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Správcovstvo, 
             manažment

Uval na Hospodina
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  na polní kvítí
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pro Palanenyos na Filipínách
Boží Slovo
Wolfgangu, tvoje práce s Vyklefovou 
misií začala na Filipínách. Jaké byly 
začátky a co vše jste tam tehdy jako 
rodina prožili? 

Na Filipínách se hovoří 181 jazyky. 
Jeden z nich se jmenuje paranan a mluví 
jím lid zvaný Palanenyos. Žijí na seve-
rovýchodě největšího ostrova Filipín, 
Luzonu, na jedné z rovin mezi Paci-
fikem a pohořím Sierra Madre. Toto 
pohoří odděluje celou oblast od zbytku 
Filipín, protože zde stejně jako i před 
tím chybí spojovací cesty. Lidé z národa 
Palanenyos potřebují tři dny pochodu 
na to, aby překonali velkou nedotčenou 
oblast filipínského dešťového lesa, aby 
se dostali k nejbližší cestě.

My jsme s manželkou a dvěma malý-
mi dětmi přišli na Filipíny v roce 1977, 

abychom pro jeden z mnoha filipín-
ských národů přeložili Nový zákon. 
První půlrok jsme strávili v Manile 
a navštěvovali tam jazykovou školu. Ale 
neměli jsme dost času, abychom se nau-
čili místní jazyk tagalog. Přesto jsme 
získali slušný vhled do gramatiky, který 
nám měl pomoci, abychom mohli analy-
zovat příbuzný jazyk paranan. 

Když jsme ukončili studium jazyka 
tagalog, byl jsem požádán, abych na rok 
převzal vedení malé misijní tiskárny na 
severu Filipín. Misijní práce je vždy pra-
cí týmovou a člověk musí být připraven 
převzít úkoly, pro které nemá vzdělání. 
V tom roce jsme vytiskli slabikáře a čás-
ti Bible ve dvaceti filipínských jazycích. 
V té době se nám narodilo naše třetí 
dítě.

Na začátku roku 1979 jsme byli 
konečně připraveni. Palanenyos žijí ve 
městě Palanan a v mnoha malých ves-
ničkách rozesetých v rovině Palana. 
Napřed se mnou letěl do Palanan jeden 
z kolegů, který přeložil Nový zákon 
do jazyka sousedního národa. Měl mi 
pomoci sehnat příhodné bydlení pro 
naši rodinu. Našli jsme dům, který tam 
stál prázdný a jeho vlastníci svolili, že 
nám ho pronajmou. Pak nás malé misij-
ní letadlo přivezlo do Palanan. Bylo tam 
i pár lidí, kteří uměli anglicky. To nám 
ulehčilo naše začátky.

Neměli jsme tehdy v Palananu žád-
nou elektřinu, ani tekoucí vodu. Navíc 
jsme ani neslyšeli o nějakém znovuzro-
zeném křesťanovi v tomto národě. Byl 
tam však katolický kostel, ale belgický 
kněz mluvil jen jazykem tagalog, kte-
rému ne všichni Palanenyos rozuměli. 
Spolu s ním jsme byli jedinými bílými 
lidmi v oblasti.

I přes několik přestávek jsme v roce 
1981 vypracovali abecedu a vyrobili 
první slabikář. Palanenyos si před tím 
mysleli, že jazyk ani zapsat nejde, pro-
tože obsahoval hlásky, které chyběly 
v jazyce celé země a neměly tudíž odpo-
vídající písmena. Každý jazyk lze samo-
zřejmě zapsat.

Protože zmíněný kněz byl politicky 
aktivní a udržoval kontakty s rebely 
v okolních horách, lidé nám nedůvěřo-
vali. Takže začátek pro nás nebyl lehký, 
ale byl to začátek. 

Jak se potom misijní práce na 
Filipínách dále rozvíjela?

V roce 1981 jsme přijeli zpět do Evro-
py, abychom se doma zotavili a po roce 
jsme se zase chtěli vrátit, abychom 
v Palanan pokračovali v práci. Ostatně 
s Vyklefovou misií jsme odjeli proto, 
abychom jednomu národu odevzdali 
Boží Slovo v jeho mateřském jazyce. 
Jenže Bůh měl větší plány.

Ježíšova církev v Rakousku je velmi 
malá, ale přesto zde byl potenciál k vysí-
lání překladatelů Bible. Proto jsme pře-
mýšleli, zda bychom neměli založit 
Vyklefovu misii v Rakousku a přiblížit 
tak vlastním lidem nouzi národů bez 

Čtenáři právě vydaného 
Nového zákona

Předání pamětních 
plaket překladatelům
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S WOLFGANGEM BINDEREM, ŘEDITELEM VYKLEFOVY MISIE 
V RAKOUSKU, ROZMLOUVAL JAREK ANDRÝSEK

Bible. Konec konců jsem Rakušan. Po rozmluvě s naším vysílajícím 
sborem a všemi partnery, kteří se za nás modlili, jsme se rozhodli 
učinit tento krok. Místo, abychom dali Bibli jednomu národu, chtě-
li jsme pro myšlenku překladů Bible získat další rakouské křesťany 
a tím nepřímo zasáhnout Božím Slovem hned několik národů.

Po určité přestávce pokračovala práce v Palananu dál. Jedna němec-
ká a jedna filipínská spolupracovnice se projektu ujaly a postupně 
vyškolily domorodé překladatele Bible, mimo jiné i dva syny muže, 
který nám tehdy na Filipínách pronajal dům. Přeložené části Bible 
přinesly ovoce, vznikla tam církev. Dnes je tam deset sborů, jež mají 
dohromady asi 1600 členů. Boží Slovo se nevrací s prázdnou!

Vím, že ses zúčastnil slavnosti předání Bible, mohl bys našim 
čtenářům přiblížit, jak to probíhalo?

Dostalo se nám s manželkou té výsady, že jsme po 32 letech v čer-
venci 2013 znovu navštívili Filipíny u příležitosti slavnostního předá-
ní Nového zákona v jazyce Paranan. Církev tam pronajala největší 
halu ve městě a pozvala mnoho čestných hostů. Překladatelé dostali 
svou kopii Nového zákona už dříve, ale pro všechny ostatní se 30. 
červenec 2013 stal tím velkým dnem, kdy poprvé v životě otvírali 
Boží Slovo ve vlastní řeči.  

Program slavnosti byl samozřejmě ryze filipínský se spoustou pro-
slovů a poct. Pro nás se stal vrcholem samotný prodej Nových záko-
nů a to, co po něm následovalo. Všude jste mohli vidět lidi všech 
věkových skupin, jak sedí a čtou nějaký úsek právě získaného Nové-
ho zákona. Hlad po Božím Slovu byl opravdu velký. Církev se roz-
hodla, že chce i Starý zákon. Vyškolení překladatelé jsou k dispozici, 
teď už se hledá jen financování celého projektu.

Co na tebe, Wolfgangu, čeká v nejbližší budoucnosti?
Po celkem 26 letech (s přestávkou asi šesti let) ředitelování Wyc-

liffe Rakousko mohu v roce 2015 předat zodpovědnost designované 
nástupkyni. Co budeme jako manželé dělat potom, je ještě zcela ote-
vřené. Jisté je jen to, že až do penze budeme pracovat pro Vyklefovu 
misii. Existuje ještě téměř 2000 jazyků bez Božího Slova a Wycliffe 
Global Alliance má celosvětově 3000 neobsazených míst. Nebojíme 
se, že bychom zůstali bez práce. Pole je stejně jako před tím zralé ke 
žni. Jen pracovníků se nedostává, jak konstatoval i sám Ježíš. Proto 
také své učedníky vybídl, aby se modlili za pracovníky ke žni. Pro 
nový jazykový projekt jsme už staří. Existuje však spousta úkolů, 
kterých se můžeme ujmout, aby jiní dostali možnost přinést Boží Slo-
vo zbývajícím národům. Můžeme také mladým lidem zprostředko-
vat vizi, aby se mezi nimi našli další, kteří se do této důležité služby 
nechají vyslat.

Manželé Binderovi při 
předání pamětní plakety
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Milí čtenáři,
život církve i způsob jejího vedení 

do určité míry odráží to, co se děje ve 
společnosti. Ta se, alespoň u nás, za 
poslední dvě dekády změnila k nepo-
znání. Lidé ztrácejí víru v budoucnost, 
cítí se nejistí, společnost se individuali-
zuje a tradiční rodinné vazby se rozpa-
dají. Mění se také vnitřní struktura spo-
lečnosti, desetina Čechů žije pod hrani-
cí chudoby, sedmdesát tisíc důchodců 
zápasí s exekucemi, zatímco u mladých 
(především mužů) nezaměstnanost stá-
le roste. Sociologové popisují naši dobu 
jako věk nejistoty. Solidaritu nahradila 
soutěživost, jedinci jsou odkázáni sami 
na sebe a na své velmi omezené pro-
středky. Nevíme, jak reagovat na sociál-
ní vyloučení a ztrátu lidské důstojnosti. 
Trh a konzum určují pravidla a to se 
vkrádá i do církve. Věřící přemýšle-
jí, zda se jim aktivita v církvi vyplatí, 
případně jak budou obslouženi. Tento 
trend však naráží na původní záměr 
Pána církve, Ježíše Krista, který „nepři-
šel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil 
a dal svůj život jako výkupné za mno-
hé.“ (Mt 20,28; Mk 10,45)

Své učedníky vedl k tomu, aby nepro-
padli pocitu své vlastní důležitosti, 
když vedou druhé, a byli jako ti posled-
ní, kteří slouží (Lk 22,26). To je samo-
zřejmě diametrálně odlišné chování 
od současných manažerů, kteří často 
rozhodují o lidských osudech a moc 
peněz je někdy drží v pasti sebeklamu 
a pocitu své vlastní důležitosti. Někteří 
si dokonce myslí, že si své obrovské pla-
ty zasloužili tvrdou prací a zapomínají, 
jak tvrdá je práce lidí, tvořících hodno-
ty, které pak manažer jen přerozdělí. 
Ale to je samostatné téma, já jsem jen 
chtěl poukázat na kontrast mezi vede-
ním firmy a církve. Je to v podstatě jako 
„nebe a dudy.“ Jenže když se v kázání 
ozývá teze, že církev je vlastně jako fir-
ma, tak to pro některé lidi přestává být 
legrace.  

To je jen jeden z důvodů, proč otvírat 
téma „Manažer nebo správce“. Apoš-
tol Pavel označuje vůdce v církvi jako 
Kristovy služebníky a správce Božích 
tajemství (1K 4,1-2). Správce duchov-
ních hodnot má věrně zachovávat 
Kristův odkaz, ten se samozřejmě týká 
i vedení církve. I to je důvod, proč při-

Církev nebo firma?
rovnání církve k firmě pokulhává. Když 
spravujeme budovy a nakládáme s pro-
středky, tak se manažerské schopnosti 
mohou hodit, vždyť i ony jsou Božím 
darem církvi. Když však v jednání s lid-
mi nerozlišujeme mezi firmou a církví, 
nastávají problémy. Firemní návyky 
přenášené do komunikace s věřícími 
mohou atmosféru v církvi otrávit. Jak? 
Například tím, že člověka nevnímám 
jako partnera, ale jen jako podřízeného 
nebo jako objekt marketingu. Tím, že 
v pastoraci nenaslouchám, nýbrž udě-
luji pokyny. Tím, že lidem nesloužím 
a nemotivuji je osobním příkladem, ale 
chci je ovládat a manipulovat, abych je 
dostal tam, kam chci. Je to citlivé téma, 
ale aktuální a hodné přemýšlení.

Bůh nás obdařil „veškerým duchov-
ním požehnáním“ (Ef 1,3), svěřil nám 
„bohatství slavného tajemství: Kristus 
ve vás!“ (Kol 1,27), to je mnohem víc, 
než tento věk nejistoty, trh a konzum, 
nebo snaha vypadat důležitě. Spravuj-
me svěřené bohatství jako duchovní 
správcové a Bůh pokoje nás posvětí 
a zachová. On je věrný a my jeho věr-
nost máme odrážet. Přeji vám, milí čte-
náři, inspirující čtení.

JAREK ANDRÝSEK

Sdělení vydavatele
Vážení a milí čtenáři,

ve službě administrace časopi-
su Živé slovo pro Českou republi-
ku došlo ke změně. Od letošního 
roku povedou administraci časopi-
su manželé Daniel a Daniela Mroz-
kovi z Křesťanského sboru v Českém 
Těšíně. Kontakty na ně jsou uvedeny 
v tiráži časopisu, věnujte jim prosím 
pozornost. Prosíme Vás, obracejte se 
ve všech záležitostech odebírání Živé-
ho slova na manžele Mrozkovy. Pře-
jeme jim užitek a požehnání v této 
službě pro našeho Pána.

Děkujeme také upřímně manželům 
Hamanovým, Josefu a Bronislavě, za 
jejich čtyřletou službu v administraci 
časopisu Živé slovo. Přejeme jim Boží 
milost a požehnání v osobním životě 
i v další službě Spasiteli.

Vám všem, milí čtenáři, přejeme 
užitek z četby. 

PAVEL BOHÁČ
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Každá doba staví církev před jiné 
výzvy

V každé době byla církev vystavová-
na různým tlakům společnosti, které 
se pak promítly i do jejího života. Zpo-
čátku měl její bohoslužebný řád spíše 
židovský charakter. Návštěva chrámu, 
dodržování židovských zvyků a syna-
gogální uspořádání. Napětí mezi Židy 
a pohany, většinou helénisty, v Palesti-
ně prvního století se promítlo i do vzta-
hů v jeruzalémské církvi. Mladý sbor 
musel udělat konkrétní opatření, aby 
toto napětí zmírnil nebo úplně vylou-
čil. Vybrali sedm mužů dobré pověsti 
a pověřili je službou u stolů (Sk 6). Cír-
kev se snažila zachovat svou identitu, 
kterou odvozuje přímo od svého Původ-
ce a Pána, Ježíše Krista, ale ne vždy se jí 
dařilo zůstávat v učení Ježíše a apoštolů. 

Tak například vznikl v církvi vlivem 
monarchistického uspořádání společ-
nosti tzv. monarchistický episkopát. 
Dříve pluralitní vedení sboru nahradil 
jediný biskup, který dohlížel i na větší 
správní celky, kopírující politické členě-
ní země. Církve tak přejaly organizační 
strukturu správních celků monarchie 
a zásada všeobecného kněžství, bratr-
sko-sesterského utváření bohoslužeb, 
pomalu ustoupila systému jednoho 
muže. Pod vlivem gnosticismu se v círk-
vi objevovaly spisy s různými herezemi 
nebo s projevy duchovní nadřazenosti 
nebo askeze. Z okolní kultů pronikalo 
do křesťanských bohoslužeb magické 
myšlení. Aristotelovo učení o substan-
ci a akcidentech ovlivnilo církev při 
hledání významu Ježíšových slov “toto 
je mé tělo”, což později vyústilo v uče-
ní o přepodstatnění chleba a vína při 
Večeři Páně. Magické vnímání nábožen-
ských obřadů zase pro změnu ovlivnilo 
přístup církve ke křtu, který měl křtěnci 
zprostředkovat zvláštní Boží ochranu. 
Jsem si vědom zjednodušení, které zde 
ve zkratce podávám, ale chtěl jsem uká-
zat, jak myšlení společnosti ovlivnilo 
církev. Cílem této úvahy jsou však spíše 
současné výzvy církve.

Výzva spojená s vedením církve 

Jednou z nich jsou rozhodovací pro-
cesy ve společnosti. Zdá se, že jejich 

hlavním kritériem je efektivita. Můžete 
to pozorovat prakticky všude, školství, 
sociální práci či zdravotnictví nevyjíma-
je. Vše se měří efektivitou. Vytvářejí se 
podivné koeficienty a uplatňují se i tam, 
kde by to ještě před pár lety nikoho ani 
nenapadlo. Tento manažerský přístup, 
jehož cílem je dosáhnout zisku, se dá 
jen těžko s dobrým svědomím uplatnit 
v sociální, ve vzdělávací nebo v duchov-
ní sféře. Už teď je vidět jeho devastač-
ní účinek. V dravé tržní společnosti se 
církev musí vyrovnávat s novými výzva-
mi. Jak pomoci lidem, kteří propadá-
vají záchytným sítem sociálního státu? 
Jak účinně pomoci lidem, kteří přišli 
o zázemí rodiny, práci či domov? Má se 
zde církev řídit “zlatým” kritériem efek-
tivity? Bude rušit služby a aktivity, které 
sice považuje za správné, ale jsou “nee-
fektivní”? Bude se přizpůsobovat tlaku 
efektivity? Zachová se jako v případě 
monarchistického episkopátu a protože 
se to teď nosí, otevře se vedení církve 
manažerským postupům a kritériím? 
To by asi nikdo z nás nechtěl, přesto 
bychom s tím měli počítat. Společenské 
trendy církev vždy ovlivňovaly a nejspíš 
ovlivňovat budou, měli bychom si toho 
být vědomi.

Církev není firma

Duchovní vedení křesťanských sbo-
rů a manažerské vedení firem jsou dvě 
oblasti, které se od sebe určitými rysy 
odlišují, jinými zase podobají. Přesto 
však platí, že církev není firma. Měli by-
chom být ostražití a nepřenášet některé 
profesní návyky a postupy automaticky 
do života křesťanského společenství 

a duchovní služby, protože bychom je 
tím mohli znehodnotit. Evangelizace 
není marketing, prognóza není proroc-
tví, biblická hodina není brainstorming, 
pastorace není kárné řízení. Jedním 
z podstatných rozdílů mezi profesí 
manažera a duchovního správce je Boží 
povolání ke službě, hledání Božího 
vedení, jakož i postoj služebníka, kte-
rý druhé motivuje vlastním příkladem. 
Přestože se způsoby práce firemního 
manažera a duchovního správce mohou 
vzájemně prolínat nebo inspirovat, mají 
rozdílné zacílení, totiž budování církve 
versus budování firmy. 

tematický článek

aneb mezi firemní a církevní praxí
Role manažera a duchovního správce

„Zatímco zaměstnání si volíš 
sám; služba spočívá v povolání 
Kristem. V zaměstnání 
očekáváš příjem; ve službě se 
čeká, že budeš dávat. Když 
v zaměstnání něco dáváš, pak 
proto, abys něco dostal zpět; ve 
službě vracíš zpět něco, co už ti 
bylo dáno. Zaměstnání závisí 
na tom, jak jsi  schopný; služba 
závisí na tom, zda jsi pro Boha 
dostupný. Dobře vykonávané 
zaměstnání přináší uznání 
tobě; dobře konaná služba 
přináší poctu Kristu.“      
James N. Spurgeon 
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úvaha

JAN VOPALECKÝ

Uval na Hospodina…
Informujeme Boha dostatečně?

Co děláte, když nemůžete v noci 
usnout? Převalujete se a pořád pře-
mýšlíte, pořád nad tím svým jediným 
pro blémem? Někdy se mi po delším 
převalování a pře mí tání podaří odhod-
lat k tomu, že si poručím: „A dost! Svě-
řím to Bohu a pře sta nu se tím trápit. 
 – Možná rá no!“ Potom usnu a ráno se 
 problém zdá daleko menší. A pak se to 
během dne vcelku snadno vyřeší a já se 
jen ohlédnu a po myslím si: „Že já jsem 
si dělal ta kové starosti! Pane, děkuji, 
že jsem na tebe mohl svalit své sta rosti 
a ty ses postaral!“ (Ž 55,23)

Pavel nás (Fp 4,6-7) provokuje svou 
výzvou, abychom si o nic nedělali sta-
rosti, nežili v obavách a strachu, ale 
prostě jen Bohu v modlitbě „ozna mo-
va li“ své žádosti a prosby a pro vá zeli je 
vděčností. „Oznamovat“ nám připadá 
ne osob ní, nedůs toj né Boha, my jsme 
spíš zvyklí na ponížené úpění, ale Pavel 
oprav du říká „oznamujte“. Máme Boha 
infor mo vat o tom, co nám působí sta-
rosti. 

Někdy si říkáme: „Přece Bůh všech-
no ví, tak mu to nemusíme ani říkat.“ 
Ano, ví, nemůže nevědět, je svou bytos-
tí vševědoucí. Ale chce nás slyšet, chce, 
abychom s ním komuni kovali, chodili 
za ním, abychom mu tím, že mu sdělu-

jeme své starosti, radosti, že s ním sdí-
líme celý život, projevovali svou důvě-
ru. Kolikrát víme, že naše dítě na něco 
potřebuje peníze, někdy mu je dáme 
sami od sebe, ale jsme rádi, když přijde 
a po prosí nás. Rádi dáme – a jsme rádi, 
že nás dítě vyhledalo a řeklo nám něco 
o svých problémech. Stejně tak Bůh vidí 
už předem, co všechno budeme potře-
bovat, a je připraven nám to splnit. Ale 
je rád, když přijdeme a „oznámíme“ mu 
to. S děkováním.

Bohu nemusíme oznamovat jen své 
starosti, ale celou svou ži vot ní cestu, 
životní způsob, styl, ja kým žijeme, jak 
jdeme životem. Někdy si nejsme jisti, 
jestli jdeme správně, jestli se to Pánu 
líbí, jestli máme v životě správné důra-
zy… V takových situacích nás Bible 
vyzývá, abychom Bohu svě řili, na Boha 
uvalili svou cestu. Abychom mu dali pří-
ležitost měnit náš způsob, jak žijeme, 
jak jde me za svými cíli. Když nebu de-
me lpět na svém životním způ so bu, ale 
dáme Bohu možnost utvá řet naši život-
ní cestu, Bůh začne sám jednat (Ž 37,5) 
a dělat kroky, kterých bychom my sami 
nebyli schopni.

A další verš (Přísloví 16,3) nás vybízí, 
abychom Bohu svěřovali, oznamovali 
všechno, co děláme. Tehdy naše plány 

obstojí. Je to něco, o čem tak snadno po-
chy bu je me, ale Bůh je věrný a jestliže 
jeho Duch plní naše nitro a my s ním 
všechno sdílíme, pak je pro něj snad-
né utvářet naše myšlení i jednání. Pak 
se Bůh vlastně podílí na tvorbě našich 
plánů, aniž bychom si to uvědomovali. 
A když se po letech ohlédneme zpět, 
vidíme, že Bůh naše plány, sny a cíle 
splnil. Možná jinak, ale splnil. A lépe 
než jsme si před stavovali! Sám to mohu 
z vlastní zkušenosti dosvědčit.

Mnohokrát mi pomohlo, že 
jsem se kdysi dávno naučil 
tyto verše zpaměti: 

Žalm 55,23: Uvrhni svou sta-
rost na Hos po di na, on se o tebe 
postará. Nedo pus tí, aby se spra-
vedlivý navěky zhroutil. 

Filipským 4,6: O nic nebuďte 
úzkostliví, ale ve všem ozna-
mujte Bohu své žá dosti v mod-
litbě a prosbě s děko váním. 

Žalm 37,5: Uval na Hospodi-
na svou cestu a důvě řuj mu, on 
bude jednat.

Přísloví 16,3: Uval své dílo na 
Hospodina a tvé plány obstojí.
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Hospodár
Od rána si hospodár 

robotníkov najímal

pracovali do večera

a potom ich vyplácal

všetkých rovnako. 

„To ako? 

Títo prišli na sklonku dňa, 

pracovali hodinu

my sme dreli tri i päť

a rovnako máme brať?“

Nikto nebol ukrátený

plat bol vopred dojednaný.

Čo mu chceli vyčítať

ak chcel milosť 

podaktorým

ukázať?

Písmo podáva dostatok informácií 
a napomenutí o tom, čo by sme v dneš-
nej modernej dobe nazvali vzťahmi 
medzi manažérmi a zamestnancami. 
Kresťan má byť poslušný, podriadený 
a úctivý k vedúcim, bez ohľadu na to, či 
sú tvrdí alebo láskaví. Mali by sme vždy 
preukazovať patričnú úctu k starším 
a mali by sme ich oslovovať bez názna-
ku familiárnosti, aj keď sme s nimi 
v súkromí v dobrom vzťahu. Na praco-
visku nech je zásada „služobnej úcty“. 

Naša vlastná skúsenosť so stvore-
ním potvrdzuje všeobecné biblické 
učenie, že Božie nariadenia sa týkajú 
celého života. Niekto sa môže pokúšať 
viesť školu ako podnik (podnikatelia 
v školských výboroch to často robia), 
ale v širších súvislostiach taký pokus 
vyvolá opačné účinky. Štruktúra školy 
sa vzpiera vtesnaniu do cudzej matrice. 
Jedinečná povaha rodiny, štátu, školy 
a pod. špecifikuje a delimituje autoritu 
v každom jednotlivom prípade. Otcova 
autorita je rodičovská, ale pritom ohra-
ničená rázovitou povahou rodiny. Otec 
je povinný uplatňovať svoju autoritu 
na spôsob rodiny, a nie povedzme na 
spôsob policajného zboru alebo hokejo-
vého klubu. 

Tá istá zásada platí pre autoritu správ-
neho radcu v obchode, vychovávateľa, 

tématický článok a poézia

MATÚŠ KOŠA

Svet práce, školy, rodiny...

SPRACOVAL MATÚŠ KOŠA

policajta atď. Každý z nich má autoritu 
vyhradenú pre konkrétnu oblasť. Osoby 
poverené úradnou mocou (spoločen-
skou autoritou) majú za úlohu poziti-
vizovať Božie nariadenia priamo v ich 
vlastnej špecifickej oblasti. Ich autorita 
im bola delegovaná Bohom, a nie ľud-
skou mocou. Následne sú teda priamo 
Bohu zodpovedné. 

Byť manažérom je úloha zodpovedná, 
ale ak sa správne plní, prináša uspoko-
jenie, ktoré Boh daruje každému, kto 
plní svoje úlohy podľa Jeho dobrej vôle.

Albert M Wolters, Do plnosti stvorenia, 
Vyd. Kresť. zborov, Ostrava 1982

Michael Griffiths, Consistent Christianity, 
Inter-Varsity Press, 1976
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tematický článek

Čiňme si mamonem
přátele pro věčnostV Bibli existuje celkem hodně podo-

benství o penězích. Vybral jsem jedno, 
o kterém se moc nemluví. Nicméně je 
to podobenství, kterým nám Pán ukazu-
je, jak co nejlépe „naložit s mamonem“, 
který nám Bůh, jako manažerům, svěřil 
k podnikání. Přečteme si text z podo-
benství O nepoctivém správci, zapsaný 
v evangeliu podle Lukáše 16,1-13:

 Svým učedníkům řekl: „Byl jeden bohatý 
člověk a ten měl správce, kterého obvinili, 
že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavo-
lal ho a řekl mu: ‚Čeho ses to dopustil? Slož 
účty ze svého správcovství, protože dále 
nemůžeš být správcem.‘ Správce si řekl: 
‚Co budu dělat, když mne můj pán zbavu-
je správcovství? Na práci nejsem, žebrat 
se stydím. Vím, co udělám, aby mne někde 
přijali do domu, až budu zbaven správcov-
ství!‘ Zavolal si dlužníky svého pána jed-
noho po druhém a řekl prvnímu: ‚Kolik jsi 
dlužen mému pánovi?‘ On řekl: ‚Sto věder 
oleje.‘ Řekl mu: ‚Tu je tvůj úpis; rychle sedni 
a napiš nový na padesát.‘ Pak řekl druhé-
mu: ‚A kolik jsi dlužen ty?‘ Odpověděl: ‚Sto 
měr obilí.‘ Řekl mu: ‚Tu je tvůj úpis; napiš 
osmdesát.‘ Pán pochválil toho nepoctivého 
správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové 
tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozí-
ravější než synové světla. Já vám pravím: 
I nespravedlivým mamonem si můžete 
získat přátele; až majetek pomine, budete 
přijati do věčných příbytků. Kdo je věrný 
v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo 

je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý 
i ve velké. Jestliže jste nespravovali věrně 
ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří 
to pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrni 
v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám 
právem patří? Žádný sluha nemůže sloužit 
dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávi-
dět, a druhého milovat, k jednomu se přidá, 
a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu 
i majetku.“     

Jak si zajistit budoucnost?
Máme tady velice bohatého člověka, 

tak bohatého, že už neví, co s penězi. 
Najde si tedy manažera, který se bude 
o jeho majetek starat. Nastal ovšem pro-
blém a začalo prosakovat, že při volbě 
manažera neměl šťastnou ruku. A tak 
náš movitý vlastník pozve manažera na 
kobereček a dá mu vyhazov. Ten se ještě 
snaží uzavřít všechny záležitosti a pře-
dat majiteli co nejdřív potřebné mate-
riály, účetnictví a nevím co všechno. 
Cítí, že mu teče do bot, ale má ještě pří-
ležitost manévrovat a hledá, co by pod-
nikl. Horečně přemýšlí a uvědomí si, že 
je tu možnost, jak si zajistit budoucnost. 
Zavolá si všechny dlužníky a začne jim 
snižovat dlužní úpisy. Přijde první a sly-
ší otázku: „Tak kolik toho dlužíš?“ „Sto 
věder oleje,“ zní odpověď. „Hm, to je 
hodně co?“, slyší z úst věřitele. „No to 
rozhodně, vůbec nevím, jak to zvlád-
nu.“ Manažer se zamyslí a říká: „Mož-
ná, že by to šlo nějak vyřešit, vezmi tu 
starou směnku a sniž ji na polovinu.“ 
„Opravdu na polovinu?“, ptá se dlužník 
nevěřícně. „Opravdu na polovinu,” zní 
z úst manažera. Dlužník je u vytržení, 
má skvělý den, jeho dluhy se rázem 
snížily o polovic. Když spolu vše sepí-
šou, šťastný dlužník pomalu odchází 
a přitom se obrátí na manažera se slovy: 
„Díky. No a co můžu já udělat pro tebe? 
Kdybys něco potřeboval, dej mi vědět.“ 
Manažer se šibalským úsměvem poví-
dá: „Dobře, ozvu se ti.“ A pak si zavo-
lá dalšího a celé se to opakuje. Když 
je se vším hotov, jde, celý nervózní, za 
svým šéfem, aby mu předal účetnic-
tví. Když vchází do jeho kanceláře, šéf 
stojí a tleská mu, naprosto překvape-
nému manažerovi sděluje: „Tak to se ti 
opravdu povedlo, to bych do tebe nikdy 

neřekl.“ Chválí ho za to, jak využil vcel-
ku omezených možností, aby si zajistil 
svou budoucnost.

Co s tou podivností?
Teď se tak trochu dostáváme na ten-

ký led, musíme rozluštit co s tím? Jak 
to poselství biblického textu vlastně 
aplikovat? Podobenství většinou vyme-
zuje některou z rolí posluchači. Ježíš 
v nás svým podobenstvím vyvolává 
otázky. Pokud se mám ztotožnit s rolí 
manažera, pak šéfem, který mu svě-
řuje svůj majetek, je sám Bůh. Není to 
nějaké divné, když chválí toho nepo-
ctivce? Ježíš, ale vysvětluje. Lidé jsou 
často schopni úžasné tvořivosti a skvě-
lých nápadů, když jde o to, jak si zde na 
zemi zajistit svou budoucnost. Jistě jste 
o spoustě z nich slyšeli, ať už o pocti-
vých či nepoctivých. Podobenství má 
většinou jedno centrální sdělení. V tom-
to případě, si má posluchač vzít příklad 
a myslet na svou budoucnost. Když 
Ježíš chválí manažerovo nepoctivé jed-
nání, vyzdvihuje především jeho milo-
srdné zacházení s dlužníky svého Pána 
a vytváření si přátel, kteří jsou důležití 
pro jeho budoucnost.

Tím se dostáváme k tomu podstatné-
mu. Máme být dobrými manažery, kteří 
využijí svěřených prostředků a mož-
ností, aby získali něco podstatného. 
Dobrý manažer zaměřuje své počínání 
na vytvoření zisku. A všichni také tuší-
me to, co si čteme u Kazatele (5:14): 
„Jako vyšel z života své matky, nahý zase 
odchází, jak přišel, a za svoje pachtění si 
nic neodnese, ani co by se do ruky vešlo.“ 
Peníze si tedy do nebe neodneseme. Ve 
svém podobenství však Ježíš říká napro-
sto překvapivou věc: můžeme použít 
své peníze a majetek k tomu, abychom 
si s sebou na věčnost přece jen něco 
odnesli. Jinými slovy, můžeme využít 
všeho, čím zde na zemi, díky Bohu dis-
ponujeme, a získat něco, čeho si Bůh 
velmi cení.

A já vám pravím: Učiňte si 

přátele z mamonu nepravosti, 

aby vás, až pomine, přijali do 

věčných stanů.  Lukáš 16,9
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KAZATELEM CB BEDŘICHEM SMOLOU SE NECHAL 
INSPIROVAT MILAN ANDRÝSEK

MEINOLF MELLWIG 
A JAN VOPALECKÝ

Investice do vlastní budoucnosti

Můžeme použít majetek, prostředky a všechno, co 
máme, takovým způsobem, který rozhodne o budoucnosti 
nás samých i lidí, kteří žijí kolem nás. Až se pak jednou 
ocitneme v nebi, budou tam třeba lidé právě kvůli tomu, 
jak jsme naložili s prostředky, které nám Bůh svěřil. Použí-
vejme věci, které jinak mají cenu jenom tady na zemi 
a jenom na chvíli, k tomu, aby získaly věčnou hodnotu.

 Představte si, že jednou přijdete do nebe a tam k vám 
přistoupí nějaký člověk a řekne: „Ahoj, já jsem Pavel a jsem 
tady díky tobě.“ Vy se zamyslíte a zeptáte se ho: „My se 
známe?“ A on řekne: „Ne, nikdy jsme se neviděli. Ale kdysi 
dávno, když děti z vašeho sboru jely v létě na pobyt, tak ty 
jsi půjčil svoje auto a já jsem díky tomu mohl jet, protože 
jinak už nebylo místo. To bylo poprvé, co jsem se setkal 
s křesťany.“ Nebo přijde za vámi někdo jiný a řekne: „Kdy-
si jsem byl několikrát u tebe na zahradě, když jsi ji půjčil 
lidem ze sboru ke grilování.“ Klasickým příběhem, který 
koluje po sborech je příběh o vojákovi, který přijde náho-
dou do shromáždění, protože nemá co dělat. Bohoslužba 
ho nijak nezaujme, ale když odchází, zastaví ho u dveří 
nějaká babička a dá mu buchty. To ho zaujme na tolik, že 
přijde znovu, až se nakonec stane křesťanem. Vezměme si 
příklad z nepoctivce, který využil darovanou příležitost, 
jak nejlépe uměl a mohl. Využijme i my svůj majetek způ-
sobem, jaký naznačuje Ježíšovo podobenství: čiňme si přá-
tele pro věčnost.

 Mamon jako dočasně svěřený dar

Nakonec pojďme přemýšlet konkrétněji, jaký to má 
pro nás význam. Vezměme to hezky od začátku. Zkusme 
odhlédnout od většinového pohledu na naše peníze a vní-
mejme je jako dar. Bůh je tím, kdo je vlastní a nám je jen 
na určitou dobu svěřuje. Někteří z nás jich mají víc, někteří 
míň. Všichni je ale máme a všichni máme být za co vděč-
ní. Je to pro mě něco, co si uvědomuji velice často a děkuji 
Bohu za to, co mi svěřil. Není toho málo a není to samo-
zřejmost.

 Posuňme se kousek dál. Bůh nám svěřil svůj majetek 
a my se o něj máme starat. Je-li v Bibli kolem 2300 veršů 
o penězích a majetku, pak je to určitě dobrý důvod k tomu, 
abychom se od Boha učili, jak se o jeho majetek starat. Je 
to důležité. Nepoučíme-li se od Boha, jsou tu zástupy lidí, 
kteří jen čekají na to, aby nám “správně poradili.” Lidé 
v obchodech, na ulicích, po telefonu - ti všichni nejlépe 
vědí, jak naložit s našimi penězi.  

Jak se tedy starat o to, co nám Bůh svěřil?

Starejme se jako dobří manažeři. Způsoby jsou špatné, 
dobré a pak jsou ty nejlepší. Ty, které vedou k tomu, že si 
člověk udělá přátele pro věčnost. A tady už to chce notnou 
dávku tvořivosti, protože každý má jiné možnosti. Něco už 
jsem říkal, máte auto, které může občas posloužit? Zahra-
du? Teď se budou rozjíždět skupinky, co zkusit nabídnout 
svůj domov a hostit takovou skupinku. Dát klukům fot-
balový balon, aby si mohli zahrát. Cokoliv vás napadne. 
Využijme to, co máme, nejlépe jak to jen jde.

informace

Autorem připravovaného komentáře je jedna z významných 
osobností bratrského hnutí, kterou známe z Emauzských bib-
lických kurzů nebo z knížek menšího rozsahu jako Hledejte 
nejprve… nebo Pravé učednictví. 

Čtenář, který má blízko ke Křesťanským sborům, si může 
osvěžit základní biblické pravdy a zároveň zde najde odpově-
di na těžší výkladové otázky související se čtením biblických 
textů. 

Cílem komentáře je, podle autora, poskytnout běžnému 
křesťanskému čtenáři základní znalosti o tom, co učí Bible. 
Jeho užitečnost spočívá v tom, že motivuje, chce ve věřících 
lidech rozvíjet lásku k Bibli a zálibu v jejím čtení, aby mohli 
pronikat do nevyčerpatelných pokladů Božího slova. Další 
výhodou komentáře je jeho praktičnost a srozumitelnost. 

Tento komentář k Novému zákonu s rozsahem přes 1000 
stran již existuje ve 23 jazycích a v dohledné době jej chceme 
vydat i v češtině. Budeme vděčni za vaši modlitební, případně 
i finanční, podporu tohoto díla.

Williama 
            MacDonalda 
k Novému zákonu

Informace
   o připravovaném komentáři 
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tématický článok

Správcovstvo, 
Správcovstvo je jednou zo základných 

koncepcií v kresťanskej etike. Zakladá 
sa na poznaní, že všetky dary pochádza-
jú od Boha a musia sa použiť na Jeho 
slávu a že sa to týka rovnako všetkých 
druhov darov, či už ide o peniaze, čas 
alebo nadanie. 

V praxi však správcovstvo bolo čas-
to ponímané v úzkom kontexte, a síce 
na rovine individuálnej, ako má človek 
nakladať so svojím príjmom alebo voľ-
ným časom, teda menej už s ohľadom 
na spoločenstvo v ktorom žije, s povin-
nosťami a zodpovednosťou vo svojom 
povolaní alebo zamestnaní, v okruhu, 
ku ktorému patrí, vo svetle účinkov na 
celkový život či ekonomiku spoločnos-
ti. 

Rímsko-katolícke zmýšľanie asi zašlo 
najďalej vo vypracovaní systému so širo-
kými vzťahmi, pričom základom bolo 
učenie stredovekej cirkvi. Spravodlivé 
ceny a spravodlivá mzda samé sú apli-
káciou správcovstva. Povinnosť dávať 
almužnu bola pokladaná za prirodzený 
dôsledok učenia Tomáša Akvinského, 
že keď má človek zaistený chod vlast-
nej rodiny (domácnosti, hospodárskej 
jednotky...), aby bol ich život dôstojný,  
potom je jeho povinnosťou prispie-
vať na potreby chudobných. V ďal-
šom vývoji sa dôraz rozšíril aj na život 
duchovný: dary mali aj povahu prís-
pevkov v oblasti, v ktorej sa blížnym 
poskytovala základňa pre ich rozvoj, 

teda príspevkov duchovných, a nielen 
na zvyšovanie nepotrebného luxusu či 
života vnímaného iba v pojmoch hmot-
ného, materialistického bytia. 

V menej organizovanej forme je hoj-
ný výskyt koncepcií aj vo svete mimo 
Rímskej cirkvi, založených na podob-
ných východiskách. Rozvinul sa systém 
profesnej etiky, v ktorej sa rozpracovali 
patričné pravidlá pre zamestnávateľa, 
zamestnancov, spotrebiteľov alebo aj 
konkurenciu a v spoločnosti všeobecne.

Podnikateľská etika
Ako sa podnikateľská etika môže 

posudzovať vo vzťahu k etike jedinca? 
V tomto smere sa kresťanské myslenie 
vyznačuje pestrosťou názorov – ide 
o vzťah medzi kresťanovým povolaním 
a svetom, v ktorom musí žiť svoj prak-
tický život. 

Za čias ranej cirkvi bol dôraz na cir-
kev ako nové stvorenie v konfrontácii 
s porušeným svetom, a preto ekono-
mické usporiadanie ako také sa príliš 
nebralo do úvahy. Prioritou malo byť 
svedomité a čestné vykonávanie práce 
ako spôsobu živobytia (2Ts 3,6-12; Ko 
3,22-25; Ef 6,5-9). 

V stredovekých časoch podnika-
teľská etika tvorila časť celkového sys-
tému kresťanskej etiky, v ktorej bolo 
úsilím ustaviť pravidlá pre povinností 
a záväzky vo všetkých oblastiach živo-
ta. V pomaly sa rozvíjajúcej a stále viac 
usporiadanej a rozvinutej spoločnosti 

mohli teológovia zachádzať aj za hrani-
ce všeobecných princípov a ukladať pra-
vidlá správania pre konkrétne danosti 
v oblasti získavania prostriedkov na 
živobytie. Také doktríny ako spravodlivé 
ceny a spravodlivé mzdy mali každému 
zaistiť, aby za svoj vklad pri zaisťovaní 
všeobecného blahobytu bol aj spravod-
livo odmenený.

Ako sa ekonomika stávala stále viacej 
zložitou – s rastom obchodu, priemys-
lu a financií, a s koncom feudalizmu, 
kresťanské myslenie neudržalo krok so 
zmenami. V 16. storočí bola tendencia 
– vo všeobecnosti - opakovať staré dok-
tríny, a snaha o zachovanie hodnôt star-
šej, väčšmi statickej spoločnosti. To pla-
tilo nielen o zmýšľaní katolíckom, ale aj 
o Lutherovi a o počiatkoch kalvinizmu 
v Ženeve a o Anglicku za vlády Karola 
I. V neskoršom kalvinizme a v purita-
nizme sa ustavil viacej individualistic-
ký, osobný dôraz na doktrínu povolania 
a povinnosti v pracovnej usilovnosti 
a sporivosti, čo zohralo svoju úlohu pri 
vzniku kapitalizmu. 

V súčasnosti sa všeobecne pokladá 
za platnú skutočnosť, že otázky podni-
kateľskej etiky zahrňujú zohľadnenia 
výsledkov rozhodnutí na celú oblasť 
ekonomiky, na cenu a náklady a tech-
nický pokrok a úroveň zamestnanos-
ti, lokalitu závodov a iných faktorov. 
Tu však pre naše účely je vhodné túto 
oblasť opustiť. 

manažment
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MATÚŠ KOŠA

Doktrína o práci

Každodenná práca je ústrednou 
skutočnosťou existencie. Má novú 
dôležitosť v kresťanskej teológii pre 
obnovený záujem o úlohu „laickosti“ 
v celkovej misii cirkvi a tiež pre rapíd-
ny rozvoj technologických a sociálnych 
zmien, ktoré privodili zmenu pracov-
ných podmienok pre väčšinu obyva-
teľstva v rozvinutých krajinách; rozvo-
jové zeme sa dôrazne usilujú o ten istý 
vývoj. Niekedy majú kresťania senti-
mentálny postoj k agrikultúre a tu treba 
pripomenúť, že v rozvinutých zemiach 
je táto práca vysoko mechanizovaná 
a v rozvojových krajinách je cieľom, 
aby sa čím viacej ľudí odpútalo od 
pôdy a aby sa vyrábalo viacej potravín 
s menším počtom ľudí. Tak sa presúva 
časť pracujúceho obyvateľstva smerom 
do výroby, administrácie, služieb... Tu 
je nové pole pôsobnosti pre kresťana 
– prejsť od „práce rúk“ do pôsobnosti 
osobného manažéra. Práca rúk sa stáva 
menej atraktívnou a tento postoj sa pre-

niesol aj do rozvojových krajín. Cirkev, 
ktorá by mala skomolený pohľad na vec, 
by si s problematikou nevedela poradiť. 

Reformačný objav, presnejšie znovu-
objavenie doktríny povolania v každo-
dennom živote bol čoskoro narušený 
pietizmom. Aj kultúra Západu má kore-
ne v gréckom ako i hebrejskom mysle-
ní. Vzdelaný Grék pokladal obyčajnú 
prácu za čosi ponižujúce pre slobodné-
ho človeka. Na to mal otrokov. Bola to 
kreatívna práca umelca, ktorá vzbud-
zovala jeho rešpekt. Grécky vplyv na 
kresťanské myslenie mal tú istú tenden-
ciu. To je v ostrom protiklade s Bibliou, 
ktorá, aj keď sa možno príliš nevenuje 
kreatívnemu umeniu, má jednoznačne 
realistický postoj ku každodennej prá-
ci a nenadržuje jej fajnovejším typom. 
Dvojitý aspekt práce – ako radosť ale aj 
trápenie, má svoj pôvod v počiatočnom 
páde človeka. Je empiricky doloženou 
pravdou, že je jedným aj druhým, 
a podobne ako stav bez zaťaženia prá-
cou, môže byť požehnaním i kliatbou. 

Nová Zmluva kladie dôraz na prácu: je 
potrebná, sme povinní pracovať a pra-
covať dobre a s radosťou (pozri listy 
Tesaloničanom a Ko 3,23). Kresťanská 
doktrína práce ju vidí ako činnosť Bohu 
ľúbu pri službe na prospech ľudských 
potrieb. Keď ide o výber spomedzi pra-
covných príležitostí, tí, čo majú väčšiu 
kvalifikáciu, hlbšiu odbornosť a dlhšiu 
prax, majú aj zodpovednosť takú prácu 
prijať. Tí, ktorí majú zručnosti menej 
rozvinuté, budú môcť svoje zamestna-
nie meniť ľahšie. Práca je pre človeka, 
a nie človek pre prácu. Na čom záleží, 
je skutočná potreba spoločnosti, a nie 
samoúčel, práca pre prácu samu. A tí, 
čo majú dary a technickú zručnosť utvá-
rať nové pracovné príležitosti, majú tu 
oblasť pre ich uplatnenie.

Rozobrali sme iba rámcové okolnosti, 
v ktorých sa môže kresťan uplatniť ako 
manažér tak, aby jeho práca bola Bohu 
ľúba a spoločnosti užitočná.

tématický článok

Práce s děvčaty v jednom z klubů 
Komunitního centra Mojská v Českém Těšíně
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tematický článek

Pokorná služba
jako poznávací znamení církve

Symbióza zázraku a ponížené služby

První polovina Janova evangelia je 
plná zázračných znamení (řecky semei-
on), která měla posluchače přesvědčit 
o Ježíšově božském původu. Mnozí 
v něj uvěřili, protože viděli znamení, 
která činil (J 2,11.23; 4,53; 6,14; 7,31). 
Také on sám konstatoval (J 4,48): „Neu-
vidíte-li znamení a zázraky, neuvěří-
te.“ Ostatně také Nikodémův zájem 
o rozhovor s Ježíšem byl také motivo-
ván množstvím znamení, která člo-
věk nemůže činit, „není-li Bůh s ním“ 
(J 3,2; srov. 9,16). Jenže vedle těch, kdo 
Ježíšovo svědectví poctivě zkoumali, 
se našla také spousta lidí, kteří „v něho 
nevěřili“, přestože „viděli jeho zázračná 
znamení“ (J 12,37). Podobnou zkušeností 
prošel i apoštol Pavel. Znal své židovské 
vrstevníky a věděl, že „žádají zázračná 
znamení“, ale on se rozhodl „kázat Kris-
ta ukřižovaného“ (1K 1,22). Rád bych se 
u tohoto kontrastu zastavil. Nechci snižo-
vat význam zázračných znamení, která 
Pán Ježíš skrze Ducha svatého po celou 
dobu existence církve koná. Dochází 
k nim zvláště tam, kde křesťané plní jeho 
příkaz: „jděte do celého světa a kažte 
evangelium celému stvoření“ (Mk 16,15). 
Potvrzují se tak jeho slova (Mk 16,16): 
„Ty, kdo uvěří, budou provázet zname-
ní...“ Jenže apoštol Pavel položil důraz 
na Kristovo ponížení. Podobně vyznívá 
i odkaz, který Pán zanechal učedníkům 
při Poslední večeři, když jim umyl nohy 
(J 13). Druhá polovina Janova evangelia 
se nese v duchu pokorné služby a sebe-
obětování. To má být znamením nového 
společenství církve. 

Služba, která byla rázně odmítnuta

Ježíšova služba, na kterou se zamě-
řím, byla zpočátku vůdcem apoštolů, 
Šimonem Petrem, zcela odmítnuta 
(J 13,8): „Ty mi nikdy nohy mýt nebu-
deš!“ Přitom šlo o službu, která byla ve 
Starověkém Orientu a Středomoří zce-
la běžným hygienickým zvykem. Jenže 
Řekové i Římané ji svěřovali především 
otrokům a ženám, podobně se tehdy 
chovali i Židé. A v tom byl nejspíš Pet-
rův hlavní problém. Nechat si umýt nohy 
svým Mistrem, jehož postavení a důstoj-

nost stavěl nad tu svou, bylo v kultuře 
studu něco nepředstavitelného. Jednou 
jsem při víkendovém pobytu účastní-
kům nabídl, že jim umyji nohy. Nikdo se 
nepřihlásil. Nechat si umýt nohy je pro-
blém i v naší kultuře, snad proto, že nar-
ušuje intimní zónu příjemce a důstojnost 
poskytovatele. Petrovy zábrany mohly 
být ještě pestřejší, jenže on nakonec svůj 
postoj změnil. 

Více než hygienický zvyk 
- služba smíření

U Židů patřilo umývání nohou ke 
každodennímu večernímu očišťování 
a někdy bylo součástí přijímání hostů. 
Vybavuje se mi příběh Ježíše a hříšni-
ce ve farizeově domě, kdy prostitutka 
přistoupila zezadu k Ježíšovým nohám 
a smáčela je svými slzami i vzácným ole-
jem (Lk 7,36-50). Hostitel, farizeus, kvůli 
tomu okamžitě slovně zaútočil na ženu 
i na Ježíše. Ten mu však stroze připome-
nul jeho hostitelské faux pas (Lk 7,44): 
„vešel jsem do tvého domu, ale vodu 
na nohy jsi mi nepodal.“ Pak vyzdvihl 
odevzdanost a lásku ženy, která v tomto 
ohledu hostitele zahanbila. Ten vůbec 
neodhadl motivaci zúčastněných, přitom 
motivace je pro jejich jednání zásadní. 
V tomto příběhu je umývání nohou spo-
jeno s odpuštěním hříchů a smířením. Je 
zde odhalena určitá zákonitost. Při umý-
vání nohou se mezi příjemcem a posky-
tovatelem prohlubuje vztah. Hříšnice 
skropila Ježíšovy nohy slzami a otírala 
je svými vlasy, líbala mu nohy a hlavu 
mu mazala olejem. Ježíš ji na základě 
projeveného pokání a oddané víry přiřkl 
odpuštění hříchů (Lk 7,47-50): „Tvá víra 
tě zachránila, jdi v pokoji!“ S umýváním 
nohou je zde zřetelně spojeno smíření, 
podobně jako při umývání nohou učed-
níkům při poslední večeři.  

Pohled z perspektivy 
velkého příběhu Bible 

Pro pochopení služby či zvyku z dob 
starověku je důležité sledovat kontext 
Starého zákona a symboliku stánku 
úmluvy, obětí a svátků. Písmo je nazývá 
stínem skutečnosti zvané Kristus (Kol 
2,17). Kristus přišel Zákon i Proroky 
naplnit (Mt 5,17), Kristus je cílem Záko-

na (Ř 10,4). Tento přístup1 vidí ve dva-
nácté kapitole Jana obětování na oltáři 
(J 12,24), ve třinácté očišťování v mědě-
né nádrži (J 13,4-17), v dalších třech 
vidí společenství s Bohem ve svatyni 
a v sedmnácté kapitole velekněze ve sva-
tyni svatých. Je-li tomu tak, pak umývání 
nohou má něco společného s podstatou 
rituálního očišťování. Hledáme-li spo-
jitost mezi praktickou a duchovní rovi-
nou, nabízí se, že obojí posiluje lidskou 
důstojnost a prohlubuje vztah. 

Příběh Bible začíná stvořením člově-
ka k Božímu obrazu a ke vzájemnému 
vztahu. Závěr Bible líčí obnovení vztahu 
mezi člověkem a Bohem a život v Boží 
přítomnosti (Zj 21). Obnovení a pro-
hloubení vztahu s Bohem, jakož i mezi 
lidmi navzájem, je hlavním tématem 
Bible. Ježíš své učedníky miloval. Spolu 
vytvářeli nové ryzí společenství, které se 
mělo vyznačovat pokornou službou. Tou 
se ostatně vyznačoval i Mojžíš, Písmem 
označený za nejpokornějšího z lidí (4Mo 
12,3). Zasazoval se o svůj lid i za cenu 
nasazení vlastního života (2Mo 32,32). 
Konal nevděčnou službu a „umýval 
nohy“ celému národu. V tom byl prototy-
pem Krista, počítal se ztrátami a nevdě-
kem. 

Pokorná služba jako součást Boží 
přirozenosti

Největším učitelem pokorné služby 
umývání nohou, ne hlav, je sám Hospo-
din. Pokorně se sklání k člověku a snaží 
se překonat odstup, který sám neza-
vinil. Přebýval uprostřed svého lidu, 
když s ním putoval pouští, když snášel 
jeho reptání a milosrdně odpouštěl jeho 
provinění. Pokoru vidíme i v Božím vtě-
lení do bezbranného dítěte, ve snášení 
nevděku a v odmítnutí svými vlastními, 
v nesení kříže. Umývání nohou je vlast-
ně obrazem Boží pokorné přirozenosti. Je 
obrazem Boží pokorné povahy, která jde 
za člověkem, hledá ho a ptá se (Gen 3,9): 
„Kde jsi?“, aby s ním navázala vztah, kte-
rý sama nepokazila. 

V případě umývání nohou Ježíš vlast-

1 HEADING, John. Czego uczy Biblia; 
Ewangelia Jana. Piekary Śląskie: 
Filadelfia Press, 1998, str. 204-205
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ně nepřichází s ničím novým, jen učed-
níkům zjevuje Boha takového, jaký sku-
tečně je. Boha, který se sklání a „umývá 
nohy“ člověku, protože s ním chce mít 
otevřený vztah. Slouží smíření a „umý-
vání nohou“ je cestou k němu. To, co 
Kristus učinil u Poslední večeře, jen 
odráželo to, jak Bůh jedná s člověkem 
od stvoření světa. Bůh mu projevuje svou 
přízeň a ukazuje mu, že o něj stojí, že 
má v Božích očích velkou cenu.  Pomáhá 
lidem, aby našli sebe sama, aby poznali, 
že jsou ztraceni a zatoužili po otevřeném 
vztahu s Bohem.

Umývání nohou jako Kristův 
důležitý odkaz 

Podíváme-li se na kontext služby umý-
vání nohou do 13. kapitoly Janova evan-
gelia, zjistíme, že je uvedena konstatová-
ním (J 13,1): „Kristus věděl, že nadešla 
jeho chvíle.“ Byla to chvíle jeho obětování 
jako Božího Beránka a tím i chvíle louče-
ní se světem a s učedníky. Ukazuje jim, 
jak k sobě mají vzájemně přistupovat (J 
13,15): „Dal jsem vám příklad, abyste i vy 
jednali, jako jsem jednal já.“ Považoval 
to za zásadní věc. Proto je upozornil, že 
nejsou větší, než ten, který je ke službě 
vysílá (J 13,16) a motivuje (J 13,17). Umý-
vání nohou začlenil do průběhu poslední 
večeře, nabité emocemi. Tohle si museli 
zapamatovat. Pokorná služba, „umývá-
ní nohou“, se má stát nedílnou součástí 
křesťanského života. Pro dnešní gene-
raci je to znásobená výzva. Společnost 
se individualizuje a komercializuje, kaž-
dý si chce vystačit sám a být nezávislý. 
Zároveň však u lidí roste potřeba přijetí, 
sounáležitosti a hlubších vztahů. Je to 
výzva a zároveň příležitost, protože služ-
ba „umývání nohou“ jde směrem nezišt-
né pomoci, přijetí, smíření a prohloubení 
vztahu.  

Prokázané dobro, umyté nohy, má 
hodnotu nedostatkového zboží. Zároveň 
je to znamení, kterým se prokazuje Boží 
království. Učedníci jsou jeho vyslanci. 
Boží království však naráží na opozici, 
nepochopení a odmítnutí. Bezprostřední 
reakcí na umývání nohou bylo Petrovo 
nepochopení a Jidášova zrada. Ježíš pro-
kazuje dobro a sklízí zlo. Mytí nohou se 
stalo předehrou kříže. Ježíš se dobrovol-
ně ponižuje, bere zástěru, umývá učed-
níkům nohy, utírá je plátnem, kterým 
byl přepásán. Jeho vydání se je čitelné, 
ale přesto naráží na nepochopení. To ho 
však neodradí, jakoby s tím počítal. Stej-
ně jako počítal s tím, že ho přibijí ho na 

kříž. Podstupuje to dobrovolně, aby dru-
hým otevřel cestu ke smíření. Umývání 
nohou slouží stejnému cíli. 

Umývání nohou v rané 
i současné církvi

V případě služby “umývání nohou” 
máme tedy co dočinění s dobově pod-
míněným hygienickým zvykem, který 
úzce souvisí s přijetím a odpuštěním 
hříchů. V naší kultuře se vzájemné mytí 
nohou nepraktikuje s výjimkou sociál-
ních a zdravotních služeb. V rané církvi 
byla dokonce přítomná představa, že 
umývání nohou má moc očistit člověka 
z hříchů. Ježíšovo umývání nohou učed-
níkům se v církvi připomínalo a dopo-
ručovalo jako příklad pokorné služby. 
Od třetího století patřilo umývání nohou 
k doplňujícím rituálům při křtu. 

Z otrocké služby se tak stala služba 
bratrská. Dodnes je některými církvemi 
praktikováno jako součást Večeře Páně. 
Osobně jsem to zažil v Církvi adventistů 
sedmého dne. Papež František v březnu 
2013 při mši v římském nápravném zaří-
zení umyl nohy tuctu mladých delikven-
tů.

Služba, kterou Ježíš učedníkům pro-
kázal, zůstává až dodnes příkladem 
a inspirací služby pro všechny jeho 
následovníky. Křesťané si ji poskytují 
navzájem v církvi, ale i lidem mimo ni. 
Služba umývání nohou, tedy vystupuje 
jako názorný příklad a pars pro toto (část 
za celek) křesťanské služby jako takové. 
Projevená úcta a solidarita s druhým, 
posiluje důstojnost příjemce. Sociální 
práce se stává prostředkem pastorace, 
protože praktická i duchovní služba sle-
dují podobné cíle. 

Projev solidarity a rozvíjení 
Božího obrazu v nás

Vycházíme-li z biblické symboliky, 
může být umývání nohou chápáno 
jako bohoslužebný rituál, který slouží 
k očišťování kněží. V kontextu Nové 
smlouvy konají kněžskou službu všichni 
věřící, protože podle apoštola Petra (1Pt 
2,9) jsou všichni křesťané královským 
kněžstvem. Chceme-li mít s Ježíšem 
podíl, měli bychom mu dovolit, aby nám 
umýval nohy, což v přeneseném slova 
smyslu znamená “nechat si sloužit.” 
Kým? Bratrem nebo sestrou, jejich pro-
střednictvím se přece setkáváme s Kris-
tem (Mt 25,40). Když před bratrem nebo 
sestrou vyznáme své hříchy, mohou nám 
přiřknout odpuštění. Když se s bratrem 
nebo sestrou rozdělíme o břemeno, kte-
ré nás zatěžuje, je rázem poloviční. To 
je mytí nohou v přeneseném významu. 
Nechat se obdarovat a sám obdarová-
vat jsou spojené nádoby. Církev vytváří 
zvláštní komunitu, která se vzájemně 
solidarizuje. „Mytí nohou“ je projevem 
této solidarity. Proto máme jeden dru-
hému umývat nohy (Jn 13,14). Projevo-
váním pomoci a lásky v sobě rozvíjíme 
Boží obraz (1Jn 4,20): „Kdo nemiluje 
svého bratra, kterého vidí, nemůže milo-
vat Boha, kterého nevidí.“ Vzájemnost 
v pomáhání oživuje naši víru. Zásada 
vzájemnosti platí i v pastorační prá-
ci. Máme nést břemena jedni druhých 
(Gal 6,2). Nakonec i každý pastorační 
pracovník potřebuje svého supervizora. 
V kontextu církevních dějin jsou protes-
tanti vedeni ke všeobecnému kněžství 
a „umývání nohou“ by nám nemělo být 
cizí, právě naopak.  

Sousoší znázorňující Ježíše, myjícího nohy Petrovi
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Náboj služby - dobrovolné 
sebevydání

V čem spočívá náboj služby umývání 
nohou? U Poslední večeře byl zdrojem 
náboje sám Pán. On vyvinul iniciativu, 
sklonil se k nohám učedníků, udal tón 
a čekal, zda se na něj příjemci naladí. 
Byli překvapeni a nechápali. Ježíš je oči-
vidně zaskočil. Náboj jeho služby spočí-
val v dobrovolném a chtěném ponížení. 
V pokoře, která se neprezentuje, ale dává, 
přirozeně a bez obav ze ztráty. Ostatně 
Ježíš se ztrátami počítal a měl je v pro-
gramu, jako cestu ke smíření a k navázá-
ní vztahu. Z Ježíšova života jasně plyne, 
že uzdravený a obnovený vztah je pro 
něj důležitější než všechny ztráty světa. 
Otec v podobenství o návratu marno-
tratného syna nelituje bohaté hostiny. 
Se stejnou motivací se Ježíš svléká, bere 
na sebe zástěru, nalévá vodu do umyva-
dla a umývá svým žákům nohy. Ježíš je 
miluje, slouží jim a vydává se za ně. Dává 
jim příklad služby, který mají následovat. 
Poníženě jim slouží a nestydí se za to. 
Dělá to se samozřejmostí, která všech-
ny překvapuje. Dělá to proto, „že ty své 
miloval a svou lásku k nim prokazoval až do 
krajnosti.“ (J 13,1) Tou krajností je v jeho 
případě ztráta vlastního života. Dává jej 
sám od sebe proto, aby druzí mohli žít. 
Pokud semeno nepadne do země, nepři-
nese užitek. V dobrovolné oběti spočívá 
náboj celé křesťanské služby. 

Napětí na straně učedníků vzniká 
proto, že se pro dobrovolnou oběť ještě 
nerozhodli. Chtěli by změnit svět, ale 
nejsou ochotni změnit vlastní postoje. 
To je problém i současné církve. Pokud 
však nezměníme vlastní postoj, nezís-
káme moc měnit své okolí. Ježíš staví 
poskytovatele služby před výzvu: dejte 
si sloužit, otvírejte se změně, abyste byli 
schopni sloužit a měnit. Je to podobný 
princip, s jakým se setkáme v pastorač-
ním poradenství. Kdo nepozná osvobo-
zující moc pastorace sám na sobě, ten 
jen stěží může pastoračně pomáhat 
druhým. Tím se dostáváme od náboje 
k dynamice služby umývání nohou. 

Dynamika služby 
- konfrontace jako implus změně

V našem případě jde o skupinovou 
dynamiku. V každé skupině působí 
různé hybné síly a protisíly. Jednotlivé 
role charakterizuje určité chování, kte-
ré skupina očekává.2 Petr měl dojem, že 

2 http://www.everesta.cz/slovnik/skupi-
nova-dynamika

Mistr ze své role vystupuje. To u Petra 
vyvolává spontánní nesouhlas. Vyhrkl 
(J 13,6): „Pane, ty mi chceš mýt nohy?“ 
Napětí spočívalo v tom, že se Ježíš snaží 
komunikovat něco, co Petr a ostatní 
učedníci nejsou připraveni přijmout. 
Proto je Ježíšovo jednání vyvádí z klidu. 
Ježíš porušil normu, přestoupil tabu, 
přijal na sebe roli jejich otroka. To učed-
níky nutně vedlo k přemýšlení o vznik-
lé situaci. Proč to Ježíš dělá? Co jim tím 
chce říct? 

Ježíš při umývání nohou vystupuje 
jako ten silný. Je si vědom svého poslání 
i toho, co sděluje (Lk 22,27). Ježíš rozhod-
ně v tu chvíli nevnímal službu umývání 
nohou jako ztrátu své důstojnosti. Nao-
pak, vidí ji spíše jako předpoklad vede-
ní či vůdcovství v novém společenství 
Božího království! (Lk 22,26) Petr chápal 
vůdcovství jinak. Proto reagoval (J 13,6): 
„Pane, ty mi chceš mýt nohy?“ V řeckém 
textu je zájmeno „ty“ zdůrazněno a tvoří 
kontrast k zájmenu „mi“. Pro Šimona to 
byla nepřijatelná představa - „ty mi“? Ta 
služba byla ponižující i pro židovského 
žáka nebo otroka, proto se přenechávala 
nežidovským sloužícím. Hebrejský otrok 
nemusel svému pánu mít nohy, ani mu 
nemusel snímat boty! Petr byl pobouřen 
a volal po vysvětlení.

Ježíš na to reaguje slovy (J 13,7): „Co 
já činím, ty nyní nechápeš.“ Ježíš s nepo-
chopením počítá a nic nevysvětluje. 
K dynamice služby patří i to, že služeb-
níci počítají s nepochopením. Ne vždy 
se jim podaří vše komunikovat, někdy si 
pochopení vyžaduje proces zrání. S tím 
nejspíš počítal i Ježíš, když Petrovi řekl (J 
13,7): „Potom však to pochopíš.“ K dyna-
mice služby patří i to, že služebník má 
pro příjemce naději. Ježíš se, jako dobrý 
Pastýř, dívá na ty, kterým slouží, očima 
naděje. V případě Šimona narazil dost 
tvrdě: „Nikdy mi nebudeš mít nohy!“ 
Není však překvapený. Jakoby s tím počí-
tal a má připravenu odpověď: „Jestliže tě 
neumyji, nebudeš mít se mnou podíl.“ 
Konfrontuje a provokuje příjemce, aby 
hledal východisko. Je to pěkný příklad, 
jak ve službě pracovat s napětím a využít 
je k tomu, aby se příjemce měnil, pokud 
to jeho stav vyžaduje. 

Pokorná služba jako cesta ke změně 

Služba „umývání nohou” se při Posled-
ní večeři stala roznětkou dynamické 
komunikace, která učedníky vedla 
k sebereflexi a změně postoje. Šimon 
vybuchuje a zároveň dostává v rozho-

voru s Ježíšem příležitost, aby sám sebe 
lépe poznal. Někdy potřebujeme svůj 
postoj vyslovit, abychom si uvědomili, že 
je špatný, že na něm něco nesedí. Ježíš byl 
neústupný, protože chtěl u Petra vyvolat 
změnu. Zdá se, že to byla Ježíšova hlavní 
motivace. Staví Petra před rozhodnutí: 
Buď změníš svůj postoj nebo se mnou 
nebudeš mít podíl! Nemít podíl s Ježí-
šem znamenalo vyloučení - nemít podíl 
na Božím království. To Petr rozhodně 
nechtěl riskovat a podřídil se. Kdyby měl 
být jeho vztah s Ježíšem ohrožen, pak 
chce být vykoupán celý. Ježíš zde pracuje 
s Petrovou ambicí a vede ho k seberefle-
xi. Petr se učí Mistra respektovat. Nechá-
vá si nohy umýt a později se projevuje 
jako pokorný služebník, který druhé 
také vede k pokoře. 

Proč se umývání nohou nestalo 
v církvi rituálem?

Vyplývá to například z Petrova první-
ho listu (1Pt 2,13-25), kde Ježíšovu oběť 
představuje jako model snášení proží-
vaného utrpení (1Pt 2,21): „K tomu jste 
přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl 
za vás a zanechal vám tak příklad, abyste 
šli v jeho šlépějích.“ Kristovo utrpení na 
kříži i umývání nohou při Poslední večeři 
jsou neopakovatelnými činy, pevně zasa-
zené do historie lidstva. D. A. Carson 
uvádí dva důvody, pro které se umývá-
ní nohou nestalo v církvi rituálem nebo 
dokonce svátostí. Tím prvním je absence 
takového rituálu na jiném místě Nové-
ho zákona nebo v nejstarších mimobib-
lických dokumentech. Tím druhým je 
tendence církve sledovat spíše myšlenku 
pokorné služby než doslovný rituál, kte-
rý může být různě zneužitý.3

Inspirující příklad služby
V umývání nohou zanechal Pán Ježíš 

příklad služby, který celé generace inspi-
ruje k pokoře a připravenosti pomáhat. 
To je trvalý odkaz a inspirace jak pro 
vztahy v církvi, tak i pro diakonskou 
službu směrem k veřejnosti. Všichni 
jsme byli stvořeni k Božímu obrazu, dis-
ponujeme svobodou, schopností tvořit 
společenství, sloužit smíření a bourat 
bariéry, které brání otevřeným vztahům, 
ale šťastný je jen ten, „kdo tak činí“ 
(J 13,17).
3 CARSON, D. A. The Gospel According 

to John; The Pillar New Testament Com-
mentary. Grand Rapids: William B. 
Eerdmans Publishing Company, 1991, 
s. 468
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Co udělá jedna 

Vše začalo v polovině dvacátých let 
minulého století v americkém Detroitu, 
kde se setkali dva mladí muži ze stejné-
ho evropského mocnářství. Oba měli 
stejné a dost běžné jméno - Ján. Oba byli 
z evangelického prostředí a cestování 
měli tak trochu v krvi. Ján Siracký ode-
šel s rodiči z rodné Vojvodiny (Srbsko) 
do Ameriky už jako třináctiletý chlapec. 
V Detroitu pracoval ve slévárnách, cho-
dil tam do evangelikálního sboru, tam 
se také obrátil a později oženil. Ján Číž 
pocházel z Těšínského Slezska (Pol-
sko) odkud ho už jako malého chlapce 
přivezli rodiče na Slovensko, kde chtě-
li začít nový život. Nakonec zakotvili 
v malé obci Miezgovce nedaleko Bánov-
ců nad Bebravou. V místě, kde končila 
cesta a začal zvláštní příběh.

Vraťme se však na jeho začátek. 
Vystěhovalectví a migrace za prací byly 
v 19. a ve 20. století v Rakousku-Uher-
sku docela běžnou záležitostí, určitě 
běžnější než dnes. Lidé začínali na 
novém místě s novými nadějemi a nový-
mi vztahy. Siracký se v Detroitu vyznal, 
naučil se dobře anglicky, duchovně se 
vzdělával a svou víru také praktikoval, 
kázal a udržoval kontakty se spoustou 
lidí. Vyhledával Slováky a snažil se jim 
pomáhat. Zdá se, že Ján Číž byl jedním 
z lidí, kterým také pomohl. Zval ho na 
křesťanská shromáždění a vyprávěl 
o Ježíši, který změnil jeho život. Neví-
me, jak na to Číž vnitřně reagoval, ale 
Sirackého víra mu byla sympatická. 
V cizí zemi a daleko od domova je kaž-
dý vztah a kamarádství vzpruhou.

Ján Číž se po určité době vrátil domů 
a staral se v Miezgovcích o svou počet-
nou rodinu. Také Ján Siracký v roce 1927 
nakonec vyslyšel výzvu, aby se vrátil na 
Slovensko a pomohl tam s duchovní 
službou nově vznikajícím nezávislým 
křesťanským sborům. V roce 1928 se 

přestěhoval do Sv. Martina a odtud nav-
štěvoval skupinky věřících po celém 
Slovensku. Někdy v roce 1929 se Sirac-
ký vydal navštívit svého starého známé-
ho z Ameriky, Jana Číže.

Na cestě za Čížem doprovázel Sirac-
kého bratr Jozef Kráľ, cestovali spolu 
vlakem a pak už museli jen pěšky. Když 
se blížili do Miezgoviec, ptali se místní-
ho muže, ve kterém domě bydlí Čížovi. 
Čížův nejstarší syn Pavel se v tu chvíli 
díval z okna. Viděl, jak soused ukazuje 
dvěma mužům v dlouhých kabátech na 
jejich dům a dostal strach. Myslel si, že 
jde o exekutory. Měl už sedmnáct a za 
svých devět sourozenců cítil zodpověd-
nost. Pro manžele Čížovy nebylo lehké 
uživit všech deset dětí. Paľo zůstal ve 
světnici a čekal, až k nim neznámí muži 
přijdou. Když vešli, ptali se na jeho otce 
Jána, zda byl v Americe a jak se mu daří. 
Strach brzy ustoupil a Paľovi se pořádně 
ulevilo. Maminka vytáhla ze „šublotkas-
ny“ fotografie, na kterých se Siracký 
poznal a začal přátelský rozhovor.

Ján Siracký se chtěl se svým jmenov-
cem setkat osobně, jenže ten se z trhu 
stále nevracel. Nakonec se ho nedočkal. 
Syn Paľo šel hosty vyprovodit a ti se ho 
při rozhovoru zeptali, zda se už obrá-
til, zda Krista vírou přijal? On řekl, že 
by se i obrátil, ale že nemůže, protože 
musí krást dřevo. Rodina totiž neměla 
čím topit a Paľo, jako nejstarší, zabez-
pečoval dřevo z panského lesa. Na další 
otázku, zda zná příběh o Izákovi a Abra-
hamovi, Čížův nejstarší syn přitakal 
a řekl: „Je to o tom, ako mal byť Izák 
obetovaný a pýtal sa otca na to, kde má 
baránka. Abraham mu odpovedal, že 
Hospodin si opatrí.“ „Tak vidíš,“ odvětil 
bratr Siracký, „uver v Pána Ježiša Krista 
a on opatrí.“ Myslel tím na dřevo, kte-
ré musel Paľo brát z cizího lesa, protože 
oni sami měli jen kousek lesa. Na ces-
tě zpět o nečekané návštěvě přemýšlel. 
Z vlastního kousku lesa přinesl kus dře-
va, pořezal a nasekal, aby večer rodina 
nemrzla. Šel do stáje, kde spával, a tam 
odevzdal svůj život Pánu Ježíši.

Pak šel za matkou, aby ji řekl, že 
se obrátil. Když přišel domů Ján Číž, 
dozvěděl se hned dvě důležité zprá-
vy. Jednak, že ho navštívil starý přítel 
z Ameriky a pak, že se jeho nejstarší 
syn obrátil. Otcova reakce zněla tro-
chu tvrdě: „To je dobre, to je dobre, len 

aby nezaprel ako Peter a nezradil ako 
Judáš.“ Tato věta nedala Paľovi spát, 
celou noc o ní přemýšlel. Ráno pak 
přišel starý děda z dědiny, který Paľovi 
řekl: „Já už nie som chlap a ty ešte nie 
si chlap. Potrebujem do lesa ku dre-
vu parťáka.“ Řezali pro hraběte dře-
vo a každá pátá kopa byla pro ně dva. 
Jednu dostal děda a druhou Paľo. Navíc 
si každý den mohl přinést domů tolik 
dřeva, kolik unesl. Už nemusel krást. 
Lesák mu poradil: „Palinko, čo to nosíš 
na ramenách, ty horu nepremôžeš, ale 
hora premôže teba. Povedz otcovi, aby 
ti priviezol obed a konáre naložte na 
voz.“ Nakonec měli u domu tak velkou 
hromadu dřeva, že byla větší, než jejich 
dům.

Paľo udělal krok víry a Bůh se posta-
ral, zaopatřil dřevo v míře, která převy-
šovala jejich představy. A tady bychom 
mohli skončit, jenže ten příběh pokra-
čuje dál. Paľo si vzal věřící ženu a pře-
stěhoval se do Modry. Z domu v Miez-
govcích, kde často dávali přespat starým 
žebrákům, odjížděl se dvěma modlitba-
mi. Přál si, aby v městě, do kterého při-
jde, se o něj na stáří měl kdo postarat. 
V Modre byl starobinec. Tuto prosbu 
mu Bůh splnil okamžitě. Ta druhá, aby 
v domě, kde bude bydlet, bylo křesťan-
ské shromáždění, se naplnila až na 
začátku 50. let. Když chtěl v Modre pro 
rodinu koupit dům, pohybovaly se jejich 
ceny kolem 250 tisíc. Pavol Číž měl jen 
200 korun. Bratr Macků s dcerou mu 
téměř celou částku půjčili. Když si ze 
setkání s nimi odnášel za košilí peníze, 
zeptal se, jak má sepsat smlouvu. Bratr 
Macků jen řekl: „Bůh je svědek,“ a Pavol 
mu vše časem vrátil zpět.

V padesátých letech došlo k zatýkání 
vedoucích bratrů. Pavla Číže napadlo, 
že bratr Macků už je v pokročilém věku 
a nemusel by vězení přežít. Nabídl mu, 
aby shromáždění přemístili od Macko-
vých k nim domů na Dolní 27. Kdyby 
komunisté přišli někoho zavřít, tak by 
to Pavol Číž snášel lépe, než starý bratr 
Macků. Jeho modlitba se splnila stejně 
jako modlitby za další generace Čížů, 
kterých se obrátilo asi padesát. Co udě-
lá jedna návštěva?

návštěva?

příběh ze života

Rúben 
Číž
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Nevěrný Jeruzalém
Rozhovor Petra Vaďury s Gabrielou Ivanou 
Vlkovou o první kapitole knihy Izajáš

rozhovor o biblickém textu

Kdykoli začínáme číst nějaký biblic-
ký text (a zvlášť prorockou knihu), je 
dobré se podívat na první slova a ujas-
nit si, kdo byl pisatel, do jaké doby 
a pro koho své poselství píše. V případě 
knihy Izajáš je hned v prvním verši na-
psáno: „Vidění Izajáše, syna Ámosova, 
které viděl o Judsku a Jeruzalému za 
dnů Uzijáše, Jótama, Achaza a Chizkijá-
še, králů judských.“ Jedná se tedy 
o vidění, které se týká Judska a Jeruza-
léma v osmém století před Kristem. Co 
to bylo za dobu?

Byla to doba velice bouřlivá a napja-
tá, protože izraelskému království na 
severu Palestiny i jeho jižnímu sousedu 
Judsku tehdy hrozilo nebezpečí ze stra-
ny Asýrie. To byla jedna z mezopotam-
ských velmocí, která se v té době rozpí-
nala směrem na západ a chtěla zabrat 
celé území zaslíbené země. 

Z jmenovaných králů jsou známěj-
ší dva: Achaz a Chizkijáš. Achaz je 
znám jako král špatný, který se oddával 
modlářství a dokonce obětoval své děti 
Melekovi, zatímco Chizkijáš byl král 
zbožný a dobrý.

O Achazovi však čerpáme tyto infor-
mace z jiných biblických spisů. Kniha 
Izajáš mu vyčítá pouze malou víru a to, 
že nepočítal s Hospodinem. Spoléhá-
ní na Hospodina si naopak Izajáš cení 
na Chizkijášovi, i když i u tohoto krále 
bychom našli různá zaváhání. Nicméně 
v době největšího ohrožení země Hos-
podinu nakonec důvěřoval.

Verše 1,1-9
Vidění Izajáše, syna Amósova, které 

viděl o Judsku a Jeruzalému za dnů Uzij-
áše, Jótama, Achaza a Chizkijáše, krá-
lů judských. Slyšte, nebesa, naslouchej, 
země, tak promluvil Hospodin: „Syny 
jsem vychoval, pečoval o ně, ale vzepřeli 
se mi. Vůl zná svého hospodáře, osel jesle 
svého pána, mne však Izrael nezná, můj 
lid je nechápavý.“Ach, pronárode hříšný, 
lide obtížený vinou, potomstvo zlovolníků, 
synové šířící zkázu! Opustili Hospodina, 
Svatého, Boha Izraele, znevážili, odcizili se 
mu. Nač vás ještě bít? Jste jen umíněnější. 
Hlava je celá chorá a celé srdce zemdlené. 

Od hlavy až k patě nic zdravého není. 
Samá modřina a jizva i čerstvá rána, ne-
jsou vymačkány ani obvázány ani ošetře-
ny olejem. Vaše země je zpustošená, vaše 
města vypálená ohněm, vaši půdu vám 
před očima vyžírají cizáci; je zpustošená, 
cizáky podvrácená. Dcera sijónská zůstala 
jako chatrč na vinici, jako budka v okur-
kovém poli, jako obležené město. A kdyby 
Hospodin zástupů nám neponechal hrstku 
těch, kdo přežili, byli bychom jako Sodoma, 
podobni Gomoře bychom byli.

Hospodin se zde obrací k nebesům 
a zemi a povolává je za svědky. Proč? 

Pro jejich stálost. Díky ní mohou 
dosvědčit, jak to s vyvoleným národem 
bylo a je. Hospodin o svém lidu mluví 
jako otec o synech, kteří se mu vzepře-
li. Ve třetím verši je dokonce napsáno, 
že zatímco vůl zná svého hospodáře 
a osel jesle svého pána, Izrael Hospo-
dina nezná, je nechápavý a nevděčný. 
Ještě zde není řečeno, co se tou nechá-
pavostí míní a jaká je její příčina, avšak 
je uvedeno, že přestože Hospodin jako 
vychovatel sesílá na vzpurný lid růz-
né tresty, aby jej od zlé cesty odvrátil, 
k nápravě stále nedochází. Národ je 
dokonce v tak zuboženém stavu, že už 
ho ani není kam bít. 

Prorok dokonce říká: „Jste jen umí-
něnější.“

Důsledkem všech pohrom, kterým 
byl lid vystaven, bylo jen další odcizení 
Hospodinu a spoléhání na cizí bohy. Už 
zde si můžeme všimnout, že pro pro-
roka války a katastrofy neznamenaly 
rány osudu či vítězství silnějších nepřá-
tel, nýbrž Boží výchovné nástroje. Tak 
to mají chápat jeho posluchači – jako 
příležitost k polepšení. Tato nabídka 
však zůstala nevyužita. 

Špatný stav dcerky sijónské je vyjá-
dřen třemi metaforami: chatrč na vini-
ci, budka v okurkovém poli a obležené 
město. Co znamenají?

Dcerka sijónská je Jeruzalém a text 
zde zřejmě připomíná konkrétní his-
torickou událost, kdy kolem roku 701 
před Kristem přitáhl do Judska asyr-

ský král Sancherib a celou zemi zničil. 
Jeruzalém zůstal sice nedobytý, ovšem 
jeho situace byla katastrofální. Proto je 
zde v posledním verši řečeno, že zůstala 
pouhá hrstka těch, kdo přežili, a kdy-
by jich nebylo, podobala by se totální 
zkáza země zkáze Sodomy a Gomory. 
Téma jakéhosi „zbytku“, který Hospo-
din ponechává, následně prolíná celou 
první částí knihy Izajáš. 

Verše 1,10-20
Slyšte slovo Hospodinovo, sodomští 

náčelníci, naslouchejte naučení naše-
ho Boha, lide gomorský. „K čemu je mi 
množství vašich obětních hodů, praví 
Hospodin. Přesytil jsem se zápalných obě-
tí beranů i tuku vykrmených dobytčat, 
nemám zájem o krev býčků, beránků a koz-
lů. Že se mi chodíte ukazovat! Kdo po vás 
chce, abyste šlapali má nádvoří? Nepřiná-
šejte už šalebné obětní dary, kouř kadidla 
je mi ohavností, i novoluní, dny odpočinku 
a svolaná shromáždění; ničemnost a slav-
nostní shromáždění, to nemohu vystát. 
Z duše nenávidím vaše novoluní a slav-
nosti, jsou mi jen na obtíž, jsem vyčerpán, 
když je musím snášet. Když rozprostíráte 
své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať 
se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou 
celé od krve. Omyjte se, očisťte se, odkliďte 
mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. 
Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte 
proti násilníku, dopomozte k právu sirotko-
vi, ujímejte se pře vdovy. Pojďte, projednej-
me to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše 
hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, 
i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé 
jako vlna. Budete-li povolní a poslechnete, 
budete požívat dobrých darů země. Když 
však odmítnete a budete se zpěčovat, bude 
vás požírat meč.“ Tak promluvila Hospodi-
nova ústa. 

Má takové radikální odmítnutí boho-
služby obdobu v nějakém jiném biblic-
kém textu?

Přestože se jedná o text velmi silný, 
možná by se přece jen něco podobné-
ho našlo i v jiných prorockých knihách. 
Izajáš není sám, kdo odmítá bohoslužeb-
né rituály, za nimiž není skutečný pří-
klon srdce. Už jeho předchůdce Ámos 
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rozhovor o biblickém textu

v páté kapitole své knihy kritizuje velmi 
tvrdě pouhou vnějškovost bohoslužeb, 
byť to nečiní tak výmluvně a možná ne 
tak působivými výrazy. Zde Hospodin 
ústy proroka říká, že o nic z toho, co 
mu Izraelité přinášejí, nestojí, protože 
navzdory zdánlivé zbožnosti zde chybí 
to základní: činění dobra a hledání prá-
va. O co jde konkrétně? Jeruzalémští 
obyvatelé si mají všímat sirotků a vdov. 
Je to něco, co ukládá Mojžíšův zákon. 
Sirotci a vdovy totiž zastupují ty nejo-
hroženější skupiny obyvatel, a proto na 
ně nemají Izraelité zapomínat.

Je hebrejské znění knihy Izajáš stejně 
expresivní jako český překlad? 

Je. A to i díky svému výraznému ryt-
mu. Izajáš navíc nevysloví svou výtku 
pouze jedenkrát, ale stále znovu ji opa-
kuje, pokaždé poněkud jinými slovy. 
Působivě si přitom hraje s kontrasty. 
V závěru např. nacházíme formulaci: 
„Když budete poslouchat, budete jíst 
dobré dary země, když však nebudete 
poslouchat, budete jedeni mečem.“ Pro-
rok říká: Buď budete jíst dobro, anebo 
sami budete snědeni (doslova zhltnuti) 
mečem.

Hospodinův obraz je v této pasáži 
výrazně antropomorfický. Nachází-
me zde formulace: „přesytil jsem se“, 
„z duše nenávidím“, „jsem vyčerpán“, 
„zakrývám si před vámi oči“, „nesly-
ším, když se modlíte“. Jaký je cíl těchto 
formulací?

Izraelité samozřejmě věděli, že Boha 
nelze k nikomu připodobnit a že podle 
Mojžíšova zákona nelze cokoli z Boha 
ani zpodobnit. Když však Hospodin 
ústy proroka o sobě řekne, že si zastírá 
oči, mohou si posluchači vybavit toto 
gesto a tím získají názornou představu 
o míře Hospodinova zhnusení a odpo-
ru k jejich povrchnímu náboženskému 
postoji. 

Myslíte, že i dnes si Hospodin před 
námi zastírá oči a zacpává uši při našich 
zpěvech a modlitbách, pokud je náš 
život sobecký a lhostejný k potřebám 
druhých?

Může tomu tak být. Kdybychom sly-
šeli něco takového, co je psáno zde, my 
v našich církevních společenstvích, asi 
by nám zatrnulo. Proto máme čas od 
času každý z nás zpytovat sebe samého. 
Provokativní prorocké texty jsou pro 
takové zpytování neobyčejně vhodné. 
Osobně sice nemám ráda, když kaza-
telé zbožným lidem neustále něco vyčí-

tají a nazývají je farizeji, neboť i takové 
výtky se mohou stát lacinými frázemi, 
ale na druhou stranu si myslím, že nám 
neuškodí občas se zamyslet nad tím, 
zda to, co Hospodinu dáváme, má vůbec 
nějakou cenu a zda se naše víra projevu-
je účinně i v běžném životě a neomezu-
je se jen na zaběhané formy.

Text ovšem nechce jen šokovat, nýbrž 
přináší i východisko. Jako by si s nimi 
Hospodin sedl k jednomu stolu a řekl: 
„Pojďte, projednejme to spolu.“ 

Hospodin nechce svůj národ zničit, 
nýbrž chce jej přivést k poslušnos-
ti. Proto se zde chová jako otec, který 
domlouvá synům. Poslechnou-li, bude 
vše v pořádku. V této pasáži se nachá-
zejí i slova, která jsou oblíbená a čas-
to citována: „I kdyby vaše hříchy byly 
jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby 
byly rudé jako purpur, budou bílé jako 
vlna.“ My je zpravidla čteme jako příslib 
odpuštění všech minulých hříchů, jehož 
jedinou podmínkou je obrácení. Nejed-
ná se však o jediný možný překlad 
a výklad. Verš lze totiž chápat i jinak: 
„Jestliže jsou vaše hříchy jako šarlat, 
mohou být považovány za sníh? Jestliže 
jsou rudé jako purpur, mohou být jako 
vlna?“ Odpověď zní: „Nemohou. Tak 
na co si to tu hrajete?“ Zatímco hebrej-
ské znění obsahuje toto napětí, násled-
ný verš přináší jednoznačně pozitivní 
řešení v případě skutečného obrácení: 
„Budete-li povolní a poslechnete, bude-
te požívat dobrých darů země.“ 

Verše 1,29-31
Budou zahanbeni pro mohutné stromy, 

po nichž jste dychtili, budete se stydět za 

zahrady, které jste si zvolili. Budete jako 
posvátný strom, jemuž vadne listí, jako 
zahrada, v níž není vody. Nejzdatnější bude 
koudelí a jeho skutky jiskrou; vzplane spolu 
obojí a nikdo to neuhasí. 

Co znamenají mohutné stromy? 
Mohutné stromy (někdy se překládá 

terebinty) zde představují posvátné stro-
my, při nichž byli uctíváni cizí bohové. 
Izraelité tedy budou zahanbeni pro svou 
modloslužbu. Jestliže byl v předchozí 
pasáži Jeruzalém označen za nevěstku 
jen kvůli nespravedlnosti svých obyva-
tel a ne přímo kvůli modloslužbě, zde 
už se modloslužba objevuje. Lid se pro-
to stane obětí ohně, který je symbolem 
trestu a války. 

I zde jsou kontrasty: dychtili jste po 
mohutných stromech, ale budete jako 
strom, kterému vadne listí; dychtili jste 
po zahradách, ale budete jako zahrada, 
v níž není vody. 

S kontrasty si Izajáš hraje rád a tyto 
navíc vyvolávají velmi konkrétní před-
stavu. Už první verš knihy nás upozor-
nil, že se jedná o „vidění“, takže prorok 
slovo neslyšel, nýbrž „viděl“. Snad pro-
to je tak konkrétní a jeho obrazy jsou 
tolik působivé. Jeho cílem je poslucha-
či zatřást. Zvadlé stromy a zahrady bez 
vody – to je velmi působivý obraz zkázy 
a zániku. 

Rozhovor z připravované knihy Izajáš 
– svědectví o vítězící důvěře, která vy-
jde v nakladatelství Vyšehrad a Kalich. 
RNDr. Gabriela Ivana Vlková je staro-
zákonice, ve druhém období je děkan-
ka Cyrilometodějské teologické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci. 
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příběh ze života

O odvaze nezapřít
a zvláštní odměněU příležitosti svátku žen pořádal 

těšínský Křesťanský sbor akci, která se 
z těch „církevních“ tak trochu vymyká 
-MDŽ, ale přesto se setkala s dobrým 
ohlasem. Také atmosféra rozhovorů 
a sdílení v jejím závěru ukázala, že se 
vyplatilo investovat do přípravy hudeb-
ního vystoupení, slavnostního aranž-
má, biblického slova, poezie, společné-
ho kvízu a příběhů ze života s Bohem. 
O jeden z nich se s účastnicemi svátku 
žen rozdělila i Helena Šimiková a my se 
vám ho pokusíme přiblížit.  

„Nejprve bych vám chtěla říct krát-
ké svědectví a pak tři prožitky z mého 
života, které se odehrály už v minulém 
století,“ začala Helena chvějivým hla-
sem a pokračovala: „Proto vás vezmu 
o 48 let zpět do doby socializmu. Bylo 
mi tehdy deset a rodiče mě posíláva-
li na pionýrské tábory, které obvykle 
trvaly tři týdny. Jednou, ke konci prázd-
nin, mi dovolili zúčastnit se týdenní-
ho křesťanského pobytu. Líbilo se mi 
tam tak, že se mi vůbec nechtělo odjet 
domů. Právě tam jsem se rozhodla pro 
život s Ježíšem, kterého jsem přijala za 
svého Pána a Zachránce pro věčnost. 
Někdo by možná mohl namítnout, že 
desetileté dítě nepotřebuje záchranu, 
nemůže mít přece žádné hříchy, ale já 
jsem si jich byla až moc dobře vědoma 
a tak jsem Pána Ježíše prosila o odpuš-
tění a děkovala mu, že zemřel i za mně. 
To bylo poprvé v životě, kdy jsem oslo-
vila Boha v modlitbě a od té doby se stal 
mou autoritou. Pak jsem dostala i Bibli 
a začala si ji pravidelně číst.“ 

Ženy pohodlně usazené na židlích 
u pestře prostřených stolů se do Hele-
nina příběhu zaposlouchaly a protože 
v sále bylo i dost žen, které si ze „starých 
dob“ nemohly nic pamatovat, udělala 
vypravěčka dobře, že atmosféru živo-
ta v socialismu popsala blíže: „Takové 
křesťanské pobyty se ale tehdy nemoh-
ly dělat oficiálně a svobodně jako dnes, 
věřící se na táborech scházeli v podstatě 
tajně. Úřady, které nepodporovaly žád-
ná jiná setkávání než ta v rámci Svazu 
mládeže nebo Pionýra, by takový pobyt 
nepovolily. Navíc každá křesťanská akce 
mimo církevní půdu musela být nahlá-
šená a schválená dopředu. Ty největší 
musel schvalovat „církevní tajemník“, 
který konal dohled nad církvemi v kra-
ji. Křesťanské pobyty tedy probíhaly 
jako rodinné rekreace, na něž se zvali 
i přátelé a známí. S nimi pak bylo mož-
né v rámci pobytu mluvit o Bohu a také 
ukázat praktický život víry.“

Helena vyprávěla a posluchači se 
v duchu přenesli o půl století zpět. „Pán 
Bůh si ty své ochrání v každé době,“ 
konstatovala vypravěčka, „vždyť v žal-
mech je napsáno: „Kolem svého lidu je 
Hospodin nyní i na věky...“ A tak tomu 
bylo opravdu i tehdy. Bůh se ve svých 
principech a zaslíbeních nemění.“ Pře-
stože se Helena ohlížela za svým živo-
tem víry coby školačky za hlubokého 
socialismu, byly její vzpomínky čerstvé. 
Chtěla tehdy říct o Ježíši i ostatním, ale 
nevěděla, jak na to: „Na základní škole 

jsem nebyla tak průbojná. V přírodopi-
se jsme probírali vývoj člověka podle 
Darwina, totiž že pocházíme z opice. 
Jiná verze se tehdy ve škole vůbec nepři-
pouštěla a já jsem si k výkladu učitelky 
do sešitu napsala svou poznámku: „to 
není pravda“. Věřila jsem tomu, co je 
napsáno v Bibli, že člověk pochází pří-
mo od Boha. A stalo se, že jsem byla 
vyvolána k tabuli právě na toto téma. 
Postupně jsem odříkala učivo pod-
le učebnice, ale učitelka si všimla mé 
poznámky v sešitě a udělala u ní velký 
červený otazník. Jinak se však už se 
mnou na to téma nebavila. Dnes je doba 
úplně jiná. Předkládají se obě varian-
ty, evoluční i ta kreativní. Jedna nebo 
druhá se stejně musí přijmout vírou na 
základě osobního rozhodnutí.“ 

Potom se ve svém vyprávění přenesla 
do gymnazijních let: „doba komunizmu 
se stále nezměnila a nezměnila se ani 
má průbojnost v rozhovorech. Vymys-
lela jsem tedy takový trik - na papír-
ky jsem napsala několik veršů z Bible 
a zastrčila je za průhledné obaly sešitů. 
Byly to například verše: „Nebo tak Bůh 
miloval svět, že dal svého jednorozené-
ho syna, aby každý, kdo v něj věří, neza-
hynul, ale měl věčný život“ nebo „Kdo 
věří v Syna Božího, má život“. Sešity 
ležely na lavici a kdokoliv ze spolužá-
ků si to mohl přečíst. Tak jsem doufa-
la, že budu moci navázat s nimi řeč, ale 
málokdo se o tom se mnou chtěl bavit. 
Dokonce ani paní profesorka, která mě 
vyvolala k tabuli a papír z mého sešitu 
vytáhla se slovy: „Heleno, takové věci 
nemůžete nosit do školy!“ Tak se sta-
lo, že uhasila všechny moje snahy říci 
spolužákům něco o mé víře v Boha a já 
z toho byla smutná.“

Helena se snažila ukázat na Pána 
Boha, který je věčný a mocný a stejné 
je i jeho slovo, které „zůstává na věky“. 
Když Bůh po roce 1989 otočil kormidlo 
dějin, dostala se Bible i do škol. Svaz 
Gedeonů ji tam pravidelně rozdává a ve 
školách je slyšet i svědectví o Kristu. 
Když Helena nastoupila po maturitě do 
mateřské školky jako učitelka, nesměla 
dětem říct o Bohu zhola nic. I o této své 
zkušenosti vyprávěla:  

Z březnového 
setkání žen 
v Křesťanském 
sboru Č. Těšín
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očima ženy

Člověk na druhých často obdivuje to, co 
sám nemá. Vlastní obdarování bere jaksi auto-
maticky a pořád po očku pokukuje po ostat-
ních a po jejich kvalitách. Takto já bezmezně 
obdivuji všechny organizačně schopné lidi, 
kteří umí věci rychle roztřídit, události vyhod-
notit, problémy analyzovat a bleskurychle sys-
tematizovat. Systém a řád je mou nedostižnou 
metou.

Jasnou ilustrací je pracovní stůl mé kole-
gyně ve srovnání s mou vlastní pracovní plo-
chou. Kolegyně toho vlastně na stole zase tak 
moc nemá, vše je úhledně srovnáno do šup-
líků a přihrádek, zbývají jen vzorně srovnané 
hraničky aktuálních papírů, stojánek s tužka-
mi, pár rodinných fotografií a pod monito-
rem položené čtecí brýle. To můj stůl je vždy 
plný nahromaděných scénářů, zajímavých 
knih, oblíbených cédéček, koleček od hrnků 
s kávou, rozvrhů dětí a papírků s poznámka-
mi, nápady a telefonními čísly. Ovšem jedině 
u takto zabydleného stolu jsem schopna něco 
vymyslet – v prostoru výlučně organizova-
ném nedám dohromady ani nákupní seznam. 
Nazvala jsem to tvůrčím chaotismem a použí-
vám to sama pro sebe jako alibi.

Mám nejraději dny a chvíle, které se samy 
od sebe rozevřou jako kopretina za slunečné-
ho dne. Jídlo, které uvařím z toho, co je doma, 
výlet, na který vyrazím, protože je hezky 
a právě se mi chce, dárek, který koupím, když 
jdu nakupovat něco úplně jiného. Vlastně asi 
toužím po životě, který „vyplyne“... Jenže žije-
te-li v pětičlenné rodině, chodíte do práce, do 
společenství, rekonstruujete dům a sem tam 
byste se rádi viděli s přáteli a příbuznými, 
o malém rande s manželem ani nemluvím, tak 
jediné, co vám z toho „vyplyne“, je, že pokud 
to opravdu dobře nenaplánujete a nezorgani-
zujete, semele vás to na prach, který vítr všed-
ního dne rozmetá po polích (ano – myslím, že 
patos je na místě).  

Vzdorovala jsem tomu poměrně dlouho 
– odmítala jsem plánovat jídelníček, termí-
ny oslav a výletů i harmonogram pracovních 
úkolů. Říkala jsem si, že když mě takhle 
Pán Bůh udělal, tak po mně přece nic jiného 
nemůže chtít. Jenže když je ve tři odpoled-
ne rodina nepříčetná hlady a na výlet s vámi 
nikdo nejede, protože každý už si naplánoval 
jiný program, dojde vám, že s tím asi budete 
muset něco dělat.

Kdybych měla v povaze k onomu tvůrčímu 
chaosu ještě trochu víc zdravé lehkomyslnos-
ti, asi bych si dokázala trvat na svém, jenže 
já jsem osoba nadmíru zodpovědná a ještě 

k tomu snaživá, což situaci komplikuje. Chtěla 
bych věci dělat správně, tak jak se mají, potaž-
mo tak, jak by si je nejlépe přál můj nebeský 
Otec. A z Jeho rad jasně plyne, že mám-li si 
počínat moudře a dobře spravovat svou rodi-
nu i čas mně svěřený, nezbývá, než se smířit 
s nastolením pravidel.

Pochopila jsem, že jedním z tajemství řádu 
je dělat v pravou chvíli tu správnou věc. Bývá 
to s železnou pravidelností právě ta, do kte-
ré se mi chce ze všech nejméně. Duch Svatý 
mi – ne šeptem, ale přímo polohlasem – radí, 
které věci je dobré předřadit a udělat hned. 
Vím, že když poslechnu, ušetřím si spoustu 
času a nervů. Přesto místo psaní článků tří-
dím oblečení, místo spánku koukám na fil-
my pozdě do noci a místo desetiminutového 
každodenního cvičení zažívám migrény, které 
mi schramstnou tři dny života. Věděli jste, že 
můžete být upachtění a s jazykem na vestě, 
a přesto všechno můžete být označeni za leno-
chy? Takovému upachtěnci to však neříkejte, 
když je ve stavu, kdy má téměř duši na jazy-
ku – počkejte s tím, až bude alespoň vyspaný 
a najezený... Vždyť on se chudák tolik snažil!

Chápu, že vy, pro které má slovo řád příchuť 
čerstvých jahod, teď vrtíte hlavou – pro mě 
měl jednoduše pachuť červené řepy ze škol-
ní jídelny. Troufám si říct měl, protože už se 
mi s Boží pomocí podařilo přeřadit ho z kate-
gorie nepřátel do kategorie osob vážených 
a respektovaných. Doufám, že jednou – jed-
nou mi bude i přítelem. Náš vztah je zatím 
velmi křehký, protože mu nebývám věrná – 
mám prostě sklon ho opouštět, kdykoliv se mi 
k tomu naskytne příležitost.

Bývám upachtěná a dost unavená – zřejmě 
se v tom všem pořád moc snažím a málo do 
toho nechám vstupovat Správce a Manažera 
svého života. Ale vím, že On to se mnou 
opravdu nevzdává: Vždyť letos na Nový rok 
jsem našla při slavnostním obědě pod svým 
talířem verš: „Nedělejte si starosti...pohleďte 
na polní kvítí...“ Tak milosrdný je původce 
řádu samotného, od něj se toužím učit rovno-
váze mezi řádem, snahou a pokojným spoleh-
nutím se na Jeho péči.

A tak mám dodnes spoustu drobků v klá-
vesnici a na doklady nemáme doma šanon, 
ale jeden velký šuplík... A moje nejkrásnější 
dovolená? Kdekoliv a jakkoliv, když můžu 
zažít chvíle, které se samy od sebe rozevřou 
jako kopretiny za slunečného dne. Když vím, 
že je dávno Někdo naplánoval na mne, když 
se jimi můžu nechat nést...

Z VYPRÁVĚNÍ HELENY 
ŠIMIKOVÉ

PŘIPRAVIL JAREK 
ANDRÝSEK

„Věděla jsem, že s dět-
mi nesmím vůbec mluvit 
o Bohu, tak jsem si řekla, 
že o něm řeknu alespoň své 
kolegyni učitelce. A co se 
nestalo, hned další den jsem 
měla vzkaz od ředitelky, že 
se mám dostavit na Krajský 
národní výbor (dnes magis-
trát) na odbor školství k jeho 
vedoucímu. Ředitelka jedna-
la za mými zády a vůbec mi 
o tom neřekla. Strachy jsem 
se klepala, ale věděla jsem, 
že Pán Bůh je se mnou a při 
vstupu do kanceláře jsem 
si připomínala verš „když 
je Bůh s námi, kdo proti 
nám?“ Ten člověk mi říkal, 
že pokud chci pokračovat 
v práci učitelky, musím se 
stát ateistkou, jinak musím 
rozvázat pracovní poměr. 
Nemohl pochopit, že tak 
mladá věřím v Boha. Roz-
hodla jsem se svou víru 
nezapřít a tak jsem jako uči-
telka skončila. Děti ve školce 
se po mně ptaly, protože mě 
měly rády, ale já už do práce 
nenastoupila, protože jsem 
hned následující den one-
mocněla. Už jsem se nevidě-
la ani s paní ředitelkou. Pán 
Bůh mi to ale vynahradil 
jinak. Já jsem sice nemohla 
učit, ale náš nejstarší syn 
mé vlohy zdědil a stal se uči-
telem. Nejdříve na základní 
škole a nyní učí na univerzi-
tě budoucí učitele, přestože 
je věřící!“ 

Pro Helenu Šimikovou 
zůstává Bůh neměnný: „Ježíš 
Kristus je stejný včera, dnes 
i zítra“ Může se spolehnout 
na to, co Bůh řekne. Žádný 
problém nebo nesnáz netrvá 
věčně; život je sice jako hou-
pačka, ale Pán Bůh je ve své 
lásce k nám lidem neměnný. 
Je živý a slyší naši modlitbu, 
a tak jak plní Helenino srd-
ce, tak chce i v nás probou-
zet důvěru. 

Pohleďte na polní kvítí...
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Vypomôžeme si obdobou známeho 
Masarykovho sloganu „Nie cisár, ale Je-
žiš!“ v snahe stručne načrtnúť ako sa 
rozvíjali vzťahy medzi ranokresťanskou 
cirkvou a vrchnosťou. V modernom ja-
zyku by to vyznelo ako „cirkev a štát“. 
Naším zámerom však je ostať iba 
v priestore prvých troch-štyroch storo-
čí. Pojmy cirkev, štát možno tak vnímať 
v dobovom kontexte už od vzniku spo-
ločenstva „kristovcov“. Začali sa utvárať 
vzťahy nového druhu a tie sú predme-
tom trvalého záujmu, ale aj platformou 
konfliktov a sporov po dvadsať storočí.

I. „Cirkev“ teda bude znamenať kres-
ťanskú komunitu a jej cirkevnú organi-
záciu. „Štát“ značí národ v jeho korpo-
ratívnej kapacite, ako je organizovaný 
v záujme civilnej správy. V akom vzá-
jomnom vzťahu sa tieto dve inštitúcie, 
s ich nárokmi na lojalitu v ľudskej spo-
ločnosti, nachádzajú? Každá normálna 
ľudská bytosť je občanom nejakého štá-
tu. Stav „bez štátnej príslušnosti“ je čosi 
nenormálne a hodné poľutovania. Na 
druhej strane zďaleka neplatí, že kaž-
dý musí byť v nejakej cirkvi, no pred-
sa treba konštatovať, že vzhľadom na 
to, že skoro v každej krajine na svete sú 
cirkvi, vzťahy medzi cirkvou a štátom sú 
celosvetovým javom i odvekým problé-
mom. A treba ho riešiť, ako sa dialo po 
dve tisícročia, v každej epoche a mno-
horakým spôsobom.

Ako cirkev tak štát sa vyznačujú roz-
manitými formami. Máme cirkev pápež-
skú, luteránsku, reformovanú, nezávis-
lých, atď. A máme štát ako monarchiu, 
republiku, demokraciu, totalitu... Táto 
rozmanitosť ovplyvnila povahu i rozsah 
ich vzájomných vzťahov. Iný charakter 
vzťahov bol zase daný tým, či členstvo 
v cirkvi bolo súvzťažné s príslušnos-
ťou v štáte, alebo či cirkev tvorila v štá-
te iba menšinu, alebo či bolo cirkví nie-
koľko. Z toho vyplýva, že nie je možné 
všeobecne určiť alebo predpisovať vzťa-
hy cirkev-štát.

Kresťania prirodzene hľadali odpo-
vede v Písme, hľadali vedenie vo vzťa-
hu k okolnostiam, v akých sa práve 
nachádzali, ale Písmo nie je a nebo-
lo nápomocné tak, ako by si boli žela-
li. A to platí po celý vek cirkvi. Mnohé 
a rôzne doktríny sa hľadali a mali sa 
potvrdzovať autoritou Písma. Mohlo 
sa stať aj to, že kresťania sa usilovali 
z Písma vyťažiť, alebo na druhej stra-
ne do Písma vpísať to, čo práve ako 
argument potrebovali. Starý zákon, 
hoci dosviedča, že ako civilná správa, 
tak správa „cirkevná“ sú ustavené Bo-
hom, nie je inak priamo relevantný, 
lebo Izrael bol súčasne i „cirkev“ i štát 
– v jednej, a nie v dvoch oddelených 
spoločenstvách. Preto problém vzťa-
hov medzi nimi vznikol až v ére kres-
ťanskej. 

Po Letniciach spoločenstvo veriacich, 
cirkev, čoskoro nadobudlo znaky odlí-
šenej spoločnosti, ale v novozmluvnej 
dobe to nebolo nič viac než nepočetná 
menšina v Rímskej ríši. Čo sa týka civil-
nej správy, všetko, čo potrebovala, bola 
sloboda a zábezpeka misijnej činnosti. 
Na programe dňa ešte neboli formálne 
vzťahy medzi civilnou správou a cirkev-
nou organizáciou. Ešte navyše - keďže 
sa nepredvídalo, že dejiny budú dlho tr-
vať, apoštolovia nemali potrebu teoreti-
zovať o budúcich vzťahoch a povinnos-
tiach. Uznávali, že civilná správa bola 
užitočná a potrebná inštitúcia a modli-
li sa za ňu, teda za vrchnosť. Nikdy ne-
rátali s tým, že príde deň, keď sa budú 
kresťania podieľať na zodpovednos-
ti za správu a spoločnosť v rámci cirkvi 
i v rámci štátu, a že bude potreba tieto 
dve entity preklenúť. Napriek všetké-
mu, čo k textu Rimanom 13,1-7 komen-
tátori napísali, nikto s určitosťou nemô-
že povedať, ako by boli apoštolovia roz-
mýšľali, keby boli žili o tri storočia ne-
skôr.

Vzťahy medzi cirkvou a štátom nebo-
li nikdy problematické predtým, než ci-
sár Konštantín začiatkom štvrtého sto-
ročia nastolil alianciu medzi nimi – od-
vtedy sa začala odvíjať trvalá reťaz prob-
lémov. Cirkev tento nový stav rada uví-
tala, lebo sa vymanila spod hrozieb pe-
riodických vĺn prenasledovania. A netr-

Ježiš      cisár

Císař 
Tiberius
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valo dlho, než sa kresťanstvo stalo ofici-
álnym náboženstvom impéria.  

Od tých čias a v jednom ťahu až po 
stredovek prijatou ideou bolo, že cir-
kev a štát, hoci rôzne dve spoločenstvá, 
boli zjednotené v jeden commonwealth, 
Corpus Christianum. Rozdielnosť me-
dzi nimi bolo pozorovať hlavne v ich sa-
mostatných hierarchiách (pápež a cisár, 
atď.) s ich odlišnými funkciami a sys-
témom práva, ktorými prisluhovali. Po 
rozkole medzi Východom a Západom to 
boli dve samostatné spoločenstvá. Na 
tomto mieste pokračovanie v téme mô-
žeme zanechať, lebo presahuje náš pô-
vodný zámer. 

Po Konštantínovi nemožno hovo-
riť o pozitívnom vzájomnom vzťahu. 
Rímsky štát nestál zoči-voči kresťan-
skej cirkvi, ale mnohým jednotlivým 
kresťanským zborom, a spôsob, ako sa 
k nim správal, bol jednoznačne nega-
tívny. Tie platili za collegia illicita, zá-
konom neuznávané. Nepriateľstvo štátu 
ku kresťanstvu (prenasledovanie kres-
ťanov) je tým nápadnejšie, že typický 
postoj Rimana voči iným mravom bol 
mimoriadne tolerantný. Toto sa dá vy-
svetliť tromi dôvodmi:

Tu a tam sa stávalo, že sa kresťanom 
nepravdivo podsúvala zločinná činnosť,  
a to v oblasti, ktorá nemala nič spoloč-
ného s náboženstvom (usmrcovanie 
detí, nezriadená žiadostivosť). Neskôr 
tieto obvinenia ustúpili a na ich miesto 
prišli iné, napohľad lepšie zdôvodnené: 
crimen laesae maiestatis (zločin urážky 
majestátu – pojem rímskeho práva, tres-
tom bolo vyhnanstvo a smrť). Išlo o prí-
pady, keď kresťania odmietali prisahať 

na cisárovo meno, alebo inak – v spoje-
ní s náboženskými obradmi – preuka-
zovať mu pocty. Ale toto nebolo odsú-
dením kresťanov ani zákazom kresťan-
ského náboženstva. Po tretie, voči kres-
ťanom vystupovala inštitúcia, ktorú by 
sme moderne mohli označiť za policaj-
ný útvar magistrátu, za náboženskú po-
líciu. Hoci rímsky štát bol voči uctie-
vaniu cudzích božstiev vo všeobecnos-
ti veľmi trpezlivý (dokazoval to aj tým, 
že do svojho panteónu neváhal zaradiť 
aj nové božstvá), táto tolerancia platila 
iba voči polyteistickým náboženstvám, 
v ktorých cudzí boh nekonkuroval bo-
hom domácim. To však neplatilo pre ná-
boženstvá monoteistické: žid a kresťan 
boli z rímskeho národne-náboženského 
stanoviska pokladaní za „ateistov“; ne-
govali národný rímsky kult. A odpad-
líctvo od národnej viery mala ustrieh-
nuť práve náboženská polícia magistrá-
tu. Dôvod, pre ktorý rímsky štát rozli-
šoval – čo židom toleroval a kresťanom 
zakazoval – treba vidieť v tom, že židia 
malí v Rímskej ríši výnimočné postave-
nie. Na rozdiel od kresťanov, ich židov-
stvo bolo v očiach Rimanov posväte-
né dlhovekosťou a navyše nemalo ofen-
zívny propagandistický charakter. „Do-
kiaľ sa kresťanstvo mohlo pokladať za 
isté hnutie v judaizme, malo prospech 
z ochrany, ktorej sa židovstvo tešilo pod 
rímskym právom. Ale od rokov 60-tych 
už nebolo možné kresťanstvo pokladať 
– mimo Palestíny – za nejaký variant ži-
dovstva. Do veľkej miery to bol aj dôsle-
dok Pavlovej činnosti, lebo tento apoš-
tol viedol jasnú demarkačnú čiaru me-
dzi kresťanstvom a židovstvom synagó-
gy. Tak sa kresťanstvo ocitlo v postavení 

náboženstva, ktoré nebolo štátom uzna-
né. Nebolo, na rozdiel od judaizmu, ná-
boženstvom národa, ale skôr marginál-
nych častí spoločnosti.“ (F.F. Bruce) 

Tento negatívny postoj štátu ako aj 
spoločnosti ako celku voči kresťanstvu 
mal však výhodu: kresťanská cirkev 
bola nútená dbať o to, aby sa zviditeľ-
nil mravný základ kresťanstva. Na dru-
hej strane však musela vykročiť na ces-
tu, ktorá bola plná nástrah. Čím väč-
šmi sa zbory rozširovali, tým viac vy-
stupovala potreba právnických foriem. 
Tu najvlastnejším začiatkom bolo usta-
novenie siedmich opatrovateľov chu-
dobných podľa knihy Skutkov 6. kapi-
toly. Hneď za tým sa prejavila potreba, 
aby spoločenské formy správania kres-
ťanov v oblasti dôležitých daností ako 
manželstvo alebo otroctvo neboli určo-
vané iba nábožensky, ale aj právne. Pod 
tlakom okolností sa postupne utvárali 
„úrady“, ktoré sa mali postarať o ochra-
nu voči kacírom a sektám. A toto moh-
la zaručiť iba pevná organizačná štruk-
túra. Tak potom namiesto všeobecného 
kňazstva veriacich vznikal stav, „úrad“ 
zodpovedného biskupa. Iba takým úra-
dom vybavená cirkev sa začala ponímať 
ako pravá. Tak sa cirkev v priebehu pr-
vých storočí menila na štát v štáte, a za 
to, čo získala po stránke vonkajšej sily, 
to strácala vnútorne, na moci a čistote. 
Je preto nesprávne dívať sa na cirkev 
v počiatočnom štádiu ako na tú najsvet-
lejšiu, najlepšiu, a následne na pokračo-
vanie ako úpadok do hlbokej tmy. Ďal-
ší vývoj smeroval k tomu, že sa právne 
a náboženské normy úplne kryli, a keď 
sa z cirkvi stala organizácia svetového 
formátu, mocnou ríšou, počiatky tohto 
chybného vývoja treba vidieť už v pr-
vých storočiach. Pápežská stredoveká 
cirkev sa začala rodiť v lone cirkvi v tre-
ťom storočí. Až od Konštantína sa môže 
hovoriť o pozitívnom vzťahu medzi cirk-
vou a štátom. Ich funkcie boli v hrubých 
rysoch pre obe strany definované. Že 
v ďalšom vývoji štát cirkev rôznym spô-
sobom ovplyvňoval, je prirodzené... ale 
to je už iná kapitola.

Dictionary of Christian Ethics, John 
Macquarrie, The Westminster Press, 
Philadelphia, USA

Theologisches Handwörterbuch, 
Calwer Kirchenlexikon, Stuttgart, 1893

The Spreading Flame, F. F. Bruce, 
Paternoster Church History, Vol. 1

tématický článok
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Povzbudenie
je kyslíkom duše

Mladá matka má strašný deň; jed-
no nešťastie vystrieda druhé. Práčka 
„dodýchala“, telefón neustále zvoní, 
trápia ju bolesti hlavy a aby bolo nešťas-
tie kompletné, poštár priniesol list so 
zloženkou, ktorú nemá čím zaplatiť. 
Frustrovaná posadí svojho ročného syn-
čeka do vysokej stoličky, položí si hla-
vu na malú jedálenskú plochu stoličky 
a rozplače sa. Tu vyberie malý chlapček 
cumlík zo svojich úst a strčí ho do úst 
svojej mame. Plačúca mama mu celkom 
dobre pripomenula, ako často ho cum-
lík potešil v zármutku. Z toho usúdil, že 
jeho mama teraz viac potrebuje cumlík 
ako útechu duše, než on sám.

Tento malý príbeh som čítala na inter-
nete. Všetci poznáme také hodiny, kedy 
nič viac nepotrebujeme naliehavejšie, 
ako vitamínovú bombu pre našu dušu 
– povzbudenie.

Povzbudenie – čo to vlastne je?
Povzbudenie je viac, než niekomu 

poklopať po pleci a priateľsky zvolať: 
„Hlavu hore!“ 

Najmä v Biblii má povzbudenie oveľa 
hlbší význam. Grécke slovo „parakalein“ 
sa v Novom zákone často prekladá slo-
vom „napomenúť“ a tým dostáva prís-
ny, trestajúci tón. Ale v skutočnosti zna-
mená: na niekoho povzbudzujúco volať 
– ako pri pretekoch cez Alpy, keď tréner 
alebo fanúšikovia na športovca volajú a  
povzbudzujú ho, aby to nevzdal, ale aby 
zmobilizoval posledné sily.

Navzájom si dodávajme odvahu
V Novom zákone je vzájomné 

povzbudenie ústrednou témou. Všetci 
sme prežili v určitej situácii povzbude-
nie. Spomeňme si na to! Útecha, ktorú 
nám Boh daroval, keď sme ju nalieha-
vo potrebovali, môže neskôr vnútor-

ne vzpriamiť a opäť 
rozradostniť aj iných 
ľudí. Nejde o to, iné-
mu človeku „vyklopiť“ 
moje skúsenosti, ale je 
oveľa dôležitejšie ukázať  
pozornosť, spoluúčasť 
a lásku. Povzbudenie 
môže byť medzi iným 
útecha, objatie, návšte-
va, verš z Biblie, e-mail, 
SMS. Celkom určite 

poteší „poďakovanie“ rečníkovi po dob-
rej kázni.

To, čo Pavol napísal v druhom liste 
veriacim v Korinte, ktorí museli trpi-
eť pre svoju vieru, môžeme vztiah-
nuť určite aj na iné životné okolnosti: 
Nech je požehnaný Boh a Otec nášho 
Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva 
a Boh všetkej útechy, ktorý nás potešuje 
v každom našom súžení, aby sme aj my 
mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľ-
vek súžení, a to útechou, ktorou aj nás 
Boh potešil. (2Kor 1,3.4)

Povzbudenie dáva nádej 
Hovorí sa: „Nádej zomiera posledná“. 

Chorému sa trpko počúvajú slová: “Je to 
neliečiteľné!“ alebo: „Tu sa už nič viac 
nedá urobiť!“ Dobrý lekár sa v nepo-
slednom rade pozná podľa toho, že vie 
u svojho pacienta vzbudiť nádej a dôve-
ru. On vie že nádej je jeho najlepší spo-
jenec v boji proti chorobe. 

Satan chce kresťanom vziať poslednú 
iskierku nádeje, lebo pozná následky: 
stagnácia, úpadok a nakoniec rezigná-
cia, bedákanie a nárek a mnohokrát 
túžobný pohľad naspäť na „staré dobré 
časy“. Takými ľuďmi mohli byť aj adre-
sáti listu Hebrejom. List sa obracia na 
kresťanov druhej generácie. Na začiat-
ku uverili zástupy ľudí, ktorí s radosťou 
strpeli rozkradnutie svojho majetku, asi 
v nádeji skorého príchodu zasľúbeného 
Mesiáša v sláve a moci. Medzitým prešlo 
30 rokov, ešte stále boli kresťania v men-
šine a Ježiš stále neprišiel. ...ale denne 
sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to 
„dnes“ (Heb 3,13) – píše týmto kresťa-
nom autor listu Hebrejom. A v kapitole 
12 vo veršoch 1-3 sa nachádza najlepší 
recept proti prejavom únavy: Upierajme 
zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa 
našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu 
ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohr-
dol potupou a teraz sedí po pravici Božie-
ho trónu. Myslite na toho, ktorý zniesol 
od hriešnikov voči sebe také protireče-
nie, aby ste neochabovali a neklesali na 
duchu. (Heb 12,2.3) Pozoruhodné slová! 
Ježiš sa nevyhýbal utrpeniu. Vo svojich 
hodinách naplnených bolesťou myslel 
na radosť, ktorá bude výsledkom jeho 
utrpenia a smrti. Či bola pre Hebrejov 
táto „infúzia povzbudenia“ poslednou 
šancou na prežitie? Ako by prijímali 
dnešnú situáciu veriacich a zborov? Zno-
vuzrodení kresťania sú opečiatkovaní 
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ako fundamentalisti, zbory sa zmenšujú 
a individualizmus často rastie viac ako 
oni. Vodcovia zborov a zodpovední ľudia 
sú „zostreľovaní“ namiesto povzbudenia. 
A Ježiš ešte stále neprišiel! Niektorým 
sa srdce zošmyklo do nohavíc, niektorí 
majú už len malú iskru nádeje. Táto iskra 
ale nemusí vyhasnúť, lebo Ježiš prisľúbil, 
že tlejúci knôt neuhasí. Snáď by vás 
Boh rád použil, aby ste niekoho vytiahli 
z bahna pochybností a beznádeje.

Povzbudenie dobrým slovom
„Slovo, ktoré ti urobí dobre, si 

nemôžeš povedať sám.“ Touto vetou 
mi poďakovala mladá žena, keď som 
jej napísala povzbudzujúci mail. Dobré 
slová budujú, ak sú zaštítené čestnosťou 
a integritou. 

Šalamúnove príslovia sú plné výziev, 
aby sme nešetrili dobrými slovami: 
Starosti skľučujú, priateľské slová 
vzpružujú myseľ. Priateľské slovo je ako 
med, príjemné na chuť a zdravé pre telo. 
(Prís. 12,25;17,24)1

Kresťania sa majú navzájom povzbud-
zovať slovami z Biblie. Počas najtmav-
ších období môjho života som bola od 
môjho bratranca veľmi povzbudená slo-
vom zo Žalmu 121,2: Moja pomoc je od 
Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem. 
Vedela som totiž: Boh, ktorý stvoril 
svet a nás ľudí, mohol by nájsť cestu aj 
z mojej osobnej núdze.

Pavol píše v 1. Tesaloničanom 4,13-
18 o opätovnom príchode Pána Ježiša 
a končí slovami: Takže sa potešujte 
navzájom týmito slovami. Dovoľte mi 
osobnú otázku: Už vás niekto týmito 
biblickými slovami povzbudil alebo ste 
ich sami niekomu povedali? Príde deň, 
keď nás Ježiš osobne vezme k sebe do 
neba, aby nás mal navždy pri sebe. Cel-
kom určite nie je tento deň veľmi ďale-
ko. No nie je to dôvod k radosti?!

Povzbudzovať deti 
Ako mladá matka nie ste často vyner-

vovaná správaním vašich detí? Žiadne 
napomínania ani pravidlá neprinášajú 
ovocie? Ako je to s tým, čo vychádza 
z vašich úst? Chválite svoje deti alebo 
ich len dookola kritizujete? Budujete ale-
bo búrate? Obviňovanie nám ide ľahšie 
ako chválenie!

Z vlastnej skúsenosti som vedela, aká 
je pochvala dôležitá a môže človeka spre-
vádzať počas celého života. V mojom 

1 Podľa prekladu Hoffnung fúr Alle - pozn. 
prekladateľa

detstve mi mama ukázala, ako sa korpus 
ovocnej torty obkladá ovocím. Pre ňu 
bolo veľmi dôležité, aby sa tortová želatí-
na rovnomerne rozliala po celom korpu-
se a nestiekla na jednu stranu. Raz som 
ju prekvapila takým koláčom, ktorý sa 
mi podaril bezchybne. Slová: „To si uro-
bila veľmi dobre!“ mi dodnes napadnú 
vždy, keď rozlievam želatínu na ovocie! 
Pravdepodobne preto, lebo pochvala 
v našej rodine bola zriedkavá. Na ktorú 
pochvalu si neskôr spomenú vaše deti?

Povzbudenie „prekvapeniami“ 
Pred mnohými rokmi ma Boh prekva-

pil mimoriadne neobyčajným darom. 
Môj manžel cez víkend opäť cestoval 
so skupinou mládeže. Tento raz mi dni 
bez manžela spolu s deťmi padli zvlášť 
ťažko. V sobotu odpoludnia mi zvonil 
pri vchode poslíček z Fleurop2 a podal 
mi kyticu kvetov. Na priloženom lístku 
bola veta: „Vďaka za uvoľnenie Dietera.“ 
Niekto z mládežníkov bol citlivý počuť 
Božie vedenie, bez toho že by tušil, ako 
ma tento dar povzbudí. Práve pre ľudí, 
ktorí sú vzdialení od viery, sú aj mimo 
Biblie mnohé možnosti povzbudenia. 
Ste na príjme, keď vás Boh podnecuje 
k výnimočnému daru pre iných? Komu 
môžete dnes priniesť do života kúsok 
radosti? Viete ktoré pralinky alebo aký 
druh čaju má najradšej osoba, ktorú vám 
Boh kladie na srdce? Poznáte jej hudob-
ný štýl alebo obľúbeného spisovateľa?

Povzbudenie uznaním a vďačnosťou 
Dieter, môj manžel, bol vo svojom 

tínedžerskom veku veľmi ovplyvnený 
vtedajším misionárom Bibellesebundes3 
pre deti a mládež, Wilfriedom Bluthom. 
Dietrovou veľkou túžbou bolo, pove-
dať tomuto mužovi „ďakujem“ a tak 
mu pred tromi rokmi, krátky čas pred 
Vianocami, písal ďakovný list. V stre-
du večer zvonil telefón. Wilfried Bluth, 
medzitým už muž okolo osemdesiatky, 
sa v ten deň vrátil zo služobnej cesty 
v Amerike. Jeho radosť z tohto listu 
bola tak veľká, že musel okamžite Diet-
rovi zavolať. Teraz je Wilfried Bluth už 
u Pána v nebi a Dieter sa veľmi raduje, 
že reagoval na Boží impulz.

Ak vám teraz Boh niekoho pripomína, 
komu máte poďakovať, neodkladajte prí-
ležitosť povedať „ďakujem“! Môže sa stať, 
že to dotyčnú osobu práve teraz poteší. 
2 Globálna sieť predajní s kvetmi - pozn. 

prekladateľa
3 Spolok pre čítanie Biblie – preklad názvu 

združenia v Nemecku

A keď povzbudzovateľ zlyhá?
Poznáme všetci tie pocity. Niekto, 

v koho sme vkladali nádej, nie je v roz-
hodujúcej situácii k dispozícii. Neza-
búdajme, že aj nám sa určite už stalo, 
že sme iných v kríze opustili. Nikto 
týmto pocitom nemôže lepšie rozumieť, 
ako náš Pán Ježiš. V Jeho najtemnejších 
hodinách (Getsemane) si prial blízkosť 
a spoluúčasť svojich troch najbližších 
priateľov. Žalostne zlyhali a zaspali. Na 
inom mieste Ježiš povedal: „Môj otec ma 
nenechá samého, on je vždy pri mne.“ 
(J 8,29) To smiete zažívať aj vy. Čítajte 
si Žalmy. Viac ako tretina žalmov sú 
žalmami nárekov. Všetko, čo môže ľudí 
pohnúť k nádeji, sklamaniu, bolesti 
a horkosti, nájdeme v tejto jedinečnej 
knihe modlitieb. Dávid bez toho, že 
by sám seba šetril, vylieval svoje srdce 
pred Bohom. Koniec koncov, Boh má 
byť vždy naša prvá kontaktná adresa. 
Žiaľ, často sa chovám inak, a viac dám 
na ľudí, ako na Boha. Skúmali ste nieke-
dy Žalmy ako povzbudzujúce výpove-
de alebo ešte lepšie: máte sami skúse-
nosť so silným, odvahu dodávajúcim 
a budujúcim Bohom?

Povzbudenie vedie k radosti 
V okamžiku môjho znovuzrodenia, 

sa satan stal vrahom, a ja som sa ocit-
la na jeho zozname na odstrel. Vie, že 
večný život mi nemôže vziať. Rôznymi 
trikmi sa ale pokúša, aby z nás urobil 
smutných kresťanov bez radosti. Dávi-
dov recept proti smútku čítame okrem 
iného v Žalme 34: Dobrorečiť budem 
Hospodinovi každého času. Jeho chvála 
bude neprestajne v mojich ústach. (v. 2) 
Chválim Ho telom aj dušou. Kto je bez 
odvahy, nech to počuje a teší sa. Kto 
sa nadeje na Pána, ten žiari radosťou. 
V Žalme 40,17 nájdeme vyšší stupeň: 
Ale všetci, ktorí sa ti zdôverujú, budú 
radosťou jasať. Pavol bol rovnako, ako 
Dávid silný povzbudzovateľ. Skoro 
všetky svoje listy začína chválou. V 2. 
Korinťanom 1,24 sa označuje za spo-
lupracovníka radosti. Bolo by to od 
Boha vyznamenaním, keby vám aj mne 
mohol vystaviť takéto vysvedčenie. 

Koho by ste mohli dnes slovami: 
„Netráp sa!“ povzbudiť k novej radosti?

Magdalene Ziegler (roč. 1947) spolupra-
covníčka pre voľný čas a v práci so ženami.

život kresťana
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V roku 2012 vyšla vo vydavateľstve 
Porta libri kniha VIESŤ AKO JEŽIŠ, 
prvá v novej edícii kníh o líderstve, 
podnikaní a aplikácii biblických hod-
nôt v pracovnom živote. Jej autormi sú 
Ken Blanchard a Phil Hodges, pričom 
hlavne ten prvý je už známy ako autor 
kníh z oblasti manažmentu. Je podnika-
teľ a manažér, ktorého kniha Minútový 
manažér sa stala svetovým bestselle-
rom. Je kresťan – k Bohu sa obrátil až 
v zrelom veku, po tom, čo získal úspech 
v biznise. Keď sa začal venovať otázkam 
vzťahu etiky a manažmentu, zakrátko si 
uvedomil, že v osobe Krista nachádza 
stelesnenie toho, čo považoval za zdra-
vé princípy vedenia. A je Američan, čo 
jeho kniha prezrádza nielen výberom 
príkladov a ilustrácií, ale aj priamo-
čiarym vyjadrovaním a zmeraním na 
praktické aplikácie.

Pre koho je kniha určená? Pre vodcov 
– a tým je podľa autorov každý podnika-
teľ, učiteľ, kazateľ, politik, lekár, ale aj 
rehabilitačná sestra či matka v domác-
nosti. Inými slovami, každý môže mať 
osoh z univerzálne platných princípov 
dobrého vedenia. A každý znamená 
nielen každý, kto vedie, ale aj každý 
vedený, či už v zbore alebo v rodine.

Autori vidia tajomstvo líderstva vo 
verši z Príslovia 3,5: „Dôveruj celým 
srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa 
na svoj rozum.“ Oproti tomu, čo by 
populárna múdrosť čakala, je čitateľo-

vi daný do pozornosti Ježišov príklad 
vedenia dvanástich učeníkov, ku ktoré-
mu sa autori vracajú v celej knihe. Jeho 
vzor slúžiaceho vodcu obhajujú ako 
spoľahlivý a stále relevantný.

Kniha si všíma postupne štyri oblasti 
vedenia. (1) V časti o srdci slúžiaceho 
lídra sa zameriava na jeho vnútorné 
motivácie: bude ho viesť sebectvo, pý-
cha, strach alebo túžba po oslave Boha. 
(2) Myseľ slúžiaceho lídra vyjadruje 
jeho presvedčenia a teórie o vedení; 
čitateľ tu nájde vysvetlenie o stanovení 
vízie (správnych hodnôt a cieľov) a jej 
praktickej implementácii. (3) Praktická 
kapitola o rukách vysvetľuje koučing: 
sprevádzanie vedeného od štádia novi-
ca cez učňa a tovariša k majstrovi, všet-
ko ilustrované na príklade 12 učeníkov. 
(4) A napokon návyky slúžiaceho lídra 
pripomenú potrebu pravidelnej mod-
litby, čítania Božieho slova a budova-
nia dôverných vzťahov, kde si priatelia 
navzájom skladajú účty a pomáhajú 
v duchovnom raste.

Kniha Viesť ako Ježiš je vhodná pre 
každého, kto sa chce poučiť z najväčšie-
ho príkladu líderstva všetkých čias, bez 
ohľadu na to, či vedie svoje dieťa doma, 
tím na pracovisku, alebo kresťanský 
zbor.

Citát z knihy:

Som ochotný nasledovať vzor Ježiša ako 
model vodcovstva? Na toto môžeš povedať: 

recenzia a poézia

PETER KOZÁR

Viesť ako Ježiš

(Šalamún)
Ľúbilo sa Pánu Bohu, 
čo si žiadal kráľ:
srdce súdne a rozumné,
aby vedel rozlišovať, 
čo je dobré, a čo zlé.

(Synovia Zebedeovi)
Sedieť vedľa Neho v sláve,
jeden sprava 
druhý zľava.
Tým desiatim sa neľúbi 
tá ich žiadosť pritrúfalá.

Pán ich ale nekára,
veď nevedia, o čo prosia!
Tu, hľa, Jeho výkričník:
Medzi nimi  ten veliký 
bude všetkých služobník.

„Než prijmem Ježiša ako svoj vzor lídra, 
musím pochopiť, čo znamená viesť podľa 
Ježišovho príkladu.“ Podstatu Ježišovho 
modelu líderstva vyjadrujú slová: „Medzi 
vami to tak nebude!“ ktorými vysvetľo-
val svojim učeníkom, akým spôsobom si 
mali počínať ako vodcovia. V 20. kapitole 
Matúšovho evanjelia čítame, ako im Ježiš 
povedal: „Viete, že vládcovia panujú nad 
národmi a mocnári ich utláčajú. Medzi vami 
to tak nebude! Ale kto sa chce stať medzi 
vami veľkým, bude vaším sluhom. Kto sa 
chce stať medzi vami prvý, bude vaším 
otrokom. Ani Syn človeka neprišiel dať sa 
obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako 
výkupné za mnohých.“ (s. 30)

MATÚŠ KOŠA

Ambícia
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JANA ČÍŽOVÁ

recenzia

Možno už poznáte autorku Maria 
Anne Hirschmann, známu aj pod 
menom Hansi. V minulosti vyšli od nej 
v češtine už 4 knihy. V prvých dvoch 
„Hansi“ a „Nemusíš zestárnout“ opisuje 
svoj životný príbeh, zvlášť v prvej kni-
he sa dočítate o jej nacistickej minulosti 
a ťažkom obrate k viere v Ježiša Krista. 
Tretia a štvrtá kniha „Nestřílejte pro-
sím, už jsem zraněná!“ a „Nikdy nepů-
jdu sama“ sú písané formou denníka. 
Nájdete v nich krátke udalosti, skúse-
nosti a zážitky z neskoršieho obdobia 
jej života, kedy už naplno slúžila Páno-
vi. A teraz naposledy vyšla v češtine od 
Hansi kniha pod názvom „Zlatá stezka“. 

Zatiaľ čo predchádzajúce knihy opiso-
vali predovšetkým  životný príbeh Hansi 
a jej osobné skúsenosti s Bohom, kniha 
„Zlatá stezka“ je spracovaním príbe-
hu biblickej postavy Márie Magdalény. 
Osobne sa vyhýbam čítaniu kníh, kto-
ré sa snažia rozšíriť a dokresliť stručné 
biblické príbehy. Nemám Bibliu preštu-
dovanú tak dobre, aby som vedela pri 
čítaní takýchto kníh správne rozlíšiť, 
čo je naozaj v Biblii uvedené a čo už je 
čerpané z iných zdrojov, prípadne je 
to len prifarbené vnímaním a pocitmi 
autora. V minulosti som čítala len jednu 
alebo dve takéto knihy a teraz som zno-
va urobila výnimku, pretože Hansi je 

Zlatá stezka
Vydavateľstvo: Life Tree, 2013, 171 strán

mojou obľúbenou autorkou a z jej pred-
chádzajúcich kníh je zjavný jej blízky 
vzťah s Pánom. Hoci som túto knihu 
čítala tak trochu s odstupom, aby sa mi 
príliš nedostala pod kožu (z vyššie uve-
dených dôvodov), tak musím povedať, 
že ma zaujala. 

Ako som už spomenula, „Zlatá stez-
ka“ je príbeh Márie Magdalény a ľudí, 
s ktorými prišla počas svojho života do 
styku. Začína niekde v čase, keď bola 
Mária veľkou hriešnicou, dopočula sa 
o nejakom Ježišovi, ktorý by jej vraj 
mohol pomôcť, vyhľadala ho v dome 
Šimona a našla drahocenné odpustenie 
svojich hriechov. Odvtedy sa zdržiavala 
v Ježišovej blízkosti a v blízkosti učení-
kov. Postupne sa tu dočítate o ďalších 
udalostiach, ktoré Mária prežila, až po 
ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie jej 
Majstra - Ježiša Krista. Odchodom Pána 
Ježiša do neba končí prvá časť knihy. 
Čo ma celkom potešilo, nenájdete tu 
žiadne zbytočné podrobnosti ako farba 
či strih ich oblečenia, zariadenie domu, 
kde bývali alebo vzhľad dediny či mes-
ta... autorka sa zameriava dosť vecne 
na jednotlivé udalosti, ktoré dopĺňa 
emóciami zúčastnených ľudí. Pri opi-
se príbehov vychádza spolu so svojou 
pomocníčkou Betty Pershing z podrob-
ných historických znalostí vtedajších 

pomerov v Izraeli, čo poskytuje zaujíma-
vé a nové pohľady na niektoré udalosti 
a súvislosti.

Viac ma ale zaujala druhá časť tejto 
knihy. V nej autorka opisuje obdobie po 
odchode Pána Ježiša z tejto zeme, zači-
atky Cirkvi, prenasledovanie... a to všet-
ko stále z pohľadu Márie a jej blízkych. 
Zaujalo ma, ako oni vnímali vzťah 
s Pánom. Pre nás je tento vzťah trochu 
iný preto, lebo my hneď od začiatku 
našej viery vieme, že Pán je duch, nie je 
tu fyzicky prítomný, nemôžeme ho vidi-
eť ani nahmatať. Oni ale zažili Pánovu 
prítomnosť, videli Ho, dotýkali sa Ho, 
počúvali Jeho hlas a po Jeho odchode to 
vnímali inak, ako my dnes. Mám pocit, 
že v tomto mali akúsi výhodu, pretože 
s istotou vedeli, že Pán Ježiš je živou 
bytosťou, ktorá sa raz pre nich vráti. 
My máme niekedy tendenciu zabúdať, 
odsúvať Pána na bočnú koľaj, občas 
akoby sme neverili, že On naozaj je, že 
všetko vidí a raz znova príde. Skúste si 
však predstaviť, že máte nejakého veľmi 
blízkeho priateľa, ktorý odišiel na dlhšiu 
dobu preč, ale sľúbil, že sa k vám vrá-
ti. V tomto svetle možno celkom inak 
vyznejú slová ako napr.: „toto nerobme, 
lebo nášmu priateľovi by sa to nepáčilo“ 
alebo naopak „toto robme, lebo to by ho 
iste potešilo“. A predovšetkým, skúste 
popremýšľať, či sa dokážete tešiť a pri-
pravovať sa na Pánov druhý príchod 
rovnako intenzívne, ako keby ste čakali 
na svojho najlepšieho priateľa, ktorý na 
čas odcestoval a chystá sa vrátiť? 

Maria Anne 
Hirschmann

Maria Anne Hirschmann
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spomienka a poézia

ZA  BRATOV A SESTRY 
Z NITRIANSKEHO ZBORU 

JÁN HUDEC 

Odišla sestra 
Milada Ostrolucká 

Milada Ostrolucká, rodená Fialová sa 
narodila 23.8.1925. Pochádzala zo Slavko-
va pri Brne. Bola jedináčik, ale nevyrastala 
sama. Jej matka nemohla mať ďalšie deti, 
a tak boli aj s manželom ochotní vziať si do 
opatery dve siroty po zosnulých známych. 
Keď sa rozviedla mamina sestra, vzali si tiež 
jej dve deti. Všetci žili v malom domku, kde 
doopatrovali ešte aj jednu babičku, ktorá im 
nebola príbuzná. Rodičia boli robotníci. Žili 
v Slavkove a pracovali v Brne. Otec nebol 
veriaci. 

Po základnej škole chodila do rodinnej 
školy v Slavkove a neskôr absolvovala 
Učiteľský ústav v Brne. V roku 1948 jej 
zosnula milovaná veriaca matka a v roku 
1949 tragicky zomrel jej snúbenec. Jej otec 
sa zakrátko oženil... Sestra Milada pracova-
la ako učiteľka v materských školách i vo 
zvláštnej škole. V mladosti sa odovzdala 
Pánovi Ježišovi a žila ako veriaca v Jedno-
te českobratskej. Skrze svedectvo veriacich 
v Heršpiciach pri Slavkove prijala ich bib-
lické poznanie a pripojila sa k ich zboru. 

Pre jej neutajovanú vieru v Pána Ježiša 
ju v päťdesiatych rokoch minulého storočia 
vyhodili zo školstva. Preto odišla za prácou 
do Brna. Najskôr pracovala ako upratovač-
ka električiek v nočných smenách, potom 
predávala lístky v električkách a neskôr 
dostala kancelársku prácu v strojárskej 
továrni.

Veriacich si vždy veľmi vážila a osobitne 
starších bratov. Preto na radu brata Jana 
Zemana z Brna i starších bratov z Heršpíc, 
aby vydala za vdovca Martina Ostrolucké-
ho z Nitry, staršieho od nej o 18 rokov, rea-
govala pokornou vierou. Svadbu mali sym-
bolicky na deň učiteľov 28.3.1963 v Slav-
kove pri Brne. Pán Boh im s manželom 
požehnal dve deti Lýdiu (1964) a Pavla 
(1967), ktoré spoločne viedli k Pánu Ježišo-
vi. Jej výchova slovami aj príkladom života 
im poslúžili k tomu, že sa Jemu v mladosti 
odovzdali. 

V Nitre prišla do nového prostredia, kto-
ré bolo pre ňu nezvyklé. Nepoznala mesto 
a jeho okolie, ani ľudí v ňom. Musela sa 
učiť komunikovať s ľuďmi, čo hovorili inou 
rečou, i keď najblížšou jej materinskej češti-
ne. Brat Ostrolucký mal malé hospodárstvo, 
na ktorom bolo potrebné telesne pracovať 

a ona sa musela prispôsobiť novému spôso-
bu života. Veľmi jej v tom pomáhalo spolo-
čenstvo so sestrami a bratmi z nitrianskeho 
kresťanského zboru. Skoro k nim nadobud-
la srdečný vzťah duchovnej sesterskej lásky 
a zbor sa stal jej duchovným domo vom. 11. 
januára 2014 ticho odišla k Pánovi Ježišovi.

Sestra Milada milovala Pána Boha i ľudí. 
Bola veľmi skromná a vedela sa ujímať 
potrebných, osobitne takých, o ktorých 
nikto neprejavoval záujem. Navštevovala 
ich a vedela ich pozvať i do zhromaždenia. 
Vzácna bola jej vernosť priateľkám s ktorý-
mi si dopisovala až do smrti. V zbore nám 
bude chýbať jej bytosť, úsmev, povzbudivé 
slová a zvlášť jej príhovorné modlitby za 
sestry a bratov v ňom. Ďakujeme Pánovi 
za ňu. Spomienky na ňu budú pre nás vždy 
povzbudením. 

Vežové 
hodiny

Ozubené súkolie,
hriadeľ, lano, závažie,
ktoré padá nadol...
ale iba po krokoch,
spomalene, trhane, 
o toto sa postará
celkom malá súčiastka
západka.

Aby sme sa dozvedeli,
ktorá práve bije,
na to máme ciferník.
„Či nie je dvanásť 
hodín dňa?“
každé tik-tak západky
ich „časom“ vypĺňa.
Lebo ide o čas!

Pane ostaň s nami, 
bo sa 
pripozdieva!

Nauč nás Pane rátať 
naše dni,
by sme múdrosť uvádzali
do srdca!

MATÚŠ KOŠA

Blahoslavení plačúci, 

lebo oni budú potešení.

Blahoslavení tichí, lebo 

oni budú dedičmi zeme.

Mt 5,4-5
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PETR VAĎURA 

Rozhovor
Reportér: Mohu se vás na něco zeptat 

jako Hospodinova proroka?

Neznámý: Klidně se ptejte, i když dnes 
prorokovo slovo mnoho neznamená, 
pokud za ním nestojí egyptské vojsko.

R: Jak jste věděl, že egyptský vpád sou-
visí s tím, že král i jeho dvořané a lid 
opustili Hospodina?

N: Ani bych na to nemusel být prorok. 
Stačí, když se podíváte, jak král vlá-
dl: to byly samé pevnosti, opevnění, 
jako by spoléhal jen na sebe a svou 
armádu. Pět let to trvalo. Přitom bylo 
jasné, že se do nás Egypťané pustí, 
když se rozpadlo království a oni jed-
noznačně stáli za tím vzdorokrálem 
ze severu. Jenomže na boj s takovým 
nepřítelem, jako je Egypt, se přeci 
Boží lid musí připravovat jinak, ne jen 
opevňovat města.

R: Co podle vás měl král dělat?

N: Především se distancovat od všech 
modlářských praktik, které zavedl 
jeho otec. Měl zbořit posvátná návrší, 
odstranit posvátné kůly, zničit aštore-
ty a bály. Měl také dělat všechno pro 
to, aby napravil to nešťastné rozdělení 
země. Hlavně však se měl dotazovat 
Hospodina na všechno, co jako král 
chtěl podniknout.

R: A to nedělal?

N: Ne. Hrál si na velkokrále. Pro něj 
bylo nejdůležitější, aby měl co nejvíc 
manželek, se kterými plodil co nej-
víc synů. Záleželo mu na pompě a na 
efektech. Dokonce i teď, kdy je všech-
no vyrabované, nechal udělat kopie 
zlatých štítů, které před ním běžci 
vždycky vynášejí, když se Jeho Milost 
ubírá do chrámu. Je to komedie!

R: Jak je možné, že egyptský farao vaše-
ho krále nezničil?

N: Protože když jsem králi vyřídil Hos-
podinovo posleství, podle něhož jej 
Hospodin opustil, on se s celým dvo-
rem pokořil a vyznával Hospodina 
jako spravedlivého. A tak se ke mně 
stalo podruhé Hospodinovo slovo, 
podle něhož dostali král, dvůr a oby-
vatelé Judska milost. Měli se jen stát 
faraonovými otroky, aby poznali, 
co znamená sloužit Hospodinu a co 
otročit královstvím zemí. Tak se taky 
stalo, farao Jeruzalém nezničil, nevy-
hnal ani krále, ale jen pobral, co mohl, 
a odtáhl.

R: A král se teď ptá po Hospodinově 
vůli?

N: Nemohu říci, že by se nezajímal 
o to, co si přeje Hospodin. Modlí 
se a občas se dotazuje i mě, zda pro 
něj nemám nějaké poselství od Hos-

podina. Jenomže já jsem od té doby, 
co odtáhl farao, pro krále žádné další 
poselství neměl. Usuzuji z toho, že se 
král nedotazuje Hospodina s upřím-
ným srdcem.

R: Děkuji za rozhovor.

Otázka: Kdo je Neznámý? A kde se 
v Bibli píše o tom, o čem si s ním repor-
tér povídá? S členem jakého sboru jsme 
si povídali? Na základě kterého textu 
rozhovor vznikl?

Odpovědi pište prostřednictvím SMS 
zprávy na č. 731085205. Nezapomeňte 
uvést svou adresu. 

Knihu za odpověď na kvíz 4/2013 od nás 
dostávají manželé Kolovi z Tachova. Blaho-
přejeme.

s neznámým

biblický kvíz

Výsledek biblického kvízu 4/2013
člen sboru v Korintu, 
2K 1,15-24.2,1-9
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úvaha

MATÚŠ KOŠA

Bezdomovci
v rúchu pútnikov

Výpravy a púte

Za ostatné dve desaťročia sa do nášho 
zorného uhla prenášajú správy z médií, 
prípadne z vlastnej skúsenosti, o ľuďoch 
v núdzi. A to hneď z dvojakého hľadiska. 
Ide o jav, ktorý sme za bývalého zriade-
nia nepoznali, a potom o problematiku, 
ktorá nám v našich zemepisných oblas-
tiach bola viac-menej neznáma. Žije-
me mimo území, v ktorých sa odvíjali 
dôležité dejinné a náboženské procesy. 
Bez širšieho úvodu sa, avšak len okra-
jovo, obmedzíme na taký jav, akým boli 
križiacke výpravy a náboženské púte – 
tradícia stará zhruba osemsto rokov. Bol 
čas, keď sa kdesi ďaleko od nás odštar-
tovala prvá križiacka výprava – cieľ Jeru-
zalem; „oslobodenie“ Božieho hrobu. Za 
tým nasledovali púte do niektorých stre-
dísk, ktoré sú známe dodnes. Santiago, 
Rím, Canterbury a iné.

Trasy viedli nielen na suchu, ale i na 
mori. Takže skúsenosti putujúcich by 
sa mohli opísať aj známymi Pavlovými 
slovami: na cestách často, v nebezpe-
čenstvách riek, v nebezpečenstvách zo 
strany zbojníkov... na púšti, na mori... 
na zime a v nahote. Tieto okolnosti spre-
vádzali ľudí, ktorí spočiatku ani nevede-
li, do čoho sa vydávajú. Ich skúsenosti 
však vyvolali patričnú odozvu. Pútnické 
cesty lemovali hostince, hostely, špitály 
a podobné zariadenia. Niektoré si pamä-
táme ako záležitosti pohľadnicové, pripo-
míname si kamenné útulne v alpských 
priesmykoch aj so psami, ktoré boli 
vycvičené v zachraňovaní v mrazivom 
počasí, mníchov dobrodincov, ktorí tam 
v tej službe strávili celý život...

V Jeruzaleme sa o útulok pre chudob-
ných a chorých starala rehoľa Johanitov, 
ktorá sa vyvinula z pôvodného bratstva. 
To sa udialo asi 25 rokov pred prvou 
križiackou výpravou. Neskôr sa z útulku 
stal špitál. 

Špitály - starostlivosť o dušu i telo

Toľko stručne na úvod. Keď na TV obra-
zovke sledujeme, aké zariadenia máme 
pripravené pre bezdomovcov dnes, prí-
padne aké sú podmienky pre ich prijatie 
alebo pravidlá ich správania, nezabúda-
jme, že je to iba repríza toho, čo v stredo-
západnej Európe bolo známe po stáročia. 

Johaniti vytýčili svojím špitálom nor-
my, s ktorými sa musel Západ vyrov-
návať. Trvalo však ešte stáročia, než sa 
i tu ujali chorých vlastní lekári špitálov; 
v Barcelone sa s nimi stretávame od roku 
1401, inde oveľa neskôr. O dôvodoch toh-
to liknavého vývoja sa môžeme iba doha-
dovať. V Jeruzaleme mali Johaniti na oči-
ach príklad moslimských špitálov, a táto 
konkurencia musela viesť k starostlivosti 
o telesné blaho, aká nebola v kresťan-
ských podmienkach bežná. Západní 
špitálnici totiž verili, že ich prvou povin-
nosťou je dbať o spásu duše. Často boli 
od začiatku pod cirkevným vedením 
a väčšina mala svojho špitálneho kňaza. 
Ten slúžieval pacientom omše, spovedal 
ich, udieľal im posledné pomazanie a sta-
ral sa o cirkevný pohreb veriacich. 

Prísny domový poriadok

Európske špitály mali po dlhú dobu 
oveľa menej prostriedkov než jeruzalem-
ský dom. Aj tu však slúžili trpiacim ľu-
dia nezištní a obetaví. Predstavu o tom, 
ako sa niektoré mestá ujímali núdznych, 
dáva domáci poriadok zaznamenaný po 
roku 1500 v Bruchsale, kde zrejme platil 
už po dlhší čas. Pútnici mali byť „z vôle 
Pánovej“ bezplatne ubytovaní jednu noc, 
a to v lete dve hodiny, v zime jednu hodi-
nu pred zotmením. Bolo zakázané „kliať, 
hrešiť, vystrájať lotroviny, biť sa, hádať sa 
a viesť zbytočné reči“ a tiež hrať o penia-
ze. Správca pútnickej nocľahárne mal bez 
okolkov vyhnať každého, kto bral meno 

Božie nadarmo alebo inak narušoval pori-
adok v útulku. Než bola podávaná poliev-
ka – dosť možné, že jediné jedlo – museli 
sa pútnici zbožne pomodliť, päť otčená-
šov a päť zdravasov. Ďalšie príkazy: sko-
ro do postele, muži a ženy v oddelených 
miestnostiach, oblečení len v košeliach 
(mnohí spali nahí); šaty a batožinu muse-
li odložiť pred spálňou (tá sa zvonku 
zamykala). Ráno si musel každý postlať. 
Pretože bolo všetko zaznačené v inven-
tári, musel sa správca útulku presvedčiť, 
či niečo nechýba. Až sa i hostia uistili, že 
majú všetky svoje veci, otvorili sa domové 
dvere a pútnici boli prepustení. 

V porovnaní s domovým poriadkom 
jeruzalemským pôsobí bruchsalský pri-
am odpudivo. Ako si to máme vysvetliť? 
Vyliali si v Bruchsale na pútnikoch svoju 
zlosť? Skôr šlo o dôsledok každoden-
ných skúseností. Dobročinnosť sa nemá 
zneužívať. Kto za nocľah môže zaplatiť, 
má ísť do hostinca. So skromnými zdroj-
mi malého mesta sa musí šetriť. Bruch-
salský poriadok si okrem toho možno 
vysvetliť ako výraz ostrejšieho, represív-
neho dozoru nad chudobnými a prísluš-
ného zákonodarstva, ktoré sa uplatňova-
li v neskorom stredoveku a na začiatku 
novoveku. 

Hustá sieť
Dôležitejšia než komfort a veľké rozme-

ry bola pre tisíchlavé zástupy skutočnosť, 
že také útulky vôbec existovali. Viac-
menej nemajetní pútnici by sa bez hos-
picov a špitálov vôbec nemohli k vzdia-
leným pútnickým cieľom vydať. Na ceste 
z Pávie do Ríma – jednej z najživších pút-
nických trás Západu - ktorá trvala dobrý 
mesiac, boli špitály rozložené rovnako 
husto ako v iných krajoch kláštory. Tak 
v okolí Lukky delilo jeden špitál od dru-
hého iba okolo šesť kilometrov. 

Mnoho špitálov – napríklad Angers, 
Beaune, Bruggy, Luebeck, Norimberg, 
Pistoiu, Tonnerre – pretrvalo búrky 
vekov. Hospital del Rey v Burgose, ktorý 
v dvanástom storočí založil kráľ Alfons 
VIII, udivuje aj dnes svojou nádhernou 
architektúrou. Jeho veľkosť bola o.i. daná  
tým, že v Burgose sa spájalo niekoľko 
pútnických tras do Santiaga.

Hugh Lawrence, Dějiny středověkého 
mnišství, Vyšehrad, 2001

Norbert Ohler, Náboženské poutě, Vyše-
hrad, 2000

Hospital Del Rey v Burgose



29ŽIVÉ SLOVO

ZAPSAL TOMÁŠ PALA   

V sobotu 28. prosince 2013 jsme se 
rozloučili na ústředním hřbitově ve 
Valašském Meziříčí se sestrou Hele-
nou Košárkovou ze zdejšího místního 
shromáždění. Někdo by možná řekl – 
obyčejná žena – ale pro Pána Boha je 
každý člověk vzácný originál, který má 
svou jedinečnou hodnotu. 

Sestra Helenka prožila těžké dětství, 
které si dnešní generace už těžko dove-
de představit. Její rodiče pocházeli ze 
Slezska, tatínek Karel Kisza z Třanovic, 
maminka Marta, roz. Pavlicová, pochá-
zela z nedalekých Bludovic ze zámožné 
a vážené evangelické rodiny, vlastnící 
mlýn, pilu a pekárnu. Její rodiče však 
prožili skutečné obrácení a v důsled-
ku svého jasného svědectví o své víře 
i pronásledování. Museli se vystěhovat 
do obce Louky nad Olší, kde se svými 
staršími sourozenci bratrem Josefem 
a sestrou Žofií prožívali dětství a kde 
sama 13. prosince 1934 spatřila světlo 
světa. Tatínek zprvu pracoval v Místku 
v továrně na výrobu nábytku, avšak ta 
brzy zkrachovala. Pak se už zaměstná-
ní najít nedalo. Došlo to tak daleko, že 
aby uhájili holý život, musely všechny 
tři děti (včetně nejmladší Helenky) jít 
do služby za stravu – nejstarší bratr 
Josef dokonce už ve svých osmi letech. 
Válečná léta byla velmi dramatická. Ke 
konci války, když jí bylo 11 let, Němci 
odvedli tatínka na východní frontu, aby 
pro ně kopal zákopy. Údajně na 14 dní. 
Ovšem až teprve v roce 1973 se rodi-
na prostřednictvím Červeného kříže 

dozvěděla, že zemřel druhý měsíc po 
narukování v ruském zajetí. Od chvíle, 
kdy musel na frontu, už ho jeho milí 
nikdy neviděli. I Helenka musela stej-
ně jako její starší sourozenci do služby. 
Starala se o dobytek ve chlévě, vyvážela 
hnůj a vykonávala všechnu těžkou prá-
ci. V domě spát nesměla, jen ve stodole 
na seně. Tuto těžkou práci vykonávala 
jen za jídlo, vždyť všude kolem byla 
jen bída. Od té doby měla poškozené 
klouby, což jí po celý život ztěžovalo 
pohyb. V nejkritičtější době svého živo-
ta, v dospívání, vyrůstala v drsných 
podmínkách mezi cizími lidmi bez rodi-
čovské lásky. Ani takovýto vstup do 
dospělosti jí ale nevzal víru v Pána Ježí-
še. A tato důvěra ve Stvořitele i Spasite-
le ji pak provázela celý život a dodávala 
jí odvahu. Někdy byla ve svých proje-
vech poněkud svérázná, ale kdybychom 
věděli, co všechno prožila, byli bychom 
k ní určitě mnohem shovívavější. 

Sestra Helenka měla jako naprostá 
většina žen touhu se vdát. Avšak žád-
ný princ nepřicházel. Až jednoho dne 
(to už jí bylo téměř 36 let) našla v novi-
nách inzerát, kde nějaký muž hledal 
životní partnerku a uvedl tam, jak to 
občas v inzerátech bývá, zn. „víra, lás-
ka a naděje“. Na tento inzerát odpo-
věděla, slovo dalo slovo, a nakonec se 
vzali, i když to byl člověk nevěřící. Jako 
křesťané podle slov Bible varujeme před 
smíšenými sňatky s nevěřícími. Takové 
soužití přinášívá totiž spoustu problé-
mů, kterých bychom se mohli uchránit, 
kdybychom uposlechli. Boží milost však 
je větší, než si dovedeme představit. Její 
manžel Jaroslav Košárek byl zedník, 
veselý člověk, který rád a dobře zpíval. 
Když pak s kamarády zašel místo domů 
po práci do hospody, rádi mu nalévali, 
aby byla zábava. A tak sestra Helen-
ka musela pro něj chodívat a odvést si 
ho domů. Sám později vyznal, že bez 
její neúnavnosti by nikdy nenalezl sílu 
opustit toto prostředí. Vedla ho oprav-
dově ke Kristu – a časem uvěřil celým 
svým srdcem, že Pán Ježíš zemřel i za 
jeho hříchy a odevzdal mu svůj život. 
Velký „podíl“ z lidské strany na tom 
měla také jeho tchýně, Helenčina 
maminka Marta, která se za ně věrně 
a trvale modlila. 

Teprve s odstupem času člověk 
poznává, že cesty Páně jsou opravdu 
„nevyzpytatelné“ a úžasné. A že si dove-
de použít ke své službě i lidi, nad kte-
rými my často lámeme hůl. A tak z této 
dvojice vyrostli časem lidé, kteří měli na 
mysli nejen sebe, ale záleželo jim veli-
ce na tom, aby svým životem posloužili 
k víře i k prospěchu lidem kolem sebe.

Bratr Jarek byl zedník. Jako zed-
ník pracoval nezištně a obětavě na 
mnoha místech, kde věřící lidé stavě-
li shromáždění. Ať to bylo v Prlově, 
v Ostravě, ve Vsetíně či ještě jinde. Už 
nepotřeboval navštěvovat hospody, 
o to více a o to radostněji navštěvoval 
shromáždění křesťanů. Neměli děti, 
a tak čas a energii věnovali potřebným. 
Starali se o řadu studentů, vojáků a mla-
dých lidí, kteří vyšli z dětských domovů 
a dokázali oslovit také řadu vietnam-
ských občanů, kteří zde žili. Ti pak 
Helence dokonce říkali „máma“. 

Postupem času se z manželů Košár-
kových stali lidé, kteří nesli na svých 
bedrech starost o shromáždění ve Valaš-
ském Meziříčí. Zvali bratry na návštěvu, 
starali se o ně a to i v době, kdy už oba 
byli staří a nemocní a kdy sami potřebo-
vali pomoc. 

I na nich se naplnilo slovo Písma, 
že „kdo štědře rozsévá, bude také štěd-
ře sklízet.“ (2K 9,6). Jejich sousedé jim 
pak v jejich potřebě a nouzi ochot-
ně a nezištně pomáhali, nakupovali 
jim, vozili hotové jídlo či je odvezli do 
nemocnice. 

Sestra nás tiše předešla do nebeského 
domova v neděli 22. prosince 2013 ve 
věku 79 let. Na její poslední pozemské 
cestě se s ní rozloučila řada spoluvykou-
pených z velké části Moravy, od České-
ho Těšína až po Zlín. „Památka spravedli-
vého bude k požehnání“ (Př 10,7)

vzpomínka

Za sestrou
Helenkou Košárkovou

 „Kdo štědře rozsévá, 
bude také 

štědře sklízet.“ 
(2K 9,6).
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křesťanský život

Ctnosti Učit se řeči nebes
Úvod

Téma ctností by mělo mít v naší době 
konjunkturu. Očividně ve společnosti 
chybí. Nepřijde nám zatěžko rozoh-
nit se nad nepravostmi prominentních 
i neprominentních současníků prezen-
tovanými v mediích a rozčilovat se nad 
rostoucím zlem a neustále se zhoršu-
jícími mravy ve světě. Denně ve svých 
domácnostech slyšíme zprávy a vidíme 
obrázky zkorumpovaných politiků, 
nenasytných manažerů a lidí bezostyš-
ně se hlásících k homosexualitě nebo 
násilí či xenofobii.  

Nicolas Hayek, známý zakladatel  
proslulé švýcarské hodinářské společ-
nosti Swatch-Group a vynálezce legen-
dárního autíčka Smart, podnikatel sta-
rého stylu, kritizuje své mladší kolegy 
ostrými slovy: „Manažeři slouží falešnému 
náboženství. Investují méně do inovací a do 
budoucnosti podniků, protože ty mají vyso-
ké zisky a musejí sypat dividendy. Ale… 
kde jsou ctnosti mužů, jako Krupp, Siemens 
nebo Ford, kteří podniky založili?“ 1 

(Podobně bychom se v našich českých 
poměrech mohli ptát, kde jsou lidé, 
jako byli T. G. Masaryk, František Kři-
žík nebo Tomáš Baťa či Josef Sousedík? 
Tomáš Baťa napsal v 30. letech minu-
lého století následující úvahu o tehdy 
obrovské hospodářské krizi:

„Příčinou krize je především morální 
bída. Dnešní heslo zní: Krize přišla a musí-
me ji překonat! Nevěřím v žádnou hospo-
dářskou krizi, která přišla sama od sebe. To 
čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, 
je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída 
je příčina, hospodářský úpadek je následek. 

V naší zemi je mnoho lidí, kteří se 
domnívají, že hospodářský úpadek lze řešit 
penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. 
V situaci, ve které se nacházíme, nepotře-
bujeme geniálních obratů a kombinací. Jaké 
je tedy řešení? Potřebujeme obnovit mravní 
stanoviska k lidem, k práci a k veřejnému 
majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat 
dluhy, vážit si hodnot, nevydírat pracující. 
Dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, 
pracovat a šetřit. Vytvořit práci i šetření 
přitažlivé a bezpečné. Vyhnout se lenošení 
a požitkářskému životu. Je něco, co je tře-

1 Wegner in Zeitzeichen 9/04, str. 12

ba překonat. A to je krize 
důvěry. Penězi a úvěry 
ji však překonat nelze. 
Důvěra je věc osobní, ona 
se může obnovit jen prav-
divým postojem a osobním 
příkladem.“ 2)  

Už tyto citáty uka-
zují, že u ctností nejde 
jen o vynikající tech-
niky zvládání života či 
o rozumná podnikatel-
ská rozhodnutí, nýbrž 
o mnohem více. Jde 
o charakterové vlast-
nosti, které se osvědčily 
i v obtížných situacích 
a vedly k přiměřenému 
chování. 

Proč série článků 
o ctnostech v křesťan-
ském časopise? Jsou při-
nejmenším tři důvody, 
proč je to dobré, zaměst-
návat se křesťanskými 
ctnostmi a trénovat je. 

1. Máme přesný obrázek o tom, co 
je špatné, ale o tom, co je dobré (už) 
ne.

Britský autor Gilbert Keith Chester-
ton poukázal už v roce 1905 na zvláštní 
jev: na veřejnosti, v knihách a v médi-
ích se přesně ví, jak vypadá zlo. Neví 
se však už, jak vypadá dobro: „Moderní 
chápání morálky dokáže… s neomezeným 
přesvědčením jen ukázat na to hrozné, co 
následuje po přestoupení zákona; jeho jedi-
ná jistota je jistota zla. Dokáže malovat na 
zeď pouze nedokonalost. Dokonalost nabíd-
nout nedokáže.“3

Tento problém známe také ze všed-
ních dnů církve: všichni ve sboru přes-
ně vědí, když starší něco dělají špatně. 
Mají však jen velmi nejasnou představu 
o tom, jak by měl starší vést sbor dob-
ře. Bible nás vybízí ve Fp 4,8 dokonce 
k tomu, abychom nad každou z těchto 
ctností přemýšleli a dokonce jim dávali 
nové hodnoty. Chceme následovat tuto 
výzvu a v příštích vydáních se zabývat 
dohromady dvanácti ctnostmi. 

2 Podle Nové Perspektivy 1-2012
3 Chesterton 2004:23

2. Kouzlo etiky ctností
S etikou často spojujeme tzv. etiku 

„povinnosti“, která byla zvlášť zastává-
na německým filosofem Immanuelem 
Kantem. Podle ní člověk dělá dobro, 
protože se to od něho čeká, i když by 
člověk raději dělal něco jiného. Etika 
ctnosti4 vycházející z Aristotela zdůraz-
ňuje silněji vývoj charakteru: Pravidel-
ným tréninkem (srovnatelným se spor-
tovním tréninkem) se rozvíjejí a pěstují 
ctnosti, takže člověk dělá dobro rád, tzn. 
štědrý dává 10% ne proto, že musí dát, 
ale protože to dělá rád. „Jednat ctnostně 
neznamená, jak se později domníval Kant, 
jednat proti sklonu, znamená to jednat ze 
sklonu, který vzniká pěstováním ctnosti.“ 5 

U Kanta jsou „touha po štěstí“ a „morál-
ka“ od sebe odděleny. Pro Aristotela 
patří obojí dohromady: Jen počestný 
dosahuje blaženosti. Tak získává eti-
ka něco atraktivního, osvobozujícího. 
– Vůči Aristotelovi se ovšem musíme 
vymezit z novozákonního hlediska: člo-
věk bez Božího ducha se nedokáže nato-
lik namáhat; jeho hříšná přirozenost mu 

4 MacIntyre 1995:201
5 Wright 2011:69-70

(1. díl)
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brání, žít ctnosti zcela. Přesto vidí Nový 
zákon člověka vysvobozeného z moci 
hříchu jinak: má vynaložit píli k tomu, 
aby ctnosti rozvíjel (2Pt 1,5). 

3. Učit se řeč nebe 
Britský znalec Nového zákona N. T. 

Wright nedávno uveřejnil dobrou knihu 
o rozvoji charakteru. Ukazuje, jak Nový 
zákon na jedné straně přebírá klasic-
ké učení o ctnosti, avšak ve stanovení 
cíle je přesahuje, protože ví o věcech, 
o nichž Aristoteles & Co ještě nic nevě-
děli. „Aristotelova představa počestného 
člověka vždycky inklinovala k „hrdinovi“, 
mravnímu gigantovi, procházejícímu svě-
tem, vykonávajícímu velkolepé činy a sklí-
zejícímu potlesk. Křesťanská vize počest-
ného člověka staví do popředí někoho, 
jehož milující velkorysý charakter na sebe 
normálně pozornost nepoutá. Krása ctnos-
ti spočívá v křesťanském smyslu v tom, že 
sama není centrem obrazu. V centru stojí 
Bůh a Boží království.“6  

Pěstovat křesťanské ctnosti tady a teď 
znamená mj. přípravu na věčnost. Tak, 
jako se připravujeme na pobyt v zahra-
ničí učením se cizí řeči, učíme se trénin-
kem ctností tak říkajíc řeči nebe.

Zatímco až do nejbližší minulosti 
se v evangelické a evangelikální teo-
logii ctnosti posuzovaly s podezřením 
anebo se zcela odmítaly jako možnost 
lidské zásluhy před Bohem, můžeme 
dnes pozorovat teologický „obrat ke 
ctnostem“.7 

6  Porter in TR 34,188
7 http://de.wikipedie.org/wiki/Tugend 

-21.9.2012;12:30h  

Co jsou ctnosti?
„Ctností všeobecně rozumíme vynikající 

vlastnost nebo příkladné jednání. V širším 
slova smyslu může být každá schopnost 
vykonat něco, co je považováno za cenné, 
označeno jako ctnost. V etice označuje tento 
pojem důležitou a úsilí hodnou charakte-
rovou vlastnost, která uschopňuje osobu 
uskutečnit to, co je mravně dobré.“ 8 

Co je mravně dobré, může, podle etic-
kého přesvědčení nebo kulturní ražby 
– být chápáno zcela rozdílně. Tak se 
může např. rozlišovat mezi primární-
mi a sekundárními ctnostmi. Mohou 
to být občanské ctnosti, jako je pořád-
nost, přesnost a čistotnost, anebo také 
tzv. „pruské“ ctnosti, jako jsou smysl 
pro povinnost, opravdovost, disciplína 
a poslušnost. To, že některé z těchto 
ctností mohou vést ve svých důsledcích 
k nelidské tvrdosti anebo dokonce ke 
zločinům, ukazují jasně svědectví býva-
lých příslušníků wehrmachtu: „Konal 
jsem jen svou povinnost!“

Vrchol zvrácenosti ctností v kon-
krétním kontextu je vidět již v nápisu 
u vchodu do koncentračního táboru 
v Neuengamme. Zde museli vězni číst 
nápis, pocházející od Himmlera: „Je jen 
jedna cesta ke svobodě. Její milníky se jme-
nují: poslušnost, píle, čestnost, pořádek, čis-
tota, střízlivost, pravdivost, smysl pro oběť 

8 Bradley F. Smith, Agnes Peterson 
(Hrsg.) Heinrich Himmler. Gehe-
imreden 1933-1945 und andere 
Ansprachen. Berlin 1974, str. 111; 
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeit_
macht_frei - 21.9.12;12h. 

a láska k vlasti!“ 9  Uznávanými lidskými 
ctnostmi je tak možné připravit pek-
lo. To, že v kritickém zpracování této 
temné stránky dějin v kulturní revolu-
ci roku 1968, tyto ctnosti překonaného 
prusko-německého smýšlení měly být 
okamžitě zcela odstraněny, je na jednu 
stranu pochopitelné, na druhé straně se 
to však rovná pokusu vylít s vaničkou 
i dítě. Alternativní ctnosti jako tole-
rantní chápání morálky, antiautorita-
tivní pedagogika, totální sebeurčení aj. 
každopádně nevedly k zásadnímu zlep-
šení společnosti a ke stálému počestněj-
šímu způsobu života.  

Na základě dostatečně známého 
deficitu ctností v mezilidském životě 
se dnes znovu uznává nutnost usilovat 
o etiku. Etika se přebírá do učebních 
osnov škol, přijímá se jako hodnota 
v programovém prohlášení firem. Zabý-
vá se jí nepřehlédnutelný počet knih. 
Instituty se věnují výzkumu a imple-
mentaci etiky do běžného pracovního 
dne. Je tu tedy dost důvodů, abychom 
se tématem ctností zabývali podrobněji.  

V současné etice se často konstruuje 
kontroverze mezi etikou ctností a eti-
kou pravidel, resp. norem. Samozřejmě 
existují rozlišitelné rozdíly mezi oběma 
nastaveními, nedají se však od sebe 
oddělit, ale musí být vzájemně propo-
jeny. Charakterní osobnost a etická 
schopnost konat dobro patří nerozlučně 
k sobě. 

Co říká Bible?
I v Bibli jsou ctnosti tématem. Ve Sta-

9 Bauernfeind v ThWNT I, 460.

křesťanský život
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rém zákoně je desatero přikázání zave-
deno jako etický kodex s vlastním pro-
hlášením a osvobozujícím Božím jedná-
ním (2M 20,1nn). Kdo se s ním setkal, 
žije jinak. Kdo zakusil jeho lásku, žije 
konkrétně v jeho příkazech. Ve staro-
zákonní literatuře moudrosti se ctnosti 
a neřesti popisují plasticky a jsou sta-
věny vedle sebe do protikladu. Moudrý 
jde stezkou ctnosti (Př 12,15). Přitom 
ví, že „počátek poznání je bázeň před Hos-
podinem“ (Př 1,7). Božskou moudrost 
zde můžeme chápat jako odpověď na 
ctnost. Projevuje se moudrým uspořá-
dáním života a diametrálně se liší od 
způsobu života pošetilce. 

V Novém zákoně se mluví o ctnos-
tech, i když ne systematicky a také ne 
jako o ústředním tématu. Známé jsou 
třeba takzvané katalogy ctností (a neřes-
tí) – (např. Ga 5,22nn; Ef 4,1-3), ty byly 
známy podobně také v antickém kontex-
tu. V Novém zákoně se však neapeluje 
jen eticky na počestný život lidí. Člověk 
nemá jen pouze mravně nezávadně žít. 
Život křesťana má zrcadlit Boží ctnosti. 
Proto se vždycky mluví nejprve o Božích 
ctnostech. „My milujeme, protože Bůh na-
před miloval nás“ (1J 4,19). Tato mimo-
řádná Boží láska se zjevila v jeho dějin-
ném díle spásy – jmenovitě v Kristu. Jí 
učinil Bůh život křesťanů bohatý. Proto 
mají svým životem „hlásat ctnosti Toho, 
který je povolal ze tmy do svého podi-
vuhodného světla“ (1Pt 2,9). To, že lidé 
vůbec mohou věřit a že jsou povoláni 
k tomu, aby byli Božími dětmi a následo-
vníky Ježíše Krista, stojí na Boží „slávě 
a ušlechtilosti/ctnosti“ (2Pt 1,3). Pojem 
areté, použitý Petrem, znamená zdatnost, 
schopnost nebo dokonalost. Boží ctnosti 
jsou tedy vlastnosti jeho charakteru, jeho 
bytí, které se projevují v jeho konkrét-
ních činech záchrany.

Zde je zřejmý jeden novozákonní 
charakteristický rys, který se zásadně 
liší od antických filosofických ctnos-
tí. V řecko-helenistickém kontextu byl 
„pojem ctnosti… příliš antropocentrický 
a až příliš vyrůstající z této strany živo-
ta“ 10 To, o čem vydává svědectví Bible, 
nejsou skutky nebo zásluhy lidí, nýbrž 
velké Boží skutky. Tyto činy jsou tak 
vynikající, tak znamenité, že jsou ozna-
čeny pojmem ctnosti. Tak používá Sep-
tuaginta (řecký překlad Starého zákona) 
pojem ctnost jako synonymum k doxa – 
sláva. Boží sláva je jeho ctnost. Dokazu-

10  Porter v TRE 34, 188.

je se v jeho spravedlnosti a dá se s tímto 
pojmem používat „téměř střídavě“.Ä 

Mluví-li se tedy ve Starém i v Novém 
zákoně o Božích ctnostech, pak je tím 
označena jeho podstata bytí a jeho kon-
krétní kroky spásy, které se lidí týkají 
natolik, že je proměňují a činí schopnými, 
aby i oni sami „hlásali jeho ctnosti“ (1Pt 
2,9) a aby sami žili podle jeho ctností. 
Snad nejlépe se to, co je to ctnost, dá vyjá-
dřit paradigmaticky augustiánskou defini-
cí Petra Lombarda: „Ctnost je ona dobrá 
vlastnost Ducha, na jejímž základě člověk 
žije správně, kterou nikdo neužije špatně, 
kterou vypůsobuje Bůh v nás bez nás.“  

Co to znamená v detailech, by mělo 
být rozvedeno v dalších článcích. 

To, že přitom může docházet k pře-
krytí se světskými ctnostmi, není pro 
znalce Bible vůbec nic překvapujícího. 
Pavel napomíná v listu Římanům Židy, 
aby se nepovyšovali nad pohany pro 
svou znalost Boha. „Když totiž pohané, 
kteří nemají Zákon, přirozeným způsobem 
činí to, co Zákon požaduje... Ukazují, že 
mají dílo Zákona napsané ve svých srd-
cích“ (Ř 2,14.15 – ČSP). Neznamená to, 
že pohané jsou před Bohem spravedli-
ví na základě jejich dodržování zákona 
(počestný život), nýbrž že jsou skuteč-
ně schopní žít počestně. Že to nesta-
čí k tomu, aby obstáli před Bohem, je 
výzvou poselství evangelia podle listu 
Římanům. Před Bohem nás nečiní spra-
vedlivými naše vlastní spravedlnost ani 
počestný život, nýbrž jeho spravedlnost, 
milost, se kterou ospravedlňuje hříšné 

a bezbožné lidi (Ř 3,21nn; Ga 2,16-21). 
Tento předpoklad uschopňuje k počest-
nému/ctnostnému životu z víry.
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DCERY ANNA ADÁMKOVÁ 
A JANA DRBALOVÁ

Dne 18. listopadu 2013 jsme se 
v obřadní síni a na místním hřbitově ve 
Kdyni rozloučili s naší drahou mamin-
kou, kterou si k sobě Pán v tichosti povo-
lal dne 9. listopadu 2013 v požehnaném 
věku 97 let. Celý smuteční obřad byl pro-
vázen citlivým slovem bratra Petra Vaďu-
ry z Tachova a našimi krásnými duchov-
ními písněmi. Živou hudbou v pěkném 
a profesionálním provedení posloužili 
sourozenci Mikešovi ze Kdyně.

Maminka pocházela z jihočeského 
selského rodu, z rodiny s pěti sourozen-
ci; byla z nich nejmladší a poslední žijí-
cí. Rodinu pojily pevné vzájemné vazby, 
takže  maminčina pohřbu se zúčastnili 
všichni její synovci a neteře. Rozloučit 
se s ní přišli také spoluvěřící a naši přá-
telé a známí ze Kdyně.

Se svým manželem Tomášem Adám-
kem, naším otcem, se maminka sezná-
mila na křesťanském shromáždění 
v Nezamyslicích na Strakonicku. Pro-
vdala se za něj v roce 1951 a v roce 1955 
ho následovala do jeho rodné Kdyně. 
Protože jejich společnou touhou bylo žít 
také pro Pána, umožnili zde v domě po 
otcových rodičích vzniknout křesťan-
skému sboru. Každou neděli jsme se 

scházeli k Památce Páně: naše rodina, 
sestra Vavrochová a později i rodina 
Mikešových, případně i hosté. Z rané-
ho dětství máme vzpomínky na to, jak 
jsme seděly se sestrou na židlích mezi 
dospělými a jak stačil vážný pohled 
našeho otce, abychom v naprostém 
klidu setrvaly celou potřebnou dobu. 
Domácí pobožnosti se někdy setkáva-
ly s nepochopením od našeho okolí, 
nicméně otci se je zde podařilo udržet 
až do roku 1971, kdy jsme byli z moci 
úřední z domu vystěhováni. Vleklý spor 
o vlastnictví měl negativní důsledky na 
otcovo duševní zdraví, které už v mládí 
prošlo zkouškou internace v koncen-
tračním táboře, kam byl odeslán jako 
vysokoškolský student po listopado-
vých událostech roku 1939. Shromáždě-
ní ve Kdyni dále pokračovalo v evange-
lickém kostele a otec i zde působil jako 
starší sboru (pokud mu to zdraví dovo-
lovalo), a to až do své smrti 10. dubna 
1995. Rády dnes vzpomínáme na náv-
štěvy spoluvěřících, se kterými jsme po 
shromáždění už v domácím prostředí 
setrvaly dále v přátelských hovorech 
s pohoštěním a ve vzájemném povzbu-
zování.

Odešla sestra Anna Adámková
vzpomínka

Maminka nikdy neměla snadný život. 
V mládí musela namáhavě pracovat 
v hospodářství, ale ani v manželství 
se pro ni život nestal o mnoho lehčím. 
Doba byla těžká politicky i hospodář-
sky. Později pracovala ve strojírenském 
provozu, protože musela finančně 
zabezpečit rodinu místo manžela, které-
ho psychické potíže vyřadily z pracovní 
činnosti. Měla život plný odříkání a obě-
tí pro manžela a nás tři děti. Duševní 
odpočinek nacházela při práci na zahra-
dě, v přírodě, kde velice ráda pobýva-
la, dokud jí to fyzické síly dovolovaly. 
Měla ráda také četbu a poslech i zpěv 
duchovních písní. Dožila se dospělosti 
svých čtyř vnoučat, která jí obdařila šes-
ti pravnoučátky.

Maminka všechno překonala díky 
Boží pomoci a víře ve svého Spasitele. 
Platila pro ni slova staré duchovní pís-
ně: „...šlechtictví ducha v srdci svém 
mám, dal mi jej Ježíš, můj Bůh a Pán.“ 
Maminka byla laskavá a moudrá žena, 
vyhýbala se kritičnosti a povrchnosti. 
I v době, kdy už se pro svou tělesnou 
slabost nestýkala s lidmi, na ni její 
bývalé spolupracovnice vzpomínaly 
jako na nekonfliktního a dobrého člo-
věka. Tak jsme ji znali i my, kteří jsme 
jí byli blízko a které milovala. Jsme 
Bohu vděčny za své rodiče, kteří nás 
vychovali v zodpovědné lásce a víře 
v Pána Ježíše Krista.

ze Kdyně

Sestra Anna Adámková 
s pravnoučaty
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predstavujeme

Kresťanský zbor v Nitre
Malý zárodok a skromné začiatky  
(1902-1918)

Písal sa rok  1902, keď  Michal Sadloň  
ako kolportér  pobočky Britskej  a zahra-
ničnej biblickej spoločnosti v Budapešti 
prišiel  do Nitry, aby tu predával  Biblie 
i Nové zákony.  Na ubytovanie ho prija-
la vydatá žena, pani Staňová, nábožná 
katolíčka. Po dlhom čítaní evanjelií, 
ktoré jej dal, obrátila sa k Pánu Ježišovi, 
prijala Ho za svojho Spasiteľa a rado-
vala sa z istoty spásy a večného života. 
Svedčila o tom aj  iným a na jej svedec-
tvo sa obrátila jej pokrvná sestra, pani 
Bartová a neskôr niektoré ďalšie ženy. 
Sestra Bartová viedla a vyučovala tieto 
ženy počas trvania rakúsko-uhorskej 
monarchie i neskôr.  Občas ich navštívil 
a povzbudil brat Sadloň.

Rast zboru a verejné 
zhromažďovanie  (1919-1945) 

V roku 1928 prišiel do Nitry za 
zamestnaním mladý brat Pavel Urban. 
Stal sa učiteľom tejto malej skupiny žien 
v ďalších rokoch. V roku 1936 sa prisťa-
hoval do Nitry z Batizoviec brat Mar-
tin Ostrolucký s manželkou a malým 
synom Jankom. Jeho pričinením sa 
začalo verejné zhromaždenie malého 
zboru v prenajatej miestnosti. V ňom sa 
obrátili ďalšie jednotlivé ženy, ale i rodi-
ny, a tak zbor postupne rástol. Pán Boh 
si brata Ostroluckého použil aj k tomu, 
že zhromaždenia v Nitre mohli pokra-
čovať i za vojnového Slovenského štátu, 
keď boli na celom Slovensku bratské 
zbory zakázané. 

Život zboru v podmienkach 
socializmu  (1946-1989) 

Po vojne bola činnosť bratských zbo-
rov na Slovensku na 6 rokov umožne-
ná, ale v roku 1951 boli komunistickou 
vrchnosťou znova zakázané. Veriaci sa 
však naďalej schádzali po rodinách, ale 
boli sledovaní štátnou bezpečnosťou, 
ktorá po čase zasiahla. 

Po Veľkej noci roku 1955 boli starší 
zboru, bratia Ostrolucký, Urban, Kučera 
a Michalko zatknutí pre zakázané zhro-
mažďovanie.

Po ťažkých výsluchoch boli odsúdení: 
brat Ostrolucký na 3 a pol roka väzenia, 
ostatní traja na nižšie tresty. Predivným 
Božím zásahom boli však po menej ako 
roku na základe milosti danej prezi-
dentom prepustení a mohli sa navrátiť 
k svojim rodinám. Výnimkou bol brat 
Kučera, ktorý bol odsúdený v ďalšom, 
politicky motivovanom procese a vrátil 
sa až o 5 rokov. Vo februári 1956 boli 
povolené zhromaždenia Kresťanských 
zborov v celej ČSR. Medzi ne patril 
i Kresťanský zbor v Nitre, ktorý tiež 
obnovil svoju verejnú činnosť.

V tomto čase v ňom horlivo pôsobil 
brat Ján Javorník. Postupne sa však 
do služby v zbore zapájali aj bratia 
Ostrolucký a Michalko a neskôr i brat 
Urban. Zbor sa zhromažďoval v prena-
jatej miestnosti v dome Reformovanej 
kresťanskej cirkvi a občas pri väčších 
zhromaždeniach s návštevou z okolia 
i v jej kostole. Do roku 1960 mal v rám-
ci kraja duchovné spojenie so zborom 
v Handlovej. Veriaci z oboch zborov sa 
vzájomne navštevovali pri takzvaných 
mesačných zhromaždeniach. Po roku 
1960 (zmene krajov) mali bratia a sest-
ry z Nitry takéto spojenie so zborom 
v Seredi. 

V rokoch 1982-91 stala sa Nitra síd-
lom Kresťanských zborov na Slovensku, 
keď sa brat Javorník stal zástupcom 
týchto zborov pred Ministerstvom kul-
túry. V nitrianskom zbore sa v tomto 
období uskutočňovali stretnutia zástup-
cov všetkých zborov a do neho smerova-
li aj návštevy bratov zo zahraničia. Aj to 
neskôr zboru pomohlo k nadobudnutiu 
vlastného zborového domu. V januári 
1988 Pán Boh spôsobil, že sme získali 

povolenie komunistickej vrchnosti na 
kúpu starého dvojpodlažného domu. 
Neskôr sme dostali povolenia na jeho 
zbúranie a na stavbu nového zborového 
domu na jeho mieste pri rešpektovaní 
požiadaviek pamiatkového úradu.

Nové obdobie v podmienkach 
slobody  (od 1990)

Na novú situáciu v podmienkach ná-
boženskej slobody po ́ nežnej revolúcii´ 
v novembri 1989 nebol ani náš zbor pri-
pravený. Musel tiež prekonávať 40-roč-
nú uzavretosť v cirkevnom priestore  
a učiť i snažiť sa využiť nové možnosti, 
ktoré poskytol Pán Boh v Ním darova-
nej slobode. Stále sa to ešte musíme učiť 
a tiež hľadať nové možnosti vonkajšieho 
pôsobenia zboru.  

Keďže sme už v máji 1989 začali so 
stavbou zborového domu, v nových 
podmienkach sme v nej mohli bez pre-
kážok zo strany vrchnosti pokračovať. 
Práca na stavbe trvala viac ako 5 rokov. 
Obmedzovala nás v značnej miere vo 
vonkajšom pôsobení, ale spôsobila 
veľké utuženie spoločenstva v zbore. 
Mali sme v nej spoločný dočasný cieľ, 
ktorý nás vnútorne i navonok spájal. 
Všetci, čo sa podieľali na tomto diele, 
mali veľké vedomie spolupatričnosti 
a brali účasť na ňom ako svoju úlohu 
od Pána. Zborový dom bol otvorený 
v novembri 1994. Poskytol nám pries-
torové možnosti na činnosti pre dospe-
lých, mládež i deti a rôzne zborové uda-
losti.

Zborový dom však mal byť iba pro-
striedkom na dosiahnutie duchovných 
cieľov v nových podmienkach slobody. 
Preto sme sa radi zúčastnili na prípra-
ve i organizovaní dvoch satelitných 
evanjelizácií Billyho Grahama a pozý-
vali sme na ne ľudí z nášho mesta. Bola 
to pre nás úplne nová skúsenosť: chodiť 
od domu k domu, od dverí k dverám 
s pozvánkami a pozývať ľudí osobne na 
tieto evanjelizácie. A spolupracovať pri 
tom s kresťanmi z iných spoločenstiev 
v meste, čo bolo pre nás tiež nové.

Skupina mladých ľudí z nášho zboru 
začala navštevovať osobitnú internátnu 
školu v Poľnom Kesove, neďaleko Nit-
ry. Venovali sa tam znevýhodneným 
deťom. Rozprávali im biblické príbehy, 
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hrali sa s nimi rôzne hry a získali si ich 
dôveru, ale aj dôveru vychovávateľov 
i vedenia školy. Všetci uvítali takúto 
činnosť, konanú z lásky k týmto deťom.

Iná skupina bratov a v menšej miere 
i sestier začala chodiť do ženskej väz-
nice v Nitre. Tam väzenkám – zväč-
ša Rómkam –  zvestovali evanjelium, 
s nimi sa modlili a spievali kresťanské 
piesne. Neodradilo ich, keď bolo žien 
i veľmi málo, prípadne keď neprišli 
žiadne. Pokračovali v tej činnosti po 
mnohé roky a pokračujú po 20 rokov až 
doteraz.

Jednotlivci, bratia z nášho zboru 
venovali sa po mnohé roky duchovnej 
práci medzi vysokoškolákmi v rámci 
Vysokoškolského biblického hnutia. Jej 
výsledkom bolo i to, že viacerí študen-
ti sa obrátili a niektorí z nich, zväčša 
dievčatá, navštevovali v priebehu rokov 
zhromaždenia nášho zboru.

Od roku 1993  pracujú niektorí prís-
lušníci nášho zboru v Emmaus centre 
pre Slovensko. V rámci tejto ich práce 
bolo za  uplynulých 20  rokov vydaných 
17 rôznych brožúr biblických korešpon-
denčných kurzov a distribuovaných 
približne 11 800 ich výtlačkov. Popri 
bežných študentoch a čitateľoch oslovili 
a oslovujú tieto kurzy aj viacerých väz-
ňov.    

Niektorí naši bratia boli zapojení do 
rozdávania Nových zákonov a Biblií 
najmä v školách v rámci Gedeonské-
ho hnutia. Táto ich činnosť pokračuje 
i v prítomnom čase.

V nedávnych rokoch sme uskutočňo-
vali tiež program pre deti v mestskom 

parku: kreslenie a rozprávanie biblické-
ho príbehu, spojené so spevom detských 
kresťanských piesní a hrou pre deti. 
Snažili sme sa pritom osloviť aj rodičov 
či starých rodičov detí, prípadne iných 
záujemcov. Usporiadali sme tiež denné 
tábory pre väčšie deti v našom zboro-
vom dome. Počas nich sa im venovali 
naši bratia a sestry ako vedúci: v nich 
počuli vždy biblický príbeh (zároveň 
i kreslený), spievali kresťanské piesne 
a konali tvorivú činnosť v ručných prá-
cach, modelovaní či v športových čin-
nostiach.

Skupinka sestier modlitebne podpo-
ruje Misiu na Níle, s ktorou udržujeme 
spojenie po mnoho rokov. Brat z nášho 
zboru  sa zúčastnil pašovania Biblií 
z Hongkongu do Číny. Dve mladé sest-
ry a brat sa zúčastnili na krátkodobej 
prázdninovej misii v Nepále.

Súčasný život a pôsobenie zboru
Zbor sa schádza pravidelne trikrát 

v týždni:  v nedeľu predpoludním 
a popoludní a v utorok k spojenému 
biblicko-modlitebnému zhromaždeniu. 
Naše sestry majú raz v mesiaci pravi-
delné sesterské zhromaždenia, bratia 
majú bratské porady a spoločne máva-
me zborové zhromaždenia. V týždni je 
okrem toho vzdelávacie zhromaždenie 
pre mladých i starších dospelých. Malé 
deti majú besiedku, veľké dorast, obo-
je v skromnom počte. Novou tradíciou 
v zbore sa  stala slávnosť vďakyvzda-
nia s hojnou návštevou hostí. Ako pro-
striedok na zblíženie a lepšie vzájomné 
poznanie veriacich v zbore sa osvedčili 
aj spoločné zborové výlety. Pre deti 

a mládež sa oddávna až doteraz usku-
točňujú letné pobyty s biblickým vyu-
čovaním. Naši mladí sa zúčastňujú prí-
ležitostných stretnutí s mladými z iných 
kresťanských zborov, s ktorými sa vzá-
jomne poznávajú. 

Spolu so zbormi Apoštolskej cirkvi 
a Cirkvi bratskej sa modlíme v rám-
ci Aliančného modlitebného týždňa 
a snažíme sa aj mimo neho udržiavať 
s veriacimi z nich bratské a sesterské 
vzťahy. Oni vďačne prijímajú a oceňujú 
takúto snahu.  

 V tomto čase následkom odsťahova-
nia sa viacerých mladých z nášho zboru 
(vydajom a ženením, za zamestnaním) 
nerobíme už

vonkajšiu prácu s deťmi pre nedosta-
tok pracovníkov pre ňu. Chceme však 
robiť to, čo môžeme aj v skromnejších 
podmienkach a možnostiach. Veríme, 
že nám Pán otvorí nové možnosti von-
kajšieho pôsobenia.

 Čo sa týka vnútorného života zbo-
ru, teší nás, že bratia i sestry si cenia 
všetky zhromaždenia zboru aj celkové 
ovzdušie dobrých vzájomných vzťa-
hov a prejavujú spoluzodpovednosť za 
duchovný stav, život a službu v zbore, aj 
tým, že sa zaň modlia.

 Prosíme o modlitby: aby nám Pán Boh 
pomáhal vo vnútornom živote i vonkajšom 
pôsobení, dal nám náhradu za tých, čo odišli 
k Nemu alebo sa odsťahovali a pomohol 
nám  pokračovať s vierou, láskou a nádejou 
v budovaní zboru a šírení evanjelia.

predstavujeme

Zborový výlet v Skýcove



Od správcov sa nežiada nič iné,
len aby sa každý preukázal ako verný.
                                1. Korintským 4,2

Každému Pán Boh hrivnu zveril,

aby ju dobre spravoval.

Každý, kto teda Bohu verí,

dobre má riadiť, čo mu dal.

Statočne konať v Božom diele,

odovzdať jemu zisky celé.

O manažérov pokiaľ ide,

málokto tomu rozumie.

(Nám všetkým sa to isto zíde

študovať vlastne, čo to je.)

Nech dobrí sme aj manažéri -

- mužovia, ženy veľkej viery.

Jedno sa iba od nás žiada,

len verní by sme zostali.

Starali sme sa o diel záhrad,

z milosti čo sme dostali. 

Každý z nás nech je manažér

zoslaných na zem neba sfér.

Príde raz všetkým účty skladať,

pred Boží prestol prídeme.

Pominie nech nás hrivien zrada

keď sa tam všetci zídeme -

- správcovia, Boží hospodári,

aj ten, čo žitia hrivnu zmaril.

JÁN KUČERA

Správcovia a manažéri




