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Rozloučení se Siegfriedem Lülingem
Dvacet dva let spolupráce

V době totality navštěvovali křesťan-
ské sbory v Československu hosté ze 
zahraničí, kteří k nám přiváželi pomoc 
různého druhu (literaturu, léky, ...) 
nebo sloužili Božím slovem. Jednou ze 
stálic této pomoci byl Siegfried Reh, 
který měl v Misijním domě a Biblické 
škole Wiedenest na starost kontakty 
s Východní Evropou. Pokračoval tak 
v tradici svého otce Alfreda Reh, jenž 
navštěvoval bratrské sbory v naší zemi 
už v polovině 20. století. Siegfried Reh 
byl spíše praktik, který neměl dar Slova 
a proto také vždy na cesty do zahraničí 
brával s sebou nějakého bratra kazatele. 
Siegfried znal spoustu lidí i cestu k nim, 
zatímco jeho doprovod se soustředil na 
zvěstování Božího slova. Vzájemně se 
pak dobře doplňovali. V roce 1992 nás 
v Československu navštívil tandem 
Siegfried Reh a Siegfried Lüling. Druhý 
v pořadí, byl obdarovaný vykladač Boží-
ho slova se zkušeností afrického misio-
náře. Při návštěvě v Křesťanském sboru 
Český Těšín byl starším sboru, Otou 
Zabystrzanem, postaven před výzvu: 
„Bratře, ty musíš přijet znovu!“ Takový 
zájem jistě potěší každého řečníka, ale 
že z toho vznikne spolupráce na téměř 
čtvrt století, tehdy netušil nikdo ze 
zúčastněných.

Na konci dubna (26. - 30. 4. 2014) le-
tošního roku jsme se s bratrem Siegfrie-
dem Lülingem jako sbor oficiálně louči-
li. Jeho zdravotní stav už mu nedovoluje 
další cestování, ostatně všechno se jed-
nou skončí. Do paměti těšínského Křes-

ťanského sboru se zapsal jako učitel Bo-
žího slova, který nám dokázal přiblížit 
obsah těch biblických knih, jež obyčejně 
zůstávají na okraji zájmu. V případě na-
šeho sboru to byli například Malí pro-
roci. Rok co rok nás br. Lüling celý tý-
den vedl ve studiu jednoho z nich a Bůh 
nám jejich prorocké poselství otvíral. 
Vedle toho učil Siegfried na biblické 
škole, navštěvoval věřící a sbory v oko-
lí, mluvil na konferencích či bratrských 
setkáních.

Když se teď ohlížím za jeho působe-
ním u nás, chtěl bych se zastavit u ně-
kolika údajů z jeho života, které nej-
spíš mnozí z jeho posluchačů nezna-
jí. Siegfriedův dědeček Johann Diet-
rich Lüling uvěřil v živého Krista ve 
druhé polovině 19. století ve Volmar-
steinu, městečku s bohatou církev-
ní tradicí nad řekou Volme v Porúří. 
J. D. Lüling se však nepřipojil k tradič-
ním církvím, ale chodil do malého do-
mácího shromáždění obrácených duší. 
Jeho syn Friedrich Wilhelm Lüling vy-
ráběl, jak bylo v okolí běžné, zámky. Za 
den stihl vyrobit zhruba jeden. Ovšem 
v roce 1890 založil firmu BURG a když 
přemýšlel, kde by ji umístil, dostal 
radu odejít do sousedního města. Mod-
lil se proto a z Bible k němu promluvila 
slova Šúnemanky, jež řekla (2Kr 4,13): 
„Žiju spokojeně uprostřed svého lidu.“ 
Jeho nitro se upokojilo a zůstal ve Vol-
marsteinu. Dnes jeho firmu vede už 
čtvrtá generace a na její webové pre-
zentaci se dočtete o vděčnosti vůči 

Bohu, který tomuto podnikání dává 
zdar a požehnání. 

F. W. Lüling, Siegfriedův dědeček, 
měl jedenáct dětí, devět synů a dvě 
dcery. Ve svých 57 letech předal pod-
nikání, aby se mohl věnovat duchov-
ní práci jako cestující kazatel. Na-
vštěvoval bratrské sbory v Němec-
ku, ale i vzdálená místa v Pomořansku 
a chudé oblasti Východního Pruska. 
Během 2. světové války se bratrské 
shromáždění ve Volmarsteinu sta-
lo součástí Svazu svobodných křesťa-
nů (BfC). Po válce sbor ze svazu vysto-
upil, ovšem Siegfriedův otec, Werner 
Lüling, začal v roce 1947 nové domácí 
shromáždění, které si chtělo uchovat 
otevřenou povahu sborů sdružených 
v BfC a to postupně rostlo.

Werner pracoval se svými bratry, Pa-
ulem a Arthurem, v otcově firmě, pro-
dával zámky ve Skandinávii a snažil se 
zabezpečit svou početnou rodinu. Měl 
deset dětí, šest synů a čtyři sestry. Jako 
čtvrté dítě (po dvou sestrách a jednom 
bratrovi) se narodil Siegfried. Rodina 
i celé společenství sboru byly zaměře-
ny misijně a snažili se k tomu vést i děti. 
To Siegfrieda postupně formovalo stejně 
jako jeho pozdější přátelství s Walterem 
Kretschmerem, studentem biblické ško-
ly ve Wiedenestu, který ho naučil „dělat 
si“ tichou chvíli s Pánem. Vyučil se ob-
chodníkem a také pracoval v rodinné 
firmě jako prodejce zámků jednotlivým 
zákazníkům.

Rozloučení českotěšínského Křesťanského sboru s br. Lülingem
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JAROMÍR ANDRÝSEK

Začátkem 50. let vycestoval jeho přítel Walter do Nigérie, ale se 
Siegfriedem zůstal v kontaktu. Pomohl mu s výběrem biblické ško-
ly a doporučil mu Beatenberg a pak pokračování ve Wiedenestu. 
Tato volba se později ukázala pro Siegfriedův další život „osudovou.“ 
V Beatenbergu se totiž seznámil s Marií Annou, vychovatelkou prob-
lémových dětí, se kterou se v září 1960 se zasnoubil a v říjnu 1963 se 
s ní v Tanzánii oženil. 

Vraťme se však ještě zpět do doby Siegfriedových příprav na mi-
sii ve Wiedenestu. V té době ho totiž zasáhla zpráva z Nigérie o Wal-
terově autonehodě. Při projíždění prachového oblaku vyjelo auto 
z cesty, a jeho přítele to stálo život. Po biblické škole (1961) praco-
val Siegfried nějakou dobu v opravně aut, což se mu později v jeho 
službě náramně hodilo, a pak se rozhodl, stejně jako jeho zesnulý 
přítel Walter, vycestovat do Afriky. Wiedenest měl svou misii v Tan-
zánii, o místě jeho misijního působení bylo tedy rozhodnuto. Marie 
Anna ho předešla. Vycestovala totiž už v říjnu 1962 lodí z Rotterda-
mu. V Tanzánii absolvovala jazykový kurz a pak se starala o sirotky 
v Mbese. Později tento sirotčinec vedla.

Siegfried si před odjezdem do Afriky zdokonalil v Anglii svou ang-
ličtinu a v lednu 1963 lodí vycestoval za Marií Annou do Tanzánie. 
Na začátku března dorazil na místo. V Marumba, v pobočce Mbesy, 
se napřed učil svahilsky, aby se pak vrátil na hlavní stanici, kde se 
ujal technické služby a postupně se zapracovával do té duchovní. Pak 
se chystala svatba. Svatební obřad i kázání proběhly ve svahilštině. 
Také manželský slib si oba snoubenci řekli svahilsky. Evropské bylo 
na svatbě jen jídlo. 

Po svatbě začala jejich služba v Tanzanii naplno. V sirotčinci, kde 
spolu sloužili africkým dětem, prožili 13 let. Za celý ten čas byli dvakrát 
doma na ročním pobytu. Celou dobu je podporoval sbor ve Volmarstei-
nu. Oba pracovali v muslimském prostředí, navíc zatíženém šaman-
stvím. Proto Siegried kladl ve svém zvěstování důraz především na Pr-
vní knihu Mojžíšovu s přesahem do Nového zákona. Nezůstával však 
jen u služby Afričanům, sám si nechal africkými věřícími duchovně 
sloužit, zvláště v oblasti pastorace. Přes všechny překážky, nemoci 
a různá omezení, vzpomínají jako rodina na své působení v Tanzanii 
rádi. Prožívali Boží blízkost a požehnání ze služby druhým, které se jen 
těžko sděluje. Narodily se jim tam čtyři děti: Katrin Annegret, Sigrun 
Tabea, Lars Godwin und Jens Carsten. Když bylo nejstarší dceři Katrin 
11 let, vrátila se rodina kvůli dalšímu vzdělání dětí a zhoršenému zdra-
votnímu stavu Marie Anny zpět do Německa. 

V Německu byl Siegfried povolán Pracovní skupinou Bratrských 
sborů (AGB) do služby cestujícího kazatele. Za celou tu dobu nav-
štívil mnoho bratrských sborů v Německu i v zahraničí. Pořádal křes-
ťanské vzdělávací pobyty a semináře. Ty rodinné vedl 22 let, konfe-
rence pro mesiánské Židy pořádal s bratrem G. Freyem v rekreač-
ním středisku Bratrských sborů v Německu devět let. Vzdělávací týd-
ny v Křesťanském sboru Český Těšín a návštěvy sborů v jeho okolí 
konal pravidelně také celých 22 let. Rozhodl se vědomě pro trvalou 
spolupráci, protože považoval za smysluplné poznat dobře prostředí 
a lidi, kterým slouží. Při výkladu se zaměřil na poselství novozákon-
ních listů a knih tzv. Malých proroků. V březnu roku 1999 ukončil ze 
zdravotních důvodů svou službu v rámci AGB v Německu, ale v ces-
tách do Českého Těšína pokračoval dál.

S vděčností vzpomínám na chvíle, které jsme spolu se Siegfriedem 
trávili společně v rozhovorech, modlitbách a službě. Prožívali jsme 
se zvláštní jednotu a společenství s Pánem, které mi hodně pomohlo. 
Jeho výklady Písem přinášely nové impulsy a motivaci k následování 
Pána Ježíše a zanechalo pozitivní stopu v našem sboru. Jsme za ni 
upřímně vděční.
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tiráž

Ťažká rana osudu
Bol som v kine – znova raz po ro-

koch. Sprevádzal som dcéru, pre kto-
rú to bola odmena za úspešne ukonče-
ný školský rok. A mal som o čom pre-
mýšľať.

Film Na vine sú hviezdy je adaptá-
ciou jej obľúbenej knihy (The Fault in 
Our Stars) autora Johna Greena. Opi-
suje nezvyčajný príbeh tínedžerskej lá-
sky. Mladých ľudí – predčasne dospe-
lých – spojil spoločný osud, aký si sami 
nezvolili. Sú v konečnom štádiu rakovi-
ny a stretnú sa na podpornej skupine 
v kostole. Snažia sa zo všetkých síl dať 
nejaký zmysel svojmu životu, ktorý im 
rýchlo preteká pomedzi prsty.

Green, ktorý je presvedčeným kres-
ťanom a kedysi chcel dokonca byť ka-
zateľom, po štúdiu literatúry a filozo-
fie pracoval ako kaplán detskej nemoc-
nice. V priamom kontakte s utrpením 
bola vystavená skúške nielen jeho vie-
ra, ale aj profesionálny tréning. Vo svo-
jej knihe neponúka žiadne jednoduché 
trojbodové kázanie. Len kladie otázky 
– a hlboké. Mladí hrdinovia filmu veria, 
že odpoveďou by mohla byť láska. Ži-
vot nemusí byť dlhý, aby bol hodnotný 
… ale ani im sa nevyhne bolesť zo zra-
dy a sklamania.

Najväčšia obava jedného z prota-
gonistov je, že bude zabudnutý. To ho 
desí viac než fakt, že ho nemoc vyradi-
la z normálneho života (s protézou na-
miesto nohy už nebude reprezentan-
tom školy v basketbale) a vôbec, živo-
ta mu už veľa nezostáva. Ale čo príde 
potom? Zostane po ňom niečo trvalé? 
Zanechá stopu v životoch iných ľudí? 
A keď tu ani oni nebudú…?

Žeby bola odpoveďou láska jeho mla-
dej priateľky? Ani ona tu už nemala 
byť, no nečakane zabral nový liečebný 
postup, čo na nej testovali, a tak sa jej 
dni predĺžili. Žije, i keď všade musí za 
sebou ťahať kyslíkový prístroj. Ona si 
ilúzie nerobí: po čase tu nebudeme ani 
my, ani naši drahí, ani táto zem. Je to 
tak a treba sa s tým zmieriť… No aj ona 
má svoju spaľujúcu túžbu. Znepokoju-
je ju, že jej obľúbený román Ťažká rana 
osudu sa končí uprostred vety. Domýš-
ľa si, že hlavná hrdinka, tiež trpiaca na 

rakovinu, odišla, ale čo sa stalo s ďalší-
mi postavami? Ako pokračuje ich prí-
beh?

Odpoveď by mohol poskytnúť len 
jeden človek – autor románu. No ten 
sa odmlčal, odsťahoval sa do Európy 
a s fanúšikmi nekomunikuje. No nave-
ľa sa predsa ohlási jeho sekretárka, po-
moc poskytne i nadácia, ktorá vybra-
ným šťastlivcom plní ich priania, a tak 
sa on, ona a jej matka vyberú do Am-
sterdamu. Tu síce prežijú krásne roman-
tické chvíle, no zároveň šok: pán spiso-
vateľ je cynický alkoholik a ich pálčivé 
otázky zostávajú bez odpovede…

Tak som si pri pozeraní filmu uve-
domil, že každý človek niečomu verí, 
a každého viera býva skôr či neskôr vy-
stavená skúškam. Obave zo zabudnutia 
by veľmi dobre rozumeli aj biblickí hr-
dinovia. Dávid vyznáva: „Dni človeka 
sú ako tráva a kvitne ako poľný kvet. 
Lebo ak sa vietor preženie nad ním, už 
ho niet, a nepozná ho viac jeho miesto. 
Ale milosť Hospodinova je od vekov 
až na veky nad tými, ktorí sa ho boja, 
a jeho spravodlivosť aj na detných 
deťoch.“ (Ž 103,15-17) A Izaiáš uisťu-
je Božím prísľubom: „Či zabudne žena 
na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad 
synom, ktorého zrodila? Keby ony aj 
pozabudli, ja na teba nezabudnem.“ (Iz 
49,15)

Veriaci človek má istotu, že žije pod 
dohľadom svojho milujúceho Otca, 
a i keď odtiaľto odíde, nejde do zabud-
nutia, ale do jeho náruče. A určite ne-
hrozí, že náš Autor, ten, čo „napísal“ 
tento svet i náš život, by sa zvrhol na ne-
ľudskú kreatúru bez štipky citu. On po-
zná pokračovanie nášho príbehu. C. S. 
Lewis hovorí, že náš život, ktorý tu na 
zemi prežívame, so všetkými výškami 
i hĺbkami, je len ako obálka ku knihe. 
Ten skutočný príbeh sa pred nami ešte 
len otvorí…

Milí čitatelia, nech Vám toto číslo ča-
sopisu nielen spríjemní letné chvíle, ale 
aj povzbudí k dôvere v dobrého a múd-
reho Boha. Dôverovať sa dá, aj keď ne-
rozumieme. A vyskúšaná viera je cen-
nejšia než zlato. (1Pt 1,7)
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v paměti) Boží sliby, které by nás uchrá-
nily před tím, abychom mířili ke zhou-
bě. Sem bych zařadil sliby: 

„Bůh je spravedlivý a všechny lidi 
bude spravedlivě soudit.“ (Když cítíme, 
že se nám děje nějaká nespravedlnost 
a my máme chuť si prosadit spravedl-
nost podle našeho pojetí – stává se vám 
to?) Nebo v situaci, kdy se nám zdá, že 
všichni mají mnoho, jenom my máme 
málo, je užitečné si připomenout Boží 
slib: „Zbožnost, která se spokojí s tím, 
co má, je už sama velké bohatství. Nic 
jsme si totiž na svět nepřinesli, a také 
si nic nemůžeme odnést.“ (1Tm 6,6-7) 
Jindy nás před cestou do zhouby může 
uchránit zaslíbení: „A svět pomíjí i jeho 
chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává 
na věky.“ (1Jn 2,17)

Dokážeme postřehnout situaci, kdy 
jsme snad nevědomky na cestě ke zhou-
bě a potřebovali bychom nějaký dob-
rý Boží slib, který by nás před zkázou 
uchránil? Rád bych, abychom si v Bibli 
co nejdříve připomněli pár dobrých 
Božích slibů a zabývali se jimi. Ty nás 
upevní, posílí v nás Boží přirozenost 
a ochrání nás před zhoubou, do které se 
žene svět.

JAN VOPALECKÝ

Jakými sliby

Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, 
darovala nám jeho božská moc, když jsme 
poznali toho, který nás povolal vlastní 
slávou a mocnými činy. Tím nám daroval 
vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak 
stali účastnými božské přirozenosti a unikli 
zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená tou-
ha. 

2. Petrův 1,3-4

Mnoho lidí žije jenom samými sliby. 
Voliči si vybírají stranu, kterou budou 
volit, podle toho, co který politik slíbí. 
Zastavíme se v obchodě, před kterým je 
cedule, slibující nějakou výhodu nebo 
slevu. Na internetu klikáme na odka-
zy, které nám slibují něco zajímavého, 
zábavného… Někdy mám pocit, že se 
v životě hodně rozhlížíme, kde nám 
kdo co slíbí, a tam se obrátíme, za tím 
jdeme. Zkusím vám ukázat sliby jiné 
kategorie.

Všechno, co potřebujeme

Bible říká, že nám Bůh dal všechno, 
co potřebujeme ke zbožnému životu – 
i když se nám kolikrát zdá, že toho tolik 
postrádáme, že bychom toho potřebova-

li daleko víc. Ale podle Božího posouze-
ní máme dost na to, abychom žili zbož-
ně. Dokážeme se s tím ztotožnit?

Také Bůh nám něco slíbil – dal nám 
zaslíbení. A jsou to dost neobjevená 
zaslíbení. Jednak jsme díky nim dostali 
podíl na Boží přirozenosti, něco z Boží-
ho charakteru, z Boží povahy a tomu 
máme ve svém životě dávat průchod.

Sliby pro zbožný život

Boží sliby potřebujeme pro svůj zbož-
ný život – lépe řečeno, ty sliby už máme, 
ale potřebujeme je znát, připomínat si 
je a držet se jich. Konkrétně bych sem 
zařadil sliby jako: „Kristova krev nás 
očišťuje od každého hříchu.“ (Když nás 
tíží nějaký náš hřích.) „Bůh mě přijal za 
své dítě a stará se o mě.“ (Když mám 
strach, pochybnosti…)

Sliby pro naši ochranu

Zároveň apoštol Petr píše, že nám Bůh 
ty sliby dal ještě za jedním konkrétním 
účelem – abychom unikli zhoubě, do 
které se žene svět. Možná si ne vždy 
v určité situaci hned uvědomíme, že se 
svět žene do zkázy, a že nechybí mno-
ho, abychom se tam hnali také. Tehdy je 
dobré mít po ruce (spíš v srdci, v mysli, 

žijete?
úvaha

Krst v Kresťanskom zbore Bratislava-Rača 8. júna 2014
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Máme se pokoušet

Otázka zla a našeho vztahu k němu 
patří v křesťanství k těm nejzávažněj-
ším. Zůstane pro nás vždy tajemstvím, 
takže všechny naše výhledy a závěry 
jsou jen předběžné. Následující tři bib-
lické citáty mají něco společného.

Největším nepřítelem zla 
je existence dobra

„Slyšeli jste, že bylo řečeno: Oko 
za oko a zub za zub. Já však 
vám pravím, abyste se zlým 

nejednali jako on s vámi; ale kdo 
tě uhodí do pravé tváře, nastav 

mu i druhou; a tomu, kdo by 
se s tebou chtěl soudit o košili, 
nech i svůj plášť. Kdo tě donutí 
k službě na jednu míli, jdi s ním 

dvě. Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo 
si chce od tebe vypůjčit, od toho 

se neodvracej.“ Mt 5,38-42

V tomto případě přináší Matouš Ježí-
šovo vysvětlení pravidel Božího králov-
ství a s ním i pozvání k následování. 
Pánovým cílem je učednictví - svobo-
da od sebe pro druhé. Podle Starého 
zákona je důležité, aby zlo nezůstalo 
vítězem, bez odplaty. Z prostřed Božího 
lidu mělo být vymýceno (o pohanech 
není řeč!). Podle Ježíše je takovou odpla-
tou pouze postoj, kdy zlu nebudeme 
odporovat. Učedník netrvá na vlastním 
právu, neboť je vázán pouze na svého 
Mistra. Zlo, které nenaráží na odpor, 
ztrácí „palivo“ a nedosahuje svého cíle, 
totiž vyvolat další zlo. Zůstává osamo-
ceno. 

Tengiz Abuladze říká, že dobro nikdy 
nemůže bojovat se zlem. Začne-li bojo-
vat, používá prostředků zla a přestává 
být dobrem. Dobro může porazit zlo jen 
tím, že je. Největším nepřítelem zla je 
existence dobra. Předpokladem postoje, 
který požaduje Ježíš, je vnitřní svoboda. 
Svoboda snést násilí, vzdát se pláště, jít 
druhou míli. Jediný, s kým jsem svázán, 
je Ježíš.

Takový postoj není ospravedlňová-
ním zla. Je však jeho porážkou. Z těchto 
myšlenek vyšel Petr Chelčický se svým 
požadavkem nenásilí, stejně jako Lev 
Nikolajevič Tolstoj nebo Přemysl Pitter. 

K tématu se ještě vrátím, ale podívejme 
se teď na druhý text.

Zlo neoplácet, nýbrž žehnat těm, 
kdo ho působí

„Nikomu neodplácejte zlým za 
zlé. Vůči všem mějte na mysli 
jen dobré. Je-li možno, pokud 
to záleží na vás, žijte se všemi 

v pokoji. Nechtějte sami odplácet, 
milovaní, ale nechte místo pro 
Boží soud, neboť je psáno: Mně 

patří pomsta, já odplatím, praví 
Pán. Ale také: Jestliže má tvůj 

nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li 
žízeň, dej mu pít: tím ho zahanbíš 

a přivedeš k lítosti.. Nedej se 
přemoci zlem, ale přemáhej zlo 

dobrem.“ Římanům 12,17-21

Apoštol Pavel řeší na tomto mís-
tě situaci římských křesťanů, kteří se 
oddělili od synagogy a přestali se těšit 
veřejné právní ochraně, jíž se od dob 
Julia Césara Židům dostávalo. Pokyn 
žehnat nepřátelům je inspirován Ježí-
šovými slovy: „Otče, odpusť jim, vždyť 
nevědí, co činí.“ (Lk 23,34) Pavel chce, 
aby odhlédli od sebe a svého vlastní-
ho utrpení a dokázali se solidarizovat 
s trpícími a plačícími (nejen z vlastní 
křesťanské obce). Zlo je nesmí paraly-
zovat a vyprovokovat ke zlému jedná-
ní. Pavel zde navazuje na starozákonní 
mudrosloví (Př 20,22): „Neříkej: Odpla-
tím za zlo! Čekej na Hospodina a on 
tě zachrání.“ Apoštol podobně apelu-
je v Prvním listu Tesalonickým (5,15): 
„Hleďte, aby nikdo neodplácel zlým za 
zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi 
sebou a vůči všem.“

Základní podmínka tohoto postoje, 
naše jednání i nejednání má být světu 
zjevné a nemá být podezřelé. Pavlova 
výzva: „Je-li možno, pokud to záleží na 
vás, žijte se všemi v pokoji“ zní realistic-
ky. Neznamená však, že křesťané mají 
právo roztáčet kolotoč násilí. Pavel k ní 
připojuje odkaz na Boha, jemuž mohou 
svou záležitost svěřit. Jde vlastně o citát 
z Dt 32,35: „Má je pomsta i odpla-
ta...“ Bez Božího soudu nebude na této 
zemi možné skutečně prosadit právo. 

Pavel se tedy na věc dívá z perspektivy 
budoucnosti. Tím však text nekončí. 
Citací Přísloví 25,21 dává Pavel najevo, 
že v každém (i v nepříteli) musíme vidět 
především člověka (Ř 12,20): „Jestliže 
má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li 
žízeň, dej mu pít, tím ho zahanbíš a při-
vedeš k lítosti.“

Láska k nepřátelům není věc senti-
mentu, ale postoje. O oprávněných či 
neoprávněných postojích zde není řeč. 
Jde o bližního. Stejně mluví i Zákon (Ex 
23,4n): „Když narazíš na býka svého 
nepřítele nebo na jeho zatoulaného osla, 
musíš mu jej vrátit. Když uvidíš, že osel 
toho, kdo tě nenávidí, klesá pod svým 
břemenem, zanecháš ho snad, aniž ho 
vyprostíš? Spolu s ním ho vyprostíš.“ 
Cílem je přivézt nepřítele k případnému 
obrácení. Jde o získání protivníka, proto 
Pavel říká (Ř 12,21): „Nedej se přemoci 
zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ Třetí 
text, na který se blíže podíváme, je od 
apoštola Petra.

Blahoslavený, 
kdo trpí pro spravedlnost

„Nakonec pak: Všichni buďte 
jedné mysli, soucitní, plní 
bratrské lásky, milosrdní 

a pokorní, neodplácejte zlým za 
zlé ani urážkou za urážku, naopak 
žehnejte; vždyť jste byli povoláni 

k tomu, abyste se stali dědici 
požehnání. Chceš-li milovat život 

a vidět dobré dny, zdržuj jazyk 
od zlého a rty od lstivých slov, 
odvrať se od zlého a čiň dobré, 

hledej pokoj a usiluj o něj. Vždyť 
oči Páně hledí na spravedlivé 
a jeho uši jsou otevřeny jejich 

prosbám, ale tvář Páně je proti 
těm, kteří činí zlo. Kdo vám 

ublíží, budete-li horlit pro dobro? 
A kdybyste pro spravedlnost měli 

trpět, jste blahoslaveni. Strach 
z nich, ať vás neděsí ani nezviklá 

a Pán, Kristus, budiž svatý ve 
vašich srdcích.“ 1. Petrův 3,8-15a 

Obec, které autor píše, je napadá-
na a urážena pohany. Petrův postoj 
navazuje na Pavla i Ježíše (Lk 5,44-48). 

zastavovat zlo?

úvaha
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PETR VAĎURA

úvaha

Opět jde o vnitřní svobodu křesťanů. 
Mají žehnat protivníkům, jak požaduje 
Ježíš (Lk 6,28): „Žehnejte těm, kteří vás 
proklínají, modlete se za ty, kteří vám 
ubližují.“ Žehnat - činit dobro a prosit 
Boha o dobro pro pronásledovatele. 
Autor pak volně cituje Žalm 34,12-17: 
„Pojďte, synové, poslyšte mne, vyučím 
vás Hospodinově bázni. Jak je tomu 
s mužem, který si oblíbil život, jenž 
miluje dny, v nichž by užil dobra? Střeží 
před zlobou svůj jazyk a své rty před 
záludnými řečmi. Vyhýbá se zlu a koná 
dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj. 
Oči Hospodinovy jsou obráceny k spra-
vedlivým, když volají o pomoc, on 
nakloní své ucho. Hospodinova tvář se 
však obrací proti pachatelům zla, vymý-
tí ze země každou památku po nich.“

Život a dobré dny, jsou synonymem 
spásy na konci věků. Autor si v 13. verši 
klade otázku: „Kdo vám ublíží, budete-
li horlit pro dobro?“ Je to naděje a nor-
mální stav. Autor je však realista a ví, že 
utrpení často nemá příčinu, proto bla-
hoslaví spravedlivé trpící. Důležité je, 
aby věřící udělal Kristu prostor ve svém 
srdci a uznal ho za Pána. Tím bude 
osvobozen od strachu.

První námitka

L. N. Tolstoj ve svém textu „K otázce 
neodporování zlu násilím“ z roku 1903 
píše: „Ospravedlňování násilí se vždy 
opírá o předpokládanou existenci fik-
tivního zlosyna, nemajícího v sobě nic 
lidského, který zabíjí a trýzní nevinné, 
a tato fiktivní bestie, jež jakoby bez pře-

stání vedla smrtící ránu, slouží za pod-
klad k teoriím všech násilníků o nut-
nosti násilí. Ale případ takového zlosy-
na je přece zcela výjimečný a zřídkavý, 
ba až nemožný; spousta lidí se může 
dožít sta let a nikdy toho fiktivního lot-
ra v okamžiku, kdy páše svůj zločin, 
nepřistihnou.“ Jenže pak přišlo 20. sto-
letí s gulagy, koncentračními tábory, se 
Stalinem, Hitlerem, Pol Potem, Rwan-
dou a Jugoslávií.

Druhá námitka

Dietrich Bonhoeffer ve své knize 
Následování komentuje Ježíšův požada-
vek neprotivení zlu násilím slovy: 
„Reformační výklad přišel se zcela roz-
hodnou novou myšlenkou. Je třeba roz-
lišit mezi tím, kdy je mi ubližováno jako 
osobě soukromé, a tím, kdy je mi ub-
ližováno v mém úředním postavení, to 
jest v mé odpovědnosti, kterou mi uložil 
Bůh. (...) Pravá láska mne zavazuje, aby-
ch jednal přímo opačně, totiž abych čelil 
násilím násilí, a tak se postavil pronika-
jícímu zlu. Odtud reformace vycházela, 
aby ospravedlnila svůj postoj k válce 
a užití veřejných právních prostředků 
na potlačení zla.“ Podle Bonhoeffera je 
Ježíši něco takového cizí. Bonhoeffer 
hájí slova: „Neodpírejte zlému!“ Vždyť 
i Ježíš se setkal s nespravedlností a mocí 
zla. Jenže on sám se zlu postavil - křížem. 
Bonhoeffer říká: „Jenom ten, kdo v tom-
to Ježíšově kříži zakotví svou víru ve 
vítězství nad zlem, může poslechnout 
jeho rozkaz. A jenom taková poslušnost 
má zaslíbení. Jaké zaslíbení? Zaslíbení 

účasti jak na Ježíšově kříži, tak i na jeho 
vítězství. Umučení Ježíšovo jako vítěz-
ství Boží lásky nad zlem je jediným nos-
ným základem poslušnosti učedníků. 
(...) Pouze v kříži je pravdou a skuteč-
ností, že trpící láska je jedině odplatou 
je jedině odplatou a přemožením zla.“ 
(1937) Dietrich Bonhoeffer se podílel 
na přípravě neúspěšného atentátu na 
Hitlera v roce 1944 a 9. dubna 1945 byl 
v bavorském Flossenbürgu blízko čes-
koslovenských hranic popraven. 

Závěr
Mám se pokoušet zastavovat zlo? 

Ano! Ale ne zlem! Jak? 

• Modlitbou a žehnáním 
nepřátelům,

• duchovním bojem (Ef 6,10-17),
• moudrým, tichým pokorným 

životem,
• almužnami a pomocí chudým 

a potřebným,
• angažovaností ve veřejném životě,
• službou těm, které zlo nějak 

poškodilo.

Zůstává otázkou, zda stále platí slova 
Jana Křtitele (Lk 3,11-14): „Kdo má dvo-
je oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, 
a kdo má co k jídlu, udělej také tak. 
(...) Nevymáhejte víc, než máte naříze-
no. (...) Nikomu nečiňte násilí, nikoho 
nevydírejte, spokojte se svým žoldem.“ 
Že tedy i voják a celník mohou být věří-
cími v Krista, to si každý musí vyřešit ve 
svém svědomí se svým Bohem.

Martin Luther King
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príbeh zo života

Už mnoho liet...
Setkání bývalých vojáků po 43 letech

Základní vojenská služba je dnes už 
jen heslem, které uvolňuje tok vzpomí-
nek dědů a otců. Mnozí na to vzpomína-
jí rádi, přestože jejich služba v armádě 
byla spojena se spoustou nepříjemných 
zkušeností. Vzdálení od rodiny, přátel, 
milovaných osob, náročný výcvik, žád-
né soukromí, často šikana, nespravedl-
nosti apod. Na druhou stranu byla zá-
kladní vojenská služba také příležitos-
tí sáhnout si až na dno, poznat sebe 

i druhé a pro věřícího také těsné při-
mknutí k Bohu. On slyší modlitby a vy-
svobozuje z nouze. Po letech vojenčení 
pak každý rád vzpomíná na to pozitiv-
ní, negativní vzpomínky spíše vytěsňu-
jeme. 

V letech 1967-69 prožil své dva roky 
vojenské služby ve Vimperku také Ru-
ben Číž. Slovák z Modry se ocitl na Šu-
mavě. Ale tak už to chodilo, že Slová-
ci putovali do Čech a Češi zase na Slo-

vensko. Ruben sloužil u výsadkové 
roty. Přes den v zaměstnání, odpoled-
ne na posádce. Sebou pár osobních věcí 
a mezi nimi i Bible. Jako křesťan se jí ne-
mohl vzdát, i když v prostředí socialis-
tické armády a neustálých politických 
školení mužstva nebyla nadřízenými 
zrovna chtěna. Ruben sloužil u výsad-
kové roty a měl štěstí na velitele. Ten při 
kontrole na rotě nahlížel i do nočních 
stolků a na místě pro knihy našel Ru-
benovu Bibli. Později se stala u roty vy-
hledávanou knihou. Velitel dokonce za-
hlásil: „Číži, to se nám líbí, že ta knížka 
je na správném místě.“ Stávalo se totiž, 
že si ji vojáci půjčovali ze stolku, když 
šli do služby. Takže sloužili a bylo jim 
slouženo, když k nim z jejich stránek 
promlouval Bůh.

Tak zněla jedna ze vzpomínek, kterou 
Ruben Číž vylovil ze svého repertoáru 
zkušeností, když nás v Těšíně navštívil. 
Vzpomínal také na setkání s bývalými 
„spolubojovníky“ po 43 letech. To už se 
ani nepoznávali. Ruben se na setkání 
připravil, rozdal visačky jako na kon-
ferenci a zavelel: „Napište si tam jmé-
na velkými písmeny.“ Přesto mu jedna 
tvář nic neříkala. „A ty si ktorý?“, zeptal 
se přímo. „Já jsem Vyčítal, velitel roty,“ 
zněla usměvavá odpověď. 

Ruben Číž prvý sprava

Ruben Číž prvý sprava
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IRENA ZEMANOVÁ

Víra
Ve škole mě bavily všechny předměty. Jejich oblíbenost se 

ale v průběhu roku nebo ročníků měnila. Na nejnižším stup-
ni se držela chemie, i když paní profesorce nebylo možno nic 
vytknout. Nevím, kolik hodin týdně a ve které dny jsme ji měli, 
ale v pondělí ano. Obvykle jsem se na to pondělí nemohla dost 
připravit, protože škola byla i v sobotu dopoledne, odpoledne mě 
čekala práce doma, v neděli dopoledne jsme měli shromáždění 
a odpoledne mládež. Na přípravu do školy moc času nezbývalo.

Jedno pondělí bylo zvlášť kruté. Představte si hodinu chemie 
a k tabuli jde Zemanová. Cestou od lavice jsem se modlila a... 
zázrak se nestal, dostala jsem za pět.

O Boží moci jsem však nepochybovala. O zázracích mi říkali 
doma, slyšela jsem to ve shromáždění, četla v Bibli. Věděla jsem, 
že Bůh slyší. Proč ne tentokrát? Vždyť jsem za to, objektivně 
posouzeno, nemohla! Můžu se tedy na něco spolehnout? Doma 
jsem to řešila se všemi, včetně tatínka. „Modlím se a dostanu za 
pět, kdybych se nemodlila, dostala bych ji taky. Tak proč se mod-
lit?“ Uspokojivou odpověď mi nedal nikdo, zůstalo to na delší 
čas ve mně. 

Podruhé se něco podobného opakovalo, když jsem už chodila 
do práce. Z velmi vážného důvodu - dělala jsem práci, na kterou 
jsem neměla vhodný kádrový profil*- jsem musela měnit. Za 
tento krok jsem se vážně modlila. A zdálo se, že se přede mnou 
otevírají nějaké dveře = nějaké možnosti. Netlačila jsem se tam, 
jen postupovala. A náhle se ty dveře zavřely. Co teď? Co dál? Jak 
tomu mám rozumět?

Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou 
cesty moje, je výrok Hospodinův. 

Izajáš 55,8

Pán Bůh po nás nechce, abychom mu rozuměli, ale abychom 
Mu věřili, abychom Mu důvěřovali. Je rozdíl věřit v Boha a věřit 
Bohu. 

Já jsem o Bohu hodně věděla a věřila jsem v Něho. Teď jsem se 
měla naučit Mu věřit a Jemu důvěřovat. 

S tou chemií tenkrát to dopadlo na konci roku dobře a já jsem 
začala o své víře přemýšlet a uvědomovat si, co vlastně věřím, 
a že Bůh není vedoucí oddělení přání a stížností.

A to zaměstnání? Měl pro mne jiné, lepší řešení.
On je Pánem každé situace. Někdy je pro nás složitá až nepo-

chopitelná, abychom si uvědomili svoji závislost na Něm a nevy-
nucovali si nějaké svoje řešení.

Všichni se oblečte v pokoru... neboť Bůh se staví proti 
pyšným, ale pokorným dává milost. 1. Petrův 5,5

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe 
Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval 

milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. 
Micheáš 6,8

*Pokud tomu někdo nerozumí, nechte si vysvětlit od pamětníků.

ve zkouškách

úvaha

Z VYPRÁVĚNÍ RUBENA ČÍŽE 
ZAPSAL JAREK ANDRÝSEK

Když si napsali visačky, zazvonil Ruben na zvonek 
a přihlásil se o slovo. Všichni zpozorněli a Ruben spus-
til: „Přátelé, dokud ještě vnímáte, rád bych vám něco 
řekl. Chtěl bych vám po 43 letech poděkovat.“ Při tom 
vytáhl na světlo světa svou starou Bibli z vojny. V očích 
mnohých mohl číst překvapení i teplou vzpomínku. 
Pak jim poděkoval, že mu jako vojáci nedělali problémy 
ohledně víry a že si dokonce jeho Bibli půjčovali. Nato 
jim zazpíval písničku, kterou mu pro tuto příležitost slo-
žil Janko Kučera. Ostatní poslouchali a vzpomínkami se 
přenášeli v čase k rozcvičkám, nástupům, seskokům... 
a všemu, co je spojovalo.

Už mnoho liet
Už mnoho liet odvtedy uplynulo, 
čo vojnu jsme krútievali.
Aj dobré, či zle se nám prihodilo, 
je vojna tá už tam v diali.
Dnes dedovia zhrbení, strieborní sme
A „zubatá“ kuká na nás...
Preds´nedáme bársako víťaziť tme - 
Pán Boh má v rukách náš čas.

Čo sme sa tam všetko nedožili...
Rozcvičky, rajóny, „déveták“, stráž.
Keď oči sa z únavy zavírali,
Hneď POPLACH! Vraj vojna je špás!?
Tie zoskoky padákom - denný chlieb náš,
stesk za tými, doma čo sú.
Ach vojny čas dlhý, tak dlhý sa zdáš?
Zvesť o klonci neprinesú?

Však na koniec predsa len skončilo to,
už na všetko spomíname.
Veď po zime znova zas prišlo leto,
vzad sa i dopredu pozeráme.
Dá Pán Boh, by všetci sme zišli sa tam,
kde nikdy sa nekončí deň!
Mier nebeský naveky dopraje nám
a vojna je navždy len sen.

Již mnoho let od doby uplynulo,
když vojnu jsme otáčeli,
I dobré i zlé se nám přihodilo...
Je vojna ta tam už v dáli.
Dnes dědové shrbení, stříbrní jsme
a „zubatá“ kouká na nás...
Předs´ nedáme jenom tak zvítězit tmě.
Pán Bůh má rukách náš čas.

Když Ruben dozpíval, rozdal všem Nové zákony a Do-
pis tobě, ve kterém jsou srozumitelně popsány základy 
vztahu s Bohem. Udělal to s nadějí, že jim poslouží jako 
příprava k tomu nejdůležitějšímu seskoku jejich života. 
Skoku do Boží náruče. Vzali si to všichni, nikdo neodmí-
tal. Ruben má se svými kamarády z vojny dobré kontak-
ty, povídá si s nimi po internetu přes skype a za to set-
kání po 43 letech byl Pánu opravdu vděčný. Vždyť tako-
vé příležitosti se už nemusí opakovat.
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tematický článek

Někdy se lidé domnívají, že když 
přijali Ježíše, že je jejich život zabez-
pečen a že je nic neohrozí. Domníva-
jí se, že když se budou modlit, že jim 
Pán Bůh pomůže vyřešit všechny jejich 
problémy. Jejich víra je postavena 
na tom, co jim Pán Bůh přinese. Je to 
jakýsi kšeft s Pánem Bohem. Řečeno 
ošklivě: „Věřím, protože je to pro mne 
výhodné.“ Život nám ale ukazuje, že to 
tak není. Mnohdy právě ve chvíli, kdy 
člověk opravdu začne věřit, nastanou 
problémy. Jak je tomu s vírou ve sku-
tečnosti?

 Znáte Jobův životní příběh? Job byl 
zbožný a bohabojný člověk, byl spraved-
livý, pomáhal jiným. A přece během vel-
mi krátké doby přišel o vše: o majetek, 
o služebnictvo i o děti. Zhroutil se mu 
svět. A aby to nebylo málo, těžce one-
mocněl. Měl plné právo ptát se: „Proč 
k tomu došlo?“ Na tuto otázku však 
není snadné dát vysvětlující odpověď. 
Zůstává zde hodně otazníků. Mimo jiné 
do hry vstupuje duchovní pozadí celé 
Jobovy zkoušky – že vlastní příčinou 
Jobova neštěstí byl satan a jeho snaha 
Joba zdiskreditovat za každou cenu. 

Víra je spojena se zkouškami

Skutečností ovšem je, že tam, kde se 
objeví opravdová a ryzí víra (jak tomu 
v Jobově případě nepochybně bylo), se 
objeví také nejrůznější zkoušky. A to 
mnohdy v podobě těžkých duchovních 
bojů a mnohdy i zcela zhroucených 
světů. A vůbec tu není nic černobílého 
– stává se, že spravedliví lidé jako Job 
nepředstavitelně trpí a prochází těžký-
mi zkouškami a že naopak lidem, kteří 
berou život lehkomyslně, projde všech-
no a procházejí životem bez očividných 
problémů. Tak to viděl i pisatel Žalmu 73 
Azaf, který se ptá sám sebe: „Tedy zbyteč-
ně jsem si uchoval ryzí srdce a dlaně omýval 
nevinností? Každý den se na mě sypou rány, 
každé ráno bývám trestán,“ zatímco oni si 
dělají, co chtějí a vše jim vychází.

I Pán Ježíš nesliboval svým učední-
kům, že v jejich životě půjde vše hladce. 
„To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně 
pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte 
se, já jsem přemohl svět“ (J 16,33).

Jakého rázu mohou být zkoušky, kte-
ré nás čekají? 

Mohou to být nečekané rány osudu
Třeba takové, že nečekaně přijdeme 

o práci. Může to být i proto, že jsme se 
zachovali čestně, že jsme odmítli pod-
vádět. Být nezaměstnaným je spojeno 
s těžkými problémy. Získat dnes práci 
není žádná samozřejmost. Člověk může 
ze své strany udělat všechno proto, aby 
práci našel. Může sledovat inzeráty 
v tisku i na internetu, může rozesílat na 
všechny strany strukturované životopi-
sy, a výsledek je jen další a další a zkla-
mání. Je to opravdu zkouška víry, když 
člověk posílá 151. životopis a výsledek 
je: „Je nám líto, toto místo už je obsa-
zené.“ To v lepším případě. Mnohdy 
odpověď ani nepřijde. Je to situace, kte-
rou starší generace těžko pochopí. 

Může to být zcela nečekané zhorše-
ní zdravotního stavu. Přijdete k lékaři 
a dozvíte se velmi závažnou diagnózu 
s velmi nejistým koncem. Možná vám 
lékař řekne, že váš život spěje ke konci. 

Může to být ztráta životního partne-
ra nebo dítěte. Anebo náhle odhalená 
nevěra anebo zjištění, že váš partner je 
závislý na alkoholu či drogách, anebo že 
prohrál všechny úspory v herních auto-
matech. A vy to zjistíte až při návštěvě 
exekutora. 

To vše jsou situace, které nás posta-
ví před přehodnocení naší víry. Proč 
věřím? Aby se mi tohle nestalo? Tak to 
mnohdy je. Proto satan Pánu Bohu ihned 
namítl, když mu vyprávěl o bohabojném 
Jobovi: „Cožpak se Jób bojí Boha bezdů-
vodně? Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil, 
rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu 
jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi 
rozmohla. Ale jen vztáhni ruku a zasáhni 
všechno, co má, hned ti bude do očí zloře-
čit.“ (Jb 1,9-11)

Někdy jde o zkoušku spojenou přímo 
s naší vírou

Velmi dojemně na mne zapůsobil 
letáček „Životní rozhodnutí“1 ze skuteč-
né události ze života křesťanů na Urale 
v období mezi světovými válkami. Rád 
bych z něho ocitoval část textu:

Jednoho krásného jarního dne směřo-
vala k vesnici tři vojenská nákladní auta 
1  Passer Radim: Životní rozhodnutí – sku-

tečný příběh o víře a odvaze – vydala 
BTM

i s vojáky. Z jednoho z nich vystoupil 
důstojník, který si zavolal starostu obce. 
Pak si nechal shromáždit všechny oby-
vatele a řekl jim: „Ti z vás, kteří se chtějí 
i nadále držet své víry, ať se shromáž-
dí zde u těchto aut. Ti z vás, kteří jsou 
ochotni se své víry vzdát, ať se shromáž-
dí tamhle u modlitebny. Dávám vám 
dvě hodiny času…“ Byly to velmi těžké 
dvě hodiny, během nichž se museli lidé 
rozhodnout buď pro Boha, anebo pro 
relativně pokojný život. Skutečností je, 
že většina se rozhodla se své víry zřek-
nout a jen menší část se shromáždila 
u aut. 

Jak to tenkrát dopadlo? Po určeném 
čase důstojník přikázal vojákům, aby 
se shromáždili u aut. Ta byla připravena 
k přepravě lidí. Velitel zamířil nejprve 
k malé skupince lidí u aut. Mlčky pře-
cházel od jednoho k druhému a všem 
se díval do očí. Nikdo z nich mu neuh-
nul pohledem. Velitel si je všechny ješ-
tě jednou změřil a pak řekl: „Jste naši 
nepřátelé a nejdete naším směrem. Jste 
však věrní vašemu Bohu a vaším zása-
dám, máte svoji čest a takových lidí není 
mnoho. Jménem vlády vám děkuji. Klid-
ně se můžete rozejít do svých domovů.“ 
Pak zamířil k lidem shromážděným 
u modlitebny a řekl jim: „Tak vy se zří-
káte vaší víry, to se nám líbí. Chceme, 
aby se lidé vzdali Boha. Vy jste se však 
přidali k nám pouze ze strachu, upsali 
byste se i čertu, kdyby vám šlo o kůži. 
Takové lidi nepotřebujeme. Nejste ani 
naši přátelé, ani jejich. Dáme vás tam, 
kde nebudete překážet.“ Nyní propu-
kl pláč a pozdní lítost, prosby o milost 
však již nenalezly odezvu. Ti, kteří se 
vzdali Boha, přišli o všechno. Už o nich 
nikdo nikdy neslyšel.“

Ta malá skupinka obstála. Nemoh-
li vědět, že to pro ně dopadne takto. 
Museli počítat s nejhorším. Ale jejich 
zkouška je vedla blíž k Bohu. Jsem pře-
svědčen, že v tuto chvíli jim proběhl 
myslí celý jejich život – a oni museli roz-
hodnout, co je v jejich životě důležitější 
– časný prospěch, anebo věčnost v Boží 
přítomnosti. Museli počítat s nejhor-
ším – mohli je postřílet anebo odvézt do 
gulagu. I to se stávalo. 

Ne každého z nás čeká taková život-
ní zkouška jako tyto lidi ze Sibiře. Ne 
každého čeká taková zkouška, jaká 
čekala Abrahama, když měl jít obětovat 
svého jediného syna Izáka. Ale s tím, že 
nás zkoušky víry čekat budou, bychom 
měli počítat. Není to nic neobvyklého. 

Testovaná víra
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TOMÁŠ PALA

Tak nám to připomíná apoštol Petr: 
„Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní 
zkoušky, která na vás přišla, jako by se 
s vámi dělo něco neobvyklého, ale radujte 
se, když máte podíl na Kristově utrpení, 
abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho 
sláva.“ (1Pt 4,12.13) 

Zkoušky mají svůj význam. Jednak 
nás nutí k tomu, abychom se úžeji při-
vinuli ke svému Pánu, abychom si uvě-
domili, že ho potřebujeme. Abychom 
přestali spoléhat na své schopnosti, 
své úsilí, svou zbožnost a cokoli svého 
a odevzdali své životy cele svému Pánu. 

Zkoušky ale slouží i k našemu utvr-
zení. Proto Jakub píše: „ Mějte z toho 
jen radost, moji bratří, když na vás při-
cházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, 
že osvědčí-li se v nich vaše víra, pove-
de to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je 
dovršena skutkem, abyste byli dokonalí 
a neporušení, prosti všech nedostatků“ 
(Jk 1,2-4).

A co když zkouškami neprocházíme?
 V našem životě se nám ovšem někdy 

také daří. Jsou období, kdy vše, na 
co sáhneme, nám jde hezky od ruky. 
Máme hezké manželství, hodné děti, 
dobré zaměstnání. Někdy pak znejis-
tíme a říkáme si, že naše víra asi není 
zcela v pořádku, když není zkoušena. 

Je dobré, když se zkoumáme a pře-
mýšlíme o své víře. Je dobré o ní pře-
mýšlet i v souvislosti se zkouškami, 
které k ní patří. Ale Pán Bůh ve své 
obrovské milosti nás nezkouší stále. 
Jako projev jeho obrovské lásky smíme 
zažívat i chvíle, kdy právě zkouškami 
neprocházíme. Učedníci také nepro-
cházeli stále jen složitými situacemi na 
rozbouřeném moři anebo při neúspěš-
ném rybolovu. Zažili také i chvíle, kdy 

Pán předivným způsobem nasytil pět 
tisíc mužů. Zažili řadu chvil, kdy moh-
li s ním odpočívat – prožili radost na 
svatbě – a tak bychom mohli pokračo-
vat. Pán dává zkoušky, ale také i chvíle 
radosti a pokoje. 

To, kdy a v jakém rozsahu budeme 
zkoušeni právě my, je vždy záležitostí 
zkoušejícího. On určuje, co, kdy a jak se 
bude zkoušet. Je to jako ve škole. Učitelé 
také stále jen nezkoušejí. To ale nezna-
mená, abychom polevili ve svém úsilí 
líbit se Pánu. Apoštol Pavel to vyjadřu-
je slovy: „ Dovedu trpět nouzi, dovedu 
mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem 
zasvěcen: být syt i hladový, mít nadby-
tek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, 
který mi dává sílu.“ (Fp 4,11-13). 

Ale i období, kdy se zdánlivě nic 
neděje, kdy se nám zdá, že nejsme 
zkoušeni, kdy nás nic netrápí – je svým 
způsobem zkouškou. V ní se pozná, 
jaká je naše víra, na čem je založena. Je 
totiž smutnou zkušeností, že největší 
odpadnutí od Boha nebývá v dobách, 
kdy církev prochází tříbením a těžkým 
utrpením pro jméno Kristovo, ale nao-
pak, v dobách, kdy je blahobyt a pro-
sperita. Tehdy je naše víra v nebezpečí 
největšího úpadku – do lhostejnosti 
a spokojenosti sami se sebou. 

Izraelce Pán Bůh varoval před obdo-
bím klidu a pokoje. I to má svá nebez-
pečí. Nechal napsat: „Budeš jíst dosyta 
a budeš dobrořečit Hospodinu, svému 
Bohu, za tu dobrou zemi, kterou ti dal. Střez 
se však, abys nezapomněl na Hospodina, 
svého Boha, a nepřestal dbát na jeho při-
kázání, práva a nařízení, která ti dnes udí-
lím. Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné 
domy a usídlíš se, až se ti rozmnoží skot 
a brav, až budeš mít hodně stříbra a zla-

ta, až se ti rozmnoží všechno, co máš, jen 

ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapo-

mněl na Hospodina, svého Boha, který tě 

vyvedl z egyptské země, z domu otroctví… 

Neříkej si v srdci: ‚Tohoto blahobytu jsem 

se domohl svou silou a zdatností svých 

rukou.’ Pamatuj na Hospodina, svého Boha, 

neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on…“ 

(5M 8,10-18). Myslím, že tato slova mají 
co říci i nám dnes!

Zkouška víry, kterou prošel Job, je pro 
nás nepředstavitelná – podobně jako 
byla pro nás nepředstavitelná zkouš-
ka, kterou musel projít otec věřících 
Abraham. Ale oni obstáli. To proto, že 
jejich víra byla skutečně postavena na 
Pánu Bohu samému. Job neměl tuše-
ní o tom, že za jeho zkouškami nesto-
jí Bůh, ale satan. Přes všechnu bolest 
„padl k zemi, klaněl se a pravil: “Z živo-
ta své matky jsem vyšel nahý, nahý se 
tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin 
vzal; jméno Hospodinovo buď požehná-
no.“ (Jb 1,21.22) A Abraham? „Abraham 

věřil, a proto šel obětovat Izáka, když byl 

podroben zkoušce. Svého jediného syna byl 

hotov obětovat, ačkoli se mu dostalo zaslí-

bení a bylo mu řečeno: ,Z Izáka bude pochá-

zet tvé potomstvo.‘ Počítal s tím, že Bůh je 

mocen vzkřísit i mrtvé. Proto dostal Izáka 

zpět jako předobraz budoucího vzkříšení.“ 
(Žd 11,17-19) Job i Abraham ve zkouš-
kách obstáli se ctí.

Jak je tomu s mojí vírou? Proč věřím? 
A jak se zachovám ve zkouškách, kte-
ré přijdou? Budu spoléhat na stejného 
Boha jako tito hrdinové víry? 

tematický článek

Brazílski študenti zo školy 
Word of Life na návšteve 
v Novom Meste nad Váhom
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Zneužívanie detí 
z kresťanskej perspektívy

Gemma sedela na pulte na oddelení 
pohotovosti, jej oči ostražito sledova-
li všetky moje pohyby, kým som ju vy-
šetroval a zhováral sa s jej otcom. Pri-
viezli ju kvôli niekoľkým drobným po-
raneniam. Mala na sebe tiež niekoľko 
ďalších modrín, ktoré neboli rozsiahle, 
a zahoja sa bez zanechania jaziev. Bola 
nedbalo oblečená a neumytá, vlast-
ne o nič horšia než mnohé deti, čo som 
tu už mal. Čo ma ale skutočne vzalo, 
bol nápis na jej ramene: SOM MALÁ 
SUKA. Gemma mala dva roky.

Ako pediater som musel vziať do 
úvahy skutočnosť, že zneužívanie je 
pre mnohé deti každodennou súčasťou 
života. V tomto článku chcem predsta-
viť kresťanský pohľad na problém zne-
užívania detí, aby sme mohli jasnejšie 
pochopiť jeho korene a naučili sa, ako 
naň reagovať.

Pozadie
Zneužívanie detí nie je nový feno-

mén, a vyskytuje sa vo všetkých kul-
túrach. Jeho vnímanie profesionálmi 
i verejnosťou sa s časom menili a medzi 
rôznymi kultúrami sú značné rozdie-
ly. Pre ilustráciu, len zvážte, za akých 
otrasných podmienok museli aj veľmi 
malé deti pracovať len pred storočím. 
Pred tridsiatimi rokmi by nikomu nena-
padlo, že používanie trstenice v školách 
môže ktosi považovať za zneužívanie; 
dnes aj ľahká facka za čiarou. Čo je bež-
né v jednej kultúre, môže byť v druhej 
považované za neprijateľné. Keď som 
pracoval v Kambodži, stretol som mat-
ku, rozčarovanú tým, že jej dospievajú-
ca dcéra ušla z domu. „Pokúšala som sa 
byť dobrou matkou,“ vysvetľovala nám. 
„Bila som ju každý deň, aby z nej vyrást-
lo dobré dievča.“

V šesťdesiatych rokoch Henry Kem-
pe popísal fenomén „bitého dieťaťa“. 
Tým bolo zneužívanie detí uvedené 
do pozornosti západného sveta. Od 
tej doby povedomie o zneužívaní detí 
a jeho následkoch vzrástlo.

Zneužívanie detí sa zvyčajne zaraďuje 
do štyroch kategórií, ktoré sa však pre-
krývajú. Okrem toho sa rozlišujú ďalšie 
formy ako šikanovanie, sociálne zneuží-
vanie a zneužívanie profesionálmi.

1. Telesné zneužívanie
Toto je najzrejmejšia forma zneuží-

vania a zahŕňa všetky situácie, keď je 
dieťaťu telesne ublížené. Presné defi-
novanie je však problematické. Je zjav-
ný rozdiel medzi tým, keď to rodič 
preženie s disciplínou a spôsobí 
dieťaťu niekoľko modrín, a keď 
dieťa zomrie na následky 
mnohonásobných zlome-
nín a vnútrolebečné 
krvácanie. Profesor 
David Hall navrhuje 
delenie podľa tzv. 
pyramídy tvr-
dosti (obr. 1). 
Mnoho detí 
spadá do 
dol-

ných úrovní, kde je istá miera „chaotic-
kej“ alebo „neprimeranej“ rodičovskej 
výchovy, avšak bez úmyslu poškodiť 
dieťa. Na opačnom konci je menšina 
prípadov, kde je dieťaťu úmyselne ub-
lížené. Medzitým sú obrovské dilemy 
v tom, čo je „dosť dobré“ rodičovstvo, 
a pri akej hranici má byť zvonka zasiah-
nuté.

2. Zanedbanie
Deti sú svojou podstatou zraniteľ-

né a závislé od druhých pre pokrytie 
základných potrieb (obr. 2). Na zane-
dbanie možno pozerať ako na odoprenie 
zabezpečiť niektorú z týchto potrieb. 
Môže byť telesné (napríklad nedosta-
tok oblečenia, neprimeraná strava alebo 
nemenené plienky) alebo emocionálne 
(nedostatok láskavých podnetov). Zane-
dbávanie sa často prejaví tým, že dieťa 
vo všeobecnosti neprospieva a pomalšie 
sa vyvíja. Nedostatok vrúcnosti a citu 
môže spôsobiť, že dieťa bude nadmieru 
citovo otvorené voči cudzím, lebo hľadá 
u nich trocha lásky. Na druhej strane, 
niekedy sa môže utiahnuť do seba, čo 
vedie do stavu „zmrznutej ostražitosti,“ 
čo bol zjavne prípad Gemmy.

3. Sexuálne zneužívanie
Sexuálne zneužívanie sa od iných 

foriem zneužívania líši tým, že tu nikdy 
nejde len o zanedbanie alebo prehnanie 

čohosi, čo možno za istých okolností 
považovať za normálne. Je to zre-

teľne úchylné, úmyselné a často 
vopred naplánované správa-

nie. Podobne ako pri iných 
druhoch zneužívania, 

spravidla sa ho dopúšťa 
dospelý človek alebo 

staršie dieťa, kto-
rého postihnutý 

pozná. Často 
mu pred-

chádza 
prí-

prav-
né 

obdobie, kedy sa zneužívajúci približuje 
k dieťaťu a postupne ho zaťahuje do pri-
amejších sexuálnych kontaktov. Vždy 
to býva udržiavané v tajnosti, často pro-
stredníctvom hrozieb, ktoré pôsobia na 
dieťa zväzujúco a mätúco.

4. Emocionálne zneužívanie

V oblasti Southamptonu, kde žijem, 
je zvyčajným spôsobom komunikácie 
medzi matkami a deťmi vresk. Nie je 
nezvyčajné počuť frázy ako: „Ak oka-
mžite nedáš tie svoje **** naspäť na 
**** chodník, tak ťa ****, že sa neposa-
díš celý **** týždeň!“ Hoci takýto jazyk 
môže byť súčasťou tunajšej kultúry, 
hrozivý tón a neprimerané očakávania 

Vytrvalé 
a úmyslné 

zneužívanie

Spôsobeni telesného 
zranenia

Zanedbanie; nesostatočná telesná starostlivosť; 
nezodpovednosť voči potrebám dieťaťa

Neúmyselná nedbalosť; ľahkomyseľnosť; nedostatočnosť

Obr. 1: Pyramída tvrdosti v zneužívaní dieťaťa

Základné potreby dieťaťa

Fyzické Emocionálne Mentálne

Teplo Láskavosť Stimulácia

Prístrešie Bezpečie Príležitosť

Odev Disciplína Vzdelanie

Potrava Pochvala Hra

Voda

Hygiena

Spánok
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kladené na dieťa sú bezpochyby zneu-
žívaním. Hoci pre niektoré deti je zne-
užívanie zreteľne emocionálne, všetky 
formy zneužívania zahŕňajú citové zne-
užívanie. Deti, ktorým je telesne ubližo-
vané, alebo sú zanedbávané, nevyhnut-
ne trpia aj pocitovej stránke; a tým viac 
keď sú zneužívané sexuálne.

Prečo je zneužívanie detí dôležité?
Zneužívanie detí je zaujímavé 

z dvoch hľadísk: bezprostredné ub-
líženie dieťaťu a dlhodobé poškodenie. 
Kým väčšina telesného zneužívania má 
menší rozsah, prudké fyzické ublíženie 
môže spôsobiť telesné postihnutie 
alebo dokonca smrť. Jedno z najviac 
postihnutých detí, o ktoré som sa sta-
ral, bol chlapček, ktorým otec triasol, 
keď mal tri mesiace. O štrnásť mesia-
cov neskôr bol slepý, nemohol hovoriť, 
jesť ani sedieť bez pomoci. Bol úplne vo 
všetkom závislý od svojich nevlastných 
rodičov.

Avšak i pri menej tvrdých prípad-
och bezprostredné zranenie ešte nie je 
koncom príbehu. Ako už bolo uvedené 
vyššie, všetky formy zneužívania sú do 
istej miery emocionálne, a také jazvy sa 
hoja veľmi dlho. Každý praktický lekár, 
psychiater alebo pastor si je vedomý 

ďalekosiahlych následkov zneužíva-
nia detí, ktoré sa prejavujú aj v dospe-
lom veku. Každé zneužívanie fakticky 
dieťaťu hovorí: „Si bezcenné.“ Namiesto 
prežívania lásky a opatery sa tieto deti 
cítia nenávidené, opovrhované a špina-
vé. Dieťa, ktoré bolo sexuálne zneuží-
vané, si môže pripadať o nič lepšie ako 
záchod – pochopiteľná interpretácia 
toho, čo sa mu stalo. Nanešťastie tieto 
pocity ovplyvňujú nielen vzťah k zneu-
žívajúcej osobe. Deti uveria, že iní vedia, 
čo sa s nimi dialo a samé sa cítia previ-
nilo.

Biblická perspektíva
1. Božia prirodzenosť
Zneužívanie dieťaťa podáva otras-

ný obraz. Bez perspektívy láskavého 
nebeského otca by mohlo ľahko viesť 
do beznádeje a zúfalstva. V Biblii číta-
me o Bohu – Stvoriteľovi, ktorý utvoril 
všetkých ľudí na svoj obraz (Gn 1,27). 
Už to samé pripisuje úžasnú hodnotu 
každému ľudskému životu. Ale Božia 
prirodzenosť ide ďalej: nielen ľudí 
stvoril, ale miluje každého z nás úpl-
ne a bezpodmienečne. Božia láska je 
plnosťou všetkého, čo by otcovská láska 
mala byť. „Pozrite, akú veľkú lásku nám 
daroval Otec, aby sme sa volali Božími 

deťmi. A nimi sme.“ (1Jn 3,1) Boh miluje 
všetkých ľudí rovnako, ale mimoriadnu 
pozornosť venuje slabým a zraniteľ-
ným. To zahŕňa aj deti: „Dovoľte deťom 
prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo 
takým patrí Božie kráľovstvo.“ (Lk 
18,16)

Keď Boh stvoril ľudstvo, dal im pokyn 
„naplniť zem a podmaniť si ju“ (1M 
1,28). S týmto mandátom Boh delegoval 
ľudstvu zodpovednosť. My všetci máme 
zodpovednosť milovať svojich blížnych 
(3M 19,18); rodičia majú zvláštnu zod-
povednosť starať sa po každej stránke 
o svoje deti.

2. Pôsobenie satana
V protiklade k hojnej láske nášho 

Otca Boha, v zneužívaní vidíme niči-
vé pôsobenie satana v tomto padlom 
svete. Satan je označený ako zlodej, 
ktorý „prichádza, len aby kradol, zbíjal 
a hubil.“ (Jn 10,10) Možno výstižnejšie 
popísať zneužívanie, pri ktorom sú deti 
ozbíjané o svoju hodnotu, ich život je 
zmarený, alebo sú trvalo zjazvené teles-
ne i emocionálne? Namiesto prijímania 
lásky, ktorá patrí bytosti stvorenej na 
Boží obraz, dieťa sa stáva objektom bit-
ky, kriku a ukájania druhého.

Kde Boh prejavuje zvláštny záujem 
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Bude to v dvoch oblastiach. Po prvé, cir-
kev musí podporovať rodiny. Kde prišlo 
k zneužívaniu dieťaťa, tam musí byť 
cirkev s rodičmi i s deťmi. Ba už pred-
tým je možné zneužívaniu predchádzať. 
Rodičovstvu, možno najťažšia rola, 
ktorú musíme vykonávať, sa vopred 
nenaučíme v škole. Cirkev má zdroje 
k tomu, aby učila rodičov rodičovstvu. 
A cirkev sa musí zapojiť tam, kde ju 
najviac treba. Hoci k zneužívaniu detí 
dochádza v celej šírke socioekonomic-
kého spektra, bezpochyby viac ohrození 
sú tí, čo žijú v nedostatku, bez domova 
a deti z neúplných rodín. Práve za taký-
mi rodinami by sme mali chodiť. Po dru-
hé, cirkev musí podporiť svojich profesi-
onálov, ktorí sa zneužívaním zaoberajú 
– lekárov a sociálnych pracovníkov. Títo 
sú často v riskantnej pozícii a potrebujú 
podporu.

6. Uznajte, že Boh môže uzdraviť 
a odpustiť

Jazvy zo zneužívania sú veľmi hlbo-
ké, ale nie také hlboké, aby ich Pán 
Ježiš nemohol uzdraviť. Boh „uzdravuje 
skrúšených srdcom a obväzuje im rany.“ 
(Ž 147,3) Musíme ponúknuť uzdrave-
nie, kde je potrebné, aby sme sa my aj 
tí druhí mohli priblížiť k Bohu „s úprim-
ným srdcom v plnej istote viery, so srdcom 
očisteným od zlého svedomia a s telom 
obmytým čistou vodou.“ (Heb 10,22) Keď 
to čítate, môžete sa cítiť zranení, zlome-
ní, previnilí, špinaví. Ak je to tak, Boh 
vám chce pomôcť. Ak ste boli v minu-
losti zneužívaní alebo viete o niekom 
takom, Boh môže spôsobiť zmenu. Poz-
hovárajte sa s kresťanom, ktorého si 
vážite. Možno to nebude ľahké, ale Boh 
zaobchádza nežne so svojimi deťmi.

Post scriptum

Zneužívanie detí je nepríjemná pri-
pomienka, že žijeme v padlom svete, 
avšak je tu nádej. Ježiš, ktorý vstúpil do 
tohto sveta a postavil sa zoči-voči jeho 
ošklivosti, povedal: „Nechajte dieťatká pri-
chádzať ku mne a nebráňte im.“ (Mk 10,13-
16) Keď bral malé deti na svoje ramená, 
zanechal nám príklad, a zároveň nám 
ponúka svoju silu. Pri nasledovaní jeho 
sa tešíme na nové nebo a novú zem, kde 
sa už deti nebudú „rodiť pre hrôzu“ (Iz 
65,23) a kde „ulice mesta budú plné hrajú-
cich sa chlapcov a dievčat.“ (Za 8,5)

o slabých a zraniteľných, satan sa na 
nich zameria ako na objekt svojej zlo-
myseľnosti. Nielenže sú objektom zneu-
žívania deti, ale zisťujeme, že zneužíva-
nie sa častejšie vyskytuje pri postihnu-
tých deťoch, ktoré sú ešte zraniteľnejšie. 
A ako zvrátenie všetkej logiky a milosr-
denstva, je zvýšená pravdepodobnosť, 
že tí, čo boli ako deti zneužívaní, budú 
neskôr zneužívať svoje vlastné deti.

V Biblii na viacerých miestach je 
rodičovská láska používaná ako príklad 
Božej lásky k jeho ľudu (pozri napr. Iz 
49,15; Lk 11,11–13). Zneužívanie detí 
totálne deformuje zmysel rodičovstva. 
Ako môže dieťa, ktorého otec tak skla-
mal jeho dôveru, pochopiť zmysel Božej 
lásky a vernosti?

3. Božie pôsobenie
Zneužívanie dieťaťa popiera jeho hod-

notu. Deformuje zmysel otcovstva a cie-
lene útočí na slabých a zraniteľných. Je 
to zjavný prejav satanovho diela. Ten 
je však porazeným nepriateľom. Vždy 
môžeme mať nádej: prostredníctvom 
Ježišovho víťazstva na kríži Boh ponúka 
vykúpenie všetkým ľuďom. Toto zahŕňa 
i uzdravenie zneužívaných, uzdravenie 
a odpustenie pre zneužívajúceho a očis-
tenie všetkého, čo nás poškvrňuje (Iz 
53,5; Mt 26,28; Heb 9,14). Vieme tiež, že 
Ježiš sa znova vráti – ako sudca a obno-
vujúci kráľ. Pri jeho príchode bude sata-
nova moc definitívne zničená, a bude 
nové nebo a nová zem, kde už nebude 
smrť ani žiaľ, bolesť ani plač (Zj 21,4).

Ako si máme počínať?
Ako máme ako kresťania reagovať, 

keď sa stretneme s hororom zneužíva-
nia detí? Ignorujeme ho, tvárime sa, že 
sa nás netýka, že to fakticky nevadí? 
Utiahneme sa v zúfalej bezmocnosti? 
Zostane z našej viery len nádej na onen 
svet? Alebo sa dokážeme problémom 
postaviť, premeniť vieru v čin a prini-
esť zmierenie, uzdravenie a odpustenie, 
kde je tak potrebné? Naznačím tu len 
niekoľko rád:

1. Neberte to na ľahkú váhu
Zneužívanie detí je ťažká a neprí-

jemná oblasť. Musíme si to uvedomiť 
a zároveň uznať vlastné slabosti. Žia-
den z nás, profesionálov, nevidí úplný 
obraz, preto potrebujeme spolupracovať 
s ďalšími. Musíme rozpoznať, keď nám 
problém prerastá cez hlavu, a vedieť, 
kam sa máme obrátiť. Uvedomte si, že 
zneužívanie detí bude vo vás vyvolávať 
silné emócie. Keď pracujem s takým 

prípadom, často sa potom cítim vyčer-
paný a sám si pripadám ako zneužitý, 
často s pocitmi hnevu alebo smútku. 
Všetci si potrebujeme nájsť niekoho, 
pred kým môžeme prejaviť svoje pocity, 
a pritom zachovať dôvernosť. Nadovšet-
ko si potrebujeme uvedomiť, že zneu-
žívanie detí je viac, než záležitosť tela 
a krvi. Je to súčasť duchovného boja, 
v ktorom potrebujeme duchovnú ochra-
nu (Ef 6,10–18).

2. Dobro dieťaťa je najdôležitejšie
Toto je základný princíp, na ktorom 

je postavený 1989 Children’s Act (zákon 
o právach dieťaťa). My všetci, ak sa doz-
vieme o situácii, kde môže dochádzať 
k zneužívaniu, máme zákonnú i morál-
nu povinnosť podniknúť kroky k ochra-
ne dieťaťa. V prvom rade to znamená 
upovedomiť zákonnú moc. To nezname-
ná, že dieťa bude okamžite vytrhnuté 
zo svojho domova. Prioritou pri ochra-
ne dieťaťa je pracovať podľa možnosti 
v rámci rodiny. Božím zámerom je, aby 
každé dieťa vyrastalo v milujúcej a sta-
rostlivej rodine.

3 Neposudzujte unáhlene
Motívom toho, kto zneužíva dieťa, 

môže byť veľmi ťažko porozumieť. Moja 
skúsenosť je, že vo väčšine prípadov ne-
jde o zlomyseľnú snahu ublížiť dieťaťu. 
Deje sa to v rodinách, kde rodičia ozaj 
majú radi svoje deti. Bez ohľadu na 
to, čo je v pozadí, zneužívajúci je tiež 
osoba, ktorú Boh miluje, a je to čas-
to niekto zlomený, zranený a biedny. 
Všetci sme zhrešili a nemáme Božiu 
slávu (Rim 3,23) a rovnako sme pod 
Božou milosťou. Len málo rodičov môže 
oprávnene povedať, že sa nikdy z hne-
vu, frustrácie alebo zúfalstva nepriblíži-
li k zneužitiu svojho dieťaťa, telesne či 
emocionálne. V záujme ochrany dieťaťa 
a presadenia jeho dobra musíme podo-
prieť a ochrániť i zneužívajúceho.

4. Hľadajte „tretie“ riešenie
Keď k Ježišovi priviedli ženu, prichy-

tenú pri cudzoložstve, namiesto dvoch 
vzájomne sa vylučujúcich možností 
potvrdiť zákon alebo preukázať milo-
srdenstvo, Ježiš našiel tretiu možnosť, 
ktorá bola ich kombináciou (Jn 8,3-11). 
Ako kresťania musíme hľadať radi-
kálne, Bohom inšpirované alternatívy 
k svetským riešeniam.

5. Cirkev má svoju zodpovednosť
Ak má byť Cirkev ozaj Kristovým 

telom na zemi, musí si zašpiniť ruky 
a zaangažovať sa, kde je to potrebné. 
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JAROMÍR ANDRÝSEK

Mám-li zahynout,
zahynu

úvaha a poézia

Když jsem si jako student poprvé četl 
Bibli, cítil jsem, že v jejích příbězích je 
něco zvláštního, něco, co můj život pře-
sahuje. To mě samozřejmě motivovalo 
k dalšímu čtení. Snažil jsem se poznat, 
co se za těmi příběhy vlastně skrývá? 
Co chtějí sdělit? Postupně jsem dospěl 
k přesvědčení, že Bible zjevuje člově-
ku myšlení, které není z tohoto světa. 
Navíc jsou její sdělení osobní. Vedou 
člověka k přemýšlení a rozhodnutí. Bůh 
není neosobní síla nebo lhostejná pro-
zřetelnost. Jako Stvořitel se o své stvoře-
ní zajímá, myslí to s lidmi dobře a svých 
cílů často dosahuje navzdory lidskému 
nepochopení i nenávisti. Ostatně Kris-
tův příběh dokonale ukazuje povahu 
i záměry Boží prozřetelnosti. 

Když pomyslím, že jsem v době socia-
lismu seděl ve školní aule, bývalé syna-
goze, a poslouchal přednášky o vědec-
kém komunismu, a že ateismus byl 
státním náboženstvím, že to tehdy málo 
komu imponovalo, spíš to v lidech vyvo-
lávalo otázky. 

Nedávno jsme na gymnaziálním sra-
zu (po třiceti letech) na tu dobu vzpomí-
nali. Taky na jeden ze školních prvomá-
jových průvodů. Na to, jak jsme si sami 
vyrobili transparenty s uctívanými iko-
nami komunismu, abychom je na hlavní 
třídě zapíchli hlavou dolů do popelnic 
a lidé, kteří je v průvodu míjeli, měli 
o čem přemýšlet. Díky Bohu jsme unikli 
vyšetřování. Byl to způsob, jak se s tou 
masivní propagandou vyrovnat, možná 
naivní, ale autentický. 

Doba se změnila, ale ateismus, jako 
náboženství či ideologie přežívá. Čes-
ký neuropatolog a publicista František 
Koukolík říká, že každý zdravý člověk 
je nositelem nějaké míry duchovnosti. 
Myslím, že víra v ateismus je také pro-
jevem spirituality. Různí lidé ji nazývají 
různě. Někdo jako přírodu či vesmír, 
jiný jménem svého Boha. Jedno je však 
jisté - ve všech kulturách mají lidé spi-
rituální zkušenost s něčím, co nás pře-
sahuje. 

Autor biblické knihy Ester napsal pří-
běh o Židech, kteří se nevrátili z exilu 
zpět do své země. Žili v hlavním městě 
Persie a čelili holocaustu. Hlavní hrdin-

ka, židovka Hadassa nosila perské jmé-
no Ester, hvězda. Shodou okolností se 
stala perskou královnou v době, kdy 
byl předsedou vlády zarytý antisemita 
Haman. Příběh je plný prozřetelnosti, 
která však nemá jméno. Zůstává zastře-
na tajemstvím. Zatímco ostatní biblické 
knihy odhalují Boží vlastnosti, myšlení 
a jednání, v knize Ester zůstává prozře-
telnost neurčena. Přesto však jedná ve 
prospěch izraelského lidu. Zachraňuje 
ho od vyhlazení a to způsobem, který 
u čtenáře vzbuzuje údiv. Tajemná pro-
zřetelnost nemá jméno, ale evidentně 
působí ve prospěch utiskovaného náro-
da, který se ve chvíli blížícího se zániku 
postí a čeká na zázrak. 

Do této napjaté atmosféry vstupuje 
královna Ester. Riskuje svůj vlastní život, 
aby u krále Xerxa odvrátila katastrofu. 
Říkala si (Est 4,16): „Mám-li zahynout, 
zahynu.“ Za záchranu svého národa byla 
odhodlána položit i svůj život. Možná jí 
v uších zněla slova jejího pěstouna, vel-
može Mordokaje, který ji vzkázal (Est 
4,14): „Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, 
úleva a vysvobození přijde židům odjinud, 
ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, 
zda jsi nedosáhla královské hodnosti pro 
chvíli jako je tato.“

Je evidentní, že Ester stála před nej-
větší výzvou svého života. Jakoby žila 
právě pro tuto chvíli. Jakoby ji série 
zdánlivých náhod postavila před život-
ní rozhodnutí. Ester neváhala. Zatímco 
se židovská komunita v Šúšanu mod-
lila, ona předstoupila před krále, aby 
odhalila skryté motivy ministerského 
předsedy Hamana. Hrála vabank, ale 
prozřetelnost stála při ní. Ester věřila, 
že Bůh má moc, že bude jednat a Židé 
v diaspoře prožili zvláštní ochranu.

Milí čtenáři, neměli bychom i my být 
vnímavější a ptát se Boha: „Proč jsme 
vlastně tady?“ Je-li každý z nás nosite-
lem nějaké míry spirituality, zkusme 
ji v sobě odhalit. Ptejme se, jak využít 
své schopnosti a postavení k tomu, 
abychom posloužili životu. Biblické pří-
běhy, jejichž vyvrcholením je Ježíšovo 
sebeobětování na kříži, nám poskytují 
trvalý zdroj inspirace. 

Aj my 
chceme!

Dobiedzali, domŕzali, 
dotierali 

do proroka Samuela:
Aj my chceme kráľa mať
ako majú národy!
Nemilo to niesol prorok
a ešte viac Hospodin.

Dobiedzali, domŕzali, 
dotierali

Do Pontského Piláta!
Ak tohto prepustíš, nie si 

priateľ
cisára!
A Pilát im povedal: 
Hľa váš kráľ!
Či mám ukrižovať vášho 

kráľa?

Ukrižuj ho, nemáme kráľa, 
iba cisára!

A nepíš kráľ židov… 
to on povedal:

„Som kráľ (židov)“
Pilát im povedal:
Čo som napísal, som 

napísal!
Punktum!

Nech teda žije cisár! Vivat!
Cisár, buď zdravý – Ave 

Caesar!
Ave Caesar, 

morituri te salutant.
Tí, čo idú na smrť ťa zdravia!
Nemáme kráľa – iba cisára!

(Či v tomto pokolení zriadi 
svoje kráľovstvo?)

MATÚŠ KOŠA
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Biblická kázeň
– „horká brambora“ v životě sboru

Dovedete si představit nějakou oblast 
společenského života, která by se neří-
dila dohodnutým pravidly? Jak by to 
vypadalo, kdyby si na silnicích jezdil 
každý podle svého? V důsledku tra-
gických nehod časem vznikla pravidla 
silničního provozu, která musí každý 
účastník respektovat. Pokud ne – při-
jdou sankce v podobě trestných bodů 
či ztráty řidičského průkazu. Podobně 
je tomu v armádě, v letectví, v dopra-
vě, apod. V podstatě každá firma má 
svůj pracovní řád, stanovící povinnosti 
i sankce za jejich nedodržení.

Přestože existují nejrůznější pravidla 
vzájemného soužití, dochází neustále 
k jejich porušování. Přestupky se však 
musí řešit, jinak dochází k růstu chao-
su a mohli bychom si vzájemně těžce 
ublížit. U křesťanů pak logicky vzniká 
otázka: „A jak je tomu v církvi?“ Jsou 
i zde pravidla, která nás sice omezují 
v naší svobodě, ale slouží k naší ochra-
ně? A jak je tomu s jejich dodržováním? 
Co se stane, když je budeme ignorovat? 

Jak tomu bylo ve Starém zákoně? 

Izraelcům stanovil Pán Bůh jasné hra-
nice. Brzy po odchodu z Egypta dostali 
přikázání, známé „Desatero“, kterým se 
měli řídit. V Mojžíšových knihách je celá 
řada nařízení, kterým se měli Izraelci 
řídit a také celá řada konkrétních přípa-
dů, kde se přestupky řešily. Cílem záko-
na, který Pán Bůh dal prostřednictvím 
Mojžíše, nebylo lidi omezovat a šika-
novat, ale chránit je a zajistit „šalom“ 
– tedy pokojné soužití společenství. 
Řešily se tam konkrétní těžké problémy 
praktického života (ublížení na zdraví, 
zabití, krádeže, rvačky, pomluvy, nebo 
také ublížení těhotné ženě či jiné těles-
né újmy) i přestupky proti Božímu záko-
nu (porušení soboty, zlořečení Božímu 
jménu apod.). Zmíněné „Desatero“ je 
dodnes modelem pro celou řadu kultur. 
Je ovšem nutno dodat, že zákon se větši-
nou příliš nedodržoval (obvykle lidé na 
různých místech „bazírovali“ vždy jen 
na některých pasážích), že si lidé toto 
právní ustanovení vykládali po svém 
a jednali podle toho. Důsledkem byla 

vždycky duchovní a morální chudoba 
a nakonec nesvoboda a poroba. 

A co Nový zákon?

Nový zákon přinesl pro mnoho lidí 
skandální prvek - „nezaslouženou 
milost“. Tak byla dána nová šance pře-
stupníkům zákona, kteří by jinak byli 
„syny smrti“. Přinesl však Nový zákon 
bezbřehou svobodu, kdy by si každý 
mohl dělat, co chtěl? Pán Ježíš řekl: 
„Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit 
Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, 
nýbrž naplnit. Amen, pravím vám: Dokud 
nepomine nebe a země, nepomine ani jediné 
písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud 
se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jedi-
né z těchto nejmenších přikázání a tak učil 
lidi, bude v království nebeském vyhlášen 
za nejmenšího; kdo by však zachovával 
a učil, bude v království nebeském vyhlá-
šen velkým.“ (Mt 5,17-19) Je pravda, nejs-
me pod zákonem, ale pod milostí. Ale 
milost nás vede k tomu, že chápeme 
zákon jako zjevenou Boží vůli a tu chce-
me vědomě a ze srdce plnit z vděčnosti, 
že jsme byli vysvobozeni; ne proto, aby-
chom byli vysvobozeni. Tak nás to učí 
jak Pán Ježíš sám, tak i apoštolové ve 
svých listech. 

Jaká je ale skutečnost?

Biblická kázeň je zejména v dneš-
ní době Popelkou, jakýmsi „horkým 
bramborem“, který si všichni přehazují 
z ruky do ruky. Lidé vědomě přestupují 
jasně zjevenou Boží vůli – a není velká 
snaha k nápravě. Co je někdy zarážející 
a smutné, že si tak počínají i křesťané, 
na které se jiní dívají jako na své vzory. 
Vina se svádí na jiné (na bratra či sestru, 
na starší ve sboru, že zasáhli neadekvát-
ně či nekompetentně, ti si zase naříkají 
na nerespektování členy sboru, na okol-
nosti…) a nikdo se nesnaží o to, aby-
chom věci uvedli do pořádku. Není to 
problém jen v „bratrském hnutí“ – je to 
problém všech církví. Důsledek je cha-
os, šíření hříchu, vzájemného zraňování 
a bolestí v soužití věřících. A především 
duchovní úpadek. Vede to k tomu, že 
pak vlastně už ani nevíme, co je pravda 
a jak situaci řešit. 

Proč se s kázní otálí? Proč problém 
přehazujeme z jednoho na druhého?

Nedostatek autorit. (To je částečně 
obecný problém naší „postmoderní 
doby“). „Kdo mi má co poroučet?“ Nikdo 
nemá „patent na pravdu“! Ale abychom 
se jen nevymlouvali na okolnosti. Je to 
také spojeno s nedostatkem opravdo-
vých vzorů, které to, co říkají, také sami 
žijí. Pokud máme sami „máslo na hlavě“, 
opravdu nemáme jiným co říci!

Kázeň je spojena s nepříjemnostmi. 
Pro provinilce i pro toho, kdo má odva-
hu ho napomenout. Do kázně se niko-
mu nechce – protože „ať se s kominí-
kem objímáte nebo perete, vždycky se 
ušpiníte“. Při řešení prvního rozvodu 
v našem sboru jsem si mnohokrát při-
padal, že za všechno to zlo, které s tím 
je spojené, mohu vlastně já (a někteří 
další starší). A postižení byli najednou 
v roli „oběti“! Proto míváme tendenci 
nehasit, co nás přímo nepálí.

Obava o ztrátu věřícího. Víme, že je tře-
ba něco udělat, že je na místě zásah, ale 
máme obavy: „On se urazí a přestane 
chodit do sboru vůbec!“ Je tohle správ-
ný postoj? 

Falešná solidarita. Nejsme dokonalí 
a všichni máme svá slabá místa. Bojíme 
se „píchnout do vosího hnízda“ z obavy, 
že někdo zase na oplátku je připomene 
nám. A svůj problém se nám dobrovol-
ně řešit nechce. 

Protože jsme s kázní zaspali. Zaspa-
la naše strážná služba lásky, nemluvili 
jsme o tom, co se kolem nás děje jako 
o něčem, co je hřích a co si Pán Bůh 
nepřeje! A pak, když je někdo „zralý 
pro kázeň“, když to přežene, se nám 
věci vymykají z rukou! Protože „to přece 
dělají všichni“! 

Nezbytný předpoklad pro biblickou 
kázeň – musí jít ruku v ruce s pastora-
cí (péčí o svěřené stádo, resp. v otázce 
kázně o svěřenou „ovečku“). Pokud 
provinilec nevnímá, že je milován a že 
tomu, kdo ho „napomíná“, na něm 
velice záleží, je kázeň zcela „neúčinná“ 
a vede spíš k zatvrzení a odvrácení se. 
Pak máme opravdu důvod bát se, že 
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„ztratíme duši“. K tomuto tématu dopo-
ručuji poslechnout si kázání br. Aloise 
Boháčka, kazatele BJB v Aši, které měl 
na shromáždění starších ve Vranově 
u Brna na téma: „Zdravá pastorace“ 
a „Zdravá kázeň“.1

Proč biblická kázeň? Jaký má smysl? 
Proč se provádí? 

a. Výchova
Biblická kázeň začíná (nebo by 

měla začít) hned na počátku duchov-
ního života stanovením mantinelů. 
Lidé potřebují vědět, co jako křesťané 
mohou svobodně dělat a také to, co je 
přestoupení Boží vůle, tedy hřích. Tak 
to děláme při výchově dětí – říkáme jim, 
co se dělat může a co se dělat nemůže. 
A také, jaké důsledky má neuposlech-
nutí. Proč rodiče kázní své děti? Proč je 
přitom i trestají? Proto, aby si „na nich 
zchladili žáhu“, „aby si na nich vybili 
vztek“? I to je možné – ale to není nikdy 
ten správný důvod. Rodiče to větši-
nou dělají proto, že chtějí, aby z jejich 
potomků něco bylo. V Bibli je to mno-
hokrát zdůrazňováno. Jen si přečtěte 
první kapitoly knihy Přísloví, kolikrát 
je tam napsáno: „Můj synu, poslouchej 
otcovo kárání a matčiným poučováním 
neopovrhuj.“ (Př 1,8) „Můj synu, na mé 
učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy 
1  Ke stažení na www.krestanskesbory.cz, 

rubrika „Ohlédnutí“, Shromáždění star-
ších 2013.

mé dodržuje.“ (Př 3,1) „ Neodvrhuj, můj 
synu, Hospodinovo kárání, neprotiv se 
jeho domlouvání.“ (Př 3,11) „Synové, 
slyšte otcovské kárání, pozornost věnujte 
poznávání rozumnosti.“ (Př 4,1). „Dodržuj, 
můj synu, otcovy příkazy, a matčiným pou-
čováním neopovrhuj.“ (Př 6,20) Kolikrát 
se tam opakuje „můj synu“ a následuje 
poučení, jak se má chovat. Proto potře-
bujeme znát Boží vůli. A tu poznáme 
jedině z Božího slova, z Bible, pod vede-
ním Ducha svatého. Proto tolik potřebu-
jeme číst a znát Boží slovo, a také se jím 
řídit. Naprostá většina dnešních problé-
mů má svůj kořen v tom, že Boží slovo 
buď nečteme a řídíme se svou intuicí 
a svým chápáním dobra, anebo že čte-
né Boží slovo prostě ignorujeme. To ale 
může mít a mívá fatální následky.

Proč trenéři „honí“ své svěřence? Aby 
z nich něco bylo, aby vydali to nejlepší. 
(Žd 12,5-11)

Proč učitelé prohánějí své žáky? Aby 
se něco naučili! Žáci se naučí nejvíce 
u těch učitelů, kteří jsou důslední, ne 
u těch, kteří je benevolentně nechají 
dělat si to, co se jim zlíbí.

b. Karanténa

(V případě nakažlivých nemocí se 
nemocní lidé musí po dobu nemoci 
oddělit od zdravých, aby se nemoc neší-
řila.) Není-li možná náprava, vyčerpají-li 
se všechny stupně kázně (podle Mt 18), 
a provinilec není ochoten činit kroky 

k nápravě, pak nezbývá nic jiného, než 
se s takovým člověkem rozejít, požádat 
ho, aby nenavštěvoval shromáždění. Je 
to ztráta všech výsad „domácího sbo-
ru“, včetně účasti na skupinkách, a na 
jakýchkoliv aktivitách sboru. Není to 
jen pouhé vyloučení od Památky a jinak 
zůstává vše při starém.2 K pouhému 
zabránění účasti na Památce Páně jako 
kázeňském opatření nemáme v Písmu 
oporu. Je to polovičaté řešení. Vylouče-
ní je však krajní řešení, musí být řeše-
no celým sborem. Neznamená však, že 
bychom o takového člověka přestali mít 
zájem. To vyplývá z následujícího. 

c. Cílem kázně je NÁPRAVA
Křesťané nesmí být jako jiní lidé, nes-

mí usilovat provinilce buď ponížit a zba-
vit se jeho vlivu, nebo ho přímo „zlik-
vidovat“. Je nebiblické někoho vylou-
čit jednou provždy! Cílem je ZÍSKAT 
bratra, ne ho zlikvidovat. Všimli jste si 
zajímavého zacyklování biblické káz-
ně v Mt 18, jak nám to doporučuje Pán 
Ježíš? Když už selžou všechny kázeňské 
stupně, včetně přerušení bratrských 
vztahů, Pán Ježíš říká: „jestliže však neu-
poslechne ani církev, ať je ti jako pohan 
nebo celník.“ (Mt 18,17). Pro mne to zna-
mená, že pohana a celníka máme milo-
vat a snažit se ho přivést k Pánu Ježíši. 
Dostáváme se tak znovu na začátek. 

2  Sborová kázeň – materiál Křesťanského 
sboru Brno

život sboru

Brigáda na chate v Modre-Harmónii
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TOMÁŠ PALA

Chyby, kterých se při kázni 
dopouštíme

a. Chyby při „výchovné“ fázi kázně:

Přílišná přísnost a tvrdost. Chybí 
tam ono láskyplné „můj synu“. Je to 
jen zákonické vyžadování splnění vůle 
učitele, bez ocenění snahy vychováva-
ného. A v případě neúspěchu bez toho, 
že to spolu rozebereme a řekneme si, 
že příště to již může být jinak. Přílišná 
tvrdost může člověka „zlomit“. Vycho-
váte tak hodné a poslušné lidi, ale bez 
vlastní iniciativy. Jakési loutky – které 
nikdy neudělají nic špatného, ale nebu-
dou mít nikdy odvahu udělat sami krok 
víry, který by jim jiní neschválili. To 
není dobré. Přísnost a tvrdost – „záko-
nictví“ - vede k dalšímu špatnému vývo-
ji – k pokrytectví a přetvářce. To také 
není to, co bychom chtěli. 

Přílišná benevolence a tolerování zla. 
Možná si říkáme, že na to přijde sám, až 
si natluče hubu. Tak sice vyrostou ini-
ciativní a horliví lidé, ale budou stejně 
jako Židé „plni horlivosti pro Boha, jenže 
bez pravého poznání. Nevědí, že spravedl-
nost je od Boha, a chtějí uplatnit svou vlast-
ní; proto se spravedlnosti Boží nepodřídili.“ 
(Ř 10,2.3). Pavel věděl, o čem hovoří, 
protože sám touto cestou prošel, než 
ho Pán Ježíš zastavil na jeho cestě. Není 
jedno, jak člověk žije – má žít v souladu 
se zjevenou Boží vůlí. 

b. Nedokonalé vyučování 
souhrnné Boží vůle

 Lidé ve sborech mnohdy žijí v nevě-
domosti a neznalosti Písma. Čtou si sice 
Bibli, ale vybírají si jen to, co je zajímá. 
Některé oblasti prostě opomíjejí. Ne-
jsou stanoveny biblické mantinely pro 

naše jednání v různých oblastech živo-
ta (manželství včetně doby známosti, 
rodina a výchova dětí, integrita věřícího 
člověka, postoje k majetku a penězům, 
vztahy zaměstnavatel – zaměstnanec, 
sousedské vztahy, vztahy k spoluvykou-
peným atd.). Tento nedostatek se pak 
projevuje zejména v rostoucích sbo-
rech, kam přicházejí lidé „ze světa“ se 
vší svou zátěží a nepředstavitelnými 
problémy, které si přivodili a ze kterých 
se nedokážou dostat.

Přehlížení malých lišek – ve sboru 
vznikají drobné „maličkosti“, my však 
k nim mlčíme. Je zde nebezpečí, že 
z malých lištiček (Pís 2,15) škodící kve-
toucí vinici nakonec vyrostou divocí 
„kanci“, kteří celou vinici rozryjí (viz 
Ž 80,14). Vznikající neřešené prece-
dentní situace vedou k tomu, že pak 
nemáme odvahu vstupovat do závaž-
ných problémů.

Přeskakování biblických stupňů káz-
ně – Jsme jako uzavřený kotel, ve kte-
rém stoupá tlak. Místo, abychom věci 
řešili od počátku domluvou mezi čtyřma 
očima, dlouho mlčíme a pak při další 
maličkosti neadekvátně „bouchneme“ 
a chceme řešit věci veřejně před církví. 

Poznámka: Jsou ovšem případy, kde je 
třeba udělat jasný a okamžitý řez, protože je 
to věc velmi závažná a ohrožující celý sbor. 

Zástupné důvody ke kázni – chce-
me „dát někoho do kázně“ za důvod, 
který je zástupný. Ve skutečnosti jde 
ale o něco jiného. Nejednáme čestně. 
A pak se do problému zapleteme.

Není slyšena druhá strana – (případy 
narušených vztahů) vyskytují se občas 
případy, kdy někoho chceme dát do 
kázně, ale vyslechli jsme jen jednu stra-

nu. Bible nás před takovým jednáním 
varuje. 

Nedokážeme zajistit při řešení pří-
tomnost obou sporných stran. Řešíme 
případ jen s jednou stranou a jindy 
s druhou, separátními jednáními – ale 
neumíme je vzájemně konfrontovat při 
řešení. Pak vzniká podezření z podja-
tosti, nadržování. Velmi před tím varuji.

Nejednotnost mezi staršími při řešení 
sporu. Toho pak ďábel snadno použije 
ke štěpení ve sboru, ke vzniku stranictví 
(viz Korintský sbor). 

Nebiblický způsob vylučování – např. 
tak, že starší nebo někdo oznámí, že br. 
XY byl vyloučen ze sboru do doby, než 
se vše vyřeší. K vyloučení je třeba pro-
jednání před celým sborem v přítom-
nosti provinilce. Nesmí to být akt „vyří-
zení“, ale s pláčem a modlitbami. 

Přehlížení nápravy provinilce a jeho 
opětné přijetí do společenství. Dáme 
někoho „do kázně“ – a tím to pro nás 
končí. Přestal chodit do shromáždění? 
To je jeho problém! Tady chybí propoje-
ní kázně a pastorace.

Tendence postupovat šablonovitě (ale 
lidé jsou originály, citlivý přístup). Rádi 
bychom měli metodický pokyn, jak řešit 
krádeže, jak řešit manželské krize, pří-
padně manželskou nevěru, zpronevěře-
ní peněz, zadlužení, gamblerství, závis-
losti. Ale ke každému budeme muset 
přistupovat jinak, jinak se dostaneme 
do slepé uličky. 

Biblické kázni se občas nevyhneme 
a bylo by chybou ji ignorovat. Moc vám 
přeji Boží milost a moudrost k tomu, 
aby byla vykonávána v Boží bázni, s lás-
kou a moudře.

Doporučená literatura pro řešení přípa-
dů biblické kázně:

Kurz Josef, Strážna služba lásky, Bratisla-
va: Berea publishing, Kresťanské centrum 
Berea, 2005

Sborová kázeň, Interní materiál Křesťan-
ského sboru Brno, Šámalova 15 (v pdf for-
mátu)

Zdravá pastorace, zdravá kázeň. Záznam 
přednášky br. Aloise Boháčka, kazatele BJB 
v Aši na Shromáždění starších KřS ve Vra-
nově u Brna - 2013 (mp3, nebo Word) 
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Ježíšova oběť zve hříšníka
„Crrrrrr… crrrrrrr. Ano, slyším, kdo volá? 

Cože? Kancelář prezidenta? Prezident se chce 
se mnou setkat? Opravdu? Ale já nejsem při-
praven… Jak to, že to nevadí? To přece nejde, 
abych tam šel jen tak - musím koupit ales-
poň nějaký dárek, malou pozornost. Že o to 
nestojí? Všechno už má? Dobře, no, tak tedy 
dárek ne. Vlak z Těšína mi jede 10:16. Přijedu 
Regiojetem. Bude tam limuzína jo? Super, tak 
to se těším...“

Jak byste se cítili, kdyby vás právě 
pozval prezident na Hrad? Asi byste 
reagovali podobně jako člověk ve výše 
uvedeném dialogu. Proč ZROVNA MNĚ? 
A jaké to je, když zve Bůh? Když se hříš-
ník setkává s Bohem? 

1. Boží přítomnost byla člověku 
nepřístupná (2. Mojžíšova 19,15-24)

Izraelci se třásli strachem před chvějí-
cí se horou, když Hospodin sestupoval. 
Až si říkám, že takového Boha bych snad 
ani nechtěl. Ale ON se nezměnil. Stále 
je svatý, velký, s neomezeným právem 
i možnostmi. Přistoupit k Bohu bylo 
velmi složité, ne-li dokonce nemožné. 
V textu z Exodu musel Izraelita udělat 
přinejmenším dvě věci. Za prvé si vyprat 
plášť. Tato jednoduchá činnost se znač-
ně komplikuje na poušti, kde není voda 
a pračka už vůbec ne. Za druhé se neměl 
„dopustit“ sexu. Jisté omezení, které 
mělo možná naznačit to, že ani ten nej-
bližší partner nemohl „narušit“ zamě-
ření na Boha. Každopádně to bylo jisté 
omezení, které zvýrazňovalo, kým Bůh 
je, že to není jen tak někdo. A přes tato 
„opatření“ přístup k Bohu zůstává znač-
ně omezen.

2. Kristus obětí na kříži zpřístupnil 
Boha hříšnému člověku 
(Jan 20,19-29)

Když Kristus zemřel na kříži a vstal 
z mrtvých, vidíme najednou obrovský 
kontrast. Sám přichází mezi učedníky 
a vyzývá Tomáše, toho, který pochybo-
val, aby se ho dotkl. Často si s Tomášem 
spojujeme přívlastek „nevěřící“. A zde se 
nevěřící nejen že dotýká Boha z vnějšku, 
ale přímo dává svůj prst „do Boha“, do 
těch probodnutých rukou. Ježíš nejen, že 
jej nepokárá za to, že nevěří, ale povzbu-
zuje ho. Nepochybuj a věř! Toto velice 
intimní setkání je možné jen proto, že 
Ježíš na kříži už uspokojil Boží spravedli-
vý hněv, který je namířen proti hříchu. Je 

to Boží akce, jeho aktivita, protože nám 
lidem chce pomoct a má nás rád. Jaký 
kontrast! Učedníci, Tomáš nebyli ničím 
výjimeční. Nemohli se Boha dotknout 
proto, že by byli dobří. Zásadní obrat 
v přístupu k Bohu udělal Bůh sám v Kris-
tu, protože chce mít se mnou hříšníkem, 
který mu tak často nevěří, který se málo 
modlí, který tak málo skutečně hloubá 
nad Biblí a ještě méně ji žije společenství. 
Bez Kristovy oběti bych se nikdy nemohl 
k Bohu takto přiblížit. Dotknout se Boha. 
Ne jako dokonalý, ale jako pochybující.

3. Ježíš zve hříšníka ke společenství 
bez podmínek (Lukáš 22,14-15)

Ježíš VELICE touží jíst s učedníky. 
Většinou si učedníky představujeme 
jako vyzrálé muže, sloupy církve, muže 
s plnovousem. Je ale pravděpodobnější, 
že tomu bylo úplně jinak. Mohli bychom 
jinak pojmenovat učedníky jako mládež 
nestálou ve víře. Z evangelií lze poměr-
ně jasně vysledovat, že učedníci nebyli 
žádná elita, ba právě naopak. Byli to lidé 
sesbíraní z různých rodin, např. rybáři 
(dnes bychom řekli: nějací dělníci – a to 
jsou dost hrubí hoši, žádná vybraná mlu-
va), celník (dnes možná zkorumpovaný 
politik). Zajímavé je, že si Ježíš nevybral 
nikoho z farizeů. Co bylo na učednících 
cenné? Možná to, že se chtěli něčemu 
učit, chtěli toho potulného kazatele Kris-
ta poznat, protože na něm bylo něco 
jiného, něco tajemného, něco zvláštního. 
Jejich víra kulhala. Ale stejně tak (ne-li 
hůře) kulhá moje víra. Jejich víra neby-
la pevná (pokud vůbec byla). Po zatčení 
Ježíše prchají, vrací se ke starému způ-
sobu života. A tyto nedokonalé lidi zve 
Ježíš k Večeři Páně. Lze také usuzovat, že 
to nebyli žádní moudří starci. Sám Ježíš 
byl třicátník a lze předpokládat, že učed-
níci mu byli věkově blízko, či byli dokon-
ce mladší. Pravděpodobně nejmladší byl 
Jan. Mohl mít možná 15, 20 let. Puberťák, 
adolescent. Nehotoví, mladí lidé s cha-
bou vírou – tyto Ježíš zve. Byli však v pro-
cesu poznávání Krista. Chtěli jej skuteč-
ně poznávat a něco s ním zažít. Nebyli 
zdaleka hotoví, duchovní křesťané, kte-
ří jsou „hodni“ Večeře Páně, kteří mají 
„všechny věci vyřešené“. Nepřevracíme 
někdy požadavky na Večeři Páně, jako by 
to byla chvíle pro „duchovní elitu“? Kris-

tus netoužil jíst s elitou, ale s pochybují-
cími a chybujícími učedníky. Tato skuteč-
nost mě šokuje a povzbuzuje zároveň. 

Právě ta nehodnost vede ke změně. 
Když vás přijme někdo vyšší, přesto, že 
vás vidí se všemi špatnými sklony, tak 
to nutí k zamyšlení, k úžasu, ke chvále. 
Chléb a kalich s vínem nebereme pro 
naše zásluhy, ale prostě proto, že nás zve 
Ježíš. On říká – lékaře nepotřebují zdra-
ví, ale nemocní. Neobracíme to někdy? 
Ti nemocní se nejdříve musí „nějak“ 
uzdravit, a až pak jsou hodni? Ježíš nás 
zve k večeři – a možná více ty, kteří jsou 
obtíženi, jejichž víra je nalomená, slabá, 
jejichž život nevykazuje úspěch, kteří se 
potýkají s problémy. Je to pozvání právě 
mě, tomu, kdo pochybuje, kdo má často 
strach, kde nemiluje lidi tak, jak by měl. 
Bůh se chce velmi setkat s člověkem – 
a udělal pro to maximum. Toto setkání se 
živým Bohem pak začne změnu. Setká-
ní s křesťanstvím, církevními předpisy 
nás nezmění, ale setkání s Kristem ano. 
Reakce na jeho pozvání je ta jediná věc, 
která je na nás, na mně. Ježíš nekladl 
učedníkům podmínky (až budete tako-
ví, až si vyřešíte to nebo ono), dokonce 
dopředu ani Jidáše nevykázal (odešel 
sám). Mnohem více člověka nutí ke změ-
ně pozvání Kristem, než mé snažení se 
o to být „hodný“ Večeře Páně. 

Bůh se nezměnil, je stále svatý, nedo-
tknutelný, stravující, ale díky Kristově 
oběti, kterou vyrovnal náš nekonečný 
dluh, nás zve k sobě. Je to jeho nabídka 
pro nás, bez našich, mých zásluh. Je tu 
pro hledající, tápající, chybující. On po 
nás touží bez podmínek. A já se nemu-
sím snažit být dobrý, hodný, protože toho 
stejně nedosáhnu – stačí jen přijít a brát 
z jeho ruky důkaz, že ON skutečně po 
mně touží. A tam začíná cesta proměny…

V kostele kněz vysluhoval Večeři Páně. 
Lidé, pravidelně chodící členové, si brali. 
Když tu kněz spatřil vzadu mladou ženu, 
která plakala, protože si připadala mezi 
těmi ostatními tak špatně. Přišel k ní 
s chlebem a vínem a nabízí jí to. Žena se 
diví a odvětí mu: „To já přece nemohu.“ 
Kněz ji s láskou odpoví: „Jen ber, je to 
pro hříšníky.“ 

PS: Prezident mě nepozval, ale Ježíš ano!

do Boží přítomnosti 

úvaha
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Došly ti baterky?
Zalez do domečku!

Přichází zčistajasna, bez varování, 
netrvá dlouho, zato je velmi intenzivní. 
S nejmladším dítětem už potřetí v his-
torii naší rodiny nastalo opět období 
domečkové. Projevuje se tak, že se 
domečky, postavené ze všeho, co je 
zrovna po ruce, objevují na těch nejroz-
todivnějších místech. Chcete jít pověsit 
prádlo, ale ouha – sušák na prádlo slouží 
jako konstrukce ke vzdušnému obydlí 
z dek a ručníků, které jsou pospojo-
vané kolíčky (také na prádlo). Chcete 
večer sednou k počítači, ale vida, židli 
pod pracovní stůl nezasunete, odpočí-
vají pod ním totiž bok po boku plyšáci 
na polštářích, které vám tuhle záhadně 
zmizely z postele. Vrcholí to tehdy, když 
se domeček objeví pod schody vedoucí 
k vaší posteli (máme ji totiž v tzv. tře-
tím prostoru) –„střecha“ konstruovaná 
z letního parea je zatížena kombinací 
pohádkových knížek a výkladových 
slovníků – nejenže se tedy do vlastní 
postele nedostanete, ale dítko oblečené 
do pyžama trvá na tom, že se k noční-
mu odpočinku rozhodně nastěhuje do 
domečku, a k tomu účelu si již minia-
turní prostůrek vybavilo peřinami. Po 
marném výčtu zjevně zcela irelevant-

ních argumentů, proč je lepší spát ve 
vlastní posteli (všichni nad 15 let mi 
jistě rozumí), nad tím mávnete rukou, 
a holčička zcela spokojena, v náručí tří-
majíc velikánského plyšáka, usíná na 
podlaze pod schody pod bleděmodře 
prosvítajícími nebesy s nožkami zaklí-
něnýma pod nejnižší schodnicí. Závidí-
te? Když jsem ji tam před půlnocí přišla 
zkontrolovat a viděla jsem, jak blaženě 
oddechuje, trošku se mi zachtělo vlézt 
si za ní a vybavily se mi moje někdejší 
vlastní domečkové aktivity – báječný 
úkryt u babičky a dědečka na seníku, 
kam se škvírami prodíraly sluneční 
paprsky a šimraly nás do nosu spolu 
s vůní posečené louky, nebo na dlouhé 
výpravy na dvouposchoďové posteli, 
která se při každé návštěvě bratrance 
proměňovala na zaoceánský parník a … 
no však to znáte. Kdo by jako dítě nemi-
loval domečky, táboření a bivakování!

Co jen to v nás lidech je, že už když 
jsme malí, tolik toužíme po malém klid-
ném prostoru, který by byl jen náš, kte-
rý bychom si zařídili podle svého a kde 
by bylo teplo a bezpečno? Podvědomě 
hledáme útulné soukromí, místo pro 
spočinutí a odpočinutí – hledáme ho 

tělem i duší, a když se nám ho nedostá-
vá, někde se nám to nepěkně vyrazí.

A kde necháme spočinout svou duši? 
Kam ji pozveme „do domečku“? Stejně 
jako vy i já jsem to slyšela mnohokrát 
a jistě tušíte, kterým směrem zamířím 
– ano, naše spočinutí je u Boha jako 
našeho starostlivého Otce. Ne nadarmo 
najdeme v Bibli místa, kde se píše, že 
On je naší skalou, nedobytným hradem, 
k Němu se utíkáme, On je naší ochra-
nou, pavézou a záštitou. Jenže – ono to 
někdy působí až moc vzletně – zvlášť, 
když je člověku pod psa a když třeba 
neměl zrovna tu milost, že měl starost-
livého otce. Asi proto volám na pomoc 
dětskou představu „domečku“ – v jiném 
světle pak vidím fakt, že On je skutečně 
mou skrýší, mým zastáncem, a že mě 
láskyplně ukrývá ve stínu svých křídel. 
Prostě k Němu zalezu před všemi a před 
vším „do domečku“. Všechno a všech-
ny nechám venku jako boty, které si 
zuju na prahu. Aspoň na chvilku, jen 
co naberu dech! Připadá vám sobecké, 
zbabělé? Dobrá, vezmu to z jiné stránky.

Je to pár týdnů, kdy mě moje přítel-
kyně poprosila o modlitby kvůli vel-
mi rizikovému těhotenství. Rozhodla 
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jsem se bojovat za ni a za děťátko jako 
lev, několikrát denně mi ji Duch Svatý 
kladl na mysl, vstávala jsem s ní i usí-
nala. Potom se stalo, co nikdo nečekal 
– dospívající dcera mojí další blízké 
přítelkyně utrpěla mozkovou příhodu 
– šílená situace mezi životem a smrtí, 
koncentrovaná nejistota, bolest a obrov-
ský boj o vědomí, že Bůh je dobrý a vše 
má pod kontrolou. Stala jsem se jedním 
článkem z velkého řetězce modlitební-
ků – vnímala jsem, že Boží rodina se 
semkla, všechny drobné spory a roz-
dílné názory šly stranou. Husí kůže, 
která mi naskakovala při modlitbách, 
dosvědčovala, že se mezi nebem a zemí 
odehrává něco, co ve světě nezažijete. 
Se slzami v očích jsem spolu s ostatní-
mi děkovala za všechny drobné i větší 
pokroky a volala k Hospodinu o pomoc 
při nastalých komplikacích. Modlila 
jsem se ve dne v noci, nemohla jsem 
spát, všechny moje starosti přehlušila 
vážnost této situace. Málokdy v životě 
jsem se tak dovolávala Boží ochrany, 
zaslíbení Božích synů a dcer, málokdy 
jako teď jsem klečela směle a přitom 
třesoucí se bázní před Boží svrchova-
ností před trůnem Jeho milosti. Jak ráda 
bych vám teď napsala, že Bůh byl osla-
ven a že vše dobře dopadlo – ne, ta situ-
ace v obou případech stále trvá a stále je 
velmi vážná.

Stalo se něco jiného – došly mi bater-
ky...

V určitém okamžiku jsem nazna-
la, že další negativní informaci, další 
volání o pomoc už neunesu. Chtělo se 
mi z toho všeho vystoupit, nebo aspoň 
poodstoupit. Jak jsem si vůbec moh-
la myslet, že tíseň z náročné situace 
dokážu se svými blízkými nést sama? 
Jistě, máme přece jedni druhým pomá-
hat nést břemena zkoušek, ale co je tedy 
druhou stranou téže mince, abychom 
místo pomoci sami pod tímto břeme-
nem neklesli?

Instinktivně jsem se schoulila před 
Hospodinem, skoro hmatatelně „jsem 
si k Němu zalezla“, a On mi připomněl 
obraz, kterým dětem v nedělní ško-
le vysvětlujeme, jak přicházet k Bohu 
s našimi starosti. Jistě to znáte – starosti 
jsou jako batoh, který se každý den od 
rána do večera postupně plní, a pokud 
ho vláčíme životem den za dnem, je za 
chvíli k neunesení. Jsme unavení, smut-
ní, bez naděje. Ale Boží Syn nám nabí-
zí, že tento batoh plný starostí můžeme 
k Němu přinést, celý jeho obsah vysy-

pat u Jeho nohou (či rovnou do náru-
če), a naplněni vděčností a vědomím 
Jeho lásky můžeme svobodně a lehce 
pokračovat v cestě. Ano, i já jsem při-
nášela několikrát denně batoh staros-
tí o své milé před Božího Syna, jednu 
věc po druhé jsem mu pečlivě ukázala 
a vyložila, až potud to souhlasí, jenže 
pak... Pak jsem zase všechno nacpa-
la zpátky a odcházela ublížena stejně, 
jako jsem přišla. To vědomí výsady 
ODLOŽIT u našeho dobrého Boha sta-
rosti, mě ohromilo. Copak si to skuteč-
ně můžeme dovolit? Jak tedy „máme 
plakat s plačícími“? Rozhodně upřímně 
a celého srdce, ale jistě ne tak, aby nás 
to samotné zničilo – vždyť máme vytvo-
řit prostředí pochopení, ne nepřetržité 
zoufalé tryzny. Má-li někdo bolavé srd-
ce, nebudu přece drásat i to své vlastní, 
abych mu mohla být na blízku. Naopak, 
my přece máme stát pevně, abychom 
mohli podpírat toho, který podklesává 
v kolenou. Kombinace soucitu, vytr-
valosti a nadějné mysli je vzácná bylin 
a tuším, že roste v květináči za oknem 
„domečku“.

A tak jsem si v mysli začala svůj 
„domeček“ budovat – má konkrétní 
podobu, atmosféru, osvětlení i vůni – 
vybudovala jsem si soukromý prostor, 
kde se chci utíkat k Hospodinu, kde 
mu chci beze zbytku vylévat svou duši, 
nebo jen tak být z pouhého potěšení 
oné chvíle, tak jako děti, které ve svých 
domečcích „bydlí“ a dokážou v nich 
strávit – k radosti rodičů – s velkým 
zaujetím hodně času. Není to snadné – 
dotírají na vás všemi škvírami myšlen-
ky, které se dožadují vašeho „neodklad-
ného“ řešení. Ale já se už nechci nechat 
nachytat. Nechci sednout na lep obvi-
nění, že čas od času si zalézt je znám-
ka sobectví. Naopak, je to podmínka 
toho, abychom sobecky neparazitovali 
na svém okolí, aby se nám naši přátelé 
nebáli svěřit se svými starostmi z obavy, 
aby nás to „nepoložilo“.

Vysypávat u nohou Božího Syna 
své starosti, bolesti a strachy a nechat 
je tam je pro mě těžké. Tendence mít 
všechno pod kontrolou, zodpovědně to 
řešit a nenechat to být – té se hned tak 
nezbavíte. Ale mám naději. Vždyť jsme 
stále ještě na cestě – a na cestě se přece 
neobejdete bez nalézaných a odkláda-
ných břemen, a hlavně, a to především, 
bez bezpečných úkrytů!

Ze svého domečku srdečně zdraví

očima ženy a poézia

K Bohu, 
ale...

Ľudí možno rozdeliť na dve 
skupiny:

Jedna rada sedí doma, 
druhú láka svet iný.

Cestovanie prináša isté 
riziká, 

a vtedy sa človek k Bohu 
utieka. 

Pozrime sa na to kvázi 
dejepisne: 

Féničania verzus židia, 
info o nich? V Písme.

Tí prví z nich mali hobby - 
túlať sa po Stredomorí, 

tak sa stali odborníkmi, ako 
inak, v stavbe lodí. 

Preto Byblos, Tyros, Sidón, 
Kartágo i Gades...

zato židia rešpekt mali pred 
podmorským Hádes. 

Na pevnine bol ich svet - 
ovce, vinič, figovník, 

na jazere rybár Šimon bol 
najväčší námorník.

To je kontext, rámec, 
či domovská obec, 

ktoré dali zrod heslu:

K Bohu sa modli, 
ale k brehu vesluj! 

Pane, nauč nás modliť sa!

MATÚŠ KOŠA
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tématický článok

JÁN ČÍŽ

Voľnobeh a záťaž

Uvedomujem si, že život človeka 
je omnoho komplexnejší a tým aj 
zložitejší ako nejaké zariadenie skon-
štruované človekom. Už pred viacerý-
mi rokmi sa mi vyskytla porucha na 
osobnom aute, že pri stlačení spojky 
sa motor roztáčal do vysokých otáčok. 
Nezostalo mi nič iné, len spojku opäť 
uvoľniť alebo úplne vypnúť motor. 
Rýchlou dedukciou som došiel k záve-
ru, že bude niečo s riadením voľnobež-
ných otáčok motora resp. behu motora 
bez záťaže. Iste v plnej premávke sa 
s takouto poruchou nedá jazdiť, došiel 
som však domov z cesty a do servisu. 
Tam technik len potvrdil môj predpo-
klad a nasledovala výmena chybnej 
súčiastky. Záverom len opakujem, že 
zariadenia sú konštruované predovšet-
kým na beh so záťažou (napr. osobný 
automobil sa musí bezpečne pohy-
bovať po komunikácii aj s nákladom 
a pasažiermi) ale tiež i bez záťaže.

Táto skúsenosť mi prišla na myseľ, 
keď som uvažoval o téme predkladané-
ho čísla. Boh ako ten dokonalý stvori-
teľ vybavil človeka do pohody ale i do 

nepohody. Človek si najčastejšie spo-
menie na Boha, keď prežíva chorobu, 
sklamanie, stratu milovanej osoby alebo 
zdroja obživy a podobne. Človek prijal 
od Neho tiež schopnosť s Ním komuni-
kovať. Táto komunikácia je prostredníc-
tvom „šiesteho zmyslu“ – modlitba s vi-
erou v Neho, a to nielen pri záťaži, ale aj 
v pohode života.

V tomto stručnom zamyslení sa 
chcem zamerať najmä na ten “voľno-
beh“. Pán nám umožnil dožiť sa demo-
kratických zmien v spoločnosti a v eko-
nomike, o ktorých sme len snívali. Svo-
ju vieru v Pána Ježiša môžeme slobodne 
prezentovať na verejnosti, môžeme bez-
trestne evanjelizovať, môžeme budovať 
zborové domy, zakladať nové zbory... 

Je náš voľnobeh v poriadku?
Ale čo pozorujeme, že niečo nie je 

v poriadku s tým naším riadením „voľ-
nobehu“. Prežil som skúsenosť, že keď 
brat rozbiehal podnikanie, chodil aj 
s rodinou pravidelne do zboru, vo fir-
me zaviedol ranné modlitebné chvíle 
a pod. Firma sa postupne rozrastala 
a on prestal chodiť do zboru. 

Mnohí najmä zo staršej generácie (ale 
nielen tí) si občas poťažkajú, že nám 
chýba tá záťaž. Pre objektívnosť treba 
dodať, že nie sú to všetci. Mnohí využí-
vajú všetky poskytnuté možnosti, aby 
sa evanjelium rozširovalo.

Chcem tiež pripomenúť mnohých 
starších chorých, mladších postihnu-
tých a tých, čo prišli o zamestnanie, 
no napriek tomu veria Bohu a pokorne 
čakajú, ako vyrieši ich záťaž viery.

Ako to prežívali hrdinovia viery?
Na záver chcem spomenúť aspoň 

niektoré príklady neregulovania „voľno-
behu“ života. Takým najmarkantnejším 
prípadom je Samson (Sd 14,1.3 a iné), 
Dávid (2Sa 11,1.4) a iní.

Apoštol Pavol bol naproti tomu „zre-
gulovaný“ vo všetkých oblastiach, ako 
to sám napísal: Lebo ja som sa naučil 
vystačiť s tým, čo mám. Viem sa aj uskrom-
niť a viem žiť i v hojnosti. Vo všetkom a do 
všetkého som zasvätený: byť sýty aj hla-
dovať, mať hojnosť aj trieť biedu. Všetko 
môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. (Fp 
4,11-13).
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Moc pápežov
Pád Ríma v roku 476 doľahol na jeho 

úradníkov: boli nútení svoje miesta 
urýchlene opustiť a vziať so sebou, čo 
práve mali v dosahu. Mali dobré dôvo-
dy obávať sa ľudu, ktorý dlho olupo-
vali krytí imperátorskou armádou. Vo 
väčšine prípadov jediný úradník, ktorý 
ostal na pomoc ľudu bol biskup alebo 
kňaz. Počas prvých piatich storočí po 
Kr. miestny biskup bol pre ľud jeho star-
ším, a často bol ním zvolený. Jeho auto-
rita vyplývala z jeho dlhodobej verejnej 
a spoločenskej služby, z jeho vodcov-
stva, múdrosti a integrity.

Ježiš opísal úlohu vodcu ako úlohu 
pastiera voči svojmu stádu. Dobrý pasti-
er, ako to Ježiš ukázal slovom i skutkom, 
kladie svoj život za svoje ovce. Sv. Cyp-
rián (ca. 200-250), aristokratický biskup 
v Kartágu, zobrazoval Ježišov názor na 
vodcovstvo. Opisoval svoj demokratic-
ký štýl1 služobného vodcovstva: „Od 
začiatku môjho episkopátu som sa 
rozhodol, že nebudem konať nič podľa 
vlastného úsudku, súkromne bez vašej 
rady, bez súhlasu ľudu.“ Žiaľ, po pia-
tom storočí sa tento štýl stal výnimkou. 
Časy nepokojov sú nedobrým prostre-
dím na výchovu a gramotnosť.2 V cha-
ose, ktorý nasledoval za pádom Ríma, 
biskup neraz ostal jedinou osobou, kto-
rá v danej oblasti vedela písať a čítať. 
Demokracia, ktorá závisí od vzdelaného 
a dobre informovaného kolektívu voli-
čov, sa z cirkvi začínala vytrácať. Negra-
motní vodcovia, krytí miestnymi mafiá-
nmi, vypĺňali administratívne vákuum, 
ktoré vzniklo v dôsledku absencie cen-

1  Termín „demokratický“ v tomto kontexte 
sa používa v protiklade k hierarchickej 
povahe cirkevnej vlády, aká sa vyvinula 
v Rímsko-katolíckej cirkvi, nie v moder-
nom zmysle demokratickej cirkevnej 
správy, aká je ustavená medzi Presbyte-
riánmi po protestantskej Reformácii.

2 Príbeh Komenského je vynikajúcou 
výnimkou.

trálne ustanovenej svetskej vrchnos-
ti. Biskupi sa stali mentormi vodcov. 
V turbulentnej dobe majú ľudia snahu 
podriadiť sa komukoľvek, kto ponúkne 
bezpečnosť, stabilitu a spravodlivosť. 
Ani biskupi, ani vodcovia nemali nič 
proti tomu, aby sa ich moc zvyšovala na 
úkor ľudu.

Okrem toho, že bol vzdelaný, miest-
ny biskup bol napojený na väčšiu orga-
nizáciu, ktorej hlavný stan bol v Ríme. 
Rímska cirkev bola jedinou entitou, 
ktorá si zachovala rímskeho génia orga-
nizovanosti a veľkoleposti. Jej biskup si 
nárokoval Boha na svojej strane; ten ho 
zmocňoval na to, aby na civilné moc-
nosti aplikoval božskú legitímnosť. Pre-
to bolo zvrchovaným záujmom vládcov, 
aby obraňovali biskupovu autoritu.

Konkrétny vládca mohol byť mocnejší 
než biskup alebo pápež, no kresťanstvo 
malo iba jedného pápeža, a ten mohol 
vždy rátať s podporou vládcových riva-
lov, ktorí si chceli zveľadiť svoje malé 
kráľovstvá.3 Pretože pápeži si nároko-
vali moc odpúšťať hriechy a vyslobod-
zovať duše z očistca, každý, kto si prial 
vládnuť v kresťanskom svete, musel sa 
obrátiť na túto jedinú cirkev, aby zís-
kal božskú legitimitu. Pápeži túto moc 
spočiatku uplatnili pri mobilizovali 
kresťanov proti moslimom cez križiacke 
výpravy. Potom ju využívali na mobili-
zovanie kresťanov proti tým kresťan-
ským vládcom, ktorí sa znepáčili cirkev-
nej hierarchii.

Tak v priebehu času Rímska katolícka 
cirkev vyplňovala vákuum, ktoré ostalo 
po odchode Ríma zo scény. Pápežstvo 
sa stalo základným zdrojom autority. 
Západná civilizácia sa stala „kresťan-
stvom“ a rímsky biskup bol pontifiko-
vaný na neomylný Boží hlas, konečný 
rozhodca vo všetkých veciach. On roz-
3  Časy za Wiklefa boli výnimkou. Proti 

sebe ostro bojovali dvaja pápeži. Nakrát-
ko vody skalil ešte tretí pápež. Ich súpere-
nie dôležitým spôsobom prispelo k tomu, 
že Wiklef ostal nažive. Bol ušetrený pred 
potupnou smrťou heretika na hranici. 
Umrel vo svojom dome a za heretika bol 
vyhlásený takmer dvadsať rokov neskôr. 
Jeho kosti boli exhumované, spálené 
a popol rozmetaný do rieky Swift.

hodoval o tom, či sa slnko otáča okolo 
zeme alebo naopak, či sa smie Henrich 
VIII. rozviesť so svojou ženou alebo či 
Biblia smie byť preložená do angličtiny.

Táto moc si vyžadovala, aby sa cir-
kev stala hierarchickou a autoritatív-
nou štruktúrou. Hierarchia sa mohla 
podriadiť Božiemu slovu, podľa ktoré-
ho všetky Božie deti boli „kráľovským 
kňazstvom“. Ale pre neznalosť Božie-
ho slova, biskupi a kňazi sa necítili byť 
povinní zodpovednosťou voči Božiemu 
ľudu, ale voči pápežovi. Bolo kladnou 
skutočnosťou, že cirkev vlastnila v pod-
state všetky strediská učenosti. Tieto 
centrá sa mohli využiť na vzdelávanie 
Božieho ľudu, ale stalo sa aj záujmom 
cirkvi samej, aby dokonca i vzdelaní ľu-
dia boli udržiavaní v neznalosti Biblie.

Cirkev získala svoju moc v mene 
pravdy prostredníctvom oddanej služ-
by, láske k vedomostiam a disciplino-
vanej organizovanej práce. Táto cha-
rakteristika bola zväčša oprávnená 
a nebolo potrebné, aby si svoju moc 
cirkev potvrdzovala klamaním, podvrh-
mi alebo mágiou v spojení s chytráckou 
diplomaciou, vojnami alebo atentátmi. 
Dobre a neslávne známy podvrh, ktorý 
dal cirkvi svetskú moc, bola Konštantí-
nova donácia, Donatio Constantini. 
Tento dokument z 8. storočia, ktorý bol 
údajne napísaný cisárom zo storočia 
štvrtého, Konštantínov dekrét, udeľoval 
svetské moci pápežovi Sylvesterovi, kto-
rý ho bol pokrstil. A trvalo to až do čias 
Renesancie, keď zbožný filológ a autor 
Lorenzo Valla (1405-1457) podvod odha-
lil.

Do čias Tyndalových Kristova Cirkev 
zbožnosti sa stala Rímskou cirkvou 
moci. Moc tak oslepila cirkevnú hierar-
chiu, že začala prenasledovať zbožných 
nasledovateľov Ježiša Krista rovnako, 
ako rímski cisári z čias spred tisíc rokov. 
Biskupské paláce sa stali mučiarňami 
oddaných kresťanov. Napríklad maliar 
Edward Freese bol uväznený v dome 
biskupa vo Fulhame. Jeho zločin? Na 
plátne pre novú krčmu v Colchesteri 
namaľoval „určité vety z Písma, ktoré 
ho urobili známym ako jedného z tých, 
ktorých nazývali heretikmi.“

história cirkvi

Mali dobré dôvody obávať sa 
ľudu, ktorý dlho olupovali krytí 

imperátorskou armádou. Vo 
väčšine prípadov jediný úradník, 

ktorý ostal na pomoc ľudu bol 
biskup alebo kňaz.
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misia

Dlhá cesta:
Zasiahnuť evanjeliom Tibeťanov

Je to dlhá cesta k nášmu cieľu: do 
tibetského kraja v západnej Číne, uza-
vretého pre cudzincov. Žijú v ňom tibet-
skí pastieri z nárečovej skupiny Amdo, 
ich jaky, ovce a kozy. Hlavné mesto 
provincie sme opustili pred svitaním 
a tešíme sa jesenným farbám tibetskej 
planiny. Sneh na vrchoch sa topí a my 
obdivujeme Božie stvorenie. Šiesti spie-
vame chvály v štyroch rôznych reči-
ach. Moja tibetská spolupracovníčka 
učí našich čínskych spoločníkov tibet-
ské duchovné piesne, zatiaľ čo moja 
holandská priateľka a ja snažíme sa 
memorovať čínske. Je takmer tma, keď 
prichádzame do hlavného mesta prefek-
túry. Ráno ideme na policajnú stanicu, 
ktorá sa otvára o deviatej. Úradníci sú 
priateľskí a ja s mojou holandskou pri-
ateľkou dostávame povolenie na cestu 
ďalej v priebehu hodiny. Samozrejme, 
musíme platiť za „povolenie pre cudzin-
cov“, ktoré nám umožňuje zostať tri dni 
v tomto uzavretom kraji. 

Krajina a náboženstvo

Pokračujeme v ceste. Rastúci počet 
modlitebných zástav a kláštorov sa ob-

javuje pozdĺž trávnatej cesty. Väčšie stu-
py (budhistické pamätníky polguľového 
tvaru s popolom „svätých“ mníchov) sú 
obklopené 109 menšími. To je posvätné 
číslo, symbolizujúce počet božstiev, kto-
ré tibetskí budhisti uctievajú. Modliteb-
né mlynčeky sú ponorené v potokoch: 
vodný prúd ich poháňa. Vieme, že kraj, 
do ktorého ideme, je jedným z najnábo-
ženskejších v Tibete, prinajmenšom na-
vonok. Aj tak nás počet modlitebných 
zástav a mlynčekov aj budhistických 
pamätníkov zaráža. Zlaté strechy chrá-
mov sa zdajú byť úplne nové, budovy sú 
obnovené a čerstvo natreté. Čínska vlá-
da podporuje tieto vonkajšie znaky ti-
betského budhizmu, čo uzmieruje ľud 
a priťahuje množstvo turistov.

Budhistická škola 

Naša cesta je takmer pri konci, keď 
naše auto vydržalo strmú úzku poľnú 
cestu, vedúcu k malej škole v horách. 
Priateľský mních ho bezpečne previe-
zol cez bránu starej budovy. Stmieva sa 
a dnes tu nesvieti elektrina. Okolo 60 
detí nás víta v khatách (tradičných šá-
loch) a so širokým úsmevom. Učitelia 

vedia, že sme prišli. Ukazujú nám ško-
lu pri svetle fakieľ a sviečok. V učeb-
ni sú nízke stoly, všade na stenách vi-
díme tibetské nápisy, na jednej stene sú 
thangkas (hodvábne závesy a na nich na-
maľované a ozdobené budhistické bož-
stvá). Pijeme čaj a diskutujeme o po-
trebách tejto malej školy. Dvaja učite-
lia sú mnísi a viaceré z detí sú obleče-
né v mníšskych odevoch. Školu založil 
jeden z väčších kláštorov v tomto oko-
lí. Deti sa učia tibetčinu a študujú bud-
histické spisy. Jeden z našich tibetských 
priateľov sa spýtal, či môžeme pomôcť 
tejto škole. Najpotrebnejšie sú pre nich 
potraviny: múka, ryža, olej a potom 
prikrývky. Mnohé z týchto detí nema-
jú rodné listy a niektoré sú siroty. Väč-
šina z nich bola daná kláštoru. Niekto-
ré nemôžu chodiť do pravidelnej školy 
a niektoré dali sem rodičia, aby študova-
li budhizmus. Škola je viacmenej ilegál-
na... čo máme urobiť? 

Pomoc a evanjelium

Pomoc je nutná a dvere pre evanje-
lium môžu byť otvorené. Učitelia nám 
povedali, že by uvítali tímy učiteľov čín-
štiny, angličtiny a matematiky – pred-
mety, ktoré normálne neučia. Zahranič-
né tímy sem nemôžu prísť, ale čínske 
nepotrebujú povolenie – môžu prísť ke-
dykoľvek a zostať tu, dokedy chcú. To je 
dôvod, prečo sme sem doviedli čínske-
ho brata a dve čínske sestry. Pochádzajú 
z veľkého mesta na východe Číny a pat-
ria do skupiny malých domácich zborov. 
Jeden z nich má okolo 100 príslušníkov, 
zväčša mladých odborníkov, čo chcú 
byť aktívni v misii. Chcú poslať krátko-
dobé tímy a podporovať ich finančne, 

Žiaci 
budhistickej 
školy

Krajina v okolí cesty
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dokonca aj v iných častiach sveta. Po-
čuli o Tibeťanoch, ale vedia veľmi málo 
o ich kultúre a náboženstve. Táto troj-
členná skupina zo Šanghaja absolvova-
la iba trojdenný tréning o misii v tibet-
skej kultúre, predtým než išli s nami na 
túto cestu. Teraz môžu začať plánovať 
svoj prvý krátkodobý pobyt.

Návšteva v rodine

Končíme návštevou u tibetskej rodiny. 
Tibeťania sú známi svojou pohostinnos-
ťou a my sme dostali najlepšie miesta 
na prenocovanie – blízko pece v kuchy-
ni a zároveň obývacej izbe. Keď sme sa 
všetci odobrali na odpočinok, v miest-
nosti zostalo ticho, ale čoskoro sme zba-
dali, že usíname za zvukov spievaných 
budhistických textov, ktoré bez presta-
nia pokračovali. My šiesti sme sa spolu 
modlili: dve cudzinky, trojica Číňanov 
z nárečovej skupiny Han a jedna tibet-
ská veriaca z nárečovej skupiny Amdo. 
Modlili sme sa zvlášť za túto našu tibet-
skú sestru. Bála sa, že nebude môcť za-
spať pri týchto temných zvukoch, lebo 
kedysi sama recitovala mantry („sväté“ 
zvuky, o ktorých veria, že v nich pôso-
bí nadprirodzená moc, chrániaca pred 
zlom). Čoskoro však pokojne spala. Ja 
jediná som nemohla spať. Poslala som 
SMS-správu manželovi s prosbou, aby 
sa za nás modlil. 

„Živý budha“

Pred zotmením sme ešte stihli posta-
viť naše stany v snehu pri kláštore. Keď 
sme potom sedeli okolo pece u našich 
hostiteľov, vošli k nim dve mladé mníš-
ky. Chceli sa pripojiť k ľuďom, čo býva-
li v stanoch. Prišli, aby poznali „živého 
budhu“ (o takých mužoch veria, že sú 
reinkarnáciou Budhu). Tento muž mal 
uzdravujúcu moc – dýchol na chorých 
ľudí a tí boli pomaly uzdravení. Cho-
rí prichádzali z celej provincie i jej oko-
lia. Niekedy zostávali aj tri mesiace. Jed-
na z mníšok mala problémy s hlavou, 
druhá s očami. My poznáme najlepšie-
ho Lekára, toho, ktorý má moc na nebi 
aj na zemi. Chceli sme sa modliť za tie-
to mníšky, ale sme nedostali príležitosť. 
Zajtra dáme hostiteľskej rodine detské 
Biblie v ich reči a niektoré časti Biblie. 
Väčšina z jej členov nepočula nikdy 
meno Ježiš. Kedy sa budú prví miest-
ni Tibeťania volať deťmi živého Boha? 
Budú naši čínski priatelia tí, čo sa budú 
s nimi sdieľať o Božej láske? Mnohí Ti-
beťania nemajú radi Číňanov z historic-
kých dôvodov. Odvážia sa čínski veriaci 

na túto dlhú cestu, aby doniesli evanje-
lium tibetskému ľudu?

Tibeťania z nárečovej skupiny Amdo

Výskumníci delia Tibeťanov pod-
ľa reči na tri hlavné nárečové skupiny: 
Amdo, Stredotibeťania, Khan a početné 
podnárečia. Približne 1,2 milióna Amdo 
Tibeťanov žije v provinciách Qinghai, 
juhozápadný Gansu a severný Siču-
an. Toto územie zahŕňa historický Ti-
bet. Ale čoskoro po vytvorení Ľudovej 
republiky Čína Mao-Ce-Tungom v roku 
1949 Čína včlenila toto územie do okoli-
tých provincií. 

Väčšina Amdo Tibeťanov žije v za-
ostalých horských krajoch ako roľníci 
a pastieri stád. Roľníci pestujú pšenicu 
a kanolu. Pastieri žijú polonomádskym 
životom pri chove jakov, oviec a kôz. Ich 
životná úroveň je veľmi nízka. Tibeťania 
Amdo žijú na krásnom prírodnom úze-
mí vo veľkej nadmorskej výške, kde je 
vzduch veľmi riedky. Zimy sú tu dlhé 
a studené a vlhkosť vzduchu je mini-
málna. Negramotnosť je tu vysoká, oso-
bitne u žien. Dosiahnuť zdravotnú sta-
rostlivosť je tu ťažké a nákladné.

Amdo Tibeťania praktizujú tibetský 
budhizmus. Menej ako 0,01 % z nich vy-
znáva, že sú kresťanmi. Cirkev na ich 
území je veľmi malá – s veriacimi roz-
tratenými v troch provinciách. Mnohí 
z týchto Tibeťanov nikdy nepočuli jasné 
evanjelium. Preklad Biblie do nárečia 
Amdo pokračuje a je nádej, že čosko-
ro bude preložený a vytlačený Nový zá-
kon. 

Modlime sa za Tibeťanov pri 
uvedomení si nasledujúcich 
skutočností!

Byť Tibeťanom znamená byť budhis-
tom. Prosíme, modlite sa za malý počet 
veriacich z nárečovej skupiny Amdo. Je 
ich iba niekoľko. Modlime sa, aby ich 
viera bola taká silná, žeby ju nemohol 
zlomiť tlak zo strany rodiny, priateľov 
a budhistickej komunity. Modlime sa za 
ich jednotu i za túžbu a smelosť hovoriť 
evanjelium ostatným.

Tibetský budhizmus je satanovou 
pevnosťou. Modlime sa za Tibeťanov, 
čo ešte nepočuli o Pánovi Ježišovi a tak 
ho ani nemohli poznať! Modlime sa, 
aby boli sklamaní budhizmom a zatú-
žili poznať Pravdu! Modlime sa, aby lži 
a nezrovnalosti budhizmu boli odkryté 
a žeby sa mnohí Tibeťania mohli stret-
núť so živým Ježišom – skrze sny, číta-
nie Nového zákona a pozeranie kresťan-
ských filmov! Modlime sa za prielom 
evanjelia v Tibete!

Číňania z nárečovej skupiny Han 
pohŕdajú Tibeťanmi. Modlime sa, aby 
mnohí čínski kresťania z tejto skupi-
ny prežili povolanie zvestovať evanje-
lium Tibeťanom! Modlime sa, aby mali 
záujem študovať ich reč a kultúru, ale 
aj túžili a snažili sa ich milovať. Mod-
lime sa, aby ich vedeli slovami aj skut-
kami účinne osloviť evanjeliom Pána 
Ježiša Krista!

misia

Tibetské 
ženy
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úvaha

JAROMÍR ANDRÝSEK

Hledání klíče
Jednou z charakteristik dnešního člo-

věka je snaha vytvářet zdání, že vypadá 
lépe a že je chytřejší, než ve skutečnosti 
je. Lidé chtějí vypadat skvěle a být zají-
maví. Existují dokonce odborníci na 
vytváření „image“, kteří lidem pomá-
hají dosáhnout úspěchu. Přitom se vše 
soustředí na povrch, na zdání a ne na 
vlastní hodnotu lidské existence. Není 
důležité, kým člověk skutečně je, jaké 
má vlastnosti a schopnosti, důležitý je 
spíše to, jeho obraz o své osobě vnu-
tí svému okolí. Ve společnosti se však 
setkáme i s opačným trendem, s návra-
tem k sobě samému a hledáním vlastní 
identity.

Cesta do vlastního nitra se však jen 
těžko vyhne otázce spirituality. Je zají-
mavé, že lidé se dnes nebrání duchov-
ním prožitkům, přestože s nábožen-
stvím jako institucí mají problém. 
Lidé prožívají duchovní zkušenosti 
nejrůznějšího druhu a v duchovnu 
hledají klíč. K čemu? Ke své osobnosti 
a mezilidským vztahům. Lidé touží po 
duchovnu, protože už nechtějí zůstávat 
na povrchu a neustále budit zdání toho 
lepšího. Hledají hlubší prožitek, který 
by je skutečně naplnil. Kniha Kazatel 
(3,11) říká, že Bůh „dal lidem do srdce 
touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne 
začátek, ani konec díla, které Bůh koná.“

V uvedené citaci je zmínka o tom, co 
mají hledači duchovních zážitků spo-
lečného, totiž onu těžko popsatelnou 
a definovatelnou touhu po věčnosti. Ve 
výroku Kazatele je zároveň naznačena 
i cesta k úspěchu, totiž vědomí Boha 
a jeho přítomnosti. Odsud už je jen krok 
k navázání vztahu s ním. On totiž naší 
touze po věčnosti dobře rozumí a jde jí 
vstříc. Bůh nám tu touhu do srdce vložil 
a On jediný ji také může uspokojit.

Není také tajemstvím, že se lidé zají-
mají o duchovní rozměr života v situ-
aci zkoušek a osobních ztrát. Cesta ke 
spiritualitě je vlastně hledáním klíče, 
hledáním štěstí. Člověk touží po smys-
lu, touží po kvalitním životě a Bůh mu 
v osobě Ježíše Krista vychází vstříc. Zve 
ho na cestu nového života (Ř 6,4), chce, 
aby náš život měl odpovídající kvalitu. 
Zatímco konzumní společnost vidí hod-
notu člověka v tom, co má a jaký podá-
vá výkon, tak Kristovo evangelium nás 

vede k samé podstatě života, k tajemství 
našeho bytí, totiž k Bohu, jeho tvůrci. 

Evangelium nám, hledajícím, podá-
vá klíč ke kvalitnímu životu (Mk 8,35): 
„Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, 
ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro 
mne a pro evangelium, zachrání jej.“ Klíč 
nám nepomůže, pokud jej neuchopíme 
a neotevřeme dveře, před nimiž stojí-
me. V tom spočívá tajemství duchovní-
ho života, k němuž nás Pán života, Ježíš 
Kristus, zve. Chce, abychom se vzdali 
toho, co je překážkou našeho vztahu 
s Bohem.

Když o těchto věcech mluvil Ježíš 
s učedníky na závěr svého pozemského 
působení, zdůvodnil to slovy (J 15,11): 
„To jsem vám pověděl, aby moje radost byla 
ve vás a vaše radost, aby byla plná.“ Použil 
při tom metaforu vinaře, která byla 
v Izraeli známá hlavně díky proroku 
Izajáši (5) a jeho písni O vinici. Hospo-
din v ní vystupuje jako starostlivý vinař, 
který se o svou vinici – rozuměj o svůj 
lid Izrael - pečlivě staral. Když nastal 
čas, očekával, že přinese sladké ovo-
ce, ale dočkal se jen trpkých plodů. Ta 
píseň odrážela atmosféru z dob působe-
ní proroka Izajáše a ukazuje, že pěsto-
vání spirituality a kultivování osobnosti 
nebylo zrovna „in.“

Hospodin posílal proroky, snažil se 
svůj lid vychovávat, jenže jeho vinice 
přinesla místo sladkých plodů jen trp-
ké víno. Lidé zůstávali na jen povrchu. 
Bůh čekal právo, ale viděl bezpráví, hle-
dal spravedlnost, ale slyšel jen nářky 
o nespravedlnosti. To je ostatně obraz 
i naší současné společnosti, která vede 
evropský žebříček korupce ve veřejném 
prostoru. O důvod víc, proč lidé hleda-
jí bezpečné prostředí a rozvíjejí svou 
spiritualitu. Lidé prožívají rozčarování, 
budoucnost vidí spíše černě a ohlížejí 
se po tradičních hodnotách. Ostatně 
podobné rysy nesla židovská společnost 
v Palestině v Ježíšově době. Navenek 
se rozvíjela, díky globálnímu působení 
civilizovaného Říma, ale zevnitř byla 
prázdná, rozkládaná kulturou heleniz-
mu. A do této atmosféry promlouvá 
Ježíš (J 15,1-7):

„Jsem kmen vinné révy a můj Otec je 
vinařem. Odřezává plané výhonky a plod-
né očišťuje, aby nesly větší úrodu. I vás 

očistil, a to mým poselstvím. Zůstaňte ve 
spojení se mnou. Vždyť výhonek oddělený 
od kmene, nemůže nést žádné ovoce, právě 
tak je to i s vámi. Já jsem vinný kmen a vy 
jste výhonky. Proto jen v těsném spojení se 
mnou prožijete plodný život. Beze mne to 
nedokážete. Kdo žije beze mne, bude jako 
planý výhonek odříznut, uschne a bude 
spálen. Zůstanete-li se mnou ve spojení, 
dostanete vše oč v modlitbě požádáte.“ 

Tato slova zazněla krátce po Ježíšově 
poslední večeři s učedníky. Pak spo-
lu odešli za potok Cedron, kde byly 
zahrady a vinice. Tam se Ježíš zasta-
vil, rozhlédl kolem a představil se jako 
vinný kmen. O učednících mluvil jako 
o ratolestech. Možná si vzpomněli na tu 
starou Izajášovu píseň O vinici a vinaři. 
Jenže ani Ježíšův koncept spirituality 
nezůstává na povrchu, jde do hloubky. 
Nepředstavuje se jen jako vinař, který se 
o révu stará z vnějšku. Ježíš se předsta-
vuje jako životodárný kmen, který dává 
révě živiny zevnitř. Své žáky staví do 
role ratolestí, přímo napojených na něj. 
Stává se klíčem k pravému životu. On 
je základem ryzího křesťanství a hlu-
boké spirituality, kterou pěstovali i Hus 
s Komenským. Můžeme na ni navázat, 
když vstoupíme do otevřeného vztahu 
s Ježíšem Kristem, jako Pánem života. 
Jeho slovo obživuje a dává naději. Duch 
svatý ji obnovuje a dává ji osobní a zcela 
konkrétní rozměr. Dejme se jím vést.
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Jan Ostrolucký 
Symbolika 

Jeruzalémských bran
V současné době je Jeruzalém předmětem zájmu 

celého světa a na řešení jeho problémů se chce celý 
svět také podílet. Několikrát se otázka jeho rozděle-
ní na dvě hlavní města – pro stát Izrael a pro budou-
cí palestinský stát – projednávala v OSN. O žádné 
jiné zemi nevydala OSN tolik rezolucí, jako o Izraeli 
a Jeruzalému. Je předmětem Božích záměrů, ale také 
ohniskem naděje lidstva na zajištění míru na Blízkém 
východu. 

Toto praví Panovník Hospodin: 
„To je Jeruzalém. Postavil jsem jej doprostřed 

pronárodů a okolo něho jsou země.“ 
(Ezechiel 5,5)

Bůh Jeruzalém miluje, satan nenávidí. Jeruzalém 
je svatým městem pro tři monoteistická náboženství: 
judaismus, křesťanství a islám. V něm je počátek 
křesťanství, zde vznikl první sbor křesťanské církve. 
Národy jsou tímto městem fascinovány a budou tam 
proudit, až se Ježíš Kristus vrátí, aby tam a odtud vládl. 
S Jeruzalémem bude v budoucnu spojen úděl celého 
světa.

Proč si Bůh vyhledal zrovna Jeruzalém jako budoucí 
sídlo svého milovaného Syna, Ježíše Krista, jako Krále? 
Proč zrovna v něm stál a bude stát jediný Boží chrám 
na světě? Proč zrovna tam stála Golgota, na které 
zemřel Boží Syn? O tom všem se zmiňuje nová publi-
kace Jána Ostroluckého, je však zaměřena na jeruza-
lémské brány. Jaký je symbolický význam těchto bran, 
zejména pro Ježíšovu církev? 

Publikace má čtyři části. První se týká symboliky 
oprav deseti bran za Nehemjáše, druhá část se věnu-
je pobytu Ježíše Krista v Jeruzalémě, třetí pak mluví 
o symbolice 
dnešních 
osmi bran, 
kterými 
procházejí 
návštěvníci 
tohoto slav-
ného města, 
a čtvrtá část 
odkrývá bib-
lický proroc-
ký pohled na 
dvanáct bran 
v budoucím 
království 
Mesiáše 
v tomto měs-
tě.

Izrael a recenze

Izrael jako země má zvláštní 
schopnost přitáhnout pozor-
nost. Někteří ji nenávidí, jiní ji 
naopak milují. K milovníkům 
Izraele patří i průvodce Izraelem 
a náš nedávný (10. - 14. června 
2014) host, Gerhard Frey. Nav-
štívil Křesťanské sbory ve Slez-
sku (Bohumín, Český Těšín, 
Havířov, Karviná) a na závěr 
svého pobytu i sbor v Brně, kde 
v rámci biblické školy předná-
šel o Hospodinových svátcích. 
Jedním z témat jeho přednášek 
byla také problematika vody 

v Izraeli. Pokusím se ji trochu přiblížit.
Bratr Frey je obdarovaný vypravěč, který dokáže posluchače 

zaujmout a získat pro předmět svých přednášek. Ten, kdo ho 
zná, ví, že předmětem jeho zájmu je Izrael. Malá demokratic-
ká země, uprostřed arabského světa. Země s bohatou historií 
a pozoruhodnou současností. Země, která se doslova před očima 
mění z pouště v zahradu. Příkladem takového místa je čtvrtmi-
liónová Beerševa v poušti Arava. Pěstuje se tam zelenina doslo-
va uprostřed pouště. 60% izraelského exportu zeleniny a ovoce 
pochází z této oblasti. Podobně se začíná zelenat i Judská poušť 
a oblast Samaří, pouští je víc než polovina země. 

Pro zalesňování a pěstování plodin však Izrael potřebuje 
dostatek vody, ale té je zoufale málo. V zemi byl vyhlášen stav 
nouze. V létě nespadne v zemi ani kapka. Na podzim začínají 
brzké deště. Hlavní srážkové období, mezi prosincem a úno-
rem, vláhu nepřineslo. Trochu pozdního deště spadlo v březnu 
a v dubnu. Hladina hlavního zásobníku vody, Genezaretského 
jezera, však zůstává asi čtyři metry pod obvyklou úrovní. Izrael 
musí tedy hledat další možnosti, jak získat vodu. Jedním z nich 
jsou zařízení na odsolování mořské vody, která už fungují na 
pobřeží Středozemního moře. Dalším jsou investice do stávající 
vodovodní sítě tak, aby měla co nejmenší ztráty. Ty se momen-
tálně pohybují na 5%, zatímco arabská území do sítě neinvestují. 
Ta je ve velmi špatném stavu, takže se z ní ztrácí až 60% vody. 
Přispívá k tomu i skutečnost, že arabská síť není opatřena vodo-
měry. Evropské dotace na obnovu vodovodní sítě se ztrácejí na 
soukromých kontech a vzácná voda v zemi. Izraelské zavlažova-
cí systémy jsou oproti tomu řízeny počítači a dávkují vodu ke 
kořínkům doslova po kapkách.

Dobrým zdrojem pitné vody se Izraeli staly prameny vytéka-
jící z Golanských výšin. Odtud je vedeno potrubí na jih země 
až do Beerševy. Izrael dokonce zásobuje vodou sousední Jor-
dánsko, kde je jí ještě větší nedostatek. Vodu dodává Izrael i do 
Pásma Gazy či Západního břehu Jordánu a stává se tak zdrojem 
požehnání zemím, které se k němu nechovají zrovna přátelsky. 
Izrael zpracovává i odpadní vodu, kterou využívá v zemědělství. 
Ty nejlepší fíky z Izraele jsou zavlažovány pročištěnou odpadní 
vodou. A tak se země, která je z větší části pouští, pomalu stá-
vá zelenou zahradou a producentem plodin, které exportuje do 
mnoha zemí světa.

Voda v Izraeli

Z PŘEDNÁŠEK GERHARDA FREYE
UPRAVIL JAROMÍR ANDRÝSEK
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recenzia

Vydavateľstvá Vyšehrad 
a Kalich, 2014, 296 strán

Vydavateľstvo Vyšehrad ponúka či-
tateľom už siedmu knihu v sérii rozho-
vorov nad biblickými textami, tentoraz 
v spolupráci s vydavateľstvom Kalich. 
Za celou sériou kníh ako i rozhlasových 
rozhovorov na vlnách TWR i Českého 
rozhlasu, na ktorých sa knihy zaklada-
jú, stojí Petr Vaďura, rozhlasový redak-
tor a tiež spolupracovník redakcie Živé-
ho slova. Jeden z autorov publikácie je 
teda čitateľom nášho časopisu známy; 
to isté možno zrejme povedať o knižnej 
sérii Rozhovory nad Biblí, z ktorej viaceré 
knihy už boli predstavené na stránkach 
časopisu.

Novou však pre našich čitateľov bude 
druhá z autorskej dvojice. Biblistka Ga-
briela Ivana Vlková je členkou domini-
kánskeho rádu a dekankou Cyrilome-
todovskej teologickej fakulty Univerzi-
ty Palackého v Olomouci. Knihou Izai-
áša sa bližšie zaoberá od svojich doktor-
ských štúdií a je okrem iného autorkou 
monografie Hospodinův služebník a nová 
smlouva.

Kniha vznikla na základe rozhlaso-
vých rozhovorov, čo sa pochopiteľne od-
ráža na jej forme. Jedným dôsledkom je 
šírka či hĺbka záberu jednotlivých kapi-
tol – jednoducho sa sem nemohlo vojsť 
všetko, čo by sa o tom-ktorom texte dalo 
povedať. Druhým je členenie na kapito-
ly, ktoré je nutne podriadené formátu 
rozhlasových programov. Kniha si ne-
dáva za cieľ nahradiť biblický komen-
tár, chce však čitateľom zrozumiteľnou 
formou priblížiť posolstvo dávnej a zá-
sadne dôležitej biblickej knihy, a to robí 
znamenite.

Rozhovory vychádzajú z textu Čes-
kého ekumenického prekladu, bib-
listka však neraz odkazuje na heb-
rejský text a tak približuje posluchá-
čom či čitateľom detaily a nuansy, kto-
ré je v preklade ťažké alebo nemožné 
vnímať. Komentuje i ťažšie zrozumi-
teľné miesta, kde odborníci nenachá-
dzajú konsenzus a nemožno dogma-
ticky trvať na jednoznačnom výklade, 
v takom prípade uvádza viaceré mož-
né pohľady na text a ten svoj podopie-

ra argumentmi z dobového i literárne-
ho kontextu.

Posolstvo proroctva je vykladané na 
jeho vlastnom historickom pozadí. Tým 
je pre prvých 39 kapitol situácia v jud-
skom kráľovstve v 8. storočí pred Kris-
tom, teda hlavne doba kráľov Achá-
za a Chizkiju (Ezechiáša), pre kapitoly 
40-55 doba konca babylonského zaja-
tia v 6. storočí a pre kapitoly 56-66 život 
navrátilcov v Judsku po exile. Z toho je 
zrejmé, že autorka sa prikláňa k pohľa-
du, ktorý vníma knihu Izaiáš ako dielo 
viacerých autorov. Nerobí to však z pri-
mitívneho a predpojatého dôvodu, kto-
rý nepripúšťa možnosť konkrétnych 
prorockých predpovedí (tým sa u Izaiá-
ša v žiadnom prípade nedá vyhnúť), ale 
berie vážne otázku, v akej situácii žijú 
pôvodní príjemcovia proroctva. Text 
knihy však kvôli tomu nie je rozporci-
ovaný na navzájom nezávislé kusy, prá-
ve naopak. Autorka opakovane pracuje 
s knihou ako s jednotným dielom, kto-
rej časti na seba navzájom nadväzujú 
a odkazujú.

V prvej časti (kk. 1-39) zaznieva naj-
mä varovné posolstvo adresované du-
chovne i politicky zmätenému kráľov-
stvu v nepokojnej dobe. Prorok pranie-
ruje neveru v duchovnej oblasti i laví-
rovanie v oblasti politickej (vzťahy so 
severným kráľovstvom Izraela, Sýriou, 
Egyptom i Asýriou) a povzbudzuje svo-
jich súčasníkov k spoľahnutiu sa na 
Hospodina. „Cílem těchto veršů je před-

Izajáš – svědectví o vítězící důvěře
Gabriela Ivana Vlková a Petr Vaďura
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stavit Hospodina jako toho, kdo o svůj lid 
stojí a kdo se jej snaží dovést k poznání, že 
společenství s ním je jistější než tisíce sebe-
lépe vymyšlených lidských plánů.“ (s. 122)

V druhej časti (kk. 40-55) znie posol-
stvo nádeje a útechy pre Židov, na kto-
rých sa splnili varovania z prvej časti 
prorockej knihy – za opakovanú never-
nosť boli odvedení do babylonského za-
jatia; teraz sa však miera trestu naplnila 
a súdom očistený národ sa má vrátiť do 
vlasti. Tu sa objavuje i dôležitá postava 
Hospodinovho služobníka, ktorá púta 
pozornosť aj súčasných čitateľov Biblie. 
Autorkin pohľad je zrejmý z nasledov-
ného dialógu:

Čtyřicátá druhá kapitola začíná první 
písní o Hospodinově služebníku. Kdo 
v ní tímto služebníkem je?

Odpověď na tuto otázku není tak jed-
noduchá. Nový zákon samozřejmě vidí 
ve služebníku Krista, k čemuž se ještě 
vrátíme. Pro nás je však důležité od-
povědět na otázku, koho za služební-
ka pokládali první adresáti těchto textů, 
kteří četli nebo poslouchali knihu Izajáš 
v době jejího vzniku. (s. 163)

Novozákonní interpretace postavy 
našeho služebníka je jednoznačná. Text 
knihy Izajáš tím však nikterak není zná-
silněn. Vždyť i Kristus je Izraelitou. Do-
konalým způsobem naplňuje roli, kte-
rou Starý zákon přiřkl Božímu lidu. 
Tam, kde Izrael ve svých dějinách selhá-
val, Ježíš obstál. (s. 168)

Tretia časť (kk. 56-66) sa prihovára Ži-
dom, navrátivším sa z exilu, a problé-
my tu riešené sa podobajú tým, o kto-
rých hovoria aj knihy Ezdráša, Nehe-
miáša a Malachiáša. Hospodin zvíťazil 
nad modlami, keď dokázal svoju moc 
a priviedol svoj ľud do vlasti, ich život 
však nezodpovedá optimistickým oča-
kávaniam. Znova sa objavuje nevernosť 
vo vzťahu k Bohu, vykorisťovanie vo 
vzťahu k blížnym a celková „blbá nála-
da“. Prorok však už nehrozí novým exi-
lom, ale snaží sa prebudiť súkmeňovcov 
z duchovnej letargie pohľadom na po-
núkanú Božiu spásu:

Nejsme na tom dnes v lecčem 
podobně jako tehdejší Izrael? I my 
máme před sebou ideál, ovšem 
realita je od něj leckdy na hony 
daleko.

A přesto je velmi důležité se ideálu 
nevzdávat! Kniha Izajáš předkládá ob-
raz ideálního Jeruzaléma, my máme ide-
ál církve. Nesmíme od něj nikdy sle-

vit, protože jen díky němu víme, do 
jaké podoby máme dorůst. … Kniha Iza-
jáš není ničím jiným než výzvou k roz-
hodnutí pro přijetí Boží nabídky a cesty. 
Kdo toto rozhodnutí učiní, začíná mít 
na spáse podíl, i když je jeho život ještě 
plný nedostatků a dovršení spásy se zdá 
být v nedohlednu. (s. 272-3)

Dnes bychom si mohli myslet,
že lidé tehdy byli naivní, když 
doufali v modly. Jsme jiní?

Modly si vytváří každá doba a spo-
ustu model máme kolem sebe samo-
zřejmě i my. Modlami se stává vše, co 
„musíme mít“, neboť jinak by nám ži-
vot připadal méně hodnotný. Modla-
mi mohou být politické ideje či osoby, 
od nichž očekáváme zajištění šťastněj-
šího zítřka; různé formy zábavy, bez 
nichž nám něco důležitého chybí; ce-
lebrity, které napodobujeme, protože 
chceme být stejně tak krásní a úspěš-
ní. Mnohé z toho samo o sobě nemu-
sí být špatné, ovšem nesmí to určo-
vat hodnotu našeho života. Konzumní 
svět dneška představuje jakési nové 
pohanství. … Je třeba poctivě hle-
dat odpověď na otázky: Co mě může 
z beznaděje a pomíjivosti? K čemu 
se obracím, když jsem konfrontová-
na s existenciálními otázkami života? 
Pokud se neotevřu transcendentnímu 
Bohu, chovám se tváří v tvář vlastní 
pomíjivosti stejně naivně jako ti, kdo 
věnovali tolik energie, času a úsilí vý-
robě model v starověku. … Proto je 
poselství našich řádků stále aktuální. 
(s. 177-178)

Z pohľadu autora tejto recenzie je veľ-
mi hodnotné vysvetlenie posolstva kni-
hy Izaiáš v jej kontexte, teda s úsilím po-
rozumieť, čo mal na mysli samotný pro-
rok a čo si z jeho slov mohli odniesť pô-
vodní poslucháči. Viac by sa dalo pove-
dať k tomu, čo mal na mysli Svätý Duch 
ako hlavný pôvodca posolstva knihy, kto-
rý aj ňou pripravoval pôdu pre príchod 
Ježiša – Mesiáša a Služobníka v jednej 
osobe. (Autorka sa venuje aj tejto otázke, 
hoci nie prioritne.) A veľmi zaujímavé by 
bolo sledovať, ako Izaiáša používajú au-
tori Novej zmluvy – treba však pripustiť, 
že je to problematika rozsiahla a zrejme 
by presiahla dostupný rámec rozhlaso-
vých programov. Aj pri tomto vedomom 
zameraní sa autorov na Izaiáša ako kni-
hu starozmluvnú je to veľmi podnetné 
a obohacujúce čítanie.

Jak křesťané čtou texty posledních 
kapitol knihy Izajáš?

Křesťané tyto texty většinou apliku-
jí na církev, tedy i na sebe. Proto je tře-
ba dbát na to, aby nedošlo k přílišnému 
zúžení. Jeruzalém je matkou všech, kdo 
se upřímně chtějí přimknout k Hospo-
dinu. Proto je lépe nemluvit o církvi, 
nýbrž o Božím lidu. Když totiž čteme 
v závěru knihy Zjevení popis nebeské-
ho Jeruzaléma, nacházíme v něm jak 
jména dvanácti apoštolů Ježíšových, 
tak jména dvanácti pokolení Izraele. 
To může být výmluvným svědectvím, 
že lid Staré smlouvy má spolu s lidem 
Nové smlouvy tvořit jeden celek – obec 
Boží. (s. 268)

recenzia

Docentka Gabriela 
Ivana Vlková
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Jak dobře kázat?
Jaký je rozdíl mezi dobrým a špatným 

kázáním? Po dobrém kázání se kaza-
tel zamyslí nad sebou, po špatném se 
zamyslí posluchači nad kazatelem. 

Stalo se již tradicí, že Shromáždění 
starších bratří je spojeno s biblickým 
vyučováním. Při letošním setkání bratří 
ve Vranově u Brna ve dnech 26. - 29. 3. 
2014 to bylo v zásadě téma přípravy 
kázání. Lektorem byl bratr Rastislav 
Betina, kazatel Církve bratrské v Koši-
cích.

Téma bylo uvedeno předně praktický-
mi příklady, jak může vypadat kázání, 
které posluchače opravdu zaujme. Byla 
to jednak kázání o prorokovi Jonášovi, 
jednak vybrané pasáže ze života Jozu-
ova. Jsou to výkladová kázání, která 
vycházejí z textu Bible. A stejně jako 
Bible, jsou i tato kázání kristocentrická 
a obsahují i aplikaci pro nás v dnešní 
době. 

Jonášův příběh byl rozčleněn na pět 
kázání (Bůh, který se nevzdává, Zachrá-
nění námořníci, Zachráněný prorok, 
Zachráněné město a Lítostivý Bůh). 
Důraz byl na to, co se z těchto příkladů 
dovídáme o Pánu Bohu. Většinou totiž 
v těchto příbězích hledáme nejprve 
sebe, asi jako když dostaneme do rukou 
nějakou fotografii z akce, kde jsme byli. 
Každé z kázání mělo svou přesně při-
pravenou cílenou strukturu, vedoucí 
k osobnímu rozhodnutí. 

Pokud jde o pasáže ze života Boží-
ho služebníka Jozue, kázání „Výměna 
stráží“ týkající se počátku Jozuovy služ-
by, nám ukázalo, co se v životě Božího 
lidu mění (osoby a situace) i co se nemě-
ní (Boží sliby, Boží přítomnost a Boží slo-
vo). V kázání „Boží vůdce a Boží lid“ byl 
uveden charakter, jaký má vůdce mít 
(být povolaný, pověřený, slabý a posluš-
ný) a také, jak má vypadat Boží lid 
směrem k Bohu, k sobě navzájem i ve 
vztahu ke svému vůdci. Dalším kázá-
ním bylo „Pod Božím hněvem“ (což byl 
známý případ Akánovy svatokrádeže 
a její důsledy) a konečně „Duchovní 
reparát“ (o dobytí města Hai), zde byla 
zdůrazněna možnost nového začátku, 
nové taktiky (která se mění) a obnovené 
oddanosti Božího lidu. 

Součástí vyučování o kázání byla 
i praktická příprava kázání. „Kázání 
je charakterizováno dvěma „D“ – dar 
a dřina. Dar je od Pána Boha, uděluje jej 
svobodně tomu, komu chce. K Božímu 
daru musíme připojit z naší strany svou 
dřinu.“

Před vlastní přípravou kázání potře-
bujeme mít jasno ve třech otázkách: 
Kdo jsou naši posluchači, co jim chci 
sdělit (aby se to dalo vyjádřit jedinou 
větou) a jak to říci, abych oslovil celou 
bytost posluchačů (jejich mysl, aby je 
to zahřálo u srdce, jejich intelektu, 
aby pochopili biblické pravdy, ale také 

jejich vůli, aby byli sdělenému posluš-
ní).

Kázání má svůj úvod. Úvod má vyvo-
lat zájem na straně posluchače a získat 
si jeho pozornost. „Posluchači se během 
dvou tří minut rozhodnou, budou-li 
poslouchat nebo ne.“ Úvod může tvořit 
krátký příběh, vhodný vtip, provoka-
tivní věta, zajímavý citát nebo aktuální 
dění. Úvod má ještě jeden důležitý cíl – 
uvést téma kázání. 

Jádro kázání má mít svou myšlenko-
vou osnovu. „Osnova je pro kázání tím, 
čím je pro naše tělo kostra – drží celé 
tělo pohromadě.“ „Hlavní myšlenka 
kázání je dána hlavní myšlenkou textu. 
Kázání je rozvinutím hlavní myšlenky. 
Text kázání pro nás nikdy nesmí být 
věšákem, na který si zavěsíme své myš-
lenky, byť i biblické.“ 

Osnova má význam pro kazate-
le – může si systematicky uspořádat 
myšlenky. Nedriblujme po hřišti – ale 
buďme zaměřeni na branku či na koš! 
To je cílem kázání, bodovat. Osnova má 
význam i pro posluchače, umožňuje jim 
lépe si pamatovat slyšené. 

Závěr kázání není jeho konec. Je to 
nejtěžší část kázání – aby se kázání 
nerozplizlo, ale aby se naopak koncen-
trovalo na to nejdůležitější. Aby vedlo 
k výzvě. Někdy řečnická otázka, kon-
krétní a osobní. Závěr se má dotýkat 
srdce a vůle posluchače. Zásady pro 

Shromáždění starších Křesťanských sborů ve 
Vranově u Brna od 26. do 29. března 2014
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závěr: má být stručný, úderný a adresný 
(osobní). Má to být příslovečná třešnič-
ka na dortu. 

Zájemci o výkladová kázání o kni-
ze Jonášově a o vybraných statích ze 
života Jozue (byla velmi oslovující) 
si je mohou stáhnout na webových 
stránkách Křesťanských sborů www.
krestanskesbory.cz v rubrice Záznamy 
ze shromáždění starších 2014. Kázání 
na téma Jonášova příběhu vyšla také 
tiskem v knížce „Malá kniha o veľkom 
Bohu“, Rastislav Betina (2012 – ISBN 
978-80-968358-7-4).

K osobě autorově: (vyňato ze sborníku 
Biblické vyučování Shromáždění starších 
KřS 2014). 

Kazatel Rastislav Betina se narodil 13. 
3. 1959 v Bratislavě. Jeho otec Vladimír 
Betina – profesor mikrobiologie a vedoucí 
katedry mikrobiologie na chemicko-techno-
logické fakultě v Bratislavě – byl dlouho-
letým laickým kazatelem Církve bratrské. 
(Byl vynikajícím básníkem a například 
„Piesne duchovné“ z r. 1987 slovenských 
Kresťanských zborov obsahuje jeho 25 tex-
tů písní). Pro své křesťanské přesvědčení 
a aktivní činnosti v církvi byl v roce 1974 
vyloučen z pedagogické činnosti a vrátil se 
k ní až po rehabilitaci v roce 1989. 

Matka Milena po vystudování medicíny 
pracovala dlouhé roky jako výzkumný pra-
covník v Ústavu mikrobiologie a biochemie 
v Bratislavě. Čtyři děti těchto rodičů tedy 
vyrůstaly v rodině, kde věda a víra stály 
vedle sebe jako dvě cesty poznávání jedno-
ho a téhož Boha, který je Bohem stvoření 
i Bohem spasení. 

Syn Rastislav se v r. 1978 po ukončení 
gymnázia přihlásil na studium teologie na 
Evangelické bohoslovecké fakultě v Brati-
slavě. Tomuto rozhodnutí předcházel proži-
tek vnitřního Božího povolání do kazatelské 
služby; obdarování k ní u bratra rozeznal 
a potvrdil místní sbor, ve kterém rostl 
a působil.

Po ukončení teologického studia v r. 1983 
bratr Rastislav pracoval tři roky jako noč-
ní hlídač. V roce 1986 dostal státní souhlas 
k výkonu kazatelské činnosti a stal se kaza-
telem ve sboru Církve bratrské v Bardejo-
ve, kde působil 26 let. V létě 2012 se pře-
stěhoval do Košic, kde působí jako kazatel 
a správce místního sboru Církve bratrské. 

Bratr Rastislav Betina je ženatý 
a s manželkou Hanou mají dvě děti – dceru 
Deboru a syna Timotea (a vnučku Leu). 

Co bylo ve Vranově dál? 

Byly zde samozřejmě také ranní mod-

litební ztišení a večery sdílení a svědec-
tví. Hodně se zpívalo – není bez zajíma-
vosti, že se používaly „zďovky“ a písně 
od klasických až po písně dnešních mla-
dých lidí. Co mohu dosvědčit, je že jsme 
zde prožívali krásné bratrské společen-
ství, které bych přál všem spoluvykou-
peným nejen pro tuto akci, ale i v běž-
ném životě ve svých domácích sborech. 

Jedním z důležitých prvků byla také 
sobotní zamyšlení bratří Vladimíra 
Pípala na téma „Rozvody v církvi“, Jiří-
ho Krejčího „Rozvod a nový sňatek“ 
a Meinolfa Mellwiga „Prevence rodinné-
ho života“. I tato zamyšlení je možno si 
stáhnout a poslechnout na výše uvede-
ných webových stránkách. Domnívám 
se, že starší sborů by se těmito tématy 
měli ve vlastním zájmu zabývat, neboť 
rozvody v církvích jsou dnešní bolestí 
našeho křesťanského života. Měli by-
chom udělat vše pro to, aby jich bylo co 
nejméně. 

Atmosféra setkání je těžko sdělitelná. 
Doporučoval bych zejména mladším 
bratrům, kterým leží Boží dílo na srdci, 
aby využívali možností takováto setkání 
prožít osobně. Ta možnost zde je a stojí 
to za to!

ze života sborů

Kazatel Církve 
bratrské Rastislav 
Betina
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křesťanský život

Zvláštnost této ctnosti
Naši řadu ctností začínáme zcela 

úmyslně ctností rozumnosti. Je to pro-
to, že mezi ctnostmi zaujímá zvláštní 
postavení. Je jednou ze čtyř hlavních, 
resp. kardinálních ctností starověku 
a středověku. Je uvedena také v knize 
Moudrosti 8,7 – jednoho ze spisů hele-
nistického židovství: „A miluje-li kdo 
spravedlnost, jejím dílem jsou ctnosti; ona 
vyučuje rozvaze a rozumnosti, spravedlnos-
ti a statečnosti, nad které v lidském životě 
není nic prospěšnějšího.“ 

V Nikomachově etice se Aristoteles 
obšírně zabývá ctností rozumnosti, pro 
kterou používá řecké slovo „fronesis“. 
Rozumností chápe praktickou rozum-
nost. Ta rozhoduje, jak máme jednat 
v konkrétním případě, na rozdíl od 
vědy, která má za cíl objevit všeobecně 
platné zákonitosti. 

Zvláštní postavení praktické rozum-
nosti mezi ctnostmi vyplývá ze dvou 
důvodů: Jednak má praktická rozum-
nost vazbu na rozum, zatímco ostatní 
ctnosti se týkají charakteru. Za druhé 

má praktická rozumnost vedoucí funk-
ci pro ostatní ctnosti. Dbá na to, aby 
se charakterové ctnosti uskutečňovaly 
v daném případě přiměřenými pro-
středky. Ukažme si to na příkladu sta-
tečnosti a štědrosti. Příliš málo odvahy 
je zbabělost, příliš mnoho odvahy je 
svévole, pravá míra je ctnost statečnos-
ti. A je to praktická rozumnost, která 
zde musí stanovit, co je v daném kon-
krétním případě pravá míra. Právě tak 
je tomu i se štědrostí: stejné jednání, 
které je v jednom případě velkorysé, by 
mohlo být v jiné situaci mrháním anebo 
v ještě jiné třeba zase naopak lakom-
stvím. 

 Soudnost tedy hraje v životě ctnost-
ného člověka ústřední, nepostrada-
telnou roli. „Kdo neví, jak se věci ve 
skutečnosti mají, sotva bude moci činit 
dobro.“ (Josef Pieper) Praktická rozum-
nost je intelektuální ctnost, avšak bez 
této intelektuální ctnosti nemůžeme 
praktikovat charakterové ctnosti. Bez 
rozumnosti by byly ostatní ctnosti 
neúčelné: spravedlivý by sice miloval 

spravedlnost, nevěděl by však, jak jí 
dosáhnout. Naopak by rozumnost bez 
ostatních ctností byla prázdná: Kdo sice 
ví, jak by se mohlo něco dobrého udělat, 
avšak nečiní to, nedosáhl vlastního cíle 
(viz také Jk 4,17). 

Co k tomu říká Bible? 
Rozumnost Starého zákona je Aris-

totelově fronesis podobná do té míry, 
že jí jde také o otázky zcela praktic-
kého života. Jde jí o správné jednání 
v konkrétních situacích – a nejen pouze 
o navršení vědomostí kvůli vědomos-
tem. I moudrý ve Starém zákoně se 
musí učit, jak se v konkrétních situacích 
adekvátně rozhodnout. Přísloví 26,4.5 
dávají vzájemně zdánlivě protikladné 
tipy, jak má člověk odpovídat hlupáko-
vi. Rozumný člověk se musí v konkrét-
ní situaci rozhodnout, co je přiměřené 
a pak se rozhodnout pro variantu z ver-
še 4 a někdy jindy zase pro variantu 
z verše 5. Starý zákon ovšem opakova-
ně varuje před autonomní rozumnos-
tí, rozumností, která si myslí, že může 
existovat bez Boha: „Nebuď moudrý sám 

Ctnosti Rozumnost
(2. díl)

Letná biblická 
škola v Novom 
Meste nad 
Váhom v júli 
2014
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u sebe, boj se Hospodina“ (Př 3,7; viz také 
1,7; 3,5).

V Novém zákoně se objevují řecké 
výrazy fronesis (moudrost, rozumnost), 
resp. fronimos (moudrý) v evangeli-
ích a v Pavlových dopisech. Moudrý 
muž staví svůj dům na skále (Mt 7,24); 
rozumný správce domu bude při přícho-
du svého pána zaměstnán plněním jeho 
úkolů (Mt 24,45; L 12,42); pět moudrých 
panen má zásobu oleje (Mt 25,1nn); 
nespravedlivý správce bude ohodnocen 
jako rozumný (L 16,8); a konečně jsou 
také učedníci vybídnuti: „buďte tedy 
obezřetní jako hadi“ (Mt 10,16). V těchto 
podobenstvích a obrazech musíme chá-
pat rozumnost zcela prakticky. Popiso-
vané osoby se projevily jako prakticky 
rozumné při uspořádání života. Fronesis 
v Novém zákoně je tedy velmi podobná 
rozumnosti ve Starém zákoně. A i Nový 
zákon varuje před chytrostí nezávislou 
na Bohu: „Nespoléhejte na svou vlastní 
chytrost“ (Ř 12,16; srov. Př 3,7). 

V Římanům 12 – 15 se Pavel zabývá 
některými otázkami etiky. V úvodních 
verších této kapitoly je psáno: „A nepři-
způsobujte se tomuto věku, nýbrž promě-
ňujte se obnovou své mysli, abyste mohli 
rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu 
milé a dokonalé“ (Ř 12,2). Zde vidíme 
jeden rozdíl a jedno společné s aristo-
telovským použitím fronesis. Podstatný 
rozdíl je v tom, že Nový zákon nevidí 
žádnou šanci ke zdokonalení rozu-
mu výhradně vlastním úsilím. Neboť 
i rozum byl poškozen hříchem a potře-
buje obnovu. Společné pro obě použití je 
poznání toho, že bez rozumu/moudrosti 
nemůžeme realizovat žádnou charakte-
rovou ctnost. Jen s pomocí obnoveného 
rozumu totiž můžeme zkoumat, co je to 
vlastně to „dobré, příjemné a dokonalé“. 
Proto bychom měli u lidí, kteří v církvi 
berou vedoucí funkce vážně, očekávat 
mimo ostatních charakterových ctnos-
tí také ctnost praktické rozumnosti/
moudrosti (viz Sk 6,3).

Tři praktické tipy k tréninku

Praktická moudrost se musí nacvi-
čit – trénovat. Sval, který se nepoužívá, 
zakrňuje. Proto mnozí chodí do fitness 
center, aby tam rozhýbali svaly, které 
v běžném životě moc nepoužíváme. 
Totéž platí pro naše mozkové svaly. 
Nestačí mozek jen mít. Musíme ho také 
používat. To může být někdy namáhavé 
– podobně jako návštěva fitness centra. 
Kdo se vyhýbá tělesné námaze, ztratí 

své tělesné zdraví. A kdo se vyhý-
bá duchovní námaze, také ztratí své 
duchovní zdraví. 

Praktická rozumnost se dá tréno-
vat pouze při činu. Věda může být 
založena také na čistém postoji pozo-
rovatele. Ale v praktické moudrosti 
jde o správné jednání v konkrétních 
situacích. Kdo zde zůstává na lavičce 
pozorovatele, se skutečně nepoučí. 
Bude si sice vždycky myslet, že ví, co 
je správné a jak se co má dělat. Je to 
však omyl. Jako diváci fotbalového 
utkání si sice také obvykle myslíme, 
že přesně víme, co by měl hráč udě-
lat. Avšak z pouhého diváka se ještě 
nikdy nestal dobrý hráč. Teprve když 
svou praktickou moudrost použije 
v konkrétních situacích, může se vyu-
čit. Bude sice dělat chyby, avšak, jak 
říká lidové pořekadlo „chybami se 
člověk učí“.

Praktická rozumnost se dále rozvíjí 
při střetech s jinými názory. Pokaž-
dé jsem se hodně přiučil, když jsem 
se zabýval postoji, pocházejícími 
z jiných kultur nebo tradic víry. Tepr-
ve zaměstnáváním se jinými pohledy 
můžeme skutečně pochopit vlastní 
názory. Kdo zná jen jediný světový 
názor, nezná vlastně žádný. Je pocho-
pitelně pohodlnější číst jen takové 
autory, kteří potvrzují moje vlastní 
mínění. Avšak k moudrosti se zraje 
jen tak, když se vážně pokusíme vžít 
do jiných pozic a porozumět, proč 
někteří lidé považují za správné jiné 
věci než to dělám já.

VOLKER KESSEL

Dr. Volker Kessel je učitelem Akademie 
pro křesťanské vedoucí (Akademie für 
christliche Führungskräfte).

Tři literární tipy k prohloubení:
Aristoteles, Nikomachische Ethik, 

Buch VI, zvl. kap. 5 a 8
Compte-Sponville, André 1996. 

Ermutigung zu einem unzeitgemässem 
Leben. Ein kleines Brevier der Tugen-
den und Werte. Reinbeck: Rowohlt. 
Kap.3: Die Klugheit.

Pieper, Josef 2008. Über die Tugenden: 
Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, 
Maβ. 2.Auflage. München: Käsel. 
Kapitel 1: Klugheit. 

křesťanský život

ÓDA 
na rozumnosť
Syn môj, ak prijmeš moje výroky,

ak budeš zachovávať 
moje prikázania

a napínať ucho 
za múdrosťou,

prikláňať svoje srdce 
za rozumnosťou,

keď budeš prosiť 
o rozum,

hlasne sa dovolávať 
rozumnosti,

ak ju budeš hľadať 
ako striebro

a sliediť za ňou 
ako za skrytými pokladmi,

potom porozumieš bázni 
pred Hospodinom

a nájdeš Božie poznanie.

Hospodin totiž dáva múdrosť

a z jeho úst vychádza 
poznanie a rozumnosť.

Poskytne pomoc statočným,

bude štítom tým, čo konajú čestne,

ustráži chodníky práva

a bude dohliadať 
na cestu zbožných.

Potom porozumieš 
spravodlivosti a právu,

statočnosti a všetkému, 
čo vedie k dobru,

lebo múdrosť ti vojde do srdca

a poznanie ti oblaží dušu.

Rozvaha bude nad tebou bdieť

a rozumnosť ťa bude strážiť,

aby ťa uchránila od zlej cesty,

od človeka, čo vraví zvrátenosti.

Preto sa uberaj cestou dobrých

a drž sa chodníka spravodlivých.

(Príslovia 2)
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představujeme

Křesťanský sbor v Liberci
Jsou sbory, které znají přesné datum 

svého založení a mohou si tak připo-
mínat výročí svého vzniku. Mezi tako-
vé sbory ten liberecký nepatří. Zde ten 
přesný den, kdy jsme se začali shro-
mažďovat, nelze stanovit. Ovšem ty 
první počátky bychom mohli přibliž-
ně datovat do roku 1975, kdy jsem se 
z bytových důvodů se svou rodinou pře-
stěhoval z Prahy do Liberce. Naše byto-
vá situace v Praze už byla nadále neú-
nosná; z tohoto důvodu jsem si našel 
zaměstnání s příslibem bytu v Liberci. 
A tehdy jsme s manželkou slíbili svému 
Pánu, že ten byt, až se do něho nastě-
hujeme, nebudeme považovat za své 
soukromé vlastnictví, ale naopak ho 
otevřeme Božímu lidu. A tak se také 
stalo. Těmi prvními návštěvníky, kteří 
k nám začali přicházet, byli mladí lidé, 
většinou studenti z Vysoké školy stroj-
ní a textilní. Vzájemně jsme si sloužili 
bez jakéhokoliv úmyslu vtěsnat se do 
nějakých denominačních hranic. 

Další podnět přišel hned záhy po 
našem přestěhování, a to od bratra 
Kořínka. Ten, protože naši rodinu nesl 
na svém srdci, za námi přijel a dal nám 
adresy věřících, které bychom měli nav-
štívit. Těmi prvními, s nimiž jsme se 

setkali, byli Karel Machart a Jiří Bulvas. 
Po čase jsme se sešli s manželi Veselov-
skými, kteří se na důchod přestěhovali 
z Brna do Jablonce nad Nisou. A návaz-
ně pak s manželi Svobodovými z Dolní 
Řasnice. Oba manželské páry pocháze-
ly z repatriovaných Čechů, z těch, kteří 
se po válce vrátili z polského Zelova do 
vlasti a usadili se v českém pohraničí. 
S nimi jsme se často vzájemně navštěvo-
vali. Šlo o milá setkání s lidmi, s nimiž 
jsme si velmi dobře rozuměli, i když byl 
mezi námi rozdíl jedné až dvou genera-
cí. Bylo podivuhodné vidět, jak si tito 
repatrianti, jejichž předkové po Bílé hoře 
odešli z českých zemí do ciziny, udrželi 
po tolika generacích živou víru, a to na 
rozdíl od svých dětí narozených už zde 
ve staré vlasti, které opustily víru svých 
rodičů a předků. Společně s těmito dvě-
ma manželskými páry jsme rozvažovali 
Boží slovo a hodně zpívali. Veselovští 
i Svobodovi milovali staré duchovní 
písně. A tehdy také vznikla touha při 
těchto setkáních slavit Památku Páně. 
Snad právě tuto dobu bychom tak mohli 
považovat za přibližný počátek liberec-
kého shromáždění (sboru). 

Kromě těchto návštěv a setkání byl 
náš byt i nadále otevřen nejen mladým 

lidem, ale i všem hledajícím. V těchto 
osmdesátých letech jsme tak navázali 
celou řadu kontaktů. O něco později, 
v době politického uvolnění, a to ještě 
před rokem 1989, jsme se začali veřej-
ně scházet ve sborovém domě husitské 
církve, která nám velmi ochotně vyšla 
vstříc. V této době došlo k probuzení 
mezi mladými lidmi v Chotyni (22km 
od Liberce, směr Hrádek nad Nisou). 
Do této vesnice zapadlo seménko posel-
ství evangelia, a my jsme tam pak pravi-
delně jezdili. Někteří z těchto mladých 
zůstali dodnes věrni Pánu, jiní se vráti-
li do světa. Většina z těch, kdo uvěřili, 
měli touhu svou víru vyznat veřejným 
křtem. Tehdy nám bratři z jablonecké-
ho sboru baptistů umožnili, abychom 
u nich pokřtili osm našich věřících, 
kteří vložili své životy do rukou Pána 
Ježíše. Později proběhl ještě jeden křest 
v baptistickém sboru v Liberci. Mezi 
nás také přišli věřící studenti studující 
na Technické univerzitě, kterým jsme 
tak mohli na několik let po dobu jejich 
studia poskytnout duchovní domov. 
V těchto letech si k nám našla cestu 
sestra Božena Fréharová, na kterou rád 
vzpomínám. Ta prožívala podzim svého 
života u své dcery ve Světlé pod Ještě-
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Lúčov jas 
z kríža Golgoty
Zo zlého nás sveta náš Pán vytrhol.

Na to by sa žiadny 
z ľudí nezmohol.

Nemusí nás baviť tento planý svet,

cezeň môžme smelo 
ku nebesiam spieť.

Netiaži už zákon 
plný súdnych slov,

zväzoval nám srdcia 
ťažkých do okov.

Dodržať ho 
– nikto nemal na to síl…

Pán Ježiš nás mocne 
z neho vyprostil.

Očistil nás krvou drahý neba Pán,

čo Mu vyprýštila 
z mnohých bôľnych rán.

K Božiemu nás ľudu 
slávne prirátal –

Jemu patrí za to vďačná obeť chvál.

Priviedol nás k Bohu 
– sme dnes dcéra, syn,

prostí kliatby hriechov, nekoneč-
ných vín.

Neuškodí duši tyran, satanáš,

vierou k Bohu zrieme 
– Abba, Otče náš.

Pre Neho žiť máme, 
kým nám trvá dych,

kým sa nestretneme 
v bránach nebeských.

Tam už potom 
nový život poplynie…

Odmena nás doma iste neminie.

Lúčov jas nám žiari 
z kríža Golgoty –

zachránení z pekla ňou sme 
– ja i ty.

Pán Ježiš je hoden 
pocty, veleby,

naše nech Ho žitie 
večne velebí!

JÁN KUČERA

dem. Nekompromisně si vyžádala na 
svých příbuzných, aby ji každou nedě-
li, pokud to její zdravotní stav dovolil, 
přivezli přes ještědský hřeben (a to 
i v zimních měsících) na shromáždění. 
Návštěvnost nedělních sejití se tehdy 
pohybovala okolo dvaceti pěti lidí. 

V devadesátých letech dochází 
k poklesu návštěvnosti. Na věčnost 
odchází nejstarší pokolení věřících. 
Navíc byl sbor zasažen rozvratným 
působením člověka, který se nám tak 
„odvděčil“ za naši lásku, s kterou jsme 
ho mezi sebe přijali. Pro mne osobně 
to bylo asi nejtěžší období, které navíc 
vyvrcholilo odchodem mé manželky na 
věčnost. Tehdy jsem poznal, jak obtíž-
ně se slouží bez životní partnerky. Ale 
i toto období krize, kdy jsme se někdy 
sešli jen ve dvou nebo ve třech, se poda-
řilo překonat. 

V současné době je nás dvanáct, 
a scházíme se na dvou místech, v sou-
kromých prostorách. Liché neděle 
v Liberci a sudé neděle v Dolní Suché. 
Tím pozitivním je to, že na tu službu už 
dávno nejsem sám, ale že se do služby 
slovem zapojují bratři ze střední genera-
ce. V letním období probíhaly, a věřím, 
že budou i nadále pokračovat, biblické 
hodiny v Chotyni. A tak díky Pánu, že 
nás doposud zachoval a zachovává i ve 
vší té naší slabosti. 

Rád bych ještě připojil portréty dvou 
našich milých, kteří mezi nás roky cho-
dili, a kteří se svým způsobem vepsali 
do mého srdce.

Tím prvním byl bratr Jan Svoboda, 
zemitý Zelovák. Ten, když se blížil 
k devadesátce, se snad každý týden 
zúčastňoval pohřbu některého ze svých 
mnoha příbuzných. Následující nedě-
li pak neopomněl o tom podat celému 

shromáždění zprávu, ke které pokaždé 
dodal: „Neviděl jsem, že by tam tomu 
nebožtíkovi dali do rakve nebo do hro-
bu vkladní knížku, televizní přijímač 
nebo automobil. No, a my se pachtíme 
za takovými zbytečnostmi.“ Bratr Jenda 
žil krásným spokojeným životem bez 
nároku na sebemenší luxus. Pro něho 
byla velikým ziskem pobožnost, která 
umí přestat na tom, co má. 

Tou druhou byla sestra Františka Svo-
bodová (shoda jmen je náhodná). Ta, 
když se dozvěděla o tom, že se schází-
me v Liberci ke slavení Památky Páně 
a službě Slovem na biblických prin-
cipech, k nimž byla v mládí vedena, 
opustila obecenství v církvi, ve které 
měla celou řadu přátel, v níž našla svůj 
duchovní domov na několik desítek let, 
a připojila se k nám. K této sestře bez 
přehánění patřil přívlastek „vzácná“. 
O sobě nechtěla moc mluvit, zato tím 
víc mluvila o svém Pánu. Podařilo se mi 
z ní „vydolovat“, že jí ještě před válkou 
přivedl k Pánu Ježíši bratr J. F. Křesina. 
Snad i proto byla ta její víra tak pevná. 
Životem prošla sama, odmítla se vdát, 
i když měla několik nabídek k sňatku. 
Záměrně vyhledávala samotu jen proto, 
aby byla blíže ke svému Pánu. Dokázala 
se ze všeho radovat s dětskou upřímnos-
tí a okolo sebe spatřovat krásu Bohem 
stvořeného díla. Stále mi znějí v uších 
její slova, když jsme jedné neděle spolu 
vycházeli ze sborové místnosti, a ona se 
v obdivu pozastavila nad čarokrásnou 
nádherou čerstvě zasněžených stromů: 
„Bratře, tu největší krásu dělá Bůh!“ 

Díky Pánu nejen za tyto dva ale i za ty 
všechny, s kterými jsem měl nebo stále 
ještě mám tu velikou výsadu společné-
ho setkávání u Božího slova. 

představujeme

JOSEF HUDOUSEK 



Zväčšovacie 
sklo

Začal si čítať Písmo

pod lupou, 

lebo mu slabol zrak.

Tu objavoval nový svet

svet vecí drobných

(napohľad).

Napríklad:

Mucha v masti apatiekára,

či pavúk v sieňach 

samého kráľa,

líšky na vinici, či vrabčeky,

čo za grajciar sa predávajú

niekedy aj bez ocenenia

na zem padajú.

Niekoľko pecňov chleba

zástupy nasýtili...

Nám pokračovať netreba!

Všetko je v ruke Boha,

vie koľko máme vlasov...

Aj dnes je nová príležitosť

v drobnostiach obdivovať

Jeho velikosť.

MATÚŠ KOŠA


