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Chráň si srdce

Stoh slámy

Když Bůh 
(ne)uzdravuje
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– omezení nebo výzva?LIMITY

Rozloučení českotěšínského Křesťanského sboru s br. Lülingem

V polovině srpna 2014 (9.–16.) pořá-
dal tým Komunitního centra Mojská 
svůj první příměstský jazykový kemp 
nazvaný Fulhaus. Jedním z lektorů byl 
Matt Ferguson, který jako rodilý mluvčí 
plnil roli lektora a sportovního instruk-
tora. Kromě angličtiny totiž vyučoval 
i pravidlům softballu. Matt pochází 
z Atlanty v Georgii (USA), je mu 37 let 
a léto trávil v naší zemi už po osmé. Cel-
kem už působil na 15 různých kempech, 
jako lektor angličtiny, sportu nebo hud-
by. Rozhodl jsem se mu položit několik 
otázek, abych čtenářům přiblížil jeho 
misijní působení v naší zemi.

Matte, řekni nám, prosím, něco 
o svém povolání ke službě, kterou 
v Česku děláš.

Když jsem v roce 2010 strávil tři měsí-
ce v České republice, necítil jsem od 
Boha povolání, abych se do Česka pře-
stěhoval a pracoval zde jako misionář, 
tak říkajíc na plno. Mluvil jsem teh-

dy s některými americkými misionáři 
v Česku a ptal se jich, jak bych mohl 
lidem u vás nejlépe posloužit, budu-li 
většinu roku trávit v USA? Bylo mi řeče-
no, že je velká potřeba týmů z Ameriky, 
které by pomáhaly s anglickými kempy. 
Rozhodl jsem se tedy, že budu pracovat 
jako misionář na plný úvazek pro krát-
kodobé nasazení v různých zemích. Má 
první cesta v mém novém „podnikání“, 
které jsem nazval The English Connecti-
on, proběhla v létě roku 2011 a bylo to 
poprvé, co jsem spolupracoval s vaším 
Křesťanským sborem v Českém Těšíně 
na kempu STAN. Letošní návštěva je 
mým třetím návratem k vám a s nadějí 
plánuji i další cestu v budoucnu. 

Jak se díváš na hranice či překážky 
ve svém životě? Vnímáš je jako 
omezení nebo jako výzvu?

Obyčejně se na překážky dívám jako 
na výzvu než jako omezení. Zvlášť mám 
rád, když mi lidé říkají: „Tohle nejde!“ 
Dává mi to ještě větší motivaci, abych 
to udělal. Pokud mě něco limituje, pak 
je to má postava, nejsem totiž zrovna 
nejvyšší. Mám rád basketbal a čím jste 
vyšší, tím je ta hra obvykle pro vás jed-
nodušší. Nenechal jsem se však tímto 
omezením od hry odradit. Dokonce se 

Matt Ferguson při službě dětem v Guatemale
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S MATTEM FERGUSONEM 
ROZMLOUVAL JAROMÍR ANDRÝSEK

mi podařilo velmi těsně vyhrát finálový zápas mého týmu, když se 
mi do koše podařilo doklepnout závěrečný hod našeho nejlepšího 
střelce.

Matte, většina lidí touží žít svůj sen. Jak je to vlastně s tebou 
a tvými sny v reálném životě? 

Pro mě je skutečnost, že naplňuji povolání, které jsem od Boha přijal, 
vlastně mým snem. Když se mě lidé ptají, jak se mi vede, odpovídám: 
Jako ve snu. Někteří lidé mají nereálné sny, jejichž naplnění nemohou 
nikdy dosáhnout. V Americe používáme rčení „americký sen“, což zna-
mená: Tvrdě pracuj a prožiješ život v hojnosti a pohodlí. Ale můj sen 
není typicky americký. Mým snem je sloužit Bohu v podmínkách či 
okolnostech, které připraví a toho se dosahuje lehce. Jednoduše říkám 
ano, když mě On vyzve, abych šel. Nestarám se o pohodlí a majetek 
a tak cestuji světem a sdílím evangelium. Tento rok mám být v Gua-
temale, České republice, Estonsku a Turecku. To je má práce, abych 
navštěvoval všechna ta místa. Je to práce z říše snů. 

Určitě to není vždy jednoduché. Kde k tomu bereš sílu? 
Co tě posiluje?

Vést takový život, to povolání snů, mohu jenom proto, že mě k tomu 
zmocňuje Bůh. Před několika lety mne ani nenapadlo, že budu šťast-
ně žít sám ve svých 37 letech jako single bez vlastní rodiny. Ale nyní, 
když jsem přijal povolání a zodpovědnost, umožňuje mi to jít za růz-
nými „sny“. Ten, který jsem přijal od Pána, jsem podřídil Jemu a Jeho 
vůli. Ne vždy se mi chce následovat Jeho plán pro mne, někdy si 
myslím, že mé plány jsou lepší. Měl jsem například plán A, avšak 
následovat Boží vůli byl můj plán B. Chtěl jsem být hvězdou v oblasti 
hudby, vydělat si spoustu peněz a být slavný. Jenže to nebyl Boží plán 
pro mne, alespoň ne ta cesta, jakou jsem si představoval. Ale plán B 
byl vždy Božím plánem A pro mne. Jsem rád, že jsem od něj přestal 
odbíhat. Nyní cestuji světem a muzicíruji. Bůh můj sen přeformoval 
ve svůj a pro mne a můj život to nikdy nemohlo být lepší. 

Matte, ale jak tě tak sleduji, tvůj život určitě není jen 
o splněných přáních. Řekni, co tě limituje a stává se ti to 
výzvou?

Tento sen určitě není bez výzev. Je těžké tolik cestovat úplně sám. 
Chybí mi rodina a přátelé, kteří zůstali doma a já zase chybím jim, 
ale všude, kam přijdu, získávám nové přátele. Musím také získávat 
sponzorské dary od přátel a sborů, které mi důvěřují a věří povolání, 
které jsem obdržel, abych je konal. To je ta část mé práce, která se 
mi příčí, ale umožňuje mi dělat to, co mám rád. Ve skutečnosti jsem 
v průběhu roku dost omezený financemi. Nepracuji s rozpočtem, 
jaký bych si pro svou službu představoval. Někdy musím odmítnout 
věci, které bych dělal rád. Přál bych si je přijmout, ale nemám dosta-
tek zdrojů pro takové projekty. Ale přijal jsem to jako výzvu, abych 
rostl v oblasti víry a spoléhal, že se o to Bůh postará. Žiju z každoden-
ní many, aniž bych měl nějakou rezervu v bance, ale On mě doposud 
nenechal padnout a také nenechá.

Matte, na závěr bys mohl našim čtenářům říct něco o tvých 
budoucích plánech.

Mé sny o budoucnosti určitě zahrnují přání oženit se a mít vlastní 
rodinu. Většina mých přátel doma je ženatých/vdaných a mají děti, 
jejichž věk je blízký účastníkům kempů, kterým na svých cestách 
pomáhám. Doufám, že jednoho dne budu mít partnerku, která se 
mnou bude stát v mé službě a cestovat, ale v současnosti se tím neza-
městnávám. Bůh pro mě jistě připraví tu „pravou“, v pravý čas a do 
té doby budu pokračovat v tom, co dělám teď. Mám to rád a jsem 
vděčný, že jsem zažil tolik různých podob Boží církve zde na zemi.
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tiráž

Bůh
léčí

Milí čtenáři,
dá se předpokládat, že každý z nás se 

už setkal s nějakou nemocí a různými 
způsoby její léčby. Vedle těch medicín-
ských existují i různé alternativní tera-
pie, tedy soubory opatření prováděných 
s cílem ovlivnit průběh onemocnění. Na 
popularitě postupně získávají přírodní 
způsoby léčby. Bible zná obojí, přírodní 
i umělou léčbu.

Na rozdíl od Stvořitele, vystupují 
tyto uzdravující síly a schopnosti, jako 
všechno stvořené, právě tam, kde se 
vymaňují z Božího působení a samy se 
stávají předmětem víry. Tak tomu bylo 
v případě jedné ženy (Mk 5,26), která 
„podstoupila mnohá léčení u mnoha 
lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale 
nic jí nepomohlo, naopak, šlo to s ní stá-
le k horšímu.“ Podobně se vedlo i králi 
Ásovi (2Par 16,12), který onemocněl 
těžkou nemocí nohou a nedotazoval se 
Hospodina, ale vyhledával jen lékaře.

Uzdravení je Boží dar. Dochází 
k němu jak lékařsky či přírodovědecky 
řízenými postupy, tak i cestami, které 
jsou jaksi nad nimi. I sami lékaři při-
znávají, že oni se jen snaží léčit, ale tím, 
kdo uzdravuje, je Bůh. Zkušení léka-
ři se už ve své praxi setkali s ledasčím 
a tak tuší, že mezi nebem a zemí... Ale 
to se dostáváme k těžké debatě rozumu 

a víry, kde jeden očekává spíše znamení 
a druhý zázrak, jenže více než senzaci 
bychom měli hledat uzdravujícího Boha 
(J 4,48): „Neuvidíte-li znamení a zázra-
ky, neuvěříte.“ Víra není o senzaci, 
nýbrž o vztahu, i proto se potřebujeme 
setkat s uzdravujícím Bohem.

Pravá víra vidí v Ježíši Kristu přede-
vším lékaře (Mt 8,8): „Pane, řekni jen 
slovo, a můj sluha bude uzdraven.“ 
S ním přišlo mezi nás (Mt 12,28) Boží 
království a jeho moc. Od učedníků se 
očekává, že se na ni budou odvolávat 
a spoléhat. V diskusi o hranici medicí-
ny a víry někdy zapomínáme na pro-
pojenost těla s duší a duchem. Zdá se 
však, že čistě materialistický přístup 
k člověku je na ústupu. Stále více se 
prosazuje celistvý, holistický přístup. 
To odpovídá i křesťanskému pohledu 
na člověka, který se nezajímá o nesmr-
telnou z těla se uvolňující duši, nýbrž 
o úplnou obnovu člověka, tělesnou, 
duševní a duchovní. 

Milí čtenáři, taková je naše křesťanská 
naděje (1K 15; Zj 21,1–5), takto známe 
našeho Boha, který nás léčí a obnovuje 
v našich nemocech a utrpeních. Hranici 
jim nevymezují přírodní zákony, nýbrž 
Jeho vůle.
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IRENA ZEMANOVÁ

Zázrak

uzdravení
Často máme příležitost číst, slyšet 

nebo si povídat o tom, jak Bůh někoho 
zázračně uzdravil. Zvlášť naši pozor-
nost vzbuzuje, když jde o nějakou 
obávanou nevyléčitelnou či bolestivou 
nemoc. Jistě, nabízí se to. V Bibli nemá-
me záznamy o tom, že by Pán Ježíš 
uzdravoval angínu, chřipku a podobně. 
Ale čteme si (1K 15,10): „Milosti Boží 
jsem to, co jsem...“ nebo (Ř 8,28): „Víme, 
že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo 
milují Boha...“ Tedy i různé nemoci, které 
prožíváme, nás mají někam posunout – 
nejlépe Jemu blíž. A pro ty, kterých se 
nemoc, neschopnost třeba momentálně 
netýká, je to příležitost, jak plnit ne jen 
návrh, ale přímo příkaz (Gal 6,2): „Berte 
na sebe břemena jedni druhých...“ – nejen 
modlitbou, ale i fyzicky (návštěvou, 
pomocí, nákupem apod.).

Já se vůbec divím, že jsme tak zdraví, 
jak jsme, když žijeme tak, jak žijeme, 
když jíme a dýcháme to, co máme k dis-
pozici. Vždyť už to je zázrak, že ta naše 
chemická a energetická továrna fungu-
je tak, jak funguje. Stojí mnoho úsilí 
a vědění, aby vědci, lékaři a farmaceuti 
opravili a upravili to, co se v nás nějak 
rozladí.

Ale jsou ještě jiné nemoci, které umí 
Bůh uzdravit. Nemoci v „těle Kristově“, 
když onemocní „nevěsta“ Pána Ježí-
še. Starý člověk v nás občas tu infekci 
nějak rozšíří a na to lidské léky nejsou.

V našem sboru máme starosti s vyří-
zením nějakých právnických (a lid-

ských) nejasností ohledně budovy, ve 
které se scházíme. Našimi Staršími 
jsme byli vybízeni k tomu, abychom to 
předkládali Bohu. Při tom připomínali, 
že se máme modlit s čistýma rukama 
(1Tim 2,8 + 1Pt 3,7). Uvědomila jsem si, 
že v našem společenství jsou tři sestry, 
které „zrovna nemusím“. A to je tedy 
můj problém, má překážka. Řekla jsem 
Bohu, že vím, že je to špatně, ale že já 
sama s tím nic udělat neumím. Že pro-
sím, aby s tím něco udělal On.

Příště jsem se setkání nevyhnula, ale 
pozdravila. Žádná nepříjemná reakce. 
Na druhou jsem se k pozdravu i usmála. 
A potom příště? Připadala jsem si, jako 
když popisují klinickou smrt: ten člověk 
se odněkud z nadhledu dívá a sleduje, 
jak leží (třeba po autonehodě) na silnici, 
zdravotníci kolem pobíhají a s ním něco 
dělají. Já jsem si uvědomovala, že sto-
jím, podávám jí ruku a mluvíme spolu. 
V tom nebyla žádná moje aktivita.

Tak to považuju taky za zázrak uzdra-
vení, protože na tom jsem neměla žád-
nou zásluhu, jen jsem si tu svoji chybu 
uvědomila, vyznala a řešení předala 
Bohu.

Tato psychická zranění, nedorozumě-
ní, domnělé i faktické křivdy mohou 
být hodně bolestivé a těžko zhojitelné. 
A trpí-li jeden úd, je nemocné celé tělo.

Pamatujme na to, že Bůh je ten, kdo 
léčí a uzdravuje. Nejen tělo.

poéziatematický článek

Nijako 
neviem 

pochopiť

Nijako neviem pochopiť

nezmernej Božej lásky čin:

Do tmy, že hriechu Jeho Syn

prišiel ma krvou vykúpiť.

Nijako neviem pochopiť,

práve že mne sa poznať dal,

hoci som Boha nehľadal.

Pre seba chcel som iba žiť.

Nijako neviem pochopiť, 

isto že vždy ma vedie vpred, 

neraz hoc mám sa rumenieť.

Silu mi dáva víťaziť.

Pochopím iste všetko raz,

zakončí keď sa moja púť.

Z tiaže prác dá mi spočinúť,

slza mi vďaky skanie z rias.

ZO ZBIERKY 
„POZRI SA HORE, ČLOVEK“

JÁN KUČERA



6 ŽIVÉ SLOVO

ohlédnutí za návštěvou

Děkujte
za všech okolností

Od roku 1987 navštěvují Křesťanský 
sbor v Českém Těšíně manželé Richard 
a Heidi Bergmannovi, a to každý rok, 
někdy i dvakrát. Vznikla z toho pěk-
ná tradice. Při letošní návštěvě otevřel 
bratr Bergmann téma vděčnosti. Cito-
val text z Prvního listu Tesalonickým 
(5,18): „Za všech okolností děkujte, 
neboť to od vás Bůh chce a skrze Kris-
ta vám to umožňuje.“ (překlad z Neue 
evangelistische Übersetzung, 2003) Ten-
to biblický výrok v něm vyvolal otázku, 
zda jsme, jako křesťané, skutečně vděč-
ní. Je vděčnost tím, co nás každý den 
motivuje? 

Lidská zapomnětlivost

Rodiče se snaží svým dětem vštípit 
slovíčko „děkuji.“ Často je přitom musí 
ponoukat slovy: „Tak, co máš říct?“ Děti 
chvíli přemýšlejí, aby pak váhavě špitly: 
„Děkuji.“ Také Bůh nám musí často při-
pomenout, že máme být vděční. V Pís-
mu je dokonce napsáno: „Děkujte Bohu 
za všech okolností.“ My lidé jsme dost 
zapomnětliví. My Bohu zapomínáme 
děkovat, když se nám daří dobře. Než 
se vydáme na dalekou cestu, prosíme 
Boha, aby nás na cestě ochránil. Pak 
dorazíme v pořádku do cíle a …? Hoto-
vo, jsme spokojeni, Bůh svůj díl práce 
vykonal a my? Zapomeneme poděko-
vat! Jsme zapomnětliví lidé. Ale když 
cestou vznikne nějaký problém, tak 
se hned ptáme: „Jak to, že se Pán Bůh 
nepostaral o to, abychom šťastně dora-
zili do cíle?“ Začneme být nespokoje-
nými, nevděčnými a nešťastnými lidmi. 
Začneme Boha obviňovat. Kde zůsta-
la vděčnost? Jako bychom ani neměli 
důvod ke vděčnosti.

Služební příkaz šéfa

Letos se nám při jedné z našich 
cest porouchal motor. Nastaly problé-
my. Měli bychom za to Bohu děkovat? 
Například za to, že to nebylo ještě hor-
ší. V Písmu si čteme: „Děkujte Bohu 
za všech okolností.“ Kdyby církev byla 
firmou či podnikem, pak by se ta slova 
dala nazvat „služebním příkazem od 
šéfa“ – Děkujte Bohu za všech okolnos-
tí! To od nás Bůh chce a to se také musí-
me učit, a to za všech okolností.

„Správně vidíme jen svým 
srdcem. Co je důležité, 
je očím neviditelné.“

Správně vidíme jen svým srdcem

Poslední srpnový den jsme navštívili 
Gliwice. Chtěl jsem tam bezpodmíneč-
ně jet a vy asi tušíte proč? Před 75 lety 
tam začala druhá světová válka. A kdo 
ji vyvolal? My Němci! Strašné! Ale teď 
žijeme už tak dlouho v míru. Jsme za 
to vděční? Kdo za to Bohu děkuje? 
Považujeme mír za normální stav, ale 
je skutečně normální? Podívejme se na 
východní hranici Ukrajiny, tam není mír 
normální stav. Všichni to víme, ale potře-
bujeme prohlédnout a uvidět. Antoine 
de Saint–Exupéry řekl: „Správně vidíme 
jen svým srdcem. Co je důležité, je očím 
neviditelné.“ Potřebujeme srdce, které 
dokáže správně vnímat.

Bez skutečného základu je vděčnost 
jen prchavou mlhou

Bible říká, že vděčnost umožňuje 
Kristus. Člověk jen tak ráno nevsta-
ne a neřekne si: tak ode dneška budu 
konečně vděčný nebo alespoň jednou 
za den projevím opravdovou vděčnost. 
Žena si doma řekne, tak dnes budu 
vděčná a v tom vejde do dveří její muž 
se špatnou náladou a veškerá vděčnost 
je najednou pryč. Nebo přijdete do 
práce, potkáte svého šéfa a vděčnost 
rázem uletí pryč. Vděčnost je tedy těžká 
záležitost. Je prchavá jak mlha, pokud 
nemá svůj pevný důvod a původ. Pev-
ným základem vděčnosti je Kristus.

Vděčnost vítězí i nad hrozbou smrti

Četl jsem o jedné mladé dívce, Afri-
čance, které na čelo přiložili hlaveň 
pušky. Muslimský terorista ji vyzýval: 
Staň se muslimkou, jinak tě zabiju. Ona 
mu odpověděla: „Ty mi nemůžeš uško-
dit. Když mě zastřelíš, budu se svým 
Pánem, kterému věřím, protože za mě 
položil svůj vlastní život. Ty pro mne 

Richard Bergmann
a Jaromír Andrýsek
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vlastně uděláš něco dobrého.“ Ten muž 
v tom okamžiku nevěděl, co má dělat. 
Láska toho děvčete ke svému Pánu 
a její vděčnost za to, co pro ni Ježíš udě-
lal, nad ním zvítězila! Vděčnost a láska, 
kterou měla ve svém srdci. Tuto vděč-
nost působí Kristus, to On ji umožňuje. 
Ta dívka nevypadala jako hrdinka, byla 
křehkým stvořením, ale já ji obdivuji. 
Nevím, co bych v tu chvíli udělal já? To 
musím přiznat. V ní Kristus vykonal 
své dílo. A já prosím Krista, aby toto své 
dílo ve mně a v nás konal. Abychom jej 
viděli a to takovýma očima, které nás 
učiní silnými a vděčnými, silnými ve 
vděčnosti. Náš život ovlivňuje spousta 
okolností. Prosím Pána Boha o to, aby-
chom v těch okolnostech života nema-
lomyslněli, nezatvrzovali se a nebyli 
smutní, nýbrž aby nás upevnily v naší 
vděčnosti vůči Kristu.

75. výročí gliwické provokace 
a vzniku 2. světové války

Německá provokace v Gliwicích 
(31. 8. 1939) se stala záminkou k roz-
poutání 2. světové války. Přepad 
budovy rozhlasového vysílače v teh-
dy německém Gleiwitz byl předem 
naplánován. Komando SS bylo pře-
vlečeno za Poláky, jenže plán nevy-
šel tak, jak si Němci představovali. 
Přepadli totiž budovu retranslační 
stanice, ze které se běžně nevysílalo. 
Nakonec našli „bouřkový mikrofon“, 
ale z prohlášení o obsazení vysílače 
„polskými“ povstalci, které měla sly-
šet západní Evropa zaznělo jen devět 
slov. Šéf hlavního úřadu říšské bez-
pečnosti a tehdejší Gruppenführer, 
Reinhard Heidrich, čekal u svého 
přijímače a slyšel jen: „Pozor! Tady 
Gliwice, rozhlasová stanice je v pol-
ských rukou...“ Zbytek projevu do 
éteru nešel. Bouřkový mikrofon pře-
hlušil silnější vysílač ve Vratislavi. 
Věrohodnost provokace však měla 
zajistit vražda německého občana 
polského původu, Franciszka Honio-
ka, kterého den před tím zatklo 
gestapo. Poté ho usmrtilo injekcí, 
postřelilo a tu noc jeho tělo převezlo 
k zadnímu vchodu do budovy rozhla-
su. Ráno oznámil Hitler poslancům 
Říšského sněmu, že podnikne odvet-
ná opatření a začala strašná válka.

Před dřevěnou věží vysílače 
v Gliwicích
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tematický článek

Když Bůh (ne)uzdravuje
Otázka uzdravování nemocí hraje 

v mnoha křesťanských kruzích význač-
nou roli. Jak proroci ve Starém zákoně 
(např. Abraham, Izaiáš, Elijáš, Elíša…), 
tak v Novém zákoně Pán Ježíš a apoš-
tolové uzdravovali nejrůznější nemo-
ci. Zdraví těla je zcela určitě velkým 
Božím darem a tak není divu, že lidé 
o uzdravení usilují i dnes. Jak je tomu 
s tělesným uzdravením? Máme spolé-
hat jen na lékaře, anebo mají pravdu ti, 
kdo tvrdí, že naše tělesné nemoci jsou 
jen důsledkem naší malé víry a že Pán 
Bůh i dnes „pomazává“ své služebníky 
k tomu, aby v Boží autoritě uzdravova-
li? Uzdravuje Pán Bůh i dnes? Co máme 
jako nemocní lidé dělat? 

To jsou otázky, které si určitě klade 
každý křesťan. Každý z nás by si totiž přál 
být zdravý, aby mohl „normálně“ žít. Ale 
odpověď není jednoznačné „ano“ nebo 
„ne“, jak bychom si možná přáli.

Pán Bůh uzdravuje nemoci i dnes!

Jsem o tom plně přesvědčen. Je přece 
Stvořitelem všeho – žalmista vyznává 
(Ž 139,15n): „Tobě nezůstala skryta jediná 
z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvo-
řen a hněten … Tvé oči mě viděly v zárod-
ku.“ Jako Stvořitel zná příčinu nemoci 
i způsob, jak ji odstranit.

Zažil jsem to zcela konkrétně. V okru-
hu našeho shromáždění byl nevěřící 
manžel jedné sestry, kterému náhle 
selhaly obě ledviny. Manželku volali, ať 
se s ním jde rozloučit, že jeho život kon-
čí. Zázrak byl už to, že se našly okamžitě 
vhodné náhradní ledviny, které mu byly 
transplantovány. Jenže ouha – nové led-
viny nechtěly „naskočit“, nechtěly začít 
pracovat. Celé shromáždění se za ně 
modlilo, je-li možno, aby ho Pán zachoval 
při životě. Vždyť to byli mladí manželé, 
kteří měli tři malé děti a bydleli na pase-
kách v horách, kde bylo chlapské ruky 
nezbytně třeba. Modlili jsme se všichni, 
celé naše shromáždění – a stal se další 
zázrak, který nikdo nedovede vysvět-
lit. Ledviny naskočily, začaly fungovat 
a mladý muž se neobvykle rychle zotavil 
a mohl se vrátit ke své rodině. Škoda jen, 
že tato zkušenost nijak nezměnila jeho 
život a nepřivedla ho ke Kristu. Ale ješ-
tě žije a já nevím, čím ho chce Bůh ještě 
provést. Pro mě to byl jeden z velkých 
zázraků vyslyšených modliteb církve.

Takových, lékaři nevysvětlitelných, 
zázraků je více. Ostatně občas je přizná-
vají i renomovaní lékaři při dotazech 
v televizních přenosech, že se v životě 
setkali se situacemi, kdy se náhle stav 
pacienta změnil a nemoc zmizela, což 
nedovedou sami nijak vysvětlit. 

Uzdravuje Bůh – ne lidé!

Pán Bůh je zcela suverénní a nikdo 
mu nemůže předepisovat, co má či 
nemá udělat. Je mi někdy smutno, 
vidím-li věřící lidi, kteří velmi suverén-
ně a přesvědčivě tvrdí, že každý z nás 
může a má být uzdraven. Dokonce se 
ohánějí „Boží autoritou“, kterou nemoci 
přikazují, aby odešla. Vím o případu, že 
dokonce na smrt nemocné sestře tvrdi-
li, že určitě bude uzdravena (což se však 
nestalo). Jak se pak tento bratr zacho-
val? Omluvil se pozůstalým? Anebo to 
odbyl tím, že měli malou víru? A kde 
byla v tomto případě jeho víra? Neměl 
by prosit za odpuštění?

Můžeme a máme se za své nemocné 
(a ostatně i sami za sebe) modlit a před-
kládat své prosby Bohu v důvěře, že On 
ví, co potřebujeme. Ale vždy si máme 
být vědomi, že je to Boží rozhodnutí, 
které je konečné. On přece zná naše 
slepení. Je to Pán Bůh, kdo uzdravuje. 
Žalmista říká (Ž 103,3.4): „On odpouští 
všechny tvé viny, on uzdravuje všechny 
tvé nemoci. On vykupuje z jámy tvůj život, 
korunuje tě milosrdenstvím a slitováním.“ 
Je to On, Bůh, ne my lidé.

Mnohdy lidé poukazují na to, že Pán 
Bůh tuto službu svěřil lidským prostřed-
níkům, obdarovaným lidem. Citují 1K 
12,7–9: „Každému je dáván projev Ducha 
ke společnému prospěchu. Neboť jednomu 
je skrze Ducha dáváno slovo moudrosti … 
jinému dary uzdravování v témž Duchu…“ 
Ano, to je pravda – avšak povšimněte si 
ale také toho, že pokud jde o uzdravo-
vání, je v přesných překladech respek-
továno množné číslo dary uzdravování. 
Pán Bůh může zcela jistě použít i pro-
střednictví lidí a nepochybně tak činí, 
ale nečiní tak plošně a automaticky, 
nýbrž dle svého uvážení v jednotlivých 
konkrétních případech. A je to on, kdo 
uzdravuje, nejsou to nástroje, které si 
používá. Proto se musím k „uzdravova-
cím shromážděním“, které tento princip 
neberou v potaz, stavět skepticky.

A když Bůh neuzdravuje?
Přehánění v tom, že Pán uzdraví kaž-

dou naši nemoc, vede k těžkým trau-
matům postižených, které lidé, kteří 
tyto myšlenky šíří, vůbec neřeší. Opět 
konkrétní případ. Bylo „uzdravova-
cí shromáždění“, na kterém byli lidé 
uzdravováni. Byla tam také jedna stará 
věrná sestra, jejíž nemoc byla důsled-
kem jejího stáří. Ta samozřejmě uzdra-
vena nebyla. V jejím životě to ale způso-
bilo obrovskou lavinu pochybností, zda 
je vůbec věřící, protože jí přece říkali, 
že Pán Bůh neuzdraví, nemáme-li víru. 
A tak tato upřímná sestra začala od té 
doby těžce pochybovat, zda je vůbec 
věřící. Je toto správné? Tím se bratr 
„uzdravovatel“ očividně vůbec nezabý-
val.

Ať se nám to líbí nebo ne, jsou pří-
pady, kdy Pán Bůh neuzdraví přes 
všechna naše zbožná přání a modlitby. 
Setkáváme se s tím v Bibli, ale i v našem 
běžném životě. Zase uvedu konkrétní 
příklad: Moje sestra poměrně brzy (po 
padesátce) onemocněla Alzheimerovou 
chorobou. Svěřili jsme tuto chorobu 
Pánu a čekáme, jak ji provede. Její zdra-
votní stav se zhoršuje, oslepla, přestá-
vá si pamatovat lidi, které dobře zna-
la, nedovede vyslovit, co by chtěla říci 
a dostává se do izolovaného světa, do 
kterého my zdraví nemůžeme pronik-
nout. Že by Pán Bůh nemohl uzdravit 
Alzheimerovu chorobu? Určitě může – 
je ale otázka, zda je to jeho vůle. Nevím, 
proč musí moje sestřička takhle trpět – 
ale chceme to brát z jeho ruky. Učí tím 
jak ji, tak i nás plně spoléhat na Boha 
a jemu přenechat svůj život. Není to tak 
úplně lehké, a zvlášť obtížné je to pro ty, 
kdo ji mají denně na starosti. To dobře 
pochopí ti, kdo si tímto stavem prošli 
sami.

Před několika desetiletími křesťan-
ským světem pohnul osud Joni Ea-
recksonové. Ani ji Pán Bůh neuzdravil – 
zůstala na invalidním vozíku. Ale uzdra-
vil její duši a jejího vnitřního člověka. 
Z mladého ambiciózního člověka se 
stal zralý křesťan, který může pomáhat 
ostatním, kteří jsou v podobné situaci.

Možná, že někdy Pán Bůh nevyslýchá 
naše prosby o uzdravení – protože ví, 
že znovuzískané zdraví by nás odved-
lo pryč od něho. Je toho totiž tolik, co 
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„musí“ zdravý člověk v životě stihnout 
– být úspěšný v práci, zařídit si poho-
dlný život v nadstandardu, vyrovnat se 
svým sousedům… A na Boží věci pak 
čas nezbývá.

Uzdravení těla a uzdravení duše

Čteme-li Bibli pozorně, neunikne 
nám souvislost mezi uzdravením těla 
a uzdravením duše. Pánu Ježíši šlo 
vždy o obojí. Ochrnutému nemocnému, 
spuštěnému střechou řekl před uzdra-
vením překvapivá slova (Mk 2,5): „Synu, 
odpouštějí se ti hříchy.“ Když uzdravil 
38 let nemocného u rybníka Bethes-
da, řekl mu na závěr v chrámě (J 5,14): 
„Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nepotkalo 
něco horšího!“ Když jsme citovali Žalm 
103,3, stálo tam: „On ti odpouští všechny 
nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje…“ 
Podobně to připomíná v Novém záko-
ně i Jakub (Jk 5,14–16): „Je někdo z vás 
nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se 
nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu 
Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, 
Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, 
bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy 
jeden druhému a modlete se jeden za dru-
hého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc 
má vroucí modlitba spravedlivého.“ Pánu 
Bohu jde o uzdravení celého člověka 
– nejen jeho těla (jak tomu je mnohdy 
v našem případě). Co je totiž platné 
člověku, kdyby získal celý svět (včetně 
zdraví) – a ztratil by svou duši? Tak se 
ptá Pán Ježíš.

Zdraví je jistě cenný dar a měli by-
chom si ho vážit a chránit si je. Smí-
me o své zdraví prosit a smíme také 
zvát starší sboru, aby se s námi modlili 
a případně nás i podle pokynů Jakuba 
s vírou i mazali olejem. Ale nakonec 
každý z nás jednou bude muset tento 
svět stejně opustit a zemřít. Naše tělo je 
smrtelně nakaženo hříchem a jednoho 
dne musí zaniknout (pokud nebudeme 
proměněni při Kristově příchodu). Naše 
zdraví není to nejdůležitější v životě. 
Vzpomínáte na slova Pána Ježíše, že je 
lépe vejít do Božího království s jedním 
okem, nebo s jednou rukou či jednou 
nohou – tedy evidentně být invalidní, 
než zahynout na věky? Nezapomínáme 
na svou duši? Je zdravá především naše 
duše? Víme, co se s námi stane, když 
zemřeme? Jak se pak postavíme před 
svého Pána? Byl bych moc rád, aby-
chom při uvažování nad „uzdravováním 
nemocí“ i toto brali v potaz.

prečítané na internete

Odpoveď
Sú kresťania, ktorí veria, že vyhľa-

dávanie lekárskeho ošetrenia je preja-
vom nedostatku viery v Boha. V hnutí 
Slovo–Viera je návšteva doktora hod-
notená ako nedostatok viery, ktorý 
v konečnom dôsledku zabráni Bohu 
v tom, aby ťa vyliečil. V skupinách ako 
sú Kresťanská Veda je vyhľadávanie 
doktora niekedy vnímané ako prekáž-
ka na používanie duchovnej energie, 
ktorú nám Boh dal, aby sme sa sami 
uzdravovali.

V týchto postojoch chýba logika. Čo 
urobíš, keď sa ti pokazí auto? Zoberieš 
ho k automechanikovi, alebo budeš ča-
kať na to, že Boh urobí zázrak a uzdra-
ví tvoje auto? Ak ti v dome praskne po-
trubie, budeš čakať na Boha, kým ne-
opraví trhlinu, alebo zavoláš inštala-
téra? Boh je rovnako schopný opraviť 
ti auto alebo potrubie, ako je schop-
ný uzdraviť naše telá. To, že Boh môže 
a aj robí zázraky uzdravovania nezna-
mená, že máme vždy očakávať zázrak 
miesto toho, aby sme vyhľadali pomoc 
u ľudí, ktorí majú vedomosti a zruč-
nosti na to, aby nám pomohli.

Biblia niekoľko krát hovorí o leká-
roch. Jediný verš, ktorý by sa dal vy-
trhnúť z kontextu, tak učil, že by sme 
nemali ísť k lekárovi je: „V tridsiatom 
deviatom roku svojej vlády Ása veľmi 
vážne ochorel na nohy. Ale ani vo svo-
jej chorobe nevyhľadával Hospodina, iba 
lekárov.“ (2Pa 16,12) Problémom tu je 
to, že Ása sa radil s lekármi, no „nevy-
hľadával Hospodina“. Dokonca aj vte-
dy, keď navštevujeme lekára, by naša 
konečná dôvera mala byť v Boha a nie 
v lekára.

Je mnoho veršov, ktoré hovoria o po-
užívaní „lekárskeho ošetrenia“, ako je 
používanie obväzov (Iz 1,6), oleja (Jk 
5,14), oleja a vína (Lk 10,34), lístia (Ez 
47,12), vína (1Tm 5,23) a masti, presnej-
šie „balzamu z Gileádu“ (Jr 8,22). Tak-
tiež aj Pavol hovorí o Lukášovi, autorovi 
Skutkov a Evanjelia podľa Lukáša, ako 
o „milovanom lekárovi“ (Ko 4,14).

Evanjelium podľa Marka (5,25–30) 
rozpráva príbeh o žene, ktorá mala 

problém s neustálym krvácaním. Prob-
lém, ktorý lekári nedokázali vyliečiť aj 
napriek tomu, že bola u mnohých le-
károv a minula všetky svoje peniaze. 
Prišla za Ježišom a myslela si, že ak by 
sa čo i len dotkla Jeho rúcha, tak by 
ozdravela; dotkla sa Mu rúcha a ozdra-
vela. Keď Ježiš odpovedal farizejom, 
prečo trávi tak veľa času s hriešnikmi 
povedal: „Nepotrebujú lekára zdraví, ale 
chorí.“ (Mt 9,12)

Z týchto veršov by sa dalo vyvo-
diť niekoľko nasledujúcich princí-
pov:
1) Lekári nie sú Boh a nemali by tak 

byť vnímaní. Niekedy môžu po-
môcť, no sú chvíle, keď jediná 
vec, čo dosiahnu, je získanie pe-
ňazí.

2) Vyhľadávanie doktorov a pou-
žívanie „zemských“ liekov nie je 
v Písme odsúdené. V skutočnos-
ti sú lekárske ošetrenia vnímané 
pozitívne.

3) V každej situácii by sme mali vy-
hľadávať Boží zásah (Jk 4,2; 5,13). 
Boh nám nesľubuje, že vždy od-
povie tak, ako by sme chceli (Iz 
55,8–9), ale máme istotu, že všet-
ko, čo urobí, urobí v láske a tak 
pre naše dobro (Ž 145,8–9).

Takže, mali by kresťania ísť 
k lekárovi?

Boh nás stvoril ako inteligentné by-
tosti a dal nám schopnosť vytvoriť lie-
ky a naučiť sa, ako „opraviť“ svoje telá. 
Nie je nič zlé na tom, ak aplikujeme 
toto poznanie a schopnosť na fyzické 
uzdravenie. Doktorov môžeme vnímať 
ako Boží dar, spôsob, ktorým nám Boh 
prináša uzdravenie a zotavenie. No zá-
roveň musí byť naša konečná dôvera 
v Boha a nie v doktorov či lieky. Ako 
pri každom náročnom rozhodnutí by 
sme mali hľadať Boha, ktorý sľubuje, 
že nám dá múdrosť, keď o ňu budeme 
prosiť (Jk 1,5).

Mali by kresťania 
chodiť k doktorom?
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úvaha k výročí

Křesťan a vojenská
(ke stému výročí počátku 1. světové války)

28. června 1914 zaznělo v Sarajevu 
sedm výstřelů, jimiž srbský separatis-
ta Gavrilo Princip zavraždil po neú-
spěšném pokusu o pumový atentát 
následníka rakouského trůnu Františ-
ka Ferdinanda d´Este a jeho choť Žofii 
Chotkovou. Tato událost se považuje 
za jeden ze spouštěcích mechanis-
mů první světové války, jejíž stoleté 
výročí si letos připomínáme. Příčin 
k válce bylo nespočet a byly v jiných, 
mnohem závažnějších skutečnostech, 
než je atentát na politika. Šlo o něco 
jiného – o moc nad národy a o přeroz-
dělení „sféry vlivu“ ve světovém dění, 
o lidskou chamtivost a sobectví. Avšak 
již za měsíc po této události se rozhořel 
válečný požár v celé Evropě a postupně 
zachvátil celý svět. Válka trvala čtyři 
roky a přinesla smrt více než 10 milio-
nům lidí a utrpení, ztrátu domova, blíz-
kých a zdraví nespočtu dalších. 

Válka je vždycky strašná. Před sto lety 
ale došlo k prvnímu globálnímu váleč-
nému konfliktu. Ve velkém se začala 
používat nová technika (tanky, ponor-
ky, letadla, strojní pušky), ale také hroz-
né, dosud nepoužívané zbraně jako pla-
menomety či chemické jako byl yperit. 
To byl zdroj nepředstavitelného utrpení. 
Měli bychom být Pánu Bohu velmi vděč-
ní za to, že v naší zemi je již téměř 70 
let mír, že naše generace neví, co jsou to 
válečné útrapy. 

Nicméně to vůbec neznamená, že by 
válečné útrapy byly navždy zažehnány. 
Díváme-li se na světové dění, vidíme, že 
lidstvo je neustále na sudu se střelným 
prachem. Ve světě vznikají stále nové 
válečné konflikty – a ty se nebezpečně 
blíží i k nám. Po pádu železné opony 
se zdálo, že došlo k uvolnění vztahů. 
Skončilo dlouhé období tzv. „studené 
války“. Naše země na to reagovala spolu 
s mnoha dalšími tak, že došlo k ukonče-
ní povinné vojenské služby a k profesi-
onalizaci armády. Ale byl to jen klamný 
dojem. Válečné dunění se blíží stále blíž 
a blíž k naší zemi, ohnisek napětí ve 
světě přibývá. Po vleklé krizi na Ukra-
jině není divu, že v řadě zemí (včetně té 
naší) se nahlas hovoří o zavedení povin-

né vojenské služby. Nejen mezi lidmi, 
ale i v řadách politiků. Lidé se ptají: 
„A co dál? Co když se válka opravdu 
rozšíří a zasáhne i nás?“ V řadě zemí 
Evropy se hovoří o nutnosti opětného 
zavedení vojenské služby.

Vlivem dlouhého období klidu jsme 
se přestali tomuto věnovat. Platí to i pro 
nás křesťany, kterým období bez vojen-
ské služby naprosto vyhovovalo. Jsme 
přece nositeli pokoje. Kdo jiný má blíže 
k touze po životě v míru a bez válek? 
O postavení křesťanů během váleč-
ných událostí se přestalo mezi křesťany 
mluvit. Naše mladá generace neví nic 
o dobách, kdy řada křesťanů zemřela 
ve válkách. Neví také nic o době, kdy 
se křesťané ptali: „A mohou křesťané 
vůbec do války? Neměli by vojenskou 
službu odmítnout?“ „Jak je to s přiká-
záním: Nezabiješ? – Vždyť ve válce se 
zabíjí plánovitě a cílevědomě!“ 

Za mého mládí se to bralo velmi 
vážně. Řada mých vrstevníků byla ve 
vězení proto, že odmítli nastoupit teh-
dy povinnou vojenskou službu. Jejich 
pevný postoj nakonec vedl k zavedení 
náhradní „civilní služby“ pro ty, kdo 
pro svědomí na vojnu nechtěli. To vše 
začíná být najednou aktuální. Je dobré 
se nad tím zamyslet a připomenout si, 
jak se jako křesťané můžeme a máme 
chovat i v takových krajních situacích. 

Nedávno jsem dostal do rukou zají-
mavou minianketu, která přispěla 
i k napsání tohoto článku. Bylo v ní 
toto: 
Drazí přátelé,

 měl bych pro vás pár otázek 
k novému zákonu o nástupu 
vojenské služby, co se bude 
schvalovat na podzim. Zde je pár 
navrhovaných bodů.

Rád bych se dozvěděl váš názor. 

Zvláště u těch co mají děti.

1. Souhlasíte se znovu zavedením 
povinné vojenské služby? A na jak 
dlouho? (1 rok, 2 roky)

2. Souhlasíte, aby na vojnu kvůli 
rovnoprávnosti nastoupily i ženy 
tak jako v Norsku?

3. Souhlasíte, aby odvedenci byli 
nasazováni na krizová místa 
ve světě? (Ukrajina i jinde 
v působnosti NATO)

4. Volili byste pro své děti jako náhra-
du „civilní službu“? (třeba v občan-
ském sdružení)

5. Je vám to úplně jedno? Nemohu 
s tím nic dělat. Nebo je potřeba 
s tím něco udělat?

Ten den jsem o tom přemýšlel. Zvláš-
tě o větě Pavla Ťuláka z generálního 
štábu: „Nemůžeme někomu upírat prá-
vo bránit vlast na základě pohlaví“, což 
znamená povinnost nástupu na vojnu 
i pro ženy.

Než se ji pokusím za sebe zodpově-
dět, rád bych pověděl něco o sobě.

Moje osobní zkušenost
Jsem z těch, kdo základní vojenskou 

službu absolvovali. Dva roky u „elity 
vojsk“ – tedy u silničního vojska, v pod-
statě nebojových útvarů, vzniklých roz-
puštěním „PTP“ (pomocných technic-
kých praporů), zabývající se ženijními 
úkoly (stavba mostů, práce s minami, 
obnova komunikací apod.). Bylo zde 
hodně Romů, různých kriminálních živ-
lů – jejichž osobní spis obsahoval spous-
tu rozsudků, takže s přestávkami strá-
vili na vojně pět i více let, pracovníků 
ze stavebnictví (hlavně zedníci, tesaři, 
dlaždiči aj.) a také ideologicky „nespo-
lehlivé“ mladé inteligence, včetně fará-
řů, kteří si zde odbývali svou vojenskou 
základní službu. 

Po povinném vojenském výcviku tyto 
prapory pracovaly manuálně na různých 
stavbách jako zdroj levné pracovní síly. 
Na vojně jsem po tříměsíčním výcviku 
(tzv. „přijímači“) pracoval jako písař na 
štábu. Půl roku před koncem služby 
k nám přišel nový pracovník vojenské 
kontrarozvědky. Dozvěděl se o mých 
křesťanských aktivitách a zasloužil se 
o to, že jsem na štábu skončil. Vojnu 
jsem pak dokončil s lopatou a krumpá-
čem na stavbě sídliště Praha-Spořilov. 
Z vojny jsem odcházel jako svobodník 
(tu frčku jsem si vysloužil ještě na štá-
bu), s vyhazovem byl konec mé kariéry. 
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Ne tak docela – protože později jsem po 
absolvování vysoké školy (třebaže jsem 
o to neměl zájem) ještě udělal důstoj-
nické zkoušky v Olomouci a vojenskou 
kariéru jsem ukončil jako nadporučík 
v záloze. V Olomouci jsem absolvoval 
také většinu vojenských cvičení a při té 
příležitosti jsem mohl navštěvovat obě 
tehdejší shromáždění.

Můj otec byl na vojně také, absolvo-
val školu důstojníků v záloze a skončil 
jako záložní důstojník s hodností poru-
číka. Ke konci svého života však dospěl 
k důraznému antimilitaristickému 
postoji, odmítal vojenskou službu pro 
své svědomí a prohlašoval, že křesťané 
by nikdy neměli brát do rukou zbraň. 

O mém vztahu k vojenské službě

 Jako křesťan jsem se před nástupem 
na vojnu trápil otázkou, zda mám prá-
vo bojovat se zbraní v ruce. Znělo mi 
v uších přikázání: „Nezabiješ!“ A na 
vojně se přece zabíjí, střílí se na pro-
tivníky, házejí se na ně granáty nebo 
bomby, používají se dokonce zbraně 
hromadného ničení. Měl jsem v tom 
zmatek. Proč? Při čtení Bible jsem totiž 
nemohl přehlédnout, že Boží lid, jemuž 
byla přikázání dána především, bojoval 
z Božího příkazu proti nepřátelům. Bib-
le popisuje, jak se měla válka vést i kdo 
měl být od vojenské povinnosti osvobo-
zen (ti, co se oženili, nebo si postavili 
dům či vinici, ale také ti, kteří se báli, 
aby nedemoralizovali své druhy).

 Říkal jsem si, dobrá, ale to se týká 
Starého zákona. Ale co my v novozá-
konní době? A tak jsem poctivě pročítal 
Nový zákon. Zjistil jsem, že Jan Křtitel 
odpovídal vojákům, kteří k němu při-
šli s otázkou (L 3,14): A co máme dělat 
my?, slovy: „Nikomu nečiňte násilí, nikoho 
nevydírejte, spokojte se se svým žoldem.“ 
Pán Ježíš nikdy neřekl svým učední-
kům: „Vy na vojnu nesmíte!“ Dokonce 
v posledním dni svého života prohlásil 
(L 22,36n): „Nyní však, kdo má měšec, 
vezmi jej a stejně tak i mošnu; kdo nemá, 
prodej plášť a kup si meč. Pravím vám, že 
se na mně musí naplnit to, co je psáno: ‚Byl 
započten mezi zločince.‘ Neboť to, co se na 
mne vztahuje, dochází svého cíle.“ Proti 
vojenské službě nevystoupili ani apošto-
lové. Pavel dokonce hovoří o některých 

pozitivech vojáků (2Tm 2,4), např. „Kdo 
se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí 
obyčejného života; chce obstát před tím, kdo 
mu velí.“ Pohled na po zuby ozbrojeného 
římského vojáka ho dokonce inspiruje 
k tomu, aby psal o duchovní zbroji (viz 
Ef 6). Jako výjimečný vězeň spolupra-
coval s římskými vojáky i jejich veliteli, 
ale nikde proti vojákům nevystupuje. 
Řada vojáků se jistě stala křesťany, jako 
např. Kornelius, ale nečteme o tom, 
že by v důsledku své víry opustil své 
zaměstnání římského setníka. 

Není důvod odmítat vojenskou 
službu

Takže po letech docházím k názoru, 
že není pádný biblický důvod k tomu, 
abychom vojenskou službu odmítali. 
Války byly, jsou a budou po celou dobu 
lidské existence. Jsou průvodním proje-
vem padlého člověka. Nejsem zastáncem 
vojenského řešení, beru je jako krajní 
možnost, ale mnohdy není jiného výcho-
diska, než se bránit útokům nepřítele. 
Války jsou vždycky hrozné a přinášejí 
nepředstavitelné utrpení jak samotným 
vojákům, tak i civilnímu obyvatelstvu. 
To je nesporné. Ale nemyslím si, že Pán 
Bůh má pro křesťany nějakou zvláštní 
protekci a že by měli být „skleníkovými 
květinkami“. Slíbil nám, že nás nikdy 
neopustí a nezanechá, ale nikdy nám 
neslíbil, že nebudeme procházet tím, čím 
procházejí jiní nevěřící lidé. 

Na druhé straně vím, že mnohdy 
právě válka a vojenská služba pomá-
haly nést evangelium dál. V dějinách 
Křesťanských sborů v Českosloven-
sku sehráli významnou roli bratří Josef 
Dytrt a Štefan Kevický. Ti se seznámili 
právě během první světové války a jako 
věřící vojáci posloužili mnoha lidem na 
různých místech, kde byli. Některé naše 
sbory by nevznikly, nebýt jejich služby 
(např. Žamberk či Opava). Podobné 
svědectví vydával význačný německý 
pietistický evangelista Wilhelm Busch, 
vzor a předchůdce Ulricha Parzanyho. 
I on vzpomíná na pozitivní roli vojenské 
kariéry ve svém životě. Velkým příkla-
dem byl jeden z otců bratrského hnutí 
– pruský generál Georg von Viebahn, 
rozhodný křesťan, který se během 
vojenské kariéry věnoval křesťanským 
vojákům na všech místech, kde sloužil. 

Moje zkušenost s vojenskou službou
A tak jsem šel na vojnu se smíšenými 

pocity. Bratří z ostravského sboru, kde 
jsem bydlel, si mne před nástupem na 

vojnu pozvali, hovořili se mnou a klad-
li mi na srdce, abych se nestyděl za 
Pána Ježíše. Řekli mi: „Nejsnadnější je 
vyznat svou víru v něj hned při nástu-
pu. Budeš mnohého uchráněn!“ Posle-
chl jsem je a dávám jim i po letech za 
pravdu. Přineslo mi to na jedné straně 
posměch – ale kupodivu i respekt, a to 
i u posměváčků. Na vojně jsem zažil 
podivuhodnou Boží milost a ochranu. 
Mezi kriminálníky a Romy, se kterými 
jsem musel sdílet jeden pokoj, se nena-
šel nikdo, kdo by mi za celé ty dva roky 
ublížil nebo mne napadl. 

Není to tak vždycky. Znám bratry, 
kteří na vojně zažili nepředstavitelně 
hroznou šikanu. Ale tu může člověk 
zažít kdekoliv. Na vojně pro to mohou 
být, pokud velitelé neplní své povinnos-
ti, obzvlášť příznivé podmínky. Ti, kdo 
těmito chvílemi prošli, budou mít asi 
jiný pohled na vojnu než já. Samozřejmě 
jsem si také prožil různé nepříjemnosti, 
jako uklízení záchodů holýma rukama 
bez prostředků, kdy mazáci schválně 
záchody nesplachovali a byly tam doslo-
va hromady výkalů a řada drobnějších 
projevů šikany, ale zjistil jsem, že když 
člověk šel a udělal, co po něm chtěli bez 
řečí, že je to přestalo bavit a našli si jiné 
oběti, které se jim stavěly na odpor.

Kromě různých (vcelku drobných) 
nepříjemností jsem ale mohl zažít na 
vojně zkušenosti, které zásadně ovliv-
nily můj další život. Seznámil jsem se 
s řadou křesťanů, se kterými bych se 
jinak nesetkal. Hledal jsem v kasárnách 

úvaha k výročí

služba

T. Pala (vlevo) během 
vojenské služby
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úvaha k výročí

TOMÁŠ PALA

bratry v Kristu. Podařilo se mi je najít – 
tak jsem se seznámil s bratrem Pavlem 
Vackem z Ústí n/L z CB. U nich jsem 
býval často i na návštěvě – samozřejmě 
načerno. Seznámil jsem se také s brat-
rem Martinem Pospíšilem z BJB ve Staré 
Roli u Karlových Var. Scházeli jsme se 
v posádkové knihovně, později i s další-
mi vojáky, kde jsme si četli Bibli, hráli 
na kytaru či dokonce i na klavír (než 
mne pak náčelník vojenské kontraroz-
vědky odklidil na stavbu). Tito chlapci 
mne pozvali do mládeže k baptistům do 
Lovosic, kde byl právě kazatelem bratr 
Miloš Šolc senior (dříve tenisový hráč 
a trenér). Mohl jsem se setkat s tamější 
mládeží, jezdíval tam i syn bratra Šolce 
Miloš, dále bratr Ota Vožeh, pozdější 
ředitel TWR. Taková setkání člověka ve 
dvacíti letech formují a pomáhají vytvá-
řet názor na svět, který jde proti tren-
dům doby. Dnes jsem za to velmi vděč-
ný. A teď k těm položeným otázkám:

Znovuzavedení vojenské služby a na 
jak dlouho? 

Mám smíšené pocity. Přivítal jsem pro-
fesionalizaci armády, i když jsem netušil, 
že bude využívána i k jiným než našim 
národním zájmům (s výjimkou živelných 
pohrom, kde sehrála důležitou pozitivní 
roli při pomoci v postižených oblastech). 
Zdá se mi, že znovuzavedení povin-
né vojenské služby je důsledkem obav 
z možného vojenského konfliktu, který 
se nedá předvídat ani vyloučit. Události 
na Ukrajině to určitě urychlily. Mít armá-
du, která bude hájit celistvost a zajišťovat 
obranyschopnost země, je nezbytnost. Že 
ani tak nepůjde o můj souhlas či nesou-
hlas – život si to prostě vynutí. Zemí bez 
armády je na světě jen velmi málo. 

Jiná otázka je délka služby. Jeden 
nebo dva roky je příliš dlouhá doba. Líbí 
se mi švýcarský model. Tam musí všich-
ni absolvovat povinný, poměrně krátký 
výcvik, pak nafasují uniformu a zbra-
ně a mají je doma. Občas pak jdou na 
krátké cvičení, aby si obnovili potřebné 
znalosti a návyky. Ze zkušenosti vím, 
že vlastní výcvik trval asi tak tři měsí-
ce, ostatní byla vata. Dlouhá chvíle pak 
dávala prostor k šikaně a k nesmysl-
ným věcem. To, co se v přijímači naučili 
– pořádek, disciplina, samostatné jed-
nání, odpovědnost a schopnost rozhod-
nout – pak vzalo v zahálce za své. 

Když vidím dnešní „mamánky“, 
neschopné samostatného života, uvědo-
muji si, že vojna současné mladé gene-
raci mužů chybí. Přestávají být skuteč-
nými muži. Vojenský výcvik by jim vel-
mi prospěl. K tomu by měly stačit ty tři 
až čtyři měsíce. 

Vojenská služba žen jako projev 
rovnoprávnosti (Norský model)

Nemám problém s tím, když chtějí jít 
na vojnu i ženy, pokud si to samy zvolí 
jako svou životní cestu. Ale všeobecně 
pro to nejsem! Ženy mají jiné poslání, 
nenahraditelné – být matkami. A to 
něco stojí. Proto bych jim povinnost 
vojenské služby neukládal. Ženy mají 
už tak život mnohem složitější než my 
muži. 

Souhlasíte s nasazením odvedenců 
na krizová místa ve světě? 

Ne, nesouhlasím. Povinná vojenská 
služba by měla být především k obraně 
vlasti. Branná povinnost není osobní 
volbou člověka. Je to jen splnění občan-
ské povinnosti, a to i za cenu poškození 
či ztráty vlastního života. Má smysl jen 
v opravdové krizi ve vlasti, ne na jiných 
místech světa. Nikdo není povinen řešit 
s rizikem vlastního života problémy na 
jiných místech světa. Na krizová mís-
ta může být nasazována profesionální 
armáda – lidé, kteří se rozhodli dobro-
volně sami pro tento životní styl. 

Volili byste pro své děti náhradní 
„civilní službu“? 

Kdysi stál před tímto rozhodnutím 
můj syn. Abych byl pravdivý, byl jsem 
spíš pro vojenskou službu, ale manželka 
mi moudře poradila, že toto rozhodnutí 
mám přenechat jemu. A syn se rozho-
dl pro „civilku“ – kterou pak vykonával 
v útulku pro bezdomovce. Když se na to 
dívám zpětně – bylo to moudré a dobré. 

Mnohému se tam naučil, včetně toho, 
jak tam svědčit o Pánu Ježíši. Byla to 
pro něho dobrá škola. Poznal, jak snad-
né je stát se bezdomovcem a že se to 
může stát každému. Takže, abych byl 
přesný: rozhodně zastávám existenci 
„civilní služby“ jako varianty k vojen-
ské povinnosti pro lidi, kteří na vojnu 
nechtějí či nemohou. Neměli by o tom 
však rozhodovat rodiče. Vojenskou služ-
bu nastupují dospělí lidé, kteří by měli 
být schopni se sami rozhodnout, jak 
stráví část svého života. Rodiče by měli 
jejich rozhodnutí respektovat. A jako 
křesťané je svými modlitbami i praktic-
kou pomocí provázet.

Je vám to jedno? Nedá se s tím 
nic dělat? Nebo je třeba s tím něco 
udělat?

Ideální by bylo, kdyby vojenská služ-
ba být nemusela, jak tomu bylo dosud. 
Ale vzhledem ke stávajícímu vývoji 
ve světě se tomu asi nevyhneme. Mys-
lím, že by bylo dobré dát to na vědomí 
našim zastupitelům. Nemyslím, že situ-
ace v našem státě je taková, aby bylo 
reálně technicky možné, odvést celou 
populaci, včetně děvčat, na dvou nebo 
tříletou vojenskou službu. Armáda při-
šla o značný počet nemovitostí. Kasárna 
byla většinou rozprodána a přebudo-
vána na civilní účely (stačí se podívat 
po Olomouci). Armáda nemá dostatek 
výstroje ani pro vojáky z povolání, natož 
pro celé dva ročníky populace. Nemá 
dostatek důstojníků pro výchovu odve-
denců. Navíc by to znamenalo obrovský 
zásah do státního rozpočtu. 

Jako křesťané se nevyhneme životu 
kolem nás. Nemůžeme jej shazovat na 
bedra našich bližních, žít na jejich úkor. 
Proto musíme promýšlet i takové neče-
kané situace, jaké prožíváme. Musí-
me hledat, jaká je Boží vůle, co máme 
v této situaci dělat, jak se máme zacho-
vat. Nepůjde to bez čtení Bible, hledá-
ní principů a příkladů, jak si počínali 
naši předchůdci na cestě víry. Nepůjde 
to bez modliteb za naši zemi, za naše 
ústavní činitele, kteří rozhodují o tom, 
jakým směrem se naše země bude ubí-
rat. Nepůjde to ani bez toho, abychom 
jim dali vědět, jaké jsou naše postoje. 

Pochopitelně neznám ideální řeše-
ní, ale myslím, že bychom o tom měli 
přemýšlet a modlit se o Boží moudrost 
i o milost pro naši zemi, aby nemusela 
procházet ohněm válečných útrap. 
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JÁN ČÍŽ

Stratené zdravie
Zdravie pre človeka veľmi veľa zna-

mená. Veď sa vyskytuje často v rôznych 
prianiach pri narodeninách a pod. Pre 
rodiča je najväčším trápením, keď má 
choré dieťa. Ale najviac, keď je jasné, 
že nádej na vyliečenie nie je alebo je 
veľmi mizivá.

Nebolo to inak ani vtedy, keď žil Pán 
Ježiš. Nájdeme o tom dôkazy v evanjeli-
ách. A hľa, prišiel jeden z predstave-
ných synagógy, menom Jairus, a keď 
ho videl, padol k jeho nohám a veľmi 
ho prosil a hovoril (Mk 5,22–23): Moja 
dcéruška skonáva: prosím, žeby si prišiel 
a položil na ňu ruky, že by bola uzdravená 
a žila. V tomto prípade došlo k návratu 
zdravia.

Ako to bolo so zdravím pôvodne

Boh stvoril človeka pekného a zdravé-
ho, veď Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, 
bolo to veľmi dobré... šiesty deň. (1M 1,31) 
Teda po stvorení človeka je pozoruhod-
né, že je zdôraznené: veľmi dobré. Kla-
diem si otázku: môžeme tým tiež rozu-
mieť, že Boh nestvoril choroby?

Nič v tejto stručnej správe o tom 
nečítame. Môžeme snáď tvrdiť, že Boh 
stvoril človeka aj s veľmi dobrým imu-
nitným systémom, zdravím… Nech-
cem si veľa „vymýšľať“, preto nebudem 
týmto smerom ďalej viesť úvahy. Stačí 
len toľko, že pokiaľ žili Adam s Evou 
v záhrade v Edene, nič sa nepíše o cho-
robe resp. o uzdravovaní týchto ľudí.

Po odchode zo záhrady v Edene 
a ohlásení bolesti a úmornej práce 
s tŕním a burinou s ukončením života 
smrťou bolo aj zdravie človeka naru-
šené. O tom svedčí skutočnosť, že už 
Ábelove zranenia boli nezlučiteľné so 
životom. A čo tzv. kapitola smrti, kde sa 
často opakuje... a zomrel? (1Mo 5) Aká 
škoda, že zdravie človeka s vekom ubú-
da (1Mo 27,1): A stalo sa, keď sa zostarel 
Izák, a jeho oči zoslabli tak, že nevidel. 

A čo Boh

Boh nezostal mimo zápasu človeka 
s chorobami. Niekedy vstupoval do toh-
to nesmierne bolestivého a často smut-
ného procesu. Vo zvláštnych prípadoch 
zasiahol alebo dal najmä svojmu vyvo-
lenému národu ustanovenia, ako zabrá-
niť šíreniu infekčných ochorení (3Mo 
13,1–2): Keby mal niektorý človek na 

koži … podobné rane malomoci, človek sa 
dovedie k Áronovi, kňazovi, alebo k niek-
torému z jeho synov, kňazov. A kňaz pozrie 
ranu na koži tela. … ak je to rana malomoci 
… vyhlási ho za nečistého. 

Boli to kňazi, ktorí mali od Boha záko-
nom dané právo dať takého človeka do 
karantény alebo ho z nej vrátiť medzi 
ostatných ľudí. Dnes túto úlohu plnia 
lekári špecialisti (pozri choroba Ebola).

Uzdravenie malomocných
Mimoriadna bola malomoc Mojži-

šovej ruky (2Mo 4,6–7): Hospodin mu 
potom povedal: Vlož ruku pod plášť na 
hruď! Vložil si teda ruku pod plášť na hruď. 
Keď ju vytiahol, bola malomocná, biela ako 
sneh. Hospodin povedal: Znova si ju zasuň 
pod plášť na hruď! On si ju ta zasunul, 
a keď ju vytiahol, bola ako jeho telo. Bolo 
to druhé znamenie, že sám Boh posiela 
Mojžiša k svojmu národu.

Pán Ježiš v synagóge v Kafarnaume 
vyzdvihol jedno uzdravenie malomoc-
ného (Lk 4,27): A za čias proroka Elizea 
bolo v Izraeli mnoho malomocných. No 
nikto z nich nebol očistený, iba Naáman zo 
Sýrie. Zastavme sa pri tejto udalosti prá-
ve v súvislosti s uzdravením.

Nemenované unesené dievča pove-
dalo Námanovej žene o prorokovi (2Kr 
5,3): Keby tak môj pán zašiel za prorokom, 
ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil malo-
mocenstva. V súvislosti s tvrdením Pána 
Ježiša sa dá predpokladať, že Elizeus 
nerobil tzv. opakujúce sa uzdravovania 
z malomocenstva. Preto si kladiem reč-
nícku otázku: Kde vzalo dievča vieru, že 
prorok môže uzdraviť Námana?

Práve v tejto udalosti je pozoruhodné, 
že prorok osobne žiadnymi nábožen-
skými úkonmi sa v procese uzdravova-
nia nezúčastňuje. On len dáva pokyn 
izraelskému kráľovi i samotnému cho-
rému.

Táto skutočnosť dokumentuje, že 
uzdravenie je Boží zázrak, na ktorom 
nemá človek žiadnu zásluhu. Zaslúži si 
našu pozornosť skutočnosť, že Boh to 
nerobí len tak z rozmaru alebo niečieho 
priania, ale má s tým určitý zámer.

Duchovné uzdravenie
Na záver chcem uviesť ešte prí-

beh, ktorý som čítal a ma oslovil.1 Ide 

1  Dobrá sejba 16. 8. 2014

o uzdravenie duchovné, ba skôr vzkrie-
senie.

Mladý muž sa stretol so starším veri-
acim priateľom a prehlásil mu, že tú 
„peknú vieru rodičov“, ako ironicky 
povedal, hodil cez palubu. Tá že nie je 
„pre slobodný život nevyhnutne potreb-
ná,“ znel dodatok. „Úplne emancipova-
ný“ bolo jeho nové heslo.

Ten druhý mu odpovedal: „Mám ťa 
pozdraviť od tvojho lekára a priateľa.“ 
Mladý muž na neho zvedavo pozrel, ako 
keby čakal vysvetlenie. „Dobre teda, 
od lekára Izaiáša (Iz 1,5n): Celá hlava je 
nemocná, a celé srdce neduživé. Od spodku 
nohy až po vrch hlavy nie je na ňom celého 
miesta zdravého; všetko je samá rana, 
modrina a jazva a čerstvá rana… Vzhľa-
dom na tvoju záležitosť viery to zname-
ná: mozgová príhoda a srdcový infarkt 
súčasne. V tvojom myslení, v tvojom 
sebaovládaní a v tvojom živote si pred 
Bohom chorý na smrť.“ Keď mladý muž 
mlčal, priateľ pokračoval: „A posolstvo 
od priateľa si už môžeš domyslieť!“

Mladý muž stratil reč aj iróniu. Zda-
lo sa, že zaháňa spomienky na domov 
a na Božie slovo, ktoré sa mu v tej chvíli 
obnovovali v pamäti.

Po týždňoch sa tí dvaja opäť stretli. 
Teraz odovzdal ten mladý muž pozdrav 
od lekára Izaiáša (Iz 53,5): Trest, ktorý 
nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre 
jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Ďalej 
povedal: „Stálo ma to veľký boj, ale Spa-
siteľ hriešnikov, Ježiš Kristus, sa stal 
mojím osobným Záchrancom. Viera sa 
oplatí.“

Nájdené zdravie

Uvedomujem si, že tieto myšlienky 
nie sú komplexné, ani čo sa týka bib-
lického výkladu, ani návodu, ako vrátiť 
stratené zdravie. Je však nádej kresťa-
na, že v nebi nebude hriech a teda ani 
choroby (Zj 21,4): A Boh zotrie každú 
slzu z ich očí, a smrti už viacej nebude, ani 
žalosti, ani kriku, ani bolesti viacej nebude, 
lebo prvé veci pominuli. Pre návrat zdra-
vého ľudského pokolenia Boh pripravil 
nové nebo a novú zem. Boha nič neza-
skočilo, ani choroby ľudí. Sláva a chvá-
la Mu za to!

tématický článok
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kresťanský život

Syn môj, dávaj pozor na moje slová, 
nakloň svoje ucho k mojim výrokom! 
Nespúšťaj ich z očí, chráň si ich v hĺb-
ke srdca. Veď sú životom pre tých, čo 
ich nachádzajú, sú zdravím pre celé ich 
telo. Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, 
lebo z neho vychádza život. Odstráň 
faloš zo svojich úst a úskočné pery nech 
sú ďaleko od teba. Nech tvoje oči hľadia 
priamo, tvoj pohľad nasmeruj pred 
seba. Vyrovnaj chodník pre svoje nohy 
a všetky tvoje cesty nech sú isté. Neza-
boč doprava ani doľava, odvráť nohu od 
zla. (Príslovia 4,20–27)

Učiť sa, učiť sa, učiť sa
Pri tejto téme, ktorú považujem sa 

svoju „srdcovku“, sa budeme sa držať 
hlavne knihy Prísloví (ďalšie texty budú 
z Knihy kráľov, a podobne ako väčšina 
Prísloví sa týkajú kráľa Šalamúna). Jej 
pozadím je, že bola napísaná pre mla-
dých mužov (nič proti ženám!) a tí si 
z nej odnesú dve dôležité veci. Prvá je, 
že musia byť pripravení učiť sa a že si 
tú potrebu uvedomujú. Ako učiteľ v bib-
lickej škole si často všímam študentov. 
V prvej vyučujúcej hodine sa rozhoduje 
o tom, či chcú počúvať. Ak ich to neza-
ujme, ďalšie hodiny tam len tak prese-
dia a myslia si: „To nepotrebujem, to už 
viem.“ Tí sú pre učiteľa stratení; ak ich 
chce získať, bude si to žiadať výnimoč-
né úsilie. Múdry človek však vie, že ešte 
nie je hotový a potrebuje sa učiť.

Druhá vec je, že učivo treba reflek-
tovať. Reflexia znamená, že nielen 
prijmem informáciu (prvý, druhý, tre-
tí bod…), ale že to vyskúšam, diskutu-
jem o tom s druhými, a znova sa k tomu 
vrátim. Keď som sa oženil, prečítal som 
si knihu o manželstve a tam bolo všet-
ko vysvetlené. Prvý bod, druhý, tretí… 
okej, ideme na to! Bol som dobre pripra-
vený – na prvých pár týždňov! Čakali 
ma roky a roky učenia a reflektovania. 
Nie som žiadny stroj, a moja manželka 
už vôbec nie, takže to vzájomné zlade-
nie si žiadalo naozaj veľa času.

Takže mladí muži musia byť priprave-
ní učiť sa a reflektovať, a potom jedné-
ho dňa dospieť do bodu, keď si uvedo-
mia, že sú za celý ten proces zodpoved-
ní, a ten dobre premyslený krok aj vy-
konať. Možno aj ty dnes dospeješ k ta-
kému rozhodnutiu. Pre mňa s manžel-

kou to nebýva jednoduché. Ale je v tom 
úžasná sila, keď sa kresťania na niečom 
zjednotia a rozhodnú a to, čo im leží na 
srdci, aj urobia.

Čo je srdce
V strede citovaného úseku je verš 23: 

Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo 
z neho vychádza život. Ako si chrániš srd-
ce? Dá sa to? Keď toto dokážeš, tvoj ži-
vot bude prekvitať. Ak to nevieš, život 
ti vysychá, alebo z neho vyrastie niečo 
také, že budeš prekvapený. Svoj život 
nemáme nikdy celkom vo svojich ru-
kách, ale tu máme možnosť, ako podpo-
riť jeho rozvoj.

Čo je to srdce? Stará zmluva popisu-
je človeka ináč, než sme zvyknutí. Tu 
srdce predstavuje samotné centrum člo-
veka, od ktorého závisí celý jeho život. 
Podľa rôznych textov Písma má srdce 
viacero aspektov.

1. Srdce je centrum viery
Syn môj, nezabudni na moju náuku a tvo-

je srdce nech dodržiava moje príkazy. (Prís 
3,1)

Tvoje srdce nech sa pevne drží mojich 
slov, zachovávaj moje príkazy a budeš žiť. 
(Prís 4,4)

Keď prijmeš Božie príkazy v bázni 
pred ním, formuje ťa to. Láska k Bohu 
a hlboký vzťah s ním je otázkou srdca, 
ako hovorí aj Mojžiš: Počuj, Izrael, Hos-
podin je náš Boh, Hospodin jediný. Milo-
vať budeš Hospodina, svojho Boha, celým 
srdcom, celou dušou a celou silou. (Dt 
6,5–6). Takže jeden aspekt je, že srdcom 
veríš a pevne držíš to, čomu veríš a tým 
vyjadruješ svoj vzťah k Bohu.

Žiaľ, že o Šalamúnovi sa uvádza, že 
jeho srdce nebolo celé oddané Hospodino-
vi, jeho Bohu, ako srdce jeho otca Dávida. 
(1Krľ 11,4b) „Celé srdce“ neznamená, 
že človek urobí všetko správne; aj Dá-
vid neraz zhrešil, ale pretože jeho srd-
ce bolo zamerané na Boha, bol citlivý, 
keď ho Boh napomenul, aby svoj život 
napravil. Rozpoltené srdce v rozhodu-
júcej chvíli spôsobí, že človek nevie, čo 
mu Boh vraví, lebo jeho vieru ovplyvňu-
jú iné veci.

2. Srdce je centrum myslenia
Syn môj, ak prijmeš moje výroky, ak 

budeš zachovávať moje prikázania a napí-
nať 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 poro-
zumieš bázni pred Hospodinom a nájdeš 
Božie poznanie. (Prís 2,1–5)

Pre nás v našej kultúre je toto nie-
čo nové. My sme zvyknutí oddeľovať 
rozum (mozog) od srdca, ale pre Heb-
rejov je chápanie vecou srdca. Dosta-
neš informáciu, rozumieš zmysel slov, 
poznáš gramatiku atď. ale skutočné po-
chopenie sa deje v srdci. Úzko to súvisí 
s predošlým. To, čomu veríš o Bohu, si 
najprv musel pochopiť.

Niekedy (nie často) sa stane, že sme 
pri bohoslužbách silne zasiahnutí. Keď 
som mal 20 rokov a už som sa pripra-
voval na službu na plný úväzok, na jed-
nej medzinárodnej misijnej konferen-
cii Boh ku mne jasne a silno prehovoril: 
„Ak sa nebudeš vážne modliť, nemôžem 
si ťa použiť.“ Bol som z toho úplne ho-
tový. Postavil som sa, plakal som, pia-
ti ľudia ma obklopili a nevedeli, čo so 
mnou… To nie sú veci, čo by sme pre-
žívali každý deň. Každý deň tak nepla-
čem, Boh so mnou každý deň tak netra-
sie – ani v Biblii to tak nebolo – ale nie-
kedy sa nás zreteľne dotkne a nám nie-
čo dôjde.

Máme v nemčine takú pomalú, su-
gestívnu pieseň, ktorá ma neraz vyto-
čí. V refréne sa opakuje: „Tvoja milosť 
mi celkom postačí.“ Naozaj, stačí ti k ži-
votu Božia milosť? Nepoznám veľa ľudí, 
čo to spievajú po zrelej úvahe. To nesta-
čí pomaly clivo zanôtiť, o tom treba na-
ozaj vážne premýšľať. Len v pomalom 
procese prichádza to pochopenie, že si 
Božie kráľovské dieťa, a že Boh za tebou 
100%ne stojí – ale nebude to stlačením 
gombíka bez skúmania Písma a života 
a hlbokého premýšľania a modlitieb.

Tu súvisí myslenie s vierou. Nemáme 
nejaký kurz myslenia a potom začneme 
veriť, ale rozvíja sa to spolu. Každý musí 
niekedy povedať: „Chcem si osvojiť také 
myslenie, aké má o mne a o druhých 
ľuďoch Boh, a to bude určovať aj moje 
myslenie o ňom a moju vieru.

Keď Šalamúna vyvolil Boh, aby sa stal 
kráľom, hovorí v 1Krľ 3,9: Daj svojmu 
sluhovi poslušné srdce, aby spravoval Tvoj 
ľud, aby mohol rozoznávať dobré od zlého. 
V hebrejčine je počúvať a poslúchať 
je to isté slovo. Takže to srdce počuje, 
rozumie a rozlišuje a zachováva, čo je 
dobré.

Chráň si srdce
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3. Srdce je centrum pocitov

Kráľ Šalamún miloval mnohé cudzinky 
… pochádzali z národov, o ktorých vydal 
Hospodin Izraelitom zákaz: Nestýkajte 
sa s nimi a ony nech sa nestýkajú s vami. 
Mohli by nakloniť vaše srdce k svojim 
bohom. Šalamún k nim prilipol láskou. Mal 
sedemsto urodzených žien a tristo vedľaj-
ších žien. Jeho ženy mu odvrátili srdce. Keď 
zostarel, ženy v ňom vzbudili taký záujem 
o iné božstvá, že prestal byť plne oddaný 
svojmu Bohu Hospodinovi, ako bol jeho 
otec Dávid. (1Krľ 11,1–4)

Človek prežíva zvláštne pocity pri 
tom, čo miluje – môže to byť k ľuďom 
ale i k predmetom. Ja napríklad mám 
rád autá. Raz som chcel kúpiť jednu do-
dávku. Všetko, čo som na nej videl, sa 
mi páčilo. Väčšinou si urobím predbež-
ný výber a potom to predstavím man-
želke a synovi. Tak som im tú dodáv-
ku ukázal, a oni hovoria: „Je to špata.“ 
„Akože, pekná je,“ bránil som ju. „Nie, 
je ošklivá a basta!“ A po chvíli premýš-
ľania som uznal, že naozaj až taká pek-
ná nebola.

Iný príklad: videl som porovnanie 
i-Phone a Samsungu Galaxy. Vo vý-

skume merali lekári prúdy v mozgu ma-
jiteľov týchto smartfónov, keď uvide-
li ich obrázok. Ukázalo sa, že v moz-
gu majiteľa i-Phonu alebo i-Padu alebo 
MacBooku tečú prúdy, ktoré normálne 
prislúchajú citovým poryvom k ľuďom. 
Prakticky majú milostný vzťah so svo-
jím telefónom. Tým druhým sa ich Sam-
sung páči, ale to je všetko, no pri i-Pho-
ne je to priam telesné vzrušenie.

Tak je to, keď ste zamilovaní. Spomí-
nam si, keď sa začal môj vzťah s pria-
teľkou (teraz už manželkou). Doma ešte 
nevedeli, ktorá to je, ale keď došla do 
reči, aj keď o nej nič zlé nepovedal, ja 
som ju už aj obhajoval. Moje pocity ma 
hneď prezradili. Keď niekoho miluješ, 
vplýva to na tvoje myslenie o danej oso-
be. Vidíš to ako 100% dokonalú. A to je 
trocha ťažké, keď sa zamiluješ a potom 
sa oženíš (alebo niekedy sa to stane aj 
skôr), zrazu si začneš všímať: „Ale veď 
ona vôbec nie je dokonalá!“

Ale môže sa stať to, čo pri Šalamúno-
vi. On mal toľko žien, pretože uzatvá-
ral toľko zahraničných zmlúv. Ku každej 
podpísanej mierovej zmluve so sused-
nou krajinou bola prílohou nejaká žena. 

A palác mal čoskoro plný. Neviem, aké 
veľké bolo jeho srdce. Miloval svoje ženy 
– a nie je možné milovať len nejakú časť 
osoby. Chcel im vyjsť v ústrety, nakoľko 
to šlo, aby sa dobre cítili. No ony si so se-
bou doniesli aj svoje náboženstvo. A tak 
sa začalo jeho srdce prikláňať k ich bo-
hom. Visel na tých ženách, miloval ich, 
a to ovplyvnilo jeho vieru.

Jedna naša študentka mala neveriace-
ho priateľa. Nebol som jej triedny učiteľ 
a nebol som priamo zodpovedný hovo-
riť s ňou. Viacerí iní jej dohovárali, aby 
si ho nebrala. Nebol negatívne nastave-
ný voči jej viere, navštívil aj našu biblic-
kú školu. Ona na ňom visela celým srd-
com a potom si ho vzala. A teraz hovorí, 
aké ťažké je žiť s ním. To bolo dopredu 
jasné. Dvaja sa majú radi, cítia k sebe 
niečo. Ale ich myslenie, ktorým smerom 
má ísť ich život, to je niečo iné. Ich vie-
ra je iná. A časom sa aj ich pocity dosta-
nú do konfliktu.

A môže to byť aj naopak. My sme mali 
veľmi dobrý tím starších v kresťanskom 
zbore. Fungovala medzi nami „chémia“. 
A je v tom sila, keď sme sa navzájom 
podporovali vo viere a v službe.

kresťanský život

Dr. Gunnar 
Begerau (vlevo) 
při výkladu 
Elijášovských 
vyprávění
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kresťanský život

4. Srdce je centrom tvojho tela
Hospodin sa rozhneval na Šalamúna, 

pretože sa srdcom odklonil od neho, Boha 
Izraela, ktorý sa mu dvakrát zjavil, a zaká-
zal mu chodiť za inými bohmi. Ale on neza-
choval, čo Hospodin prikázal. Hospodin 
povedal Šalamúnovi: Pretože sa ti stalo, že 
nezachovávaš moju zmluvu a moje ustano-
venia, ktoré som ti prikázal, musím ti odňať 
kráľovstvo a dať ho tvojmu služobníkovi. 
(1Krľ 11,9–11)

Šalamúnovo srdce bolo naklonené 
láskou k jeho ženám, a potom sa píše vo 
v. 6: Robil to, čo sa priečilo Hospodinovi. 
Už nebol Bohu verný. Staval rôzne svä-
tyne a posvätné návršia a prinášal obe-
te.

Každý z nás má nejaké tajomstvá vo 
svojom vnútre. Naše myšlienky, po-
chybnosti o viere, skryté pocity voči nie-
komu. Niekedy sa nám to darí oddeliť 
od našich skutkov, ale je to nebezpeč-
né a náročné.

Jeden môj známy pracoval roky v zbo-
re, a po rokoch vyšlo najavo, že mal iný 
vzťah. Pestoval ho vždy, keď bol niekde 
na cestách. Dokonca sa z toho narodi-
lo dieťa. Ako je niečo také možné? To 
nepríde zo dňa na deň. Najprv vznik-
nú pocity, potom myšlienky, potom pre-
svedčenie, viera, že toto je tá správna 
cesta, a potom čin. Niečo urobím, nie-
čo nasledujem, niečo budujem. A to 
celé posilňuje moje myslenie, moje po-
city atď.

U Šalamúna je to popísané negatívne, 
ale v Prísloviach je to pozitívne. Je tam 
výzva chrániť si srdce, a za tým prísľub: 
že to vedie k životu, že je v tom uzdra-
venie (v. 22). Veríš tomu, že Božie slová, 
ktoré si ukladáš v srdci, prinášajú zdra-
vie tvojmu celému telu? Chráň si srdce, 
lebo z neho vychádza život.

Nakoniec si teda musím položiť otáz-
ku: Kto je pánom nad mojím srdcom? 
Vieš, čo to znamená, strážiť si srdce, aby 
z neho mohol vychádzať život?

Šalamún sa „srdcom odklonil“, poru-
šil zmluvu s Hospodinom a podľa 11. 
verša to urobil vedome, nebol vedený 
iba citmi. V srdci máme city, ale sú tam 
i jasné myšlienky, a nakoniec dokonca 
presvedčenie, že je to správne a ideme 
za tým.

Uzavri zmluvu
V starom oriente poznali dva druhy 

zmlúv. Napríklad Acháb uzavrel zmlu-
vu s Ben–Hadadom. Boli to dve moc-
nosti, Izraelci a Aramejci, ktoré medzi 

sebou uzavreli dohodu ako rovný s rov-
ným. Každý niečo dáva a niečo dostáva, 
každý má svoje záujmy, každý sa k nie-
čomu zaväzuje, a zmluvne sa to usporia-
da. Aj v manželstve alebo v pracovnom 
tíme uzatvárame takýto druh zmluvy, 
ktorá náš vzťah reguluje.

A potom je druhý typ zmluvy, keď 
mocný kráľ niekoho porazí a potom 
mu určí podmienky, ako to v jeho zemi 
bude fungovať. Kráľovi treba platiť tri-
bút. Ale keď ťa napadnú, kráľ ti príde 
na pomoc. Rozdiel je ten, že toto nie je 
zmluva medzi rovnocennými partner-
mi, ale medzi nadriadeným a podriade-
ným.

A pri zmluve so svojím srdcom to nie 
je ako medzi rovnocennými partnermi. 
Keď v ťažkých situáciách začnem sám 
so sebou diskutovať a sám seba chrá-
niť, bude to vždy ťažké. Ale ide o to, aby 
si ty prevzal zodpovednosť ako ten, kto 
je pánom nad svojím srdcom a určuje, 
kam sa tvoj život bude uberať. Uveďme 
si k tomu tri príklady.

1. príklad: Stráž svoje oči
So svojimi očami som uzavrel zmluvu, 

ako by som sa teda mohol obzerať za pan-
nou? (Jób 31,1)

Toto nie je dohoda rovnocenných 
partnerov. Ja vysvetlím svojim očiam, na 
čo sa majú pozerať. Prečo? Lebo, to, na 
čo sa pozeráš, vyvoláva v tebe myšlien-
ky a v tvojom srdci vedie k viere v nie-
čo a k skutkom. A preto povedz ty svo-
jim očiam, čo majú a čo nemajú vidieť.

Hovorím to ako muž. Neviem, či to 
niekedy v ľudskej histórii bolo nalie-
havejšie. Dnes cez internet je možné 
v každej chvíli sledovať pornografické 
obrázky, kde prekračuješ hranice. V Ne-
mecku je problém prejsť mestom a nevi-
dieť pritom polonahú alebo nahú ženu. 
A filmy a internet sa ti snažia vysvetliť, 
že ženy celý čas chcú sex a nevedia sa 
dočkať, kedy sa pred tebou vyzlečú. Po-
vieš na to: „Nie, tomu predsa neverím.“ 
Ale cez oči sa ti dostáva toto posolstvo 
a dostane sa do myšlienok a jedného 
dňa sa to prejaví skutkom. Viem, o čom 
hovorím.

Ako sa pozeráš na ženy? Hovoril som 
s jedným mužom o istej žene, a on utrú-
sil: „Tá je blbá, tej ovísajú prsia.“ Čože?! 
Odsudzuješ ju len preto, že jej prsia ne-
majú nejaký predpísaný formát? Žiad-
na žena by nechcela byť takto hodnote-
ná. Ani ty nechceš byť hodnotený pod-
ľa toho, že máš niečo dlhšie alebo krat-

šie. Čo sa stalo s tvojimi očami? Verím, 
že v mene Božom môžeme povedať: 
„Chcem, aby sa moje oči zaoberali nie-
čím iným.“ Aby sa v našom srdci neu-
sadil jednostranný, obmedzený obraz 
o ženách. Chceš svojmu srdcu a svojim 
očiam stanoviť, na čo sa majú pozerať 
a kedy sa majú odvrátiť? To je rozhod-
nutie, ktoré za teba neurobí nikto iný. 

Ženám väčšinou v prvom rade nej-
de o telo ale o pocity. Môže sa stať, že si 
vytvoria nejaký myšlienkový či pocito-
vý obraz, a cíti deficit. Uvedomí, že toto 
vôbec nie je ten vysnívaný princ. Len 
sa takým robil. Niekedy smrdí. Nedáva 
prednosť. A už sa o mňa tak nezaujíma. 
Už ma nenosí na rukách. Jej sen spľasne 
– a potom sa objaví niekto, čo to prázd-
ne miesto vyplní. Kto opätuje moje po-
city, kto ku mne pristupuje s rešpek-
tom, u koho sa cítim byť v bezpečí, kto 
ma má rád. A stane sa to isté, len z inej 
strany. Cez pocity sa utvárajú myšlien-
ky, a jedného dňa tomu uverím a uro-
bím to. A je po manželstve.

Alebo pred manželstvom vznikne ro-
mantický obraz, ktorý nikto nedoká-
že naplniť. Žiadny muž ti nedokáže vy-
čítať prianie z očí. Musíš otvoriť pusu 
a povedať mu to. Musíš to podrobne vy-
svetliť. My muži sa do vás neprenesie-
me (ani ženy do nás). A tak človek uni-
ká do svojho vysneného sveta so vzduš-
nými zámkami a porovnáva. Takého 
muža by som tiež mala rada, s tým by 
som bola šťastná. Zabudni na to, vydr-
ží to len dva a pol týždňa a sen ti spľas-
ne. Nechcem ťa sklamať, ale chcem, aby 
ste mali dobrú vieru, dobré presvedče-
nie, a aby ste v sebe nosili dobré Božie 
myšlienky. A skutočne verím, že to pri-
náša život.

2. príklad: Rýchlo odpúšťaj

Odpúšťajte druhým … a pokoj Kristov 
nech rozhoduje vo vašich srdciach. (Kol 
3,13–15)

Keď sme zranení, ovplyvní to naše 
srdce. Stalo sa mi raz, že som viedol zá-
verečnú bohoslužbu v biblickej škole, 
kde bolo 600 ľudí. Bolo to veľmi namá-
havé, veľa príprav a organizácie. Všetko 
muselo klapať. Doslova mi z toho hlava 
horela, a keď sa to skončilo, bola to sku-
točná úľava. Hovorím si: „Uf, mám to za 
sebou. Našťastie na mňa príde rad len 
raz za pár rokov.“ Dva alebo tri dni nato 
prišiel za mnou jeden z kolegov a hovo-
rí: „Gunnar, ako sa ti darí?“ „Dobre, ďa-
kujem,“ vravím na to. „Nechcem chodiť 
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okolo horúcej kaše, len ti chcem dať ne-
jakú spätnú väzbu k tej nedeli.“ Inak sa 
mi nikdy neprihovorí, tak som bol zve-
davý, čo to bude. A spustil hotovú gu-
ľometnú paľbu. Samá kritika. Stál som 
tam a nestíhal som sa uhýnať. A ešte sa 
spýta: „Je to v poriadku, keď ti to po-
viem takto na rovinu?“ „Jasné, v poho-
de, rozumiem ti,“ odvetím a nezmôžem 
sa na viac. Úplne mi vyrazil dych.

Čo teraz? Hrozne ma zranil. Ja som 
v ten deň vydal zo seba všetko, ale jeho 
to vôbec nezaujímalo. Chcel iba na mňa 
vyvracať svoju kritiku a ja som sa v tom 
mal hrabať. A potom vo mne začali pra-
covať negatívne pocity. „No, nemá prá-
ve pastiersky dar,“ hovorím si spočiat-
ku. To som vedel už aj prv. Ale zo dňa 
na deň sa pocity stupňovali a usádzali 
sa vo mne. A potom som sa dostal do 
bodu, keď sa pýtam: „Gunnar, veríš na-
ozaj tomu, čo ti narozprával?“ Mám len 
dve možnosti. Buď za ním pôjdem a po-
viem mu, čo narobil, a že už sa to nemá 
opakovať. Alebo mu to jednoducho od-
pustím.

Neskôr som počul od riaditeľa ško-
ly kázanie, vlastne len také krátke za-
myslenie, ktorého posolstvo znelo: Člo-
veku sa žije lepšie, keď rýchlo odpúšťa. 
A úplne to sadlo na tú moju situáciu. Vi-
del som, ako sa začínam zaoberať tým 
problémom, tým zranením, ako sa tie 
negatívne myšlienky upevňujú a usá-
dzajú v mojom srdci. Ak mu rýchlo ne-
odpustím, bude si to neskôr žiadať ťaž-
kú duchovnú operáciu.

Viem, že každé zranenie nie je jed-
noduché, zvlášť keď ste v paľbe kriti-
ky. Kúpeme sa v tom svojom zranení 
namiesto toho, aby sme srdcu povedali: 
„Nie, Gunnar, Boh ťa miluje a Boh milu-
je aj jeho, a teraz mu v Božom mene od-
pustíš. A znova si nasadíš korunu, kto-
rú ti Pán dal a ideš ďalej ako Boží vyvo-
lený.

3. príklad: Dobre sa ožeň
„Nevydávaj svoju silu ženám! … Kto ná-

jde ženu statočnú?“ (Prís 31,3.10)
Príslovia 31 dávajú mladému mužovi 

radu, ako si má nájsť manželku. 3. verš 
ho varuje, aby nepremrhal svoju ener-
giu vo viacerých vzťahoch. Jérôme Bo-
ateng je skvelý obranca nášho národ-
ného tímu. Jeho brat Kevin–Prince hrá 
za Ghanu; keby chcel, tiež by mohol 
hrať za Nemecko. Existuje aj tretí Boa-
teng, taktiež veľmi nadaný, ale hrá ne-
jakú druhú či tretiu spolkovú ligu. Pre-

čo? Nie kvôli zraneniu, ale pretože svo-
ju silu premrhal – okrem iného aj pri že-
nách. Má talent, ale svoju silu premrhá 
a nedosiahne, čo by mohol. 

Otázka v 10. verši je trochu voľne 
preložená, v hebrejčine je tu doslovne 
„žena sily“. To je žena–hrdinka. Ak ne-
chceš svoju silu premrhať (v. 3), nájdi si 
ženu sily (v. 10). Čím sa taká žena vy-
značuje?

Verše 10–31 sú báseň, 22 veršov na 
22 písmen hebrejskej abecedy. V na-
šich prekladoch to nevidno, ale nesie to 
posolstvo. Je tu predstavená dokonalá 
žena od A po Z. Samozrejme, taká ne-
jestvuje, je to idealizácia. Sú tu popísa-
né tri dni, a tá žena za ten čas oka ne-
zažmúri. Stále pracuje. Robí všetko. Je 
stále výkonná a stále priateľská – čo to 
je za ženu? Ak chceš dostať depresiu, 
zober si ju za svoj vzor! Lenže oslovená 
tu nie je žena, ale muž. Má si dobre roz-
myslieť, akú ženu si vezme.

30. verš je pre mužov ten najhorší: 
Šarm je klamlivý a krása prchavá. To sa 
nám predsa tak páči – ženská krása – 
a je to pominuteľné. V Nemecku máme 
bulvárne časopisy, kde sa o prominen-
toch a celebritách dozviete všetko: ktorá 
si dala zväčšiť prsia, ktorá pribrala, kto 
si kúpil nové šaty atď. Bol tam opísaný 
príbeh rozvodu, keď muž opustil ženu. 
A ja si hovorím: „Čo ti na nej vadí, veď 
vyzerá super?“ Ale keď bojujete svoje 
každodenné zápasy, tam vám krása nič 
nepomôže, keď chýba charakter. Jeden 
môj známy sa naučil oceňovať ženskú 
krásu iným spôsobom, lebo jeho žena 
po 4 deťoch naozaj vyzerá inak. Žena, 

čo má bázeň pred Hospodinom, zasluhuje si 

chválu. (Prís 31,30)

Kruh sa uzatvára

Bázeň pred Hospodinom je začiatkom 

poznania. (Prís 1,7)

A tu sa dostávame znova na začiatok 
knihy Prísloví. Prv, než sme sa dosta-
li k téme o srdci, stála tam spomenutá 
bázeň pred Bohom. Vedomie, že niekto 
je nado mnou, ktorý je ku mne dobrý, 
ktorý mi hovorí, na čom záleží. On je 
môj Kráľ. On to so mnou myslí dobre. 
A ja chcem, aby on ovplyvňoval moje 
srdce.

Ako dosiahnuť, aby sa tieto rôzne ob-
lasti v jednom srdci spojili? Viera, myš-
lienky, telo a pocity – podriaď to všetko 
Bohu! Jediný, kto môže urobiť toto roz-
hodnutie o tvojom srdci, si ty sám. Boh 
na to čaká. Čaká, že mu povieš: „Zmeň 
moje srdce. Osloboď ma od myšlienok, 
pocitov a činov, čo ma od teba vzďaľujú. 
Ukáž mi cestu a budem ťa nasledovať.“ 
Boh to dokáže, i keď o tom pochybuješ. 
Ale rozhodnutie je na tebe. Poznám to 
z vlastnej skúsenosti. Som obyčajný člo-
vek, obyčajný hriešnik. Ale keď patríš 
Bohu, si jeho syn a jeho dcéra. A Boh sa 
z toho skutočne teší. Amen!

Autor je učiteľ Starej zmluvy na Biblic-

ko–teologickej akadémii Wiedenest a pred-

náška odznela na Letnom biblickom kurze 

v Novom Meste nad Váhom v júli 2014.

kresťanský život
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očima ženy

Prázdniny
a zavařeniny

Je to český fenomén – doména čes-
kých žen! Okna umývat v mrazu a prů-
vanu před Vánocemi a v letním žáru 
kumulovat všudypřítomné horko zava-
řováním výdobytků našich zahrádek. 
A přitom naopak by to – logicky – bylo 
mnohem příjemnější! Logika, nelogi-
ka – před Vánocemi chceme mít čisto 
a žádná meruňka v prosinci neuzraje. 
Vím o jediné dámě, která se v tomto 
směru pokusila o průlom – jistá slečna 
Maruška z pohádky O dvanácti Měsíč-
kách, jenže tam šlo vpravdě o něco jiné-
ho než o marmeládu.

Myslím, že mladší generace už jsou 
otrlejší a klidně si koupí na trhu jen tak 
kilečko třešní na chuť, a mají-li zahrád-
ku, vysejí na ní anglický trávník a hoto-
vo. Jenže ono je taky pravda, že taková 
domácí meruňková marmeláda chutná 
v mrazivých zimních dnech na palačin-
kách vskutku báječně. A pamětlivé této 
skutečnosti se za vlahých letních večerů 
vyzbrojíme zástěrou, nožíkem, skleni-
cemi a želírovacím prostředkem a jde-
me na to! K tomu zní z rádia šlágry, co 
se hrávají za vlahých letních večerů co 
pamatuju – a kontinuita s předchozími 
generacemi je nesporná.

Police komory či sklepa pomalu plní 
zavařeniny a my se těšíme, až si hodíme 
nohy do škopku s vlažnou vodou a špet-
kou levandule a naplní nás uspokojení, 
že pro tuto zimu máme vystaráno. Zbu-
de-li nám ještě trocha energie a tvůrčí-

ho zápalu, opatříme některé skleničky 
i patřičným „home made“ dekorem, 
a vida, už víme, co darujeme přátelům 
na Mikuláše! Určité uspokojení tahle 
činnost opravdu přináší – výsledek je 
hnedle vidět (a tím nemám na mysli tu 
zaprskanou kuchyň), a po dni stráve-
ném v práci ve virtuálním světě se s pár 
skleničkami marmelády pocit z dob-
ře vykonané práce konečně dostaví. 
K tomu necháte myšlenky jen tak ply-
nout, stoupat a vířit na sladkých párách 
linoucích se z hrnce.

Že je zavařování přežitek pouze pro 
otrlé hospodyně? Nenechte se mýlit! 
Děláme to všichni.Vždyť co jiného jsou 
všechna ta alba a složky v počítači plné 
rodinných a jiných fotek, co jiného jsou 
záznamy z našich domácích kamer 
a chytrých telefonů. Kam jinam pat-
ří šuplíky s obrázky od dětí, mušlí od 
moře, lahviček od parfémů a vzkazů, 
které nám někdo poslal v pravou chví-
li? Konzervujeme si krásné a důležité 
okamžiky, abychom na ně nezapomně-
li, abychom mohli znovu vychutná-
vat jejich jedinečnost, abychom mohli 
uchovat kousek dávno uplynulého času, 
který pro nás byl a zůstává tak cenný.

Dovolte mi malou vsuvku – zkusi-
li jste někdy zavařovat třeba banány 
nebo meloun? Nevím, možná to jde, 
ale ta představa není ani trochu láka-
vá. Vychlazený meloun, šťáva stékající 
po bradě a horký letní den prostě patří 

k sobě. Jinam se snad ani nehodí. Jsou 
prostě věci, které se zavařit nedají – 
musí se vychutnat hned, tady a teď. Byli 
jsme jednou v Jeseníkách u Mechové-
ho jezírka – přijela tam rodinka zvlášt-
ní tím, že táta se zjevným ochrnutím 
končetin přijel na speciálně upraveném 
vozítku. Děti se všemožně a urputně 
snažily vyfotit vážky, kterými je tato 
oblast vyhlášená. Táta je chvíli pozo-
roval a pak laskavě směrem k synkovi 
podotknul: „Vašíku, to se nedá vyfotit, 
to si musíš zapamatovat.“ Jsou chvíle, 
kterým nijak navenek nezvýšíte trvan-
livost – můžete je jen nepropásnout 
a beze zbytku vychutnat – pro vděčnost 
z neopakovatelnosti přítomného oka-
mžiku.

A teď zpět k uchovávání potravin 
i času. Jsme stvořeni jako bytosti, které 
žijí se svou historií. Pán Bůh se vědo-
mě „pustil na tenký led“, když nám dal 
schopnost uchovat si vzpomínky. Jsou 
přece i okamžiky, na které bychom tak 
rádi zapomněli, které bychom si přáli 
úplně vymazat. Zažili jsme možná věci 
těžké a bolestné, ale nezaměstnáváme 
tím svou mysl víc než je nutné? Copak 
zavařujeme trpké, shnilé nebo červivé 
ovoce? Vždyť přece všechno pečlivě 
vykrajujeme, aby zůstalo jen to zralé, 
voňavé a chutné. To, co nám v zimě při-
nese kousek léta. Koukám, že mě v mojí 
„spížce“ čeká pořádná čistka – všechno, 
co zavání hnilobou a plísní, všechny ty 
pomluvy, posuzování a neodpuštění by 
mi v mrazivých časech těžko daly sílu 
a povzbuzení. A co teprve bolesti, kte-
ré jsou zakousnuté hluboko pod kůží? 
Jenže zatímco na ovoce si troufnu sama, 
na tuhle očistnou kůru duševní jsem 
krátká. Nestačí mít pevnou vůli, usmí-
vat se a pozitivně myslet. Na pár dní 
nás to může oblafnout, ale pak jsme 
znovu tam, kde jsme byli. Jen Božím 
přičiněním, jeho milostí a uzdravujícím 
dotykem můžou trpké vzpomínky ztra-
tit palčivost a ty nahnilé lze zlikvidovat 
úplně. Věřím v uzdravující sílu Slova 
a v životodárnou moc Ducha – kdy-
bych nevěřila, pak navzdory vyspělému 
zdravotnictví by mi zbývala jen malá 
naděje. Jen před Lékařem si troufám 
odkrýt svou bolest, vystavit ji desinfekci 
pravdy, nebát se nechat téct slzy, když 
to pálí, a potom to všechno nechat Jím 
obvázat, zahojit, zacelit. Chcete návod, 
osvědčený recept, který zabírá? Je mi 
líto, budete muset na osobní prohlídku, 
diagnóza bude určena přesně a recept 
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POZNÁMKY Z NEDEĽNEJ KÁZNE
PETRA KUKUČKU

SPRACOVALA JANA ČÍŽOVÁ
A UPRAVILA REDAKCIA

Je tu dole niekto?
Nás ľudí nezaujíma až tak veľmi, či 

je niekto tam hore. Znie to trochu tvr-
do, možno kacírsky, ale priznajme si, 
že viac nás zaujíma, či je niekto tu dole. 
Niekto, kto vie, aké je to byť človekom, 
lebo len vtedy nám môže rozumieť. Vte-
dy môže rozumieť našim potrebám, zá-
pasom i bolestiam. Potrebujeme Boha, 
ktorý vie, čo to znamená radovať sa ale 
aj plakať. Ktorý vie, čo je to dúfať a byť 
aj sklamaný. Ktorý vie, aké je to milo-
vať, aké je to mať strach, aké je to namá-
hať sa, snažiť sa o niečo a aké je to zažiť 
neúspech. Ktorý vie, čo je to byť hladný, 
smädný, trpieť, byť osamelý.

Ak je Boh len niekde tam hore, bezpeč-
ne vzdialený od bolestí nás ľudí, potom 
pre nás tu dole nemá veľký význam. Ale 
Božie slovo, Biblia, nám zvestuje, že Boh 
nie je kdesi ďaleko, kdesi hore, ale je blíz-
ko. Dokonca je nám bližšie, než si mno-
hokrát myslíme. Keď sa Pán Ježiš naro-
dil, dostal meno Emanuel, čo znamená 
„s nami Boh“. A pretože má dvojaký pô-
vod – má pôvod Božský aj ľudský – tak 
je s nami dvojakým spôsobom. Je s nami 
ako človek, a je s nami aj ako Boh.

Čo to znamená, že je s nami ako člo-
vek? Boh človeku rozumie dokonale, 
ale my ľudia jemu nie. Človek má bliž-
šie k človeku, ako k Bohu. Človek ne-
vie, ako je to byť Bohom, aj keď je stvo-
rený na Boží obraz, ale Boh vie, aké je 
to byť človekom, veď nás stvoril a v Je-
žišovi Kristovi sa stal jedným z nás. Pre-
to nikto nemôže povedať na Jeho adre-

su: „Ty nevieš, čo je to báť sa. Ty nevieš, 
čo je to znášať utrpenie. Ty nevieš, aké 
je to túžiť po niečom, a nevieš, aké je to 
sklamať sa. Ty nevieš, čo to je plakať, 
trpieť hladom či smädom. Ty nevieš, 
čo to je stratiť blízkeho človeka. Ty ne-
vieš, čo je to byť sám a opustený.“ Nič 
z tohto Bohu nemôžeme vyčítať, pre-
tože On sa stal človekom, bol jedným 
z nás. Z vlastnej skúsenosti vie, aké to 
je. On si ľudský život sám odžil, pozná 
ho z vonka aj zvnútra. Jemu nie je nič 
ľudské, okrem hriechu, cudzie.

„Neboj sa, veď som s tebou, 
neobzeraj sa, veď ja som tvoj 
Boh, posilním ťa a určite ti 

pomôžem, veď ťa podopieram 
svojou spravodlivou pravicou.“    

Izaiáš 41,10

On je s nami aj ako Boh. Lebo my 
nepotrebujeme iba to, aby nám niekto 
rozumel, aby nás poľutoval, ale potrebu-
jeme niekoho, kto by nám aj pomohol. 
Potrebujeme niekoho, kto vie urobiť 
viac, ako dokážeme my ľudia. To prvé, 
čo potrebujeme je, aby nám niekto zložil 
naše bremeno hriechu. To nemôže spra-
viť žiaden človek, ale Boh áno. A Boh 
môže pre nás urobiť omnoho viac. Nikto 
z ľudí nám nemôže dať pokoj, keď sme 
uprostred nepokoja, ale Boh áno. Nikto 
nám nemôže dať skutočnú radosť, kto-
rá nie je len chvíľkovým rozptýlením, 
ale Boh áno. Nikto z ľudí nám nemô-
že dať zmysel života, ktorý nás uspoko-
jí, ale Boh áno. Nikto nám nemôže dať 
nádej, ktorá nekončí hrobom, ale presa-
huje aj smrť, to môže iba Boh. On nám 
môže dať lásku, ktorá miluje aj nepria-
teľov. On nám môže dať silu žiť, keď sa 
nám už pre mnohé utrpenie a bolesť žiť 
nechce…

On je Emanuel – „s nami Boh“. A bude 
s nami až do konca. Pán Ježiš povedal 
(Mt 28,20): „Ja som s vami po všetky dni 
až do konca sveta.“ Kresťanstvo je o vzťa-
hu. Je to vzťah, do ktorého Boh pozýva 
nás ľudí, aby sme boli s Ním, aby sme sa 
mohli s Ním zdieľať so všetkými našimi 
trápeniami i radosťami a mohli od Neho 
očakávať potešenie, pomoc a nádej.

úvaha

 PETRA ELIÁŠOVÁ

– to je tajemství, tajemství mezi vámi 
a Bohem. Složení léčivé směsi bude 
zřejmě obsahovat esenci upřímnosti, 
pokání a pokory i umění nabyté svo-
body, a dávkování bude stanoveno na 
míru!

Takhle moje myšlenky plynou na 
sladkých marmeládových párách 
a pohled klouže po přibývajících hor-
kých sklenicích. Zásoby. Není na nich 
jistě nic špatného, pokud se nám to 
nevymkne z ruky a nestane se z toho 
obyčejné křečkování a hamonění. 
Pokud u sebe člověk zpozoruje pří-
znaky tohoto nešvaru, to je pak jako 
odvykací kúra ideální, vypravit se 
místo toho s přáteli na výlet a marme-
ládu si pak zcela bez výčitek koupit 
v obchodě. Na polici naší duše by ale 
každopádně nemělo zůstat vymete-
no. V dobách hladu a krize bychom 
zašli na úbytě. Až po letech mi dochá-
zí, jak moc je dobré umět Boží slovo 
zpaměti – mít vždy po ruce první 
pomoc v podobě citací Bible, které 
nám pomohou vidět nastalou situaci 
v pravdivém světle. Výroky, které nám 
připomenou, že jsme cenné Boží děti 
a že nebeský Otec za námi stojí. Snad 
by se dalo říct, že se kousek Božího 
slova dá užívat jako lék, v lepším pří-
padě preventivné i jako vitaminová 
bomba. Duch Svatý má jistě hodně 
těžkou práci, když není uvnitř z čeho 
brát – jak nám má pak připomenout, 
co v paměti není?

Vzpomínáte na únavu smíchanou 
s pocitem zadostiučinění někdy před 
půlnocí, kdy už s námahou vyndá-
váte ze zavařovacího hrnce poslední 
várku? Člověk si má dělat zásoby, 
když je úrodný čas a když na to má 
sílu. A myslím, že druhá podmínka je 
stejně důležitá jako ta první. Byla by 
škoda, kdybychom se u zavařování 
i „zavařování“ zničili natolik, že by-
chom dobroty stejně jako „uchované 
dobro“ už nechtěli ani vidět. Vždyť 
ve dnech těžkých a temných nebo jen 
dlouhodobě jednotvárných je ta správ-
ná chvíle na „mlsandu“.

A tak vám přeji, ať vám sklenice 
s obsahem lákavým pro oko i pro duši 
na vašich policích utěšeně přibývají, 
a až zavane severák a nenadálá situace 
vás „vyžene na jahody“, pak pamatuj-
te, že není třeba pohádkového řešení. 
Jste přece vyzbrojeni! Máte zásoby!

Srdečně 
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kresťania v zahraničí

Ťažký údel kresťanov
na Blízkom východe

Aj predtým neľahký údel kresťanov 
na Blízkom východe sa podstatne zhor-
šil od takzvanej „Arabskej jari“. Tá 
začala v Tunisku a rozšírila sa po celom 
regióne v roku 2011. Jej dobré účinky 
už iba doznievajú, lebo islamistické 
skupiny zaplnili mocenské prázdno, čo 
vzniklo odstránením silných totalitných 
politických vládcov. Tí v minulosti 
chránili kresťanov a iné menšiny. I keď 
v Tunisku, Egypte a Líbyi boli nasto-
lené „demokraticky zvolené“ vlády, aj 
tu prevláda stále politická nestabilita 
a násilie. Kresťania ako zraniteľná men-
šina sú v celom regióne vystavení pre-
nasledovaniu. To má za cieľ odstrániť 

kresťanstvo z islamských krajín a uml-
čať evanjelium, ktoré sa tu hlásalo od 
doby apoštolov dve tisícročia.

SÝRIA – islamský džihád 
Táto krajina, susediaca so štátom Izra-

el, bola najkritickejšie zasiahnutá revo-
lučným hnutím. To, čo začalo ako ľudo-
vé povstanie proti prezidentovi Bašárovi 
Asadovi, ukradli islamské milície s rôz-
nym stupňom extrémizmu. Tie teraz bo-
jujú proti vládnym vojakom, ale i jedny 
proti druhým. Na ich strane bojujú tisí-
ce islamských džihádistov (bojovníkov 
„svätej vojny“) z viacerých krajín Ázie 
i Európy. Kresťania, ktorí nechcú bojo-
vať ani na jednej strane, sa ocitli v paľ-

be medzi nimi. Ako vojna pokračuje, 
sú stále viac ohrození. Islamisti ich za-
bíjajú, unášajú a v lepšom prípade vy-
háňajú z ich domovov. Ničia ich kosto-
ly a modlitebne aj ich príbytky. Státisíce 
ich ušli do susedných krajín a ďalšie stá-
tisíce sú utečencami vo vlastnej krajine.

Pred „Arabskou jarou“ Sýria bola jed-
nou z najlepších krajín pre kresťanov na 
Blízkom východe. Prenasledovaní kres-
ťania, utekajúci z Iraku a iných krajín, 
tu nachádzali útočisko. Ale teraz islam-
skí ozbrojenci vyháňajú samotných sýr-
skych kresťanov z krajiny, v ktorej kres-
ťania žili dve tisícročia.

21. marca 2014 zaútočili tri islamské 
ozbrojené skupiny na čisto kresťanské 
arménske mesto Kessab. Zabili asi 100 
kresťanov, z ktorých 13 sťali, vylúpili 
a zapálili ich kostoly a domy. Okolo 2000 
kresťanov ušlo pred nimi pre záchranu 
svojich životov. Takmer všetkých 60 000 
kresťanov z mesta Homs bolo z neho 
vyhnaných. Iba niekoľko starých kres-
ťanov tam zostalo a tých držali povstal-
ci v meste ako ľudské štíty, čo ich mali 
chrániť pred útokmi vládnych vojsk. 
Kresťania boli prinútení utiecť i z malé-
ho mesta Malaula, historického centra 
kresťanstva. Jeho kresťanskí obyvate-
lia ešte stále hovorili po aramejsky – re-
čou, ktorou hovoril Pán Ježiš a Jeho sú-
časníci. A v meste Raqqa po jeho doby-
tí džihádisti zaviedli islamské právo ša-
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ria a kresťanom v ňom dali ultimátum: 
obrátiť sa k islamu, alebo platiť poddan-
skú daň džizja a dodržiavať obmedzenia 
dané šariou, alebo byť popravení.

EGYPT – obete revolúcie

V Egypte, kde kresťania tvoria pri-
bližne 10–percentnú menšinu, stali sa 
po páde prezidenta Mursího v júli 2013 
terčmi útokov Moslimského bratstva. 
Vypuklo a dosiaľ tam prebieha nevída-
né násilie proti nim. Stali sa obeťami re-
volúcie. Viac než 80 kostolov a modli-
tební bolo vylúpených a poškodených 
alebo aj zapálených a zničených a po-
dobne i desiatky budov kresťanských 
škôl, obchodov a podnikov aj domov 
kresťanov. Nová ústava z januára 2014 
dáva kresťanom po prvý raz určité prá-
va a slobody, ktoré predtým nemali, na-
príklad právo postaviť si, rekonštruovať 
alebo opravovať cirkevné budovy.

Ale hnev islamistov je stále obrátený 
proti kresťanom. 28. marca mladá kres-
ťanská žena Mária Sameh George bola 
brutálne zavraždená, keď podporova-
telia Moslimského bratstva zaútočili na 
kostol na predmestí Káhiry. Stalo sa to 
v priebehu jej charitatívnej činnosti, 
keď sa starala o starých a chorých ľudí. 
Pri tomto útoku boli zabití aj traja ďal-
ší kresťania.

LÍBYA – hon na kresťanov 

Značné množstvo egyptských kresťa-
nov prišlo hľadať prácu do susednej Lí-
bye. Ale po „Arabskej jari“ je tu ich život 
ohrozený. Islamisti tu uskutočňujú vra-
žednú kampaň, ktorej cieľom je „vyčis-
tiť“ krajinu od nich. Vyhľadávajú ich ako 
poľovné psy a keď ich nájdu, zabíjajú 
ich. To sa deje najmä v okolí mesta Ben-
ghází na severovýchode krajiny, kde sú 
islamisti veľmi silní. Len v máji 2014 tu 
bolo zabitých 10 egyptských kresťanov.

Po najhoršom útoku 24. februára boli 
nájdené telá siedmych mladých kres-
ťanov na pláži pri Benghází. Ruky im 
zviazali za chrbtom a potom ich zastre-
lili. Boli unesení v noci z budovy, kde 
boli ubytovaní. Islamistickí ozbrojen-
ci nasprejovali na túto a okolité budovy 
nápis, v ktorom sľubovali 10 000 líbyj-
ských dinárov (6283 eur) tomu, kto im 
udá na okolí žijúcich kresťanov.

IRAK – útek kresťanov 

Agentúra OSN pre utečencov nedáv-
no odhadla, že okolo 850 000 kresťanov 
(z približne 1,2 milióna) opustilo Irak od 
invázie USA v roku 2003. Po nej nasledo-

vali hrozby a vraždy kresťanov. Po desať 
rokov namiesto mieru a demokracie pre-
biehali tu vražedné útoky sunnitov proti 
šiitom a kresťanom aj ich zabíjanie ozbro-
jencami z al-Káidy. Po dobytí Mosulu 
a ďalších miest džihádistami „Islamského 
kalifátu“ v júni 2014 počet utečencov (vrá-
tane moslimov) prekročil 1,5 milióna.

Ohrozená budúcnosť kresťanov

„Arabská jar“ bola na začiatku veľ-
mi vítaná a pozdravovaná v západných 
krajinách. Videli tam v nej svitanie slo-
body pre diktátormi dlho utláčané náro-
dy na Blízkom východe a v Severnej Af-
rike. V skutočnosti však doširoka otvo-
rila brány bezuzdnému islamskému ex-
trémizmu, ktorý ohrozuje budúcnosť 
kresťanstva v regióne.

Niekoľko známych starších osobnos-
tí, medzi nimi princ Charles, jordán-
sky kráľ Abdulláh a barónka Warsi (mi-
nisterka pre vierovyznania a komuni-
ty v UK), začalo upútavať pozornosť 
svetovej verejnosti na kritické polože-
nie kresťanov na Blízkom východe. Ale 
môže byť už príliš neskoro. David Ca-
meron (britský premiér) na veľkonočnej 
recepcii pre predstaviteľov cirkví tohto 
roku povedal: „Je skutočnosťou, že kres-
ťania sú najprenasledovanejšou nábo-
ženskou skupinou na svete. Musíme sa 
postaviť proti prenasledovaniu kresťa-
nov a iných náboženských skupín kde-
koľvek a kedykoľvek môžeme.“

Počet kresťanov na blízkom východe 
klesal už pred „Arabskou jarou“. Ale po-
kračujúce prenasledovanie ich núti ute-
kať viac a viac z ich historických krajín, 
kde žili ich predkovia už takmer 2000 
rokov. S výnimkou Libanonu a Jordán-
ska, kde im poskytujú útočisko, inde ho 
ťažko nachádzajú.

Štátne prenasledovanie
V iných častiach Blízkeho východu 

okrem násilia islamistických ozbrojen-
cov znášajú kresťania priame prenasle-
dovanie zo strany štátu alebo skrze pro-
vinčné a miestne vrchnosti. V Iráne 
ani po zvolení takzvane „umiernené-
ho“ prezidenta Hassana Ruhániho ne-
došlo k zmierneniu tohto prenasledova-
nia. V marci vyjadrila komisia OSN pre 
ľudské práva „vážne obavy“ o stav ľud-
ských práv v tejto krajine. Len v januári 
bolo uväznených najmenej 42 kresťanov. 
35 z nich bolo obvinených z účasti a čin-
nosti v domových zboroch, ktorú štát po-
važuje za nezákonnú.. Za to boli odsúde-
ní na 1 až 10 rokov väzenia.

Prenasledovanie kresťanov je ešte prís-
nejšie v Saudskej Arábii, ktorá je jedným 
z najdiktátorskejších štátov na svete. Pra-
cuje v nej značné množstvo zahraničných 
robotníkov–kresťanov. Kráľovský diktá-
torský režim nepripúšťa náboženskú slo-
bodu. Občania krajiny sú povinní dodr-
žiavať najprísnejšiu formu sunnitského 
islamu – vahábizmus. Za odstúpenie od 
neho či „rúhanie sa“ proti nemu je trest 
smrti. Nejestvuje tu žiadny cirkevný zbor 
a niekoľko málo kresťanov musí svoju 
vieru praktizovať v úplnej skrytosti.

Vedomie spolupatričnosti
Mnohí kresťania v Európe a Ameri-

ke nemajú vedomie o kritickom polože-
ní svojich bratov a sestier na Blízkom vý-
chode. Sčasti je to spôsobené aj tým, že 
mienkotvorné médiá nepodávajú o ňom 
správy. Naši bratia a sestry na Blízkom 
východe potrebujú naše modlitby a prak-
tickú pomoc v ich núdzi. Splácajme ako 
môžeme túto našu podlžnosť voči nim!

kresťania v zahraničí
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příběh ze života k výročí

Stoh slámy
Celý svět si v této době připomíná 

vznik 1. světové války. Ta postihla 
spoustu lidí na celém světě a nahnala 
je do smrtelného dobrodružství. Lidé 
museli opustit dosavadní způsob živo-
ta a museli na frontu. Všechno bylo 
zcela jinak než v dosavadním životě. 
Mezi takto postiženými byl i dědeček 
křesťanského umělce Václava Lamra, 
majitel keramické dílny v Litovli. Ten 
vzpomínal na své životní zkušenosti 
se zvláštním optimismem. Se svole-
ním bratra Václava Lamra uvádíme 
jeho životní zkušenosti, které získal 
během pobytu na ruské frontě. Jsou 
takovým mementem, jak se chovat 
lidsky v extrémních životních pod-
mínkách.

Můj dědeček z otcovy strany se jme-
noval jako já, Václav Lamr. Pocházel 
od Jičínska, vyučil se kamnářem v Olo-
mouci a v Litovli navázal na prastarou 
keramickou tradici a vybudoval kam-
nářství. Později i keramickou dílnu, kte-
rou převzal můj otec a ve které dodnes 
dělá kamna, krby i historické repliky 
kamen můj bratr Josef. Dědečka jsem 
znal vždy jako muže pilné práce. Měl 
stále zástěru zamazanou od hlíny a měl 
mohutný knír. Byl to vlastenec a činov-
ník Sokola. Protože v našem domě byla 
stará keramická dílna a pec už od roku 
1670, byla od věků všech hrnčířských 
generací a kamnářů, co tu pracovali, 
celá černá od kouře z keramické pece. 

Ten „pecník“, jak jsme tomu prostoru 
říkali, je černý dodnes.

Když si dědeček chtěl odpočinout od 
práce, vyšel na ulici před dům a pozo-
roval omladinu. Občas nějakého ulič-
níka, který nějak zlobil, vtáhl do dílny 
a zavřel za pec, kde byla absolutní tma. 
Babička musela obvykle zakročit a klu-
ky vysvobodila. Tak se dědeček stal 
jakýmsi strážným ulice. Když se obje-
vil ve dveřích dílny, rozhostila se mezi 
dětmi uliční slušnost. Tuto činnost měl 
jaksi v krvi, protože jednu dobu dělal 
práci městského strážného a čekal, až 
se ve městě uvolní nějaký dům s pecí na 
keramickou práci.

Můj dědeček Václav prožil první svě-
tovou válku a v ní hodně cestoval od 
Haliče po Itálii a bojoval v Rusku v záko-
pech za císaře pána. Na nějaké bojiště 
cestoval lodí. A právě tato jeho vojen-
ská anabáze se stala zdrojem vyprá-
vění. Seděli jsme s bráchou u babičky 
u buchty s kávou a dědeček vyprávěl 
své příhody. Velmi často si vzpomínal na 
to, jak je trápil hmyz všeho druhu. Vši, 
štěnice, blechy, švábi a jiná havěť. To 
ostatně trápilo vojáky i za druhé světové 
války. Především při obléhání Stalingra-
du se tento hmyz stal mocným faktorem 
při zdecimování Němců. Vedle generála 
bláto a zima tu bylo vojsko – hmyz. Ruso-
vé byli na tuto „armádu“ vytrénovaní 
a znali prostředky, jak se té havěti zba-

vit. Například pokud jim nedošel čistý 
petrolej, kterým se potírali a dokonce 
ho popíjeli. Petrolejem se v Rusku léči-
ly i mnohé nemoci, ba i rakovina. A to 
pochopitelně odpuzovalo některé druhy 
hmyzu. Ovšem tento luxus petroleje za 
první světové války nebyl. V zákopech 
se jím nanejvýš ohřívaly prostory pro 
zraněné za mrazů, a proto byl pro běžné 
vojáky nedostupný.

Z mnoha příběhů, které mi dědeček 
vyprávěl, mi utkvěl jeden, který je sil-
ně symbolický a dědeček do něho vložil 
jakési pomazání, aby vyzněl jako posel-
ství budoucím generacím. Mnohokrát 
jsem o tom příběhu ve stohu slámy pře-
mýšlel, když jsem myslel na princip jed-
noty lidí. Je zde Bohem vložený tajemný 
klíč, kterým máme dnes otevřít další 
dimenzi lidství v Evropě a ve světě.

Bylo to před Vánocemi v třeskuté zimě 
jednoho roku války, někde na ruské 
frontě. Geografické a časové okolnosti 
si pochopitelně nepamatuji. Rakouš-
tí vojáci krutě mrzli v zákopech jedné 
z nesmyslných pozičních bitev, kde se 
týdny i měsíce bojovalo o nějakou vyvý-
šeninu a kvůli této kótě umíraly tisíce 
Rakušanů a Rusů na druhé straně. Ti, 
co zůstali pro další jatka, sváděli mar-
ný zápas s omrzlinami končetin, častým 
hladem, tyfem, průjmy a se zmíněným 
hmyzem.

Dědeček si v tom smrtelném zákopo-
vém mrazu jistě vzpomínal na to, jak při 
nočním hlídání u pece doma v Litovli 
přikládá pod vypalovací komoru buko-
vé štípy dřeva, popíjí prostějovskou 
starorežnou a ukrajuje si uzené maso. 
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Kouř z dýmky klesal v proužku do vět-
racího otvoru pece a na koleně předly 
dvě kočky. Prostorem se line specielní 
vůně právě tavené glazury. Podle toho, 
kdy se vůně objevila a dle její inten-
zity, poznali hrnčíři a kamnáři, kolik 
„dřev“ mají ještě přihodit, a kdy končí 
pálení. To bylo jejich tajemství a důkaz 
mistrovství. Potom si mohli schrupnout 
v teple u žárem sálající pece…

Ze snění v mrazu zákopu byl dědeček 
velitelem vyzván, aby se připojil místo 
podřimování do průzkumné skupiny. Ta 
mizela ve tmě v prostoru nikoho. Měli 
sledovat, zda není na protilehlé frontě 
Rusů nějaká aktivita. Při jedné takové 
průzkumné misi objevili vojáci neče-
kaně blízko v malém údolí stoh slámy, 
který zázrakem nebyl zapálen zbloudi-
lou střelou. Vojáci se okamžitě dohodli, 
co mají udělat. Skupina vojáků se oka-
mžitě zavrtala do hloubi stohu a v tom 
nečekaném daru od Boha v podobě tep-
lé lázně okamžitě vysílení vojáci usnuli. 
Ale dědeček slyšel, jak se vedle něj zavr-
tává jiný voják. A další z druhé strany. 
A další… Asi to kluci před nimi objevili 
a nyní sem chodí se zahřát a nocovat do 
slaměného hotelu. Celou noc se do sto-
hu někdo zavrtával a okamžitě usnul. 
Stoh byl prošpikovaný muži, co pokaš-
lávali a nasávali teplo, aspoň na nějaký 
čas, než je probudí mráz a výbuchy.

Ráno se dědeček probudil a v hrůze 
zjistil, že se ve spánku objímal s nějakým 
Rusem v bílé uniformě. Rusové ve stej-
nou noc také objevili stoh a Rakušáky 
ve tmě nepoznali. Spali s nimi promí-
chaní, Rus vedle Čecha, Čech vedle 
Rusa a v noci si dýchali jeden druhému 
do tváře. Rakouští a ruští vojáci se toho 
kuropění na povel úleku všichni naráz 
probudili a každý prchal na jinou stranu 
svahu údolíčka. V panice zapomněli ve 
stohu pušky, boty, pláště, a malé bato-
hy. Ale stejný problém měli i nepřátelští 
Rusové v bílých uniformách. Celou noc 
zahaleni tmou se tu ve spánku objímal 
nepřítel s nepřítelem. Rusové řvali při 
úprku hrůzou, ačkoliv jich bylo víc než 
Rakušanů a prchali ze stohu, zanechá-
vajíce tam kabáty a zbraně. Nechali tam 
i boty a podupávali ve sněhu jen v ovi-
novačkách. Stejně reagovali „Rakušáci“, 
ale ve skutečnosti to byli samí Češi.

Dědeček jako bývalý policajt sjednal 
mezi nepřáteli pořádek. Protože v rus-
ké skupině byl nějaký přeběhlý Čech, 
rychle se domluvili pokyny a povely na 
dálku přes údolí. Z každé strany nechal 

dědeček vyslat deset mužů, aby ze 
stohu pobrali zapomenuté boty a puš-
ky a oděvy svých vojáků. Protože měl 
dědeček jako živnostník i v této situaci 
obchodního ducha, požádal Rusy, aby 
vzali dolů ke stohu při sbírání věcí jejich 
vynikající tabák, a Rusům za to zas slí-
bil čerstvě fasovaný komisárek, tedy 
chleba a vyhlášené rakouské ovinovač-
ky do bot. Tak se stalo. Obě skupiny 
si pobraly ve stohu své věci a udělaly 
výměnný obchod. Rakouští vojáci jásali 
nad ruským tabákem a Rusové se ještě 
v údolí u stohu zakousli do rakouského 
chleba. Lámanou rusko–češtinou bylo 
dědečkovi sděleno, že Rusové na této 
části fronty dostali zásah do provian-
tu a nedostali několik dní nic k jídlu 
a vojáci si vařili rozřezané opasky z kal-
hot a drtili kořeny vyhrabané pod sně-
hem. Než se rozešli, pověděli si, jak se 
to má s frontou a dědeček se tak dozvě-
děl, že za týden nastane všeobecná 
ofenziva z ruské strany.

Rusové a Češi, kteří tady hájili cara 
a císaře, se dohodli na tom, že než za-
čne ofenzíva, vytvoří v tomto údolí ve 
stohu smluvní neutrální zónu, aby se 
mohli i jiní vojáci ohřát a vyspat v teple. 
Dohodli se na tom, co si skupiny budou 
vyměňovat. A tak se několik dnů vždy 
z obou stran fronty za nočních hodin ke 
stohu připlazila skupina vojáků z obou 
nepřátelských stran a před usnutím se 
konal výměnný obchod. Rusové tam 
měli nějakého zkušeného felčara a ten 
jim radil, jak si ošetřit rány a co dělat 
v zákopových podmínkách s tyfem, 
průjmy a podobně. Znali metody na 
vši a blechy. Tam se dědeček od Rusů 
dozvěděl, jak se dá zvládnout hlad a při 
tom neztratit energii. Je to jednodu-
ché. Místo jídla piješ jen vodu roztave-

nou z ledu a vlastní moč. S tím vydržíš 
dost dlouho. A na rány si dávali obina-
dla namočená jen v čisté vodě nebo ve 
vlastní moči. Tyhle obvazy vyměňované 
několikrát denně oddálí zánět a sněť. 
Tuto jednoduchou metodu užívali fel-
čaři už za pruské války a zachránili 
tak řadu vojáků před amputací a smr-
telnými infekcemi. Pokud spotřebovali 
česnek. To bylo tehdy jediné přírodní 
antibiotikum. Češi zas Rusy informovali 
o smýšlení velitelstva a co je čeká za pár 
dní. Vojáci si vyměňovali střípky infor-
mací o tom, co se děje ve světě a kdy to 
vše skončí. Byly to ovšem zprávy staré 
týden, či měsíc. To, co se dostalo zde-
cimovanou poštou, se probíralo jako 
poselství naděje. Všichni se už chtěli 
vrátit domů.

Týden ještě nevypršel, a velitel, kte-
rý se vše dozvěděl, nechal stoh zapálit. 
Ráno kolem páté zahájila dědečkova 
fronta mohutnou, ale opět zbytečnou, 
nic neřešící ofenzivu, ve které děde-
ček ztratil několik dalších krajanů, co 
s ním bojovali. „I největší nepřátelé 
pijí stejnou vodu.“

Když jsem o tom příběhu přemýšlel, 
napadl mne tento slogan: „I největší 
nepřátelé pijí stejnou vodu.“ Myslím, 
že tento skutečný příběh mluví i bez 
výkladu o lidské solidaritě obyčejných 
lidí. Bůh vám žehnej a uchovej nás od 
takových strastí. A pokud se dostane-
te do podobné situace, buďte solidární 
k lidem. Je to milost, že je možné se vět-
šinou domluvit. Všichni lidé potřebují 
slunce, vodu, teplo, potřebují se najíst 
a spát. Všichni – i tví nepřátelé – potře-
bují Boží milost. Všichni touží po har-
monii a lásce. Vždyť jsme stvořeni pro 
život a ne pro zabíjení.

příběh ze života k výročí

VÁCLAV LAMR
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zo života poézia

JÁN KUČERA
JÁN KUČERA

Lekári liečia,
Pán Boh

uzdravuje
Kdesi som to čítal, aj veľakrát počul. 

Myslím, že každý z nás má skúsenosť, 
že bol so zdravím akosi na konci síl. Po-
chodili sme viacero lekárov, pojedli sme 
množstvo liekov, boli potrebné aj dve 
až tri operácie a žiadna úľava. Dokonca 
prišiel predčasný odchod do večnosti... 

Nedávno som bol na pohrebe známe-
ho kazateľa, ktorý sa nedožil ani 52 ro-
kov. Zmohla ho rakovina. Podobne jeho 
otca. Mnohí sa pýtali, prečo Pán Boh ne-
zasiahol, keď ho mal tak rád. Pán Boh 
však nijaké chyby nerobí. Niekoho po-
volá podľa nás priskoro, niekoho tu ne-
chá aj cez deväťdesiat. Sú však prípady, 
kedy predivne zasahuje a uzdravuje.

Spomínam si na príbehy z detstva, 
keď sa Pán Boh prejavil ako ten najlepší 
Lekár. Bolo to v neblahých päťdesiatych 
rokoch minulého storočia. V dedinskom 
dome pri Nitre sme boli dočasne štyria 
– ja vo veku asi 15 rokov, môj desaťroč-
ný brat, chorá mamička, ktorá mala nie-
čo vyše štyridsať a prastará mama z jej 
strany, ktorá sa už blížila k deväťdesiat-
ke. Môj otec a tiež mamin otec, teda môj 
dedo, boli neprávom obvinení a väzne-
ní. Naraz sa len mamičkin stav natoľko 
zhoršil, že už prišla agónia, stav tesne 
pred smrťou. S bratom sme nevideli ni-
jaké iné riešenie, len padnúť na kolená 
a s plačom doslova kričať k Hospodino-
vi, aby sa uzdravila. A – stal sa zázrak. 
Mamička sa zrazu posadila na poste-
li, pretrela si oči a vraví: „Deti moje, je 
čas obeda, idem vám pripraviť jedlo...“ 
Nuž, lekári ju predtým dlhodobo liečili, 
ale pomáhalo to len veľmi málo. Naraz 
prišiel Boží zásah a bol dlhodobo pokoj.

Neskôr vážne onemocnela aj prastará 
mama. Dostala obojstranný zápal pľúc 
a žalúdka. Pohotovostný lekár konštato-
val, že v jej veku už nieto pomoci. Do-
konca jej povolil schuti sa napiť stu-
denej minerálnej vody, ktorá vyviera-
la v neďalekom prameni. Nijaké anti-

biotiká jej už nezaberali. Bolo to práve 
v čase, keď sa mali ich syn – môj dedo, 
spolu s mojím otcom po dlhých, takmer 
šiestich rokoch, vrátiť z väzenia. Keď sa 
tam tak zrazu objavili pri posteli umie-
rajúcej babičky, táto razom nabrala silu, 
vstala a tešila sa s nami pri slávnostnej 
večeri.

Tiež som mal mnoho  rokov problémy 
s obličkovými kamienkami. Prekonal 
som viacero kolík. To sú ukrutné boles-
ti, ktoré sa takmer nedajú vydržať. Pri 
jednej takej kolike som doslova prosil 
Pána: „Pane, odvolaj ma, to sa už naozaj 
nedá zniesť. Ak je Tvoja vôľa, aby som 
tu ešte zostal a slúžil Ti, odním mi, pro-
sím, tieto kruté bolesti.“ A Pán vypočul 
moje prosby. Nefrológ sa divil, že s ob-
ličkami nemám žiadny problém, a to už 
celé desiatky rokov. Lekári ma liečili, no 
uzdravenie spôsobili Pán Boh a Pán Je-
žiš, podľa svojej vôle, pravdaže.

Každý z nás má takýchto a podob-
ných skúseností neúrekom. Už to je 
predivné, že sa naše telo dokáže samo 
uzdravovať. Lekári stanovia diagnózu, 
predpíšu lieky, možno vykonajú aj via-
cero operácií, ale ten uzdravujúci pro-
ces naštartuje Pán Boh. Najhlavnejšie 
však je, že On lieči z tej najhoršej cho-
roby, a to je rakovina hriechu. Zaň Boží 
Syn podstúpil smrť na golgotskom krí-
ži. Ak svoje hriechy pod Jeho krížom vy-
známe, a za zástupnú obeť Pánu Ježišo-
vi poďakujeme, vtedy len príde to naj-
hlavnejšie uzdravenie ducha, duše a ne-
raz i tela. Ak aj potom v živote viery prí-
du choroby, či aj predčasné odchody do 
večnosti, vždy je pri nás ten najlepší ne-
beský Lekár a určite včas zasiahne. Ďa-
kujme však aj za tých pozemských dok-
torov, ktorí tiež neraz úžasne liečia. Pa-
mätajme však, že napokon Pán Boh 
uzdravuje.

„najsam“
dostal som k akémusi sviatku

esemesku:

všetko „najsam“

a hlavne

to zdravíčko

takých esemesiek

kolujú milióny

a ľudia sú chorí

a ľudia mrú

a ľudia mrú

je tu jedna úžasná

esemeska z neba:

... tým, čo Ho prijali

dal právo

a moc

byť Božími deťmi

koľkí bezprávni

a nemocní

tak urobili

a bolo to

„najsam“

nuž, všetko najlepšie

a hlavne to

nebeské definitívne

uzdravenie

všetko „najsam“!
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Roztržitý profesor
Tak, ako zvyknem v piatok večer, aj 

tentoraz som si bola „dobiť baterky“ na 
modlitebnej hodinke a chcem sa s vami 
podeliť o zopár myšlienok. Čítali sa ver-
še z 2. Kráľov 4,1–7:

Jedna žena, čo patrila prorockému učení-
kovi, sa sťažovala Elizeovi: Tvoj služobník, 
môj muž, zomrel. Sám vieš, že tvoj služob-
ník uctieval Hospodina. Prišiel však veriteľ 
a vzal mi obe deti za otrokov. Elizeus sa jej 
spýtal: Čo môžem pre teba urobiť? Povedz 
mi, čo máš doma? Odvetila: Tvoja služobni-
ca nemá v celom dome nič, len nádobu oleja. 
Povedal: Choď, vypožičaj si od všetkých 
susedov prázdne nádoby, nie málo. Potom 
vojdi dnu, zavri za sebou a za svojimi syn-
mi dvere, nalievaj do všetkých tých nádob 
a plné odlož. Odišla od neho a zvrela dvere 
za sebou i za svojimi synmi. Tí jej podáva-
li nádoby a ona nalievala. Keď boli nádo-
by plné, povedala synovi: Podaj mi ďalšiu 
nádobu. Ten však odvetil: Ďalších už niet. 
Vtedy olej prestal tiecť. Keď to šla oznámiť 
Božiemu mužovi, ten jej povedal: Choď pre-
dať olej a vyrovnaj si dlh. Zo zvyšku sa i so 
svojimi synmi uživíš.

Z tohto starozákonného príbehu by 
sa dalo vyvodiť mnoho poučných vecí. 
Spomeniem niektoré, ktoré oslovili 
mňa.

Žena sa dostala do ťažkej situácie. 
Zomrel jej manžel, evidentne bola chu-
dobná a zostal jej na krku dlh. Veriteľ 
jej preto zobral oboch synov za otrokov. 
Ona sa v tejto ťažkej situácii obrátila 
o pomoc k prorokovi Elizeovi, ktorému 
jej muž kedysi slúžil, objasnila mu svo-
ju situáciu… a v tomto bode sa začínajú 
diať nezvyčajné veci.

Elizeus reaguje tak trochu zvláštne, 
aspoň z môjho pohľadu. Pýta sa jej, čo 
môže pre ňu urobiť. To je ešte celkom 
prirodzená otázka, lenže Elizeus vôbec 
nečaká na odpoveď. Vôbec nepustil 
ženu k slovu, nenecháva žiadny priestor 
na diskusiu o jej probléme. Zdá sa, ako-
by ju ani poriadne nepočúval a vzápätí 
sa jej pýta, čo má doma a potom ju 
posiela požičať si mnoho nádob a roz-
lievať olej.

Žena potrebovala v prvom rade 
vyriešiť spor s veriteľom a nejakým 
spôsobom dostať naspäť svojich synov. 
Možno o tom potrebovala diskutovať, 

potrebovala, aby ju niekto pochopil,  
vypočul a dal jej zopár dobrých rád 
a Elizeus tu namiesto toho rieši nejaké 
nádoby a olej. Pripomína mi to roztržité-
ho profesora, ktorý poriadne nepočúva 
a namiesto riešenia nejakej záležitosti 
sa zaoberá všetkými možnými inými 
vecami. Niekedy mám taký pocit, ako-
by aj Boh bol takýmto roztržitým pro-
fesorom. Človek Mu predkladá svoje 
problémy, prosí Ho o naliehavú pomoc 
a On sa pri tom zaoberá niečím, čo je 
zdanlivo úplne od veci. Prikazuje nám 
robiť niečo, čo nám pripadá v danej 
situácii prinajmenšom nepochopiteľné 
a zbytočné, vedie nás cestou, ktorá ako-
by smerovala úplne iným smerom, než 
by sme potrebovali.

Veď Boh povedal: Nezanechám 
ťa, ani ťa neopustím. 

Preto smelo môžeme hovoriť: Pán 
mi pomáha, nebudem sa báť.

Hebrejom 13,5–6

Na rozdiel od mojich úvah, táto žena 
sa nad Elizeovými slovami nerozpako-
vala. Jednoducho išla, požičala si nádo-
by, zavrela sa vo svojom dome a rozlie-
vala olej, dokiaľ bolo do čoho. Možno 
nerozumela, prečo si má požičať veľa 
nádob, prečo nie len jednu alebo dve? 
Veď doma má len trochu oleja, načo jej 
bude toľko nádob? Ani zatiaľ nevedela, 
na čo jej toto odlievanie oleja bude, ale 
urobila všetko, čo jej Elizeus prikázal. 
V Biblii to síce nie je priamo napísané, 
ale mám z tejto ženy pocit, že ona dobre 
vedela nielen to, za kým má so svojím 
problémom ísť, ale aj to, s kým má doči-
nenia. Zdá sa, že vedela, kto je Elizeus, 
a bezvýhradne mu dôverovala. Hoci 
veciam nerozumela, urobila ich bez slo-
va, lebo jej to prikázal Elizeus.

Elizeus už pred touto udalosťou 
nejaký čas chodil spolu s prorokom Eli-
ášom a po Eliášovom odchode do neba 
nastúpil na jeho miesto a tak zrejme už 
bol v povedomí ľudí. A určite sa o Elize-
ovi aj čo to dozvedela od svojho muža, 
ktorý mu pred svojou smrťou slúžil. 
Koľko toho vieme my o Bohu? Určite 
sme o Ňom všeličo počuli zo skúseností 
iných ľudí, možno veľa čítali a mnoho-
krát sme s Ním už toho toľko vo svoj-

om vlastnom živote prežili a predsa tak 
často pochybujeme a nedôverujeme. 
Kiež by sme aj my vždy vedeli, u koho 
hľadať pomoc a dokázali tak dôverovať 
a poslúchať, ako táto žena.

Až keď žena urobila, čo mala, tak sa 
dozvedela, na čo to všetko bolo a prečo 
mala zohnať veľa nádob. Predstavte si, 
že by to zobrala na ľahkú váhu a zohna-
la si len dve–tri nádoby. Len čo už nebo-
li po ruke ďalšie nádoby, olej sa prestal 
liať a to by znamenalo, že by mala len 
niekoľko málo nádob oleja na predaj, čo 
by jej asi dosť ťažko postačilo na vypla-
tenie dlhu a aj na vlastné živobytie. 
Niekedy sa bezpodmienečná posluš-
nosť naozaj vyplatí, teda lepšie poveda-
né, bezpodmienečné poslúchanie Boha 
sa vyplatí celkom určite vždy. Nech už 
sa Boh pri riešení našich problémov 
bude zaoberať akokoľvek podivnými 
vecami a povedie nás akokoľvek zvlášt-
nou cestu, dôvera a poslušnosť sa nám 
určite vyplatí a prinesie výsledky. Len 
si niekedy možno musíme na tie výsled-
ky nejaký čas počkať a to si vyžaduje 
okrem dôvery a poslušnosti aj nutnú 
dávku trpezlivosti.

Ako dobre, že u nášho Boha nájde-
me vždy všetko, čo potrebujeme: On 
je naším najlepším zdrojom pomoci 
i riešení našich mnohokrát ťažkých 
situácií a zároveň najlepším zdrojom 
viery, dôvery, poslušnosti i trpezlivosti 
a v neposlednom rade aj tým najlepším 
zdrojom pokoja. V Ňom máme všetko, 
stačí len k Nemu prísť, predložiť Mu 
svoju vec a úplne Mu dôverovať.

úvaha
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biblická úvaha

Statečná žena
a muž víryProrokyně

Debora žila v době, kdy byl Izrael 
vystaven útlaku, byla to obyčejná žena, 
kterou povolal Bůh. Soudcové tehdy 
nejen soudili, rozhodovali, ale i zachra-
ňovali od utlačovatelů, Debora navíc 
měla prorocký vhled od Boha.

Byla to žena Lapidotova. To je důleži-
tá zmínka, plyne z toho, že nebyla svo-
bodná, nebyla to vdova, nebyla to žena, 
která by od svého muže utekla a podob-
ně – měla muže. Mám za to, že tam ta 
zmínka je proto, aby bylo patrné, že 
byla svému muži podřízena, i když on 
sám nemusel být nijak výrazný. Bohem 
povolaná žena neztratí na významnosti, 
když má nevýrazného manžela (Sd 4,4–
5). Debora byla zbožná, skromná žena, 
která se netlačila do popředí.

Za Deborou chodili lidé pro radu 
a rozsudek, ale i ona sama byla inicia-
tivní. Jako prorokyně to dělala ne jen na 
základě vlastního úsudku a moudros-
ti, ona měla Boží vnuknutí. Díky tomu 
věděla, že má zavolat Báraka, a věděla, 
co mu má říct.

„Samonosný“ Bárak
Bárak měl vcelku jasný úkol. Bůh 

říká: „Já všechno připravím: Přivedu 
vojevůdce a ty ho jen porazíš. Chci tě 
jen jako nástroj.“ Bůh nás často chce 
jako nástroj, který je „samonosný“, kte-
rý unese sám sebe. Je mnoho nástrojů, 
které mají problémy samy se sebou. 
Představte si most, který je normálně 
dlouhý, ale z tak špatného materiálu, 
nebo tak tenký, že vlastní vahou spad-
ne. Ve škole nám dali za úkol vypočítat, 
jak dlouhé musí být těžní lano, aby se 
přetrhlo vlastní vahou. Kdyby bylo pří-
liš tenké, neunese ani samo sebe.

Dnes je mnoho lidí, kteří nejsou 
samonosní, mají problémy sami se 
sebou, aby vůbec zvládli svůj vlastní 
život, sotva unesou sami sebe, hroutí 
se vlastní vahou. Bárak byl tak nějak 
na hranici a potřeboval podporu, posi-
lu, jako by ho měl někdo vyztužit. Není 
se co divit, Bárak byl možná ze všech 
izraelských mužů tehdejší doby nej-
silnější, ostatní byli ještě slabší, vždyť 
byli usoužení útlakem, Kenaanci, jejich 
devíti sty vozy…

Co my dnes? Jsou situace, kdy nemá-
me daleko k tomu, abychom se sesypali 

– strachem, vlastní nejistotou, bezrad-
ností, výčitkami. Možná máme každý 
problém v nějaké jiné oblasti, někdo 
doma ve svém tajném soukromí, někdo 
v rodině, v zaměstnání, v životě vůbec. 
Raději ať se to nikdo nedozví a hlavně 
přežít a vypadat normálně!

Jak být samonosný?
Potřebujeme výztuž nebo oporu. Co 

tím může být? Slovo ženy? Debory? 
V Bárakově případě to pomohlo, ale to 
není ta pravá vzpruha. Byla to výztuž, 
která Báraka něco stála – slávu (Sd 
4,9). Kdyby byl šel sám, mohli bychom 
předpokládat, že i slávu sklidí sám, že 
Síseru porazí a zabije on sám. Bárak 
sice vyšel na impuls Debory, ale 
potom se sám vzpamatoval, vyzbrojil 
se vírou! Čteme o něm v Žd 11. Kdyby 
měl pisatel listu Židům víc času, mož-
ná by tam bylo napsáno: „Vírou Bárak 
vstal a šel bojovat proti Jabínovi a Síse-
rovi a jeho vojsku…“

Je mnoho mužů, kteří se sice dají do 
velkých věcí, do velkého boje, ale potře-
bují za sebou cítit podporu – a stačí jim 
podpora ženy. Na jedné straně je to dob-
ře, protože úlohou ženy je být pro muže 
oporou, povzbuzením, má mu dávat 
najevo, že za ním stojí, ale na druhé 
straně by měl více než na svou ženu spo-
léhat na Hospodina. A u Báraka k tomu 
došlo. Díky zbožné Deboře získal opo-
ru, lidské povzbuzení, ale ten úkol byl 
tak veliký, že nestačilo, aby se ve svém 
boji opíral o Deboru, musel se spoleh-
nout na Hospodina.

Ženy, jsme vděčni za vaši podporu, 
pokračujte v tom, v impulsech, které my 
třeba nevystihneme, nevidíme, pojďte 
s námi do těch našich bojů. A pak je na 
nás mužích, abychom se naučili opřít 
o Hospodina a důvěřovat jemu – a vám 
ženám pak zůstaneme vděčni za oporu.

Často se stává, že žena promluví 
a chlapa to naštve („Jak na takový dob-
rý nápad mohla přijít žena!“) Tím muž 
dává najevo svou nezralost ve svém 
vztahu vůči ženě, tím, když sám sebe 
považuje za nejchytřejšího. A právě to 
ho naopak ochromuje.

Za důležité považuji, aby muž rozpo-
znal, že to, co mu (často vlastní) žena 
říká, je pro něho slovo od Boha. Pokud 
muž vzal ženu jako dar od Hospodina 

(Př 19,14), pak to tak může brát. Ale 
pokud ho to vždycky zraní, ochromí 
sebelítostí, že na to nepřišel sám, pak je 
to škoda.

Ještě drobná poznámka. Je možné, 
že někteří muži jsou natolik silní, že 
takovou podporu nepotřebují a bojují 
sami. V takových případech může žena 
muže podporovat, aby šel ještě výše 
a společně žili k Boží slávě. Sem bych 
zařadil Abrahama nebo Akvilu. Na dru-
hé straně jiní muži v ženě takovou pod-
poru nemají a musí bojovat vírou v Boží 
zmocnění sami. Sem patřili Mojžíš, 
David, vlastně i Pán Ježíš.

Bárak jedná

Bárak svolal celá dvě pokolení. Od 
10. verše už Bárak bojoval sám, jen 
víme, že Debora šla s ním. Bárak svolal 
svých deset tisíc bojovníků a byl z toho 
poprask. Utlačovatelé to vnímali jako 
„vzpouru“ a Sísera se na to šel se svým 
vojskem podívat – k potoku Kíšon, jak 
řekla Debora.

Pak zaznívá něco jako „Vstaň a jdi, 
Báraku! Hospodin není teď jen tvou 
oporou, ale sám vyšel před tebou a ty 
teď budeš jen sklízet ovoce Jeho půso-
bení.“

Hospodin uvedl Síserovo vojsko do 
zmatku. A na Bárakovi bylo, aby jen 
šel za ním, pronásledoval a pobíjel 
poražené. Celé vojsko padlo, nezů-
stal ani jediný (v. 15–16). To je naše 
odpovědnost: jít za Hospodinem,
vstupovat do jeho vítězství a přijímat je 
pro sebe!

Takto máme pro sebe přijímat vítěz-
ství Pána Ježíše na kříži! My bychom 
sami svůj boj proti hříchu a smrti pro-
hráli, ale Kristus šel před námi a vítěz-
ství vybojoval, porazil nepřítele, pora-
zil smrt a na nás je, abychom si jeho 
vítězství vzali pro sebe, přivlastnili si 
odpuštění hříchu a začali žít vítězný 
život v čistotě, kdy se hříchu vyhýbáme, 
kdy „hřích nad vámi nebude panovat“ 
(Ř 6,14).
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Ještě zbýval Sísera
Ještě jedna vsuvka. Mojžíšův tchán, 

madianské kníže, byl zakladatel rodu 
Kénijců (kralicky Cinejských). Ti se tak 
volně pohybovali někdy kousek od Izra-
elců, někdy přímo mezi nimi. V Sd1,16 
čteme, že se nastěhovali spolu s Izraelci 
na jih, jižněji než Judsko.

Tady ve verši Sd 4,11 čteme, že jeden 
z nich, Cheber, od nich odešel. Nevíme 
proč. Nějakých 150 km na sever vytvo-
řili usedlost nedaleko Bárakova rodné-
ho města Kedeše (Sd 4,11). Tito Kénijci 
nebyli Izraelci a Kenaanci s nimi byli 
zadobře, byl mezi nimi pokoj. (Tady 
končí vsuvka.) Právě sem se Sísera 
uchýlil – už jako poslední z celého voj-
ska.

Biblický text zní: „Sísera prchal pěš-
ky ke stanu Jáely, ženy Kénijce Chebe-
ra, neboť mezi chasórským králem 
Jabínem a domem Kénijce Chebera 
byl mír. Jáel vyšla Síserovi vstříc a zva-
la jej: ‚Uchyl se, můj pane, uchyl se ke 
mně, neboj se!‘ Uchýlil se k ní do sta-
nu a ona ho přikryla houní. Poprosil ji: 
‚Dej mi prosím napít trochu vody, mám 
žízeň.‘ Otevřela měch s mlékem, dala 
mu napít a přikryla ho. Nato ji požádal: 

‚Stůj u vchodu do stanu, a kdyby někdo 
přišel a ptal se tě: »Je zde někdo?« 
odpověz: »Není.«‘ I uchopila Jáel, žena 
Cheberova, stanový kolík, vzala do ruky 
kladivo, přikradla se k němu a vrazila 
mu stanový kolík do spánku, že proni-
kl až do země. On totiž tvrdě spal, pro-
tože byl unaven. Tak zemřel. A tu, když 
Bárak pronásledoval Síseru, vyběhla mu 
Jáel vstříc a volala na něho: ‚Pojď, ukážu 
ti muže, kterého hledáš.‘ Vstoupil k ní, 
a hle, Sísera leží mrtev a v jeho spánku 
vězí stanový kolík.“ (Sd 4,17–22)

Vy Debory, které to právě čtete, co 
by se muselo stát, abyste dokázaly něco 
takového? Kde ta Jáel (kralicky Jáhel) 
vzala drzost (ale já bych spíš řekl odva-
hu) udělat něco takového?! To nebyla 
vražedkyně, ani vojákyně, která by běž-
ně zabíjela lidi. Řekl bych, že Sísera byl 
první, koho zabila.

Zřejmě věděla, co se děje, rozumě-
la situaci a vírou se postavila na Boží 
stranu, právě teď, když šlo o život, 
nezůstala neutrální a netečná: „Co mi 
je po tom“. Také bych ji zařadil mezi 
hrdiny víry do Žd 11! Přirovnal bych ji 
k Támar (Gn 38), Rachab (Jz 2), Abigail 
(1Sa 25) a dalším, které, když nastala 

příležitost, jednaly nezvykle, statečně 
a Bůh se k tomu přiznal. Připravenost 
nebyla otázka okamžiku, Jáel prostě 
byla taková, žila vírou a když se objevila 
příležitost, tak ji využila.

Shrnutí

Příběh Debory a Báraka je na jed-
né straně něžným oceněním skrom-
né ženy, která umí vyjádřit muži Boží 
povzbuzení, a na druhé straně burcuje 
dnešní muže, aby nezůstávali závislí na 
podpoře ženy, ale vyrostli a svou inici-
ativu a rozhodnost v jednání čerpali 
vírou od Boha. Příběh korunuje odváž-
ný čin ženy Jáel, která vystihla Bohem 
připravený okamžik a vykonala něco, 
co by jinak bylo přinejmenším silně 
nestandardní. V nestandardní době je 
možné dělat nestandardní činy. I dneš-
ní doba je nestandardní. Neznamená 
to, že máme někomu probíjet spánky, 
ale nemusíme být zbabělí, nemusíme se 
schovávat v davu, abychom nevyčnívali 
nebo přitom maskovali své kompromisy 
a drobné hříšky. Vždyť právě kvůli nim 
Bůh dopouští nestandardní doby.

biblická úvaha
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Štěpán Rucki – Je někdo z vás 
nemocen? (rozšírené vydanie), 
Vydavateľstvo: Didasko, 2013 
251 strán

Nedávno sa mi dostala do rúk kniha 
od Štěpána Ruckého s názvom Je někdo 
z vás nemocen? (druhé rozšírené vyda-
nie). Už niekoľko rokov žijem s chronic-
kým ochorením, ktoré sa časom akosi 
stále viac komplikuje a práve preto ma 
táto kniha pritiahla. Bola som zvedavá, 
čo sa v nej píše. Po prečítaní môžem po-
vedať, že v nej síce nebol návod ako sa 
uzdraviť, ale bola som milo prekvapená, 
čo všetko som v nej našla.

Najskôr ale niekoľko slov o autoro-
vi. Štěpán Rucki je kresťanom, leká-
rom a zároveň človekom, ktorý sám bo-
juje s nevyliečiteľným ochorením. O to 
je táto kniha zaujímavejšia a hlbšia, pre-
tože neponúka len nejakú naštudova-
nú teóriu, ale pozerá na tému choroby 
a uzdravenia veľmi zblízka – a to z po-
hľadu lekára, z pohľadu pacienta a v pr-
vom rade z pohľadu Biblie. MUDr. 
Štěpán Rucki, CSc. (1962) pracuje ako 
detský kardiológ v Třineckej nemocnici 
a ako veriaci lekár sa už 17 rokov anga-
žuje v Združení kresťanských zdravotní-
kov v ČR, ktorého je spoluzakladateľom 
a vedúcim. Je autorom viacerých pub-
likácií a venuje sa aj prednáškovej čin-
nosti v rôznych kresťanských spoločen-
stvách. Predovšetkým sa venuje otáz-
kam vzťahu kresťanskej viery a zdravia. 
A o týchto otázkach pojednáva aj jeho 
kniha Je někdo z vás nemocen?

V knihe nájdete veľmi komplex-
ný a ucelený pohľad na tému choro-
by a uzdravenia, predovšetkým z bib-
lickej perspektívy. Autor rozoberá na 
biblickom podklade otázky typu: pre-
čo sú na svete choroby, aký má Boh po-
hľad na chorobu a utrpenie, či navšte-
vovať lekárov alebo čakať pomoc výluč-
ne od Boha, ako to bolo s uzdravenia-
mi v Starom zákone, ako za pozemské-
ho života Pána Ježiša alebo potom v ob-
dobí ranej Cirkvi… Pokúša sa zadefino-
vať na základe Biblie pojem „zázračné 
uzdravenie“, skúma vzťah medzi cho-
robou a hriechom, medzi uzdravením 
a vierou, a v neposlednom rade sa dotý-
ka aj rôznych učení a zázračných uzdra-

vení, ktoré sa v dnešnej dobe šíria kres-
ťanským svetom. V závere knihy upie-
ra čitateľov pohľad na nádej v lepší svet 
a lepší život bez bolesti, choroby a hrie-
chu, na život tam hore v Božej prítom-
nosti.

Kniha je písaná pútavo a jednoducho, 
žiadne komplikované teologické frázy. 
A ďalšia vec, ktorá sa mi na nej páči – že 
sa nesnaží za každú cenu nájsť na všet-
ko odpoveď. Niektoré otázky skrátka 
odpoveď nemajú a len Pán Boh vie,  pre-
čo to tak je a v správnom čase nám mož-
no niektoré odpovede odkryje, ak nie tu 
na zemi, tak možno hore v nebesiach.

Hoci som v knihe nenašla návod na 
uzdravenie, poskytla mi veľa užitoč-
ných informácií a rozšírila môj pohľad 
na problematiku choroby a uzdrave-
nia. Poskytla mi širšie súvislosti z bib-
lickej perspektívy, ktoré som doteraz 
nevidela. A utvrdila ma v tom, že otáz-
ka zdravia, resp. choroby, nie je tou naj-
dôležitejšou otázkou života. Tým prvo-
radým a najdôležitejším je niečo iné – je 
to uzdravenie ducha pre večnosť. Avšak 
náš Boh nezabúda ani na naše druhora-
dé veci a úprimne sa zaujíma aj o naše 
trápenia a problémy. On nie je tým, kto-
rý by pre nás naplánoval utrpenie a bo-
lesť, ale zároveň nie je ani automatom 
splnených prianí. Ak sa zahĺbite do Bib-
lie v širších súvislostiach, tak zistíte, že 
Boh nám nesľubuje po znovuzrodení 
automaticky nárok na plné uzdravenie 
tela a bezproblémový život. Hoci som 
presvedčená, že má na to všetku moc 
a kedykoľvek to urobiť môže (a verím, 
že v správnom čase aj rád urobí), nie je 
to však automaticky vymáhateľná po-
žiadavka. Za Božím uzdravením sa toho 
skrýva oveľa viac ako len konečne poho-
dový život bez bolesti. Ak si lepšie po-
zriete uzdravenia opísané v Biblii, uvidí-
te, že nikdy neboli samoúčelné, ale Boh 
nimi vždy sledoval vyšší cieľ…

Za tie roky, čo mám zdravotné prob-
lémy a prednášam ich svojmu Bohu na 
modlitbách, som sa všeličomu naučila. 
Dnes viem, že je to veľmi široká téma 
a hlavne veľmi individuálna. Každé Bo-
žie dieťa má jedinečný vzťah so svojím 
nebeským Otcom a preto nie je možné 
vytvoriť nejakú šablónku, podľa ktorej 

by sa všetci chorí mali obracať na Boha 
a nie je možné ani predpovedať, ako 
bude Boh na ich modlitby reagovať. Mô-
žem vám poradiť len jedno: neprestávaj-
te hľadať v pokore na kolenách, nepre-
stávajte sa pýtať svojho milujúceho ne-
beského Otca, neprestávajte študovať 
Písmo a hlavne sa s plnou dôverou opri-
te o všetky zasľúbenia, ktoré vám Boh 
ponúka. Ak niektorým veršom z Písma 
nerozumiete, nevadí, o to viac im verte 
a váš Otec vám všetko časom, krok po 
kroku, objasní a ukáže.

„Co může být více uklidňující než 
skutečnost, že nezávisle na situaci jsem 
v rukou svého Stvořitele, který mě draze 
vykoupil krví svého Syna? Co mi může 
dávat větší pocit jistoty než Boží zaslíbení, 
že ani vlas z mé hlavy se nestratí bez Boží-
ho vědomí. Co může být větším potěšením 
než přesvědčení, že jemu na mně záleží. 
Fakt, že jsem stále v rukou Božích, je tím 
největším potěšením pro člověka, který 
prochází nemocí a utrpením.“ (str. 61)

Ak tiež zápasíte s chorobou a túži-
te po uzdravení, odporúčam vám (skôr 
ako sa budete obzerať po kresťanských 
uzdravovateľoch a zázrakoch uzdrave-
nia, alebo skôr ako obviníte Boha z ne-
činnosti), aby ste si naštudovali, čo na 
túto tému hovorí Biblia. A pri tom vám 
môže pomôcť aj táto kniha.

„Společným rysem víry, která zachra-
ňuje před utrpením, i té, která umožňuje 
utrpení snést, je neotřesitelné přesvědče-
ní o tom, že sám Bůh je lepší než to, co 
nám může dát život, ale je také lepší než 
to, co nám může vzít smrt… Víra miluje 
Boha více než život.“ (str. 187) 

Štěpán Rucki
Je někdo z vás nemocen?
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Letný tábor Nová Lehota

Keď už si budeš myslieť, že si zablú-
dil, smelo, ale opatrne pokračuj v poľ-
nej ceste, potom odboč doprava a na sa-
mom konci dedinky Nová Lehota dora-
zíš na prekrásne miesto, kam sme sa vy-
brali hľadať poklad. Čarovná stodola ob-
klopená rozkvitnutou lúkou a zelenými 
kopcami sa rýchlo naplnila deťmi a mlá-
dežou z okolia Nového Mesta a Piešťan. 
Stala sa na týždeň pre nás výnimočným 
miestom, kde sme mohli s našimi tábor-
níkmi budovať vzácne priateľstvá. 

Okrem zaujímavých workshopov 
(dramatický, tanečný, vojenský, tvori-
vý či anglický), pingpongových zápa-
sov, skákania na trampolíne, výletu do 
mini zoo, táboráku a rôznych hier a sú-
ťaží, sme každý deň objavovali poklady, 
ktoré každému z nás Pán Boh ponúka 
nájsť.

Keďže tento rok sme sa kvôli záuj-
mu účastníkov rozhodli vekovú hrani-
cu nášho tábora značne rozšíriť (od 8 
do 18 rokov), duchovné témy bežali pa-
ralelne každý deň, osobitne pre dorast 
a mládež. 

V pondelok sme poklad hľadali vo 
vďačnosti. Práve vďačnosť premieňa to, 
čo máme na dostatok. Ak sa sústredíme 
na to, čo nemáme, nikdy nebudeme mať 
dosť. Ak sa dokážeme radovať aj z ma-
ličkostí, mení to postoj nášho srdca voči 
druhým ľuďom a Pánu Bohu. 

V utorok sme našli poklad vo vzťahu. 
Je tu niekto, kto má o každého z nás veľ-
ký záujem. Dokonale nás pozná a chce, 
aby sme aj my Jeho poznávali. Vie, čo 

máme radi, po čom túžime, čo nás trápi, 
v čom prehrávame. Chce byť našim zá-
chrancom. Má moc vyriešiť našu minu-
losť aj budúcnosť a dať zmysel aj životu, 
ktorý žijeme teraz. Tešíme sa, že aj na 
tomto tábore jeden 9 ročný chlapec na-
šiel ten najväčší poklad, keď sa rozho-
dol patriť Pánovi Ježišovi.

„Blažený človek, 
čo našiel múdrosť...“ 

Príslovia 3,13

V stredu sme objavili, aký veľký je po-
klad v múdrosti. „Blažený človek, čo na-
šiel múdrosť, a muž, čo získal rozum-
nosť! Veď získať ju je lepšie, než vlast-
niť striebro, jej zisk je nad rýdze zlato. 
Je cennejšie ako šperky a nevyrovná sa 
jej nič z toho, čo máš rád. V jej pravici 
je dlhý vek, v ľavici zase bohatstvo a slá-
va. Jej cesty sú príjemné a všetky jej 
chodníky sú pokoj.“ (Príslovia 3,13–17) 
V Biblii sa tiež píše, že múdry človek je 
ten, čo si nechá poradiť. Ku komu teda 
chodíš po radu? Rozumný človek je aj 
ten, čo si uvedomuje, že životné situá-
cie sám nezvláda a prosí Pána Boha, aby 
mu svoju múdrosť daroval. 

Vo štvrtok sme sa obohatili o poklad 
skrytý v štedrosti. Zamýšľali sme sa, 
akým spôsobom bol a je Pán Boh štedrý 
k nám. Dáva nám veľké veci – odpuste-
nie, nádej, trpezlivosť a láska boli prvé 
z mnohých darov, ktoré mládežníci me-
novali. Naučili sme sa, že v živote nej-
de o to, koľko dávame, ale s akým po-
stojom to dávame. 

V piatok sme zistili, aký veľký poklad 
poskytuje dôvera. Je to jedna z drahých 
a krehkých vecí v živote – trvá roky, 
kým ju vybudujeme a len pár sekúnd, 
kým ju stratíme a veľmi ťažko získame 
späť. Vďaka Bohu za vzácne priateľstvá, 
kde si ľudia navzájom dôverujú. My 
sme však nedokonalí a stane sa nám, že 
niekoho dôveru sklameme, či my sami 
sa v niekom sklameme. Aké úžasné je 
si uvedomiť, že Pán Ježiš je dokonalý. 
Nikdy nás nesklame. Len Jemu môže-
me plne dôverovať, že to s nami myslí 
dobre, že Jeho zámery s nami sú o po-
koji a nádeji. Rozhodnúť sa tomu veriť, 
je nájsť veľký poklad.

Cieľom nášho tábora bolo hľadať po-
klady, ktoré môžu meniť naše životy. 
Túžili sme každého, kto patrí Pánovi Je-
žišovi povzbudiť, že jeho vzťah s Ním 
môže byť bližší a jeho život o to naplne-
nejší. Boli sme taktiež veľmi vďační za 
možnosť priniesť dobrú správu o Božej 
záchrane tým, ktorí ju doteraz ešte ne-
počuli.

Aj napriek tomu, že sme po týždni 
odchádzali domov unavení, boli sme 
šťastní a vďační Pánu Bohu za celý tá-
bor, ktorého sa mohlo zúčastniť 40 ľudí. 
Požehnával nás, chránil, dával múdrosť 
a uzdravoval zo žalúdočných problé-
mov, ktoré tento rok postihli viacerých 
účastníkov. Vďaka Mu za to!

ZA TÍM VEDÚCICH TÁBORA 
(MLÁDEŽNÍCI 

Z KRESŤANSKÝCH ZBOROV)

(10. – 16. 8. 2014) Téma: Poklad, ktorý Ťa môže zmeniť

stalo sa
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křesťanský život

Spravedlnost se stala – nejpozději 
v dobách globalizace – opět tématem 
nově určujícím náš svět. Jsme svěd-
ky, jak stále více lidí rozhořčeně rea-
guje, když se odhalí nespravedlnosti 
v jejich mnoha variantách. Jdou na ulici 
a demonstrují za svobodu a spravedl-
nost. Kdo cítí, že s ním jednají nespra-
vedlivě, si to nenechává pro sebe a prá-
vem reaguje za právo. Jestliže jsou ženy 
utiskovány nebo zneužívány, vyvolává 
to – a to i v konzervativních kulturách 
jako je Indie a v arabských oblastech – 
stále silnější reakce. To, že vlády a orga-
nizace si stále ještě dovolují nesprave-
dlnost a korupci trpět či dokonce krýt, 
ukazuje jen stav našeho světa a jak je 
třeba, brát vážně Bohem vyžadovanou 
spravedlnost.

V naší době vznikl nový cit pro spra-
vedlnost a vnímání nespravedlivých 
hospodářských a politických struktur. 
Dnes už nikdo nemůže zavřít oči před 
tím, že jíst čokoládu či pít kávu má něco 
společného s naším tématem. Jestliže 
se děti musí dřít za nepředstavitelných 

podmínek, anebo jsou-li lidé (především 
ženy a děti) zneužívány a vykořisťová-
ny, abychom si my mohli své hadříky 
nakoupit za výhodnou cenu či používat 
levně své mobily, pak se už nemůžeme 
déle dívat jinam a musíme si otevřít 
téma chudoby, vykořisťování a sprave-
dlnosti. Žijí-li lidé na úkor jiných, je to 
nespravedlivé a nepřijatelné.

Historické aspekty

Spravedlnost znamená – svou klasic-
kou definicí římského právníka Ulpiana 
a vlivného církevního učitele Tomáše 
Akvinského – takový způsob jednání, 
které poskytuje „každému to jeho“ – 
„suum cuique“. To znamená, že každému 
má být zaručeno to, co mu (ze své pod-
staty) patří.

To, že tento názor může být překrou-
cen (a že se překrucuje), ukazuje cynic-
ký nápis právě tohoto právního nálezu 
na vstupu do koncentračního tábora 
v Osvětimi.

Podle Aristotela (v jeho Nikomachově 
etice) je spravedlivý ten, kdo dodržuje 

spravedlivé zákony. Od této všeobecné 
spravedlnosti odlišuje ještě partikulární 
spravedlnost. Zde jde jak o spravedlnost 
rozdělování, tak také o spravedlnost 
řádného vyrovnávání. Zde se již rýsují 
zásady sociálního, resp. společenského 
a politického uspořádání spravedlnosti.

Spravedlnost se však nesmí zamě-
ňovat s rovnostářstvím. Chtít srovnat 
všechno může vést k velké nespravedl-
nosti. Požadování a nucení k přerozdě-
lování a vyvlastnění (staré socialistické 
a komunistické požadavky) ve svých 
konečných důsledcích nejen že neved-
ly k spravedlnosti, ale jen k nesvobodě 
a nespravedlnosti, jak to prokázaly ději-
ny.

Avšak také svoboda, zcela oddělená 
od hodnot – bezuzdný kapitalismus 
– nevede k větší spravedlnosti. Pokud 
nejde svoboda ruku v ruce se sociál-
ní odpovědností, vede k nespravedl-
nostem. Je např. nespravedlivé, mají-li 
daňoví poplatníci platit za záchranu 
bank, které svým neodpovědným pří-

Ctnosti Spravedlnost
(3. díl)

Dr. Horst Afflerbach
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BIBLICKO–TEOLOGICKÉ AKADEMIE 
VE WIEDENESTU.

stupem přispěly k světové hospodářské 
krizi, či ji dokonce svými činnostmi 
vyvolaly.

 Napínavé je, že se na jedné straně stá-
le víc křesťanů zasazuje konkrétně za 
sociální a společenskopolitickou spra-
vedlnost. Jsou ochotni vyvodit důsled-
ky včetně zásahu do svého vlastního 
životního uspořádání, chápej konzum-
ního postoje. Na druhé straně neméně 
křesťanů má názor, že tato společen-
skopolitická témata nemají nic společ-
ného s evangeliem. Není to náš úkol, 
zasazovat se o sociální a politickou 
spravedlnost. Tato argumentace má 
delší tradici a jde v důsledku o redukci 
základních biblických pojmů zpět na 
duchovní sféru. Průlomové poznání 
reformace v pohledu na ospravedlnění 
z víry bylo redukováno jednostranně 
na aspekt individuální, vnitřní, jen na 
Boha vztažené perspektivy. „Jak budu 
spravedlivý před Bohem?“

Avšak Bible říká k tomuto tématu 
více. Proto je důležité se s tím znovu 
střetnout a ptát se, co skutečně říká 
k tématu spravedlnosti a co to pro nás 
znamená.

Bible
Spravedlnost je jedno z hlavních slov 

Bible. Vyskytuje se v několika stov-
kách případů ve SZ i v NZ. Boha Bible 
charakterizuje jako jeho spravedlnost 
a jeho spravedlivé činy. „Hospodin miluje 
právo.“ (Ž 37,28) Spravedlivý Bůh chce, 
aby hříšní lidé byli spravedliví (v soula-
du s jeho vůlí) a spravedlivě žili. K tomu 
dal své Slovo a na Sinaji svůj zákon jako 
výraz své spravedlnosti a svého jednání 
vytvářejícího společenství.

Spojením spravedlnosti s dalšími klí-
čovými pojmy můžeme poznat, jak Bib-
le chápe spravedlnost (Hecht 2006):

Právo a spravedlnost: Právo jako spra-
vedlivá základní struktura sociálního 
života

Věrnost a spravedlnost: Spolehlivost, 
trvalé lidské vazby v sociální struktuře

Život a spravedlnost: Lidské společen-
ství ve své solidaritě, zvláště s potřeb-
nými.

Sociální zákonodárství ve Starém 
zákoně posiluje péči o slabé členy spo-
lečenství. Patří k tomu: odvod pro nej-
chudší, oddlužení pro zachování lidské 
důstojnosti a svobodu, kterou jim pro-
půjčil Bůh (vysvobození z egyptské-
ho otroctví Bohem jako závazek, aby 
obdobně jednali se svými bližními) sou-

cit a ochrana vůči bližním (např. cizin-
cům), zvířatům a dokonce i rostlinné 
říši (v jubilejním roce měla pole odpočí-
vat). To všechno je projev spravedlivého 
života.

Právě starozákonní proroci neustá-
le napomínali vášnivě národ, aby dbal 
na spravedlnost a aby ji uskutečňoval. 
„Uplatňujte právo a spravedlnost, vysvo-
bozujte oloupeného z rukou utiskovatele, 
netýrejte bezdomovce, sirotka a vdovu, 
nedopouštějte se násilí, neprolévejte na 
tomto místě nevinnou krev“ (Jr 22,3). 

Vzhledem k bídě svého národa Izra-
ele nakonec sám Bůh zaslibuje, že jim 
vzbudí pastýře, který bude jako král 
dobře vládnout, jednat rozumně a pro-
sazovat ve své zemi právo a spravedl-
nost. Jeho jméno: „Král spravedlnosti“. (Jr 
23,4–6) „Toto praví Hospodin: „Dodržujte 
právo, jednejte spravedlivě, protože má spá-
sa se už přiblížila, už se zjevuje má sprave-
dlnost.“ (Iz 56,1)

Spravedlnost jako sociální výraz vzta-
hu znamená tolik co věrnost společen-
ství. Bůh je věrný a chce, aby i lidé byli 
věrní. A protože pro svou hříšnost věrní 
nejsou, jedná s nimi Bůh ve spravedl-
nosti. Jeho spravedlnost je větší a jiná 
než lidská spravedlnost. To neslýchaně 
nové na tom je, že víru člověka v něj 
připočítává jako spravedlnost (1M 15,6; 
Ř 3,21–28; Ga 2,16 aj.). Tento nepocho-
pitelný Boží způsob, vytvořit spravedl-
nost z milosti, je základem evangelia, 
k němuž neexistuje žádná alternativa. 
Před Bohem nás nečiní spravedlivý-
mi naše činy, nýbrž jeho milost. Toto 
poselství přinesl v Novém zákoně Ježíš. 
„Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho 
přesahovat spravedlnost zákoníků a fari-
zeů, jistě nevejdete do království nebeské-

ho“ (Mt 5,20). I Pavel prohlašuje, že je 
to Bůh, který ospravedlňuje bezbožné 
z milosti skrze víru. To má za následek, 
že ospravedlněný nese „ovoce spravedl-
nosti“ (Iz 32,17; Fp 1,11; Jk 3,18) a tím 
má a bude žít spravedlivě, tj. v souladu 
s Boží vůlí.

Naučit se znovu tuto 2. dimenzi je 
náš úkol jako církve dnes. Kdo poznal 
srdcem spravedlnost výhradně z víry, 
získává nový pohled na nespravedlivý 
svět a také chce činit jen ty skutky, kte-
ré následují víru (jak to učili Ježíš, Jakub 
a Pavel). Dnes je spousta konkrétních 
výzev, kde je možno se zasadit za spra-
vedlnost. Tak se např. „Micheášova ini-
ciativa“, kampaň Evangelické aliance proti 
extrémní chudobě a za globální spravedl-
nost odvolává na Mi 6,8. Nabízí jednu 
z mnoha možností, zasadit se konkrét-
ně o to, co je pro Boha důležité: sprave-
dlnost a věrnost společenství. 
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vzpomínka a poézia

IVANA ÚTLA ML.

Za bratrem

Ve Valašském Meziříčí Pán povolal 
6. 8. 2014 do nebeského domova ve 
věku nedožitých 80 let bratra Jaroslava 
Košárka. 

Pocházel z chudé rodiny z Mikulův-
ky. Vyučil se zedníkem. Ve svých 36 le-
tech se oženil na inzerát s Helenkou 
Kiszovou. Ta byla křesťanka a vedla ho 
k osobní víře v Pána Ježíše. Po letech 
hledání uvěřil i on celým srdcem a od-
dal svůj život cele svému Pánu. Pomá-
hal na mnoha stavbách křesťanských 
zařízení. Spolu s manželkou se věno-
vali mnoha mladým osamělým lidem, 
zvláště z dětských domovů a také i Viet-
namcům, kteří žili v jejich okolí. 

Po celá léta byl bratr Jarek pevnou 
oporou shromáždění ve Valašském 
Meziříčí. Zval bratry ke službě, pečo-
val o ně, připravoval vše potřebné pro 
průběh shromáždění. Ani když na tom 
nebyl zdravotně nejlépe, nedovedl si 
představit, že by shromáždění vyne-
chal. V tom byl nesmírně věrný – až do 
konce. I po smrti své manželky, která 
ho předešla do nebeského domova asi 
o půl roku. Tak je pro nás vzorem věr-
nosti a vytrvalé služby. Byl radostný 
a optimistický křesťan. 

Rozloučili jsme se s ním na hřbitově 
ve Valašském Meziříčí 13. 8. 2014 za hoj-
né účasti věřících z širokého okolí.

Otče môj, dnes prichádzam 
so slzami v tvári.
Priatelia, s ktorými sme 
dobré vzťahy mali,
poblúdili na ceste a plavia sa preč.
Keď počúvam ich vzlyky, 
z pier stráca sa mi reč.

Priateľka hľadá Ťa, vidím jak sa snaží.
Veľa číta, počúva, po Tvojom Slove baží,
však vlažnosť jej dní zabíja vieru.
Jej istota podobá sa letiacemu periu.

Otecko, prichádzam v smútku a žiali.
Z mojich priateľov sa trosky stali,
neviem presne kedy, 
snáď slepá som bola
a neskoro začula ich stony zdola.

Spomínaš na toho chlapca 
z nášho zboru?
Cez neho zdvihol si mi tvár ku obzoru
a kým ja som tak našla u Teba miesto,
on pobral sa od Teba 
neblahou cestou.

Otecko, stojím tu a chvie sa mi hlas,
keď spomeniem si na chvíle, 
čo boli plné krás,
no potom ich vystriedal 
krutej pravdy mráz,
že prevládol svet, 
čo je v každom z nás.

Toto dievča, Ty vieš ktoré,
bývali sme vždy za dobré,
úprimne hľadá, 
život nohami má hore,
no všetko je v poriadku, 
len nech sedí v zbore!

Otče môj, kľačím, úzkosť ma zviera.
Títo ľudia nevedia, čo je to viera,
nikto im nepovedal, 
že ponúkaš vzťah.
Na šachovnici spravili ďalší zlý ťah.

Chlapec, ktorý našiel Ťa v najťažších 
svojich dňoch,
uveril Ti, spoznal, že si milujúci Boh,
však reťaze závislosti 
sťahujú ho späť.
Pozor, aby nestiahol ťa! 
Ticho doma seď!

Otecko, ležím pri nohách Tvojho trónu,
no neubránim sa ďalšiemu 
svojmu stonu,
lebo ešte stále neskončil 
ten zoznam utrápených ľudí, 
ktorých dobre poznám.

Kamarátka dobrá 
od mala Ti je známa.
Náboženstvo vlievala 
jej do srdca jej mama,
no o vzťahu nepočula nikdy 
ani slovko a pre túto nevedomosť 
v živote platí horko.

Otecko, čo k tomu dodať?
Smutnú pieseň? Žalospev?
Čo sa dá v tom poli zožať,
keď je tam len plač a rev?

Kamarát bol bez výchovy, 
otcovského vzoru.
Jeho život ponáša sa na lodičku, ktorú
odnášajú vlny mora, sám netuší kam.
O Bohu už dačo počul, 
no odmieta liezť k výšinám.

Ocko, pozri, ja viem, 
Ty vieš, čo však s nimi ďalej?
Dňom i nocou ubúda 
plameň nádeje malej,
že zajtrajšok sa snáď zlepší, 
že spoznajú Teba
aj za zvykmi, tradíciou, 
pre ktorú sa to nedá.

Zoznam utrápených ľudí

Jaroslavem Košárkem

Jaroslav Košárek
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Jak předstupovat

Ústa spěšně neotvírej, neukvapuj 
se v srdci, když máš pronést 

slovo před Bohem; vždyť Bůh je 
v nebi a ty na zemi, tak ať jsou 

nemnohá tvá slova… Ty, když se 
zavážeš Bohu slibem, splň jej bez 
meškání, neboť v hlupácích nemá 

Bůh zalíbení. Co slíbíš, to splň! 
Kazatel 5,1.3

Je zajímavé, že Pán Bůh, i když na 
tuto zemi není vázán, patří nerozluč-
ně a neodmyslitelně k tomuto životu 
„pod sluncem“. Lidé se ho mnohdy 
snaží ze svého života vytěsnit. Říkají, 
že „v něho nevěří“ a že „neexistuje“. Ale 
když se pak dostávají do těžké životní 
situace, pak ho najednou hledají a vola-
jí k němu. Činí tak i kovaní ateisté. 
A také často slibují, co všechno neudě-
lají, když jim pomůže. Jak je to zajíma-
vé, že najednou se umí i modlit, třebaže 
se to neučili.

Když pak Pán Bůh ve své milosti se 
k nim skloní – sklízí mnohdy hluboký 
nevděk. Lidé nestydatě berou své slovo 
zpět. „Já jsem to tak nemyslel!“ – „Teď 
už je to zbytečné!“ Prostě si z Boha 
dělají blázna. Ale to se krutě nevyplácí. 
Vzpomínám na jednu příhodu pastora 
Wilhelma Busche, kterou prožil u jed-
noho umírajícího člověka! Uvedu zde 
výtah z jeho vzpomínek:

Podíval jsem se na pacienta. Smrt mu už 
poznamenala obličej. Vůbec nevzal můj pří-
chod na vědomí. 

Ne, toho člověka už nebudu trápit vyslu-
hováním svaté večeře Páně. Jsem však pře-
svědčen, že umírající slyší naše slova i teh-
dy, když už tělo nejeví žádné známky chá-
pání. Proto chci tohoto muže doprovodit na 
věčnost modlitbou a slovem milosti… říkal 
jsem mu: „Krev Krista Ježíše očišťuje nás od 
všelikého hříchu…“ Umírající pomalu oteví-
rá oči a pohlíží na mne. Jeho žena mne zno-
vu chytá za ruku: „Rychle… večeři Páně!“ 
Kdyby se mi ji tak podařilo uklidnit! Vyšel 
jsem s ní na chodbu a pokoušel se jí objas-
nit, že její žádost je nesmyslná: „Podívejte, 
váš muž je na tom moc špatně a večeří Páně 
bychom jej už jen týrali.“

„Ale má být přece spasen!“ povzdechne 
žena. Co jí mám na to odpovědět? Nakonec 
– ne bez vzrušení – jí říkám: „Myslíte si, že 
může někoho před Božím soudem zachránit 
vnější obřad? Jestliže váš muž znal Pána 
Ježíše jako svého Spasitele a věřil v něho, 
pak je zachráněn – i když teď Večeři Páně 
nedostane. A bez Ježíše – bez Ježíše teď 
nepomůže ani večeře Páně!“

Přesto naléhala a vyprávěla, jak její muž 
velice po této svátosti toužil.

Tehdy jsem byl ve svém úřadě teprve 
v začátcích. Na univerzitě mne na takové 
případy nikdo nepřipravoval a tak jsem stál 
bezmocně a v pochybnostech, jak se zacho-
vat. Nakonec jsem se podřídil.

Šli jsme do pokoje. Připravil jsem si náči-
ní. Muž se tím tichým nepokojem probral. 
Vysluhování se účastnil tiše a – jak se mi 
zdálo – soustředěně.

„… tj. kalich nové smlouvy v mé krvi, kte-
rá se za vás vylévá na odpuštění hříchů.“ 
V té nekonečné tiché noční chvíli se tato 
slova vypínala jako skála věčného spasení… 
V blízkosti stál ošetřovatel a modlil se. Znal 
jsem ho jako srdcem věřícího křesťana.

Když vysluhování skončilo, klesl muž 
spokojeně zpátky na polštář. Spolu s ošetřo-
vatelem jsme opustili pokoj. Manželé měli 
zůstat sami, aby se rozloučili.

Zůstal jsem ještě v nemocnici. Zaple-
tl jsem se do rozhovoru s ošetřovatelem 
a navíc jsem měl pocit, že se záležitost ještě 
neskončila.

Uplynulo asi půl hodiny. Všude bylo 
ticho. „Podívejme se za nemocným“ – řekl 
jsem a otevřel jsem dveře.

Byl jsem ohromen. Muž seděl vzpřímeně 
v posteli a s úsměvem na nás zavolal: „Už 
jsem se z toho dostal! Už je mi lépe!“ Se 
smíchem i se slzami se mu manželka vrhla 
kolem krku.

Bylo to podivuhodné. Ale proč by to 
neměla být pravda? Po ulicích běhá hodně 
takových lidí, nad nimiž už lékaři zlámali 
hůl. Radost těch dvou byla nakažlivá. Člo-
věk se musel s nimi radovat.

Vzal jsem nemocného za ruku: „Jsem 
šťasten, že to smím spolu s vámi prožívat.“ 
A pak jsem si plně uvědomil změnu okol-
ností. Musel jsem mu ještě něco říci: „Milý 
muži, když už jste stál před branami věčnos-
ti, přišel k vám Pán Ježíš se svou milostí. 
Neustupujte už od tohoto Spasitele!“

Tu se na mužově obličeji objevil najednou 
odpuzující pošklebek. Jakoby plamínek pek-
la. „Ach, to všecko už přece nepotřebuji. Už 
zase žiji!“ – odpověděl s uštěpačným úsmě-
vem.

Byl jsem otřesen, když jsem ta neuvěřitel-
ná slova slyšel! Odpověď mi uvázla v hrdle. 
A zatímco jsem ještě tak stál, chytl se paci-
ent náhle za srdce… a klesl pomalu zpátky. 
Byl mrtev!

Rychle jsem se sebral a odešel…

WILHELM BUSCH
ŽIVOT BEZ VŠEDNÍCH DNŮ 

(NOČNÍ HODINA).

Ta ukázka je dost dlouhá, ale ukazu-
je jasně, oč v tomto úseku jde! Pán Bůh 
je mocný Stvořitel a Pán života i smrti. 
On může lidem pomoci i v jejich kraj-
ní nouzi (a mnohdy tak ve své lásce ke 
svému stvoření činí). Ale nikdy se nevy-
plácí dělat si z Boha blázny. A lidé si tak 
často počínají.

O toto vážné varování jde i Kazatelo-
vi v tomto oddílu jeho knihy. Chce nás 
uchránit od Božího hněvu, vyvolaného 
naším nevděčným a vypočítavým pří-
stupem k našemu Stvořiteli, máme-li 
na mysli výhradně jen a jen vlastní pro-
spěch.

před Boha?

úvaha

Wilhelm Busch
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predstavujeme

Kresťanský zbor
v Bratislave–Rači

Minulosť dávna i nedávna 

Začiatky Kresťanského zboru v Bra-
tislave–Rači siahajú viac než storočie 
dozadu. Misionár Frederick Butcher 
s manželkou Mary Kate prišli do Brati-
slavy v októbri 1900. V Rakúsko–Uhor-
sku, kde bola „náboženská propagan-
da“ mimo cirkvi prísne zakázaná, sa 
im začínalo ťažko. Venovali sa malým 
krúžkom veriacich, jeden z nich bol aj 
vo vtedy samostatnej nemeckej obci Ra-
čištorf neďaleko Bratislavy. Po sloven-
sky sa Butcherovci učili až neskôr počas 
svojho pobytu, ktorý trval (okrem prvej 
svetovej vojny) až do roku 1935. Rača 
sa prvýkrát spomína v korešpondencii 
brata Butchera z roku 1905.

K prvým veriacim tu patrila rodi-
na Samuela Marhofera, v ktorých do-
mácnosti bolo prvé zhromaždenie kres-
ťanského bratského zboru. K zboru sa 
postupne pripojili rodiny Böhmová, 
Gschwengová a Wenzlová. Vystriedal 
niekoľko miestností pre zhromažďova-
nie. Brat Butcher sem chodil pravidelne 
každý druhý týždeň v stredu na biblic-
ké zhromaždenie. Pred jeho začiatkom 
sa snažil navštíviť každú rodinu, i keď 
návšteva niekedy trvala len 15 minút.

Pred prvou svetovou vojnou sa do Ra-
čištorfu prisťahoval Andreas Labudík, 
ktorý patril medzi prvých absolventov 
biblickej školy v Berlíne (jej pokračova-
ním je dnes Biblicko–teologická akadé-
mia vo Wiedeneste). Počas vojny slúžil 
veriacim v okolí, lebo ako chorý na tu-
berkulózu nemusel narukovať. Na jeho 
svedectvo sa obrátil Johann Hierweg.

V štyridsiatych rokoch sa v račian-
skom zbore schádzalo do 60 veriacich. 
Rástol aj cez druhú svetovú vojnu, i keď 
nemecký nacionalizmus prenikol aj me-
dzi veriacich. Po vojne bol zbor ochu-
dobnený o nemecké rodiny, ktoré boli 
násilne vyvezené. V zbore ostali Michal 
Wenzl, Johann Hierweg a Pavel Böhm. 
Priženili sa sem dvaja mladí bratia, Jo-
zef Tichý a Július Dindžík.

V povojnových rokoch zbor pravidel-
ne navštevoval brat Ján Siracký a aj ne-
skôr sa o jeho duchovné budovanie sta-
rali bratia z Kresťanského zboru v Bra-
tislave. Časom pribúdali ďalšie rodiny, 

medziiným Vyhnánkovci a Kocmun-
dovci. Dlho si zachovával „rodinný“ 
charakter a poväčšine sa skladal z po-
tomkov veriacich rodičov.

Zmeny

Po zmene pomerov v krajine v roku 
1989 si bratia v zbore uvedomovali, že 
je tu šanca i záväzok viesť zbor tak, aby 
sa otváral pre ľudí z vonku. Na to však 
nie je jednoduchý recept a doteraz sa dá 
povedať, že zbor hľadá cestu, ako ďalej. 
Vďaka Božej milosti to hľadanie nebolo 
bez ovocia.

Jednou zreteľnou zmenou bolo vede-
nie zboru. Po dlhšie trvajúcom vyučo-
vaní o biblickom modeli cirkvi má te-
raz zbor svojich starších bratov, ktorí 
sú veriacim známi, sú zborom uznaní 
a rešpektovaní a nesú hlavný diel zod-
povednosti za vedenie. Niekoľko rokov 
sa starší račianskeho zboru pravidelne 
stretávali so staršími susedných Kres-
ťanských zborov v Modre a Pezinku.

Jedným výsledkom týchto stretnu-
tí bolo rozhodnutie pripraviť každý me-
siac na nejakom mieste popoludňajšie 
zhromaždenie určené pre verejnosť, t.j. 
v každom zbore 4x za rok. V Rači to bolo 
spojené s testovaním rôznych foriem: 
prednášky i diskusie, modernejšia i váž-
nejšia hudba, videoprojekcie i rôzne 
umelecké produkcie. Už tradične k tým-
to zhromaždeniam patrí aj občerstvenie 
po programe, aby ľudia mali dôvod zo-
stať spolu a zhovárať sa. To podstatné 
je, že stretnutie je pripravené so zrete-
ľom na neveriacich priateľov, pozvaných 
osobne i cez rôzne komunikačné médiá. 
Hoci o nejakom významnom prelome 
ťažko hovoriť, zakaždým prišlo aspoň 
niekoľko neveriacich, viacerí z nich opa-
kovane – a niektorí sa odovzdali Páno-
vi a našli svoje miesto v zbore. Záujem 
o evanjelizáciu a misiu odráža i organi-
zovanie pravidelných misijných konfe-
rencií v regióne – doteraz ich bolo 13.

V istom období sa služba zboru zame-
rala zvlášť na deti. Prišlo to v čase, keď 
už v ňom bolo – po dlhšej dobe – nie-
koľko vlastných detí. Stovky detí z obce 
zasiahli krátkodobé akcie ako Vianoč-
né dieťa, Deň detí a prázdninové det-
ské programy na sídlisku. Pre tie, ktoré 

mali záujem, fungoval tri roky v zboro-
vých priestoroch detský klub. Táto prá-
ca časom odznela z časových dôvodov, 
lebo za sestry, čo sa jej venovali, sa ne-
našli náhradníci, no ovocie z nej pretr-
váva dodnes v podobe ľudí, čo teraz slú-
žia v iných spoločenstvách.

Celkom odlišnou skupinou sú starí ľu-
dia. Niekoľko rokov boli otvorené dve-
re pre službu v Domove dôchodcov. Po 
počiatočnej obozretnosti až nedôvere sa 
tu vytvorili srdečné vzťahy a starkí na 
sklonku života vďačne prijímali návšte-
vy, ktoré im priniesli kresťanské pies-
ne, biblické príhovory, i malé občerstve-
nie a osobné rozhovory. Po niekoľko ro-
kov tu bola aj práca s mladými v štu-
dentskom veku, no zbor nikdy nemal 
skutočnú vlastnú mládež. Slúži však 
mladým v širšom meradle organizova-
ním pravidelných regionálnych stretnu-
tí mládeže.

Súčasnosť

Kresťanský zbor v Rači v minulých 
rokoch rástol viacerými spôsobmi – na-
rodením detí veriacich rodičov, prisťa-
hovaním alebo pridaním sa viacerých 
rodín k zboru i znovuzrodením. Limi-
tujúcim prvkom boli už dlhšie priesto-
ry na stretávanie. Vlastný starý zboro-
vý dom bol kedysi zrekonštruovaný, ale 
kapacitne nepostačoval a aj jeho poloha 
v obytnej časti Rače bola obmedzujúca. 
Niekoľko rokov sa nedeľné zhromažde-
nia konali v prenajatých kultúrnych do-
moch. Výhodou bolo, že sa ta ľahšie po-
zývali návštevníci, no bolo to organizač-
ne i finančne náročné a hlavne nespo-
ľahlivé. Preto bola dlhší čas aktuálna 
otázka veľkej prístavby či rekonštruk-
cie domu na rozšírenom pozemku. Hľa-
danie jednomyseľnosti v zbore (i finan-
cií) nebolo jednoduché a cieľ sa zdal byť 
v nedohľadne…

Preto ako skutočný dar z neba prišla 
nečakaná možnosť kúpiť veľkú jedno-
podlažnú kancelársku budovu, ktorá sa 
dala ihneď po malej úprave použiť pre 
zhromažďovanie zboru. Po predaji vlast-
nej starej budovy s pozemkom sa ju po-
darilo zakúpiť a zbor sa mohol sťahovať.

Uplynul rok, počas ktorého sme mali 
veľa dôvodov k vďačnosti. V zbore sa 
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predstavujeme

PETER KOZÁR
AUTOR JE JEDEN ZO STARŠÍCH 

ZBORU V BRATISLAVE–RAČI

stretáva okolo 70 ľudí (vrátane detí). 
Mnohí prijali výzvu zapojiť sa aktívnej-
šie do služby v rôznych pracovných sku-
pinách (hudobná, stavebná, mediálna, 
služba deťom a ďalšie).

V nedeľu mávame dve zhromaždenia. 
Pánova Pamiatka je vždy novou príle-
žitosťou zamyslieť sa nad dokonaným 
Kristovým dielom a spoločne mu po-
ďakovať. Po prestávke s občerstvením 
a družnými rozhovormi (na ktoré ako-
by nikdy nebolo dosť času) mávame tzv. 
„Bohoslužby pre celú rodinu“, kde po 
piesňach vedených hudobnou skupinou 
má hlavné miesto vyučujúce slovo z Pís-
ma. Takmer vždy prichádzajú neveria-
ci poslucháči, čo nám pripomína trvalú 
zodpovednosť hlásať i stelesňovať Dob-
rú zvesť.

Prestavbou prešli aj vzdelávacie 
zhromaždenia v utorok večer. Biblic-
ké hodiny bývali niekedy hlavne cez 
prázdniny tak slabo navštevované, 
že boli kandidátom na zrušenie. Ten-
to rok, aj s ohľadom na nových ľudí 
v zbore, sme skúsili namiesto tradičnej 
biblickej „prednášky“ biblický kurz 
v menších skupinách, zväčša dvoch, 
ktoré sedia okolo stola a študujú pri-
pravený materiál o duchovnom živote, 
každá vlastným tempom, s dostatkom 
času na otázky a rozhovory o prebera-
nej téme.

Veríme, že tu Pán Boh koná svoje die-
lo, pričom používa nedokonalé nástroje. 
Veríme, že to robí ako odpoveď na mod-
litby – niekoľkokrát v uplynulom roku 
sme sa spojili v celodennej „reťazi mod-
litieb“ a prekladali Pánovi vďaky i pros-
by za jeho dielo a konkrétne potreby 
zboru i jednotlivcov. A veríme, že je to 
aj výsledok atmosféry vzájomného pri-

jímania sa, tak ako Boh z milosti prijal 
nás. Nechceme sa sami chváliť – chce-
me ďakovať jemu.



Zlomený kvet
Na rímse dážď, klopot jeho sa šíri.
Smútočné chvíle do srdca sa mi vryli,
ďalší deň sa stráca, zbytočný jak tieň
a v tom daždi Boží smútok teraz cítiť smiem.

Ja vzdialená som, On ostáva blízko.
Ja slzy roním, On pri mne je tíško.
Ja cítim sa ako zlomený kvet,
On vie, že aj pre mňa točí sa svet.

Smútok Ho tiaži, no nestráca nádej.
Márnotratného syna čaká už livrej,
pre dcéru z kameňa Jeho srdca tlkot.
Akoby sa rozvidnelo, niečo vo mne vzbĺklo.

Znovu si tu, do prachu ku mne sadáš.
Nechápem, prečo toľkú milosť mi dávaš,
uplynulo predsa tak mnoho márnych rán.
Úsmevne vravíš: „Zas zakvitne orgován.“

IVANA ÚTLA ML.


