
jako my, i tobě čouhá sláma z bot, tak 
proč si hraješ na někoho lepšího? Proč 
jsi nás přišel poučovat? My tě přeci moc 
dobře známe, my víme, kdo a jaký jsi!“ 

A byl z toho pořádný skandál. Marek 
napíše „eskandalizonto en autó“ 
„a pohoršovali se nad ním (B21, ČSP) / 
a byl jim kamenem úrazu (ČEP). Možná 
i tento příběh přispěl k tomu, že v češ-
tině máme slovo skandál (řecké skan-
dalón = pohoršení). Celá synagoga tedy 
pohoršeně kroutila hlavou… „taková 
nehoráznost, taková blamáž, tohle ten 
Ješua už fakt přehnal … snad si před-
stavený synagogy příště dobře rozmyslí, 
koho pustí za kazatelnu“. 

Co a proč se vlastně v Nazaretu stalo?
Proč Pán Ježíš dopadl jak sedláci 

u Chlumce ve svém domově? Proč ho 
jeho vlastní nepřijali? Když se vrátí-
me zpět k zákoníkům a farizeům, tak 
není pochyb o tom, že oni s Ježíšem 
diskutovat chtěli. Oni chtěli vědět, co 
učí, jak vykládá Tóru, jak jí rozumí. 
A Ježíš s nimi taky velmi často rozmlou-
val. V jeho domově mu však už nikdo 
moc naslouchat, neřku-li diskutovat, 
nechtěl. Proč? Protože tam přeci vědě-
li a znali, kdo je a jaký je. Respektive si 
mysleli, že vědí a znají. A nedá se tomu 
upřít jisté oprávnění. Vždyť mnozí 
s Ježíšem vyrůstali. Znali jej odmalička 
i jeho rodinu. Nevnímali jej jako něko-
ho nového nebo neznámého, koho by 
stálo za to se zeptat „co jsi zač, odkud 
přicházíš a co přinášíš?“ 

A tady jsme u jádra příběhu. Naza-
retští si vystačili se svým dosavadním 
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poznáním, se svým přesvědčením, že 
vědí, že znají. Vystačili si se svou před-
stavou Ježíše, založenou na dosavad-
ních zkušenostech. Vystačili si se svým 
předporozuměním, s tím, čemu se han-
livě říká předsudek. Nemyslím si, že by 
občané nazaretští byli nějak zlí, málo 
zbožní nebo dokonce hloupí. Chovali se 
vlastně velmi racionálně. Vyšli ze svých 
dosavadních zkušeností s Ježíšem, 
takže se chovali tak, jak se chová běžně 
skoro každý člověk. 

Všichni totiž zakládáme svůj pohled 
na svět, na lidi kolem nás a konec kon-
ců i na sebe samé na své dosavadní 
zkušenosti, na tom, co jsme sami nebo 
s druhými prožili. Podle toho si druhé 
hodnotíme, vytváříme si o nich určitý 
mentální obraz. 

A čím jsme starší, čím jsme toho více 
zažili, přečetli, poznali, čím více zku-
šeností jsme nasbírali, tím více toho 
máme na našem mozkovém harddis-
ku uloženo a tím méně je nás schopno 
ještě něco překvapit. Vzpomeňte si na 
děti, jak jsou schopny divit se věcem, 
které my dospělí už považujeme za zce-
la samozřejmé… Reakce nazaretských 
občanů na Ježíše nám tak ukazuje, jak 
dosavadní zkušenost a nereflektova-
né předporozumění dokážou člověka 
sevřít tak, že mu brání přijmout něco 
nového. 

Představy, předpoklady, 
předporozumění

To, co jsme odkryli jako hlavní pro-
blém Ježíšova neúspěchu v Nazare-
tu, se v novověku dostalo do centra 
pozornosti různých vědních oborů jako 
zásadní otázka hermeneutiky (nauky 
o interpretaci a porozumění). V oblasti 
interpretace právnických, filosofických 
a náboženských textů (Bibli nevyjímaje) 
došlo k uvědomění si několika skuteč-
ností:
• rozdílné interpretace mohou vycházet 

právě z rozdílného předporozumění, 
se kterým se ten či onen interpret 
k předmětu výkladu obrací.

• všichni máme nějaké předporozumě-
ní. Objektivita ve smyslu zbavení se 
svých (v dobrém slova smyslu) před-
sudků, je klamná iluze. Jako interpret 
určité skutečnosti mám své já, své 
zkušenosti, svou minulost, která mě 
nějak určovala. Žiji v určitém kon-
textu, ze kterého nemohu vystoupit 
(i kdybych se sebevíce snažil, nikdy 
nepřestanu být Čechem žijícím v 21. 

století, ovlivněným svou rodinou, 
výchovou apod.)

• každá interpretace (porozumění tex-
tu nebo druhému člověku) vychází 
z určitých (vědomých nebo podvědo-
mých) předpokladů, které tvoří jaké-
si „brýle“, kterými hledíme na svět 
kolem nás.
Platnost těchto zjištění se však neo-

mezuje pouze na akademický svět, jak 
by se mohlo možná na první pohled 
zdát. Pokud nežijeme o samotě někde 
na poušti, ale jsme v kontaktu s dru-
hými lidmi, tak s nimi stále nějak 
komunikujeme, verbálně či neverbálně 
a působíme na sebe. 

že nejsme tak objektivní, jak bychom 
chtěli být a že naše představy o druhých 
lidech nemusí být zcela správné. Každý 
z nás žije ve svém vnitřním světě, kde 
jedinečným způsobem vnímá svět, udá-
losti a lidi kolem sebe. 

Pojďme ale zpět do Nazareta. Co 
udělali lidé v synagoze? Reagovali na 
Ježíše ne podle toho, jaký byl, ale podle 
představy, kterou si o něm udělali. Aby-
chom si dobře rozuměli, nechci z nich 
dělat nějaký exemplární špatný příklad. 
Nazaretští jednali pouze tak, jak běžně 
jedná drtivá většina lidí, křesťany nevy-
jímaje. Předpokládám, že vlastně vůbec 
neslyšeli, co Ježíš říkal. Ne že by byla 
v synagoze špatná akustika. Nasloucha-
li mu možná velmi pozorně, ale skrze 
hustou síť svých předpokladů a svého 
předporozumění, kde Ježíš je prostě 
tesař, náš bývalý soused, který přeci 
nemá vůbec co takové věci vykládat, 
přesně dle úsloví „ševče drž se svého 
kopyta“. Jinak řečeno, to, co si o Ježíši 
dopředu mysleli na základě své dosa-
vadní zkušenosti s ním, ovlivnilo nato-
lik jejich naslouchání, že vůbec nebyli 
schopni a ochotni si připustit, že Ježíš 
může být ještě jiný. 

Klec nebo most?

A jak moc se my dnes lišíme od 
občanů Nazareta v prvním století? Jak 
jsme na tom s lidmi kolem nás? Jak 
a na základě čeho je vnímáme a posu-
zujeme? Jaké „brýle“ nosíme na očích? 
A co váš vztah s Bohem? Co jste s ním 
už všechno prožili? Jak moc jste jej 
poznali a jak ho poznáváte? Jaké o něm 
máte představy? Co si o něm doopravdy 
myslíte? A jak váš obraz Boha, který si 
nosíte v „srdci“ ovlivňuje vaše jednání 
a chování k sobě a druhým lidem? Nebo 
trochu provokativně: Dokáže vás „váš 
Bůh“ ještě něčím překvapit?

Von Thun pro oblast mezilidských 
vztahů a komunikace radí uvědomit 
si jedno. Představy o druhém jsou mé 
představy. Mohou odpovídat nebo neod-
povídat skutečnosti. A já k tomu jen 
dodám, že to samé platí o našem vztahu 
k Bohu. Vnímáme jej na základě našich 
dosavadních zkušeností, na základě 
našeho porozumění Bibli, prostě na 
základě našich dosavadních představ. 
A s těmito představami (o lidech, ale 
i o Bohu) můžeme dle von Thuna naložit 
dvojím způsobem. 

Představte si papouška zavřeného 
v kleci. A teď, pokud se vás to příliš 

biblická úvaha

A mezilidská komunikace v rámci 
sociálního vnímání je právě oním pro-
storem, kde pojmy jako předporozu-
mění, předsudky, výklad, představy 
vystihují to, co každý zažíváme dnes 
a denně. Asi už jste někdy slyšeli o tzv. 
„halo efektu“, tedy o jevu, kdy první 
zkušenost s druhým člověkem (pozi-
tivní či negativní) ovlivní následně náš 
další vztah k němu. Nebo o tzv. projek-
ci, kdy „to své“ promítáme do druhé-
ho, takže očekáváme, že druhý člověk 
má podobné postoje a názory jako my. 
Jedna z výrazných osobností současné 
psychologie komunikace, Friedeman 
Schulz von Thun, se přiznává ve své 
knize „Jak spolu komunikujeme?“: „až 
časem jsem přišel na to, že často vůbec 
nereaguji na druhé lidi podle toho, jací jsou, 
nýbrž na představy, které si o nich dělám“.1 

Uvědomit si tuto skutečnost znamená 
velký pokrok ve vzájemné komunikaci. 
Nedokážeme zabránit tomu, abychom 
si dělali první dojem, abychom do dru-
hých promítali něco ze sebe, abychom 
v sobě měli pozitivní či negativní před-
sudky, ale můžeme si to vše uvědomo-
vat. Můžeme si sebekriticky připustit, 
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biblická úvaha
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nedotkne, si místo papouška dosaďte 
sebe. A tou klecí, která vás odděluje od 
všeho kolem vás, jsou vaše představy, 
vaše (dosavadní) porozumění. Být uvěz-
něn svými představami, znamená zavřít 
si dveře ke všemu novému, ke všemu 
překvapivému. Vzpomeňte si na naza-
retské: „Což to není ten tesař, syn Mariin 
a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? 
A nejsou jeho sestry tady u nás? A byl jim 
kamenem úrazu.“ A nebyl nikdo, kdo by 
si řekl „no na tom něco je, co ten Ježíš 
říká … na tesaře teda mluví zajímavě … 
o co mu vlastně přesně jde?“ Nereflek-
tované představy a předporozumění se 
mohou stát klecí, která nás drží uzavře-
né v iluzi, že „my víme, co je zač“, a brá-
ní nám tak v hlubším poznávání. 

Druhou možností, jak říká von Thun, 
je most. Představte si nějaký krásný 
velký most spojující dva břehy. To je 
obraz, který vyjadřuje druhou možnost, 
jak nakládat se svými předpoklady, 
se svým dosavadním poznáním. Je to 
obraz reflektovaného předporozumění, 
které nám umožňuje kontakt s něčím 
novým. 

Závěr

Když nám někdo položí otázku „co 
mi řeknete o Bohu?“, jsme schopni 
toho jistě hodně říci. Bůh Abrahamův, 
Izákův a Jákobův, Otec Ježíše Krista. 
Známe ho, víme o něm, uvěřili jsme 

v něj. Od dětství nám o něm vyprávěli 
rodiče, slýchávali jsme o něm v besídce 
a dodnes každou neděli při bohoslužbě. 
Kromě toho Bibli jsme už přečetli aspoň 
dvakrát … známe, známe. „Bůh mě už 
nemůže překvapit.“ Takhle narovinu to 
asi nikdo nikdy neřekne, ale jako život-
ní postoj plynoucí z nastavení našeho 
nitra to v nás může začít pomalu klíčit. 
A časem už prostě přestaneme počítat 
s tím, že by z Boží strany mohlo přijít 
ještě něco jiného, než jsme už dosud 
poznali a na co jsme zvyklí. A čím jsme 
starší a zkušenější křesťané, tím více 
jsme asi náchylnější říci si „cožpak to 
není…?“ a kámen úrazu je na světě. 

V úvodu jsem zmínil fiasko sedlá-
ků u Chlumce. Ale kdo v tom příběhu 
vlastně nejvíce ztratil? Byl to Ježíš? Ne! 
Nebyla to pro něj jistě příjemná zku-
šenost, být odmítnut těmi, kteří jej, 
z lidského hlediska viděno, znali nej-
lépe a měli k němu nejblíže. Nejvíce 
ztratili sami obyvatelé Nazaretu, kteří 
si nepřipustili myšlenku, že by v oso-
bě toho obyčejného tesaře, syna Marie, 
k nim mohl přicházet někdo mnohem 
významnější. Nepřipustili si, jak zní 
název jedné pěkné knížky, že by byl 
„více než tesař“. 

A stejně tak budeme vždy nejvíce 
ztrácet a prohrávat my sami, když se 
nám naše předsudky a předporozumě-

ní stanou klecí, která nám bude brá-
nit v novém a hlubším poznávání lidí 
i Boha. A tak buďme jen rádi, když nás 
jak lidé kolem nás, tak Bůh čas od času 
něčím překvapí a přivedou k úžasu. Tře-
ba se začneme dívat nově na věci dávno 
staré, na lidi dávno odepsané a třeba se 
setkáme s Bohem i tam, kam nás dříve 
ani nenapadlo se podívat. 

Modlitba
Pane Ježíši Kriste, přišel jsi do svého 

domova a tam potkal ty, kteří si mysle-
li, jak dobře tě znají, a toto jejich pře-
svědčení jim nakonec znemožnilo, aby 
tě poznali doopravdy. My se od tvých 
současníků z Nazaretu moc nelišíme. 
Žijeme v jiné době, mluvíme jiným jazy-
kem, ale myslíme stále stejně. Tak jako 
oni, i my máme své zkušenosti s tebou. 
Hodně jsme toho o tobě slyšeli, spoustu 
toho přečetli. Tak jako oni, i my si mys-
líme, že víme, kdo jsi. Prosíme tě, aby se 
všechno to, co je v nás, co nás činí tako-
vými, jací jsme před tebou dnes a tady 
– naše minulost, naše zkušenosti, naše 
správné představy i mylné předsudky, 
se nám nestávaly klecí, ale mostem 
k Tobě. Amen 

Poznámka
1 Schulz von Thun, Friedeman. Jak spolu 

komunikujeme. Grada. 2005, str. 55
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Prenasledovanie 
kresťanov

Žijeme v dobe, keď prebieha naj-
väčšie prenasledovanie kresťanov v ich 
histórii. Každoročne je na svete zabi-
tých viac ako 100 000 kresťanov. Ale 
omnoho viacej ich je prenasledovaných 
pre vieru v Pána Ježiša Krista. A mili-
óny kresťanov sú pre ňu diskrimino-
vané a sú im upierané práva, ktoré im 
patria. V nasledujúcom veľmi struč-
nom prehľade si priblížime položenie 
kresťanov v niektorých krajinách Ázie 
a Afriky, kde muži, ženy aj deti znášajú 
prenasledovanie, telesné násilie, bitie, 
väznenie, mučenie, i smrť pre kresťan-
skú vieru.

SEVERNÁ KÓREA
Prenasledovanie a utrpenie kresťanov 

v tejto krajine bolo opísané v článku 
Zabudol Boh na Severnú Kóreu v Živom 
slove 2-2013. Najnovšie americký občan 
Kenneth Bae (Pae Jun Ho), bol zatknutý, 
obvinený z plánu zvrhnúť režim a odsú-
dený na 15 rokov nútených prác. Orga-
nizoval pomoc sirotám i turistické náv-
števy z Číny a pritom skryte prinášal 
evanjelium.

ČÍNA
Komunistická vláda vypracovala troj-

fázový plán s cieľom do 10 rokov zavrieť 
všetky podzemné zbory v krajine. Počet 
ich príslušníkov sa odhaduje na 130-150 
miliónov (pred 40 rokmi bolo v Číne 
asi 1 milión kresťanov). Vláda ich chce 
previesť do vlasteneckých cirkví, ktoré 
kontroluje. Ich zhromaždenia zatvára 
a ich vodcov už posiela na mnohé roky 
do táborov nútených prác. Robila tak už 
oddávna, ale teraz to začína robiť pláno-
vite v celej krajine. Podzemné zbory na-
priek tomu stále a rýchlo rastú.

INDIA
23. augusta 2008 začal sa v štáte 

Orissa, dištrikte Kandhamal najväčší 
pogrom na kresťanov v modernej his-
tórii krajiny. Davy rozvášnených hin-
duistov v priebehu 3 mesiacov pre-
padli kresťanov v 600 dedinách, zabili 
ich viac než 50, vylúpili a spálili 5600 

ich domov, 300 kostolov a modlitební 
a vyhnali alebo pripravili o prístrešie 
viac než 54 000 kresťanov. Tento maso-
vý zločin dodnes zaťažuje životy mno-
hých tisícov kresťanov. Miestne polície 
a súdy stále odmietajú potrestať vinní-
kov tejto tragédie. Naopak, 7 kresťanov 
je už 5 rokov väznených a bez dôkazu 
boli odsúdení na doživotie ako údajní 
páchatelia vraždy hinduistického vod-
cu Svamiho, čo tento pogrom vyvolala. 
A to napriek tomu, že k vražde sa ve-
rejne prihlásili maoisti. Prenasledova-
nie kresťanov sa rozšírilo aj do iných 
štátov Indie a odvtedy sa v nich stá-
le prejavuje. Pastori aj ďalší veriaci sú 
bití, nútení prestať sa zhromažďovať 
a mnohé modlitebne boli podpálené 
davmi sfanatizovaných hinduistov. Cir-
kev v Indii však napriek prenasledova-
niu stále rastie.

SRÍ LANKA

V tomto ostrovnom štáte čelia kres-
ťania rastúcemu prenasledovaniu zo 
strany fanatických budhistov. Niekto-
rí týchto extrémistov považujú za „Bud-
histický Taliban“. Pri útokoch na kres-
ťanov používajú bitie, únosy, mučenie, 
zápalné bomby a vraždy. Len od janu-
ára do mája tohto roku bolo zazname-
naných viac než 30 takýchto prípadov. 
V roku 2012 ich bolo viac než 50. Všet-
ky tieto zločiny zostali nepotrestané. Vo 
všetkých ázijských štátoch, kde vládne 
budhizmus, prebieha krutý útlak kres-
ťanov.

MYANMAR

Napriek prímeriu vyhlásenému „re-
formným“ prezidentom Thein Seinom 
(bývalým generálom diktátorskej vojen-
skej vlády), a jeho sľubom tolerancie prí-
slušníci armády najmä v štáte Kačin na-
ďalej vraždia nevinných kresťanských 
mužov, znásilňujú kresťanské dievčatá 
a ženy a páchajú aj iné násilie na kres-
ťanoch. Rovnako sa správajú k prísluš-
níkom väčšinovo kresťanského kmeňa 
Karénov a kmeňa Čin. Ale prenasledu-

jú i moslimov. Mnohí kresťania uteka-
jú pred prenasledovaním do susedného 
Thajska alebo sa skrývajú pred ním v le-
soch. Evanjelium a kresťanstvo sa v kra-
jine napriek tomu stále viac šíri.

KAMBODŽA

Budhizmus je v krajine štátnym ná-
boženstvom. Situácia kresťanov je ťaž-
ká, sú tu diskriminovanou menšinou. 
V osobitne ťažkom položení sú kres-
ťanskí utečenci z Vietnamu, Tých úra-
dy vracajú späť do ich krajiny, kde ich 
čaká väzenie. Z času na čas sa tu vysky-
tujú útoky na kresťanov. Nedávno dav 
asi 100 budhistov napadol kresťanský 
kostol na juhovýchode krajiny.

LAOS

Komunistická vláda otvorene vy-
hlasuje svoj zámer odstrániť kresťan-
stvo z krajiny. Kresťania sú vyhlásení 
za nepriateľov štátu. Prenasledovaním 
sú postihnutí zvlášť kresťania z kmeňa 
Hmong. Budhizmus je štátom podporo-
vané náboženstvo. Kresťanov nútia pod 
trestom väzenia, aby sa vzdali svojej vie-
ry. Ale oni zostávajú v nej pevní a zasa-
hujú evanjeliom ďalších súkmeňovcov.

VIETNAM

Kresťanská menšina (8 %) je vystave-
ná útlaku komunistických úradov, kto-
ré kontrolujú jej činnosť. Dochádza 
k prenasledovaniu kresťanov, zatvára-
niu i zbúraniu ich kostolov a modliteb-
ní. Zvlášť sú prenasledovaní kresťania 
z kmeňa Hmong a z horskej oblasti kra-
jiny.

INDONÉZIA

V tejto najľudnatejšej moslimskej kra-
jine, ktorá mala donedávna povesť tole-
rantnej voči kresťanom, dvíha sa vlna 
radikálneho islamu, ktorý stále silnej-
šie útočí na kresťanov. Len v roku 2012 
bolo zavretých alebo zbúraných viac než 
50 kostolov a modlitební. Miestne úrady 
to urobili pod tlakom radikálnych mosli-
mov zväčša za veľkej radosti prizerajú-
cich sa moslimských davov.

za našich dní a náš dlh pamätať na nich

kresťania v zahraničí
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PAKISTAN
Asia Bibi, matka piatich detí bola 

v novembri 2010 na základe falošného 
obvinenia odsúdená na smrť obesením 
za údajné rúhanie sa proti prorokovi 
Mohamedovi. Tohto roku ju premiestni-
li do iného väzenia ďaleko od bydliska 
jej manžela a detí. Na základe „záko-
na o rúhaní“ bolo za roky jeho trvania 
odsúdených mnoho nevinných kresťa-
nov. Zatiaľ neboli popravení. Guvernéra 
štátu Pandžáb Salmána Tásíra zavraždil 
v januári 2011 jeho osobný strážca za to, 
že sa vyslovil za zrušenie toho záko-
na. A z rovnakého dôvodu zavraždi-
li moslimskí militanti v marci 2011 
Šahbáza Bhatího, jediného kresťan-
ského ministra v pakistanskej vlá-
de. 9. marca 2013 rozvášnený dav 
takmer 3000 moslimov prepadol 
kresťanskú štvrť Jozef vo veľkom 
meste Lahore, vylúpil a potom spá-
lil okolo 200 domov kresťanov. Tí 
boli pred útokom varovaní a ušli 
zo svojich domov. Po návrate našli 
z nich iba zhorenisko. 

AFGANISTAN
Islam je štátnym náboženstvom 

a právo šarija je základom súdne-
ho systému. V krajine je asi 48 000 
mešít, ale nie je tu žiadny kresťan-
ský kostol ani modlitebňa. Kresťa-
nia prejavujú svoje náboženstvo 
v skrytosti a stretávajú sa tajne 
v súkromí. Cirkev je úplne v podze-
mí. Za svedectvo či darovanie Biblie 
je väzenie. Na videu z roku 2011 
je natočená poprava moslima, ktorý sa 
stal kresťanom. Pred sťatím jeho hlavy 
recitovali súru koránu, ktorá hovorí: 
Kto zmení svoje islamské náboženstvo, 
musí zomrieť.

IRAK
Od invázie armády USA do kra-

jiny v roku 2003 začali útoky proti 
kresťanom, ich zabíjanie a vyháňanie 
z domov. Viac ako 600 000 ich už ušlo 
z krajiny. Niekoľko sto bolo zabitých 
a tým, čo dosiaľ zostali, hrozí smrť. 
Muži sú tiež unášaní pre výkupné 
a kresťanské ženy sú nútené vydať sa 
za moslimov. Vo februári 2013 vedúci 
moslimský klerik vydal fatvu, podľa 
ktorej si kresťanskí muži musia zvoliť 
islam alebo smrť a kresťanské ženy 
a dievčatá môžu byť legitímne považo-
vané za manželky moslimov. Aj v kurd-
skej oblasti, prijímajúcej utečencov, už 
dochádza k radikalizácii a útokom na 

kresťanov. Hrozí odstránenie kresťan-
stva z Iraku.

IRÁN
Od islamskej revolúcie v roku 1979 

je Irán islamským teokratickým a poli-
cajným štátom, ktorý neuznáva ľudské 
práva. Po roku 1990 bolo mnoho vodcov 
evanjelikálnych zborov umučených. Od 
roku 2012 prenasledovanie kresťan-
ských vodcov dramaticky vzrástlo. Polí-
cia prepadáva bohoslužby, zatýka, väzní 
aj mučí pastorov, ktorých súdy odsud-
zujú na roky do väzenia. Pastor Saíd 

Abedini, ktorý je i americkým občanom 
bol v septembri 2012 uväznený a vo 
väzení mučený tak, že dlho vnútorne 
krvácal. V januári 2013 bol odsúdený 
na 8 rokov väzenia za evanjelizovanie 
a zakladanie zborov. U mnohých najmä 
mladých Iráncov rastie nespokojnosť 
s islamom. Vidia jeho nespravodlivosť 
a prázdnotu a mnohí z nich hľadajú 
naplnenie v kresťanstve. Za uplynulých 
33 rokov vzrástol počet kresťanov z asi 
500 na približne 100 000 napriek hroz-
be smrti pre opustenie islamu zo strany 
tyranskej vlády. 

TURECKO
V priebehu 20. storočia klesol počet 

kresťanov v Turecku z 22 % na menej 
než 1 % v súčasnosti. Žije tu okolo 3000 
evanjelikálnych kresťanov. Moderné 
Turecko sa po revolúcii mladoturkov 
vedených Kemalom Ataturkom stalo 
svetským štátom. Ale tradícia islamu 

zostala silnou a vedie k stotožneniu Tur-
ka s moslimom. V poslednom čase sa 
uskutočňuje skrytá i zjavná islamizácia 
krajiny, čo vyvoláva nespokojnosť najmä 
mladých a mestského obyvateľstva. 
Médiá často hovoria a píšu proti kresťa-
nom a najmä zahraničným misionárom. 
To vyvoláva záporné cítenie veľkej časti 
obyvateľstva aj útoky proti nim. V apríli 
2007 piati mladí Turci mučili niekoľko 
hodín bodaním nožmi nemeckého misi-
onára Tilmanna Geskeho a jeho dvoch 
tureckých spolupracovníkov, Necatiho 

Aidina a Ugura Jütsela. Napokon 
ich usmrtili podrezaním hrdla. 
Proces s mladými vrahmi stále pre-
bieha a dosiaľ neboli odsúdení. 

SÝRIA
V krajine prebieha už druhý rok 

občianska vojna medzi vládnym 
vojskom a ozbrojenými radikálny-
mi islamistami. Tí ju chcú zmeniť 
na islamský štát. Výdatne im v tom 
pomáhajú profesionálni vycvičení 
teroristi z iných krajín. Kresťania, 
ktorí nechcú bojovať ani na jednej 
strane, ocitli sa v krížovej paľbe 
medzi nimi. Islamistickí povstalci 
ich považujú za nepriateľov, hoci 
nimi nie sú. Pri bojoch a prepa-
doch dedín a miest zabili už viac 
než 300 kresťanov, podpálili ich 
domy a obyvateľov vyhnali z ich 
bydlísk. Pred nedávnom zabili 
jedného kňaza a uniesli dvoch ďal-
ších. Uniesli tiež dvoch biskupov, 
jedného z gréckej a druhého zo 

sýrskej cirkvi. Kresťanské ženy sú z ich 
strany vystavené zajatiu a znásilňova-
niu. Kresťania v Sýrii sa obávajú, že po 
víťazstve povstalcov ich čaká genocída. 
Pre záchranu života ich už okolo 500 
000 ušlo zo Sýrie do susedných krajín, 
najmä do Libanonu a Jordánska. 

SAUDSKÁ ARÁBIA
Sunitský vahábizmus je v krajine 

štátnym náboženstvom. Náboženská 
sloboda nejestvuje. Za porušenie pred-
pisov o oblečení sú moslimské ženy 
bičované. Svedectvo o Kristu sa trestá 
väzením aj mučením, odpadnutie od 
islamu smrťou. Kresťania-cudzinci sa 
nesmú zhromažďovať k pobožnostiam 
ani súkromne. 32 etiópskych kresťan-
ských robotníkov bolo za takýto prečin 
niekoľko týždňov väznených. Z obrov-
ských ziskov z ťažby ropy islamské 
kráľovstvo podporuje šírenie vahábis-
tického islamu vo svete: tlačenie koránu 
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a islamských spisov, výstavbu mešít, 
platenie imámov a financovanie radi-
kálnych islamských skupín. 

EGYPT
„Arabská jar“ znamenala tu pre 

kresťanov (asi 10 % obyvateľstva) veľké 
zhoršenie prenasledovania, ktoré tu 
bolo občas i predtým. Vláda Moslim-
ského bratstva a salafistov bola nasme-
rovaná k premene Egypta na islamský 
štát. Fanatickí salafisti aj iní radikálni 
islamisti uniesli od revolúcie viac než 
500 kresťanských dievčat (od 12 rokov) 
a mladých žien. Tie boli surovým nási-
lím prinútené buď sa vydať za mosli-
mov alebo boli predané za prostitútky. 
Po krvavom potlačení násilných protes-
tov prívržencov zvrhnutého prezidenta 
Mursího armádou prebiehajú od 14. 
augusta najhoršie pogromy na koptic-
kých kresťanov v ich histórii.

SUDÁN
Islamská vláda sa po vytvorení štátu 

Južný Sudán rozhodla „vyčistiť“ krajinu 
od kresťanov. Kresťanské zariadenia sú 
zatvárané, ich majetok je konfiškovaný 
a misijní pracovníci sú vypovedávaní 
z krajiny. Domáci kresťania sú sledo-
vaní, vypočúvaní a ohrozovaní tajnou 
políciou. Kresťanské dievčatá a ženy 
sú bičované pre „nevhodné oblečenie“. 
Mnohí kresťania z kmeňa Nuba sa 
skrývajú v jaskyniach pred bombový-
mi útokmi nariadenými prezidentom 
a uskutočňovanými armádou.

ERITREA
Túto východoafrickú krajinu nazýva-

jú mnohí „Severná Kórea Afriky“ alebo 
„veľké väzenie“. Odhaduje sa, že je tu 
väznených okolo 3000 kresťanov. Komu-
nistická vláda ich tu väzní v hrozných 
podmienkach: v púštnych pracovných 
táboroch a kontajneroch i podzemných 
kobkách. Príklad: počas kresťanské-
ho zhromaždenia bolo zatknutých 18 
žien. Uväznili ich v plechovom kontaj-
neri v púšti. V ňom je tam cez deň sot-
va znesiteľná horúčosť a v noci zima. 
Hygienické podmienky sú neopísa-
teľné. Keď tieto ženy napriek zákazu 
spievali kresťanské piesne, strážnici ich 
opakovane bili a inak trestali. Podobne 
zatkli v modlitebnom zhromaždení 30 
starších žien a nedávno 39 študentov. 
Niektorí vo väzeniach zomreli, keď im 
nebola poskytnutá lekárska pomoc.

SOMÁLSKO
Príslušníci fanatickej islamskej sekty 

Al-Šaháb, spojenej s Al-Kaidou, v tejto 
„krajine bez zákona“ zajímajú a verej-
ne popravujú kresťanov. Prisahali, že 
zabijú všetkých kresťanov a zavedú 
v krajine „šariju“. A to i robia. Jeden 
starší kresťan odmietol zradiť svojho 
učiteľa vo viere. Jeho dvaja mladí syno-
via boli sťatí. Mnohí kresťania stratili 
svoje rodiny, prácu a domy pre svoju 
vieru. Keď u niekoho nájdu Bibliu, zna-
mená to pre neho smrť. Šahábisti tero-
rizujú i moslimov, ktorí odsudzujú ich 
zločiny.

NIGÉRIA

Táto západoafrická krajina je rozde-
lená na moslimský sever a kresťanský 
juh. V rokoch 1999 až 2012 bolo v Nig-
érii zabitých okolo 14 000 kresťanov. 
Islamistická teroristická organizácia 
Boko Haram ich od roku 2010 zavraž-
dila už takmer 3000. Jej príslušníci 
brutálne vraždia kresťanov mačetami 
cez noc v ich domoch, ale i za dňa streľ-
bou, granátmi a náložami v kostoloch 
a modlitebniach i pred nimi. Ich cieľom 
je vyhnať zo severu krajiny všetkých 
kresťanov a vytvoriť tu islamský štát. 
Od júna 2013 zavraždili oni aj iní fana-
tickí moslimi viac ako 70 kresťanov 
a podpálili viac ako 100 domov. Viac 
než 500 kresťanov pred nimi utieklo 
z dedín. 7. júla zaútočili na internátnu 
školu, podpálili ju a zavraždili 42 štu-
dentov a učiteľa. Od roku 2010 podpálili 
už desiatky škôl. Polícia dosiaľ nedoká-
zala ich útokom zabrániť. Zabíjajú i jej 
príslušníkov a vláda nevie ľudí pred 
nimi ochrániť. 

LÍBYA

Po revolúcii, ktorá za pomoci západ-
ných štátov zvrhla režim Muammara 
Kaddáfiho stala sa táto krajina islam-
skou republikou, ktorej zákonodarstvo 
je založené na islamskom práve šarija. 
Povolená je iba činnosť cirkví, ktoré 
tam boli uznané pred revolúciou. Obrá-
tenie moslimov na kresťanskú vieru 
je zakázané. Podozriví kresťania sú 
pozorne sledovaní tajnou políciou. Za 
šírenie evanjelia hrozí väzenie. Taký je 
pre kresťanov výsledok revolúcie, ktorá 
mala v krajine nastoliť demokraciu. 

TUNISKO

Prvá krajina, v ktorej začala „arabská 
jar“. Po revolúcii má umiernenú islam-
skú vládu, ale jej právny poriadok je 
založený na islamskom práve šarija. 
Cirkvi, ktoré tu pôsobili predtým, majú 

povolenú činnosť. Zvestovanie evanjelia 
moslimom je zakázané. Tí, čo sa o to 
pokúsili, boli vyhnaní. Silnie hnutie 
radikálnych islamistov a objavujú sa ich 
útoky na kresťanov.

MAROKO
Toto severoafrické kráľovstvo je islam-

ským štátom. Uznané sú kresťanské 
cirkvi pozostávajúce z cudzincov, v kto-
rých nie sú obrátení moslimi. Štát neu-
znáva kresťansky uzavreté manželstvo. 
Vláda uznáva osobnú slobodu jednotliv-
cov, ale nie obrátenie moslimov ku Kris-
tu, ktoré sa trestá. Vysoká rada ulemov, 
najvyššia moslimská autorita v kraji-
ne, vyhlásila fatvu (zákonný islamský 
výnos), v ktorej žiada popraviť každého 
občana, čo opustí islam. Je zameraná 
proti kresťanom, ktorí sú od jej vydania 
viac sledovaní tajnou políciou. Tej slúži 
fatva ako zámienka k ich prenasledo-
vaniu. Navzdory tomu počet kresťanov 
v krajine rastie.

ALŽÍRSKO
V roku 2008 boli v krajine schválené 

zákony, ktoré zakazujú prestup mos-
limov na inú vieru. Bola to reakcia na 
prekvapujúci rast kresťanstva práve 
obracaním sa moslimov ku Kristu. Po 
ich schválení kresťania očakávali pre-
nasledovanie a ono aj prišlo a prebieha 
i v tomto čase. Kresťania sú na základe 
falošných žalôb z nabádania či nútenia 
ku kresťanstvu odsudzovaní na vysoké 
peňažné pokuty a do väzenia. Objavili 
sa snahy zatvoriť jestvujúce a nepovoliť 
nové zbory. Kresťania im doteraz odolali.

Aj v mnohých ďalších krajinách sú 
kresťania prenasledovaní pre svoju vieru 
v Pána Ježiša Krista. Veľká väčšina z nich 
je mimo záujmu médií. Pokiaľ sa o nich 
zmieňujú, často zatajujú skutočnú príčinu 
ich prenasledovania – náboženskú nenávisť 
voči nim. Horšie je však to, že aj kresťania 
v slobodných krajinách sa o ťažký údel 
týchto kresťanov zaujímajú málo alebo 
sa oň nezaujímajú. A oni veľmi potrebujú 
prejavy ich účasti v duchovnej i hmotnej 
pomoci. Aj našej. Zaujímajme sa viac o ich 
ťažké položenie. Modlime sa za nich. Je to 
náš dlh voči nim. (Žd 13,3) Prosme, aby 
obstáli v prenasledovaní, ktoré prežívajú. 
A ďakujme, že Cirkev v ich krajinách nap-
riek nemu rastie.

kresťania v zahraničí
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biblická úvaha

Připravenost
Existuje vina, kterou nelze odpustit? 

Francouzský filozof Vladimir Jankélé-
vitch (židovský intelektuál, jehož rodi-
na utekla před pogromem z Oděsy do 
Francie, působil před válkou několik 
let v Praze a za války ve francouzském 
odbojovém hnutí, pozn. redakce) tvrdí 
ve své eseji „Odpuštění“, že „odpuště-
ní zemřelo v táborech smrti.“1 Myslitel 
zde odkazuje na kruté zločiny národní-
ho socialismu, „ontologického (bytost-
ného, pozn.red.) zla, nejďábelštějšího 
a nejsvévolnějšího zla, které kdy his-
torie poznala.“2 Jeho zločiny jsou tak 
neuvěřitelně velké, že pro ně neexistuje 
žádné promlčení ani pokání. „Neexis-
tuje žádná náprava nenapravitelného,“3 
konstatuje Jankélévitch. Z toho zjevně 
plyne, že otázka odpuštění nutně sou-
visí s otázkou viny a hříchu. Odpuštění 
dává smysl jen tehdy, jde-li o vinu.

Křesťanská ctnost

Odpuštění je v zásadě křesťanskou 
ctností. Antická literatura se o odpuště-
ní vyjadřuje jen sporadicky. Řecký filo-
zof Pittakos (zemřel kolem 570 před Kr.) 
zmiňuje, že odpuštění je lepší než trest 
pomsty. Pro Aristotela je odpustitelné 
(řecky syngnomonika) to, co někdo udě-
lá v (nebo z) nevědomosti.4 Také chyby 
z lidské slabosti a vášně mohou najít 
pochopení. Naproti tomu stoická filo-
zofie ovlivnila rčení, že moudrý nepro-
míjí.5 Ludger Oeing-Hanhoff potvrzuje, 
že křesťanství „zavedlo odpuštění do 
světa, do našich dějin.“6 Píše: „Odpuš-
tění skutečné viny, které je vymazáno 
lítostí, ne odškodněním, a které je tudíž 
hodno milujícího odpuštění, se zdá být 
v předkřesťanské řecké a latinské anti-
ce neznámé.“7

Také z náboženského srovnání je 
zřejmé, že odpouštění je v podstatě 
křesťanskou ctností. Kielský filozof 
Kurt Hübner poukazuje na to, že islám 
umí mluvit o Božím milosrdenství, ale 
Boží milost nezná. „Boží láska, působí-
cí v Boží milosti, je daleko víc než Jeho 
milosrdenství, protože v něm nám Bůh 
sice nabízí svou pomoc, ale jen v lásce 
nám dává vykoupení, když nás vtahu-
je vzhůru k sobě.“8 Právě v nábožen-
ském srovnání se ukazuje, jak zásadní 

je pro otázku odpuštění pochopení viny 
a hříchu. Tak například pro velkou část 
buddhismu („Malý vůz“) spočívá příči-
na utrpení a viny ve světě smyslů, kte-
rému se má člověk vyhnout askezí. Pro 
křesťanství spočívá mnohem hlouběji, 
totiž v hříchu.9

Odpuštění v Bibli

Ve Starém zákoně je Bůh výslovně 
popisován jako ten, kdo „odpouští hřích 
a promíjí vinu.” Boží hněv se zřetelně 
projevuje, ale Hospodin „nesetrvává 
ve svém hněvu, neboť si oblíbil milo-
srdenství” (Mich7,18b). Přitom je stále 
udržováno napětí mezi milostí a sprave-
dlností: „Hospodin! Bůh plný slitování 
a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrd-
ný a věrný, který osvědčuje milosrden-
ství tisícům pokolení, který odpouští 
vinu, přestoupení a hřích; avšak viní-
ka nenechává bez trestu, stíhá vinu 
otců na synech i na vnucích do třetího 
a čtvrtého pokolení” (Ex 34,6n). Tady je 
viditelný poměr mezi milostí a trestem: 
milost zachovává Bůh tisícům pokolení, 
zatímco vinu postihuje jen do čtvrtého 
pokolení. 

V Novém zákoně je odpuštění ústřed-
ním pojmem. Popisuje srdce evangelia. 
V Kristu Ježíši „jsme vykoupeni jeho 
krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny 
pro přebohatou milost” (Ef 1,7). Při tom 
je stále jasné, že odpuštění nemá být od 
Boha jen přijímáno. Darované odpuště-
ní má být předáváno dál: „odpouštějte 
si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil 
vám” (Ef 4,32). Na Petrovu otázku, jak 
často by měl člověk odpouštět, odpoví-
dá Ježíš podobenstvím o nemilosrdném 
služebníku (Mt 18,21nn). To končí zře-
telným varováním před důsledky, „jest-
liže ze srdce neodpustíte každý svému 
bratru” (v. 35).

Moc odpuštění

Odpuštění uvolňuje osudné pou-
to viny, také na straně oběti. Židovka 
Eva Mozes Kor(ová) byla společně se 
svou sestrou (dvojčetem) zneužívána 
nacistickým lékařem Josefem Mengele 
k pokusům na lidech. Tato krutá zku-
šenost ochromila její život, učinila ji 
bezmocnou a neschopnou naděje. Pak 
na jednom shromáždění potkala jiné-

ho nacistického lékaře (Hans Münch). 
Spontánně se rozhodla, že mu odpustí. 
V jednom rozhovoru pro Frankfurtský 
obzor z roku 2003 o tom řekla: „Najed-
nou jsem si uvědomila, že mu mohu 
jednoduše odpustit to, čeho se dopustil. 
V tom okamžiku jsem pochopila něco 
nesmírně důležitého: měla jsem moc 
mu odpustit. Byl to pro mě neuvěřitel-
ný objev! Ten malý Mengeleho pokusný 
králík, který byl celou dobu bezmocný, 
měl najednou moc! Ta představa, že oběť 
celý svůj život zůstane bezmocná, je asi 
ten největší a nejmohutnější problém, 
který má.” Eva Mozes Korová popisuje 
důsledky odpuštění pro svůj život tak-
to: „Když jsem začala s odpouštěním, 
spadlo mi z beder obrovské břemeno, 
které jsem s sebou vláčela sem a tam 
téměř padesát let. Odpuštění vytváří 
jednoduše možnost, že se oběť opět sta-
ne někým, kdo už není obětí. Bolest se 
ztratí a člověk se stane zcela normálním 
člověkem. Ten, kdo přežil, má právo 
odpouštět.”10 Tím zaujala úplně jinou 
pozici než Vladimir Jankélévitch, kte-
rý řekl: „odpuštění zemřelo v táborech 
smrti.“ Byla za své vyslovené odpuštění 
masivně kritizována, ale prožila obrov-
ské osvobození.

Proč je tak těžké odpouštět?

U skutečného odpuštění nejde o spo-
lečensky tolerovaná přestoupení. Robert 
Spaermann správně napsal: „Skutečné 
odpuštění předpokládá skutečné zra-
nění.”11 Zranění - vina - něco poškodily, 
také u pachatele. „Řád, který byl člo-
věkem narušen, je zároveň řádem jeho 
duše, a tím, co povede k obnově toho-
to řádu, který je zároveň jeho vlastním 
obnovením. Nemůže se obnovit sám. Je 
odkázán na odpuštění.“12 

Jacques Derrida, jeden z nejvýznam-
nějších filozofů postmoderny, jde ještě 
dál. V jednom rozhovoru řekl: „Odpuš-
tění promíjí jenom to, co je neodpus-
titelné. Člověk může či má odpouštět 
jen tam, ano odpuštění existuje (pokud 
vůbec existuje) jen tam, kde existuje 
neodpustitelné. Což znamená tolik, že 
odpuštění se má ohlašovat právě jako 
nemožné. Stává se možným, když činí 
ne-možné... Co by to bylo za odpuštění, 

odpouštět
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které by promíjelo jen odpustitelné?“13 
Hanna-Barbara Gerl Falkovitz z toho 
vyvozuje, že „rozhřešení/absoluce exis-
tuje jen v Absolutním - ne v relativním 
lidském zúčtování.“14

Proč je ctnost připravenosti 
odpouštět přesto možná?

Jedná-li se o skutečné zranění, o sku-
tečné provinění, je ctnost „připravenos-
ti odpustit” příliš příkrým požadavkem. 
Pokud platí výrok, že „rozhřešení/abso-
luce je toliko v Absolutním” - tzn. že 
osvobození od viny je Boží, ne lidskou 
možností, pak je pochopitelné, proč 
byla tato ctnost ve starověku téměř 
neznámá. Teprve křesťanství přináší 
dobrou zprávu, evangelium, že Boží 
Syn, Ježíš Kristus, zemřel na kříži za 
naši vinu. Všichni jsme závislí na Božím 
odpuštění. A protože Kristus zemřel 
za naši vinu, je odpuštění také možné. 
Z toho, jako křesťané, žijeme každý den 
nově. A Ježíš, náš Pán, nás vyzývá, aby-
chom toto odpuštění poskytovali dru-
hým. Může tak činit jen proto, že to sám 
umožnil. Můžeme milovat a odpouš-
tět, protože nás On miloval jako první 

a vždy znovu na nás vylévá svou milost 
a odpuštění.

Pomůcky k nácviku ctnosti odpuštění
1. Uvědomte si, co pro vás znamená Ježí-

šův kříž. Využijte vždy znovu odpuš-
tění své viny: „Jestliže vyznáváme své 
hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, 
že nám hříchy odpouští a očišťuje nás 
od každé nepravosti” (1J 1,9).

2. Ptejte se, když se proti vám někdo 
proviní, zda tato vina má nyní určovat 
a ochromovat také váš život. Přitom 
by vám mělo být jasné, že i vám Bůh 
odpustil a odpustí nekonečně mnoho. 

3. Proste Boha o sílu a lásku k odpuště-
ní.
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představujeme

Křesťanský sbor
v Karlových Varech

„Kterýž umřel za nás, abychom buď že 
bdíme, buď že spíme, spolu s ním živi byli.“ 
1Tes 5,10

Má-li se něco systematicky probrat, 
například určité zeměpisně rozložené 
body, pak asi v důsledku naší kultury, 
v níž čteme a píšeme zleva doprava, 
padne naše oko na levý okraj mapy 
českých zemí, tedy na západ. A má-li 
se mluvit o shromážděních v Čechách, 
pak chtě nechtě jsou na řadě Karlovy 
Vary.

Stručná charakteristika
Nejsme velkým sborem, je nás včet-

ně dětí něco málo přes dvacet, ale jsou 
v něm zastoupeny všechny generace. 
Žádná z nich není tak početná, zejména 
ta mladší, aby byla sama pro sebe dosta-
tečná. Program pro besídku (tři až šest 
dětí od dvou do desíti let) probíhá na 
začátku nedělní bohoslužby, za účasti 
celého shromáždění. Zdá se, že náplň 
pro jednotlivce, kteří již dosahují doros-
teneckého (předmládežnického) věku, 
budeme řešit jejich účastí v jiném spo-
lečenství ze sousedství. Asi osmičlenná 
mládež z první poloviny 90. let se roz-
prchla vlivem stěhování a následování 
partnerů do jiných míst, ale i (stále věří-
me, že dočasně) pohlcením zemskými 
záležitostmi a zájmy. 

V průběhu let pozoruji, že jsme do jis-
té míry líhní, školou a následně „doda-
vateli“ zralých a duchovně vybavených 

dělníků v Božím díle do míst, mimo náš 
sbor a město. Jedna sestra (dnes 40) 
z této generace je již třináct let na misij-
ním poli. Po absolvování biblické školy 
v Báčském Petrovci žije ve 300 tisícovém 
univerzitním městě Niš v jižním Srbsku. 

Kde a kdy se scházíme

Nedělní shromáždění probíhá po 
celou historii našeho sboru (od roku 
1964) od 14 hodin odpoledne v prona-
jatém sále sboru ČCE v centru Karlo-
vých Varů. V počátcích to nebyl sál, ale 
jen šatna a shromáždění tehdy byla jen 
dvakrát v měsíci – do začátku 90. let. 
Doba konání bohoslužeb je výhodou 
pro sloužící bratry, kteří jsou přes týden 
zaměstnáni na místech s delší než osmi-
hodinovou pracovní dobou, takže si 
mohou dopoledne do-připravit službu 
Božím slovem. Nevýhodou je, že veške-
ré veřejné akce pro obyvatele a návštěv-
níky lázní se odehrávají na prostranství 
před hotelem Thermal, tedy přímo pod 
okny shromáždění, a často používají 
reproduktory… Scházení sboru v nedě-
li odpoledne umožnilo mimo jiné také 
provozování dopoledního shromáždění 
v Chodově (po dobu asi 10 let dvakrát 
do měsíce), v bytě starých manželů 
Hrůzových. Vycházeli jsme tak vstříc 
místním sestrám, které jinak, s ohle-
dem na své nevěřící manžele, nemohly 
pravidelně jezdit do Karlových Varů. 
Biblické hodiny pořádáme přibližně od 

roku 1994 (zpočátku jen v Nejdku) vždy 
ve středu od 19 do 20 hodin, s výjimkou 
letních prázdnin. 

Tábory a sborové víkendy

V průběhu let 1992 – 1998 pořádal 
náš sbor také letní stanové tábory pro 
děti od 12 do 15 let. Více než dvaceti-
letou tradicí jsou v karlovarském sboru 
dva sborové víkendy ročně. Zpravidla 
na jaře a na podzim, kdy není velká 
poptávka turistů po ubytování a jsou 
nižší ceny, si pronajmeme na celý 
víkend některý penzion v Krušných 
horách a celé shromáždění se tam 
nastěhuje. Užíváme si společného sdí-
lení. Kromě bratří a sester z Karlových 
Varů máme také účastníky z Ostrova, 
Chodova a Nejdku. Někdy přijedou 
i strakoničtí a kdyňští i z jiných míst. 
Biblické vyučování, zajišťuje pozvaný 
host. V průběhu let tak mohli všich-
ni, kdo se z různých důvodů neúčastní 
konferencí či kurzů při prázdninových 
biblických soustředěních, zažít službu 
nemalé řady velmi obdarovaných a zku-
šených znalců Písma nebo vynikajících 
pracovníků na Božím díle. Zdá se, že 
touto naší zamilovanou dlouholetou 
praxí se nám podařilo „infikovat“ ostat-
ní malá shromáždění v Čechách, takže 
letos proběhl už třetí celočeský sborový 
víkend s účastí mnoha našich milova-
ných bratří a sester z české diaspory. 

Spolupráce se sousedy

S vděčností a prospěchem využíváme 
i občasných příležitostí, kdy nejčastěji 
BJB v Karlových Varech hostí vynikající-
ho evangelistu, či jiného obdarovaného 
Božího služebníka. Pak se zpravidla celé 
shromáždění přesune k našim souse-
dům. 

Vlastní aktivity

S úžasem pozoruji, že obecenství 
a sdílení v mnoha ohledech praktické-
ho života křesťana probíhá průběžně, 
někdy i dosti intenzivně přes celý týden 
(telefony, návštěvy, rozhovory i praktic-
ká výpomoc).

Před dvěma lety se čtyři z našich brat-
ří a sester (dva manželské páry) staly 
zakládajícími členy kempu Gedeónů 
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v Karlovarském kraji a aktivně se podí-
lejí na jejich činnosti. 

Na podzim 2006 se jeden manželský 
pár z našeho shromáždění zúčastnil 
zájezdu do Izraele. Cesta nebyla vypl-
něna jen návštěvami míst, po kterých 
chodil náš Spasitel a kde se odehrály 
a ještě odehrají nejvýznamnější události 
historie. Večery zájezdu byly vyplněny 
setkáními s lidmi, které si Pán používá 
ve svém úžasném díle s významným 
přesahem nad rámec běžného života 
malého shromáždění. Z těchto setká-
ní se odvíjí řada zvláštních pramínků 
„vody“, o níž mluví Pán Ježíš v 7. kapi-
tole Janova evangelia ve své řeči o svát-
ku stánků. Jednalo se o asi pětiletou 
účast na podpoře misijně sociální práce, 
zaměřené na drogově závislé lidi v Izra-
eli, dále napojení na denní pramínek 
zpráv ze švýcarského nakladatelství 
a redakce Mitternachtsruf, provozující 
server „Israel heute“, dodnes trvající 
vhled do misijního díla v Chorvatské 
Istrii a proud objektivních zpráv z dění 
v Izraeli z pera křesťanského novináře 
Johannese Gerlofa.

Z událostí posledních měsíců a týdnů 
snad stojí za zmínku, že nám Pán dává 
nahlédnout dosti zblízka do svého díla 
v zemi Kůš (Jižní Súdán).

Těšíme se i z toho, že v Karlových 
Varech v první polovině října tohoto 

roku proběhne několikadenní návštěva 
týmu Exit Tour, a že naše shromáždění 
v rámci možností a obdarování může 
být zblízka u toho. 

LADISLAV MIKEŠ

Stručný pohled do historie 
Křesťanského sboru v Karlových 
Varech

Počátky sboru byly v rodinách. Ve 
Varech žila na Horově ulici věřící rodina 
bratra Čapka, kterou navštěvovali bratří 
F. J. Křesina, br. Vožeh a J. Zeman. Po 
čase se do Staré Role přestěhovala rodi-
na Arnošta Kurzawy. Dalším z prvních 
věřících z bratrského hnutí byli manželé 
Sodomkovi. Mívali domácí pobož-
nosti, četli si Písmo a zpívali písně při 
otevřených oknech. Ty přilákaly řadu 
kolemjdoucích, někteří se dali pozvat 
a vyslechli si svědectví o Kristu. Byly tu 
i rodiny ze Slovenska, které přijely za 
prací (Ciganovi, Vicovi a Gallovi).

 V červnu 1962 se do Chodova přistě-
hovala skupina věřících z jižní Moravy, 
původem repatrianti z Bulharska, rodi-
ny Dobiášova a Hrůzova. V roce 1963 
se tam přistěhovaly další věřící rodiny 
Josefa a Aloise Karbuly. Shromáždění 
navštěvoval také bratr Karel Toušek, 
pozdější kazatel Církve bratrské. 

 Věřící začali uvažovat o možnosti ofi-
ciálního shromáždění. Rozhodli se pro 
Karlovy Vary, jednak vzhledem k věku 

Sodomkových, br. Kurzawy a s. A. Siu-
dové, jednak proto, aby umožnili lázeň-
ským hostům navštěvovat shromáždění 
přímo v místě jejich pobytu. 

 Podařilo se to v roce 1964 (tedy 
v době, která vzniku a rozvoji sborů 
moc nepřála). Po povolení církevním 
tajemníkem a po jednání se staršov-
stvem CČE a panem farářem Sejfartem 
bylo věřícím umožněno se scházet v šat-
ně jejich sborové místnosti v budově 
patřící CČE na tehdejší ulici Jednotných 
odborů 33 (dnes Zahradní ulice), kde 
se scházejí dodnes. Je to budova přímo 
naproti hotelu Thermal (přes říčku Tep-
lá), obecně známého jako centrum dění 
při karlovarských filmových festivalech. 

 V počátečních dobách sloužívali slo-
vem bratří Čapek a Kurzawa. Bratr A. 
Kurzawa byl písmák a znali jsme ho 
jako dopisovatele Živých slov na jejich 
počátku. Zemřel 14. 3. 1983. Od roku 
1972 se do blízkého Nejdku přestěho-
val Ing. Ladislav Mikeš s manželkou 
Martou (dnes starší tohoto sboru). Sluší 
se také připomenout, že od roku 1982 
je nedílnou součástí sboru v Karlových 
Varech bratr Ludvík Florián, poctivý 
modlitebník a věrný následovník svého 
Pána. 

představujeme
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stalo se

Setkání zástupců
Křesťanských sborů

Ve dnech 24. – 26. 5. 2013 došlo 
k víkendovému setkání zástupců 
Křesťanských sborů v Čechách v pře-
krásné oblasti České Sibiře, v obci 
Sedlec-Prčice. K tomuto setkávání na 
různých místech Čech dochází pravidel-
ně jednou ročně a slouží k vzájemnému 
budování věřících, k prohlubování živo-
ta víry, k výměně zkušeností ze života 
a také k příjemnému společenství věří-
cích z různých částí Čech včetně jejich 
dětí. 

Tentokrát bylo setkání v obci Sedlec-
Prčice (mimochodem je to ta Prčice, 
do které se o týden předtím putovalo 
z Prahy v rámci na známého tradiční-
ho pochodu Praha - Prčice). V místní 
části Sedlec je areál penzionu Dalmo, 
kde jsme mohli společně prožít hezký 
víkend. Třebaže bylo hodně chladné 
počasí, poskytoval areál penzionu pří-
jemné prostředí, ve kterém si v místní 
tělocvičně přišly na své hlavně děti. 
Přítomni byli zástupci z řady sborů 
a shromáždění v Čechách. 

Setkání mělo nosný motiv „Potřeba 
obnovování“, uvedený biblickým tex-

tem z Ko 3,10: „A oblečte nového (člo-
věka), který dochází pravého poznání, 
když se obnovuje podle obrazu svého 
Stvořitele“. Biblické vyučování bylo roz-
děleno do tří celků: „Obnova našeho 
srdce“, „Obnova vnějších projevů naše-
ho života“ a „Obnova našich společen-
ství“. Jako host byl pozván bratr Tomáš 
Pala ze Vsetína. 

Setkání bylo provázeno také výmě-
nou zkušeností a informacemi o životě 
jednotlivých sborů, o tom, co je povzbu-
zující a také o tom, co by se dalo zlepšit. 
Občas zazněla i slova o tom, co se nepo-
vedlo. Radost způsobila zpráva o úsilí 
bratří z Liberce o obnovu zpřetrhaného 
díla. Se svými zkušenostmi se s námi 
dále podělili věřící z Karlových Varů, 
ze Žamberka (kde funguje klub dorostu 
Golf), z Pyšel, z Plzně. Bratr Jenda Sta-
něk nás informoval o tom, že do sbo-
ru přišli 4 noví bratří. Jeden z nich je 
vězeňský kaplan, který vykonává pas-
torační službu ve věznici v Plzni-Borech 
asi pro 30 vězňů. Shromáždění v Plzni 
teď probíhá 1x za čtrnáct dní. Jsou zde 
dvě úplné rodiny, několik vdov a něko-

lik věřících, kteří mají nevěřící partne-
ry. Evička a Jenda Staňkovi pokračují ve 
své poradenské službě v manželství.

Zástupci některých menších 
shromáždění se nemohli zúčastnit 
z důvodu péče o nemocné a staré lidi 
(Lomnice n/P, Strakonice a Kdyně).

Ve sboru v Pyšelích se věřící snaží 
také o obnovu života sboru. Prošli tím, 
že někteří lidé ze sboru odešli, někteří 
noví přišli. Pořádají jednou týdně pro 
menší děti „Klub dobré zprávy“, kde 
se děti mohou dozvědět o Bohu. Chtě-
jí uspořádat výstavu o Bibli, na kterou 
by pozvali školy – prosí o modlitební 
podporu. Pořádají jednou týdně setkání 
nad Biblí pro věřící i nevěřící maminky. 
Již rok probíhají pravidelná setkávání 
dorostu. Předmětem pro modlitby je 
dostupnost vhodných prostor na pra-
videlná setkávání přímo v Pyšelích. 
V současnosti se setkávají v sousední 
obci Čerčany. Velkým povzbuzením pro 
sbory v Čechách a také vyslyšení mod-

v Čechách



35ŽIVÉ SLOVO

liteb bylo oznámení o založení nového 
sboru v Berouně, jehož vznik inicioval 
Křesťanský sbor Ostrava-Poruba.

Věřící v Čechách na několika mís-
tech pořádají sborové víkendy. Co je 
bolí, je potřeba bratří z menších sborů 
se více vzájemně navštěvovat… Vcelku 
unisono tam zaznělo přání, že by uví-
tali návštěvu na celý víkend, nejen na 
nedělní shromáždění. Jsou ochotni se 
o bratra (ev. rodinu, která by je navštívi-
la) postarat, ubytovat ho/je. Je to výzva 
pro věřící v místech, kde je bratří více 
a mohli by takto posloužit. Pokud by to 
někdo cítil jako výzvu pomoci bratřím 
v Čechách, může se spojit se zástup-
ci těchto sborů a bude vděčně přijat! 
Hovořilo se o možnosti plánku návštěv 
mezi jednotlivými shromážděními. 
Bratří to cítí jako užitečné – je však pro 
ně velmi těžké takový plánek sestavit ve 
větší míře, protože sbory jsou většinou 
závislé na svých sloužících bratřích. 
Pokud odjede na plánek, je někde těžké 
nedělní shromáždění doma zajistit. Jen 
pro informaci – plánek pro 1. čtvrtletí se 
podařilo v omezené míře sestavit. Sou-
částí setkání byl i menší výlet do okolí.

 V neděli proběhla společná Památ-
ka Páně. Byla provázena sbírkou, jejíž 
výtěžek bude předán nově vznikajícímu 
sboru v Berouně. Bratří velmi rádi přijí-
mají pomoc z nového sboru v duchovní 
oblasti a rádi podpoří nově vzniklý sbor 
i takto (jak tomu bylo v dobách první 
církve).

Po nedělní Památce následoval také 
křest. Sestra Vilemína Petrovicová ze 
sboru v Pyšelích již delší dobu vyjadřo-
vala touhu být pokřtěna. Je jí sedmde-
sát let a odvážně (vzduch 10 a voda 14 
stupňů) se nechala pokřtít v bazénu na 
zahradě penzionu. 

Takováto setkání jsou velmi užiteč-
ná – protože pomáhají překonat velké 
vzdálenosti, které jsou mezi jednotli-
vými shromážděními. Dochází k vzá-
jemnému osobnímu kontaktu, který je 
velmi potřebný. Jsem vděčný, že tam 
byli i zástupci shromáždění v Praze na 
Spořilově. A řekl bych, že obrovskou 
roli vidím v tom, jak se seznamují a přá-
telí děti věřících rodičů – kteří nemají 
tu možnost být v besídce, jak je tomu ve 
sborech na Moravě. 

Přejeme našim bratřím v Čechách 
(kteří v podstatě žijí v diaspoře) hodně 
Boží milosti. Modleme se za ně – a mož-
ná přemýšlejme, zda bychom je nemoh-

li podpořit duchovně i tím, že je po 
dohodě s nimi navštívíme. Budou za to 
velmi vděční. 

Další setkání by mělo být, bude-li Pán 
chtít, příští rok, opět někde ve Středo-
českém kraji, aby to bylo pro všechny 

dostupné. Možná opět v Sedlci-Prčici 
(kde jsou pro to opravdu hezké podmín-
ky), možná na Berounsku. 

stalo se

ZPRACOVAL TOMÁŠ PALA



Aspoň 
len jednému

Aspoň len jednému povedz to dnes,

Kristus že z bied zachrániť vie!

Hriechami zmorených ku Nemu nes,

nájdeš tak života cieľ.

Aspoň len jednému kríž pomôž niesť,

pomáhaj vstať, vo viere rásť!

Zblúdilých neváhaj ku svetlu viesť,

žehnania rozsievaj dážď!

Aspoň len jedného v modlitbu vlož,

poďakuj zaň, v prosbe zaň staň!

Prímluvné modlitby za blížnych množ,

záujmu rozdúchaj plam!

Aspoň len jedného v nebi nech zrieš

v sláve sa skvieť na konci ciest.

Odmenu od Pána raz prijať smieš,

v korune priateľa niesť.

JÁN KUČERA




