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Služba překladatelům

Země jeho srdce
Richard je dlouholetým spolupracovníkem Wycliffových překla-

datelů Bible. Polem jeho služby je výpočetní technika a příslušný 
překladatelský software, který domorodým překladatelům usnad-
ňuje jejich náročnou práci. V Africe působil ještě jako svobodný 
mládenec. Poté, co se oženil s Milenou a založil rodinu v České 
republice, působil v Nigérii na dálku, až se do Nigérie vydali všich-
ni. Nyní žijí Richard s Milenou a svými dětmi v Českém Těšíně. Do 
Afriky se už jako rodina z více důvodů nechystají. Richard tam má 
však stále své srdce. A je to dobře, protože je nigerijskému překla-
datelskému týmu velkou pomocí. 

Cesta na místo činu
Většinu času pomáhá Richard po internetu z těšínské kancelá-

ře WBT. Někdy však musí svou rodinu opustit, sednout do letadla 
a vydat se na „místo činu”. V polovině září dorazil opět do misijní 
stanice v Nigérii a s ním i jeho zavazadla. Ta zavazadla vnímá vždy 
jako velký bonus, bez nich by mu bylo v jeho práci „ouzko”. Ne-
jde mu však jen o počítače, v misijní stanici má i spoustu starých 
známých a přátel, setkání s nimi je vždy srdečné. S novými pra-
covníky, kteří v nigerijské pobočce při jeho poslední návštěvě ještě 
nepracovali, se musel teprve seznámit. I jim totiž bude v budoucnu 
dělat servis na dálku.

Období dešťů a školení
V polovině září bylo v Nigérii zrovna období dešťů, voda 

v „plném proudu”! To se tam o elektřině říct nedá. Přesto je to skvě-
lé období na práci uvnitř. Richard navštívil teologický seminář, ve 
kterém se místní lidé připravují na práci překladatelů Bible. Něko-
lik Richardových spolupracovníků tam vyučuje. Učí tam i David, 

Bible

Richard v deštivé Nigérii

Richard spolu s Davidem

Anna a Otto, rodiče Mileny
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Téma příštího čísla:
Manažér alebo správca
Články k tématu příštího čísla, jakož i další příspěvky 
zasílejte do poloviny ledna 2014 na adresu odpovědného 
redaktora.

Děkujeme. Redakce.
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ZPRACOVAL JAREK ANDRÝSEK

v Nigérii

kterého můžete vidět na snímku. Je zde dvacet počítačů, určených 
pro studenty, aby se na nich mohli učit překládat biblické texty. Při-
tom používají speciální software pro analýzu svého vlastního jazyka. 

Každá ruka dobrá
Některé z těchto počítačů začali mít problémy. Richard je sestavo-

val před čtyřmi roky, takže teď musel znovu instalovat software. Pár 
dní na to mu jeho spolupracovník Sunday pomáhal sestavit pro stu-
denty nové a rychlejší počítače. Každý přispěje svým dílem a výsle-
dek je hned vidět. Díky Bohu za každého spolupracovníka. 

Černé krabičky
Velkým problémem v Nigérii je nestálá dodávka elektřiny. Když 

se elektřina náhle přeruší a počítače se vypnou bez varování samy, 
znamená to nenávratnou ztrátu některých dat. Když jsou důležitá, 
přichází nazmar mnoho práce. Naštěstí se tento problém propadne 
do minulosti. Vše díky černé krabičce, kterou Richard s Davidem 
drží na společné fotce. Jde o nepřetržitý napájecí zdroj (UPS), který 
je v mnohých českých kancelářích samozřejmostí. Richard je spolu 
s Davidem instaloval pro všechny počítače, aby byly chráněny po 
několik minut, dokud elektřina po výpadku zase nezačne normálně 
fungovat.

 Davidův komentář
„Jsem konzultantem pro překlad Písma a učím studenty, jak používat 

počítače pro jejich lingvistické výzkumy a práci na překladu Bible. Nau-
čit počítačovým dovednostem je samo osobě docela těžké, ale sporadická 
dodávka elektřiny a nespolehlivé počítače, to činí ještě těžší. Nemám čas 
na to, abych připravil a sestavil počítače pro všechny třídy, takže pomoc 
Richarda a Sundaye je neocenitelná. Hodně vyučovacího času ztratíme 
právě díky počítačovým problémům a přerušovaným dodávkám elektřiny. 
Takže chci poděkovat Richardovi a Sundayovi za jejich pomoc i za to, že 
naše počítače dělají spolehlivějšími.“

Opora vnímaná jako požehnání
Zatímco Richard odjel do Nigérie, onemocněly u nich doma všech-

ny děti rýmou a kašlem. „Už se to stává takový pravidlem, když odjíž-
dím pryč na delší dobu”, komentuje situaci Richard. „Víme však, že 
se lidé za mě, za Milenu a za naše děti modlí a my jsme ty modlitby 
mohli pociťovat. Všechny naše děti se za pár dnů uzdravily a naše 
dvojčata byla za chvíli zase zpátky ve škole. Milena má velkou oporu 
ve svých rodičích, pomáhají jí s dětmi, když jsem na cestách. Jsou 
pro nás velkým požehnáním a my jsme jim za to nesmírně vděčni.”

Nepřetržité napájecí zdroje
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tiráž

„Bude to inak a bude to lepšie!“ pove-
dal raz premiér, keď oznamoval náro-
du svoje rozhodnutie, ktorým dôklad-
ne zmenil rozhodnutia predchádzajúcej 
vlády. Inak to bolo, o tom sa presvedči-
la celá krajina. Či to bolo aj lepšie, je na 
dlhšiu diskusiu – nie však na stránkach 
tohto časopisu.

Na Slovensku slovo inakosť vyvoláva 
dosť špecifické reakcie; do povedomia 
ho dostala iniciatíva s rovnakým ná-
zvom, obhajujúca ľudské práva a slobo-
dy občanov s inakšou orientáciou. Tí sú 
na svoju inakosť hrdí, čo prezrádza i ná-
zov ich každoročného pochodu Pride, 
ktorým sa chcú ukázať väčšinovej verej-
nosti. A tá reaguje rôzne: od nadšenia, 
záujmu, cez ľahostajnosť, kritiku a od-
por až k nenávisti. No ani toto nie je té-
mou tohto čísla časopisu…

Hovoríme o inakosti – ale o tej našej. 
Cirkev je na svete menšinou, ktorú oko-
lie vníma – malo by vnímať – ako odliš-
nú. „Stali sme sa 
divadlom svetu,“ 
píše Pavol veria-
cim v Korinte. 
Čo teda uvidia, 
keď sa dívajú? 
Zbadajú rozdiel? 
Predstavujem 
si to ako rébus 
v časopise, kde 
je nad dvoma 
napohľad rov-
nakými kresba-
mi nadpis: Náj-
dite 10 rozdielov. 
Nájdu ich aspoň 
päť? A keď ľu-
dia zistia, že sme 
iní, aká bude re-
akcia: nadšenie, 
nezáujem, fóbia?

Títovi, vedúce-
mu cirkev na Kré-
te, kde sa žilo kadejako (ostrov bol no-
toricky známy klamármi a darmožráč-
mi), Pavol pripomína: „Kristus … si nás 
vykúpil od každej neprávosti a očistil sebe 
ľud zvláštny, horliaci za dobré skutky.“ 
K tomu bolo treba viesť obrátených po-
hanov. Cirkev je naozaj zvláštny ľud – 
niekedy až veľmi zvláštny – ale to ne-
stačí. Byť čudný, byť odlišný nie je dosť. 

Inakosť
Záleží na tom, aký druh odlišnosti to je. 
Skúsenosť s naším premiérom ukazuje, 
že inak neznamená vždy lepšie. Aj preto 
Pavol dodáva: horliaci za dobré skutky.

Apoštol Peter v jednom zo svojich 
príhovorov hovoril o Ježišovi z Nazare-
ta, ako „prešiel zem dobre činiac“. Ľu-
dia si to všimli a húfne sa za ním hrnu-
li – pravdaže mnohí zo zvedavosti, sen-
záciechtivosti alebo vyslovene zištných 
motívov. A potom tí, čo ho chceli nachy-
tať pri zlom slove alebo čine, aby sa ho 

mohli zbaviť, nič 
však naňho ne-
mali. A napokon 
tí životom dobití, 
otrhaní, klesajú-
ci, kvôli ktorým 
si vyslúžil nadáv-
ku „priateľ col-
níkov a hriešni-
kov“. To je Boží 
paradox: ten naj-
svätejší priťa-
hoval očividne 
hriešnych. Ak to 
dnes takých ľudí 
do cirkvi neťa-
há, nebude to asi 
tým, že by sme 
v nej bolo svä-
tosti priveľa…

Milí čitatelia, 
na stránkach ča-

sopisu nájdete 
nielen zamyslenia k téme cirkev a svä-
tosť, ale aj skúsenosti a svedectvá ľudí, 
ktorí solia a svietia v tomto svete. Pra-
jem vám podnetné čítanie a v tomto ad-
ventnom čase aj dotyky milosti toho, 
ktorý prišiel medzi nás, ľudí, aby nás 
urobil inými – jemu podobnými.

Táto reč je spoľahlivá 
a chcem, aby si to všetko 

neochvejne učil tak, aby tí, 
čo uverili v Boha, usilovali sa 
vynikať v dobrých skutkoch. 

Toto je dobré 
a pre ľudí užitočné. 

(List Títovi 3,8)
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JAN VOPALECKÝ

Na povrchu, 
nebo v hlubině

„Z hlubin k tobě volám, Hospodine!“ 
(Žalm 130) Kdy jste naposledy volali 
k Hospodinu z hlubin? Kvůli čemu to 
bylo? Dovedu si představit, že voláme 
k Hospodinu, když máme problém, 
nepříjemnost, kterou potřebujeme 
vyřešit, může to být nemoc, finanční 
nedostatek, když se nám zabouchnou 
dveře a my jsme klíče nechali vevnitř… 
Je dobře, že v takových chvílích voláme 
k Bohu, a jsem vděčný, že nám je Bůh 
i v takových chvílích nablízku. Ale je to 
opravdu modlitba z hlubin?

Náš všední život nás drží na povrchu: 
ráno bezmyšlenkovitě vstáváme, ve ško-
le či v práci se ponoříme do svých úko-
lů, které do různé míry zvládáme, odpo-
ledne se staráme, abychom zabezpečili 
domácnost či splnili své povinnosti, 
aspoň část večerů trávíme u televize, 
někdy možná povrchními řečmi. Vět-
šinou jsou to mělčiny, povrchní život. 
A kde je hloubka?

Když se jako bratři potřebujeme při-
pravit na službu slovem ve shromáždě-
ní, chtěli bychom čerpat z hlubin. Ale 

hlubší myšlenky nemáme, tak se je 
snažíme vyčíst v Bibli nebo v jiných 
knihách, vymodlit si je, nebo vygooglit 
na internetu. Ale to nejsou naše hlubi-
ny. Když o nich potom mluvíme, máme 
z toho sice radost, ale cizí hlubiny ne-
jsou vlastní hlubiny. 

V čem spočívají hlubiny 130. žalmu? 
Tam nejde o hluboké myšlenky, který-
mi by autor mohl oslňovat čtenáře či 
posluchače. Žalmista se cítí na dně, tedy 
v hlubině, zřejmě kvůli hříchu, kvůli 
nepravosti. Děsí se toho, že před Bohem 
neobstojí, a tak vyhlíží od Boha odpuš-
tění, milosrdenství, vysvobození, aby se 
před ním mohl postavit.

Známe takové hlubiny? Pronikli jsme 
někdy do hlubin vlastního hříchu? Páli-
lo nás někdy svědomí? Kdysi lidi trápila 
otázka, jestli jim Bůh může jejich hřích 
odpustit, jestli na to Kristova krev stačí. 
(Zaznívá to ve starých písních.) Dnes 
lidé svůj hřích spíš nevidí, možná proto 
tolik povrchnosti.

Ve 130. žalmu se může jednat o osobní 
hřích, ale spíš se asi jedná o hřích Izra-
ele, hřích celého společenství. Hloubka 
spočívá v tom, že si někdo hřích uvě-
domí a do ještě větší hloubky sestoupí 
tak, že prožije moc Kristova odpuštění 
(v. 4), slitování (v. 7), vykoupení (v. 8) 
– ať už jako jednotlivec nebo jako celé 
společenství. Největší hlubiny a vůbec 
nejsilnější emoce prožívá právě ten, kdo 
mění svůj postoj: najednou se potřebuje 
zbavit hříchu, potřebuje pokání, skuteč-
ně je činí a přijímá odpuštění. 

Pán Ježíš říká, že v nebi je největší 
radost tehdy, když hříšník činí pokání. 
Je to větší radost než ze stovky dobrých 
lidí, kteří pokání nepotřebují.

Možná kolem sebe postrádáme hloub-
ku – ve sboru, v kázáních, v osobních 
rozhovorech, u lidí vůbec. Znám lidi, 
kteří prošli zoufalstvím svého hříchu, 
pokáním a obrovským Božím odpuš-
těním. Jejich další život pak už není 
povrchní, ale mají hloubku, mají stále 
co dávat.

Známe skutečnou hloubku?

Když nechceme jen povrchní věci,
 ale jde nám o něco hlubšího… 

úvaha

Žalm 130
1  Z hlubin, Hospodine, volám 

tě,
2  Pane můj, prosím vyslyš mě, 

k mým prosbám nakloň uši 
své!

3  Budeš-li, Pane, připomínat 
viny, kdo, Hospodine, obstojí?

4  Ty jsi však plný odpuštění, 
aby tě lidé v úctě chovali!

5  Spoléhám na Hospodina, 
spoléhám celou duší, v jeho 
slově skládám naději.

6  Má duše Pána vyhlíží více 
než strážní svítání, než 
strážní svítání!

7  V Hospodina, Izraeli, skládej 
naději, vždy plný lásky je 
Hospodin, plný ochoty tě 
vykoupit.

8  On sám Izraele vykoupí ze 
všech jeho vin!
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úvaha a poézia

DELICIE NERKOVÁ

Advent neprosebný
Toč se a vrč můj kolovrátku, adventu je 

již nakrátku… Vzpomínám na úryvek 
z Erbenovy Kytice. To, co se o adventu 
točí více než sto let po Karlu Jaromíru 
Erbenovi, jsou kola aut před supermar-
kety, kola nákupních vozíků, někomu 
se točí kolečka v hlavě, protože zas 
neví, jak všechno stihnout do Vánoc. Já 
jsem otočila list v kalendáři a postřehla 
samolepku betlémské hvězdy, která mi 
každoročně označuje první adventní 
neděli. Tak to tady máme! Dvacet osm 
dní tichého a pokorného očekávání, co 
máš, drahý Kriste, pro nás k letošním 
Vánocům připraveno. Všechny prosby, 
které jsme k tobě celoročně vysílali, 
máš už dávno v evidenci, a teď koneč-
ně může k nám i k tobě přijít čas klidu 
a nadějí.

Sedám si do křesla a nechávám se 
unášet hudbou, na kterou během roku 
nemám kdy. Koupila jsem pro sebe 
a manžela lístky do divadla. Raduji se 
z vánočního kaktusu, na kterém nabí-
hají poupata, a nemohu se dočkat, až se 
z těch drobných pupínků vyklubou růžo-
vé hvězdy, které ozdobí tu věčně zelenou 
kytku. Na naši domácí palmu vážu červe-
né a stříbrné mašle, protože ona, chudin-
ka, na vánoce kvést neumí, tak ať z nich 
také něco má. Do vázy jsem vetknula 
zlaté jmelí polepené modrými ulitami 
šneků. A ještě si dojdu do knihovny pro 
nějaké opravdu milé audioknížky, aby 
advent mohl začít.

Tolik darů mi dáváš, Bože! A nikdy 
ti nic nedokážu oplatit, protože to, co 

bych ti mohla věnovat, je už tebou věno-
váno. Tak tedy budu oplácet alespoň 
lidem, každému po jablíčku, po oříš-
ku, po básničce, po písničce. Zkrátka, 
nějakou malou koledu, aby každý věděl, 
že ho máš rád.

V Anglii, Spojených státech a Kanadě 
se slaví svátek Díkůvzdání. Nevím, za 
co kdo v těch zemích děkuje. Někdo za 
krocana, někdo za kukuřici, někdo za 
rodinu, která se zase po roce sešla. Mají 
tam v těch zemích na děkování jediný 
den. Já mám na děkování celý Advent. 
A možná, kdyby byl ten Advent delší, 
stejně by nestačil, abych poděkovala za 
všechno, čím mne můj Pán za celý rok 
obdaroval.

Ale stejně jako loni, stejně jako před 
dvěma a více lety, kdy jsem objevila 
krásu děkovného Adventu, vyzkou-
ším, jestli každý den zazní Boží chvála 
v mém srdci a třeba i z desek. Osma-
dvacetkrát se pokusím vzpomenout si 
alespoň na něco z toho, co jsem dosta-
la. A osmadvacetkrát v sobě zapřu to 
automatické „prosím, dej, aby…“ Vím, 
že on dává – v pravý čas a pravé věci 
do pravých srdcí, rukou i hlav. Děkuji 
ti, Otče, žes dal svého Syna. Děkuji, 
žes ho položil do jeslí a ne do zlatého 
paláce. Děkuji, že jsi ho nechal přijít 
i k nám domů. A tak tě k nám zvu, 
nejen abys s námi večeřel, ale aby sis 
aspoň jednou za rok odpočinul od 
našich nekonečných požadavků. Mazel 
Tov, Pane Ježíši!

Keď zdá sa mi, že som tu sám,
do prachu upadám,
žiť nezvládam.
Priatelia, ktorým veril som,
už sú dávno vyblednutým snom.
Láska, ktorá podporí
doplápolá v popoly.
Keď ani rodina nerozumie,
kde mám si hľadať zázemie?

Tak túlam sa nocou zbitý sám.
Ach, toľko rán
na srdci mám.
Hľadajúc odpoveď na žiaľ,
svet nádej mi už vzal,
v slepej uličke som stál.

Na zemi ležia nesplnené sny,
v ohni zhoria premárnené dni,
každý to svoje si už sní,
kým ja sa túlam v diaľ.
Kde je ten, čo vieru mi vzal,
dôveru sklamal,
srdce doráňal?
Snažím sa nájsť človeka,
čo rozumel by snáď,
priateľstvo vedel, by mi dať
a nesklamať.
Tak túlam sa nocou zbitý sám.
Ach, toľko rán
na srdci mám.
Hľadajúc odpoveď na žiaľ,
svet nádej mi už vzal,
v slepej uličke som stál.

Pane, Teba i učeníci nechali tak.
Vraj tvrdú reč máš a nedá sa počúvať.
I Židia chceli Ťa zajať.
Ani vlastní bratia v Teba neverili.
Ukrižovať! Farizeji zavelili.
Kto schladí tú ich zášť,
keď kričia: Démona máš!
Démona máš…

Otče, Ty žil si tu, kde ja žijem.
Ty veril si, kde ja nevládzem.
Ty víťazil si, kde ja prehrávam.
Ja už nechcem byť bez Teba sám!
Veď Ty si vravel, že Tvoje slová,
sú duch a život tvoria.
Ty zanechal si správu, akej niet.
Dúfajte, lebo ja som premohol svet.

V slepej 
uličke

IVANA ÚTLA ML.
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JAREK ANDRÝSEK

Vtělený Ježíš
Na letošním multicampu mládeže 

jsem vedl seminář, který nejspíš neza-
padal do toho, co běžně řeší současní 
teenageři a studenti. Jeho název „Ježíš, 
pravý Bůh a pravý člověk“ mi stále při-
padal jako z jiného světa. Nemýlil jsem 
se. Na seminář přišlo pár skalních pří-
znivců, kteří se nejspíš o Ježíšově dvojí 
přirozenosti chtěli dozvědět něco víc. 
Přesto věřím, že vtělení Božího Syna 
je svým obsahem téma velmi aktuální. 
Ježíšova dvojí přirozenost je totiž klíčem 
k pochopení evangelia. Takže jde o téma 
zásadní a církev se k němu v pravidel-
ných intervalech vrací. V době Adven-
tu a Vánoc se stává hlavním tématem 
křesťanských bohoslužeb a nejen jich. 

Vtělení Božího Syna je tajemstvím, 
kterým bychom rádi pronikli a poznali 
je blíž. Ostatně jako každá generace, 
která se v souvislosti s osobou Ježíše 
Nazaretského snaží odpovědět na své 
existenciální otázky. Zvlášť přitažlivě 
působí Ježíšovy výroky „Já jsem“, které 
odkazují na starozákonní Boží jméno 
„Jsem, který jsem“ (JHVH): 

Já jsem chléb života (J 6,35.48)
Já jsem světlo světa (J 8,12)
Já jsem dveře pro ovce (J 10,7.9)
Já jsem dobrý Pastýř (J 10,11.14)
Já jsem vzkříšení i život (J 11,25)
Já jsem ta cesta, pravda i život (J 14,6)
Já jsem pravý vinný kmen (15,1.5)

Jakékoliv jméno v Bibli nebylo pou-
ze přijatým pojmenováním, ale neslo 
v sobě podstatu jeho nositele. Jmé-
no bylo jeho vyjádřením. Když chtěl 
Mojžíš při setkání s Bohem u hořícího 
keře poznat Boží jméno, odhalil mu 
Hospodin spíše svou vlastní podstatu 
než jméno božstva, kterým by mohl 
Mojžíš manipulovat, jak bylo tehdy zvy-
kem. Hospodin se vymyká představě 
o bozích běžných kultů té doby. On je 
jako Stvořitel neuchopitelný.

Stejné je to i s Ježíšem Kristem, kte-
rý všechno předchází a na kterém vše 
spočívá (Ko 1,17). V něm se rozhodla 
přebývat sama plnost, aby skrze něho 
a v něm bylo vše smířeno (Ko 1,19n). 
Tyto výroky mají obrovskou hloubku 
a odhalují něco z tajemství Ježíšova 
vtělení. On nechtěl zůstat inkognito, 

neznámý a utajený. Naopak, přišel jako 
pravé světlo, které osvěcuje každého 
člověka (J 1,9). Přišel, aby zjevil svého 
Otce v nebesích, aby zjevil jeho jmé-
no lidem, které mu Bůh dal (J 17,6). Ti, 
kteří Ježíše přijali a věří v jeho jméno, 
dostali moc stát se Božími dětmi. Ti se 
narodili z Boha (J 1,12n).

Když se měl Ježíš narodit, dostala 
Marie jasný pokyn, jak má své dítě 
pojmenovat: Ježíš, tj. Jahve zachraňuje 
(Jehošua). Kromě toho bude nazváno 
Synem Nejvyššího a jeho království 
nebude konce (Lk 1,33). Zbožný muž 
Simeon vzal v chrámě dítě do náruče 
a prohlásil, že bude světlem ke zjeve-
ní pohanům a slávou pro lid Izrael (Lk 
2,32). Hlavní mise Ježíšova vtělení se 
tedy zdá být jasná. Je dokonce zakódo-
vána do jeho jména, aby o tom nebylo 
pochyb. Spása je v Hospodinu a cesta 
k ní vede skrze Ježíše. 

Poselství Janova evangelia svými sed-
mi výroky „Já jsem“ odkazuje na stej-
nou skutečnost. Jahve (Já jsem) působí 
spásu skrze Ježíše. A každá z těch krát-
kých vět vyjadřuje podstatu spásy. Ježíš 
sytí náš hlad po smyslu, přináší světlo 
do temnoty našich vin, svou obětí ote-
vírá dveře, vede nás jako dobrý pastýř 
k výživné pastvě, dává naději vzkříšení 
a věčného života, ukazuje cestu, osvo-
bozuje pravdou, dává hodnotný život a 
zasazuje nás do velkého příběhu Božích 
lidí - roubuje na vinný kmen. Tím, že se 

Bůh vtělil do Ježíše, umožnil naše vtěle-
ní, začlenění do Božího lidu. 

Kdyby se Ježíš nestal jedním z nás, 
nemohli bychom se my stát Božími dět-
mi. Výroky „Já jsem“ jsou vyjádřením 
Ježíšovy podstaty. V nich nám odhaluje 
svou vlastní osobu, svou totožnost. Je 
tady zcela pro nás. Zjevuje jméno Otce 
a vede nás k tomu, že On sám je tím 
Jménem, a to tím jediným, jímž můžeme 
být spaseni (Sk 4,12). Když ho přišel 
zatknout oddíl vojáků a stráž velekněží 
a farizeů, stala se podivuhodná věc. Jak-
mile vyslovil (J 18,6): „Já jsem to“, všichni 
couvli a padli na zem. Promluvil k nim 
vtělený Bůh a oni mu vzdali poctu, aniž 
to plánovali. Padla na ně Boží bázeň. Stej-
ná jako padla na Mojžíše u hořícího keře 
(Ex 3) nebo na Izrael z proroctví Izajáše 
(Iz 43). Když se zjeví „Já jsem“, sklání se 
člověk k uctívání.

V tomto případě jen na okamžik. 
Stráže se ho chopily a Pán se jim nechal, 
aby ho mučili, křižovali a zabili. A jako 
se Ježíšovo božství ukrývá pod jeho lid-
stvím, tak se také jeho vítězství scho-
vává pod zdánlivou porážkou. Proto se 
rodí na svět jako bezbranné dítě, proto 
se vystavuje nenávisti a násilí. Proto se 
stává Božím Beránkem, bere na sebe 
naše slabosti a viny. Snímá hřích světa 
a umírá nevinný. Kristus vítězí jen jako 
poražený a je hoden našeho uctívání.

je hoden uctívání

úvaha
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tematický článek

Zaostřeno na církev
Pamatuji ze svého mládí doby, kdy 

neděli co neděli putovaly zástupy lidí 
do kostelů či modliteben. A to i navzdo-
ry tomu, že na kritických místech stá-
vali lidé, kteří si zaznamenávali, kdo 
tam chodí a hlásili to orgánům, které 
se o to zajímaly. Ale to je dávná minu-
lost. Dnes si může chodit každý, kam 
chce. Ale řady těch, co chodí do nějaké 
církve, řádně prořídly. Není to tím, že 
by vzrostl ateismus – naopak, dnešní 
doba je oproti té minulé charakteristic-
ká tím, že lidé jsou „spirituální“, počítají 
s duchovními silami, počítají i s živo-
tem po smrti. Také se čím dál více 
setkáváme s lidmi, kteří říkají: „Ano, 
já jsem věřící – ale církev nepotřebuji… 
Já si přečtu Bibli doma… já se modlím 
sám…“ Jsou i rodiny, které si stačí samy. 
Jeden bratr je výstižně nazval: „Obyvá-
koví křesťané“. Celý jejich křesťanský 
život se odbývá doma v obýváku. Nic 
víc ke svému křesťanství kromě Bible 
nepotřebují.

A pak jsou jiní, které bychom moh-
li nazvat „křesťanskými bezdomovci“. 
Chodí od společenství do společenství, 
hlavně pokud tam přijde někdo „zná-
mý“, ale nikde se nechtějí vázat. Všech-
no znají, všemu rozumí… a dovedou 
také všechno kritizovat.

To je skutečnost, kterou asi všich-
ni dobře známe z vlastní zkušenosti. 
Dnes jsou poměrně výjimkou spole-

čenství, které lidé navštěvují rádi, která 
jsou přitažlivá. Pro znovuzrozené Boží 
děti i pro hledající nevěřící přátele. Je 
zřejmé, že něco je špatně a že bychom 
měli hledat příčiny a zamýšlet se nad 
tím, čím je vlastně církev pro křesťa-
ny výjimečná, nenahraditelná a ničím 
nezastupitelná.

Co je to vlastně církev a kdo do ní patří?

Je zajímavé, že v Bibli nikde nenajde-
me definici: „Církev je…“, ve které by 
byly popsány jednotlivé charakteristic-
ké rysy. Církev je něco jedinečného, je 
v Bibli popsaná jen obrazy a podoben-
stvími. Je to „tělo Kristovo“ (Ef 1,22; Ko 
1,18.24), je to „dům Boží“ (1Tm 3,15) či 
„duchovní dům“ (1Pt 2,5), je to „nevěs-
ta“ či „manželka“ Beránkova (Ef 5,31.32; 
Zj 19,7) a několik dalších obrazů, jako 
je stavba či pole (1K 3,29; Ef 2,21). Cír-
kev není lidská organizace, ale živoucí 
a žijící organismus, budovaný a stavěný 
samotným jejím Pánem, Ježíšem Kris-
tem. On přece řekl kdysi Petrovi: „na té 
skále zbuduji svou církev a brány pekel 
ji nepřemohou.“ A on ji nejen založil 
– ale i nadále ji buduje. Všimli jste si 
poznámky ve Skutcích 2,47: „A Pán 
denně přidával k jejich společenství ty, 
které povolával ke spáse.“ To nebylo 
za jeho pozemského života, ale v době, 
kdy už Pán vstoupil na nebesa. A to pla-
tí dodnes. Kniha Skutků je otevřená, 
svým způsobem pokračuje dál dějinami 

církve v průběhu staletí. Neustále platí, 
že do církve přidává další její členy Pán, 
tedy žádný lidský obřad, žádná lidská 
aktivita (což neznamená, že nemáme 
usilovat o to, aby se zvěst o Kristu šíři-
la – jde jen o to, abychom si uvědomili, 
že dát nový život, dát spásu, může jen 
Kristus).

Lidé kolem nás mají většinou zafi-
xováno, že křesťané – to jsou „katolíci, 
evangelíci, baptisté, adventisté… a moh-
li bychom definovat řadu dalších. Kdo 
ale skutečně patří do církve? Jen ti, 
které si Pán povolal ke spáse. Řečeno 
slovy Bible: „Těm však, kteří ho přijali, 
dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, 
kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili 
z krve ani z vůle těla ani z vůle muže, 
nýbrž z Boha“ (J 1,12.13). A ti jsou roz-

Tomáš Pala

Vystoupení zlínské skupiny „180 stupňů“ na  multicampu
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troušeni po celém světě a jsou v růz-
ných církevních společenstvích a někdy 
také i mimo ně.

A protože věříme, že církev buduje 
Pán sám, pak to nemůže být žádné lid-
mi vytvořené společenství. Žádné z nich 
nemá právo říci: „My jsme ta pravá cír-
kev… – ti ostatní bloudí“. To by bylo 
sektářství. Na druhé straně ale také 
nemůžeme říci, že církev – to je „množi-
na všech místních společenství v daném 
místě“, protože v každém z nich jsou 
lidé spasení i nespasení. A nespasení – 
i když nám na nich velmi záleží, máme 
je rádi, zveme je do svého společenství, 
vedeme je ke Kristu a bojujeme o jejich 
víru – do církve nepatří. To je třeba si 
jasně uvědomit!

Samozřejmě – církev je společenství 
lidí. A společenství se nevyhne tomu, 
že je viditelné, že tvoří skupinu lidí, 
které jejich víra spojuje. Jsou na kon-
krétním místě a tvoří je konkrétní lidé. 
To Bible zná jako místní církev, proto 
hovoří o „církvích“. A ty jsou spojeny 
s naší lidskostí a poznamenány naším 
kulturním dědictvím, tradicemi, naším 
předchozím životem apod. To je to, co 
vidí lidé kolem nás a podle čeho si nás 
zařazují do příslušné „škatulky“. Jde ale 
o to, aby ty nosné pilíře našeho spole-
čenství byly ty, které nalézáme v Písmu, 
aby Písmo bylo tím, co formuje a určuje 
náš život.

Církev – multigenerační 
a multikulturní společnost

Nevím, zda jste si povšimli složení své 

církve, pokud jde o lidi, kteří se zde schá-
zejí. Moje zkušenost je, že to je ta nejrůz-
norodější společnost, jakou jsem kdy 
viděl. A to jak co do společných zájmů, 
tak co do věku, tak co do vzdělání, tak co 
do majetnosti. Lidé se obvykle sdružují 
do společností podle toho, co je spojuje. 
Není jiného společenství, kde jsou spolu 
šedivé hlavy spolu s malinkými mimin-
ky a batolaty. Málokdy se spolu setkávají 
mladí lidé spolu se svými rodiči (obvyk-
le se vzájemně vyhýbají). A je to moc 
dobře. Jedni druhé prostě potřebujeme. 
Staří lidé, kteří nepatří do církve, obvyk-
le končí buď mezi stejně postiženými 
někde v sociálním zařízení, anebo končí 
v osamění. Podobně to prožívají třeba 
bezdomovci – posedávají na lavičkách 
v parcích buď v malé skupince, nebo 
zcela sami – protože se jim jiní vyhýbají 
a pohrdají jimi. Jsou zde lidé, kteří jsou 
tělesně handicapovaní, jsou zde lidé jiné 
národnosti či původu. Ale to všechno se 
setkává a má setkávat v církvi. Je to pro 
církev výzva. Pán Ježíš nečinil rozdíly. 
Jeho pozvání je jasné: „Pojďte ke mně 
všichni, kteří těžce pracujete a jste pře-
tíženi, a já vám dám odpočinek… a nalez-
nete odpočinutí svým duším“ (Mt 11,28-
30). Je jasné, že tato různorodost byla, je 
a bude provázena napětím a bude od nás 
vyžadovat sebezapření a umění přijmout 
jiné takové, jací jsou a mít je rádi. Ale to 
k tomu patří. K tomu nás chce Pán Bůh 
vychovávat.

Úkoly církve zde na zemi

Někdy si myslíme, že církev by měla 

být pro křesťany jakýmsi „klášterem“, 
ve kterém stráví zbytek života v zbož-
ném rozjímání. Ale tak to není. Pán 
Ježíš říkal svým učedníkům neustále 
a opakovaně: „Jděte! Hle, posílám vás 
jako ovce mezi vlky.“ (Mt 10,16; L 10,3) 
„Jako mne poslal Otec, i já posílám 
vás.“ (J 20,21). Náš život zde na této 
zemi probíhá a má probíhat ve společ-
nosti, ve které jsme, nemáme se z ní 
vyčleňovat. Je to podobné jako v rodin-
ném životě. Rodiny nežijí trvale spolu. 
Ráno se obvykle rozejdou – rodiče do 
práce, děti do školy, pak prožívají spo-
lečenský život a odpoledne či večer se 
opět sejdou, aby se vzájemně povzbu-
dili a aby si společně odpočinuli od 
námahy dne.

Ovšem církev je místem, kde se pra-
videlně scházíme, abychom si jednak 
vzájemně sloužili a pomáhali, povzbu-
zovali a potěšovali se k dalšímu boji, 
který je před námi. Tomu se nemáme 
vyhýbat! Nemáme opouštět společná 
shromáždění, jak to mají někteří ve 
zvyku! (viz Žd 10,25). Podíváme-li se na 
první křesťany, čteme o nich: „Vytrvale 
zůstávali v učení apoštolů a ve spole-
čenství, v lámání chleba a modlitbách.“ 
K tomu sloužila církev – scházeli se, aby 
byli vyučováni v poznání toho, co po 
nás Pán Bůh chce. Scházeli se ke spo-
lečenství. Jsme Bohem stvořeni tak, že 
potřebujeme společnost. Nikdo z nás 
nechce být trvale sám. Proto je tu církev, 
abychom našli lidi, kteří nám pomohou 
a povzbudí nás. Společně také lámeme 

tematický článek

Setkání mládeže Křesťanského sboru Zlín
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chléb. „Večeře Páně“ – nebo jak tuto 
slavnost kde nazývají, je po celou dobu 
historie církve tím zásadním, co církev 
spojuje. Je to připomínání Spasitele 
a toho, co pro nás vykonal. Je to vzdá-
vání díků a chval Bohu za záchranu, 
ale také uvědomění si, že díky tomuto 
dílu jsme „jedno tělo“. Že právě toto je 
tím, co nás spojuje: tělo a krev Kristo-
va. A modlitby jsou posledním pilířem. 
Církev se vždy scházela, aby se jedni za 
druhé modlili (Sk 4,23-31; 12,5 aj.).

Na jednom biblickém kursu pro starší 
bratry přednesl bratr Milan Michalko 
st. referát o tom, jaké úkoly má církev 
plnit. Možná stojí za to si to osvěžit 
a předat to dál. Církev má být:

Porodnice

Tedy místo, kde se rodí další děti. 
Tragedií dnešní doby je, že dětí ubývá 
a naše populace stárne. I v církvi se mají 
rodit další děti. Tak tomu bývalo vždy. 
Nikdo z nás nemůže život dát, to může 
jen Pán Bůh. Ale narodit se není jedno-
duché. Porod vyžaduje pomoc. A je úko-
lem církve pomáhat k tomu, aby se nové 
duchovní děti mohly narodit. Je to vždy 
zázrak, když někdo odevzdá svůj život 
Kristu a přijme jej jako svého Spasitele. 
Je to výzva pro nás, abychom vytvářeli 
předpoklady k tomu, aby lidé mohli 
odevzdat svůj život Pánu. Jsme ochotni 
je přijmout? Anebo napřed chceme, aby 
se změnili a pak…?!

Sanatorium

Život na zemi přináší nejen rados-
ti, ale také tragedie a katastrofy, při 
nichž lidé utrpí šrámy, které mohou 
mít následky pro celý další život. Neji-
nak je tomu v životě víry. Kolik zraně-
ní a následných jizev na duši v životě 
utrpíme. Rozvody, ztráta zaměstnání, 
ztráta životního partnera, upadnutí do 
hříchu a další věci… to vše nás pozna-
menává. A potřebujeme místo, kde 
bychom si mohli odpočinout, načerpat 
novou odvahu, novou sílu do života. 
Plní naše církev tento úkol? Mohou tu 
zranění a uštvaní lidé najít místo, kde si 
odpočinou, kde najdou někoho, kdo je 
vyslechne, kdo jim pomůže nést jejich 
břemeno?

Výcvikové středisko

Má-li vyrůst samostatný a odpověd-
ný jedinec, potřebuje to odpovídající 
výcvik. Jednak jde o získání teoretic-
kých znalostí a jednak o to se nau-
čit poznané uskutečnit. Tak tomu je 

v učebních oborech, tak tomu bylo i na 
vojně. (Ta dnes mladým mužům chybí. 
A je to na nich znát!) Sportovec musí 
hodně trénovat, než může dosáhnout 
v závodě vítězství. Takové středisko 
má za cíl připravit takové jedince, kteří 
jsou schopni postarat se nejen o sebe, 
ale i o jiné.

A přesně o to jde i v církvi. Církev má 
vychovávat nové dělníky – tak jako to 
dělal Pavel s Timoteem a Titem, nebo 
Barnabáš s Janem Markem. Dnešní 
doba je ale poznamenána spíše konzu-
mem – přijít, posadit se, vyslechnout, 
zkritizovat… Ale tak noví pracovníci 
nevyrostou! Církev se nemůže spokojit 
s tím, že do ní lidé chodí. Musí růst!

Extrémy – oddělení versus bezbřehá 
otevřenost

Obrovský problém pro věřící lidi ve 
společenství působí postoj k těm, kteří 
jsou mimo církev – vůči našim neobrá-
ceným přátelům. Vyžaduje to opravdu 
Boží milost a moudrost, jak se k nim sta-
vět. Abychom je na jednu stranu neod-
radili a nevyhnali tím, jak se dokážeme 
od nich „odlišovat“ a na druhé straně 
abychom jim nedávali příležitost se 
domnívat, že je s nimi všechno v pořád-
ku a že sem opravdu plným právem pat-
ří, i když svůj život Pánu dosud nepře-
dali. Potřebují vědět, že toto rozhodnutí 
je před nimi!

Je to výzva pro nás – umět se věnovat 
nevěřícím lidem. Většinou to bude prá-
vě mimo církev, na našich pracovištích, 
v sousedství, ve škole apod. Ale tím to 
nekončí. Tito lidé přijdou do shromáždě-
ní. Měli bychom je umět přijímat – 
vycházet jim vstříc. Mnohdy hovoříme 
o potřebě oddělení věřících lidí, o tom, 
že máme být lidem zvláštním, že jsme 
zde hosté a příchozí. Ale to není o tom, 
že se budeme vyhýbat lidem, ale o tom, 
že se budeme vyhýbat způsobu života 
lidí kolem nás. Pán Ježíš neváhal hovo-
řit se ženou, přistiženou při cizoložství. 
Nekamenoval ji, neodsoudil ji. Dovedl 
jít na večeři k Zacheovi, stejně jako při 
povolání Léví Alfeova, s čímž by měli 
pravověrní Židé určitě problém. Nezlobil 
se, že hříšná žena mazala jeho nohy při 
večeři drahou mastí. Dovedl se těchto lidí 
zastat, rozuměl jim, vycházel jim vstříc.

Ale nikdy nepřevzal jejich způsob 
života. Byl oddělen od způsobů života 
lidí kolem něj. Nikdy nikoho nepodvedl, 
nikdy nevyužil příležitost k vlastnímu 
obohacení, nikdy nikoho nepomlouval. 

A stejně to dělali i jeho učedníci, Petr, 
Pavel a další.

Někdy míváme v otázce oddělení tak 
trochu guláš. Jsme ochotni se oddělovat 
od lidí, kteří neodpovídají našim před-
stavám. Ale přitom klidně akceptujeme 
život společnosti, ve které žijeme – s je-
jím nezájmem o potřeby jiných, s jejich 
spokojeností se sebou, s jejím konzum-
ním způsobem života, se zaměřením na 
sebe a své sobecké zájmy. A to je špat-
né. To nás staví do pozice farizeů. A lidé 
to velmi dobře a velmi rychle poznají – 
a církev, ta úžasná, jedinečná církev se 
tak naší vinou stává nevěrohodnou.

Na druhé straně ale není možná ani 
bezbřehá otevřenost. Církev musí zůstat 
církví – místem, kde je uctíván Pán Bůh 
a kde je Kristus hlavou. Kde je jasné, 
že Boží vůle, zjevená v Písmu svatém, 
je poslední a konečnou autoritou. To 
je výzva pro ty, kteří nesou za správu 
církve, místního sboru, odpovědnost – 
tedy předně pro starší sboru. Laskavý 
a vstřícný přístup k hostům ve sboru je 
nezbytný – ovšem nemůže být na úkor 
toho, co má církev plnit. Naše řeč nemu-
sí být zachmuřená a ponurá – ovšem 
nesmí být zaměněna za zábavnou show. 
Nejde o to, aby posluchači odešli poba-
veni, možná s novými poznatky a aby se 
předně u nás cítili dobře, ale především 
o to, aby byli zasaženi Božím slovem 
a vědomím, že je na nich, aby nezůstalo 
jen u slov, ale aby byli vedeni k rozhod-
nutí a proměně života.

Moc bych si přál, aby nám dal Pán 
Bůh milost a naše sbory odpovídaly 
tomu, co si přeje On. Mohou se od sebe 
místo od místa lišit. To, co funguje v jed-
nom sboru, nemusí fungovat v jiném. 
Vyvarujme se slepého kopírování – to 
nevede k cíli. Vyvarujme se také kriti-
zování těch, kdo to dělají trochu jinak 
než my. Žijí na jiném místě, v jiných 
podmínkách. Co potřebujeme, je Boží 
bázeň a hledání jeho vůle – a určitě 
i dávku odvahy jít do věcí, které jsme 
dosud nečinili. V Boží bázni a s očeká-
váním jeho požehnání. Abychom mohli 
zažít to, co popisuje Pavel v Ef 5,25-27: 
„Kristus miloval církev a sám sebe za 
ni vydal, aby ji posvětil, když ji očistil 
vodní koupelí v slovu, aby sám sobě 
postavil slavnou církev, která by neměla 
poskvrny ani vrásky ani čehokoliv tako-
vého, ale byla svatá a bezúhonná.“ Aby 
tato slova platila i pro naše společenství, 
ve kterém žijeme.
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Jedinečná naděje 
apoštola Pavla
Základní otázky existence

Naše bytí se stále znovu vrací 
k základní otázce: Jaký je smysl 
mého jednání, k čemu směřuji, 
čeho chci dosáhnout? Co je mou 
vnitřní hlubokou nadějí? Co mi 
dává sílu existovat smysluplně? Je 
to opravdu základní otázka. Pokud 
člověk nevidí žádnou budoucnost, 
nemá žádnou naději. Může dojít 
až do bodu, kdy přestane bojo-
vat o sebe, vzdá to. Může třeba 
spáchat sebevraždu, protože je 
naplněn beznadějí a nevidí žádné 
východisko ze své situace. Jaká je 
naděje křesťana? Je opravdu jiná, 
občerstvující, s hlubším základem? 
V listu Filipským ve třetí kapitole 
můžeme číst svědectví apoštola 
Pavla, jak vidí svou naději, svou 
budoucnost, a co to s ním udělalo.

Setkání jiného druhu
O Saulovi z Tarzu můžeme prá-

vem říct, že stavem beznaděje 
nebo nesmyslnosti svého jedná-
ní rozhodně netrpěl. Je to poznat 
z jeho aktivity a zápalu pro věc, 
když pronásledoval kristovce, tu 
novou sektu. Jeho cílevědomost 
z něj činila někoho, kdo oproti svým 
vrstevníkům hodně vystupoval z řady. 
Perspektivy a výhledy do budoucna 
byly u něj velmi nadějné. Úspěch, uzná-
ní starších, rychlý postup v kariéře, 
váženost. A pak, jako blesk z čistého 
nebe, a to téměř doslova, přišel na ces-
tě do Damašku ten mimořádný zážitek 
– setkání s Kristem. Pak následovaly 
tři dny slepoty a meditování nad smys-
lem vlastní existence. Naprostý životní 
obrat. Z pronásledovatele se rázem stal 
pronásledovaný. Proč?

Vše ostatní snižuje zisk
Co nám ke smyslu života říká, teď už 

ne Saul z Tarzu, ale apoštol Pavel? Co to 
v tom Kristu získal, že vše ostatní hází 
za hlavu? Co znamenají slova: „Coko-
liv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista 
odepsal jako ztrátu.“? Všimněme si, že 
neříká, že oč usiloval před setkáním 
s Kristem, má nějakou menší hodno-
tu, ale přímo hovoří, že to ve srovnání 

s Kristem nemá žádnou hodnotu. Kris-
tus je zisk a to ostatní je ztráta. Plus 
a mínus. Priorita hodnot je jasná: prvně 
Kristus, pak Kristus, dále ještě Kristus 
… a mohli bychom takto pokračovat dál 
a dál. Pokud půjdeme ještě do většího 
extrému, snad bychom to mohli inter-
pretovat i tak, že vše ostatní Pavlovi 
ubírá ze zisku.

Naději působí moc vzkříšeného
Poznat Spasitele je nade vše ostatní. 

V 10. verši třetí kapitoly Filipským čte-
me: „…abych poznal jej (Krista) a moc 
jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení…“ 
Prvně – v centru Pavlova zájmu je moc 
vzkříšeného Krista. Ta dává křesťanům 
naději jejich vzkříšení. Jinde v Pavlo-
vých spisech si čteme jednoduchou 
pravdu. Pokud Kristus nebyl vzkříšen, 
naše naděje je marná. Nic nepřinese 
a ztrácíme jak v tom materiálním světě, 
tak v tom duchovním posmrtném živo-
tě. Jsme nejubožejší z ubohých. Pokud 
ale byl Kristus vzkříšen, je naše naděje 

slavná a budoucnost v pří-
tomnosti Nejvyššího velko-
lepá.

Naději tvoří účast na 
Kristově utrpení

Druhá věc nám nebude 
tolik vonět – účast na Kristo-
vě utrpení. Jinými slovy pro-
žívat utrpení, ústrky, odlou-
čení, ponižování pro Krista 
a víru v něj. Skrývá se v tom 
požehnání a má se to stát 
běžnou součástí křesťanova 
života. Tak to vidí apoštol 
Pavel. Proč se však omezo-
vat a snášet příkoří?

Naděje srostlá 
s povoláním

Cílem Pavlova životního 
běhu je nebeská cena, jíž je 
Boží povolání v Kristu Ježí-
ši (verš 14). Toto povolání 
přece zažívá apoštol už teď, 
ale přitom hovoří, že ještě 
„nedoběhl“. Svým způso-
bem se smazává rozdíl mezi 
tím, co je teď, a tím, co bude 
v budoucnu. Prožívá mnohá 

utrpení, věznění, kamenování, vše pro 
svého Spasitele. Boží povolání v Kristu 
Ježíši. Domnívám se, že Pavel počítal 
s tím, že ho Bůh odmění i dalším povo-
láním (rozuměj prací či úkolem), pozdě-
ji v nebi.

Smělá naděje přerůstá v jistotu
Shrnutí Pavlovy naděje pak uzavírá 21. 

verš: „On promění tělo naší poníženos-
ti v podobu těla své slávy silou, kterou 
je mocen všecko si podmanit.“ To není 
naděje ve smyslu „věřím tomu, snad to 
tak dopadne“. Je to jistá věc a apoštol 
hovoří jistě, směle a bez zadrhávání se. 
Nenechme se odradit pochybovačný-
mi slovy lidí, kteří víru nesdílí. Naděje 
křesťanů, kteří vyznali Krista jako Pána, 
ta je naprosto jedinečná, právě protože 
to je jistota. Pokud se upneme na tuto 
naději, našeho Spasitele postavíme 
na první místo, nade vše, budeme mít 
základ pro zcela jistě smysluplnou exis-
tenci navzdory všemu, co nás potká.

List Filipským 3
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Posvätenie je nádherné
„Ako málo vedia tí, čo si myslia, že 

posvätenie je nudné. Keď človek aspoň 
raz zistí, aké skutočne je … tak sa ho 
nikdy viac nevzdá.“ C. S. Lewis

Posvätenie nepatrí práve medzi témy, 
ktoré sa ľahko „predávajú“, a knihy 
o ňom sa nezaraďujú medzi prvú desiat-
ku najviac čítaných. Nie je veľa hudob-
ných hitov o posvätení, a kázne a pred-
nášky môžem spočítať na prstoch oboch 
rúk.

„Posvätenie“ alebo „svätosť“ sa pojed-
náva na teologických prednáškach a se-
minároch, no keď rodina zasadne k sto-
lu, len zriedka príde reč na túto tému. 
Slovo „svätý“ používame v súvislos-
ti s Bibliou, večerou Pánovou a nocou, 
keď sa narodil Pán Ježiš Kristus. Ale 
dnes sa s touto témou chce zaoberať len 
málo kresťanov. Keď sa abstraktne ho-
vorí o výraze posvätenie, tak nám to ne-
vadí. Ale keď je tento výraz konkrétny 
a dotýka sa nášho života, cítime sa ná-
hle zle.

Snáď to spočíva v tom, že slová „po-
svätenie“ alebo „svätosť“ sú sprevádza-
né množstvom „prímesí“, ktoré pre ľudí 
často nie sú atraktívne. Vnímate to tiež 
tak, že keď pred duchovnými očami tie-
to obrazy, keď počujete výraz „svätý“?

Spájate s tým tiež…
• pochmúrnych, zadumaných, prehna-

ne mravných ľudí so staromódnymi 
účesmi a nemoderným oblečením?

• životný štýl plný odriekania s dlhým 
zoznamom pravidiel a nariadení?

• život ako v kláštore, kde sa „svä-
tí“ ľudia tlmeným hlasom rozpráva-
jú a mnoho hodín trávia na modlitbe, 
majú nosy strčené v Biblii alebo ná-
boženských knihách, často sa postia, 
stále si pohmkávajú chorály a nemajú 
žiadny záujem o normálny život?

• ľudí, ktorí obžalujúco prstom ukazujú 
na iných a seba pokladajú za niekoho 
lepšieho?

• nedosiahnuteľný ideál, ktorý raz zaži-
jeme, ktorý skôr patrí do snov budúc-
nosti ako do nášho sveta?
Ak je posvätenie také, tak je natoľ-

ko hodné úsilia, ako ochutnanie sla-
nej vody na uhasenie nášho smädu. Po-
svätenie nie je na vrchu zoznamu na-
šich tém rozhovorov, ale rada si pripo-
mínam, že v nebi sa o ňom stále hovo-

rí. Zisťujem, že by sme mali dať výra-
zu „svätý“ opäť pravý význam, aby sme 
tým znova spoznali plnú krásu svätosti, 
tak ako je zjavená v Božom slove.

Mala som tú prednosť vyrastať v ro-
dine, kde svätosť a posvätenie boli dô-
ležitými a vážnymi témami. Boli mi 
sprostredkované ako hodné úsilia a sú-
časne príťažlivé. Už od mojej útlej mla-
dosti som mala neoddeliteľne spojenú 
svätosť a radosť. Môj otec túžil byť čis-
tý „ako čerstvo napadnutý sneh“ a pod-
necoval aj nás, aby sme sa usilovali 
o tento cieľ. Cítil sa veľmi zdesený hrie-
chom vo svojom živote i v živote iných. 
Ale napriek tomu bol môj otec šťastný 
človek, lebo mohol svoj život skutočne 
vychutnávať v Kristovi. Pre neho nebo-
la svätosť záťažou, lebo vedel, že je to 
hriech, ktorý je v našich životoch bre-
menom.

Jonathan Edwards, známy teológ 18. 
storočia, mal rovnakú mienku o posvä-
tení. Vo svojich pamätiach, ktoré vy-
dal vo veku 35 rokov, hovorí o fascinácii 
(očarení) a príťažlivosti tejto témy.

„Zdalo sa mi, že len v tom sa ponú-
ka očarujúca nádhera, najväčšia krása 
a dobrota, božská krása, oveľa čistejšia 
ako všetko na zemi. V porovnaní s tým 
je všetko ostatné ako špina a znečiste-
nie.“

Tiež A. W. Tozer videl nutnosť kori-
govať nedorozumenia, ktoré sú spoje-
né s výrazom svätosť alebo posvätenie: 
„Čo skutočne znamenajú výrazy svätosť 
alebo posvätenie? Je to negatívny druh 
zbožnosti, ktorého sa ľudia boja? Nie, 
prirodzene nie! V Biblii svätosť zna-
mená úplnosť (byť celistvý), pozitívnu 
vlastnosť, ktorá tiež zahŕňa priateľskosť, 
milosrdenstvo, čistotu, nepoškvrnenosť 
a bázeň pred Bohom. Musí byť interpre-
tovaná ako všetko čisté a pozitívne.“

Krása svätosti žiari z Biblie v dvoch 
podobných, ale predsa rozdielnych, fa-
zetách (brúsnych plôškach drahokamu).

Oddelený alebo iný
Slovo „svätý“ má koreň s významom 

„stať sa oddelený, odlišovať sa, byť 
iný“. V Biblii sa oznamuje, ako si Boh 
pre seba oddelil určité predmety, mies-
ta a ľudí. Neboli už viac určené pre nor-
málny všedný deň, boli „sväté“. Tu je 
niekoľko príkladov.

• Boh si oddelil jeden deň týždňa a na-
zval ho svätá sobota … Hospodinovi. 
(2M 16,23)

• Izraeliti si mali odložiť časť svojich 
príjmov ako svätý desiatok. (3M 
27,30)

• Boh si oddelil zvláštny priestor, v kto-
rom sa chcel stretávať so svojím ľu-
dom a označil ho ako „Svätyňa svä-
tých“. (2M 26,33)

V Starom zákone bol Izrael Bohom 
oddelený ako „svätý národ“. (2M 19,6) 
To neznamená, že správanie Izraela bolo 
sväté, alebo že boli lepší ako ostatné ná-
rody. Boh ich nazval „svätí“, lebo si ich 
od ostatných národov oddelil. Toto roz-
líšenie a táto prednosť niesla so sebou 
povinnosť dbať na svätý život. Izraeli-
ti neboli len od Boha vybraní, ale tiež 
mali aj pre Boha žiť. A budete mi svätí, 
lebo svätý som ja Hospodin a preto som vás 
oddelil od iných národov, aby ste boli moji. 
(3M 20,26)

V Novom zákone si Boh vybral novú 
skupinu ľudí, v tomto prípade pozostá-
vajúcu zo Židov a nežidov. On ju pome-
noval „Cirkev“. Grécky výraz ekklesia 
znamená „vyvolané zhromaždenie“. Cir-
kev nie je ani budova ani inštitúcia, ale 
skupina veriacich ľudí, ktorí sú z tohto 
sveta vyvolaní a vybratí pre sväté cie-
le. Už skoro som sa naučila, že to nie je 
trest, keď je človek „vybraný“. Boh nám 
tým nič nechce vziať alebo nás odsúdiť 
k neradostnému životu. Ale naopak, je 
to neoceniteľná prednosť, výzva:
• patriť Bohu, prežívať s Ním ľúbostný 

vzťah ako nevesta k svojmu ženícho-
vi, vyvolená zo všetkých žien, byť 
jeho milovanou manželkou;

• hrať úlohu vo veľkolepom večnom 
pláne spasenia pre celý vesmír;

• zažívať nádhernú radosť a dosahovať 
ciele, pre ktoré nás Boh pripraví;

• byť slobodný od všetkého, čo ruší 
naše pravé šťastie.

Čisté srdce
Druhá „fazeta“ svätosti alebo posväte-

nia je čistota a oslobodenie z moci hrie-
chu. V tomto zmysle „byť svätý“ zname-
ná, že sa zrkadlí osoba svätého Boha. 
Preto sa Boh stará o každú maličkosť 
v našom živote a preto chce, aby sme 
si uvedomili prednosti svätého života 
a dôsledky života v hriechu.
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NANCY LEIGH DEMOSS 
PREKLAD JÁN ČÍŽ

Posvätenie nie je len pre niekoľko ruč-
ne vybraných hrdinov viery. Posväte-
nia sa týka matiek, ktoré bojujú s poci-
tom bezcennosti a straty odvahy a ľahko 
upadnú do pokušenia utiecť sa k sebaľú-
tosti, k ľúbostným románom a ramenám 
pozorného muža. Posvätenie sa týka žia-
kov a študentov, ktorí sú neustále vysta-
vení tlaku, pripodobniť sa svetu a do-
priať si protibožské formy zábavy. Po-
svätenie sa týka osamelých vdov, rozve-
dených žien alebo mužov a slobodných, 
ktorí zápasia so sexuálnou abstinenciou. 
Posvätenie sa týka manželov a manže-
liek, ktorí nechcú zahorknúť, keď ich 
partner zneužíval alebo úplne opustil. 
Posvätenie sa týka mužov, ktorí upad-
li do pokušenia, že pri svojich výdavko-
vých účtoch uvádzajú nesprávne údaje, 
aby podviedli svoje manželky, alebo sa 
vzdali svojej vedúcej úlohy v rodine.

„Každý kto menuje meno Pánovo“ 
je vyzvaný viesť svätý život! Budeme 
sa síce zaoberať tým, ako môžeme byť 
svätí, ale mali by sme tiež spoznať jed-
no: Keď nás Boh k niečomu vyzve, tak 
nám dá aj schopnosť, aby sme to konali. 
Preto dal svojho Ducha do nášho srdca 
a preto dal k dispozícii každému svoj-
mu dieťaťu nadprirodzené sily milosti. 
Z tohto zdroja pramení naša túžba po 
svätom živote.

Ovocie vzťahu
Pravé posvätenie vyrastá zo vzťa-

hu s Bohom. Jeho láska nás posúva 
k tomu, aby sme odmietali všetky ne-
dôležité telesné vzťahy a všetky prcha-
vé radosti hriechu. Čím silnejšie rastie 
naša láska k Nemu, tým viac túžime po 
svätosti. Skutočnosť, že Boh je náš Otec 
a my jeho milované deti, posilňuje našu 
túžbu po Jeho blízkosti a naše snahy vy-
hýbať sa všetkému, čo môže viesť k pre-
rušeniu nášho vzťahu s Ním. Posluš-
nosť, ktorú si Boh želá, nie je chladné, 
útrpné plnenie povinností, ale zo srd-
ca vychádzajúca, radostná a láskypl-
ná reakcia na Boha, ktorý nás miluje 
a tak nás stvoril, aby sme si mohli uží-
vať Jeho blízkosť. Táto poslušnosť pra-
mení zo srdca, ktoré je veľmi vďačné 
za spasenie z moci hriechu. Nie je žiad-
nym produktom našej ľudskej odhodla-
nosti a sily vôle, ale ovocie Ducha Sväté-
ho, ktorý býva v nás a dáva silu ku svä-
tému životu.

Naplnený svätosťou
Keď si Božie dieťa zaumieni byť svä-

té, potom chce byť celkom čisté. Pravé 

posvätenie začína v našom vnútri, v na-
šich myšlienkach, našich postojoch, na-
šom rebríčku hodnôt a našich motí-
voch, v hĺbke nášho srdca, ktorú môže 
vidieť len Boh.

Túto vášnivú túžbu po čistote steles-
ňoval môj otec tak presvedčivo, že aj pre 
mňa ako mladého človeka sa stalo po-
svätenie veľmi príťažlivým. Prirodzene, 
môj otec často zlyhal, ale bol tiež pripra-
vený svoje zlyhanie priznať. Avšak usi-
loval sa o život, ktorý by bol priamočia-
ry a povznesený nad každé obvinenie. 
Táto snaha formovala aj spôsob, ako vie-
dol svoju firmu, čomu venoval svoj čas, 
ako sa správal voči ženám, ako zaobchá-
dzal so svojimi kritikmi a načo míňal 
svoje peniaze. Účinkovalo to aj na jeho 
pracovné návyky a voľnočasové aktivi-
ty, a tiež jeho rozhodnutia, čo bude čí-
tať, čo počúvať a čo chce vidieť. Jeho lás-
ka k Bohu bola taká veľká, že jeho celý 
život mohol byť formovaný svätosťou.

Radosť posvätenia

Aké slová vám prichádzajú na um, 
keď počujete výraz „svätosť“ alebo „po-
svätenie“? Patrí k tomu „radosť“ ale-
bo „veselosť“? Alebo to robíme nieke-
dy opačne. Keď vám napadnú veci, kto-
ré vám pôsobia radosť, myslíte pri tom 
tiež na posvätenie a svätosť? Možno 
vás to prekvapí, ale posvätenie a radosť 
skutočne patria spolu. V Starom a No-
vom zákone je s tým spájaný Pán Ježiš 
Kristus: Miloval si spravodlivosť a nenávi-

del si neprávosti. Preto ťa pomazal, ó, Bože, 
tvoj Boh olejom plesania nad tvojich účast-
níkov. (Hb 1,9; por. Ž 45,7)

My si predstavujeme, že človek s váš-
nivou láskou k svätosti a silnou nená-
visťou k hriechu je neprirodzený, kŕčo-
vitý a bez radosti. Ale nič nie je vzdiale-
nejšie pravde, ako tento predsudok. Je-
žiš žil svätý život a radosť, ktorá ho na-
plňovala, prevyšovala jeho súčasníkov.

Prečo robíme zo svätosti prísne pl-
nenie povinností alebo ťažké bremeno, 
keď sa tým v skutočnosti stávame čis-
tými a voľnými od bremena hriechu? 
Zdráhal by sa chorý na lepru oslobode-
nia od svojej strašnej choroby, keby mal 
príležitosť byť čistý?

Keď sa človek usiluje o svätosť, je na 
ceste k radosti, ktorá je nekonečne väč-
šia, ako každý zemský pôžitok. Keď sa 
človek vzpiera posväteniu alebo túži len 
polovičato, potom stratí pravú radosť 
a uspokojí sa len s málom. Potom mu 
skôr alebo neskôr vezme hriech všetko, 
čo je skutočne pekné a hodné úsilia.

Ak ste skutočne Božím dieťaťom, ak 
ste vykúpený, tak môžete zakúšať ovo-
cie svätosti a zažívať, aké je úžasné mať 
čisté ruky, čisté srdce a čisté svedomie 
a tak pred Ním stáť a nemusieť sa han-
biť.

Prečo sa chceme uspokojiť s málom?

tématický článok
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tematický článek

JAREK ANDRÝSEK

Lid pro vztahy
Cena za individuální svobodu

V oblasti vztahů prochází součas-
ná postmoderní společnost hluboký-
mi změnami. Proces individualizace ji 
zbavuje všeho, co je zděděné, přede-
psané a dokonce i vrozené. Jakoby lid-
ská identita přestala být něčím daným 
a člověk ji měl nejprve najít a naplnit. 
A zatímco se ze společnosti pomalu stá-
vá soubor nezávislých individualit, lidé 
stále zřetelněji pociťují, že jim chybí 
hlubší vztahy. Chybí jim společenství, 
do kterého by přirozeně zapadli a stali 
se jeho pevnou součástí. Jejich staré jis-
toty se vytrácejí. Ztrácí se tradice i víra 
v budoucnost. Ve společnosti panuje 
lhostejnost, nezávislost a prázdnota. 
Za individuální svobodu tedy platíme 
vysokou cenu – ztrácíme jistotu, cítíme 
se osamoceni a prožíváme úzkost.

V člověku Bůh zjevuje vlastní obraz

Dost nápadně to připomíná biblický 
příběh vyhnání z ráje. Tehdy měl 'adam 
– člověk, stvořený k Božímu obrazu, 
žít v otevřeném vztahu se svým Stvo-
řitelem. Zvolil si však cestu nedůvěry 
vůči Bohu a ta ho nakonec přivedla až 
za brány ráje. Vztah s Bohem byl nar-
ušen a nevinnost ztratil i vztah mezi 
lidmi navzájem. Ovládl je pocit stra-
chu a nejistoty. Ta vytlačila důvěru 
a lásku, atributy, které jsou Bohu Otci, 
Synu a Duchu svatému vlastní. Boha 
poznáváme ve stvoření, ale nejvýrazně-
ji v člověku, protože do něj Bůh vložil 
svůj vlastní obraz. Schopnost důvěrné-
ho společenství s druhými a obrovský 
potenciál vytvářet vztahy. Život k Boží-
mu obrazu v nás obnovil Ježíš Kristus, 
když nás obdaroval vším duchovním 
požehnáním. V Kristu nás Bůh už před 
stvořením světa vyvolil a oddělil pro 
sebe. Tehdy také určil, že skrze Ježíše 
budeme přijati za syny (Ef 1,3-5) a že 
své synovství budeme prožívat v Duchu 
svatém (Ř 8,8-11). Všechny tři Boží 
bytosti vstupují do vztahu s člověkem.

Člověk se rodí ze vztahu a pro vztah

Vidíme tedy, že 'adam není jen obrazem 
trojjediného Boha, ale je zrozen ze vztahu 
a ke vztahu s Božími bytostmi. Syn plní 
přání Otce, proto je vše stvořeno skrze 
Krista a v Kristu (Kol 1,16). Přibližuje se 

člověku na nejvyšší možnou míru a vstu-
puje do lidského utrpení. Duch Boží vše 
oživuje. Už na počátku se vznášel nad 
vodami a v průběhu dějin člověka zmoc-
ňoval a proměňoval. Člověk se tedy nejen 
rodí ze vztahu osob - Božích i lidských – 
ale také s nimi žije ve vztahu. V 'adamo-
vi, muži a ženě, zjevil Bůh sebe sama. To 
lidem propůjčuje důstojnost a hodnotu, 
jakou nikde jinde nenajdou. Zároveň to 
dává silný impuls k přemýšlení, zda toto 
své určení naplňujeme.

Indície vztahů uvnitř Trojice
Tajemství trojjediného Boha probou-

zí v člověku zvědavost. Jak se vlastně 
vztahy mezi Otcem, Synem a Duchem 
svatým utváří? Může nás to nějak inspi-
rovat? Čteme si, že Bůh je láska (1J 4,16) 
a z biblických příběhů se dovídáme, jak 
se Boží láska projevuje, jaká vlastně je. 
Především je trvalá a věčná. Zdá se, že 
není živena impulsy zvnějšku, spíše nao-
pak. Dává svobodně a nezávisle, dokon-
ce i tváří v tvář odmítnutí či zklamání. 
Křižovaný Ježíš je toho nejlepším dokla-
dem. Dalším rysem Boží lásky je věrnost, 
Bůh je věrný (1K 1,9). Láska a věrnost 
jdou spolu, ruku v ruce. Syn důvěřuje 
Otci a Otec oslavuje Syna. Ve vztahu 
k lidem Otec vyhlíží marnotratného 
syna, který pohrdl vzájemným vztahem. 
U prasečího koryta se synovi vybavila 
otcova velkorysost a věrnost, která syna 
motivovala k návratu. Věrnost má prová-
zet manžele až k smrti: co Bůh spojil, člo-

věk nemá rozlučovat. Není tajemstvím, 
že věrné manželství je obrazem Boha 
samého. Ve své podstatě je však Bůh lid-
sky neuchopitelný a nepochopitelný.

Vliv na vztahy v církvi
Otec, Syn a Duch svatý jsou rozdíl-

ní ve vztahu k sobě, přesto jsou jed-
no. Působí harmonii plnou lásky. Otec 
plánuje, Syn realizuje, Duch osvětluje. 
Co si z toho vzít? Trojiční vztah je pra-
vzorem manželského vztahu a rodiny. 
Je vzorem vzájemných vztahů uvnitř 
Božího lidu, církve. Apoštol Pavel dává 
vzájemnou podřízenost do souvislosti 
s naplňováním Duchem svatým. Výzvu: 
„dávejte se naplňovat v Duchu“ (rozka-
zovací způsob přítomný trpný; Ef 5,18) 
doplňuje Pavel několika příčestími, 
z nichž poslední zní „poddáni jsouce 
jedni druhým“ (Kral.). Vzájemná pod-
řízenost, kterou vidíme ve vztahu Boží 
Trojice, je také cestou k životu naplně-
nému Duchem svatým. Společenství 
církve není monarchie nebo firma, kde 
se vyžaduje jednostranná poslušnost. 
Poslušnost dosahuje dokonalosti, když 
se děje z vnitřního přesvědčení: „Hle, 
zde jsem, pošli mne!“ A jako manželství 
nefunguje bez vzájemné podřízenosti, 
tak ani i v církvi je vynucená poslušnost 
jen mrzákem. Kouzlo spolupráce roz-
dílných osobností z různých společen-
ských vrstev, různého pohlaví a věku 
spočívá ve vzájemnosti, když se každý 
soustředí na Boží plán a slouží celku.

Bůh – zdroj jinakosti
Zvláštnost Božích lidí nespočívá 

v nich samých, nýbrž v Bohu. On si je 
zamiloval, vyvolil, stal se pro ně člově-
kem, dokonce i hříchem, aby na kříži 
připravil dokonalé smíření – uzdra-
vení narušeného vztahu. Bůh je věr-
ný a povolává nás do společenství se 
svým Synem (1K 1,9). To společenství 
má uzdravující moc a nabízí možnost 
nového začátku. Jsme stvořeni k Boží-
mu obrazu. Neseme v sobě potenciál, 
který se uvolňuje smířením. Smíření 
obnovuje jedince, manželství i církev 
a působí, že jsme jiní. Vzorem nám při 
tom zůstává vzájemnost mezi Otcem, 
Synem a Duchem svatým.

 stvořený 
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MATÚŠ KOŠA

Chudobných
Chudoba sa týka absencie hodnôt, 

ktoré súvisia s kvalitou života, pova-
hou zdrojov, ale predovšetkým s nedo-
statkom zdrojov hmotných a ekonomic-
kých. V tomto zmysle je koncept chudo-
by spravidla relatívny: netýka sa absen-
cie zdrojov pre celé ľudstvo, ale iba v da-
ných oblastiach a v danom čase; môže 
ísť o národy, spoločenstvá alebo jednot-
livcov. Vyjadrené inak: chudoba zname-
ná nedostatok zdrojov pre jedných, za-
tiaľ čo iní nedostatkom netrpia. Teda 
chudoba je termín, ktorý nikdy nemá 
absolútny význam, ale sa mení s úrov-
ňou ekonomického rozvoja v danom 
spoločenstve. Mnohí, ktorí sa pokladajú 
za chudobných vo vyspelých priemysel-
ných krajinách v dnešnej dobe, by sa za 
takých nepovažovali pred sto alebo päť-
sto rokmi.

Tu máme jedno východisko, z ktoré-
ho v našom článku tému odštartujeme 
– nižšie.

Dobre bude pripomenúť, že v heb-
rejskej i kresťanskej tradícii potláčanie 
chudoby patrilo medzi cnosti a takáto 
cnosť hraničila s povinnosťou, hoci na 
druhej strane aj chudoba sama sa po-
kladala za cnosť, čo malo zase pôvod 
v nadšení, inšpirovanom niektorými 
výrokmi samého Pána, príkladom uče-
níkov („striebra a zlata nemám…“), ale-
bo aj napr. filozofa Diogena, ktorý si vy-

stačil so sudom a vraj rozbil džbán, keď 
zistil, že sa voda dá piť aj z dlaní.

Pôvodne to boli náboženské inštitú-
cie, ktoré významne uľahčovali kruté 
položenie chudobných. Ako národy po-
stupne bohatli a spoločenské triedy sa 
stále viacej definovali a diferencovali, 
vyspelé „štáty“ (vo vtedajšom poníma-
ní) boli nútené poskytovať štatutárny 
systém na potláčanie chudoby. Naprí-
klad v Anglicku po viacerých nevyda-
rených pokusoch bol vydaný roku 1601 
Zákon o chudobných, ktorý uložil jadro 
povinností na jednotlivé farské obce. 
Tento systém sa rozvíjal a priniesol via-
ceré anomálie, ale reformovaný bol až 
r. 1834. Reforma bola založená z väčšej 
časti na filozofickom koncepte, že je iba 
málo tých, čo skutočne musia byť chu-
dobní a že chudoba je výsledkom mrav-
ného zlyhania jedinca. A tak potláča-
nie chudoby úzko súvisí a v skutočnos-
ti musí byť ovládané takmer trestnými 
opatreniami.

Tie neboli neobvyklé už začiatkom ale 
najmä v priebehu 16. storočia, lebo chu-
dobní čoskoro prišli na spôsob, ako svo-
je postavenie zneužívať. O tom je v lite-
ratúre informácií nepreberné množstvo. 
Za všetky zdroje uvediem iba knihu Sli-
tování a šibenice od odborníka na stredo-
veké dejiny, poľského autora Bronislawa 
Geremeka. Autor uvádza, že Rozhodnu-

tie parížskeho parlamentu z 5. 2. 1535, 
týkajúce sa žobrákov v hlavnom meste, 
prijíma opatrenia, tvoriace akýsi súhrn 
sociálnej politiky.

Pod trestom smrti sa ukladá všetkým 
zdravým žobrákom, narodeným v Paríži, 
alebo žijúcim tu dva roky a boli vyškrtnutí 
zo zoznamu chudobných a majú právo na 
podporu, aby sa hlásili na verejnoprospeš-
né práce. Žobráci, ktorí predstierajú telesnú 
vadu alebo chorobu, majú byť potrestaní 
bičom a vyhnanstvom, v prípade recidívy 
majú sudcovia právo potrestať ich podľa 
vlastného uváženia. Všetkým občanom 
bez ohľadu na postavenie sa pod hrozbou 
pokuty zakazuje udeľovať almužny na ulici 
a v chrámoch.

Nariadenie parlamentu nemalo plat-
nosť pre celú krajinu, ale aj tak je zrej-
mé, že ovplyvňovalo rozhodnutia a čin-
nosť súdnych a policajných orgánov 
v celej francúzskej monarchii. Starost-
livosť o chudobných ostávala v kompe-
tencii miestnej správy. Zásada zodpo-
vednosti každej obce za svojich chudob-
ných je súčasťou doktríny, ktorá nechce 
chápať sociálnu starostlivosť ako povin-
nosť štátnych orgánov. Roku 1586 kráľ 
v odpovedi na jeden zo „súpisov sťaž-
ností“, ktorý požadoval pomoc kráľov-
skej pokladne pre účely sociálnej sta-
rostlivosti, hovorí, že odmieta vyčleniť 
akékoľvek prostriedky na živobytie chu-
dobných, lebo „ide o záležitosť podria-
denú milosrdenstvu a zbožnosti, ktorú 
by mali dobrí občania prejavovať v záuj-
me svojich blížnych, ako sa sluší na dob-
rých kresťanov.“

Čítanie o javoch spred štyroch storo-
čí je viac než zaujímavé. Už vtedy po-
znali pojmy ako verejnoprospešné prá-
ce, špekulovanie vyrátané na súcit, apel 
na cirkev – nemôžeme nespomenúť, že 
v tejto veci sa kláštory ale i fary účinne 
podieľali na uľahčovaní údelu chudob-
ných! – a celkovú hrozbu, že ak spoloč-
nosť nebude konať, prerastú akcie v re-
voltu a ohrozia chod štátu.

Dictionary of Christian Ethics, John 
Macquarrie, The Westminster Press, 
1967

budete mať vždy!

úvaha

Matúš a Irena Košovci
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tematický článek

Cikáni jdou do nebe?
Služba těm, kdo jsou jiní

Určitě nechci rozebírat baladu zmá-
meno ruského spisovatele, ani se zamýš-
let nad tím, kdo půjde nebo nepůjde do 
nebe. Chci Vás krátce provést historií 
práce s Romy v Pavučině, občanském 
sdružení DEN v Ostravě – Kunčičkách, 
a nabídnout odpovědi na otázky, které 
mapují práci s nepřizpůsobivými Romy.

Já a služba Romům

Kdyby mi někdo před dvanácti lety, 
v začátcích služby dětem v Kunčičkách, 
řekl, že takovou část svého života věnuji 
službě Romům, asi bych se divil a nevě-
řil tomu. Romové mi moc nevoněli. 
Když se dnes podívám na uplynulých 
dvanáct let, tak žasnu, co se mnou Pán 
Bůh dělal. Já osobně pracuji s dětmi 
a mládeží už téměř jedenáct let a tato 
práce začala volnočasovými kluby, výle-
ty a tábory, postupně k tomu přistoupi-

la sociální služba a dnes věnuji většinu 
času podpoře a budování zázemí ostat-
ním pracovníkům Pavučiny. Za dobu, 
co tuto práci dělám, jsem získal nějaké 
zkušenosti, ale za odborníka na Romy 
se nepovažuji, proto tento článek píši 
s velkým respektem.

Romská otázka

Romové dnes tvoří nezanedbatelnou 
skupinu v naší společnosti. Jsou vnímá-
ni většinou společnosti negativně. Není 
se co divit. Lidé, hlásicí se k romské 
národnosti, jsou často aktéry krádeží, 
loupeží, podvodů a další kriminality. 
Jsou mezi nimi vysoké dluhy a neza-
městnanost. Pobírají sociální dávky 
a snaží se využít systém sociální pomo-
ci, jak to jde. Mnoho z nich se chová 
hrubě a neuctivě. Často mají jen základ-
ní vzdělání a sami své děti nepodporují, 
aby dosáhly lepšího vzdělání. Nevzdě-
lanost a jinak nastavený hodnotový 
systém je v naší „gadžovské“ společ-
nosti odsuzuje k sociálnímu vyloučení. 
Mohli bychom jmenovat i další negati-
va, ale Romové mají i spoustu pozitiv-
ních vlastností, které jsou jim vlastní. 
Nejvíce obdivuji komunitní a rodinou 
soudržnost, které mezi námi ostatními 
již není moc vidět. Zdůrazňuji, že zde 
popisuji určitou skupinu Romů žijící 
v sociálně vyloučené lokalitě. Je mnoho 

těch, co vedou naprosto spořádaný život 
a doplácí na špatnou pověst Romů. Mají 
to nesmírně těžké. Vláda již investovala 
obrovské množství peněz na řešení rom-
ské problematiky, ale nebylo dosaženo 
valných výsledků. Ve společnosti sílí 
protiromské nálady. Kdo má řešení pro 
tento problém?

Sociální nebo evangelizační služba?

Když před lety práce s dětmi a mla-
dými lidmi v Kunčičkách začala, nikdo 
z nás mladých z Křesťanského sboru 
Ostrava-Kunčičky neměl záměr syste-
maticky pracovat s Romy. Chtěli jsme 
upřímně nést evangelium mezi děti 
v okolí sboru. První kluby oslovily děti 
hlavně neromské, ale postupně jich 
přibývalo v aktivitách a my jsme ve 
svém nadšení nedělali žádné rozdíly 
mezi Romy a ne-Romy. Počet dětí rostl 
a rostla také potřeba (i ze strany sboru) 
pokrýt zvětšující se finanční náklady na 
tuto službu. V roce 2002 vznikla poboč-
ka občanského sdružení DEN, Pavuči-
na, která získala první dotaci na zmíně-
nou činnost od města Ostravy. Protože 
jsme to se službou mysleli opravdu váž-
ně, nechal jsem v roce 2004 svoji práce 
v IT firmě a šel naplno rozvíjet službu 
v Pavučině. O rok později šel do služby 
naplno i kolega Ivo Neuvirt. Při práci 
s dětmi jsme se setkávali se sociálními 
problémy rodin. Také nám chyběl pro-
stor pro navazování a budování kontak-
tů s dětmi mimo organizované klubové 
aktivity. Co s tím? V roce 2007 jsme 
začali jako další aktivitu provozovat níz-
koprahový klub, kde tyto potřeby měly 
být naplňovány. Vnímám, že prostředí 
nízkoprahového klubu s volným progra-
mem, který se stal za rok sociální služ-
bou, poněkud vychýlilo původní směr 
Pavučiny pouze k evangelizaci, nicmé-
ně naše touha nést evangelium zůstala. 
I přes určitá doporučení abychom se 
rozhodli, co vlastně bude pro nás klí-
čové, zda sociální práce nebo evangeli-
zace, máme nakročeno oběma směry. 
Dá se to ustát? Pokud zůstane sociál-
ní služba jako kontaktní práce, skrze 
kterou můžeme pozvat děti do další 
aktivit, tak to dává smysl. Přesto jsem 

Blanka a Michal Vašendovi
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přesvědčen, že kvalitní sociální práce je 
z křesťanského hlediska činnost správ-
ná a požehnaná.

Pavučina a sbor

Jsem vděčný starším bratřím sboru 
v Kunčičkách, že dovolili práci Pavuči-
ny rozvinout. V prvních letech fungová-
ní se dostávalo dětem z Pavučiny větší 
pozornosti ve sborových aktivitách. 
Byla to např. účast na besídce a společ-
né vystoupení ve sboru s dětmi z besíd-
ky nebo prezentace táborů Pavučiny ve 
shromáždění. Docela častá bývala i náv-
štěva dětí na bohoslužbě. Ovšem děti 
z prostředí Kunčiček sborovému životu 
nerozuměly a nedokázaly se s ním zto-
tožnit. Jejich vyrušování ve shromáždění 
působilo napětí mezi námi a ostatními 
věřícími. Velmi mě to mrzelo, ale dnes 
vím, že to jsou dva zcela odlišné světy 
a že se to ani spojit nedalo. Postupně se 
vytrácelo to pozitivní, co Pavučina do 
sborového života vnášela a zůstávalo 
jen to negativní, totiž zprávy o tom, co 
děti z Pavučiny zničily, co se ukradlo, 
co se rozbilo… Vytrácelo se postupně 
i naše intenzivní zapojení do sborových 
aktivit, protože jsme službě v Pavuči-
ně věnovali stále větší úsilí. Očekávání 
sboru i naše, že děti najdou cestu ke 
Kristu a že zaplní naše shromáždění, se 
nenaplnilo. Dnes vím, že ta představa 
byla naivní. Někteří Romové sice vyzná-
vali, že se obrátili, ale nikdo z nich, 
pokud vím, nenašel své místo v církvi. 
Byla proto snad naše práce zbytečná? 
Věřím, že nebyla a nemyslím si to jen 
proto, že jsem součástí této práce. Kdy-
by se nestalo nic jiného, tak jsme skrze 
Pavučinu poznali Pána Boha v jeho veli-
kosti a nesmírné moci. On nás doká-
zal vytáhnout z nejednoho problému 
a ochránit od zlého. Za 12 let bylo z Boží 
milosti realizováno v Kunčičkách přes 
1000 klubových setkání, desítky táborů, 
výletů, víkendových pobytů a mnoho 
tisíc kontaktů a intervencí v sociální 
práci. Evangelium se dostalo mnoha 
dětem v raném věku a je to důležitá set-
ba. Věřím, že jí dá Pán Bůh v budoucnu 
růst, i když u toho možná už nebude-
me. Pavučina je v Kunčičkách zavedena 
a na její službu mohou navázat nejlépe 
misionáři z řad Romů.

Jak se dá řešit problém 
nepřizpůsobivých Romů?

Problém romské integrace do společ-
nosti není problém primárně sociální, 
ale duchovní. Jedině Bůh může změnit 

srdce člověka. Romové přijmou evange-
lium od toho, kdo je bude mít rád. Vztah 
je klíčový, jinak nám nebudou věřit. 
Pokud se podívám na svět je jich očima, 
porozumím jejich myšlení a poznám 
prostředí, ve kterém žijí, mám šanci jim 
pomoci. Službou dětem to však jen začí-
ná. Na ni by měla navázat práce s celou 
rodinou a mít pro ni v církvi místo. Jen 
tak můžeme komunikovat radikální 
biblický postoj k jejich životnímu sty-
lu na hraně zákona a hříšnosti. Stojí 
to velké oběti a je potřeba hodně věcí 
překousnout. Na tohle Pavučina (zatím) 
nedosáhla. Modlíme se, aby se našli 
další Bohem povolaní služebníci, kteří 
vstoupí do rodin dětí. Ten, který v nás 
působí svou mocí, je schopen učinit nesrov-
natelně mnohem více než cokoli, oč prosíme 
nebo si představujeme. (Efezským 3,20)

Cikáni jdou do nebe

Byl jsem hodně povzbuzen zprávami 
o službě ostravského romského misio-
náře Emila Adama ve slovenské Spiši. 
To už je opravdu probuzení, kterého si 
všimla nejen slovenská veřejnost. Tam-
ní Romové se opravdu mění. Recept na 
integraci Romů nepřinesly žádné vládní 
programy či tvrdá represe, ale evange-
lium zvěstované romským misionářem. 
Dokážeme si představit, co by se stalo, 
kdyby takové probuzení přišlo i na další 
místa? Stojíme o to? Budeme solí a svět-
lem na této zemi, jak nás k tomu Pán 
Ježíš Kristus vybízí v Božím slově? Zná-
mé verše z listu Římanům 12,1-2 hovoří: 
Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, 
abyste vydávali své životy Bohu jako živou, 
svatou a příjemnou oběť; to bude vaše pra-
vá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto 
světem - raději se nechte proměňovat obno-
vou své mysli, abyste dokázali poznat, co je 
Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.

Necháme se formovat vlastní negativ-

ní zkušeností s Romy či frustrací většiny 
společnosti nebo přineseme naději? Bůh 
se může při Romech oslavit stejně, jako 
při všech ostatních lidech. Přineseme 
nějakou oběť pro evangelium Romům? 
Nemusíme hned zakládat služby pro 
Romy. Možná pro začátek stačí modlitba, 
trvalejší zájem, povzbuzení těm, kteří se 
na tuto nelehkou službu vydali. Potře-
bujeme investovat do romských učední-
ků, kteří dále ponesou evangelium pří-
slušníkům své komunity. S potěšením 
sleduji, jak manželé Pípalovi a Eliášovi 
z Křesťanského sboru v Opavě investují 
své úsilí do Romů. Přes všechny těžkosti 
začíná být vidět ovoce jejich práce.

Pavučina dnes
Pavučina samozřejmě není jen prá-

ce s Romy v Kunčičkách. Skrze před-
náškovou činnost a návaznou indivi-
duální a volnočasovou práci se mladí 
lidé obrátili k Bohu nebo upevnili svůj 
vztah s Ním. Jsem za to nesmírně vděč-
ný. Stejně tak jsem vděčný za své spo-
lupracovníky, které si Bůh povolal do 
služby v Pavučině. Neustále hledáme 
příležitost, jak zrcadlit lásku Pána Ježíše 
Krista praktickou pomocí a porozumě-
ním, jak srozumitelně zvěstovat evan-
gelium. Jednoznačně mohu potvrdit, že 
bez Boží přítomnosti by Pavučina nevy-
držela všechny zkoušky, kterým byla za 
dlouhé roky vystavena. Bohu díky.

Chceme sdílet s Vámi, co nás Pán Bůh 
v Pavučině naučil. Rádi se o to podě-
líme. Podívejte se na webové stránky 
www.pavucina.net, navštivte nás osob-
ně v Křesťanském sboru Ostravě – Kun-
čičkách. Budete-li o to stát a bude to 
v našich silách, můžeme přijet i za Vámi 
do vašeho sboru a vydáme svědectví, 
jak Bůh skrze nás pracuje.

tematický článek

Tým spolupracovníků 
Pavučiny
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očima ženy

 PETRA ELIÁŠOVÁ

Berete „na sekyru“
nebo to posíláte dál?Hlavně nezůstat nikomu nic…

 Moji prarodiče bydleli celý život na 
vesnici – pardon, na malém městě. Jeden 
druhému tam přesto viděli kolikrát i dál 
než do talíře – věděli, jak a komu se urodi-
lo, kdy mají tam či onde zabijačku, komu 
kroupy potloukly obilí a jak moc nesou 
komu slepice. Protože lidé měli sice kva-
litní sklepy, ale nikoliv mrazáky, nastalo 
v čase zabíjaček výslužkové období a tím 
pádem měli všichni po nějakou dobu 
o maso postaráno. Probíhalo to tak, že 
když byla zabijačka, všechny dobroty se 
evidovaly a také spravedlivě rozdělovaly 
po sousedech a známých – tomu šrůt-
ku uzeného, tam jitrnice, tuhle bandas-
ku polévky. Babička pečlivě zapisovala 
do notýsku, co od koho dostala, a podle 
toho se také orientovala, co komu poslat. 
Tomu, kdo se vždycky podělil jen o kas-
trůlek polévky, se samo sebou neposílalo 
nejlepší uzené (já vím, asi jste teď dosta-
li hlad – kdyby to bylo v rádiu, pustila 
bych písničku a vy byste si mohli nama-
zat krajíc, takhle vám nezbývá než buď 
odložit časopis, anebo polknout mlsnou 
slinu a číst dál). Po zabijačce babička sta-
rostlivě sklapla mírně umaštěný notýsek, 
s povzdechem pronesla „no, hlavně nezů-
stat nikomu nic dlužna“, a šla po své práci. 
Zřetelně si vybavuji, že ať kdokoli přinesl 
cokoli darem – i kdyby to bylo padavče, 
co sotva sebrala na cestě – babička hned 
začala běhat po domě, snášela věci na 
oplátku a třebaže si dotyčný zpravidla 
odnášel mnohem víc, než přinesl, babič-
ka ho doprovázela slovy: „A tak jsme zase 
velicí dlužníci.“

Strach z pomluv
Jako dítě jsem nad touto prapodiv-

nou hrou na oplácení žasla, když jsem 
byla větší, tak mi začala být protivná. 
Nepsané pravidlo totiž velelo zúčastnit 
se ceremoniálu přemlouvání – dotyčný 
si za žádnou cenu nechtěl na oplátku nic 
vzít, probíhala přetahovaná slovní i sku-
tečná se šoupáním tovaru od jednoho 
konce stolu ke druhému, aby nakonec 
s výslužkou spokojeně odešel. Až později 
jsem pochopila, že kdyby nic na oplátku 
nedostal, pomluvil by naši rodinu široko 
daleko, ledva by vyšel ze vrátek.

Obstát s čistým štítem
Jak jsem brala rozum, odmítala jsem 

se připojit k tomuto rituálu, kdy se něco 

jiného říká a něco jiného doopravdy oče-
kává. Vadil mi fakt, že nemůžete jedno-
duše za dar poděkovat a hotovo… Ale 
svou babičku jsem měla moc ráda, a když 
jsem věci začala vidět v ještě trochu šir-
ších souvislostech, pochopila jsem, že 
její snahu „nezůstat nikomu nic dlužná“ 
nemám právo posuzovat. Snažila se nao-
pak vždycky druhým dát míru natřese-
nou, aby mohla obstát s čistým štítem. 
Nemohla ovlivnit to, jestli ji bude někdo 
pomlouvat, mohla ošetřit jen to, že ona 
sama pro to udělala maximum. Přesto se 
mi „hra na oplácení“ vryla pěkně hlubo-
ko. To, že slova skutečně nevyjadřují to, 
co se jimi myslí, a že musím hledat skry-
tý podtext a očekávání, mi sice bylo pro-
ti srsti, zato zůstalo pod onou srstí spo-
lehlivě uložené. V srsti samotné se pak 
začali prohánět paraziti úzkosti, nejistoty 
a vztahovačnosti.

… a pošlete to dál

Když byly děti malé a bylo víc než kdy 
jindy hluboko do kapsy, začaly k nám 
mířit, ba dokonce proudit dary – igelit-
ky plné oblečení, bot či hraček. Taky to 
znáte? Zatímco dnešní maminky běž-
ně prodávají obnošené věci po dětech 
v internetových bazárcích (a není na tom 
v principu nic špatného), mezi křesťany 
to skutečně funguje jinak. Co vytřídíte, 
naskládáte do tašek, přinesete v neděli 
do sboru či do kostela a pošlete to dál. 
Případně si pak odnášíte jinou igelitku 
s oblečením, které se vám právě hodí. 
Proč tato odbočka? Protože tady si sku-
tečně nevystačíte s okřídleným rčením 
„hlavně nezůstat nikomu nic dlužná“ – 
v takovém případě je lepší si od nikoho 
nic nebrat, s tímto postojem byste totiž 
opláceli dary až do konce života. Nezbý-
vá než poděkovat, usmát se, radostně 
zvolat, že „tohle jste právě potřebovali“ 
a hotovo. Ten slastný pocit, že když vám 
někdo něco dává, skutečně za to nečeká 
nic nazpět, a když se ho zeptáte, co jste 
dlužni, odpoví, ať to neřešíte a ve zdraví 
to unosíte, vám dává křídla. V tu ránu 
je pryč tíživé jho dluhu a vy svobodně 
a radostně můžete (ale nemusíte!) pře-
mýšlet o tom, jaký druh čokolády má 
dárce nejraději, a můžete (ale nemusíte!) 
mu ji příště jen tak šoupnout do tašky. 

Překvapený výraz vašich přátel vám pak 
potvrdí, že skutečně nečekali nic nazpá-
tek.

Cesta z pasti zásluh
Což o to, na to, abych to popsala, mi tu 

stačilo pár řádků, ale abych to pochopila, 
mi trvalo několik let a stejně se mi prin-
cip „hry na oplácení“ sem tam do života 
vloudí. Že jsem se nechala vlákat do pas-
ti, poznám podle tíživého pocitu závazku 
a hrdé touhy poradit si sama a nežádat 
od nikoho pomoc. „Já přece od nikoho 
nepotřebuji žádné milosti, dokážu si to 
vyřešit sama,“ zní moje parafráze babič-
čina „jen nezůstat nikomu nic dlužna.“ 
A jsme u toho. U slova, které se dříve či 
později muselo objevit na scéně jako pro-
tipól dluhu a nekonečného kolotoče oplá-
cení. Ano, už se tu mihlo: je to MILOST. 
Ta síla, která bere dech, vhání slzy do očí 
a pudí člověka volit si správně mezi dob-
rým a zlým. Síla otevírající dveře k Tomu, 
jenž je jejím původcem a podstatou. 
Domnívám se, že Milost má ve své znaku 
také jeden oblíbený výrok, který nabízí 
laskavou výzvu: „POŠLI TO DÁL!“

Žijeme-li s pocitem dluhu, slepá ulička 
končí u nás samotných, všechnu energii 
totiž musíme vynaložit na to, abychom 
dostáli závazkům, které jsme na sebe 
vzali. Pokud ale žijeme pod patronátem 
Milosti, máme svobodu a věřím, že tou-
hu prokázat někomu dalšímu to, co jsme 
sami zakusili a co chceme dopřát i ostat-
ním.

Kdo bere milost jako standard, je 
skutečný dlužník

A ještě douška: Pokud je Milost něčím, 
co náleží do kategorie Božích tajemství, 
nikdy bychom neměli sklouznout do sta-
vu, kdy ji budeme pokládat za samozřej-
most. Jakmile skutečnost, že naším smě-
rem proudí skutky milosrdenství, bereme 
jako běžný standard, a ještě máme spous-
tu řečí, pokud nám něco není vhod, stá-
váme se skutečnými dlužníky, kteří by si 
zasloužili splatit vše do pětníku. Byla by 
škoda stát se slepou uličkou. To se raději 
nadechněme zhluboka, vyvěsme vlajku 
Milosti a třeba jen úsměvem nebo drob-
ným skutkem lásky „posílejme dál“.
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Pohádka o světle

Na kraji temného lesa bydlel šikovný 
mládenec. Jmenoval se Ondra, práce 
se nebál a nápadů měl dost a dost. Na 
co sáhl, to se mu dařilo. Nouzí netrpěl, 
protože o jeho šikovnosti se vědělo širo-
ko daleko, a tak měl vždy o živobytí 
postaráno. Jenže Ondra nebyl spokoje-
ný. Toužil po velkých činech, dalekých 
zemích a starodávných pokladech. 
A tak jednoho dne zavřel dveře i okna 
na petlici a vyrazit do temnoty lesa. 
Vzal si s sebou do vaku jenom boch-
níček chleba a starou lampu po tátovi. 
„Dávej na ni pozor,“ říkával mu táta, 
„kdo si s sebou nese světlo, vidí vždyc-
ky alespoň na jeden krok,“ vzpomínal 
Ondra na tátova slova a zamyšleně leš-
til sklíčka lampy cípem košile, když po 

pár dnech cesty usedl na pařez v hloubi 
lesa. Měl pro strach uděláno, ale přece 
jen už by rád zahlédl prosvítat mezi 
stromy jasné denní světlo. Jenže les byl 
čím dál hustší a temnější. Nejraději by 
svou lampu ani nezhasínal, ale zásoba 
oleje se tenčila a Ondru život naučil 
obezřetnosti.

Znenadání se před ním objevila jes-
kyně. Její vchod byl ještě tmavší než 
zelené příšeří lesa, ale Ondra ani na 
chvíli nezaváhal. Vždyť kde jinde najít 
poklad, než v samém srdci skal! Pohltila 
ho černá tma. Ani když se rozkoukal, 
neviděl si ani na špičku nosu. Poslepu 
navyklým pohybem zapálil knot lampy 
a vydal se dál do útrob hory. Netušil, jak 
dlouho postupoval úzkými chodbami, 
ale když už pomalu začal plamen v lam-
pě skomírat, náhle se před ním objevila 
slabá záře a s každým krokem sílila víc 
a víc. Ondra skoro ztratil dech! Úzká 
chodba se před ním rozevřela do velké 
síně osvětlené stovkami silných vosko-
vic a v ní – skutečný poklad! Lesk zlata 
a drahého kamení byl oslepující, až si 
Ondra musel clonit oči. Když překonal 
úžas, vysypal z vaku zbytky drobků 
a naplnil ho až po okraj bohatstvím..

Chtěl rozžehnout lampu, ale ouha, 
olej byl ten tam. Pokusil se sundat něk-
terou z těch velkých svící, ale nebylo 
možné s nimi pohnout, držely na svíc-
nech jako přibité.

„I co, však mi zlato na cestu posvítí,“ 
pohodil hlavou Ondra a vyrazil. Když 
pohaslá záře síně s pokladem, otevřel 
Ondra svůj vak, vytáhl kus zlata a těšil 

se na jeho mihotavé světlo. Jenže zlato 
bylo stejně temné a chladné jako ten 
nejobyčejnější kámen. Pozdě si Ondra 
uvědomil, že poklad zářil jenom proto, 
protože odrážel světlo mnoha rozžatých 
svíček. Věděl, že bloudit potmě labyrin-
tem chodeb je čiré bláznovství. Usedl 
na kamennou zem a hořce se rozplakal. 
Vzpomínal na svou chalupu, na barvu 
letního nebe i zpěv ptáků při rozbřesku 
slunce. „Kdo si s sebou nese světlo, vidí 
vždycky alespoň na jeden krok,“ zněla 
mu v uších tátova slova. „Vidět aspoň na 
jeden krok,“ zašeptal Ondra do chladné 
tmy... „dal bych za to všechny poklady 
světa...“

V tu chvíli byl vak plný pokladů ten 
tam, zato lampa mu v ruce ztěžkla. 
Byla až po okraj plná nejlepšího oleje! 
Ondra se nerozpakoval, rozžehnul knot 
a plamínek světla mu připadal jako to 
nejvzácnější, co kdy na světě spatřil. 
Rychle pospíchat chodbami, až se s úle-
vou konečně nadechl vůně lesa a čers-
tvého povětří. Vydal se rovnou cestou 
k domovu. Odstranil petlici, otevřel 
okenice, aby dovnitř vpustil co nejvíc 
světla, a pozoroval, jak sluneční paprs-
ky tančí na dřevěné podlaze. Ani si 
neodpočinul a pustil se rovnou do práce 
- však už se mu po ní pořádně stýskalo. 
A když se začalo stmívat, vzal lampu, 
doplnil olej a postavil ji do okna. Umínil 
si, že ji tam nechá svítil každou noc – co 
kdyby někdo bloudil v temnotě a světlo 
jeho lampy se stalo jeho jedinou nadějí? 
Tuhle šanci přece nemohl propásnout...

vánoční pohádka a poézia

Ja volám, Ty mlčíš, v skúškach upadám.
Ja hľadám Ťa, Ty skrývaš sa, lebo vieru 
postrádam.
Pane, viem, zas z boja utekám
a nie som tým, kým mám.
Viem, nie som generál,
vojnu stále prehrávam.

Ty nie si iba sen
Prosím, prosím, pomôž, Pane môj!
Znova Ti dávam celý život svoj!
Buď v ňom Pán a Kráľ a Otec, čo miluje
aj malé choré dieťa, ktoré neustále vzdoruje.

Ja budem kráčať znova zas a zas,
až kým v cieli neuzriem nebeský jas.
Ja budem bojovať do posledného dychu,
kým neuvidím nepriateľskej bielej vlajky 
pýchu!

A ak raz upadnem,
zas sa postavím,
lebo viem, za koho bojujem,
s kým sa nepriateľa nebojím.

A ak raz znovu upadnem,
vrátim sa späť sem,
lebo viem, ja viem,
Ty nie si iba sen,
Ty nie si iba sen...

 IVANA ÚTLA ML.

Petra Eliášová
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rozhovor o biblickém textu

Žalm 1Rozhovor Petra Vaďury
s doc. Petrem Chalupou

1 Blaze muži, který se neřídí radami své-
volníků, který nestojí na cestě hříšných, 
který nesedává s posměvači,

2 nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad 
jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.

3 Je jako strom zasazený u tekoucí vody, 
který dává své ovoce v pravý čas, 
jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, 
se zdaří.

4 Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak ple-
vy hnané větrem.

5 Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní 
v shromáždění spravedlivých.

6 Hospodin zná cestu spravedlivých, ale 
cesta svévolníků vede do záhuby.

Pane docente, lze říci, že první žalm 
tvoří jakýsi úvod ke knize Žalmů?

Ano, v současné podobě celé knihy 
žalmů je uveden jako první. Ovšem ve 
13. kapitole Skutků apoštolů (13,33) je 
citát z druhého žalmu označen v něk-
terých rukopisech jako citát z prvního 
žalmu. Proto se někteří badatelé domní-
vají, že v době sepsání Skutků tvořily 
nynější 1. a 2. žalm jeden celek, který se 
nacházel na začátku celé sbírky žalmů. 
Podle jiných byl teprve po sepsání Skut-
ků při závěrečné redakci žaltáře předřa-
zen 1. žalm jako určitý rozvinutý „nad-
pis“, který upozorňuje na velký význam 
zákona (Tóry) a právě pomocí odkazu 
na Tóru spojuje knihu žalmů s ostatní-
mi částmi Starého zákona.

Žalm začíná slovy: „Blaze muži“ a uka-

zuje, co je v životě nedůležitější. Tuto 
skutečnost vyjadřuje i svým jazykem – 
jak?

Když někdo o někom řekl, že „je mu 
blaze“, pak šlo v těch nejpůvodnějších 
situacích o jakousi gratulaci, kterou 
někoho prohlašoval za šťastného, např. 
matku po narození dítěte. Náš žalm 
prohlašuje za šťastného člověka, který 
si oblíbil Hospodinův zákon.

První žalm nabízí „nauku, jak správ-
ně žít“. Tuto nauku vystihuje doslova 
„od A do Z“ (první slovo žalmu začíná 
prvním písmenem hebrejské abece-
dy, závěrečné slovo začíná posledním 
písmenem – jde tedy o tzv. abecední 
akrostich). V žalmu nacházíme cha-
rakteristický protiklad dvou životních 
cest, popř. dvou životních stylů (srov. Jr 
17,5-8). Nejsou ovšem vykresleny jako 
možnosti, které by měly stejnou hodno-
tu – to zdůrazňuje poslední verš. Cesta 
svévolníků je pouze zdánlivě cestou; 
jednou, nejpozději na konci života, se 
zjistí, že nevede k cíli, nýbrž do záhu-
by. První žalm nestaví tedy modlícího 
se člověka před rozhodnutí, jak to činí 
helénistické nauky o dvou cestách, ale 
chce ho jednoznačně motivovat, aby 
šel cestou spravedlivých popisovanou 
v prvních třech verších a aby se vyhnul 
cestě svévolníků (verše 4-5). Vždyť Hos-
podin má zřetelně odlišný vztah ke kaž-
dé z obou cest (v. 6).

Jak je charakterizován muž, o kterém 
se dá říci, že je blahoslavený?

Šťastný lidský život je pozoruhodně 
vykreslen pomocí tří odmítaných proti-
kladů. Přitom se formy zla, které spra-
vedlivý člověk odmítá, stupňují: Nedá 
se ovlivnit radami svévolníků, nenapo-
dobuje skutky hříšných lidí a neúčast-
ní se setkání posměvačů. Slovesa řídit 
se (doslova v hebrejštině „chodit“) – 
stát – sedět, která vystihují narůstající 
podíl na jednání svévolníků, hříšníků 
a posměvačů, jsou ve tvaru, kterým se 
vyjadřuje, že blahoslavený člověk se 
definitivně rozhodl.

Co je protikladem k cestě zla, kterou 
blahoslavený člověk odmítá?

Dvojí výskyt slova zákon (hebr. Tóra) 
ve 2. verši napovídá, že zákon je hlavním 
tématem žalmu. Je také možné, že se zde 
pomýšlí na dva odlišné aspekty jediné 
Tóry, která je nejen oblíbená, ale také 
je předmětem rozjímání. Sloveso „roz-
jímat“ zde ovšem neznamená nějakou 
myšlenkovou reflexi, nýbrž vyjadřuje 
„odříkávání, polohlasnou recitaci.“ Lidé 
modlící se tento žalm mají umět slova 
Tóry proto, aby si je osvojili jako nauku 
pro život a aby je předali svým dětem. 
V této souvislosti může být zajímavé, 
že hlavní úkol ideálního krále spočívá 
podle Páté knihy Mojžíšovy (Dt 17,14-
20) v tom, aby si „po všechny dny svého 
života“ nahlas četl v exempláři Tóry, kte-
rý si nechal zhotovit. Tím se má naučit 
bát se Hospodina, plnit Tóru a nepovy-
šovat se nad své bratry. Totéž přikazuje 
Hospodin Jozuovi (podle Joz 1,7-8) a sli-
buje mu, že pak se ve všem zdaří cesta 
do zaslíbené země (1,2b = Joz 1,8; 1,3b 
= Joz 1,7).

Pane docente, můžeme i my dnes roz-
jímat zákon Hospodinův? Jak?

Dnes máme tištěný nebo digitalizo-
vaný text, k němuž se můžeme kdykoli 
vrátit. V dřívějších dobách si nemohl 
knihu pořídit každý člověk. Lidé byli 
odkázáni na to, co si zapamatovali. 
Recitovali tedy posvátné texty znovu 
a znovu, až je znali nazpaměť. Potom je 
polohlasně odříkávali, aby se tak jejich 
obsah stal něčím, co ovlivňuje jejich 
život. To může být dodnes jakýmsi pří-
kladem a návodem. Naučíte se ty nejdů-
ležitější biblické texty nazpaměť a říká-
te si je znovu a znovu.

Co je důsledkem takového postoje?

Obsah takto osvojených textů utvá-
ří a přetváří život. Člověk popisovaný 
v prvním žalmu se nechá Hospodino-
vou Tórou uchvátit natolik, že ta pak 
uplatňuje svou sílu, otevírá jeho srdce 
i ústa, vede ho ke zvláštnímu vztahu 
vůči Tóře – takže ta se pak stává „jeho 
Tórou“.

Ve čtvrtém a pátém verši žalmista 
charakterizuje život svévolníka: „Se 
svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy 
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hnané větrem. Na soudu svévolní neob-
stojí, ani hříšní v shromáždění spraved-
livých.“ Základem této charakteristiky 
je poukaz na Boží soud. Na jaký?

Učitelé moudrosti vštěpovali svým 
žákům, aby především dobře žili, aby 
jejich život nebyl bezcenný jako plevy. 
Ale v 5. verši odkazuje první žalm na 
Boží soud, který se odehraje v posled-
ní době. Na takovém soudu obstojí jen 
spravedliví. Řecký a latinský překlad 
o nich dokonce tvrdí, že „vstanou z mrt-
vých“.

Co znamená, že svévolníci jsou jako 
plevy hnané větrem? Vždyť víme, 
jak dobře se často lidem bez skrupulí 
a morálky daří.

Obrazné vykreslení života svévol-
níků má v souvislosti se soudem (Iz 
17,13; Sof 2,2; Mal 3,19) velmi negativ-
ní význam. „Plevy“ se objevují o žních, 
jde však o nicotný „výnos“, který vítr 
rozfouká. Svévolníci jsou tedy neplodní 
a nicotní – obrazně – jako plevy. Musí-
me si uvědomit, že jde o životní sklizeň 

– s ohledem na druhé i na sebe. Právě 
zde odhaluje první žalm, že úspěch své-
volníků je pouze zdánlivý.

Proč neobstojí hříšní ve shromáždění 
spravedlivých.

Vzhledem k souvislosti mezi činy 
a jejich důsledky je pravděpodobný ten-
to smysl: Na Božím soudu, který bude 
definitivním rozdělením svévolníků 
a spravedlivých (srov. Mal 3,18) a který 
přinese spásu shromáždění spravedli-
vých (srov. také Ž 149), neobstojí prá-
vě svévolníci a hříšníci (srov. Nah 1,6), 
čili nebudou mít účast na shromáždění 
spravedlivých.

Závěr žalmu přináší jakýsi sumář: 
„Hospodin zná cestu spravedlivých, ale 
cesta svévolníků vede do záhuby.“ Ta 
věta je velmi důležitá, protože ukazuje, 
že obě cesty, tedy cesta spravedlivých 
a cesta svévolníků, se od sebe velmi 
podstatně liší. V čem?

Skutečnost, že Hospodin „zná“ ces-
tu spravedlivých, znamená především 
jeho láskyplnou náklonnost. Spraved-

liví prožívají jeho poznání jako životní 
společenství s ním, které jim dává sílu 
a světlo, aby mohli a chtěli po takové 
cestě „jít“ dál (srov. Ex 33,12; Jr 1,5; Ž 
31,8; 37,18). Na druhé straně však zna-
mená toto poznání jisté očišťování. Toho 
je zapotřebí proto, aby cesta spravedli-
vých zůstala skutečně cestou k životu 
a neukázala se cestou bludnou jako ces-
ta svévolníků. Ti totiž dojdou k hrozné-
mu poznání, že to, co pokládali za cestu, 
žádnou cestou není. Také tuto poslední 
výpověď musíme ovšem vidět v souvis-
losti s celým textem: Chce povzbudit 
k tomu, aby si člověk zvolil cestu spra-
vedlnosti a šel po ní. Všechny následu-
jící žalmy jsou pak „ukazateli“ na této 
cestě.

Slovo „blahoslavený“ připomíná řadu 
textů z Nového zákona, které je také 
užívají. Připomeňte nějaké.

V Novém zákoně se setkáváme 
s určitými soubory blahoslavenství, 
jež prohlašují za šťastné na konci svě-
ta ty, kteří mohou být v současné době 
docela nešťastní. Takto Ježíš blahoslaví 
v Lukášově evangeliu chudé, hladové, 
plačící a pronásledované. V Matoušově 
evangeliu představuje osm blahosla-
venství podmínky pro vstup do Božího 
království. Pozoruhodně i Janovo zjeve-
ní vyzývá pomocí sedmi blahoslavenství 
k vytrvalosti – až po přijetí mučednické 
smrti.

Když se osobně modlíte slovy prvního 
žalmu, co ve vás jeho slova vyvolávají?

První žalm mi vždycky připomíná dva 
základní směry, kterými se může ubírat 
i můj život. Vede mě vždy znovu k roz-
hodnutí pro ten způsob života, v němž 
je Boží zákon vždy na prvním místě. 
Doufám, že i mě opakovaná recitace 
biblických textů postupně přetváří, aby-
ch snad mohl přinášet užitek druhým 
„jako strom zasazený u tekoucí vody“.

Doc. Petr Chalupa, Th.D., biblista, 
starozákonnní exegeta, překladatel 
a vyučující na Cyrilometodějské teo-
logické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci. V letech 2003-2006 byl 
jejím děkanem, dnes působí jako její 
proděkan pro studijní záležitosti.

Rozhovor vznikl jako příprava na 
natáčení pořadu Ranní slovo pro Čes-
ký rozhlas Vltava. Od ledna 2014 bude 
postupně v těchto nedělních pořadech 
probrána celá kniha Žalmů.

rozhovor o biblickém textu

Doc. Petr Chalupa, Th.D.
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život křesťana

Ukázat na „netu“ 
svůj profil křesťana

Interview s online-misionářem
Otázka: Jaký význam má 

internet ve tvém životě?
Jsem už řadu let aktivní 

uživatel internetu jako zdroje 
pro nejrůznější informace. Je 
to pro mne dnes nejdůležitěj-
ší komunikační médium jak 
v služební, tak i v soukromé 
sféře. Je to prostě geniální, 
jak rychle se mohu dostat ke 
všem důležitým informacím 
a jak pohodlně mohu komu-
nikovat s každým, ať už je to 
kdokoliv a kdekoliv na světě 
v kteroukoli chvíli. Není to 
prosté telefonní vedení, nýbrž 
životní prostor, charakteris-
tický transparentností, pro-
pojením, rychlostí a sdílením 
informací. Každé přihlášení 
je jako vstup do domovsky 
důvěrně známého světa.

Otázka: V jakých sociál-
ních sítích jsi aktivní a proč?

Jsem nadšený uživatel Fa-
cebooku. Tato síť je rezervo-
vána spíše pro mé soukromé 
kontakty. Ke svým služebním 
kontaktům používám základ-
nu XING. Mám účet také 
u Twitteru a jsem zastoupen 
také u StayFriends a Lin-
kedIn. Ovšem tyto sítě použí-
vám jen sporadicky. Sociální 
sítě nabízejí jedinečnou pří-
ležitost ukázat svým součas-
níkům, kdo jsem. V každé 
sociální síti se zakládá osob-
ní profil, který informuje mj. 
o mých hodnotách a zájmech. 
A tak mohu každého, kdo se 
zajímá o můj profil, upozornit na svůj 
život věřícího křesťana. U XINGu např. 
nalézá uživatel pod rubrikou „osobní“ 
o mně toto:

Nabízím: Zkušenosti k tématům 
„sloužící vedení“, „duchovní inteligen-

ce“, „management by love“ (řízení lás-
kou). Semináře k hodnotově zaměře-
nému vedení a tématům pro manželské 
partnery.

Hledám: Zkušenosti k tématům 
„inspirace spolupracovníky“ a „sloužící 
vedení“.

Zájmy: hodnotově orien-
tované vedení, relevantnost 
víry v top-managementu a ve 
všedním dnu, etika a hodnoty 
v podnikání, dobrá literatura 
a filmy, vedení vztahů v manžel-
ství a rodině, velké rodiny (sám 
mám sedm dětí).

Organizace: IVCG (mezi-
národní svaz křesťanských 
obchodníků) www.ivcg.org 
(vedoucí skupiny Hof) – Hor-
nofogtlandský svaz pro vnitřní 
misii Marienstift Oelsnitz e.v. 
(představenstvo) – Kongres 
křesťanských vedoucích pracov-
níků (KcF).

Otázka: Není přílišná trans-
parentnost nebezpečná?

Jako křesťané bychom měli 
transparentnost schvalovat. 
Jsem transparentní před Bohem 
– zná dokonce i moje myšlenky. 
Hřích žije v skrytosti. „Světlo“ – 
jak to nazývá Bible – je něčím, 
o co stojí usilovat. Proto chci být 
transparentní i před ostatními 
lidmi. Mají a smějí vědět, kdo 
jsem a jak vystupuji.

Záleží ovšem na každém, co 
o sobě uvede v sázku. Všechno, 
co napíši na síť, je moje vlastní 
svobodné rozhodnutí.

Na tom je založena také 
důležitá hodnota v sociálních 
sítích – důvěra. To je devíza jak 
v normálním, tak i ve virtuálním 
světě, který usiluje o to, aby se 
vztahy a komunikace podařily.

Mnozí lidé, se kterými se 
setkávám, jak křesťané, tak i nekřesťa-
né, jsou velmi pesimističtí, co se týče 
bezpečnosti virtuálního světa. Mno-
zí křesťané jsou právě tak nedůvěřiví 
a nastavení proti jako všichni ostatní 
a to považuji za škodu. Doposud jsem 
nezažil nikdy zneužití mých dat.

Wolfgang Kuhs
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WOLFGANG KUHS
Z ČASOPISU PERSPEKTIVE 06/2013

PŘELOŽIL T. PALA

Připusťme, že internet je také stoka 
a že tam existuje mnoho nesmyslné-
ho a že se sociálními sítěmi šíří také 
odpad. O to důležitější je to, že můžeme 
Filipským 2,15 aplikovat i na digitální 
svět a být v této temnotě rozpoznatelní 
jako nebeská světla.

Otázka: Jak dlouho jsi v těchto soci-
álních sítích aktivní a co tam konkrétně 
děláš?

Průměrně jsem denně 30 minut aktiv-
ní na Facebooku a XINGu. FB využívám 
jako kontaktní médium pro svou rodi-
nu. Děti jsou zčásti rozběhlé po celém 
světě. Zřídili jsme si vlastní skupinu, 
která slouží pouze výměně informací 
uvnitř rodiny. Existuje skupina pro sbor 
(Křesťanské shromáždění Hof) a spous-
ta informačních stránek, které mne zají-
mají a jejichž zprávy denně čtu. Vlastní 
příspěvky na mé webové stránce použí-
vám spíše výjimečně, velmi rád ale 
vystavuji evangelizační videa anebo nej-
zajímavější příspěvky. Velmi rád také 
využívám možnost pozvání nekřesťanů 
na křesťanské akce. Tak mohu např. 
přes XING přiložit akci „setkání na 
seminář IVCG“ a pozvat své nevěřící 
kolegy na tuto misijní akci.

Otázka: Reagují lidé na tvém netu na 
tvé misijní úsilí?

Trvale existují pozitivní reakce na 
aktivity, které jsem vrazil na síť. Evange-
lizační příspěvky na Facebooku mohou 
být kýmkoliv, kdo je se mnou v síti, být 
opatřeny označením „To se mi líbí“ ane-
bo být komentovány. Právě když moji 
nekřesťanští kolegové a přátelé reagují 
takto, mohu je opětovně osobně oslo-

vit. Také mohou být prostřednictvím 
sociální sítě pozváni k misijním aktivi-
tám „přátelé“, od kterých bych to nikdy 
nečekal.

Otázka: Jsi generálním ředitelem 
spořitelny se 750 spolupracovníky. Jis-
tě znají tvůj profil – pozorují ale také 
i ve všedním životě, že jednají s věřícím 
šéfem?

Ano, moji spolupracovníci vědí, že 
jsem věřící křesťan. Na jedné stránce 
znají můj XING profil, ale také výroky 
v našem intranetu, kde se např. v jed-
nom interwiev jasně přiznávám k Ježíši 
Kristu jako ke svému Pánu a největšímu 
vzoru. Ve všedním životě hrají rozhovo-
ry o otázkách víry spíše podružnější 
roli, ale pozorují velmi přesně, zda mé 
činy souhlasí s mým hodnotovým sys-
témem. Vnímají přesně, zda o integritě, 
žebříčku hodnot a o sloužícím vedení 
jen teoretizuji, anebo zda tyto hodnoty 
mohou zakoušet všichni jako autentic-
kou vedoucí sílu. Jsem velmi vděčný, 
že mně moji spolupracovníci v pravi-
delných hodnotitelských rozhovorech 
potvrzují, že mne vnímají jako autentic-
kého křesťana.

Otázka: Jaká pravidla doporučuješ 
při používání sociálních sítí?

Při vší otevřenosti vůči virtuálnímu 
světu je jistě dobré položit si smys-
luplná omezení. Při dvou milionech 
vyhledávání, 100 000 tweetů, 205 mili-
onech e-mailů a 685 000 facebookových 
komentářích každou minutu, se lehce 
můžeme ztratit v mlze všeobjímajícího 
on-line existence. Ne nadarmo si stěžují 
mnozí současníci na razantní akcelera-

ci našeho života. Nutně potřebujeme 
rozumná pravidla pro omezení našich 
aktivit ve virtuálním světě, aniž bychom 
je přitom zatracovali.
Zde jsou mé návrhy:
• Omez své „přátele“ na Facebooku 

na lidi, které znáš i z reálného svě-
ta. Přičemž je zde bohužel „přátel-
stvím“ míněna jen známost.

• Kontroluj pravidelně svou síť a zbav 
se lidí, s nimiž nemáš žádný kon-
takt.

• Odděl se důsledně od lidí, kteří 
zavalují tvou stránku nesmyslnými 
komentáři.

• Nevyužívej internet k tomu, aby ses 
zbavil své osobní frustrace. Piš jen 
to, co bys svému protějšku dokázal 
říci osobně.

• Šetři s vlastními příspěvky a ptej se 
před tím, než je odešleš, zda bys je 
rád četl i po desíti letech.

• Buď velmi opatrný se stlačením tla-
čítka „To se mi líbí“. Jinak se nesmíš 
divit, když budeš zavalen reklamou 
a zmatečnými informacemi.

• Omez svůj čas na internetu tak, že 
ti zůstane dostatek času pro péči 
o vztahy ve skutečném životě.

• Dopřej si pravidelně dny a čas bez 
internetu. Nedopusť, aby tvůj život 
a čas byly určovány závislostí na 
vyhledávání nejnovějších dat a mailů.

Ukazuji rád profil na síti, protože 
nemám co skrývat. Projevit se na inter-
netu jako křesťan, to je velkolepá šan-
ce působit misijně v naší společnosti 
a naplnit naše poslání jak nositelé svět-
la v tomto světě.

Otázka: Jaké máš plány, co se týká 
dalších aktivit na internetu?

Plánuji, že si s manželkou zřídíme 
blog, ve kterém budeme pravidelně psát 
na téma „tajemství šťastného manžel-
ství“. Myslím si, že v německy hovořící 
oblasti je ještě málo blogujících manžel-
ských párů, které mají co říci na toto 
téma. Kromě toho zamýšlím iniciovat 
interní blog v naší spořitelně, který se 
bude zabývat otázkami vedení a hod-
not. Jistě by existovaly mnohé další 
nápady, ale v omezeném časovém roz-
vrhu se musí správně nastavit priority.
Wolfgang Kuhs žije v Hofu a je 
předsedou představenstva spořitelny 
ve Vogtlandu (SRN)

život křesťana
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recenze

PAVEL NOVÁK
ŘEDITEL ČESKÉ BIBLICKÉ 

SPOLEČNOSTI

Nové vydání
Bible kralické

U příležitosti 400letého výročí vydání 
Bible kralické z r. 1613 připravuje Čes-
ká biblická společnost nové kompletní 
vydání kralické „Šestidílky“ v původ-
ním znění.

„Výborně dobrý způsob, jak se má dob-
ře po česku psáti neb tisknouti, vytažený 
z České biblí, která na několik dílů roz-
dělena a vejklady po krajích položenými 
vysvětlena byvši, mezi nekatolickými jest 
u veliké vážnosti, ale pro kacířské bludy 
od katoliků ani čísti, ani chovati se nemá. 
Nicméně poněvadž (podlé všech zdání) nad 
jiné české knihy vlastněji, pěkněji a pilněji 
vytištěna byla, způsob jejího písma nemůže 
se než nad míru chváliti — a ten tuto se 
vykládá a hoden jest, aby všickni školní 
mistrové poručili svým učedlníkům jej míti 
bedlivě čísti a podlé něho psáti se učiti.“

Tuto pochvalu na kvalitu textu Bible 
kralické nenapsal žádný tajný evange-
lík či zastánce české reformace, jak by 
se na první dojem mohlo zdát. Citát 
pochází z pera jezuitského kněze, jazy-
kovědce a překladatele Svatováclavské 
bible Matěje Václava Štajera z roku 
1668, tedy z doby, kdy Bible kralická 
byla na seznamu zakázaných knih. Jest-
liže i sami „ideoví“ odpůrci takto vysoce 
hodnotí jazykovou kvalitu kralického 
textu, nepřekvapí, že jeho zvukomaleb-
nost a jadrnost uchvacuje dodnes. A je 
tedy logické a přirozené, že po vyhod-

nocení zájmu církví se ČBS pustila do 
nesnadného projektu přepisu celé šes-
tidílky z původních tisků a že po 420 
letech po dokončení posledního dílu 
se budou moci čtenáři opět pohodlně 
zahloubat do komentářů našich předků, 
do toho, jak aktuálně viděli živý biblic-
ký text promlouvající do jejich aktuální 
situace.

Čtenář se potká se spoustou jazyko-
vých zajímavostí: objeví, kdo to byl člo-
věk hovadný, co je to ckání, zda člověk 
rozšafný byl rozšafný i z pohledu dneš-
ního významu slova, že syn králíka byl 
vlastně člověk, že čtverák neměl vůbec 
smysl pro humor, ale jeho postavení spí-
še budilo hrůzu. A co myslíte, dostalo se 
nějak objevení Ameriky do šestidílky? 
Proč vyzývají překladatelé v předmluvě 
čtenáře, aby při čtení „pamatoval na lás-
ku křesťanskou“? To vše a mnoho dal-
ších je připraveno dychtivému čtenáři.

Nepřekvapí, že Bible kralická je 
považována za vrcholné překladatel-
ské dílo 16. století a ve svém původním 
vydání (1579 – 1594) byla i mimořád-
ným dílem knihtiskařským. Teologové 
Jednoty bratrské jedinečným způso-
bem skloubili svou hlubokou zbožnost, 
odvahu pro nové tlumočení biblické 
zvěsti a vynikající cit pro český jazyk. 
Při své práci vycházeli z původních 
textů a podařilo se jim nově přetlumo-

čit biblickou zvěst do podoby, která 
ani dnes neztrácí na své přímočarosti 
a jazykovém půvabu. Kralický překlad 
významně ovlivnil nejen vývoj české 
protestantské teologie, ale i pozdější 
české překlady a v podstatné míře také 
vývoj českého spisovného jazyka.

Toto první kompletní vydání s původ-
ními poznámkami a v jednom svazku 
se vyznačuje moderní a dobře čitelnou 
grafickou úpravou. Publikovaný text 
je přepisován podle pravidel předních 
českých bohemistů a splňuje kritéria 
odborné edice, zachovává některé jazy-
kové zvláštnosti a odchylky od dnešní-
ho i dobového úzu, které byly v pozděj-
ších edicích často odstraněny. Podává 
tak velmi zajímavé svědectví o období 
ustalování českého pravopisu. Edice 
však zároveň vychází vstříc dnešnímu 
laickému čtenáři a provádí základní 
úpravu pravopisu (např. g → j, w → v), 
takže je velmi dobře čitelná každému, 
kdo zná text Bible kralické z r. 1613. 
Publikace původních poznámek, ale 
i porovnání hlavního biblického textu 
kralické „Šestidílky“ a „Jednodílky“ z r. 
1613 tak nabízejí pro Písmáka nová dob-
rodružství.

BIBLE KRALICKÁ ŠESTIDÍLNÁ 
– nové kompletní vydání 
s původními poznámkami

Pevná šitá vazba se sleporažbou; dvou-
barevný tisk. Formát: 167 × 235 mm. 
Předpokládaný rozsah: ca 3 000 stran.
Přepokládaná cena: ca 1 200 Kč.
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JANA ČÍŽOVÁ

Chceme vidieť Ježiša

Chceme vidieť Ježiša od autora Roya 
Hessiona je malá útla knižka no s bo-
hatým obsahom. Ja som v nej našla veľa 
podnetných myšlienok. Kniha reagu-
je na to, že niekedy sa príliš necháme 
vtiahnuť do pozorovania samých seba 
a svojho konania. Do určitej miery je 
dobré pozorovať a hodnotiť seba samé-
ho, či žijem a konám podľa Písma, ale 
oveľa dôležitejšie je v prvom rade hľa-
dieť na Ježiša. Táto kniha poukazuje na 
Pána Ježiša, ako na pôvodcu aj završo-
vateľa našej viery, ako na toho, ktorý je 
a má byť pre nás všetkým, bez ktoré-
ho nemôžeme nič robiť. Preto je potreb-
né občas sa zastaviť a prehodnotiť, či je 
On stále na prvom mieste v našich živo-
toch. A keď už hľadíme na Ježiša, táto 
kniha nám pripomenie, aký On je a čím 
všetkým sa nám stal. Autor to znázor-
ňuje na menách Pána Ježiša. Tak, ako sa 
kedysi Boh predstavil Mojžišovi v horia-
com kre: „Ja som“ (2. Mojžišova 3,14), 
tak isto sa predstavuje aj Pán Ježiš Ži-
dom: „Ak neuveríte, že Ja som, zomriete 
vo svojich hriechoch.“ (Ján 8,24) V kni-
he sa dočítate podrobnejšie o tomto Bo-
žom mene a o ďalších výrazoch, s kto-
rými sa v Biblii spája. Ja vytiahnem len 

krátky úryvok, krátku úvahu nad 
týmto menom:

„Ja som“ je neúplná veta, chý-
ba jej, kým je Boh. Ja som – kto? 
Aké zvláštne, keď pri ďalšom čítaní 
Biblie zisťujeme, že Boh tým hovo-
rí: „Ja som všetko, čo môj ľud potre-
buje“ … Kým nevezmeme do úvahy 
naše ľudské potreby, zostáva toto 
veľké Božie meno v uzavretom kru-
hu: „Som, ktorý som.“ Tak zostá-
va Boh nepochopiteľný. Hneď, ako 
však pred Neho predstúpi ľudská 
bieda a trápenie, stane sa presne 
tým, čo človek práve potrebuje. … 
Chýba nám pokoj? „Ja som tvoj po-
koj.“ Chýba nám sila? „Ja som tvo-
ja sila.“ Máme nedostatok duchov-
ného života? „Ja som tvoj život.“ 
Potrebujeme múdrosť? „Ja som tvo-
ja múdrosť,“ a tak ďalej. Meno Ja-
hve (Ja som) je ako nevyplnený šek. 
Viera naň môže doplniť to, čo prá-
ve potrebuje…

Autor sa potom podrobnejšie za-
oberá niektorými z Ježišových mien ale-
bo označení, ktoré nachádzame v Biblii. 
Poukazuje na to, že Ježiš:
• je našou Pravdou – pomáha nám vi-

dieť pravdu o sebe, o Ňom i o svete 
okolo.
„Veď každý, kto robí zle, nenávidí 

svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skut-
ky nevyšli najavo. Kto však koná prav-
du, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho 
skutky sú vykonané v Bohu.“ (Ján 3,20-
21) Očakávali by sme po vete: „Kto robí 
zle,“ že bude pokračovať veta „Kto však 
robí dobre.“ Boh namiesto toho hovo-
rí: „Kto však koná pravdu, ide na svet-
lo.“ … Nová možnosť, ktorú Boh sta-
via proti nášmu „zle robiť“, nie je „dob-
re robiť“, ale „konať pravdu“. To zname-
ná: byť úprimný v súvislosti s našou vi-
nou… Tak získame pravý vzťah s Bohom 
i s ľuďmi skrze krv Kristovu.

• je Dverami – dverami cez múr hrie-
chu, ktorý nás oddeľuje od Boha; dve-
rami k bohatému požehnaniu, ktoré 
nám Boh pripravil; dverami doširoka 
otvorenými pre každého a v každej si-
tuácii; dverami nízkymi, do ktorých 
sa treba skloniť…

Evanjelium nás nevolá k tomu, aby 
sme sa pokúsili byť ako Kristus, ale aby 
sme prišli skrze Krista. Máme pred se-
bou dvere, nie iba vzor.

• je Cestou – dverami nevchádzame do 
príbytku, kde by sme sa mohli usadiť, 
ale na cestu, po ktorej treba neustále 
kráčať; nie je to však cesta ku Kristovi 
skrze modlitbu, čítanie Biblie, poslú-
chanie Boha atď., ale naopak, Kristus 
je cesta ku všetkým týmto veciam.
Ovce predsa nechodia k „živej vode“, 

aby našli pastiera, nie, pastier ich vedie 
k „živej vode“.

Keď Ježiš hovorí: „Ja som cesta,“ dodá-
va: „a pravda a život.“ Tieto dva pojmy 
neprinášajú dve celkom nové myšlien-
ky, ale odkazujú späť na „cestu“ a bliž-
šie ju určujú. Je to, ako keby chcel pove-
dať: „Ja som cesta, ktorá je cestou prav-
dy a života.“

• a je i naším Cieľom – cieľom našej 
cesty nie je zbožný život, zvestovanie 
evanjelia alebo ovocie Ducha či rôzne 
iné dary a požehnania, ktoré nám Boh 
rád poskytne, cieľom je znova Kristus, 
v ktorom to všetko nájdeme a máme 
prichystané.
Naším cieľom má byť sám Pán Ježiš. 

Nie preto dávame svoj vzťah s Ním do 
poriadku, aby sme dostali prebudenie 
alebo moc, alebo aby nás Boh použil ale-
bo aby sme prijali to či ono požehnanie, 
ale aby sme získali Jeho. 

Ak vás táto téma zaujala, viac sa do-
zviete v knihe Chceme vidieť Ježiša.

Roy Hession

recenzia

Jana Čížová
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biblická úvaha

Slovné spojenia „naplnený Svätým 
Duchom“, „plný Svätého Ducha“ v pô-
vodnom jazyku Novej zmluvy súvisia 
s dvomi slovesami, pimplemi a pleroo 
a s jedným podstatným menom, pleres. 
Prvé z týchto slov sa nachádza naprí-
klad v Lk 1,15.41.67; Sk 2,4, 4,8.31, 13,9. 
Jeho použitie v inom spojení sa nachá-
dza napríklad v Lk 5,26, „naplnení báz-
ňou“.

Thayer o použití tohto slova na tom-
to mieste hovorí: „O tom, čo sa úplne 
zmocňuje mysle, hovoríme, že ju napĺ-
ňa.“ Ak Svätý Duch disponuje mysľou 
a srdcom veriaceho, taký veriaci je „na-
plnený Svätým Duchom.“ Ten istý autor 
píše, že všetky tri uvedené výrazy, ako 
sú v gréckej Novej zmluve používané, 
vedú k tomu istému záveru.

Nie je správna predstava, že Svätý 
Duch plní naše srdcia v takom zmys-
le, ako keď nejaká kvapalina plní 
prázdny priestor. Srdce človeka nemá 
podobu nádoby, aby sa mohlo vy-
prázdňovať a plniť. A Svätý Duch nie 
je nejaká látka, substancia, ale Osoba 
a kontroluje inú osobu, veriaceho člo-
veka. On kresťana nenaplňuje, ale ho 
ovláda.

Písmo napomína veriacich: „Buď-
te plnení Duchom!“ (Ef 5,18) Teda, 
buďte pod kontrolou Ducha! Už sama 
skutočnosť, že ide o napomenutie, na-
povedá, že Duch neovláda veriace-
ho automaticky iba preto, že v ňom 
prebýva. Závisí to od jeho aktívneho 
a správneho postoja k Svätému Du-
chu. Veriaci Ho musí uznať ako toho, 
ktorý bol Otcom poslaný, aby posvä-
til jeho život a veriť Mu, že svoju služ-
bu v ňom a skrze neho vykoná. Musí 
tu byť vždy prítomná a vedomá závis-
losť od Ducha a rozhodné podriade-
nie sa Jemu.

Náš Pán postavil ohľadne plnos-
ti Ducha dve jednoduché požiadav-
ky (J 7,37-38): smäd po Ňom a dôve-
ra v Pána Ježiša vo veci vedenia Svä-
tým Duchom. „Ak je niekto smädný“ 
– to sa týka túžby veriaceho, aby Svä-
tý Duch ovládal každú jeho myšlien-
ku, slovo, skutok. Po pohári s vodou 
siahame iba ak sme smädní. Rovna-

ko iba vtedy, ak túžime po ovládaní 
Svätým Duchom, si ho aj privlastňuje-
me. Žiadosť po Jeho vedení bude me-
dzi iným zahrňovať túžbu po tom, aby 
nás viedol k súdeniu hriechu v našich 
životoch a aby z nich hriech odstraňo-
val, aby nás oddelil od všetkého, čo by 
nás chcelo pútať k tomu systému, kto-
rý nazývane svetom; túžbu po tom, 
aby zosadil naše „ja“ a urobil Pána Je-
žiša absolútnym Pánom a Majstrom, 
túžbu po tom, aby v nás pôsobil svo-
je ovocie, pripodobňoval nás Kristo-
vi, aby nás viedol a učil. Taká túžba je 
vážna vec. Zahrňuje ukrižovanie sa-
mého seba – a to vlastné „ja“ ťažko 
zomiera. Život ovládaný Svätým Du-
chom je život ukrižovaný.

Ďalšou požiadavkou je viera. Pán 
povedal: „Kto verí vo mňa… rieky ži-
vej vody potečú z jeho vnútra.“ Dôve-
ra alebo viera v tejto súvislosti nie je 
iba vierou v Neho ako Spasiteľa, ale 
viera v Neho ako takého, ktorý plní 
Duchom. Život ovládaný Duchom je 
záležitosť viery. Z viery sme dosiahli 
ospravedlnenie, z viery máme dosiah-
nuť i posvätenie. Na začiatku nového 
dňa je dobre do modlitieb zahrnúť aj 
ďakovanie za to, že Svätý Duch je prí-
tomný v našich srdciach, vyjadriť túž-
bu po Jeho vedení a rozhodné uistenie 
sa v dôvere v nášho Pána, čo sa týka 
vedenia Svätým Duchom počas tohto 
dňa. Je taktiež dobre v priebehu dňa, 
keď sme vystavení pokušeniam ale-
bo keď potrebujeme poučenie z Bo-
žieho slova, silu na plnenie povinnos-
tí, v pokojnej dôvere rátať so službou 
Svätého Ducha a závisieť od Neho vo 
všetkom potrebnom vedení, múdros-
ti a sile. On čaká, aby sme Ho uzna-
li a Jemu dôverovali, rátali s Jeho po-
mocou. Je tu, v nás prebývajúci Svä-
tý Duch, aby bol vždy k službe veria-
cemu. Zo strany veriaceho sú iba dve 
podmienky: túžiť po tomto ovládaní 
a veriť v Pána Ježiša v tejto veci.

V Písme nieto výroku, že by sme sa 
pre seba mali modliť o plnosť Ducha. 
Náš Pán povedal učeníkom (Lk 11,13): 
„O koľko skôr dá Otec z neba sväté-
ho Ducha tým, ktorí Ho prosia.“ Tu 

učeníkov povzbudzuje, aby Ho prosi-
li o osobu Svätého Ducha, a nie o Jeho 
plnosť. To bolo ešte pred Letnicami. 
Zdá sa, že oni Otca o Svätého Du-
cha nežiadali, a tak Pán hovorí: „a ja 
požiadam Otca a dá vám iného Teši-
teľa.“ (J 14,16) V tomto verši slovko 
„ja“ je v gréckom texte zdôraznené. 
Oni nežiadali – požiadal On. Výsled-
kom boli Letnice. Treba preto rozlišo-
vať medzi prosbou o osobu Svätého 
Ducha, a o Jeho plnosť, čiže ovláda-
nie. Netvrdíme, že veriaci, ktorý pro-
sí o plnosť Ducha, neokúsi Jeho kon-
trolu nad svojím životom. Ak žiada vo 
viere a súčasne celý svoj život podria-
di Jeho vedeniu, a žiada, aby bol vy-
slobodený od hriechu, potom výsle-
dok je ovládanie Svätým Duchom. Ale 
veľmi často je takéto žiadanie spoje-
né s nepodrobeným životom. No vie-
ra v Pána Ježiša ohľadne tejto kontro-
ly zahrňuje podriadenosť srdca Svä-
tému Duchu. Vyžaduje si celú mrav-
nú a duchovnú stránku bytosti veria-
ceho kresťana. Mnohí hriešnici v stra-
chu pred temnými dôsledkami hrie-
chu prosili Pána, aby ich spasil, ale ne-
boli ochotní vzdať sa svojich hriechov. 
Mnohí vykúpení žiadali Svätého Du-
cha, aby ich naplnil, viac ich posilnil 
pre službu, no nie sú ochotní urobiť 
revíziu vo svojich srdciach a vzdať sa 
niektorých vecí a niektorých malých 
zamilovaných hriechov. Ale výrok vie-
ry v Pána Ježiša o túto plnosť človeka 
núti, aby sa konfrontoval s otázkou 
hriechu a nedostatočného podrobe-
nia svojho života Pánovi a aby sa s tý-
mito vecami vyrovnal. Niekedy pros-
ba o také ovládnutie môže byť spre-
vádzaná nie vierou, lež neverou. Jed-
noduché: „Pane Ježišu, túžim po tom, 
aby Svätý Duch ovládal každú moju 
myšlienku, slovo a čin, a verím Ti vo 
tejto veci,“ je biblický spôsob, ako si 
privlastniť plnosť Ducha. Keby sa to 
niekomu zdalo príliš puntičkárske 
pridržiavanie litery, treba poukázať 
na presnosť slov, ktoré Pán Ježiš pou-
žil o Svätom Duchu, keď hovorí: „lebo 
prebýva u vás, a bude vo vás.“ (J 14,17) 
Tak rozlišuje medzi prítomnosťou Du-
cha vo veriacich v dobe milosti.

V Písme nieto zmienky, že by sme 
mali očakávať na plnosť Ducha. Je-
žiš povedal učeníkom: „A hľa, ja po-
šlem na vás zasľúbenie svojho Otca, 
a vy budete v meste Jeruzaleme, do-

Duchom!
Buďte plnení seriál (3. časť)

(dokončení na straně 27)
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kiaľ nebudete odiati do moci z výsos-
ti.“ (Lk 24,29) Všimnime si, že im ne-
povedal, aby čakali na plnosť, ale na 
osobu a príchod Svätého Ducha. Ten 
prišiel na Letnice. Je tu – už netreba 
na Neho čakať.

Božím zámerom pre normálny ži-
vota kresťana je trvalé, vedomé a roz-
hodné podriadenie sa Svätému Duchu 
– život s vrúcnou túžbou po Jeho nad-
vláde nad celou našou bytosťou. Túto 
kresťan potrebuje – ak má trvalo ví-
ťaziť nad hriechom, ak krása Kristov- JÁN KUČERA

ZO SPRÁVY HLASU MUČENÍKOV
PRELOŽIL A UPRAVIL JÁN HUDEC.

Boulos Georgas, evanjelikálny kres-
ťan, povedal: Moslimské bratstvo verilo, 
že Mursí prinavráti slávu islamu, očis-
tí Egypt od nemoslimov a urobí z neho 
islamský štát. To robilo i Boulosovi sta-
rosti, lebo tiež patril medzi tých asi 10% 
kresťanov v Egypte. Vtedy ešte neve-
del, ako to zasiahne jeho rodinu. V je-
den deň, keď bola jeho manželka Feby 
Zakrya doma, zrazu zazvonil telefón. 
Z neho zaznel kričiaci hlas jej priateľ-
ky, ktorý šokoval takmer neuveriteľnou 
správou: „Jessi je mŕtva! Jessi je mŕtva!“ 
Jessi bola ich dcérka. Bolo to 6. augusta 
2013. V ten deň po 7. hodine večer Jes-
si kráčala domov z kostola. Vracala sa 
po ulici v deviatom dni z desaťdňovej 
prázdninovej biblickej školy, keď sa zra-

zu ozval výstrel a vystrelená guľka za-
siahla priamo jej srdce. Bola na mies-
te mŕtva. Mala iba 10 rokov. „Jessi bola 
naše jediné dieťa. Bola to nádherná by-
tosť,“ povedal jej otec v slzách. „Náš ži-
vot je v Božích rukách a my ďakujeme 
Pánovi za všetko.“ 

Uprostred rastúceho násilia proti 
kresťanom sa on a jeho manželka roz-
hodli pomáhať svojim krajanom. Po Jes-
siinej smrti nám Boh dal ešte väčšiu túž-
bu modliť sa za teroristov a za našu kra-
jinu, nielen za kresťanov, ale i za mosli-
mov, povedala Zakrya. Iba Boh môže 
otvoriť ich srdce a oči, aby videli pravdu 
a okúsili Jeho lásku.

kresťania v zahraničí

V októbri tohto roku som tam bol tretí 
raz. Viac-menej služobne, ako poradca 
pre zahranično-ekonomické vzťahy.

Najprv zopár faktov zo súčasného 
Egypta:

Egypt, táto starodávna severoafrická 
krajina, meria vyše milión štvorcových 
kilometrov; Slovensko s rozlohou vyše 
49 000 km2 by sa doň vošlo dvadsaťkrát.

Egypt je krajina dvoch morí – Červe-
ného a Stredozemného, a rieky Níl.

Súčasný počet obyvateľov sa odhadu-
je na 85 miliónov, z toho hlavné mesto 
Káhira s bezprostredným okolím má asi 
17 miliónov a druhá Alexandria asi 4,5 
milióna.

Odhaduje sa, že takmer 50% obyva-
teľov je negramotných, nevedia čítať ani 
písať.

Takmer 90% obyvateľov vyzná-
va islam, asi 9% sú koptskí kresťania 
(podobní pravoslávnym). Počet evanjeli-
kálnych kresťanov, kde sú aj podobní 
ako naše Kresťanské zbory, sa odhaduje 
do jedného milióna.

Po takzvanej jarnej revolúcii, keď bol 
zvrhnutý režim Husního Mubaraka, 
prišlo k slovu tzv. Moslimské bratstvo, 
z ktorého pochádza aj prezident Mursí. 
S tým prišlo ešte tvrdšie prenasledova-
nie kresťanov, ako kedykoľvek predtým. 
V júli 2013 však vzala veci do rúk armá-
da pod vedením generála Sísiho, ktorá 
podľa všetkého poskytuje kresťanov šir-
ší priestor a ochranu.

Hneď v prvý večer rokovaní som 
sa stretol s dvoma mladými manažér-
mi, ktorí mi povedali: „Sme kresťania 
a milujeme Pána Ježiša.“ Poznali Billy-
ho Grahama a iných evanjelizátorov. 
Zaspievali sme si spolu niekoľko anglic-
kých kresťanských piesní a povzbudili 
sme sa v živote viery, lásky a nádeje.

Egypt je jedna z najstarších krajín sve-
ta. Je to krajina Jozefa, Mojžiša, a nav-
štívil ju ako malé dieťa aj Pán Ježiš. Aj 
dnes sú tam úprimní veriaci ľudia, med-
zi nimi moji noví známi, právnik Hani 
a ekonóm Bachet. Pamätajme na mod-
litbách na túto krajinu Biblie, nech tam 
Pán svojich chráni a žehná im.

O reakcii kresťanov na útoky islamistov
Príbeh z Egypta Stretnutie 

v Egypte

ho charakteru má vyžarovať z jeho ži-
vota, ak má kráčať cestou Božej vôle, 
žiť život modlitby a ak má rozumieť 
Písmu. Nestačí nič menšie, než trva-
lé ovládanie Svätým Duchom. Samo-
zrejme, nebyť trvalo vedený Duchom 
je hriech. Neuposlúchnutie akého-
koľvek napomenutia Písma je hriech. 
A takým napomenutím sú aj slová 
Buďte plnení Duchom!

(dokončení ze strany 26)

Ján Kučera
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kresťania v zahraničí

Z ECHOES 11-2013 
PRELOŽIL JÁN HUDEC 

(AUTOR ČLÁNKU NEZVEREJNENÝ)

Porozumenie situácii v Egypte: 
Čo robí Boh?

Je mnoho neporozumenia o tom, čo 
sa teraz deje v Egypte. Prezident Mursí 
bol demokraticky zvolený v júni 2012. 
Z celkového počtu 85 miliónov obyvate-
ľov 13 miliónov hlasovalo za neho. Zví-
ťazil rozdielom počtu hlasov menej než 
1%. Mnohí povedali, že Mursí a jeho 
strana, Moslimské bratstvo, to vzali ako 
mandát, aby robili, čo si priali. Vodcovia 
Moslimského bratstva, z ktorých mno-
hí boli predtým usvedčení z násilností, 
boli ustanovení za guvernérov dištrik-
tov a ministrov vlády Egypta.

V novembri 2012 si Mursí sám ude-
lil všetko prevládajúcu moc, aby mohol 
konať bez zákonnej kontroly. Hnal sa 
k vytvorenie ústavy, ktorá by legalizo-
vala islamské právo, šarí – napriek pro-
testom a bojkotom zo strany liberálnych 
a umiernených moslimov i kresťanov. 
O mesiac neskôr vydal ústavný dekrét, 
ktorým dal kontrolu nad armádou, polí-
ciou a všetkými ústavnými inštitúciami 
Moslimskému bratstvu.

Mursího vláda úboho spravovala eko-
nomiku a od januára 2013 zlyhalo záso-
bovanie obyvateľstva. Boli prerušova-
né dodávky elektriny a plynu a prud-
ko stúpli ceny základných potravín. 
Na prelome júna a júla demonštrovalo 
v Káhire, Alexandrii a ďalších veľkých 
egyptských mestách okolo 30 miliónov 
ľudí. Medzi protestujúcich patrili mno-
hí, čo pred rokom volili Mursího, ale on 

odmietol nové voľby, ktoré si žiadali.

Na žiadosť ľudu a k úľave väčšiny 
Egypťanov zakročila armáda a odstrá-
nila Mursího, keď odmietol rezigno-
vať. Armáda sa postavila na stranu ne-
spokojného ľudu. Počas letných mesia-
cov ako odpoveď na to Moslimské brat-
stvo obsadilo niektoré verejné priestran-
stvá, aby demonštrovalo proti zvrhnu-
tiu Mursího, ktorý bol zadržiavaný ar-
mádou a čelil obvineniam zo zneužitia 
moci. Obsadili dve priestranstvá pred 
hlavnými mešitami v Káhire, čo viedlo 
k prejavom násilia proti armáde, polícii 
a zvlášť proti kresťanom v Egypte. (Ar-
máda po vypršaní ultimáta daného pro-
testujúcim tieto priestranstvá vyprázd-
nila, pričom bolo zabitých niekoľko 
sto prívržencov Moslimského bratstva 
– pozn. prekl.)

Kresťania boli obvinení z podpory ar-
mády a stali sa obetnými baránkami (zá-
sahu armády proti Mursímu a Moslim-
skému bratstvu – pozn. prekl.). Západ-
né médiá a západní politici zväčša rea-
govali ľahostajne. Ukázalo sa, že nema-
jú žiadnu stratégiu ani plán pomôcť ná-
boženským menšinám v Egypte. Preto-
že západné médiá vo veľkej väčšine ne-
chceli vedieť o frontálnom útoku proti 
koptským kresťanom, veľmi to v ňom 
posmelilo Moslimské bratstvo. Nikto sa 
nezastal kresťanov, koptských ani evan-
jelikálnych. Koptskí kresťania sú naj-
väčšou kresťanskou menšinou na Blíz-
kom východe. Mnohí egyptskí mosli-
movia súcitili s koptskými kresťanmi, 
keď na nich útočilo Moslimské bratstvo, 
niektorí dokonca pomáhali chrániť kos-
toly.

Popri kostoloch (viac než 80 – pozn. 
prekl.) tri kníhkupectvá patriace Egypt-
skej biblickej spoločnosti, tri kresťan-
ské školy a kresťanský sirotinec boli na-
padnuté, spálené a zničené. Vodcovia 
cirkevných zborov vydali vyhlásenie, 
v ktorom zdôraznili, že cirkevné budo-
vy nie sú cirkev. „Cirkev je Kristovo telo, 
tvorené ľuďmi, čo vložili svoju dôve-
ru v Neho.“ Je tiež veľmi dôležité a po-
vzbudzujúce, že mnohí kresťania posla-
li svojim moslimským spoluobčanom 

posolstvo, v ktorom hovoria: „Naše bu-
dovy môžu byť znova vybudované, ale 
vy ste neoceniteľní, preto stojte pevne 
a nerobte si starosti o naše budovy.“

Ako sa môžeme modliť za Egypt 
a jeho ľud?

V Egypte sa dejú niektoré významné 
udalosti, ktoré sa týkajú postupu evan-
jelia, ale nemôžeme o nich písať z bez-
pečnostných dôvodov. Viaceré správy 
hovoria o ľuďoch, čo prišli k viere a dali 
sa pokrstiť, o požehnanej práci s deťmi 
a rozširovaní Biblií. Nedávny návštev-
ník do susednej krajiny povedal: „Blíz-
ky východ je v najväčšom nepokoji, aký 
v ňom nebol za ostatných 40 rokov, ale 
je tu viac ovocia ako kedykoľvek pred-
tým.“

Egypt je najväčšou arabskou kraji-
nou, čo sa týka počtu obyvateľstva a má 
najväčšiu kresťanskú komunitu na Blíz-
kom východe. Modlime sa, aby

•  súčasné násilie skoro skončilo a bola 
ustanovená účinná vláda zákona a po-
riadku pre dobro všetkých občanov,

•  v armáde bola jednota pevne podpo-
rovať túžby väčšiny Egypťanov po slo-
bode a svetskom štáte,

•  dočasná vláda mala múdrosť k vypra-
covaniu postupu pre návrh a schvále-
nie ústavy dobrej pre všetkých Egyp-
ťanov,

•  Egypt bol spravovaný k prospechu 
všetkých občanov a aby občania s rôz-
nym presvedčením mohli spolunaží-
vať v pokoji,

•  Božia milosť pracovala v srdciach prí-
slušníkov Moslimského bratstva aj 
ešte radikálnejších islamistických 
skupín a zmenila ich podobne ako 
Saula z Tarzu,

•  kresťania v Egypte dostali zvláštnu 
Božiu ochranu a silu v tomto čase, 
keď prežívajú také mnohé ukrutnos-
ti, aby ich vytrvalosť a láska k Páno-
vi Ježišovi rástla a prejavila sa v ich 
láske k moslimom, skrze ktorú by Pán 
mnohých pritiahol k sebe.
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PETR VAĎURA

Reportér: Dovolíte, abych se vás 
zeptal na několik informací týkajících 
se posledního konfliktu s apoštolem 
Pavlem?

Neznámý: Ale jistě, alespoň se do vše-
ho vnese světlo.

R: Jaký má váš sbor k Pavlovi vztah?
N: Bratr Pavel náš sbor založil. Ovšem 

nebyl zdaleka jediný, kdo se růstu naše-
ho společenství věnoval. My jsme si 
vždy vážili především bratra Apolla, 
který, jak jistě víte, patří ke sloupům 
církve. Bratr Pavel je trochu citlivý na 
to, když se mu upírají zásluhy.

R: Od Pavla jste dostali několik dopi-
sů, je to tak?

N: Ano, jenomže my jsme chtěli, 
aby přijel, protože s ním chceme jed-
nat osobně. Máme totiž pocit, že nás 
podezírá z neschopnosti, jako bychom 
nezvládali správu sboru. Jenomže tak 
tomu není. Ano, stalo se tady několik 
nepříjemností, ale to už je za námi.

R: Co to bylo?

N: Nejvážnější byl případ jistého 
muže, který nežil tak úplně slušným 
životem. Bratr Pavel na nás apeloval, 
abychom s tím něco udělali. Dokonce 
nám napsal dopis, který, jak tvrdí, psal 
v slzách. Víte, je v něm hodně emocí, 
jenomže my dáme spíš na fakta.

R: To zní, jako by vás Pavel něčím 
zklamal?

N: Ano, on nám totiž slíbil, že se zde 
staví, až pojede do Makedonie. Jenomže 
pak se nestavil. A my se domníváme, 
že to má své příčiny. Zřejmě má někde 
jiné zájmy nebo si myslí, že ho už nepo-
třebujeme. Možná mu v jiných křesťan-
ských obcích více platí nebo je tam 
populárnější. Tak jsme se těšili, jak si 
s ním všechno vysvětlíme, ale on nepři-
jel. A to je pak těžké vysvětlování.

R: A nevysvětlil Pavel, proč nepřijel?
N: Ale ano, on všechno dokáže 

vysvětlit. Prý nechce panovat nad naší 
vírou. Jenže přesně to on dělá! Všechno 
mu vadí – jak se modlíme, jak slavíme 

svátky, jak slavíme Večeři Páně.
R: Jakou podobu teď mají vaše styky 

s apoštolem Pavlem?
N: S bratrem Pavlem. On nám píše 

a my – my jsme rádi, že ty jeho dopi-
sy vždycky nějak zpracujeme. On zde 
má mnoho zvědů, takže ví o všem, co 
se tady šustne. Mnozí bratři jsou však 
přesvědčeni, že už by se měl stáhnout. 
Jeho úkoly byly v minulosti jistě veliké, 
ale teď už je jiná doba.

R: Děkuji za rozhovor.

Otázka: S členem jakého sboru jsme 
si povídali? Na základě kterého textu 
rozhovor vznikl?

Výsledek biblického kvízu 
03/2013

Odpověď na otázku zní: 
Genubat, 1Kr 11,14-22

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

Knihu za správné vyluštění ze 3. čísla 
2013 získává Jaroslav Černý ze Strako-
nic.

biblický kvíz a křížovka

AUTOR PETR SLEPÁNEK ST.

s Neznámým
Rozhovor 

Tématická křížovka
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Vodorovně: 1) Hora, na které bojoval Eliáš s proroky; vnuk Ezaua; souhláska „L“. 2) jeden ze 

slibujících Bohu věrnost (Neh.10;18); město zničené Hospodinem; obětní zvíře. 3) co jsou pro-

národy před Bohem?; desetina litru; synonymum pro Egypt ve SZ; 4) Král Gatu, kam se ukryl 

David před Saulem (a=á - š=ž); á; chléb z nebe; město vypálené Jozuem (ó=o). 5) Co miloval 

setník u Lk.7?; žlutá 2. část tajenky; m; r; do čeho dali Židé těsto a nesli na ramenou?; 6) mís-

to věčného zavržení; Marie u hrobu myslela, že Pán Ježíš, který 

ji oslovil, někdo jiný; 7) Áronův syn-kněz; u; třetí syn Benjamí-

na; 8) žalmista se připodobňuje k nočnímu ptáku v rozvalinách; 

jedno z měst Judovců (Jozue 15;29); ne playbek; 9) bezúhonný 

duchovní; s; žlutá 4. část tajenky; co našel Samson v mrtvém 

lvu?; 10) Kdo svěřil Pánu Ježíši všechen soud?; kdo si vyžádal 

škodit věřícím?; básnicky „řekněte“; 11) miláček Páně; e; jaký pra-

men nemůže dávat sladkou vodu?; jméno řeky pramenící v Edenu;

Svisle: A) Syn Chámův (BK); kdo je na tom lépe, než mrtvý lev?; 

co dobrého dělal Pavel?; B) Nadezdívka nad hlavní římsou; zvolá-

ní Pána Ježíše na kříži; ukazovací zájmeno; C) solmizační slabika; 

žlutá 1. část tajenky; co vyprávěl doma Josef svým bratrům?; 

D) velký ploutvonožec, žijící ve společenství v přísném řádu; 

solmizační slabika; opak reakce. E) e; co pásl David před poma-

záním za krále?; největší bůh řecké mytologie; s. F) Druhý syn 

Ozeáše s prostitutkou; co udělal Elijáš pod keřem- jiný výraz?; 

G) ad; Jákobův syn z Ráchel (obhájce); plošná míra; e; převod 

a mn. číslo římské číslice „C“. H) co poklady v nebi neničí; prorok 

z Elkóše,pisatel SZ knihy; přejmenované kananejské město Lešen. 

I) Baniův syn-Ezd.10:34; stav po vážné nehodě. J) solmizační sla-

bika; třetí syn Benjamína; rozk.způsob od slova trpět. K) e; Třetí 

syn z čeledi Šimeonovců (Ez.6); prokletí Joabovu domu, nechybí 

ani ti, co mají v rukách hůlky. L) co měli izraelité odstranit ze 

svých domů?; í; město, kde Pán Ježíš vzkřísil mrtvého chlapce; 

eš. M) e; c; 3. část tajenky; nesouhlas s rozhodující platností. N) 
starší Lábanova dcera; co v Ráji zavlažuje zahradu?(ř=r); oblečen 

(jinak) Zj.3:5 (ě=e).
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kresťania v zahraničí

Zaostrené na INDIU

Obyvatelia Indie dostali od Boha 
výsadu, že Sväté písma prišli k nim 
už v dobe Starého zákona. Šalamúnovi 
muži prišli sem nakúpiť pávy a neskôr 
rozptýlení Židia priniesli sem Písma.

V roku 50 prišiel do Indie učeník 
Pána Ježiša Tomáš s opisom evanjelia 
podľa Matúša pravdepodobne v aramej-
skom nárečí, sýrčine. Knihy Starého zá-
kona už tu v sýrčine boli medzi Židmi 
v terajšom južnom štáte Kerala. Kres-
ťanská viera sa začala z tohto regiónu 

južnej Indie šíriť do strednej a severnej 
a preto tu bola silná kresťanská prítom-
nosť po 2000 rokov. V tomto čase žije 
v Indii okolo 70 miliónov kresťanov.

V polovici 19. storočia došlo k veľké-
mu duchovnému prebudeniu a vynori-
lo sa viacero obnovných hnutí v Cirkvi. 
9. marca 1899 zišli sa štyria muži z Veľ-
kej Británie k Pánovej večeri bez účas-
ti kňaza. Tak začalo v Kerale bratské 
hnutie. Aj môj prastarý otec Koši Matu-
ni bol tam prítomný. Misijní pracovníci 

z Európy začali prichádzať do Indie vo 
veľkom počte. Vyučovali indických ve-
riacich, zakladali školy, sirotince a iné 
kresťanské zariadenia. Dr. Gilmore Da-
vis a ďalší prišli a zakladali misijné ne-
mocnice. Tieto zariadenia zohrali vý-
znamnú úlohu pri šírení evanjelia a za-
kladaní bratských zborov v Indii.

Teraz po viac ako 110 rokoch bratské 
hnutie sa rozrástlo na približne 2500 
zborov a má takmer 2000 evanjelistov 
a iných pracovníkov. V dnešnej Indii 
je najviac bratských zborov, veriacich 
a evanjelistov na svete. Napriek svojmu 
dlhému veku sú indické bratské zbory 
stále silno oddané evanjelizácii a zakla-
daniu nových zborov.

Kresťania v Indii napriek značnému 
množstvu protikresťanských hnutí mali 
dosiaľ značnú mieru slobody zvestovať 
evanjelium obyvateľom Indie, ktorých je 
okolo 1,2 miliardy. Medzičasom mnohé 
sociologické zmeny zasiahli mladšie po-
kolenie v krajine.

Vyučovanie 
nových 
veriacich

Stredné 
a nové 
pokolenie

Tábor dorastencov
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• Mladí ľudia s rôznym náboženským 
pozadím prijali filozofiu, že Boha 
a náboženstvo nepotrebujú k šťastné-
mu životu.

• Denominačné cirkvi začali upadať 
a počet mladých návštevníkov sa zní-
žil.

• Mladých ľudí priťahujú nové kres-
ťanské hnutia, ktoré sú vysoko cito-
vé a sú málo zamerané na evanjelium 
a skutočný kresťanský život.

Ďalšia významná zmena je rastúce pre-
nasledovanie kresťanov, na ktoré sú vyu-
žívané i nové systémy komunikácie. Tie 
umožňujú protikresťanským skupinám 
rýchlo zorganizovať ničivé podujatia.

Služby a šírenie evanjelia

Využívajú sa rôzne typy služieb, ktoré 
veľmi pomáhajú pri evanjelizácii a za-
kladaní zborov. Je tu najmenej 6 hlav-
ných biblických škôl a 12 menších vzdelá-
vacích zariadení, ktoré uskutočňujú sú-
stavné vzdelávanie a prípravu misij-
ných pracovníkov a biblických učiteľov 
pre zbory. Vydávajú sa osnovy a učebné 
materiály pre vyučovanie detí a doras-
tu. Vychádza asi 24 bratských časopisov, 
zväčša v indických rečiach, ktoré udržu-
jú a rozvíjajú bratské biblické poznanie. 
Rôzne konferencie priťahujú 1000-3000 
veriacich a na pobytoch pre deti a mládež 
býva 400-1200 účastníkov. Evanjelikálne 
spoločenstvo pre deti zasahuje ročne okolo 

300 000 detí. Z nich je asi 80 % z necir-
kevného a nekresťanského prostredia. 
Tisíce sú zasiahnuté každý mesiac skr-
ze emauské biblické kurzy v rôznych in-
dických rečiach. Audiovizuálne a elek-
tronické médiá sa využívajú na evanje-
lizáciu i na vyučovanie.

Súčasný stav služby bratských 
zborov

Aj po 110 rokoch jestvovania bratské 
zbory v Indii majú stále nadšené evanjeli-
začné zaujatie. Takmer 2000 evanjelistov 
a pracovníkov je v prítomnosti činných 
v službe. Veľká väčšina z nich pracuje 
na plný úväzok, niektorí popri zamest-
naní. Po celej krajine sú stovky evanjeli-
začných skupín, vyslaných zbormi, kto-
ré pravidelne šíria evanjelium.

Výhľad pre službu
Sociálno-technologický rozvoj otvoril 

nové možnosti šírenia evanjelia. Elektro-
nické médiá umožňujú zasiahnuť veľ-
ké množstvo ľudí naraz a veľmi rýchlo. 
V Indii žije okolo 600 jazykových sku-
pín. Mnohé z nich si udržujú dosiaľ svo-
je nárečia, kultúru a zvyky. Ale rozširo-
vanie moderného na angličtine založe-
ného vzdelávania a používanie počíta-
čov veľmi urýchľuje šírenie evanjelia.

Evanjelizácia a zakladanie zborov: 
súčasné ťažkosti a problémy

Najmenej 6 indických štátov má zákony 
proti obracaniu na iné náboženstvo. Krst 

nových veriacich vyžaduje povolenie 
úradov a polície, ktoré je nie ľahké do-
stať. Pre evanjelistov je často ťažké pre-
najať si byt, keď zistia ich povolanie. 
Nekresťania nechcú prenajímať svoje 
domy pre zhromaždenia a ceny pozem-
kov ohromne vzrástli. Stavebné povole-
nia na zborové domy je veľmi ťažké do-
stať.

Čo môžu bratskí veriaci
Dnes je India najväčšie misijné pole na 

svete. Semeno Božieho slova treba siať 
a pripravovať sa na žatvu. Bratskí veria-
ci musia byť aktívne zapojení do evanje-
lizačných a duchovno-vzdelávacích čin-
ností. Je to veľmi naliehavé, lebo dvere 
sa pomaly zatvárajú. Je nutné viac pod-
porovať evanjelistov, tlač a šírenie litera-
túry, vzdelávacie programy aj výstavbu 
zborových domov. A sústrediť sa na to, 
čo je v tomto čase naliehavé a najdôleži-
tejšie, aby nám neunikli súčasné a bu-
dúce príležitosti.

Poznámka k autorovi článku:
Dr. Philip je expert v kvantovej a jadro-

vej fyzike. Pred 30 rokmi bol povolaný do 
misijnej práce bratských zborov v Indii. 
Popri jeho službe medzi univerzitnými štu-
dentmi je činný v písaní o Pánovej práci 
v Indii.

kresťania v zahraničí

DR. JOHNSON C. PHILIP
Z ECHOES 10-2013

PRELOŽIL JÁN HUDEC

Dr. Johnson C. Philip
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stránka mladých

MARTIN ŠIMIK

Multicamp
Dělat těžké věci

Stalo se již tradicí, že v období podzim-
ních prázdnin tráví mládež z křesťan-
ských sborů společný čas na multicam-
pu. Ten letošní proběhl ve dnech 25. 
až 28. října 2013 ve Valašské Polance. 
Zúčastnilo se jej okolo 140 ubytovaných 
lidí a přibližně stejné množství denních 
hostů nebo návštěvníků z okolí, Čes-
ka i ze Slovenska. Tématem byla oso-
ba Mojžíše a skrze nahlédnutí do jeho 
života se nám plasticky tvaroval i název 
celého multicampu „Dělat těžké věci“.

Ubytování poskytla, stejně jako loni, 
místní základní škola – letos s novou 
fasádou i okny. Zde se konala i řada 
seminářů, workshopů, alternativních 
programů. Místo tu našla i jedna z mno-
hých novinek – kavárna multicampu. 
Hlavní programy se odehrávaly v neda-
lekém domě kultury. Letošní program 
byl doslova protkán novinkami, které 
jsme dělali poprvé. Každý den byl jiný 
a tak jsme s přípravným týmem zaži-
li zatěžkávací zkoušku a čekali, jak to 
vstřebají účastníci. Rozjezdový páteční 
program předčil v mnohém naše oče-
kávání a Pán Bůh se opět oslavil i ve 
věcech, které jsme neměli dotažené. 
Přímočarost, upřímnost a duchovní 
náboj svědectví i scénky podtrhl vyu-
čování Petra Húště o narození Mojžíše 
a o tom, jak si Pán Bůh dokáže použít 
naše slabosti. Ve večerních alternativ-
ních programech měli účastníci mož-
nost sportovat, chválit, shlédnout film, 
hrát hry nebo se poprat se strachem na 
stezce odvahy.

V sobotním dopoledni nás vyučoval 
Jirka Zdráhal o Mojžíšově dospívání 
a rozběhly se první z celkových patnác-
ti seminářů multicampu. Odpoledne se 
i díky pěknému počasí konala práce ve 
vesnici, kterou jsme pomáhali uklízet. 
Větší polovina účastníků rozdělená do 
osmi partiček obsadila strategicky levý 
i pravý břeh místní říčky a pročesali je 
od odpadků. Zbylí pracanti, odhodlaní 
jít do špinavější roboty, nakládali na 
vlečku traktoru suť. Vznikl i česko-slo-
venský souboj o to, kdo naloží víc, ve 
kterém Slovensko nakonec zvítězilo, 
když prokázalo špičkové pracovně-
organizační vlastnosti. Sobotní večer 
patřil divadlu Debřa, které nám se svým 

vybroušeným biblickým humorem 
přiblížilo příběh Zachea a jeho přátel 
i nepřátel v Jerichu.

Nedělní program jsme začali od brz-
kých ranních hodin semináři. Během 
nich postupně přijížděly rodiny s dět-
mi z blízkého i vzdálenějšího okolí 
a společný program vyvrcholil závě-
rečnou bohoslužbou, na které mnozí 
pocítili na vlastní kůži, co znamenalo 
být prvorozeným v Egyptě v době tres-
tajících Božích ran. Kdo nepocítil rány 
ztvárněné ve scénce, mohl pocítit v srd-
ci slovo Pavla Hoška o tom, jak těžké 
bylo vyvést Izrael z Egypta a ještě těžší 
vyvést Egypt z Izraelců. I při tomto slo-
vě doslova mrazilo, jak těžké věci musel 
prožít a dělat Mojžíš. Nedělní odpoled-
ne patřilo campovým činnostem. Spor-
tovní nabízel vyžití volejbalistům, fot-
balistům a nově taky železným mužům, 
kteří se utkali v posilovně i na míst-
ních kopcích. Hudební camp nabídl, 
jak každoroční klasiku, tak i možnost 
si „zadžemovat s profíky“. Umělecký 
camp spojil např. fotografické umění 
se sportovním kláním železných mužů 
i s letošní novinkou pro holky „odhal 
svou krásu“, kde se holky hezky upra-
vily, nafotily a užily si svoji dámskou 
jízdu i při rozhovorech. Večer patřil 
slavnosti Večeře Páně, která byla i podle 
hodnocení účastníků tím nejsilnějším 
zážitkem z Multicampu. Seděli jsme 
v kruhu kolem stolu, lámali chléb, byli 
spolu a vyučoval nás Juraj Kocmunda 
o slavnosti hodu beránka.

Pondělní závěrečný den nebyl jen 
dojezdem programu, ale čekaly nás dal-
ší nové věci. Ráno jsme rozděleni do 
dvanácti skupin – podle kmenů Izraele 
vytáhli směrem vzhůru na kopec nad 
Valašskou Polankou. Nechyběla ani 
truhla smlouvy, kterou jsme nesli, a na 
vrcholu na nás čekal stan, který sym-
bolizoval izraelský stánek úmluvy. Než 
jsme do stanu vstoupili, měli jsme boho-
službu pod širým nebem a při ní nás 
vyučoval Meinolf Mellwig o těžkých 
věcech při putování do zaslíbené země. 
Počasí letos vyšlo špičkově. Rozsazeni 
na louce jsme rozjímali nad Božím slo-
vem i výzvami, které Meinolf pokládal. 
Na závěr každý prošel stánkem úmluvy, 

ve kterém bylo několik místností – pro 
chválení, vyznávání, symbolické pálení 
hříchů, nová rozhodnutí i poklonu ve 
svatyni svatých. Místnosti byly dokres-
leny symboly jako sedmiramenný sví-
cen, předkladné chleby nebo truhla 
smlouvy, ve které byl místo symbolů 
Staré smlouvy symbol té nové – kalich 
Nové smlouvy s vínem. Po sestupu 
s hory, při kterém mohl každý rozjímat 
o prožitém, nás čekala poslední porce 
seminářů a po obědě závěrečná boho-
služba. V ní shrnul téma těžkých věcí 
v životě Mojžíše Martin Šimik a při-
pomenul každodenní souboje, které 
často svádíme. Připadnou nám těžké, 
ba neřešitelné, ale s Ježíšem, naším 
chlebem života, v nich můžeme znovu 
povstávat. Ve chválách nás celým mul-
ticampem provázel David Kaláč s kape-
lou 180 stupňů. Vedli nás velmi citlivě 
a my jsme mohli ve chvále vstupovat 
do Boží přítomnosti. Jídlo nám připra-
vovaly úžasné místní kuchařky, které 
se o nás královsky staraly. Nadstandar-
dem byla letos kavárna, kterou pod svá 
křídla vzala Šárka Babušíková se svým 
týmem. Kávou, obsluhou, ale i sladkými 
dobrotami si získali srdce účastníků. 
Multicamp mohl hladce probíhat také 
díky skupině dobrovolníků, kteří letos 
velmi profesionálně a obětavě zajišťova-
li technické zázemí celé akce.

Díky Bohu jsme prožili nejen pes-
trým programem nabitou akci, ale 
i společenství. Společenství omilostně-
ných hříšníků, kteří chválí Hospodina 
za to, že je dobrý a jeho milosrden-
ství je věčné. Společenství, ve kterém 
se Pán Ježíš oslavil i přes těžké věci, 
které nás v přípravě potkávaly. Spo-
lečenství, které i vesnice, v čele se sta-
rostou, vnímala jako skupinu mladých 
lidí, kteří jsou zvláštně jiní, tak, že to 
ještě nezažili – v dobrém slova smys-
lu. Tento i některé další důvody nás 
s přípravným týmem vedou v nadšení 
pokračovat v multicampu i v dalším 
roce na stejném místě a tvořit prostor 
pro spojení mladých lidí, kteří chtějí 
umět žít a životem oslavit našeho Stvo-
řitele.
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IRENA ZEMANOVÁ MATÚŠ KOŠA

Jsme zvláštní

V zaměstnání jsem byla většinou ve funkci, která předpoklá-
dala kontakt s lidmi: spolupracovníky na stejné úrovni, podříze-
nými i nadřízenými. Obvykle to byly vztahy dobré, kdy nám šlo 
„o věc“, tedy o plnění nějakých úkolů, občas se měnily i ve vztahy 
přátelské. Jedné kolegyně jsem si vážila pro její přehled, schopnos-
ti a charakterové vlastnosti. Dokonce jsem u ní byla i doma. Věra 
byla ve straně (rozuměj komunistické) a dost mi záleželo na tom, 
abych jí něco řekla o Bohu a Pánu Ježíši. V době vánoc či velikonoc 
k tomu byly dobré příležitosti. Shodou okolností se znala s jednou 
sestrou, která byla o něco starší než já a chodila tenkrát do našeho 
sboru.

Jednou mi Věra řekla: „Ty jsi jiná než Heda. Ty jsi docela nor-
mální.“

To hodnocení se mi vepsalo do mysli. Bylo dobře, že jsem byla 
„normální“? V čem byla „nenormální“ Heda?

Dlouho jsem pracovala v kolektivu, kde převažovali muži. Byli 
jsme přibližně stejně staří, práce nás těšila, řídili jsme se heslem: 
„Průsery (problémy) jsou na to, abychom je likvidovali“ a „Všich-
ni za jednoho…“ Byla to skupina projektantů, a občas, když stál 
každý za svým rýsovacím prknem, si někdo začal potichu broukat 
nějakou trampskou písničku a hned zazněla i vícehlasně. Ráda na 
to vzpomínám. Problém nastal, když si chtěli v přestávce vyprávět 
nějaké dvojsmyslné vtipy. Já jsem se totiž nikdy nesmála (i když 
byly občas hodně vtipné) a jim smích nějak tuhl na rtech. Časem 
našli řešení. Když si chtěli zase „povídat“, jeden prohlásil: „Ireno, 
nemáš jít něco vyřídit? … Mohla bys to jít zařídit?“ Já jsem se hned 
zvedla, odešla a všichni byli spokojeni.

Moc se mi líbí verš Matoušova evangelia 5,16: „Tak ať svítí světlo 
vaše před lidmi, aby viděli skutky vaše dobré a slavili Otce vašeho, 
který je v nebi.“

Nestačí jen svítit, to by byl chválen ten, kdo svítí. Jenže lidé, kteří 
jeho skutky vidí, mají slavit Otce. Před časem jsem slyšela, že tak, 
jako máme dvě nohy, abychom mohli chodit, tak se náš život má 
projevovat činy a slovem. Je nenormální jen činit nebo jen mluvit 
(svědčit), po jedné noze nikam daleko nedoskáčeme.

Vím, že jsem často poskakovala. Tak přeji sobě i vám, aby naše 
světlo svítilo, bylo postaveno na svícen a my to uměli jasně a struč-
ně zdůvodnit.

– jsme jiní?

úvaha a poézia

Kľúče
Ak majú fungovať, aspoň jedno pravidlo 
načim zachovať:
Ich právo na trvalý pobyt rešpektovať. 
Na to je v dome vešiačik,
na tom je háčik – spravidla je ich viac.

Tam je ich trvalé miesto pobytu
prechodné alebo t.č. neznáme

zvyšuje v dome nervozitu:
„Zase sa kdesi zapatrošili,
kto ich mal naposledy?!“ Kdeže sú?

Postavou drobný, a predsa veľký pán,
či od komory, vstupu a či hlavných brán.
Každý má vládu nad svojou doménou, 
buď verejnou alebo tajnou, intímnou. 
Má svoju funkciu „on a off“ jediný a sám.

V tom pripomína obrazy apoštola:
Zubadlo koňovo – smer kompánie udáva.
Malý jazyk kormidla – udáva azimut plavidla.
A iné. Ostaňme radšej na pevnine!
Teda v kľúčovej domovine. 

Ba hop! Ľaľa – nová mi inšpirácia 
priplávala!
Adjektív „kľúčový“; ten ešte na význame
kľúču pridáva. Čo napríklad slovník udáva?
Nuž prečítajme:

Rozhodný, dôležitý, relevantný, určujúci, závažný
smerodajný, životný, osudný, osudový, 
kritický, finálový – ešte vedľajší význam: prevažný.
Kto neverí, nech si nalistuje v slovníku
s prívlastkom synonymický.

A potom napríklad v Písme:
„Beda vám zákonníkom, 
že ste vzali kľúč poznania; sami ste nevošli, 
a ktorí chceli vojsť, tým ste prekážali.“

Alebo: „Ty si Peter, na tej skale postavím
svoju cirkev... dám ti kľúče kráľovstva...“
Alebo: „Neboj sa! Ja som Prvý aj Posledný…
bol som mŕtvy, a hľa som živý na veky vekov! 
A mám kľúče smrti i podsvetia…“

Pán kľúčov sa nám prihovára: Neboj sa!
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představujeme

Křesťanský sbor ZLÍN

Vznik sboru a jeho historie

Historie našeho zlínského sboru 
sahá přibližně k roku 1940. V té době 
zde působil Eduard Ulahla, který již 
od roku 1919 pracoval Baťových závo-
dech. Tehdy se konala ekumenická 
shromáždění a „Biblické kurzy Snahy“ 
(1948-1952) na různých místech: v jídel-
nách na Tržnici, v Obchodním domě, 
v Sokolovně, v Masarykových školách, 
ve Studijním ústavu i jinde. Na těch-
to shromážděních kázali různí bratři 
z BJB, CB, ČCE, KřSb. Nejčastěji sloužil 
bratr Dr. Vladimír Fajfr (CB), který zde 
žil s rodinou. Okolo roku 1960 se věří-
cí Křesťanského sboru scházeli zprvu 
v soukromí (u Pončíků, Ulahlů…). Od 
roku 1972 se pak scházeli v domku 
sestry Brnové u železničního podjezdu 
na Dlouhé ul. (dříve Murzinova). Tehdy 
začala pracovat s dětmi v besídce sestra 
Lýdie Húšťová, později besídka přerost-
la v dorost. Jednou měsíčně se do Zlína 
sjížděli dorostenci ze značné části Mora-
vy: z Bratřejova, Prlova, Vsetína, z Vel-
kých Karlovic i z Olomouce.

Rok 1989 ovlivnil nejen historii naší 
země, ale i život a zaběhaný stereotyp 
sboru. Začaly možnosti práce na veřej-
nosti, ve školách a v nemocnici, které 
se ujali bratři Pavel Mikušec a Samuel 
Húšť. Rok 1991 byl pak přílivem zejmé-
na mladých lidí. Shromáždění ve Zlíně 
je charakterizováno výraznými osob-
nostmi se zapáleným srdcem, plně 
a horlivě pracujícími pro svého Pána. Je 
zde jasně zvěstováno evangelium, lidé 

přicházejí k obrácení, nalézají svého 
Spasitele, jemuž svěřují svůj život. Sbor 
pomalu roste.

Náš sborový život dnes

Od roku 1993 jsme přešli do prona-
jatých prostor. Nejprve kinosálu Prů-
myslových staveb pak do posluchárny 
v Centroprojektu až do nynějších pro-
stor – přednáškového sálu v budově 
Regina vedle Divadla v centru města. 
V současné době je nás asi 35 dospělých 
stálých členů, včetně dětí a dorostenců 
se však náš počet šplhá až k číslu 50. 
V našem sboru jsou zastoupeny všech-
ny generace.

Bohoslužby a biblické hodiny

Součástí nedělních bohoslužeb je 
každotýdenní Památka Páně, chvály, 
kázání, slovíčko pro děti. Po něm mají 
svůj samostatný program mladší děti 
v besídce a starší děti v dorostu. Páteční 
večery patří také schůzkám naší mlá-
deže – klubu Džuzna.

Čtvrteční biblické hodiny bývají 
zakončeny modlitební chvílí. U výkla-
du Božího slova se během čtvrtečních 
biblických hodin i nedělních kázání 
střídá osm sloužících bratrů. Vzhledem 
k tomu, že máme v našem sboru sku-
pinu velmi nadaných hudebníků, tak 
jedenkrát měsíčně tento čtvrteční čas 
místo biblického vyučování věnujeme 
chválám a uctívání našeho Pána Ježíše 
Krista společným zpěvem písní.

Skupinky, víkendové akce a tábory

Již desítky let probíhají pravidelně 
skupinky zvané Generace – název podle 
toho, že se jich účastní dospělí zástupci 
všech věkových skupin. Tato skupinka 
se schází každých 14 dní, vždy v pátek 
a vede ji bratr Jiří Šálek. Zabývá se stu-
diem Božího Slova a je zde prostor i ke 
vzájemnému sdílení a modlitbám. Letos 
začala fungovat také skupinka pro ženy 
všech věkových kategorií, zhruba jeden-
krát měsíčně. Někteří bratři z našeho 
sboru se scházejí ke studiu „Biblického 
staršovství“, k poradám – v této skupin-
ce přemýšlejí nad dalším fungováním 
a programem našeho sboru. Povzbuzu-
je nás a radujeme se z toho, že slyšíme 
o tom, jak někteří z našich bratří žijí 

a aktivně slouží v jiných sborech.
Valašská konference – dvakrát ročně, 

vždy v červnu a v září ji spoluorgani-
zujeme v příjemném prostředí rekre-
ačního střediska Revika ve Vizovicích. 
Pravidelně se zde setkávají sbory Vse-
tín–Vizovice–Zlín na celodenním neděl-
ním setkání. Těšíme se vždy ze společně 
stráveného času u Božího slova, společ-
ného oběda, posezení u odpolední kávy, 
při sportu, koupání ve zdejším bazénu 
či opékání špekáčků.

Víkendové pobyty – pořádáme během 
roku se sborem a s přáteli na chalupě 
na Nivách u Vsetína. V létě na stejném 
místě pak letní týdenní tábor pro děti. 
Letos se toho výborně ujala naše mládež 
na téma: „Cesta do lví jámy“ a děti přije-
ly z tábora velmi spokojené!

English Camp pořádáme ve spolu-
práci s jinými křesťany a KAM-em, na 
který jezdí naše mládež. Tento tábor je 
určeny zejména středoškolákům, a to 
jak křesťanům, tak i těm, kteří Pána 
Boha teprve hledají. Je zde možnost 
zdokonalit se v angličtině i dozvědět se 
něco o křesťanství, poznat živého Boha 
či prohloubit svůj osobní vztah k Němu. 
www.ec4you.cz

Projekt „zahrada“ – nad městem 
máme pronajatou zahradu, slouží k růz-
ným setkáváním, k budování přátelství 
s našimi kamarády…

Misijní aktivity
V misii spolupracujeme s jinými sbo-

ry v našem městě a můžeme ji rozčlenit 
na:

a. hudební činnost
Koncerty s poselstvím evangelia – 

Mexická restaurace Ranchero, kde hrají 
naše kapely: 180 stupňů (hrají pop-
rockový worship) a hudební skupina 
Sýkorky hrající ve stylu country a písně 
Luboše Hlavsy. Kapela 180 stupňů roz-
šířila letos svou službu na misijní kon-
certy v českých i slovenských věznicích, 
kde svými písněmi i průvodním slovem 
zvěstují vězňům evangelium. Hráli rov-
něž na konferenci mládeže Křesťan-
ských sborů Multicamp.

b. práce mezi vysokoškoláky na 
Univerzitě Tomáše Bati

Na zahradě



35ŽIVÉ SLOVO
ŠÁRKA A SAMUEL HÚŠŤOVI

Tři členové z našeho sboru spolupra-
cují s jinými zlínskými křesťany mezi 
vysokoškoláky – v projektu zvaném 
Zlínská studna. V rámci tohoto projektu 
jsou pořádány různé přednášky, diskus-
ní večery, víkendovky, Alfa-večery na 
které chodí desítky studentů, se zamě-
řením na křesťanskou víru v dnešní 
moderní době. 

www.zlinskastudna.cz

c. šíření Biblí s Gedeony
Někteří jsou zapojeni také v mezi-

národní službě Gedeonů – rozdávání 
Nových Zákonů do škol, nemocnic, 
hotelů apod. Za dvacet let rozdali na 
Moravě desetitisíce NZ. 

www.gedeoni.cz

Plány do budoucna
Chceme zůstat věrni Kristovu poslá-

ní: On řekl: „Budete mi svědky.“ 
Povzbuzujeme se v tom, abychom aktiv-
ně milovali a následovali Pána Ježíše. 
Získávali nové učedníky nesením zvěsti 
evangelia. Budovali, vychovávali novou 
generaci Pánu Ježíši oddaných křesťanů 
a podporovali vysílání nových dělníků. 
V tom spatřujeme život sboru.

Námět k modlitbám
Abychom nezpohodlněli a počínali 

si moudře. Nenechali se odradit, zne-
chutit, zklamat. Aby v našich rodinách, 
manželstvích byla láska, úcta. Aby muži 
vycházeli ze své pasivity, aktivně milo-
vali a vedli své rodiny a ženy jim proka-
zovaly z lásky úctu a respekt. Aby naše 
děti viděly více vzorů kolem sebe. Za 
zdravé rodiny a sbory v okolí.

Abychom jako sbor, zůstali tomuto 
světu světlem a solí.

Najdete nás na: 
www.krestanskysborzlin.cz

představujeme

Pobyt pro děti

Práce s dorostem

Zlínská 
„studna“

English camp



INAKŠÍINAKŠÍ
Aj tak sa to dá povedať.

Tí prví inakšie zmýšľali,
inakšie hovorili,
inakšie konali.
Prví nasledovníci Krista.
Preto ich v Antiochii
nazvali Kresťania.

Potom prišli iní
a ešte „inakší“.
Roky 50, 150, 1000, 1500,
2000 a viac.
Začalo sa inak zmýšľať,
inak hovoriť,
inak konať.

Pritom si všetci navrávali,
že nasledujú Krista.

Teraz sme tu my.
Hlásime sa k zborom Kristovcov.
Neviem to povedať inak,
iba padnúť na kolená
a opýtať sa Pána Ježiša Krista:
Pane môj, zmýšľam ešte ako Ty,
hovorím a konám tak?
Rumeň mi stúpa na líca,
plačem a vyznávam:
Nie, nie som celkom inakší.
Viem, patrím do ľudu zvláštneho,
som spasený,
som vykúpený.

V samotnej podstate.
A predsa…
A ešte prosím na záver:
Pomôž mi vrátiť sa
do Antiochie,
aby aj všetci okolo,
aj tí iní
a tí ešte inakší
mohli povedať:
Tento je naozaj zvláštny.
Zrejme v ňom Ježiš Kristus naozaj žije.
Hm, tak takto má vyzerať kresťan
aj za tých inakších
posledných dní dneška.

JÁN KUČERA




