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Sila lásky

Můžeme ve sboru 
něco měnit?

V mojej Biblii 
je to ináč
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– maile nepalma pheri auchhu
Zpátky do Nepálu

Šárko, jak jsi prožila své 
povolání do misie v Nepálu? 

Vzpomínám si, že to byl 
dlouhý proces modliteb a hle-
dání Boží vůle. Samotná pří-
prava trvala 15 měsíců a byl 
to čas, kdy Bůh mohl potvrdit, 
je-li to ten správný směr, kte-
rým jsem se vydala. Každý, 
kdo se rozhoduje pro nějakou 
konkrétní službu, vstupuje do 
nejistoty, já jsem to také tak 
prožívala, ale šla jsem s důvě-
rou, že Bůh vše povede. Bůh je 
věrný a má ty nejlepší metody, 
aby mohl uskutečnit své plány. 
A já jsem moc vděčná, že jsem 
mohla sloužit v Nepálu celé 
dva roky. Můj dík patří všem, 
kteří jakýmkoli způsobem 
pomáhali a podporovali to.

Šárka Šorfová při práci s dětmi v Nepálu
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SE ŠÁRKOU ŠORFOVOU
ROZMLOUVAL JAROMÍR ANDRÝSEK

Co tě vede k tomu, že se chceš do Nepálu vrátit?

Po dvou letech na misii, před mým odjezdem domů, jsem dostala 
nabídku z vedení misijní organizace v Nepálu, abych přijela zpátky 
a znovu se zapojila do práce, teď už jako dlouhodobý misionář. Vní-
mala jsem, že mám pokračovat ve službě, vnitřně jsem byla také pro, 
protože mám ráda Nepál i službu, kterou jsem dělala a v které bych 
mohla pokračovat. Ale zvažovala jsem to ještě.

S jakými otázkami ses musela vyrovnávat?

Vyvstávaly otázky, jestli opravdu mám jet zpátky do Nepálu? Je 
teď ten správný čas? Nemám sloužit někde jinde, třeba tady v ČR? 
Můj domácí sbor se připravoval na rozdělení, část sboru odcházela 
do Čech založit nový sbor. Přemýšlela jsem i o možnosti se připojit 
k tomuto týmu. Z Nepálu jsem se vrátila v únoru 2012, od té doby 
jsem se tady stále neusadila. Hledala jsem práci, tady doma v Ostra-
vě nebo i v Čechách. Vždy jsem dostala práci jen na krátkou dobu, 
nic stálého se neotevřelo. Věřím, že se mám vrátit zpátky do Nepálu. 
A stejně jako před první cestou i teď je to opět dlouhodobější pro-
ces. Rozhodnutí k takovému kroku není snadné pro mne ani pro 
sbor. Když se náš sbor po nelehkých změnách, kterými procházel 
v důsledku rozdělení, ustálil a vymezil si své vize do budoucna, roz-
hodl se, že tuto misii podpoří. Od začátku letošního roku pracujeme 
na přípravě, aby se to mohlo uskutečnit.

Jak vypadají přípravy tady doma a jak by měla vypadat tvá služba 
v Nepálu?

Každá taková misie potřebuje přípravu a dobré zázemí pro misi-
onáře až bude v poli. Základem celé práce jsou určitě modlitby, 
a to jak modlitby jednotlivců, tak i ve sboru, kde máme pravidelné 
modlitební skupinky za misii jedenkrát za 1-2 měsíce. Vytvořili jsme 
podpůrný tým, prozatím jsou to dva lidé z našeho sboru. V současné 
době hlavně plánujeme a organizujeme prezentování mé misijní prá-
ce a získávání finanční podpory.

Plánuje se, že bych se vrátila do Nepálu a pracovala zde 3 roky 
a pokud to bude možné i déle. Ráda bych opět pokračovala ve své 
službě v oblasti praktické i duchovní pomoci. Chci využít svých zna-
lostí a dovedností z oblasti financí a výroby keramiky, zapojit se do 
projektů business ministry OM Nepál, spolupracovat s nepálskou 
neziskovou organizací v jejich službě ženám a sirotkům. Tímto způ-
sobem bych chtěla pomáhat nepálským křesťanům a lidem v nouzi 
získat pracovní příležitost, aby si mohli zajistit prostředky k živobytí, 
aby se naučili být soběstační a zároveň byli schopni pomáhat dru-
hým. Jak se říká, nedávat jim ryby, ale naučit je chytat ryby.

S kým budeš na misijním poli vlastně spolupracovat?

Kromě služby v mezinárodním týmu OM a v nepálské neziskové 
organizaci bych chtěla pokračovat ve spolupráci s mým nepálským 
sborem, pracovat zde s dětmi nebo se ženami, jak v Káthmándú, tak 
i v ostatních částech Nepálu.

Jak se na této službě mohou podílet naši čtenáři?

Koho tato misijní práce oslovila a zajímá ho, co se děje na opačném 
konci světa, může tuto službu podpořit modlitebně nebo i finanční-
mi dary, budu moc vděčná za jakoukoli pomoc, bez ní by se tato služ-
ba nemohla uskutečnit. Prosím, kontaktujte mě, máte-li dotazy nebo 
potřebujete-li více informací. Kontaktujte mě také v případě, chcete-
li misii podpořit finančně, chcete-li mít čerstvé aktuality z misie.

Kontakt: sorfova.s@seznam.cz 

Finanční dary lze posílat na účet misijní organizace OM Česká republika: 
2700344081/2010; VS695106
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tiráž

Milí čitatelia,
tešíme sa, že máte v rukách ďalšie 

číslo časopisu Živé slovo. Toto posled-
né v roku 2014 je venované Biblii, a ešte 
presnejšie otázke, ako čítame Písmo. To 
už berieme ako samozrejmosť, že Bibliu 
máme a nikto alebo nič nám nebráni, 
aby sme ju čítali. Bola však doba, keď to 
u nás také samozrejmé nebolo, a dnes 
je na svete veľa miest, kde to vôbec sa-
mozrejmé nie je.

V takých situáciách by sme sa mohli 
pýtať: „Ako prepisujete Bibliu?“ (keby 
tlačené Biblie neboli dostupné) alebo 
„Ako sa učíte Bibliu naspamäť?“ (keby 
nám okolnosti bránili mať ju pri sebe, 
alebo by to bolo životu nebezpečné). 
Nepýtame sa ani: „Kde zoženiete Bib-
liu?“ (lebo je u nás naozaj ľahko dostup-
ná) alebo „Ako sa pašujú Biblie?“ (o tom 
by vedeli rozprávať moji priatelia, ktorý 
pred niekoľkými rokmi prenášali Biblie 
z Hongkongu na pevninu, alebo pamät-
níci, ktorí to pred pár desiatkami rokov 
robili v Československu a tým podvra-
cali štátne zriadenie).

Je zaujímavé, že dnes je Čína najväč-
ším svetovým exportérom Biblií. Je to 
však prísne sledovaný podnik. Tak ako 
je v Číne oficiálne povolená jedna pro-
testantská cirkev, aby si režim zachoval 
pred svetom zdanie slobody, je v celej 
krajine aj jediná legálna tlačiareň Bib-
lií Amity Printing Company. Od roku 
1987, keď začala tlačiť Biblie v spoluprá-
ci so Spojenými biblickými spoločnos-
ťami (UBS), ich vytlačila asi 120 milió-
nov, z toho viac než 12 miliónov v roku 
2013. Tri štvrtiny produkcie sú určené 
na export a predstavujú väčšinu toho, 
čo si dnes môžete kúpiť v kníhkupec-
tvách západnej Európy a USA.

Pre niektorých západných kresťanov 
to je potenciálny morálny problém. Tak, 
ako citliví spotrebitelia riešia pôvod ku-
povaného oblečenia, kávy či čokolády, 
niektorí sa pýtajú, či je v poriadku ku-
povať Biblie z krajiny, ktorá ich svojim 
občanom nedopraje a často cirkev pre-
nasleduje nevyberanými spôsobmi. Ak 
čítate slovenskú Bibliu, väčšia pravde-
podobnosť je, že bola vytlačená u nás, 
a ak je z dovozu, skôr to bude Kórea, 

Čítate Bibliu 

odkiaľ prišla ešte za minulého režimu 
posledná povolená veľká zásielka Ro-
háčkovho prekladu, a kde sa aj dnes ro-
bia technicky náročnejšie projekty pre 
Slovensko.

Biblia je teda bez problémov v našej 
knižnici, alebo – čo je ešte lepšie – v na-
šich rukách a my ju čítame. Ale ako? 
Chcel by som navrhnúť jeden spôsob 
– čínsky spôsob. A nebojte sa, nebude-
te sa musieť ani naučiť čínske písmená. 
Pointa je v inom. Tradične sa totiž čín-
sky text nepísal alebo nesádzal ani zľava 
doprava, ako je to v našej reči, ani spra-
va doľava, ako je to v hebrejčine alebo 
arabčine, ale zhora nadol. Výsledok je 
ten, že kým my pri čítaní otáčame hla-
vou zľava doprava a späť, Číňania ňou 
prikyvujú zhora nadol.

Kým náš pohyb hlavy naznačuje (s 
vtipnou výnimkou Bulharska) nesú-
hlas, pohyb hlavy čítajúceho Číňana vy-
zerá ako vyjadrenie súhlasu. Rozumie-
me si? Nemusím sa naučiť čítať zložité 
čínske znaky, ba nemusím ani fyzicky 
kopírovať prikyvovanie Číňana. Dôleži-
té je, aby som pritakával vo svojej duši 
tomu, čo čítam. Praktické zručnosti pre 
čítanie Biblie sa dajú naučiť – niektoré 
pomôcky nájdete odporúčané na strán-
kach tohto čísla časopisu. Ale ten po-
stoj otvorenosti pre všetko, čo Božie slo-
vo hovorí, je výsledkom dotyku Sväté-
ho Ducha. Ten vám prajem, keď odlo-
žíte výtlačok Živého slova a do svojich 
rúk vezmete Bibliu.

Buďte uskutočňovateľmi slova, nie-
len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. 
Pretože ak niekto iba počúva slovo a ne-
uskutočňuje ho, podobá sa mužovi, kto-
rý si v zrkadle prezerá svoju prirodze-
nú tvár. Pozrie na seba, odíde a hneď za-
budne, ako vyzerá. Kto sa však zahľadí 
do dokonalého zákona slobody a vytr-
vá nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako 
uskutočňovateľ skutku, ten bude blaho-
slavený pre svoje skutky. (Jakub 1,22-25)

Našli sa tvoje slová a zjedol som ich, 
tvoje slová sú mi rozkošou a radosťou 
srdca, veď sa nazývam tvojím menom, 
Hospodin, Bože zástupov. (Jeremiáš 
15,16)

po čínsky?
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JÁN KUČERA

Vianoce
Jedna sloha českej vianočnej pesničky 

začína: „Bože, jak ten čas letí. Ještě vče-
ra bylo třicet ve stínu…“ Nuž, čas naozaj 
doslova letí. Ešte akoby včera sme si 
vinšovali všetko najlepšie do nového 
roku 2014 a už tu máme Vianoce a za 
nimi Nový rok 2015.

Zamýšľame sa nad témou: „Ako čítam 
Písmo“ – rozumie sa Bibliu, Božie slovo. 
V dnešnej „presmartfónovanej“ dobe sa 
o tom hovorí trocha staromódne. Sedím 
v zhromaždení a – čuduj sa, svete –bra-
tia, sestry vpravo či vľavo – bez Biblie 
– „vyťukajú“ v mobile príslušný text 
Písma, a je to! Nič proti výdobytkom 
vedy a techniky, veď aj tie sú napokon 
Božím zjavením a ešte o to viac, keď 
žijeme podľa všetkého posledné časy. 
Písmo, teda Biblia, Božie slovo a dnes 
už v rôznych moderných prekladoch 
a zneniach je skrátka nenahraditeľné. 
Pán Ježiš to povedal jasne: „Nebo a zem 
pominú, ale moje slová sa nikdy nepo-
minú.“ Len aby sme ich počúvali, čítali, 
vpúšťali do srdca a „prekladali“ do živo-
ta.

Azda ste už počuli príbeh troch kaza-
teľov, ktorí sa bavili na tému, aký pre-
klad Biblie najradšej používajú. Jeden 
hovorí: „Ja zásadne požívam preklad 

Bible kralické,“ druhý zasa, „ja najrad-
šej Roháčkov preklad.“ Tretí trochu 
zamyslene hovorí: „Ja najradšej použí-
vam preklad mojej mamy.“ „Čože, tvoja 
mama preložila Bibliu?“ zadivili sa kole-
govia. „Áno, ona ju preložila do života.“

A to je ono! Mohli by sme rôzne odpo-
vedať na otázku: „Ako čítam Písmo.“ 
Sám by som mohol dať niekoľko vlast-
ných návodov (najradšej ráno, s kon-
kordanciou, s porovnávaním rôznych 
prekladov, s pomocou biblického slov-
níka, vhodnej literatúry a komentárov 
a pod.), no najradšej radím: Čítaj Písmo 
tak, aby si ho čo najlepšie preložil do 
života.

A ešte zopár slov k Vianociam. 
V našich mailoch, esemeskách, v poš-
tových schránkach sa to len tak hemží 
okrem naivných a otrepaných vinšov 
aj rôznymi biblickými a kresťanskými 
želaniami. Najmä to: VEĽA BOŽIEHO 
POŽEHNANIA! Ako čítame tieto via-
nočné a už aj novoročné slová Písma? 
Ako vôbec čítame a či aj čítame Písmo 
aspoň na Vianoce? Teda aspoň jedna 
malá rada: Čítajme Písmo, Božie slo-
vo, aj to vianočné, so všetkou úctou 
a s maximálnou snahou „preložiť“ ho 
do života viery.

a čítanie Písma

tématický článok a poézia

IVANA ÚTLA ML.

Cez okno vnáša sa do izby chlad.

Deň znovu dostal od noci mat,

vyschnutá levanduľa trasie sa strachom,

známa hrubá knižka zapadla prachom.

A život ide, hodiny letia,

v úzadí mysle zaznieva veta:

Vykupuj čas, vykupuj čas,

ale ty premrháš ďalší deň zas.

Cez okno do izby tlačí sa dážď,

ty v rukách zvieraš všetko, čo máš,

a predsa tušíš, že sú to len smeti,

keď život s časom neúprosne letí.

Vieš, že je načase zotrieť ten prach,

pozdvihnúť pieseň na kolenách,

no ty proste nemôžeš, nejde to, nedá sa,

veď v blate váľaš sa po týždni už zasa.

No niekto ťa čaká, niekto, kto túži

darovať ti kyticu voňavých ruží,

lebo ich vôňou okolie zahrnie,

aj keď tie ruže majú ostré tŕnie.

Tak načo čakáš? Zanechaj biedu!

Prestaň sa ľutovať, robiť z toho vedu.

Tvoj Otec čaká, stačí len umĺknuť,

darovať obeť a nechať ju vzbĺknuť.

Vykupujte
čas
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tematický článek

Jak číst Starý zákon?
Opomíjené knihy Starého zákona

Na biblických hodinách čteme 
postupně jednotlivé biblické kni-
hy a vedeme si o tom záznam, takže 
s odstupem let víme, které knihy jsme 
už společně četli a vykládali. Mezi ty 
zatím nečtené patří například knihy 
Paralipomenon, Jób, Píseň Písní, Pláč 
nebo knihy proroků Izajáše a Jerem-
jáše. Malé proroky jsme rok za rokem 
postupně probrali díky našemu pravi-
delnému hostu ze zahraničí, S. Lülin-
govi. Věnoval jim vždy týdenní výklad, 
jinak by určitě zůstali i oni mezi těmi 
málo čtenými. Naznačuje to určitou 
nejistotu v přístupu ke starozákon-
ním textům, zvlášť k těm rozsáhlejším. 
Nejsou tak přehledné a jejich poselství 
se často otevírá až po důkladném studiu 
jejich obsahu a skladby. Důležité je znát 
také autorův postoj k tomu, co text říká, 
jakož i dobu a souvislosti, které kniha 
popisuje. Jinak biblickým textům jen 
stěží porozumíme.

Ježíšova Bible byla 

uspořádána jinak než naše

V případě Starého zákona hrálo svou 
roli také pořadí, v jakém byly jednotli-
vé knihy čteny. Když vzkříšený Ježíš na 
cestě do Emaus vykládal učedníkům 
postupně jednotlivá místa Písem, řekl 
jim, že se musí naplnit všechno, co je 
o něm psáno (Lk 24,44): v Mojžíšově 
zákoně, v Prorocích a Žalmech. Mnozí 
z nás by v tu chvíli chtěli být u toho, ale 
vraťme se od Mesiášského svědectví ke 
struktuře Staré smlouvy. Ta tehdy vypa-
dala následovně:
Tóra – Genesis, Exodus, Leviticus, 

Numeri, Deuteronomium.
Proroci – Jozue, Soudců, Samuelo-

vy a Královské, Izajáš, Jeremjáš, 
Ezechiel, Dvanáct malých proroků.

Spisy – Žalmy, Jób, Přísloví, Rút, Píseň 
písní, Pláč, Kazatel, Ester, Daniel, 
Ezdráš, Nehemjáš, Letopisy.

Když vidíme, že se židovský kánon 
svou skladbou od našeho křesťanského 
liší, vede nás to k otázkám: Proč vytváří 
právě tento celek? Není v jeho členění 
skryta nějaká výpověď?

Křesťané od samého začátku použí-
vali spíše řecký překlad Písem, tzv. 

Septuagintu, než hebrejský text. Proto 
se také starozákonní citáty v novozá-
konních textech liší od hebrejského tex-
tu – autoři novozákonních spisů totiž 
citovali řeckou Septuagintu. Ale to je 
trochu jiné téma. V každém případě je 
potřeba zmínit, že Septuaginta vznikla 
v Alexandrii a vycházela z tzv. Alexan-
drijského kánonu, jehož členění vypadá 
následovně:
Pentateuch – Genesis, Exodus, Leviti-

cus, Numeri, Deuteronomium.
Dějepisné knihy – Jozue, Soudců, Rút, 

Samuelovy, Královské, Letopisy, 
Ezdráš, Nehemjáš, Ester.

Mudroslovné knihy – Jób, Žalmy, 
Přísloví, Kazatel, Píseň písní.

Proroci – Izajáš, Jeremjáš, Ezechiel, 
Daniel a Dvanáct malých proroků.1

To jsou tedy dva základní přístupy 
k členění knih Staré smlouvy, s nimiž 
se setkáváme, hebrejský a řecký.

Letopisy, poslední kniha 

Starého zákona

Kristus, na rozdíl od prvních křesťan-
ských obcí, vysvětloval jednotlivá místa, 
která se na něj vztahují, podle hebrej-
ského kánonu (Lk 24,25-27.44). Zatím-
co řecký kánon končí u Malachijáše, 
tak ten Ježíšův končil Druhou knihou 
Letopisů (2. Paralipomenon). To je pro 
někoho trochu překvapivé zjištění, ale 
mělo to svůj důvod. Knihy Letopisů, 
jako jediné ve Starém zákoně, zahrnu-
jí celé lidské dějiny od stvoření až po 
autorovu současnost, tj. Kýrovu vládu 
(C. S. Lewis nejspíš nevolil název svého 
sedmisvazkového díla Letopisy Narnie 
náhodně). Dlouhé kapitoly rodokmenů 
se zdají být zpočátku nezáživné, ale kni-
hy Letopisů, jako celek, kladou velký 
důraz na hledání a dotazování se Boha, 
na ochotu se pokořit a obrátit se. Davi-
da a Šalomouna popisují jako předob-
raz slávy budoucího krále, očekávaného 
Davidova potomka.

Bible – pokračující proces 

Božího zjevení

Když Ježíš, jako vtělený Boží Syn, 
vyslovil své „běda“ nad agresivním cho-

1  Alexandrijský kánon obsahoval i deute-
rokanonické spisy, které zde neuvádím.

váním farizeů, kteří stejně jako jejich 
otcové od založení světa, od Ábela až po 
Zacharjáše (Lk 11,51), zabíjeli proroky, 
odvolával se na hebrejský kánon. Přes-
něji na souhrn lidských dějin od Gene-
sis 4 (Ábel) až po 2. Letopisů 24 (Zachar-
jáš), tedy na první a poslední knihu 
Písem podle původního členění.2 A prá-
vě toto členění Bible, bychom měli mít 
na paměti, když ji vykládáme. Křesťané 
tradičně viděli ve Starém zákoně pokra-
čující proces Božího zjevení a lidskou 
odpověď na něj. Boží zjevení našlo 
své naplnění v Kristu a Nový zákon je 
záznamem a potvrzením tohoto napl-
nění.3 Neměli bychom jít při výkladu 
Písem stejnou cestou, jakou šel náš Pán 
a jeho následovníci?

Role skladby Písem 

při jejich výkladu

Na příkladu jedné části židovské-
ho kánonu – Spisů si můžeme ukázat, 
jakou roli hrála celková skladba kánonu 
při výkladu jednotlivých knih. Spisy, po 
Tóře a Prorocích třetí část hebrejského 
kánonu, začínají Knihou žalmů a kon-
čí knihami Letopisů. Ukážeme si, jak 
na sebe navazuje Kniha žalmů, příběh 
Jóba, Přísloví a kniha Rút. To, jak se 
začátek Spisů, Kniha žalmů, vztahu-
je ke konci Spisů, Knihám letopisů, si 
ukážeme příště. Někomu se může zdát, 
že žalmy nemají s letopisy nic společné-
ho, jenže i mezi nimi existuje těsné spo-
jení, podobně jako se v kázání vztahuje 
začátek k jeho konci a naopak. Zběžně 
můžeme vidět obsahové spojení mezi 
knihami Žalmů a Jóbem, protože zrcadlí 
lidské utrpení. Knihy Přísloví a Kazatel 
mluví o Boží moudrosti, zatímco kniha 
Daniel toto téma rozvíjí na příběhu jud-
ských mládenců, kteří byli obdarováni 
vším věděním, moudrostí i schopností 
vykládat sny. Daniel dokonce vyložil 
sen, který mu král ani nesdělil. Modlil 
se a důvěřoval Bohu, který dává moud-
rost moudrým a Bůh mu to tajemství 
odhalil. Proto také Daniel patří obsa-

2  Dillard a Longman, Úvod do Starého 
zákona, Návrat domů, Praha 2003

3  Bruce, F. F., The Old Testament and the 
Christians in A Bible Commentary for 
Today, Pickering and Inglis, London 1979



7ŽIVÉ SLOVO

hově do této části židovského kánonu, 
mezi mudroslovné knihy, a ne mezi pro-
roky.

Mezi evropským 

a orientálním myšlením

Později v době vzniku Septuaginty 
(3.-2. století př. Kr.), byly starozákonní 
knihy řazeny chronologicky nebo pod-
le literárního druhu, protože to více 
odpovídalo řeckému způsobu myšlení. 
Někdy dokonce hrála svou roli v zařa-
zení knihy i její velikost, jako v případě 
Izajáše, Jeremjáše a Ezechiela. Chro-
nologicky byla zařazena i kniha Rút, 
protože vznikla v době soudců a končí 
zmínkou o Davidovi. Člověk s evrop-
ským vzděláním ji přirozeně zařadí 
mezi Soudce a knihy Samuelovy. Jenže 
Bůh vedl původního pisatele k tomu, 
aby knihu Rút včlenil mezi Píseň Písní 
a Pláč. Napadlo vás někdy proč? Stejně 
bychom se mohli ptát na spojení knih 
Letopisů s Evangeliem podle Matouše. 
Letopisy, jako poslední knihy židovské-
ho kánonu, začínají dlouhými rodopisy 
a pokračují výčtem králů. Rodokmenem 
začíná i Matoušovo evangelium, jako 
jediná kniha Nové smlouvy. Letopisy 
a Matoušovo evangelium mají k sobě 
obsahově blízko. Existují indicie, které 
svědčí o napojení Matouše na Letopisy.

Jiné prostředí – jiné členění

Z průběhu dějin spásy, zachycených 
v Písmech Staré a Nové smlouvy, vidí-
me, že se Bůh nastavuje na určitou 
kulturu a jazyk. Zatímco Starý zákon 
vznikal v Orientu a byl zapsán hebrej-
sky, Nový zákon vznikl v prostředí silně 
ovlivněném řeckou kulturou a byl na-
psán řecky. Členění knihy v Septuagintě 
je kulturním nastavením se na čtenáře. 
Řecká kultura a jazyk byly zavedeny do 
té míry, že i Židé, jako vyvolený národ, 
uměli lépe řecky než hebrejsky. Byli roz-
troušeni po celém Středomoří a kultur-
ně se cítili více Řeky než Hebrejci, takže 
i řecky uvažovali. Je tedy pochopitelné, 
že Starý zákon v Septuagintě uspořádali 
tak, jak se to všeobecně očekávalo, tedy 
chronologicky. I apoštolové pracovali se 
Septuagintou a citovali z ní. Bůh pracu-
je v různém prostředí různým způso-
bem a nastavuje se na danou kulturu, 
Hebrejů i řecky vzdělaných příjemců 
evangelia. Vraťme se však k našemu 
tématu, ke knize Žalmů.

Brána k pěti žaltářům

Žalmy byly rozděleny do pěti knih 

– žaltářů, zatímco my se na ně díváme 
spíše jako na celek 150 žalmů. Prv-
ní žaltář, prvních 41 žalmů, pochází, 
s výjimkou prvních dvou, výlučně od 
Davida.4 Proč? Protože první dva žalmy 
jsou jakýmsi úvodem k celé knize Žal-
mů. Jsou jako dvě křídla městské brá-
ny, která otevírají celou knihu žalmů 
a celou třetí část hebrejského kánonu, 
Spisy. První žalm je písní Zákona, nad 
kterým se rozjímá dnem i nocí. Druhý 
žalm je mesiášský. Přicházejí s různými 
tématy, ale ta jsou vzájemně propojena. 
První dva žalmy sice vypadají rozdílně, 

4  10. a 33. žalm plynule navazují na před-
chozí žalmy, které jsou nadepsány Davi-
dovým jménem

ale jsou jeden s druhým úzce propojeny, 
a jejich témata provázejí čtenáře celou 
knihou Spisů. První a druhý žalm jsou 
orámovány blahoslavenstvím těch, kdo 
se opírají o Hospodina, tím nejlepším, 
co se člověku může přihodit. Oba žal-
my mluví o cestě a varují před záhubou. 
V prvním žalmu člověk přemýšlí, jak se 
Bohu přiblížit, zatímco v druhém žal-
mu přemýšlejí lidé, jak se Bohu vzdálit. 
První je pevný jak zavlažovaný strom, 
druhý zmítaný jako pleva. První nese 
užitečné ovoce, druhý je nepotřebným 
odpadem.

Zůstává zákon a zaslíbení

Kniha Spisů obsahuje pozdní knihy 

tematický článek
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– Ester, Ezdráš, Nehemjáš, Letopisy, 
které popisují návrat z exilu do Babylo-
ňany zničeného království. Lidé se vrá-
tili a viděli jen trosky. Co zůstalo? Boží 
zákon! Ten zůstává, i když je chrám 
zničen. Ezdráš byl učitelem zákona. Byl 
perským vládcem oficiálně pověřen, aby 
vybudoval zničenou tradici, židovskou 
kulturu. Zákon přežívá, ostatní podléhá 
zkáze. To je svědectví prvního žalmu, 
které je obsahově spojeno s druhým žal-
mem motivy blahoslavenství, cesty, pře-
mýšlení a lidí, kteří se přibližují nebo 
vzdalují Bohu. Ale je tam i motiv syna, 
davidovského potomka, který reprezen-
tuje královskou linii. Z království zůsta-
ly jen trosky, ale linie Davidovců, repre-
zentovaná v poexilní době Zerubábe-
lem, přetrvávala. Kniha Žalmů, která 
otevírala Spisy, třetí část hebrejského 
kánonu, začíná dvěma důležitými prv-
ky, které zůstávají: zákon a zaslíbení. 
To je základ víry, který přetrvá a přežije 
i v situaci, kdy nic nefunguje. V situaci, 
kdy následuji Pána a všem ostatním se 
daří lépe.

Žalmy nám pomáhají 

truchlit i slavit

První dva žalmy jsou mudroslov-
né a vedou nás k přemýšlení stejně, 
jako všechny knihy obsažené ve Spi-
sech. Můžeme o nich „rozjímat ve dne 
i v noci,“ dívat se na život z různých 
perspektiv. V tom je celá moudrost, 
kterou nelze získat rychlokurzem. Prv-
ní dva žalmy ukazují, že cesta k blaho-
slavenství vede skrze vztah s Hospodi-
nem a víru zaslíbeného Mesiáše. On 
skutečně přijde, přestože se v nás čas-
to ozývá otázka: Dlouho ještě? (Ž 13) 
A když procházíme těžkým životním 
obdobím, pomáhají nám žalmy naříkat 
i chválit. Posledních pět žalmů pátého 
žaltáře začíná a končí zřetelným Hale-
lujah, chválou Jahveho. Poslední žalm 
je dokonce celý jednou velkou chválou 
se všemi instrumenty, které tehdy byly 
po ruce. S Bohem můžeme jít životem 
radostným i těžkým obdobím. On vlád-
ne a jednou vybuduje království, které 
se nám v Ježíši přiblížilo na dosah. Jed-
nou ho budeme slavit jako krále. Žaltář 
se všemi těmi nářky a chválou nás učí 
upřímnosti v prožívání emocí. Učí nás 
otevřenosti před Bohem a je skvělým 
úvodem k následující knize Jób. Protože 
když se ocitneme na dně a vše ztrácíme, 
zůstává Boží zákon a zaslíbení, které do-
jde až k cíli.

Žalmy jako úvod k příběhu Jóba

Další knihy hebrejského kánonu (Jób, 
Přísloví, Píseň, Pláč atd.) pak popisují, 
jak vlastně žít s Bohem všechny ty roz-
pory života. Ty knihy jsou úžasnými uči-
teli a mají obrovskou hodnotu, protože 
vykreslují realistický obraz. Představují 
život takový, jaký opravdu je. Díky nim 
se nemusíme s bolestí někam schovávat 
nebo se za ni omlouvat. V hebrejském 
kánonu uvádí Žaltář, se všemi nářky 
a oslavou Boha, příběh Jóba, který má 
skutečný důvod Boha chválit. První 
žalm může říct na Jóbovu adresu: tak 
si představuji strom zasazený u tekoucí 
vody, který dává své ovoce v pravý čas. 
Jób byl bezúhonný, přímý, bál se Boha 
a vystříhal se zlého, zkrátka byl jak 
košatý strom. Žil v kulturním prostoru 
Orientu, kde má moudrost mezinárod-
ní charakter, ale on se bál Hospodina. 
Měl velkou rodinu a obrovský majetek. 
Během jednoho jediného dne však ztra-
til úplně všechno. Všichni ho opustili 
a jeho vlastní žena ho svým naléháním 
trápila.

Kniha Jób 

– hledání Boží moudrosti

Podíváme-li se na Jóbovu první reakci 
(1,20): „Hospodin dal, Hospodin vzal; 
jméno Hospodinovo buď požehnáno,“ 
zanechává v nás hluboký dojem. Naše 
reakce v úvodním šoku z neštěstí jsou 
někdy podobné, když jsme Bohem 
neseni v prvních okamžicích. Vlastní 
žena nabádala Jóba (2,9): „Zlořeč Bohu 
a zemři!“ a on jí odpověděl (2,10): „To 
máme od Boha přijímat jenom dobro, 
kdežto věci zlé přijímat nebudeme?“ 
Jenže to je jen úvod, to není celý pří-
běh. Důležité je, jak tu ztrátu zpracoval 
Následující kapitoly totiž ukázaly, že 
s tím nebyl hotov: Otevřel ústa a zloře-
čil svému dni (3,1). Úvodní šok je pryč 
a Jób se to snaží zpracovat. Ptá se: Proč? 
Jeho přátelé mají odpověď: Vyznej své 
hříchy a Bůh tě postaví na nohy. Trvají 
na svém, ale Jób opakovaně odpovídá: 
Nevím, co mám vyznat. Jób byl zbožný 
i za své děti. Nebyl si vědom přestou-
pení a už vůbec ne takového, které by 
odpovídalo zkáze, jež na něho doleh-
la. Přál si, aby se mu Bůh zjevil a Jób 
mu mohl vše vypovědět. Nakonec se 
s Bohem setkává, ale nenachází slova 
stejně jako je postupně nenacházeli jeho 
přátelé. Byli u konce se svou moudrostí.

V mezihře opěvující moudrost je nako-
nec nastolena otázka (28,12): „Ale moud-

rost, kde se najde?“ aby na ni zazněla 
odpověď (28,23): „Jenom Bůh rozumí 
její cestě, on zná také její místo.“ My 
lidé jsme omezeni a narážíme na hrani-
ce porozumění, proto platí (28,28): „Bát 
se Panovníka, to je moudrost, vystříhat 
se zlého, toť rozumnost.“ Pak Jób shrnu-
je dosavadní diskusi, do které nevnesl 
světlo ani Elíhú. Lidská moudrost má 
své hranice, ale Bůh nakonec Jóbův život 
obnovil, daroval mu novou rodinu a jeho 
majetek se zdvojnásobil. Bůh žehná, ale 
člověk nemůže Pánu Bohu předpisovat 
jak. On ví nejlépe, co udělat.

Kniha Přísloví 

– učebnice moudrosti

Následuje kniha Přísloví a hned první 
kapitola navazuje na téma Jóba (Př 1,1.7): 
“Jak poznat moudrost a kázeň?” Počátek 
poznání je bázeň před Hospodinem. 
Přesně takový závěr měla i Jóbova disku-
se s přáteli (Jób 28,28): moudrost je bát 
se Panovníka a vystříhat se zlého. Pokud 
si chci osvojit moudrost, musím se obrá-
tit k Bohu. Kniha přísloví je výchovnou 
knihou, kterou Šalamoun věnoval svým 
synům. Zahrnuje témata, jež byla pro 
syny důležitá, jako například sexuální 
život. Popisuje scénu, jak mladík sle-
duje prostitutku, která ho láká a on jde 
za ní. Vše vypadá svůdně, ale na konci 
se syn ocitá v pasti. Přísloví ukazuje 
cestu, jak si moudrost osvojit. Prvních 
devět kapitol tvoří úvod, na jehož konci 
představuje otec svému synu dvě ženy: 
moudrost, aby o ni usiloval, a hloupost, 
aby se jí vyhýbal. Šalamoun dospěl ke 
stejnému závěru jako Žalmy a Jób (Př 
9,10): „Začátek moudrosti je bázeň před 
Hospodinem a poznat Svatého je rozum-
nost.“ Pak následují všechna ta příslo-
ví, jež pomáhají budovat život a vytváří 
dobrý základ. Nejsou to zaslíbení, nýbrž 
dobrá pravidla. Když se podle nich zaří-
díš, přinese to užitek. Na Přísloví nava-
zuje Kazatel a ten nabízí i jiný pohled. 
Říká, že to takto vždy nefunguje, existují 
i výjimky. Knihu Přísloví uzavírají slo-
va královny matky k synu vladaři. Jde 
o výčet těch nejdůležitějších věcí – nemá 
se opíjet, nemá zapomínat na chudé 
a slabé a má si najít dobrou ženu, což je 
výsledek moudrého rozhodnutí. Popi-
sem statečné (silné, schopné) ženy kniha 
Přísloví vrcholí. V hebrejském kánonu 
následuje kniha Rút, vyprávění, které 
zrcadlí moudrost a schopnou ženu.
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Môj lampáš
Raz som si vypočula jeden krátky príbeh: 

V malej dedinke konečne zaviedli elektrinu. Jed-
ného obyvateľa sa po čase spýtali, ako sa mu žije, 
odkedy má doma elektrické svetlo? A jeho odpoveď: 
„Je to fajn, aspoň si lepšie vidím zapáliť svoj lampáš.“

Úsmevné. Ale nepodobáme sa často aj 

my tomuto človeku?

Pán Boh nám dáva toľko vecí a požehnaní, 
dáva nám svoje úžasné svetlo do našich životov 
– predovšetkým skrze svoje Slovo a mnohokrát 
aj skrze udalosti a zázraky okolo nás a v nás. Ale 
my často akoby sme nevideli, nepočuli, nedôve-
rovali. Možno sa tešíme zo spasenia, z Božej prí-
tomnosti, ale v každodennom živote si naďa-
lej pomáhame svojimi prostriedkami. Možno si 
naozaj poctivo každý deň čítame Bibliu, ale ako 
často sa nám stáva, že len čo ju odložíme z rúk, 
vzápätí pri prvej zaťažkávacej skúške hľadáme 
zápalky?

Vo chvíľach, keď si uvedomím, že sa zase zú-
falo snažím vyriešiť nejaký problém pomocou 
vlastného lampáša, mi vždy prídu na myseľ slo-
vá Pána Ježiša adresované učeníkom v evanje-
liu Marka 8,18-20: „Máte oči a nevidíte? Máte uši 
a nepočujete? Nepamätáte sa, koľko plných košov 
zvyškov chleba ste pozbierali vtedy, keď som rozlá-
mal päť chlebov piatim tisícom? … A keď som rozdelil 
sedem chlebov štyrom tisícom, koľko plných košíkov 
zvyškov chleba ste nazbierali? … Ešte stále nechápe-
te?“

Tieto verše ma vedia tak správne zatriasť a pre-
brať. Ako studená sprcha na rozhorúčenú vy-
stresovanú hlavu. Ako ja tú moju Bibliu čítam, 
keď si potom v praktickom živote nespomeniem 
na úžasné zázraky, ktoré môj Boh a Pán Ježiš 
Kristus v minulosti robil a určite má moc urobiť 
aj dnes?! Ibaže by som si z môjho čítania Biblie 
nepamätala ani verš zo Židom 13,8: „Ježiš Kristus 
je ten istý včera, dnes i naveky.“ Alebo mi nejako 
unikli slová z listu Filipanom 4,19? Tam sa totiž 
píše: „Môj Boh vám dá všetko, čo potrebujete, podľa 
svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša.“ Ale-
bo som si možno vôbec nevšimla Božie vyjadre-
nie v Izaiášovi 41,10: „Neboj sa, veď som s tebou, 
neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite 
ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravi-
cou.“

Skúste sa na chvíľu zastaviť a zamyslieť nad 
svojím životom, nad tým, ako čítate svoju Bibliu 
a či si náhodou aj vy ešte stále napriek Božiemu 
svetlu nezapaľujete aj svoj lampáš?

tématický článok
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V mojej Biblii

Čo si počať s rôznymi prekladmi Biblie?
Dnes nám pripadá samozrejmé, že 

každý kresťan môže mať svoju Bib-
liu. No nie vždy to bolo tak, a i dnes 
sa nájdu krajiny, kde je prístup k Bib-
lii obmedzený. Niekedy je to z politic-
kých dôvodov, keď vládna moc bráni 
prenikaniu kresťanstva, niekedy preto, 
že preklady Biblie v danom jazyku ne-
jestvujú alebo sú k dispozícii len jej čas-
ti, alebo dokonca ľudia nevedia čítať, 
ba nejestvuje ani písmo pre ich jazyk. 
Z tohto hľadiska treba považovať situ-

áciu u nás za veľkú výsadu a požehna-
nie. Nielenže je Biblia v našom jazyku 
dostupná, ale môžeme si vybrať z rôz-
nych prekladov a za to by sme mali byť 
vďační.

Na druhej strane niektorých veriacich 
mätie skutočnosť, že sú tu rôzne zne-
nia biblického textu. Prekáža im, keď 
sa z kazateľne číta text v inom prekla-
de, ako majú oni. V niektorých môže 
hlodať semienko pochybnosti: nie je 
ohrozená dôveryhodnosť Božieho slova, 

keď sa preklady medzi sebou líšia? Ako 
mám vedieť, ktorý je ten správny?

Rozdiely medzi znením textu v pre-
kladoch majú v zásade dve príčiny. Sú 
to (1) voľba textu, z ktorého sa preklad 
robí, a (2) metóda prekladu do nášho ja-
zyka. Pozrime sa na ne bližšie.

Znenie pôvodného textu

Veríme, že Biblia je inšpirovaná – to 
znamená, že je to Božie slovo v ľud-
ských slovách. Písali ju rôzni autori (asi 
40) počas dlhého časového obdobia (asi 
1500 rokov), pričom text odráža ich au-
torstvo: kultúru, vzdelanie, skúsenosti, 
temperament. A predsa Boží Duch, pô-
sobiaci skrze nich, dosiahol, že napísali 
práve to, čo tam on chcel mať. To sa však 
vzťahuje na tzv. autografy, t.j. pôvodné 
texty, písané rukou Mojžiša, Dávida, 
Lukáša alebo Pavla. Všetkých autogra-
fov sa však týka aj jeden vážny problém: 
ani jeden z nich sa do dnešných dní ne-
zachoval!

Dnes sme odkázaní na odpisy pôvod-
ných textov, alebo lepšie povedané na 
odpisy odpisov odpisov pôvodných tex-
tov. A tie robili omylní ľudia. Niektorí 
vysoko vzdelaní, niektorí prostí; niekto-
rí veľmi obozretní, niektorí nepozornej-
ší. A odpisy obsahujú chyby, veľa chýb. 
Hovoríme zhruba o desiatkach tisíc od-
chýlok medzi rôznymi zachovanými 
zneniami textu.

To by mohlo niekoho vydesiť. Cieľom 
tohto článku nie je vyvolať paniku; uvá-
dza tieto veci jednoducho preto, že je to 
tak. Na vyváženie treba preto uviesť dve 
skutočnosti. Po prvé, podstatná časť od-
chýlok sú drobnosti, ktoré nemajú žiad-
ny vplyv na význam textu (napr. ľah-
ko odhaliteľné pisárske chyby, rozdiely 
v gramatike alebo slovoslede bez vply-
vu na zmysel; ich analýza by vydala na 
samostatný článok) a skutočne žiadna 
kresťanská doktrína variantmi v texte 
nie je zasiahnutá. A po druhé, odpisov 
Biblie, zvlášť Novej zmluvy, sa zachova-
lo obrovské množstvo, ktorému sa ani 

je to ináč
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zďaleka nepribližuje žiadne iné staro-
veké literárne dielo. Vďaka tomu sa dá 
s veľkou presnosťou vedieť, čo obsaho-
val pôvodný text.

Štúdiom tisícok týchto odpisov biblic-
kého textu sa venuje tzv. nižšia textová 
kritika. Bádatelia pritom nepostupujú 
svojvoľne, ale pozorným porovnávaním 
a analýzou rozsiahlejších textov i drob-
ných fragmentov sa usilujú zrekonštru-
ovať pôvodné znenie hebrejského ale-
bo gréckeho textu. (Kritériá, ktorými sa 
riadia a konkrétne ukážky by znova vy-
dali na dlhší článok.) Odborný konsen-
zus je pritom vysoký. Výsledkom prá-
ce týchto bádateľov je edícia biblické-
ho textu v pôvodnom jazyku s tzv. kri-
tickým aparátom (poznámkami pod čia-
rou, ktoré uvádzajú variantné znenie 
textu a rukopisnú podporu rôznych ver-
zií), ktorá je k dispozícii prekladateľom 
Biblie.

A tu je prvá príčina vysvetľujúca roz-
diely medzi prekladmi Biblie: preklada-
telia pracovali s odlišným znením pô-
vodného textu. Najvýraznejší je roz-
diel medzi prekladmi, ktoré vychádzali 
z dávno dostupných rukopisov a tými, 
ktoré pracujú s dnes dostupným zne-
ním. K tej prvej skupine patria veľké 
historické preklady ako anglická King 
James Version, nemecký Lutherov pre-
klad, i v našich zboroch známa a ob-
ľúbená Biblia v preklade prof. Roháč-
ka a v Čechách Bible kralická. K dru-
hej skupine patrí väčšina dnes vydáva-
ných Biblií.

Historické preklady Novej zmluvy sa 
zakladajú na tzv. „prijatom texte“ (Tex-
tus Receptus), ktorý však bol „prijatý“ 
vo svojej podobe už v 17. storočí na zá-
klade veľmi obmedzeného výberu sta-
rých rukopisov. Podstatná časť dnes 
dostupných rukopisov bola objavená 
až neskôr a ich zohľadnením sa dospe-
lo k súčasnej edícii textu. To najlepšie 
z odborného hľadiska pri Novej zmluve 
dnes predstavuje 28. revidované vyda-
nie Nestle-Aland alebo 4. vydanie United 
Bible Societies. Pri Starej zmluve je štan-
dardom 4. edícia Biblia Hebraica Stutt-
gartensia. Aj dnes niektorí razia názor, 
preferujúci znenie Textus Receptus ako 
lepší grécky text (a v niektorých americ-
kých kruhoch je uznávanie Autorizova-
nej verzie zo 17. storočia testom pravo-
vernosti), ale odborne to je neudržateľ-
né – i keď pre mnohých je pochopiteľne 
ťažké rozlúčiť sa so svojím obľúbeným 
znením.

Metóda prekladu

Druhým dôvodom rozdielov je me-
tóda prekladu Biblie do nášho jazyka. 
Najčastejšie sú dva spôsoby, ako prekla-
dateľ (alebo tím prekladateľov) pri svo-
jej práci postupuje.

Prvým spôsobom je snaha o čo naj-
doslovnejší preklad textu do slovenči-
ny alebo iného súčasného jazyka (otvo-
rene sa o to snaží napr. preklad Milo-
ša Pavlíka, inšpirovaný vzorom anglic-
kého prekladu J. N. Darbyho). Výho-
dou je konkordantnosť, t.j. to, že kon-
krétnemu hebrejskému alebo gréckemu 
slovu vždy (alebo takmer vždy) zodpo-
vedá to isté slovenské slovo. Má to však 
aj odvrátenú stránku: slová majú totiž 
celý rad významov (tzv. sémantický roz-
sah) a ten je v rozličných jazykoch rôz-
ny, takže jednému hebrejskému slo-
vu so všetkými významami v hebrejči-
ne nezodpovedá exaktne jedno sloven-
ské slovo so všetkými významami v slo-
venčine. Výhodou tejto metódy je aj to, 
že slovenský text je „bližší“ pôvodné-
mu, t.j. presnejšie sa dá rekonštruovať 
štruktúra vety v pôvodnom jazyku. No 
aj to má odvrátenú stránku: výsledkom 
je neraz preklad s neslovenským slovo-
sledom, kostrbatý a niekedy pre súčas-
ného čitateľa až nezrozumiteľný. Použí-
vatelia Kralickej Biblie alebo Roháčkov-
ho prekladu vedia, o čom je reč. 

Druhý spôsob sa niekedy nazýva „dy-
namicky ekvivalentný“. Nesnaží sa pre-
kladať slovo za slovom ale takpove-
diac myšlienku za myšlienkou. Výsled-
kom je preklad, ktorý je zrozumiteľnej-
ší, snaží sa verne reprodukovať význam 
pôvodného textu (čo sa mu niekedy darí 
lepšie než doslovnému prekladu), ale na 
úrovni slov sa od neho niekedy vzďaľu-
je. Všeobecne platí, že každý preklad je 
zároveň výkladom; pri tejto metóde to 
však platí viac než pri doslovnom pre-
klade. Takouto metódou dnes pracuje 
väčšina prekladateľov a jej príkladom 
sú český i slovenský ekumenický pre-
klad Biblie. Tieto sú spravidla vhodnej-
šie pre komunikáciu sú súčasnými ľuď-
mi a pre čítanie na verejnosti.

Existuje aj tretia metóda, ktorá ide 
ešte ďalej, ale skôr ako o preklade by sa 
už malo hovoriť o parafráze biblického 
textu v súčasnej reči. Známym príkla-
dom sú americké Living Bible alebo The 
Message a v slovenčine Nádej pre každé-
ho. Tie sú čítavé, používajú súčasné idió-
my, ale niekedy sa už od pôvodného tex-
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tu dosť vzďaľujú a sú omnoho viac zaťa-
žené subjektom prekladateľa.

Čo si mám teda vybrať

Prvá rada je pre tých, čo to myslia váž-
ne: naučte sa po grécky a hebrejsky. Uvi-
díte, aké možnosti sa vám otvoria pri hĺ-
baní nad textom Svätého Písma. Dob-
re, môžete túto radu považovať za žart, 
ale ak je to v dosahu vašich možností, 
skúste to, odmena je veľká. Aj obmedze-
ná znalosť biblických jazykov s prispe-
ním dobrých pomôcok vám umožní pre-
niknúť hlbšie, než sa dá pri čítaní Biblie 
v preklade.

Druhá rada je pre tých, čo chcú štu-
dovať Písmo. Ak si máte vziať na pustý 
ostrov len jednu Bibliu, nech je to tre-
bárs Bible kralická alebo Roháček. Ale 
ak ste doma a máte na stole pol metra 
miesta, otvorte si aspoň tri rôzne pre-
klady. Nemyslím len tri slovenské, ale 
podľa vašich možností aj nejaký iný, 
český, nemecký alebo anglický. Čítajte 
a porovnávajte. Ak narazíte na miesto, 
kde sa preklady líšia, práve to si zaslúži 
väčšiu pozornosť pri štúdiu. Možno zis-
títe, že preklady vychádzajú z odlišné-
ho znenia pôvodného textu. Možno je 
pôvodný text ťažšie zrozumiteľný a po-
rovnaním rôznych prekladov lepšie po-
chopíte jeho význam. V každom prípa-
de aj vďaka odlišnostiam v prekladoch 
budete obohatení vo svojom chápaní 
Božieho slova.

Tretia rada je pre tých, čo myslia na 
čítanie Písma: Čítajte! Čítajte, čo máte 
po ruke. Každý dostupný preklad je po-
klad vo vašich rukách. Ak vám môžem 
poradiť, siahnite občas po inom prekla-
de ako po tom, čo ste nasávali s mater-
ským mliekom a poznáte ho takmer na-
spamäť. Niekedy vás odlišné znenie pre-
kvapí a vy objavíte niečo, čo bolo vždy aj 
vo vašej Biblii, ale ste to prehliadali, lebo 
vám už jej znenie bolo notoricky známe.

Keď Pavol písal Timotejovi, že „celé 
Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné“ 
(2Tim 3,16), ani Timotej nemal v rukách 
pôvodné hebrejské rukopisy, ale Septu-
agintu, nedokonalý preklad Starej zmlu-
vy do gréčtiny. A predsa, sú to „sväté Pís-
ma, ktoré ti môžu dať múdrosť na spásu.“ 
(v. 15) My dnes máme v rukách viac než 
Timotej. Nech nám rozdiely a domne-
lé rozpory – a božechráň naša lenivosť 
– nebránia čítať, čerpať a rásť, „aby Boží 
človek bol dokonalý a pripravený na každé 
dobré dielo.“ (v. 17)
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Jak čteš svouBibli?
Bible je nesporně poklad světové lite-

ratury. Přesto ji čte a zná jen málo lidí. 
Podíváme-li se na vědomostní soutěže 
v televizi, vychází to nemilosrdně naje-
vo. Lidé mají podivuhodné znalosti 
v různých oblastech života, ale narazí-li 
se na znalost Bible, obvykle je to kata-
strofální. Stačí se podívat na vědomost-
ní soutěže, jako je třeba AZ kvíz ane-
bo televizní „Taxík“. Jakmile přijde na 
řadu otázka z náboženství – soutěžící ji 
obvykle odsunou stranou.

Smutnější je ovšem to, že i řada 
křesťanů Bibli moc nečte. To je svým 
způsobem tragédie, protože Bible není 
jen knihou o životě, ale je to také kniha, 
která život obsahuje. Potřebujeme ji číst 
nejen proto, abychom získali potřebné 
vědomosti o víře, ale především proto, 
že je naším duchovním pokrmem, kte-
rým potřebujeme sytit svou duši tak, 
jako chlebem nebo jinými jídly sytíme 
svůj žaludek. A jen ona ukazuje cestu 
k životu.

Jak znali lidé Bibli v minulosti?

Mistr Jan Hus – když mu na koncilu 
v Kostnici (r. 1415) nedovolili mít u sebe 
Bibli, prohlásil, že nevadí, že ji má ve 
svém nitru. Podle tradice uměl zpaměti 
celou Bibli, kromě knih Paralipomenon.

Kardinál Julián Cesarini (pozdější 
papež Eugen IV.) vedl 14. srpna 1431 
památnou bitvu u Domažlic na křížové 
výpravě proti husitům, vedeným Proko-
pem Holým. Tehdy utekl, ale zachovalo 
se jeho svědectví, že v Čechách znají 
prosté selky Bibli lépe než římští kněží.

Když Abraham a Sancta Clara (1644 
– 1709) – augustiánský mnich kázával 
před císařským dvorem, měl ve zvyku 
brát s sebou nahoru malého minist-
ranta. Před očima všech tam pak chla-
pec otevřel Bibli na libovolné stránce 
a položil pak prst na libovolné místo. 
Na tento verš kázával Abraham a San-
cta Clara spatra.

Kázal tak poutavě, že to mezi brat-
ry jeho vlastního řádu vyvolalo závist. 
Podezírali ho z podvodu, že Sancta Cla-
ra stejně zná svůj verš předem. A tak 
v roce 1679 jeden ze závidících řádo-
vých bratří tajně schoval Bibli v sakris-
tii. Bez připraveného verše se Abraham 

a Sancta Clara sám ztrapní před celým 
světem.

Jako obvykle vystoupal po schodech 
na kazatelnu. „Měla by tu ležet moje 
Bible,“ zvolal překvapeně. „A přece tu 
nic není… Z ničeho stvořil Bůh svět!“ 
(viz Žd 11,3 – Lü, Kral.) Celou hodinu 
kázal Abraham a Sancta Clara bez pří-
pravy o stvoření světa z ničeho. A císa-
řovna přímo visela na jeho rtech. „Ještě 
nikdy,“ řekl pak císař Leopold, „nekázal 
tak úžasně.“

Dobré předsevzetí, ale… 

nenech se odradit!

Mnoho křesťanů si uvědomuje 
význam Bible. A také, že by měli Bib-
li přečíst celou, aby věděli, co je v ní. 
Často dochází k tomu, že při nějaké 
příležitosti se nadchnou a začnou hor-
livě číst denně několik kapitol. Nadše-
ní chvíli vydrží, než narazí ve 3. knize 
Mojžíšově na spoustu nám nesrozumi-
telných a nudných popisů obětí. Ti, co 
přesto vydrží, se definitivně ztratí ve 
4. knize Mojžíšově v počtech vojáků 
z jednotlivých kmenů, v popisu táboře-
ní kolem stánku úmluvy, či v soupisu 
darů předáků kmenů k zasvěcení oltáře 
či o způsobu svolávání jednotlivých gré-
mií za nejrůznějších situací. Tu se jim 
zdá, že to nemá smysl – a vzdají to. Ke 
své škodě – protože na konci 4. knihy 
Mojžíšovy to začíná být opět zajímavé 
a dokonce akční.

Číst Bibli je pro křesťana nezbytné 
a potřebné. Jak to udělat, aby četba Bib-
le nebyla otravnou povinností, ale ně-
čím, co opravdu nasytí mou duši? Určitě 
obdivujeme takové čtenáře Bible, jako 
byl baptistický kazatel a tenista Miloš 
Šolc st., který za svého života Bibli pře-
četl víc než osmdesátkrát. Jak ale překo-
nat tu bariéru, když narazím na spoustu 
věcí, kterým nerozumím a které mne od 
četby Bible odrazují?

Prožil jsem si toto dilema ve svém 
životě také. Ale protože si Bibli čtu rád 
a trávím nad ní dost času, rád bych se 
s vámi o své zkušenosti podělil.

Čti si Bibli pravidelně

Jedním ze základních principů správ-
né životosprávy je pravidelnost stravy. 

Lidé, kteří jedí pravidelně, nemívají 
problémy ani z anorexií, ani s otylostí. 
Právě tak to platí i o četbě Bible. K Bib-
li nezískáme důvěru tak, že jednou si 
přečteme obrovský kus… a pak dlouho 
nic. Zkusme si najít chvíli, kdy si bude-
me moci denně kousek z Bible přečíst. 
Možná jen pět minut. A uvidíte, že vás 
to chytí.

Čti si celou Bibli

Jednou z chyb, kterých se dopouští-
me, je to, že si čteme jen své „oblíbené 
texty“. Potřebujeme znát celou Bibli 
– celé její poselství. Protože jednotlivá 
místa se vzájemně doplňují a vyvažují. 
Budeme-li číst jen svá oblíbená místa, 
hrozí nám nebezpečí, že ji budeme znát 
jen jednostranně. Je dobré znát počátek 
listu Římanům, kde je řeč o ospravedl-
nění z víry. Ale právě tak musíme znát, 
co píše apoštol Jakub, že víra, neproje-
vuje-li se životem, tedy skutky, je mrtvá. 
Takových věcí, které se vzájemně dopl-
ňují a vyvažují, je v Bibli celá řada.

Nezáleží na množství

Během života nejíme vždy stejně. 
Někdy máme velký hlad a sníme toho 
více, jindy nám stačí méně. Záleží také 
na tom, co jíme. Jsou věci, které nám 
chutnají – to si pak dáme do nosu, když 
musíme jíst, co zrovna nemusíme, sní-
me toho minimálně. V životě víry je to 
podobně. Není důležité, kolik veršů 
nebo kapitol čteme. Mnohem důležitěj-
ší je, abychom četli pravidelně. Čtěme 
tolik, co jsme schopni „strávit“, tzn., 
kolik jsme schopni vnímat. Mnohdy je 
méně více.
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Nespěchej!

Jsou lidé, kteří jedí pomalu, jídlo 
důkladně rozžvýkají a teprve pak spolk-
nou. Jiní jedí v chvatu, naházejí jídlo do 
sebe a už se vidí v nějaké činnosti. Co je 
zdravější? Ti, kdo jedí pomalu a důklad-
ně – mají z jídla mnohem větší užitek. 
Jíme-li pomalu, stačí malá dávka a jsme 
nasyceni. Hltáme-li jídlo, máme stále 
pocit hladu. Nepospíchej při četbě Bib-
le, abys ji měl za sebou – číst Bibli není 
přece povinnost.

Přemýšlej o tom, co čteš!

Přemýšlej o tom, co platí pro tebe, pro 
tvůj život. Přemýšlej, zda se něco z toho, 
co čteš, nemá stát skutečností i v tvém 
životě. Co se v tvém životě má změnit! 
A nejen přemýšlej – ale také to udělej!

Modli se za to, co jsi četl

Zkus to, co čteš, formulovat v modlit-
bě svému Pánu. Tak se ujistíš, že se to 
opravdu týká tebe. Modli se za to, aby 
Pán Bůh to, co ti říká, pomohl uskuteč-
nit v životě. Aby to nebyla jen teorie 
a slova, ale aby to byl život! Tvůj život!

Zkus číst nápaditě a pestře

Četba Bible nemusí být jednotvárná. 
Jako se v životě snažíme jídlo ozdobit 
a učinit ho lákavým, tak to můžeme 
udělat i se čtením Bible. Určitě bude 
osvěžením, když si některé kratší epi-
štoly občas přečteš celé najednou. 
Budeš se na ně dívat jinak. Anebo je 
zajímavé přečíst si Bibli v cizím jazy-
ku, který znáš. Někdy se budeš ptát: 
„A to tam tak opravdu je?“ Když se pak 
podíváš do své běžné Bible, zjistíš, že 
jsi objevil něco nového, co jsi předtím 
neviděl.

Není lepší cesty, jak si nějaké jídlo 
zprotivit než to, že budeme stále jíst 
jen je. Představte si, že byste každý den 
jedli svíčkovou s knedlíkem. Je to jistě 
výborné jídlo. Ale jak dlouho byste to 
vydrželi?

Proto není dobré číst stále jen např. 
Starý zákon. Střídejte jednotlivé knihy. 
Prostřídejte knihy historické s filosofic-
kými úvahami (např. Přísloví a Kazatel), 
básnické knihy (Žalmy), ale také novozá-
konní epištoly, proroctví s evangelii atd.

A co s těmi „obtížnými“ místy?

I ty mají svůj význam. Nejsou v Bibli 
náhodou. Čteme-li rodokmen v 1M 5, 
může nám to připadat jako procházka 
hřbitovem, kde jsou jednotlivé náhrob-
ky se jmény, datem narození a smrti. 

Ale zamyslíme-li se nad tím, můžeme 
se i ze soupisu jmen předpotopních 
patriarchů něčemu naučit: jejich věk 
byl zhruba desetkrát delší než náš. Ale 
Bible nás učí, že na délce života nezá-
leží. Proto se Mojžíš modlí v Ž 90: „Počet 
našich let je sedmdesát roků, jsme-li při 
síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda 
trápením a ničemnostmi; kvapem uplynou 
a v letu odcházíme… Nauč nás počítat naše 
dny, ať získáme moudrost srdce.“ Patriar-
chové jistě dokázali velké věci – ale nic 
víc, kromě toho, že zde žili, o nich neví-
me. Pro věčnost to nemá význam. Něco 
podobného čteme v Ka 6,3.6.7: „Kdyby 
někdo zplodil synů sto a byl živ mnoho let 
a bylo sebevíc dnů jeho věku, … A kdyby žil 
dvakrát tisíc let a dobra neokusil, zdali oba 
neodejdou do stejného místa? Všechno lid-
ské pachtění je pro ústa, duše ukojena není.“ 
Bez Pána Boha je i ten nejdelší život zby-
tečný. Každý život nakonec končí v hro-
bě. I kdybys žil sebedéle – stejně jednou 
zemřeš. Co bude potom?

Mezi těmito patriarchy je přece jen 
někdo, kdo je velkou výjimkou. Jeho 
život je nejkratší (dožil se jen 365 let 
vůči průměrným 912), ale je tam něco, 
co bychom neměli přehlédnout: Dvě 
krátké, ale důležité věty: „I chodil Henoch 
s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh 
vzal.“ Tak důležité, že se s Henochem 
jako jediným setkáváme i na stránkách 
Nového zákona a dozvídáme se, že byl 
prorokem, zvěstujícím příchod Mesiáše 
(Ju 14.15).

Podobně to prožíváme při čtení jiných 
rodokmenů. Při pozorném čtení najde-
me mnohdy něco zcela zvláštního. 
Něco, co bychom tam nečekali, a co 
nám ukáže něco výjimečného, co nás 
posune na naší cestě životem dál.

A co když něčemu opravdu 

nerozumíš

To se určitě stává. Takže předně – 
nemusíš zoufat, nejsi ani první, ani 
poslední. Neznamená to, že musíš vše-
mu porozumět hned. Jsem přesvědčen, 
že v Bibli je mnoho míst, kterým za celý 
svůj život neporozumíme. Nejsou totiž 
napsána nám, ale někomu jinému, kdo 
je bude potřebovat. Když četli Zjevení 
Jana lidé před sto lety, mohlo jim leccos 
připadat jako pohádka, např. při zabi-
tí dvou svědků (Zj 7) si čteme, že „Lidé 
ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů 
budou hledět tři a půl dne na jejich mrt-
vá těla a nedovolí je pochovat. Obyvatelé 
země budou z toho mít radost, budou jásat 

a navzájem si posílat dary, protože tito 
dva proroci jim nedopřáli klidu.“ Tenkrát 
opravdu nemohli lidé na celém světě 
vidět, co se někde stalo. Nemohli tomu 
rozumět. Dnes je to jiné. Při zemětře-
sení v Japonsku, které s následným 
tsunami poškodilo jadernou elektrárnu 
ve Fukušimě, mohli lidé vše sledovat na 
celém světě prostřednictvím televizního 
přenosu. Tak nám zůstává skryt také 
význam čísla 666, označující Antikrista. 
Kdo to bude? Tomu teď nerozumíme – 
porozumí však ti, kteří ho zažijí na vlast-
ní kůži. Možná budeme muset prosit 
jako Daniel či apoštol Jan o vysvětlení.

Řadě věcí, a to těm zásadním, však 
porozumět můžeme zcela jasně.

Nakonec musím říci něco důležitého 
– kdybych to neřekl, tak celé to povídá-
ní o Bibli se míjí účinkem.

Celá Bible, i když ji sepsala spousta 
různých autorů v rozmezí asi 1600 let, 
má jeden jediný vedoucí motiv, který se 
táhne jako červená nit od první knihy 
Mojžíšovy až po poslední knihu Bible, 
Zjevení Jana. Je to osoba Ježíše Kris-
ta, Božího Syna. Starý zákon obsahuje 
o něm spoustu proroctví. Velká část 
těchto proroctví se již vyplnila, řada 
z nich se plní v současnosti (zejmé-
na v souvislosti s Izraelem, který má 
poznat svého Mesiáše, kterého kdysi 
zavrhl) a mnohé se ještě naplní.

Smyslem Bible je, abychom poznali 
Božího Syna, toho, který má slova věč-
ného života. Ten přišel, aby nás zachrá-
nil od cesty zkázy, do které se řítíme. 
Ten zaplatil cenu našeho vykoupení.

Hledat Pána Boha – to je ústřední 
vybídka Bible. Nalezneme jej jedině 
v Jeho vlastním Synu Ježíši. On byl pro-
rokován už od začátku, přišel přesně 
podle těchto proroctví, podle nich žil 
a trpěl. A On podle nich také opět při-
jde – pro jedny jako očekávaný a milo-
vaný Spasitel, pro jiné jako nečekaný 
a přísný soudce. Čím bude pro Tebe, až 
přijde? Bude Spasitelem?

Moc ti přeji, aby se pro tebe četba Bib-
le stala radostí!

„Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvě-
cuje moji stezku“ (Ž 119,105)

„Co dává život, je Duch, tělo samo nic 
neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, 
jsou Duch a jsou život.“ (J 6,63)

Nebe a země pominou, ale má slova nikdy 
nepominou. (Lk 21,33)

Výtah z knihy „Milníky 2013“

tematický článek
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recenzie

Ako čítať Bibliu
Keď sa niekto obráti ku Kristu, veľ-

mi skoro bude od iných kresťanov po-
čuť, že ak chce ako novonarodené du-
chovné dieťa rásť, potrebuje sa sýtiť 
dobrou duchovnou potravou, a tú nájde 
v Biblii. Veľmi často tieto slová sprevá-
dza rada, aby začal čítať Novú zmluvu, 
alebo napríklad konkrétne evanjelium 
podľa Jána, a keď si to prečíta, potom 
môže skúsiť príbehy zo Starej zmluvy, 
a až keď si pocvičí duchovné „zažíva-
nie“, bude si môcť trúfnuť na „pevnej-
ší pokrm“, ako je napríklad kniha Zja-
venia Jána alebo prorocké knihy Starej 
zmluvy.

Má to dobrý dôvod. Nejeden mla-
dý človek, vrátane tých, čo boli dlhé 
roky vychovávaní v kresťanskej rodine 
a v zbore, má takú skúsenosť, že sa po-
kúsi prečítať si celú Bibliu, no po úspeš-
nom zdolaní prvej Mojžišovej knihy 
a príbehu exodu uviazne niekde v kni-
he Leviticus. Obklopí ho nezrozumi-
teľný svet obetí, ceremónií, zákonov 
a zvyklostí, tak odlišných od všetkého, 
čo vo svojom svete pozná. Čo si s tým 
počať?

Dnes je našťastie viac možností, čo ro-
biť. Skoro vždy sa dá o problémoch ho-
voriť s nejakým skúsenejším kresťanom 
alebo so skupinou veriacich (mládež, 
domáca skupina). A ďalej je k dispozícii 
čoraz širšia škála zdrojov, či už v kniž-
nej podobe alebo na internete, ktorá ve-
riacim pomáha porozumieť Písmu. Tu 
by som chcel odporúčať dve konkrét-
ne knihy, zamerané práve na to, aby po-
mohli laickým čitateľom Biblie získať 
z čítania Božieho slova čo najviac.

Gordon D. Fee 

a Douglas Stuart

Jak číst Bibli 
s porozuměním

Toto je podľa mojej mienky tá naj-
vhodnejšia pomôcka pre tých, čo chcú 
naozaj porozumieť biblickej zvesti. Vy-
šla vo vydavateľstve Návrat domů už 
v roku 1997, ale ešte stále je dostupná. 
Autormi sú dvaja americkí profesori, je-
den špičkový odborník na Novú zmlu-
vu a druhý na Starú, ktorí sú autormi 
aj vysoko odborných publikácií vo svo-

jich odboroch, tu sa však spojili pri písa-
ní knihy určenej laickej verejnosti, číže 
odborne spoľahlivej a zároveň zrozumi-
teľnej.

F. F. Bruce (britský profesor a jed-
na z najuznávanejších autorít v oblas-
ti skúmania Novej zmluvy, pochádza-
júci z prostredia bratských zborov) ju 
odporúča nasledovne: „Mnohí ľudia 
cítia, že by mali čítať Bibliu, ale keď sa o to 
pokúšajú, zisťujú, že narážajú na nespočet-
né prekážky. Podobne ako etiópsky dvoran, 
ktorý sa na ceste domov z Jeruzalema snažil 
pochopiť knihu proroka Izaiáša, dochádzajú 
k poznaniu, že bez pomoci niekoho druhé-
ho tomu, čo čítajú, neporozumejú. A práve 
týmto ľuďom je určená táto kniha.“ 

V úvodnej kapitole autori vysvetľu-
jú, prečo je neudržateľná naivná pred-
stava, že „Bibliu nemusíte vykladať, sta-
čí ju čítať a urobiť, čo hovorí.“ Každý či-
tateľ je voľky-nevoľky vykladačom, zá-
leží však na tom, či bude Písmo vykla-
dať správne. Čakajú ho dve úlohy. Tou 
prvou je správne porozumieť zvesti Pís-
ma v jeho pôvodnom kontexte, teda na-
príklad čo znamenali slová Ámosa pre 
obyvateľov severného kráľovstva Izraela 
alebo Pavlove slová pre Korinťanov (au-
tori pre túto časť výkladu používajú po-
jem exegéza). A druhou úlohou potom 
je preniesť zvesť Písma bez zdeformova-
nia do nášho kontextu, aby zrozumiteľ-
ne prehovorila ku kresťanom v Londý-

ne alebo Leviciach (autori tomuto hovo-
ria hermeneutika).

Druhá kapitola sa zameriava na zá-
kladnú pomôcku pri čítaní Biblie, totiž 
dobrý preklad. To je veľmi dôležité pre 
všetkých nás, ktorí nie sme schopní čí-
tať Písmo v jeho pôvodnom znení. Tej-
to problematike je v tomto čísle časopi-
su venovaný samostatný článok na str. 
10-11.

V nasledujúcich kapitolách sa potom 
kniha venuje jednotlivým žánrom, čiže 
typom literatúry, ktoré sa v Biblii nachá-
dzajú. To je veľmi dôležité, pretože poé-
zia sa číta inak ako próza, zákony inak 
ako evanjelium a príslovia inak ako pro-
roctvá. Autori si prácu podelili tak, že 
každý píše o tom, v čom je naslovovza-
tým odborníkom (t.j. Fee o NZ a Stu-
art o SZ). Postupne čitateľov zasvätia do 
toho, ako čítať epištoly, starozákonné 
rozprávania, Skutky apoštolov, evanje-
liá, podobenstvá, zákony, prorokov, žal-
my, múdroslovnú literatúru a knihu Zja-
venia. V každej kapitole sú princípy vý-
kladu ilustrované celým radom praktic-
kých ukážok.

V dodatku ešte ponúknu čitateľom 
niekoľko rád, ako si vybrať zo širokej 
ponuky biblických komentárov. Žiaľ, 
že tá v našich ponukách nie je ani zďa-
leka taká široká, ako v angličtine, hoci 
postupne rastie. Bibliografia v závere je 
zameraná na literatúru dostupnú v čes-
kom jazyku, i tu však od vydania kni-
hy pribudlo veľa nového. Podstatný čas 
obsahu knihy však nijako nepodlieha 
zubu času a z vlastnej skúsenosti mô-
žem povedať, že sa k nej oplatí vracať 
opakovane.

Nigel Beynon 

a Andrew Sach

Poďme hlbšie
Ďalší titul s podtitulom Ako odhaliť 

poklady skryté v Biblii vyšiel vo vydava-
teľstve Porta libri v roku 2012. Jej dvaja 
anglickí autori sa stretli na konferenci-
ách New Word Alive a niekoľko rokov 
spolupracovali pri vedení štúdia Biblie 
s rôznymi skupinami študentov. Svo-
je skúsenosti zúročili pri napísaní tejto 
knihy, určenej širokej kresťanskej verej-
nosti.

V úvodnej kapitole autori vysvetľu-
jú „čo je Biblia a ako by sme k nej mali 
pristupovať“. Odmietajú postmoderný 
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názor, že nie je dôležité, čo kniha znamená, ale čo 
znamená pre mňa. Inými slovami, nemôžem z Bib-
lie len tak vyčítať, čo sa mi zachce. Biblia je Bo-
žia kniha, preto je živá, spoľahlivá a vždy aktuál-
na a pochopiteľná len s pomocou Svätého Ducha. 
Na druhej strane je to kniha ľudská, písaná skutoč-
nými ľudskými autormi v ich situácii, a preto tre-
ba vynaložiť úsilie na to, aby sme jej dobre porozu-
meli.

Celá kniha pracuje s metaforou kopania do hĺb-
ky, kde hľadáme hlboko skryté poklady. Autori nás 
učia používať správne nástroje, ktoré nám ich po-
môžu odhaliť. Ján Henžel (predseda Rady Cirkvi 
Bratskej na Slovensku) v predslove vysvetľuje: 
„Použitím nevhodného nástroja hľadané poklady mož-
no vôbec nenájdeme, alebo ich poškodíme či zničíme. 
Zámerom autorov je vysvetliť a prakticky ukázať, ako 
sa ktorý nástroj správne používa.“

Od druhej kapitoly ďalej čitateľ postupne spo-
znáva nástroje autorovho zámeru, kontextu, štruk-
túry, spojovacích výrazov, paralel, rozprávačovho 
komentára, slovnej zásoby, prekladov, tónu a po-
citu, opakovania, citovania a odvolávok, žánru, na-
podobňovania, biblickej časovej línie a osobnej 
aplikácie.

To už je riadny „kufor s náradím“. Aby sa v tom 
čitateľ nestrácal, v závere je ešte zhrnutie – ako to 
všetko pospájať. Ako vo vyššie uvedenej knihe aj 
tu je každý princíp či „nástroj“ ilustrovaný kon-
krétnymi príkladmi použitia pri štúdiu Písma ako 
i príkladmi zo života. V závere je tiež pripojená ak-
tuálna bibliografia literatúry dostupnej v sloven-
skom a českom jazyku.

Autori sa s čitateľmi lúčia slovami Pavla starším 
zboru v Efeze: „Teraz vás odporúčam Bohu a Slovu 
jeho milosti, ktoré má silu budovať a dať dedičstvo všet-
kým posväteným.“ (Skutky 20,32) Pripájam sa.

recenzia a úvaha

IRENA ZEMANOVÁ

Moudrost,
která nestárne

Předvánoční doba – doba učení biblických veršů

V tuto předvánoční dobu si už většina besídek a nedělních škol připra-
vuje program pro vánoční nebo novoroční shromáždění. V brněnském 
Křesťanském sboru patřilo dětem shromáždění silvestrovské. Program 
měla besídka, dorost, mládež a jednotlivci, kteří si připravili nějakou 
báseň nebo píseň, ať už zpívanou nebo hranou. Ráda na tu dobu vzpo-
mínám. Bylo to už před víc jak šedesáti lety. V Brně byla tenkrát dvě 
bratrská shromáždění: v Husovicích, na ulici Hálkově a v Židenicích, na 
ulici Šámalově, tedy besídky byly také dvě. Děti učili bratři Miloš Vej-
choda a Mirek Osouch. Obvykle nám na určité téma připravili pásmo 
sestavené jen z veršů. V listopadu a v prosinci byly besídky spojené a 
místo vyučování se pravidelně střídalo. Verše jsme se naučili zpaměti, 
ať je říkali jednotlivci nebo jen děvčata či kluci nebo jako sbor. Některé 
umím dodnes.

Učivo, které se nemění a nezestárne

V besídce jsme se učili verše pravidelně a to jsem se snažila dělat, 
i když jsem později děti učila já, v besídce nebo na letních pobytech. 
Nevzpomínám si, že by se děti verše neučily nebo se učily nerady. Na 
jednom závěrečném večeru v Tasově stačilo říct citát a chatou zazněla 
sborová recitace. Na Nivách stávala na zkoušení a pro razítko obvykle 
fronta. Dělala jsem to ráda, protože je to nejdůležitější učení pro život. 
To, co jsem se ve škole učila, jako pravidla českého pravopisu, už bylo 
několikrát upraveno (např. syrup na sirup a další). Podobně je tomu s 
tím, co jsme se učili v dějepisu, zeměpisu, nové poznatky jsou i v dal-
ších předmětech. Nezměněna zůstala snad jen matematika, ale ani u ní 
není už nutné znát násobilku, nebo rychle sečítat a odečítat zpaměti. 
Jen verše, které jsem se naučila, mají platnost a svou hodnotu nejmíň 
přes těch dva tisíce let. Není to úžasné? Které zákony a pravidla jsou 
užitečná tak dlouho?

Konkrétní příklady pro inspiraci

Vybrala jsem několik příkladů veršů k vyučování i s životními situace-
mi, do nichž zvlášť promlouvají.
Například pro život ve škole a v zaměstnání:
Kol 3,23 Cokoli činíte, čiňte jakoby Pánu a ne lidem.
Pro život doma ve společnosti:
Fp 2,3  Pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. 

(Nejsou uvedeny žádné podmínky či okolnosti.)
Zj 1,6 Učinil nás královským kněžstvem… 

(Můžeš chodit s hlavou vztyčenou.
Máš práva, ale i zodpovědnost.) 

1Kor 15,10 Milostí Boží jsem to, co jsem… 
(Aby se někdo zbytečně nepovyšoval)

Dalo by se najít mnoho dalších instrukcí, rad a napomenutí pro mno-
ho různých situací a okolností.

V rámci Dětské misie (EVD 2) učíme děti, že si mají samy číst. Nespo-
kojit se jen s tím, že příběh přečtu, ale zamyslet se nad ním a jako detek-
tiv vypátrat, co je tam o Bohu a o mně. Zda je tam nějaká moudrost, 
slovo o lásce, spravedlnosti, hříchu nebo pýše, zda mluví o odpuštění 
nebo o zaslíbení atd. A když už děti něco objeví, tak je moc důležité, aby 
si to zapamatovaly a zařídily se podle toho. Tento přístup ke čtení přeji 
všem čtenářům Bible i Živého slova.
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stalo sa

SAMUEL SPIŠÁK

Päť dní s Eliášom
„Mojou silou a mojou piesňou je 

Hospodin, a stal sa mi spasením.“ 
(2. Mojžišova 15,2)

Nie je to tak dávno, čo sa pre žiakov a štu-
dentov skončilo krásne letné obdobie prázd-
nin. Každý ho strávil inak, ale väčšina detí sa 
zúčastnila aspoň jedného z mnohých letných 
táborov. Jedným z nich bol aj kresťanský po-
byt pre deti od deviatich do trinástich rokov na 
Rudici, blízko už známejšieho mestečka Nová-
ky. Pobyt viedli manželia Maláčovci z Nitry 
a konal sa koncom prázdnin, od 17. do 23. au-
gusta 2014.

Tento vzácny čas Božej milosti sme mohli 
využiť zoznamovaním sa so životom proroka 
Eliáša, ktorý sa vo všetkom spoliehal na Hos-
podina. Z Božieho slova sme si spoločne číta-
li už ráno a na modlitebných stíšeniach, ale 
hlavne doobeda na besiedke. Ako pomôcku 
sme využívali maľovanie príbehov na tabuľu 
„sketchboard“, ktorú si deti veľmi obľúbili. Ve-
deli si lepšie predstaviť príbeh, o ktorom sme 
si hovorili, a tiež zapamätať hlavnú myšlienku. 
Tu sme si nakoniec jasne napísali nad maľbu. 
Ochotní vedúci sa tiež podujali zahrať scén-
ku, ale najťažšie pri tom predstavení bolo udr-
žať vážnu tvár. Kostýmy, ktoré sme si oblieka-
li, boli totiž z rôznych materiálov – od vreca až 
po koberec. Deťom sa však aj takéto predsta-
venia príbehov páčili. Po besiedke a pred jed-
lom sa deti učili biblické verše naspamäť. Po-
čas celého pobytu to bol 1. žalm a k nemu aj 
verš z besiedky (jeden z nich vidíte v podnad-
pise), takže vlastne každý deň sa deti nauči-
li dva veršíky. Snažili sme sa ich k tomu rôz-
ne motivovať – veršíky potrebovali napríklad 
aj pri hľadaní pokladu, alebo iných hrách.

Väčšina detí je už obrátených. Minulý rok sa 
obrátili dve, v tomto roku žiadne. Do ich sŕdc 
bolo zasiate dobré semienko, a teraz sa môže-
me modliť, aby ich Pán Boh požehnal a aby 
tieto mladé rastlinky neboli udusené bodľačím 
sveta a hriechu. S mnohými z nich sme mohli 
mať užitočné rozhovory, ktoré sú v ich veku 
ako vlaha pre rozpálenú a suchú pôdu.

 „… takže nie je ničím ani ten, 
kto sadí, ani kto polieva, 

ale je to Boh, 
ktorý dáva vzrast.“ 
(1. Korinťanom 3,7)
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Z ČLÁNKU OD MANARY 
INTERNATIONAL 

PRELOŽIL JÁN HUDEC.

Gileáde 2014
Po mnohých zlých a smutných sprá-

vach o ťažkom údele kresťanov na Blízkom 
východe dobre padne počuť o nich aj dobrú 
a radostnú správu, najmä keď sa týka 
tamojších mladých kresťanov, v ktorých 
má byť budúcnosť Cirkvi v tejto časti sveta. 
Túto správu podáva misijná skupina Mana-
ra International z Jordánska.

Sme povzbudení dobrými výsledka-
mi tohoročného letného tábora. Táto 
služba je jedinečná a prekonáva pôso-
benie sveta na dorastencov. Cieľom tá-
borov je vytvoriť v lete spojenie kres-
ťanských žiakov a študentov z celého 
Jordánska. Účastníci tábora sú vo veku 
7-18 rokov. Náš tábor trvá 4 noci a 5 dní 
a je umiestnený v Gileáde, na území, 
ktoré sa volá Soľ, západne od Ammá-
nu. (Gileád je názov zariadenia Mana-
ry – pozn. prekl.)

V tomto roku sme v tábore mali 600 
účastníkov a spolu s vedúcimi a pomoc-
níkmi tu bolo dovedna viac ako 700 
ľudí. Prišli zo všetkých okresov Jordán-
ska, ale i z iných arabských krajín. Je-
den z nich nám povedal svoju skúse-
nosť: vedel, že je kresťan, ale nevedel 
veľa o kresťanstve. Jeho otec mu nieke-
dy čítal z Biblie, ale on tomu nerozumel. 
Avšak teraz v tábore dostal nové pozna-
nie Biblie a Pána Ježiša. Väčšina účast-
níkov nikdy nepočula jasne zvestované 
evanjelium. Skúsenosť v tábore zmeni-
la ich život.

Mali sme veľmi naplnený čas a jeho 
náplň tiahla účastníkov preč od toho, čo 
videli v televízii, počuli v telefónoch, vi-

deli vo svojich notebookoch a prežívali 
pri videohrách. Boli mimo svojej „zóny 
pohodlia“ a prežívali niečo nové a odliš-
né. Dni boli naplnené hrami, biblickými 
príbehmi, seminármi, diskusnými sku-
pinami a samozrejme odpočinkom. Pri-
merané aktivity boli stanovené pre kaž-
dú vekovú skupinu.

Novým v tomto tábore bolo využí-
vanie sociálnych sietí a ich webových 
stránok ako je Facebook. Pre náš tábor 
sme vytvorili webovú stránku, aby sme 
prostredníctvom nej boli naďalej spoje-
ní a mohli vykonávať po skončení tábo-
ra následnú činnosť. Cez ňu máme spo-
jenie s približne 3 600 doterajšími účast-
níkmi letných táborov. Cez Facebo-
ok môže každý účastník posielať sprá-
vy o sebe a klásť otázky. Na stránku ch-
ceme dať aj videá s dôležitými témami, 
ako sú napríklad Viera a Božia Trojjedi-
nosť. Účastníci vytvorili následné sku-
piny, v ktorých sú aj ich vedúci, a tak 
môžu navzájom i s nimi zostať vo spo-
jení. Sociálne siete a médiá môžu byť 
dvojsečnou zbraňou, ale my sa modlí-
me, aby nám tieto nástroje umožnili zo-
stávať vo spojení s účastníkmi táborov 
tam, kde žijú. Cez ne sa chceme s nimi 
rozprávať a odpovedať na ich otázky.

Toho roku mali tábory v Gileáde vý-
znamný vplyv na ich účastníkov. Jeden 
zo zahraničných pomocníkov povedal, 
že tábor bol naplnený prítomnosťou 
Pána Ježiša. Mnohí účastníci ani ne-
chceli z neho odísť. Aj tí, čo sa necíti-
li zdravotne dobre, odmietli odísť do-

mov. Jeden z chlapcov povedal, že by si 
prial, aby tábor trval 2 mesiace. Vedú-
ci nachádzali účastníkov kľačať na mod-
litbách, prosiť a uctievať Pána. A boli to 
i 15 a 14-roční chlapci aj dievčatá.

Účastníci kládli rôzne otázky, najmä 
o utrpení a bolesti, a chceli vedieť, kde 
je Pán Boh v týchto situáciách a pre-
čo ich dovoľuje. Niektorí chceli hovoriť 
o ateizme. Mnohí verili, že je tu Stvori-
teľ, ale niektorí si mysleli, že On opustil 
svet. Iné témy, o ktorých sa diskutova-
lo, boli Božia Trojjedinosť a Správnosť 
a pravdivosť Biblie – významne odlišné 
od tém v predošlých rokoch. Radi sme 
s chlapcami a dievčatami diskutovali 
o týchto témach.

Každý piatok nás v Gileáde navštevo-
vali rodičia detí a mladých ľudí. Chceli 
vidieť, čo robia ich deti, kde spia a po-
dobne. Boli vždy pozvaní na naše večer-
né zhromaždenie v amfiteátri, kde sa 
účastníci modlili a uctievali Boha a pri-
tom pozorovali západ slnka. Využíva-
li sme túto príležitosť, aby sme rodičom 
rozprávali dobrú zvesť, evanjelium. Po-
tom rodičia mohli mať večeru so svojimi 
deťmi, prv než odišli domov.

Pred skončením tábora dostal každý 
účastník darček. Mladší dostali biblic-
ký príbeh a hračku, starší dostali Bibliu 
a denné čítanie. Po skončení tábora sme 
dostali dobré správy o niektorých jeho 
účastníkoch. Skupina 15 stredoškolá-
kov sa rozhodla mať vlastné zhromaž-
denie vo Fuhaisi, meste neďaleko Am-
mánu. Vedúci a pomocníci z Ammánu 
ich navštevujú a usmerňujú. Mnohí ďal-
ší účastníci sa rozhodli pripojiť k cirk-
vám a ich skupinám mládeže.

Vidíme, ako táto práca rastie a mení 
životy mnohých mladých ľudí. Väčši-
nu vedúcich a pomocníkov, čo prichá-
dzajú slúžiť v Gileáde, tvoria takí, čo 
ako deti a mladí ľudia boli v minulos-
ti sami účastníkmi táborov. A mnohí 
z bývalých účastníkov sú teraz vodcami 
v evanjelikálnych zboroch v Jordánsku. 
Je radostné vidieť, ako tieto tábory zme-
nili ich životy a chváliť za to Pána Boha.

Poznámka prekladateľa: Manara Interna-
tional je medzinárodná misijná agentúra pre 
šírenie evanjelia a sociálnu pomoc v kraji-
nách Blízkeho východu. Má sídlo v jordán-
skom Ammáne a poskytuje tiež sociálnu 
pomoc kresťanským utečencom zo Sýrie 
a Iraku.

Letný tábor v
kresťania v zahraničí
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očima ženy

PETRA ELIÁŠOVÁ

O pokoji
aneb po čem lidé nejvíc touží

Touha po klidu uprostřed 

předvánočního ruchu

Jdu rušnou brněnskou ulicí a postup-
ně odškrtávám na seznamu dárky, kte-
ré se mi už podařilo ulovit. Podnikla 
jsem letos pečlivou domácí přípravu 
podpořenou brouzdáním na internetu 
a zhruba vím, co chci a kam pro to zajít. 
Balíčky utěšeně přibývají a peněženka 
hubne. Protože bydlíme mimo rušnou 
část města, do centra se dostanu málo-
kdy, a tak jsem se na ten předvánoční 
ruch docela i těšila. Úryvky koled jsou 
mi milé, cítím vůni medoviny a užívám 
si ten třpyt. Po třech hodinách ale nad-
šení pozvolně bere za své. Hudba se mi 
zdá zbytečně vtíravá, třpytem mi slzí 
oči a hledám, kde bych něco snědla 
a … spočinula. Asi je načase jít domů. 
Anebo ne, ještě udělám výpravu do 
některého ze svých oblíbených obcho-
dů. Hrníčkárka i parfumerie praskají ve 
švech, rozhoduji se tedy pro knihkupec-
tví – klesnu na stoličku v dětském kout-
ku a bezmyšlenkovitě listuji jakousi 
encyklopedií – vždycky mě fascinovaly. 
Voní a je v nich to, co se mi nikdy nepo-
dařilo udržet v hlavě. Dopíjím poslední 
hlt z lahvičky s vodou a vychutnávám 
jen klidnou hudbu, šustění stránek knih 
ostatních kupujících a cvakání poklad-
ny vpředu. Je tu klid. Nakonec se přeci 
jen odhodlám, vezmu všechny své balíč-
ky a vyrážím do ulic.

Místo, kde se duše nese 

k Hospodinu

Naproti knihkupectví je vchod do 
kostela skrytý mezi výklady obchodů. 
Přiznám se, nemám ho moc ráda – ten 
kostel, je zlatý, temný a barokně těžko-
pádný, ale teď z něj vycházejí lidé, kon-
čí bohoslužba a tak to vypadá, že tam 
bude brzy prázdno. Bezděky tam mířím.

Podél celé boční lodi se chystá k insta-
laci velkolepý betlém – jsou tu bedny 
mechu, štafle, mezi nimi prosvítají 
z krabic lesklé hvězdy a mírně oprýs-
kané betlémské postavičky. A támhle 
vykukuje hlava velblouda… no ano pře-
ce vozidlo mudrce z východu, toho čer-
ného tam vzadu.

Odkládám po lavici všechna zavaza-
dla a uvolněně dosednu. Ach, tady je 
ticho a klid!

Bůh pokoje buď se všemi vámi.
List Římanům 15,33

Přemýšlím, co je tu tak jiné než v tom 
knihkupectví naproti. No jistě, ten 
obrovský klenutý prostor, malby a vel-
kolepý oltář, křížová cesta a mozaiky 
v oknech a vůbec všechno, čím si lidská 
duše pomáhá k soustředění na jiné věci 
než ty, které ji zahlcují za dveřmi koste-
la. Chodíte-li nějaký ten rok do prostor 
prostě zařízené modlitebny, působí to 
na vás novou silou, žasnete, jak všech-
na ta krása může dobře sloužit k tomu, 
aby člověk pozvedl nejen svůj zrak, ale 
i duši k Hospodinu. Je tu klid. Ale ne, 
klid není to pravé slovo – je tu pokoj. 
Pokoj, který vychutnáváte jako tu nej-
jemnější smetanovou zmrzlinu zalitou 
čokoládou. Pokoj, který nezná svět. 
Pokoj, v kterém lze opravdově spoči-
nout.

Netrapte se žádnou starostí, ale 
v každé modlitbě a prosbě děkujte 
a předkládejte své žádosti Bohu.

A pokoj Boží, převyšující každé 
pomyšlení, bude střežit vaše srdce 

i mysl v Kristu Ježíši.
List Filipským 4,6

Pokoj – když starosti stoupají 

vzhůru a dotýkáme se věčnosti

Je to ještě něco jiného než klid, pokoj 
– to jde někam hlouběji. Nechávám se 
tím nést. Zavírám oči a nechci, aby to 
zmizelo. Je v tom větší blaženost než se 
dá způsobit i tou sebelepší zmrzlinou. Je 
to něco, co nechceme, aby zmizelo. Jed-
nu starost za druhou pouštím vstříc té 
majestátní klenbě jako balónky z poutí. 
Mám zase ruce volné. A nejen ruce.

Vzpomínám na mé souputníky na 
ulicích a říkám si, po čem vlastně asi 
tak nejvíc toužíme? Dárky nám určitě 
udělají radost, ale asi nejsou vrcholem 
toho, po čem bychom prahli. Toužíme 
určitě po lásce, po vzájemnosti, po přá-
telství, po tom být potřební. To jsou 
všechno bohulibé touhy, a všechny 
nějakým způsobem hraničí se starost-
mi, s pachtěním a námahou. Je jedna 
jediná věc, která do nich vnáší pečeť 
Božího působení – a tou je pokoj. Milu-
ji-li své děti, balancuji na hraně stra-
chu – aby se jim nic nestalo po cestě 
do školy, aby neonemocněly, aby se 
nechytly party – můžu být udolána 
svou starostí tak moc, že si tu lásku 
ani neužiju. Chybí mi pokoj. Nemám-
li pokoj v lásce, stráví mne, nemám-li 
pokoj ve starostech a trápeních, udolají 
mne. Je to právě pokoj, co dává našemu 
životu rozměr věčnosti. Co v něm udrží 
radost. Kdyby se tak dal pokoj nabalit 
do vánočních balíčků…

Ovoce spravedlnosti sklidí 
u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.

List Jakubův 3,18

Usilujme o pokoj a buďme jeho posly, 
neboť Bůh má s námi myšlenky o pokoji 
a ne o trápení.
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Nedávno mi padli oči na verše z 2. 
list u Korinťanom, ktoré mám vo svojej 
Biblii zvýraznené:

Sme teda plní dôvery, 
i keď vieme, 

že kým sme doma v tele, 
sme vzdialení od Pána. 

Žijeme totiž z viery, nie z toho, 
čo vidíme. 

2. Korinťanom 5,6-7 

V poslednej dobe si často uvedomu-
jem, aké je dôležité naplno dôverovať 
Bohu a spoliehať na Jeho zasľúbenia. 
Aby sme to však mohli uviesť do praxe, 
musíme Božie Slovo a Božie zasľúbenia 
v prvom rade poznať a neustále si ich 
pripomínať.

Dá sa na to využiť viacero spôsobov. 
Sú to, pokiaľ možno čo najčastejšie, 
návštevy spoločných stretnutí kresťa-

nov, kde sa Božie Slovo číta a vykladá. 
Veľmi dôležité je aj pravidelné domáce 
čítanie Biblie a mne osobne v tomto po-
máha aj jedna malá knižočka z vydava-
teľstva MSEJK s názvom Slová viery, ná-
deje a lásky – na každý deň v mesiaci. 
Je to malý útly slovníček formátu zhru-
ba A6, v ktorom nájdete na každý deň 
v mesiaci tri verše z Božieho slova.

Jeden exemplár mám neustále polože-
ný pri posteli. Ráno, hneď po prebude-
ní, ešte skôr ako vyleziem z postele, po 
ňom siahnem a môžem vám povedať, že 
nie je nič lepšie, ako začať deň myšlien-
kami na Božie krásne zasľúbenia. Druhý 
exemplár mám v práci na stole a keď sa 
mi občas podarí nájsť zopár pokojných 
minút, tak si znova pripomeniem verše, 
ktoré som si ráno čítala.

Nech už zvolíte ktorýkoľvek spô-
sob (v prvom rade však štúdium Biblie, 
ale samozrejme najlepšie kombinácia 
všetkých troch), odmena v podobe po-

recenzia a nová kniha

 Slová viery, nádeje a lásky 

silnenej viery a upokojeného srdca na 
seba nenechá dlho čakať. Želám príjem-
né čítanie s najlepším štartom do nové-
ho dňa, aký si môžete priať.

JANA ČÍŽOVÁ

– na každý deň v mesiaci 
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Väznili ich pre Pána
Ján Kučera a Ján Ostrolucký

KS Ostrava-Kunčičky, 2014, 

brož.vydání, dop.cena 100 Kč

V naší novodobé historii po 2. svě-
tové válce bylo období, kdy byly dneš-
ní „Křesťanské sbory“ (na Slovensku 
„Kresťanské zbory“) v letech 1951 – 
1956 oficiálně zakázané a věřící se schá-
zeli ilegálně. Jak probíhal vývoj sborů 
v Československu v této době, co vedlo 
k zákazu činnosti a k následné perze-
kuci vedoucích bratří, nám přibližuje 
knížka „Väznili ich pre Pána“ od edi-
torů a spoluautorů Jána Kučery a Jána 
Ostroluckého, kteří sami jsou pamětní-
ky této doby. 

Po uchopení moci v únoru 1948 se 
nová komunistická vláda snažila dostat 
pod svou kontrolu mimo jiné také círk-
ve a církevní společnosti. V listopadu 
1949 vyšlo vládní nařízení, které počí-
talo pouze s existujícími náboženskými 
organizacemi se jmenovanými předsta-
viteli, ústředím, placenými duchovními, 
evidencí členů, nemovitého i movitého 
majetku a s kontrolovaným účetnic-
tvím. Bratrské sbory žádný z těchto 
požadavků nesplňovaly. Stát nemohl 
mít účinný dozor nad sbory bez ústře-
dí a lidí, od kterých by mohli vyžadovat 
odpovědnost. Nemohl dávat kazatelské 
dekrety, protože sbory kazatele neměly. 
Nemohl zasahovat ani do finančních 
záležitostí, protože sbory od státu nepo-
bíraly žádné finanční prostředky. Proto 
se sbory ocitly mimo zákon, jejich odvo-
lání nebylo akceptováno, proto sbory 
musely v roce 1951 ukončit činnost. 

V důsledku toho část věřících odešla 
do příbuzných sborů, větší část se však 
nadále scházela ilegálně v domácnos-
tech, případně na tajných sjezdech. 
Tato činnost však byla pečlivě sledová-
na tehdejší státní bezpečností a důsled-
ky na sebe nedaly čekat. 15. listopadu 
1954 byl velký zátah na vedoucí bratry 
v Bratislavě, následovaly pak razie 15. 
března 1955 v Brně, a po Velikonocích 
v roce 1955 v Nitře a v Popradu. Řada 
vedoucích bratří byla zatčena a odsou-
zena k dlouhodobým trestům odnětí 
svobody, ke ztrátě občanských práv 
a k propadnutí majetku. Procesy měly 
být vedeny původně jako vlastizrada, 

později však byly po protestech zmír-
něny. Jeden ze zatčených bratří ze Slo-
venska, Karol Pavlovič, pak ve vězení 
zemřel. Tuto skutečnost však nikdo 
rodině neoznámil, a ani ostatky nebyly 
rodině vydány. Byl pohřben na hřbito-
vě v Praze-Ďáblicích. Ostatní bratří pak 
byli v roce 1956 propuštěni na zákla-
dě amnestie při výročí tzv. únorových 
událostí. V témže roce pak byla činnost 
sborů legálně povolena pod názvem 
„Křesťanské sbory“ (na Slovensku 
Kresťanské zbory). 

Kniha poutavě popisuje životy, zatče-
ní a zkušenosti z doby, kdy byli ve věze-
ní, jak z jejich osobních vzpomínek, tak 
ze vzpomínek jejich nejbližších, kteří to 
vše spolu s nimi prožívali. Dozvíme se 
o způsobu, jak s nimi bylo jednáno, jak 
obstáli ve zkouškách a jak si je Pán Bůh 
dovedl použít k svým cílům. 

Z knížky se dozvíme o životě desíti 
bratří, kteří prošli pro svého Pána věze-
ním. Byli to Ján Siracký, Karol Pavlo-
vič, Daniel Žarnovický, Milan Hrdina, 
Martin Ostrolucký, Pavol Kučera, Ján 
Michalko, Pavol Urban, Štefan Košuth 
a MUDr Jan Zeman. 

Když jsem ji pročítal a viděl dobo-
vé fotografie z 50. let, oživly přede 
mnou postavy, které jsem dobře znal 
z křesťanských konferencí v Ostravě 
i v Brně a které už jsou dávno doma, 
u svého Pána. Ano, to jsou oni, znovu 
jsem si je s vděčností připomněl. 

Bývá dobrým zvykem uvést z každé 
knížky alespoň nějakou ukázku. Vybral 
jsem si k tomu dialog bratra Martina 
Ostroluckého ohledně jeho přeřazení ze 
samotky na společnou celu, protože i po 
vynesení rozsudku byl stále v cele sám, 
ač odsouzenci už o samotě běžně nebyli. 

Potom som hovoril dozorcovi, ktorý 
nás každý deň navštevoval, že by ma dal 
na spoločnú izbu, keďže som už dávno 
odsúdzený. On hovoril, že nemá na to 
príkaz. Tak mi iné neostávalo, len hli-
vieť v tesnej, tmavej cele. 

Jedného dňa sa otvorili dvere a v nich 
zostal dosť vľúdny pán v uniforme. Tam 
sme hovorili kdekomu pán veliteľ. Tak 
som si dodal odvahy a prehovoril som 
k nemu: 

„Prosím, pán veliteľ, bol som odsúde-
ný 15. augusta a neodvolal som sa proti 
rozsudku, ba ani prokurátor, prečo som 
stále ešte na samotke?“ 

Pozrel sa na mňa a hovorí mi: 

„Vy ste tu pre náboženstvo.“

„Áno, prosím.“

„Vy máte syna na vysokej škole v Bra-
tislave?“

„Mám syna na vysokej škole v Brati-
slave.“

„No, ja sa vám divím, že sa dáte pre 
také hlúposti väzniť.“

„Ach, pán veliteľ, to nie sú žiadne hlú-
posti. Či neexistuje Jeruzalem a Egypt? 
Či nesvedčia vykopávky o Babylone 
a mnohé staroveké písma o pravdivosti 
Biblie? To nie sú, prosím, žiadne hlúpos-
ti.“

Na to mi odpovedal. „Pýtate sa, pre-
čo ste na samotke? Preto, abyste týmto 
neotravovali ľudí.“

 A dvere sa zavreli. 

V tú noc som nespal dobre. Zase mi 
ktosi našeptával: „Bolo ti to treba? Prečo 
už nedáš pokoj s tým svedectvom! Teraz 
môžeš čakať korekciu“ – to je väzenie 
vo väzení. (V pivnici je kobka, do kto-
rej zamknú vezňa na tri dni a dostane 
len vodu a chlieb). Ráno po budíčku sa 
otvorili dvere a strážca volá moje číslo, 
zbaliť svoje veci a von. No už je to tu – 
myslím si. Kde ma to len odvedie? Keď 
som vyšiel na chodbu, hovorí:

„Za mnou!“

Prešli sme okolo mnohých dvier a pri 
jedných sme zastali. Strážca dvere otvo-
ril a ja som vstúpil do veľkej miestnosti, 
naplnenej ľuďmi. Bolo nás tam spolu 25. 
Môj strach obrátil môj Pán na radosť. 
Bol tam aj milý brat Urban, čo ma naj-
viac potešilo. 

Knihu jsem přečetl jedním dechem. 
Myslím, že i dnešní generace by měla 
vědět o našich otcích, o odvaze jejich 
víry, o jejich věrnosti, ale i o jejich vnitř-
ních bojích, které s tím souvisely. Všem, 
hlavně milovníkům historie, ji doporu-
čuji. 
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To pre 
Pána ich 
väznili…
To pre Pána ich väznili,

nevinných bratov desiatich.

Aj tam svoj život ukončil

v útrapách mnohých jeden z nich.

Nie, žiadna vlasti dáka zrada,

nie združovanie akési.

Bola to verná služba Bohu,

pokým ich diabol predesil.

Na mnohé roky súdili ich.

Neboli hodní potupy.

Pán Boh to videl: Prišiel pokyn

– a zlý – ten razom ustúpil!

Po roku, časom – vracali sa

ku svojim doma – v napätí.

Jeden z nich nad päť rokov strádal,

o Božiu hruď však opretý.

Dnes už sú doma. Pán ich zvítal,

ozdobil vencom vernosti.

Sloboda večná je im daná,

viac sa ich žalár nezhostí.

Kiežby aj duch náš z väzby tiel

k Bohu sa – ku nim – rozletel.

Väznili ich pre Pána
Zo spomienkovej knihy na väznených bratov z Kresťanských zborov spred 60 

rokov vyberáme nasledovný úryvok z pera MUDr. Jána Sirackého, DrSc.:
„Deň po rozsudku bola pre najbližších povolená návšteva. Ráno v tento deň návštevy 

sme mali urgentnú operáciu. Až okolo obeda som išiel za sudkyňou, ospravedlnil som sa, 
prečo mi nebolo možné ráno prísť a prosil som ju o povolenie návštevy. Bol som veľmi 
striktne a tvrdo odmietnutý. Návštevu mi zamietli. Bolo mi z toho strašne smutno a trp-
ko. Na chodbe ma dobehol muž v uniforme, ktorý bol v tej kancelárii. Vyzval ma, aby 
som išiel s ním. Spletitými chodbami sme prišli do návštevnej miestnosti, kde som mohol 
niekoľko minút so svojim otcom hovoriť. Potom ma tento muž odprevadil až na ulicu. 
To všetko bez slov, bez vysvetľovania a bez vzájomného predstavenia. A deň bol krajší 
a plný poďakovania Bohu za toto povzbudenie.“

Odporúčame, aby si najmä stredná a mladšia generácia túto knihu plnú fak-
tografických a fotografických materiálov pozorne prečítala a spomenula si tak, 
že nie vždy tu bola demokracia a sloboda zhromažďovania a zvestovania evanje-
lia. Mnohí pre Pána trpeli a boli aj väznení. Sú to hrdinovia viery a v zmysle Listu 
Hebrejom 13,7 máme aj na nich pamätať ako na svojich vodcov.
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Můžeme ve sboru něco měnit?
Zúčastnil jsem se dvou seminářů na 

konferenci mládeže Křesťanských sbo-
rů (Multicamp), které se týkaly zaběh-
lých zvyklostí a tradic a také toho, jak 
naše prostředí ve sboru vnímají lidé, 
kterým zvěstujeme evangelium. Podle 
názvů se mi zdálo, že jeden seminář 
chtěl prosazovat něco nového na úkor 
stávajícího („Pomoc novému člověku 
ve staré církvi“) a druhý jako by obha-
joval to tradiční („Tradice – nezůstat je-
jím otrokem, ale umět ji využít“). Jsem 
rád, že jsem se nejen v obou případech 
mýlil, ale oba semináře byly pro mě 
inspirativní i v jiných směrech. Násle-
dující řádky vznikly tedy pod dojmem 
těchto seminářů.

Bez „tradice“ to nepůjde

Představte si skupinu křesťanů, kte-
ří chtějí společně opustit dosavadní 
tradice, a tak založí nový sbor nebo 
se začnou scházet na novém místě. 
Pokud se chtějí vymanit z tradic, tak 
se jim to podaří asi jen jednou. Příště 
už je rozmístění židlí a čela sálu stejné 
jako minule, mnozí z přítomných sedí 
tam, kde seděli před týdnem, setkání 
má zhruba stejný průběh. Ne proto, že 
by to tak muselo být, ale prostě to tak 
při prvním setkání „vzniklo“. Jedná se 
o věřící lidi, kteří čtou Bibli a prožívají 

u toho Boží doteky, přicházejí noví lidé, 
obracejí se a jejich životy se mění.

Časem, tedy po letech, si všichni 
zvyknou, cítí se „ve svém“ shromáždění 
bezpečně a každá změna v nich vyvolá-
vá obavu z něčeho neznámého. Proto si 
rozmístění židlí, průběh, způsob oblé-
kání i vyjadřování hlídají a nepozorova-
ně, podvědomě nabývají dojmu, že to je 
příčina, proč jim Bůh tolik žehná.

Cizí návštěva

Když do takového dobrého 
shromáždění po padesáti letech přijde 
nový člověk zvenku poprvé, jenom zírá: 
Ten zpěv! Proč jsou všichni tak potichu? 
Proč říkají amen? Proč mají ženy šátky? 
Proč vpředu (vpravo) sedí muži a ženy 
vzadu (vlevo)? Proč někteří mají obleky 
a někteří jsou v džínách? Nechápe to, 
nevidí nic, co by ho přitahovalo, snad 
jen ta kurióznost.

V tomto okamžiku je důležité, aby 
náš host měl nablízku někoho, kdo se 
mu bude nevtíravě osobně věnovat. 
Je třeba mu dát najevo osobní zájem, 
otevřít srdce, věnovat mu čas, předpo-
kládat jeho otázky a ochotně mu na ně 
odpovídat. To, čím ho můžeme získat, 
není prostředí našeho shromáždění, 
ale osobní zájem, vstřícnost, přátelství, 
pozvání domů, případně ochota prak-

ticky pomoci. Tak může host prakticky 
poznat, jaký je Kristus, ke kterému ho 
chceme pozvat.

Jak ve sboru „prosadit“ změnu?

Na chvíli teď pominu, že o Kristu by-
chom měli životem i slovy svědčit tam, 
kde se s lidmi běžně setkáváme, že by-
chom měli vycházet za nimi („Jděte…“) 
a tam s nimi mluvit o Kristu. Jestliže 
pak tito noví lidé přijdou do shromáždě-
ní, mohou být pro sbor podnětem k pře-
mýšlení, jestli naše (staré) zvyklosti ne-
jsou pro nové lidi už hodně nesrozumi-
telné a odlišné od toho, jak se dnes ve 
společnosti žije. Něco je biblicky pod-
loženo – na tom musíme trvat a nově 
příchozím to vysvětlit, mnohé se nao-
pak dá změnit, aby to odpovídalo tomu, 
jak žijeme doma, v práci, ve společnosti. 

Impuls k tomu, že by bylo dobré 
změnit například rozestavění židlí, prů-
běh shromáždění, zavést, aby někdo 
na začátku přítomné přivítal, vlastně 
impuls pro jakoukoli změnu nemusí 
vždy vycházet od starších. Je moudré, 
když se ti, kdo vhodnost takové změny 
vidí, dohodnou spolu se staršími sboru 
na tom, zda a co by se mělo udělat jinak.

Nemyslím, že je nutné vždy změnu 
uskutečnit. Každá změna u starších 
lidí vyvolává obavy, člověk tím přichází 
o pocit bezpečí. Pro dlouholeté návštěv-
níky shromáždění by některé změny 
mohly znamenat zemětřesení – ocitli 
by se v nejistotě, jestli příští setkání 
nepřinese zase nějaký nečekaný bolest-
ný převrat. Proto je třeba každou změ-
nu dobře zvážit, s předstihem oznámit 
a zdůvodnit. Kde je nejistota a strach, 
tam se pozornost zaměřuje na něco jiné-
ho, než abychom přijímali Boží slovo, 
ale na ochranu našich pevných bodů. 
Proto těm, kdo v daném prostředí beze 
změn vyrostli, je třeba dopřát bezpečí 
– například tím, že k nim vždy přistu-
pujeme s úctou, láskou a porozuměním; 
ne necitlivým prosazováním součas-
ných trendů z běžného života.

Předávat hodnoty včas

Teď se na věc podíváme z jiné stra-
ny. Slovo tradice původně neznamená 
obhajování toho, co bylo dřív, ale předá-
vání toho, co jsme převzali. Starší bra-
tři a sestry ve sboru převzali od svých 
duchovních otců určité hodnoty a pra-

Mládež na 14. Misijnej 

konferencii v Modre
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Ako mladí študenti v Bratislave 
sme brata Františka Vyhnánka a jeho 
manželku Ruženku, rodenú Vaňat-
kovú, volali druhý ocík (osík) a druhá 
mamička. V „hoteli“ Vyhnánek vždy 
boli pre nás otvorené dvere, výborné 
pohostenie a neraz i ubytovanie. A to 
mali svoje štyri deti – Ruženku, Ľub-
ka, Mirka a Danka a k tomu ešte od 
nemocnej sestry brata Vyhnánka dve 
akoby adoptívne dcéry Janku a Helen-
ku. Na to sa nikdy nedá zabudnúť!

V tomto roku by sa všetkým známy 
a milý brat v Kristu František Vyhná-
nek dožil 100 rokov. Jeho manželka 
je ešte stále medzi nami a v júni 2014 
sa dožila požehnaných 90 rokov. Stále 
je pomerne svieža a na slávení Páno-
vej pamiatky v nedeľu dopoludnia 
v Kresťanskom zbore na Tehelnej ulici 
22 v Bratislave chyba iba výnimočne, 
keď ju zdravotný stav a vek trochu 
obmedzí.

František Vyhnánek sa narodil 
v roku 1914 v Bratislave-Rači. Už ako 
15-ročný prežil znovuzrodenie a svojho 
Pána verne nasledoval až do odchodu 
k Nemu vo veku 68 rokov, v roku 1982. 
Ovládal nemčinu i maďarčinu, čo mu 
veľmi pomáhalo pri štúdiu Písma. Mal 
rád hudbu i duchovné piesne.

Takmer 30 rokov zastupoval Kresťan-
ské zbory pred štátnou správou, čo mu 
uberalo neraz veľa fyzických i dušev-
ných síl. Napriek tomu sa nikdy 
nesťažoval, slúžil slovom i písmom, 
ako sa len dalo. Keď v roku 1982 akosi 
náhle odišiel do večného domova, brat 
Žarnovický to v zhromaždení oznámil 

takto: „Odišiel veľký bojovník proti hri-
echu…“ Nuž, taký bol brat Vyhnánek. 
Nech je požehnaná jeho pamiatka.

Keď som chcel sestre Vyhnánkovej 
povinšovať a poďakovať k 90-ke, prí-
padne s ňou urobiť rozhovor, iba skrom-
ne poznamenala: „Poďakovať a rozho-
vor? To predsa nie je potrebné. Všetko 
je to iba Božia milosť, že som ešte tu 
a poďakovanie patrí Pánovi, na ktoré-
ho sa už veľmi teším, práve tak, ako aj 
na svojho milého manžela a všetkých 
vykúpených.“

Takže – mnoho Božieho požehnania, 
mamička, nech sa ešte dlho stretávame 
medzi Božím ľudom a potom tam hore, 
kde sa už vinšovať nebude a kde bude-
me večne spolu s Pánom.

spomienka

JAN VOPALECKÝ
INSPIROVÁNO MYŠLENKAMI 

J. ANDRÝSKA A O. ŠIMIKA

V júni 2014 sa dožila požehna-
nej 90-ky milá sestra Rúth Jergová 
z bratislavského Kresťanského zbo-
ru, dcéra kedysi veľmi známeho 
brata, zakladateľa a učiteľa našich 
zborov, Jána Sirackého (1895 – 
1973).

Poželali sme jej mnoho Božieho 
požehnania po zhromaždení, ktoré 
ešte stále navštevuje spolu so svojím 
synom Jankom Jergom. Milej ešte 
aj touto cestou želáme novú Božiu 
milosť, zdravie a sily v Pánovej službe 
aj v jeseni pobytu v tomto „údolí slz“.

xi, což se, věřím, tak dlouho ucho-
valo díky tomu, že duchovní otcové 
správným způsobem vyučovali a vedli 
tehdejší mladou generaci. I když pak 
tato mladá generace zestárla, převza-
té hodnoty i praxe jim zůstaly dr ahé 
a nechtěli na nich nic měnit. 

V řadě případů se však stává, že to, 
co jsme od svých otců slyšeli, jsme 
nemuseli převzít přesně a dnes už 
to podáváme jinak. Proto autor lis-
tu Židům píše, abychom následovali 
víru svých otců. Nemluví o skutcích, 
způsobech, ale o víře. Prostředí, okol-
nosti, formy a mnohé další se může 
s dobou měnit, ale to, co na bratřích 
jako byli F. J. Křesina, J. Mrózek nebo 
J. Zeman a další, obdivujeme, je jejich 
víra, neohroženost v prosazování bib-
lických pravd a Boží moc, která je pro-
vázela. Někdy se stává, že jejich víru, 
neohroženost a Boží moc sami u sebe 
postrádáme a nahrazujeme ji formami, 
které tito bratři zavedli jen proto, že to 
bylo v tehdejší době přiměřené (výběr 
písní, průběh shromáždění, způsob 
oblékání, vybavení sborové místnos-
ti…). Je tedy třeba usilovat o návrat 
k jejich víře, neohroženosti a Boží 
moci. Tam, kde mladí či nedávno obrá-
cení bratři a sestry vidí v životě starší 
generace víru a působení Boží moci, 
rádi oželí moderní formy. Zároveň 
starší generace žijící vírou a biblický-
mi hodnotami bude jednak vstřícněj-
ší k moudrému zavádění současných 
forem ve sboru a jednak navrhované 
změny bedlivě srovnává, zda jsou 
v souladu s Písmem.

Jak my starší generace předáváme 
mladým nebo novým lidem hodno-
ty, které jsme převzali od svých otců? 
Děláme to vůbec? Udržujeme a rozvíjí-
me vztah s mladou generací ve sboru? 
S úctou a láskou? Čiší z nás víra a neo-
hroženost našich otců? Jakmile už jed-
nou vzniknou spory o to, co změnit 
a co nechat, pak zpravidla nezbývá, 
než mnohem víc komunikovat, milo-
vat, odpouštět, učit se na věc dívat oči-
ma toho druhého a případně i ustupo-
vat (na obou stranách). 

Mám za to, že v současnosti by bylo 
dobré řadu věcí, které jsme v našich 
sborech převzali, znovu zvážit, biblic-
ky prověřit a s větší pečlivostí předá-
vat další generaci mladých lidí.

Vyhnánkovcov
190 rokov

Deväťdesiatka sestry 
Rúth Jergovej–Sirackej
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V okamžiku bylo všechno úplně jinak…
ale Bůh zůstal se mnou

Před rokem, 21. září 2013, jsme se 
s manželovými rodiči vraceli autem 
z Brna do Českého Těšína. Bylo to ve 
večerních hodinách, seděla jsem na 
místě vzadu za spolujezdcem a vesele 
vyprávěla rodičům čerstvé zážitky ze 
srazu ze střední školy po deseti letech.

Pak už si nepamatuji nic…
První, na co si vzpomínám, byl vzdá-

lený hlas přístroje: „Nehýbejte se, CT 
mozku probíhá!“

Stali jsme se účastníky těžké auto-
nehody. Narazilo do nás protijedoucí 
předjíždějící auto, nejdříve zepředu, 
pak zboku. Z minuty na minutu bylo 
všechno úplně jinak.

Ten den se stal pro mě životním mez-
níkem, nehoda pro mě znamenala na-
dvakrát zlomenou páteř – krční a beder-
ní obratel (C2, L1), zlomené předloktí, 
otřes mozku, bezvědomí. Z obou aut 
jsem dopadla nejhůře já.

Následoval týden v brněnské nemoc-

nici, šest týdnů s korzetem, deset týdnů 
vysoký krční límec.

Netýkalo se to jen mého těla, ale pro-
jevilo se to i na mé psychice. Čtyři měsí-
ce labilní psychika, půl roku docházení 
na rehabilitaci, lázně a léčba jizev probí-
há doposud.

Jizvy jsou to jediné, co na mě nyní 
zvenku uvidíte, ale můj rentgen by 
vám ukázal šest šroubů v ruce, a dvoji-
tě, vertikálně plus příčně horizontálně, 
zpevněnou páteř kovy se čtyřmi šrouby, 
které tam zůstávají napořád. Je to jiné 
než dřív a plynou z toho i určitá trvalá 
omezení.

Po nehodě a po operaci jsem se cítila 
dobře. Nejspíš mi to celé, díky otřesu 
mozku a vlivem léků, úplně nedocháze-
lo, ale to, co mě potkalo, bylo pro moje 
tělo i psychiku natolik závažné, že to 
ve mně zanechalo hlubokou stopu. Asi 
po třech týdnech jsem totiž prožila nej-
spíš něco, čemu se říká posttraumatický 

syndrom. Zkolabovala jsem, omdlela do 
bezvědomí, pozvracela se. Museli mě 
domů odvézt na vozíčku, vytáhnout po 
schodech. Nezůstalo jen u toho jednoho 
okamžiku, ale nastalo pak období, kdy 
jsem byla psychicky na dně. Nedokáza-
la jsem si dojít ani na WC, natož zavést 
děti do školky.

Byl to velký nápor na mou rodinu, 
protože máme dvě malé děti. Byl to 
nápor na mé okolí, protože u nás šest 
týdnů bydleli mí rodiče a se vším mi 
pomáhali. V lednu jsem oslavila 30 let. 
Měla bych být na vrcholu svých sil, ale 
já se takto vůbec necítila, spíš naopak. 
Musela jsem si dávat malé cíle, bála 
jsem se vyjít ven, začínala jsem jedním 
kolečkem kolem domu, potom dvěma 
kolečky… Představa, že bych měla jít 
do obchodu, mě stresovala. Sebemenší 
maličkosti, které byly předtím napros-
to normální, ve mně vyvolávaly úzkost 
a strach, kdy zase zkolabuju.
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Lidé okolo nás se ptali: Proč se to sta-
lo? Existuje taková představa, podle mě 
často mylná, že těžké věci přichází do 
života jako trest. Nebo že je Bůh posí-
lá jako volání zpět ke zbožnému živo-
tu. Ale když se těžká věc stane Božím 
služebníkům, tak se lidé ptají o to víc: 
„Proč?“ Já sama jsem neměla potřebu se 
takto ptát a ani nemám. Nejdřív mi to 
asi nedocházelo, brala jsem to jen jako 
šest týdnů v korzetu. Doufala jsem, že 
pak bude dobře, ale ono to sundáním 
korzetu teprve začalo.

Když věřím Bohu, sloužím mu, mám 
ho ráda a žiju s ním, znamená to, že se 
mi těžké věci vyhnou?

Mohu si nějak vysloužit to, že se mi 
nikdy nic nestane?

Když si budu pravidelně číst z Bible, 
chodit do církve, dělat dobré skutky, bla 
bla bla…

NE!
Bůh je ale se mnou i v těch těžkých 

věcech!
Bůh byl se mnou i v tom autě a držel 

moji páteř. Věřím tomu, protože u toho-
to typu zlomenin páteře je šestinásobně 
vyšší riziko ochrnutí než u jiných zlome-
nin. V případě mého krčního obratle sta-
čilo pár milimetrů a mohlo být všechno 
jinak. V bezprostřední blízkosti obratle 
C2 se totiž nachází centrum dýchání…

PROČ dopouští Bůh tyto těžké věci 
i v životě křesťanů? Proč nejsme imun-
ní? Možná právě proto, aby nás tyto 
těžké věci změnily, aby to změnilo naše 
přemýšlení.

příběh ze života

TEREZA ŠIMIKOVÁ

Víte, teď beru úplně jinak, když jdu 
na hory, když jedu na kole, když můžu 
zrychlit při cestě po přechodu a auto 
čeká, až přejdu, nebo když zvednu naše-
ho čtyřletého Kryštofka do náruče. (To 
bych neměla, protože traumatologem 
povolená zátěž je pro mě 10kg, ale ono 
mi to někdy prostě nedá.)

To vše jsou situace, za které bych 
jinak asi nebyla tolik vděčná jako teď, 
protože jsem poznala a zkusila si, že to 
není samozřejmost!

Jsem vděčná za to, že chodím. Běhat 
nemohu, ale to mě stejně nikdy nebavi-
lo.

Jsem vděčná, že žiju. Pro své děti, pro 
svého manžela, pro lidi okolo sebe, pro 
Boha!

Ano, je pravda, že mám strach z ces-
tování mnohem víc než dřív. Není mi 
jedno, kdo řídí auto. Nechce se mi jet 
s člověkem, kterého neznám. Musím 
bojovat s pocity úzkosti, když posílám 
své děti vlakem.

Ale nad vším, co se děje, je Bůh a to 
mě uklidňuje. Není to o tom, kdo zrov-
na řídí, nebo kdo do vás narazí!

Často jsem přemýšlela nad tím řidi-
čem, který do nás narazil. Jmenuje se 
František, je mu 23 let, a v den neho-
dy měl tři týdny čerstvě řidičák a nic 
se mu při havárce nestalo…! Pokou-
šel se mě kontaktovat, chtěl se mi 
prý omluvit, ale já na to neměla sílu. 
Nechtěla jsem ho vidět, natož s ním 
mluvit, a to ani v telefonu, našla jsem 
si ho na internetu a koukala jsem na 

něj, jak vypadá. TEN, který do nás 
narazil!!

I když jsem to tak v té době nebrala, 
procházela jsem procesem odpuštění. 
Jako bych si podvědomě říkala, že za to 
všechno může on. Po nějaké době jsem 
se rozhodla, že mu napíšu dopis. Své 
negativní pocity jsem definitivně odmít-
la a odpustila mu. Napsala jsem mu, že 
jsem mu odpustila jeho chybu, která má 
pro mě doživotní následky, ale mnohem 
víc než já, mu odpustil Bůh.

„On nás vysvobodil ze samého 
náručí smrti, a ještě vysvobodí; 

v něho jsme složili svou naději, že 
nás vždy znovu vysvobodí.“ 

(2Kor 1,10)

Ono totiž i kdyby jel pomaleji, i kdy-
by odhadl předjížděcí vzdálenost, i kdy-
by to byl zkušený řidič, i kdybychom jeli 
o hodinu dřív a ne za tmy, i kdybychom 
jeli později… tak to není o nějakém 
Frantovi, který neuměl předjíždět. Je to 
o Pánu Bohu. Bůh o mně ví a i když toto 
dopustil, tak je se mnou!

Je se mnou, když se děje zle. Nezna-
mená to, že to nebude bolet, že se mi 
nemůže nic stát. Můžu i zemřít, ale stále 
je pro mě Bůh milující Otec, který mě 
neopouští a v těch těžkých věcech pro-
měňuje moji osobnost. Díky tomu můžu 
poznávat nový rozměr života. Co vlast-
ně znamená to „žít“?

I když jsem se dotkla smrti, tak Bůh 
mě vysvobodil. A jsem mu za to vděčná.

Tereza Šimiková se 

svým tchánem Petrem
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Víra v Krista
mění život od základu

Po osmnácti a půl letech opustil 
v srpnu 2014 brány věznice Mírov Jiří 
Klásek. Odpykával si trest za vraždu 
vymahačů, kteří ho vydírali. Chtěl chrá-
nit svou rodinu, ale dopustil se činu, 
který přispěl k jejímu rozpadu. Během 
svého pobytu ve vězení přemýšlel 
o životě a své vině, studoval nábožen-
ské spisy, četl korán i bhagavadgítu. 
Seznámil se s lidmi různých církví, 
kteří ve vězení vykonávali duchoven-
skou službu a pomáhali mu na jeho 
cestě k Bohu. Víra v Krista změnila od 
základu jeho život. Dřívější agresivita 
byla ta tam a jeho psychologické testy 
svědčily o neuvěřitelné změně. Koneč-
ně prožíval pokoj. Začal se korespon-
denčně věnovat kurzům poznávání Bib-
le, až z toho bylo nakonec 15 tisíc hodin 
studia. O tom a mnoha jiných věcech 
vypráví příběh, který vám přinášíme.

Víra je ze slyšení

O svém životě jsem se rozhodl vyprá-
vět na přání mnohých věřících a přátel, 
ale také proto, abych osobně poděkoval 
Bohu za jeho přízeň. Poděkovat chci 
také těm, s nimiž jsem se setkal na své 
cestě k Bohu, jakož i všem podporovate-
lům, kteří přispěli k mé proměně citací, 
myšlenkou, radou, známkou, knihou či 
Knihou knih, Biblí. Není jednoduché si 
vše vybavit a vyprávět tak, aby to bylo 
přínosem jak pro „hledající“, tak i pro 
ty ve víře „ukotvené“. Všichni však 

potřebujeme o Bohu stále slyšet, vždyť 
víra je ze slyšení. Vím, o čem píši a vím, 
že se to týká mě samotného i těch „zdra-
vých“ a silných ve víře.

V počátcích mého duchovního života 
jsem často váhal, zda je Bůh skutečný, 
či nikoliv. Ptal jsem se, jak je to s Kris-
tem, se Satanem, se svobodnou vůlí 
člověka, s Božím vedením atd. I pozdě-
ji, když už jsem uvěřil a ocitl se v tíži-
vé situaci, potřeboval jsem povzbuzení 
přátel a posilující slova bratrů ve víře. 
Na druhou stranu ze své vlastní zku-
šenosti vím, jak je těžké přijímat něk-
teré biblické pravdy. Když se však lidé 
dívají kolem sebe, tuší, že svět nevznikl 
náhodou a že za tím stojí Bůh. Mnoho-
krát jsem si jako technik říkal: jak jsem 
jen mohl věřit tezi o náhodném vzniku 
světa?

Můj život byl jen přežíváním, 

ale Bůh mě zastavil

V určitém smyslu byla moje cesta 
k Bohu snadnou záležitostí – zastavil 
mě totiž Bůh. Nesnadné však bylo to, 
že jsem v Boha nevěřil dlouhých 45 
let. Dokonce jsem ani nevěděl, co je to 
Bible. Dokážu tedy chápat ty, kteří jsou 
natolik zaneprázdněni prací a starostmi 
o rodinu, že nemají čas Boha hledat. Boží 
cesty jsou však nevyzpytatelné a také 
v mém životě došlo k nečekané změně. 
A šlo o změnu k lepšímu, protože můj 
předešlý život byl jen přežíváním. Boží 
milost mě však zastavila a ukázala jiný 
život. Jedině s Bohem mohu vše a bez 
něho nejsem vlastně nic. Ač bych měl 
milióny – vím, co říkám, neboť jsem 
podvodem přišel o majetek asi 350 
miliónů korun – nejsem ničím, pokud 
nemám to nejcennější. V Bibli se píše 
(Mk 8,36): „Co prospěje člověku, získá-
li celý svět, ale ztratí svůj život?“ Jsem 
tedy Bohu vděčný za své zastavení, ač 
jsem mnohé ztratil, ale získal to nejcen-
nější. Nelituji času ve vězení, protože 
bylo důvodem ke změně mého myšlení 
– pýchy, zloby, nenávisti, lživosti, drob-
ných krádeží atd.

Začalo to vynálezem 

a podnikáním

Jmenuji se Jiří Klásek a narodil jsem 
se 16. prosince 1951 v Olomouci. Tam 

jsem i bydlel, pracoval a podnikal až 
do roku 1996, kdy jsem byl uvězněn. 
Jsem strojní technik, vyučen i kovářem 
a mým koníčkem bylo zlepšování všeho 
kolem. Vzhledem k tomu, že jsem urči-
tou dobu pracoval jako vedoucí výrobní 
kooperace, znal různé podniky v teh-
dejší ČSSR, věděl, kdo co vyrábí, jaké 
má možnosti výroby a co naopak shání. 
Z toho důvodu jsem začal v tomto obo-
ru také podnikat – zajišťoval jsem spo-
lupráci mezi podniky. Při této činnosti 
jsem zřídil největší kopírovací středis-
ko jako služby obyvatelstvu (agentura 
SAVS).

Když jsem se setkával s kamarádem, 
hlavním dispečerem dopravního podni-
ku a hrával s ním šachy, stěžoval se mi 
na problém s jízdenkami. Navrhl jsem 
mu, že mu vyrobím zcela nový neme-
chanický znehodnocovač jízdenek. 
Tak začala naše spolupráce na zaříze-
ní, které chtěli všichni ředitelé zavést 
do svých dopravních prostředků. Jako 
strojař jsem si vzal ke spolupráci firmu 
FY, zabývající se elektronikou, a ta mě 
začala časem šidit. Rozvázal jsem s ní 
tedy spolupráci a začal vše dělat zno-
vu s vývojáři z vysoké školy. Od města 
Olomouc jsem dostal záruku na dvace-
timiliónový úvěr. Musel jsem přesvědčit 
všechny zastupitele města, což mimo 
jiné také svědčilo o dobrém podnikatel-
ském záměru.

Prohraný konkurz, 

půjčky a vražda vyděračů

Po mnohém úsilí jsem se svými pade-
sáti zaměstnanci osadil autobusy, tram-
vaje a trolejbusy ve městech Brno, Jab-
lonec, Jihlava, Liberec, Most, Olomouc 
a Zlín svými novými znehodnocovači 
jízdenek. Při konkurzu v Praze a Ostra-
vě jsem „žel“ prohrál, protože mí dří-
vější spolupracovníci podplatili vedení 
měst, aby sami získali zakázky. Slovo 
žel jsem dal do uvozovek proto, že věci, 
které se nám v danou chvíli lidsky jeví 
jako nepříjemné, ale z pohledu víry jsou 
vždy dobré.

Ztracené zakázky v Praze a Ostravě 
mě dostávaly do tíživé situace, neboť 
jsem měl značné náklady. Půjčoval 
jsem si, kde se dalo, až to vyvrcholilo 
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vyhrožováním mé rodině a já vyděrače 
postřílel. V roce 1996 jsem byl odsou-
zen k dvaceti čtyřem letům vězení. V té 
době jsem v Boha nevěřil, i když jsem 
zkoušel různá kyvadélka a věřil para-
doxně v okultní síly. S odstupem času 
mohu říci, že dnem 12. ledna 1996, kdy 
jsem se najednou ocitl ve vazbě, začala 
další etapa mého života. Jako workholi-
kovi mi scházela nějaká činnost, schá-
zelo mi setkávání se s lidmi „zvenku“.

Od touhy po kontaktu 

s lidmi k víře v Boha

Za mým spoluvězněm přicházel 
tehdejší vychovatel mladistvých, Ota 
Broch, který ve vazební věznici Olo-
mouc později působil jako vězeňský 
kaplan. Přidával jsem se k jejich roz-
hovorům o Bohu a navštěvoval také 
kapucíny, kteří přicházeli do věznice. 
Ve vazbě jsem četl vše, co mi přišlo pod 
ruku – numerologii, knihy o vesmíru, 
okultismu, kouzlech, virgulích atd. Tisí-
ce hodin jsem věnoval matematice, geo-
metrii a vynálezům, zároveň jsem stále 
navštěvoval všechny akce církví, jež 
docházely do vězení.

Na shromážděních mě přitahoval 
zájem lidí zvenčí, kteří nám vězňům 
věnovali svůj volný čas. Jezdili z daleka 
a utráceli své peníze, aby nám pomohli 
najít cestu záchrany. Proto jsem si řekl, 
že na setkání s nimi budu chodit vždy, 
i kdybych tam měl jít sám. A skutečně 
jsem ze své vlastní vůle nevynechal ani 
jedno setkání. Utvrzovalo mě to ve změ-
ně náhledu na život. Přijal jsem, že Bůh 
existuje, ale proč Ježíš? Hledání a uzná-
ní Boha nebylo tak jednoduché, jak by 
se zdálo.

Dobrá rada od sériového vraha

Doživotní vězeň Roubal (sériový vrah 
s minulostí u Svědků Jehovových) mi 
poradil, ať si v Bibli přečtu knihu Jób. 
Byla to tedy první biblická kniha, kte-
rou jsem četl a již na začátku druhé 
kapitoly mě svou logičností oslovil 10. 
verš, abych se naučil přijímat i zlé věci. 
Od té doby jsem Bibli četl a provázela 
mne až k přijetí Boha do mého života.

„To máme od Boha přijímat jenom 
dobro, kdežto věci zlé přijímat nebude-
me?“ (Jób 2,10)

V Matoušově evangeliu se mě dotkl 
verš (10,37): „Kdo miluje otce nebo mat-
ku víc nežli mne, není mne hoden.“ Ptal 
jsem se sám sebe: Jak mohu mít rád 
Boha, kterého jsem neviděl, víc než svou 

rodinu, svou ženu a dceru? Bibli jsem 
odložil. Později se ve vězení promítaly 
filmy: „Dýka a kříž“ a „Ježíš“. Ty na mě 
zapůsobily láskou, která ve mně něco 
zlomila, a já vedle Boha uvěřil i v Ježíše.

Víra v Ježíše změnila 

směr mého života

Od té doby se můj život ubíral jiným 
směrem. Stále jsem četl Bibli, dělal jsem 
si poznámky, škrtal důležité odstavce, 
citace – Bible byla můj život. A jakoby 
„náhodou“ mi začalo chodit nepřeberné 
množství knih s tématikou Boha, Kris-
ta a lásky. Byl jsem tím zcela pohlcen. 
Z každé přečtené knihy jsem si dělal 
poznámky, abych i já jednou vydal svou 
knihu myšlenek, které mě obohatily. 
Slovo náhodou jsem dal do uvozovek, 
neboť náhoda v Božím plánu nemůže 
existovat.

Za 18 let vězení jsem toho prožil mno-
ho. Uvědomil jsem si svou vinu a přijal 
od Boha odpuštění. Zároveň jsem pro-
žíval Boží ochranu, neboť jsem se tam 
nesetkal se šikanou ze strany silných, 
nesetkal jsem se s homosexualitou či 
nenávistí kvůli mé víře apod. Začal 
jsem se dívat na Bibli i trochu jinak, 
než drtivá většina křesťanů, kteří svou 
víru přejali od rodičů, kněží a učitelů. 
Já se prokousával Biblí sám. Na mnohé 
její části jsem získal specifický pohled 
a měnil jsem ho jen tehdy, když mi byl 
v Bibli ukázán a vysvětlen jiný postup. 
Začal jsem si dělat pracovní Bibli – něco 
jako konkordanci, ale ne slovní, spíše 
významovou. I tu bych chtěl jednou 
vydat, aby druhé povzbudila k jinému 
pohledu než zakořeněnému konzerva-
tismu přijatých zásad.

Život zde na zemi je školou

Začal jsem celý náš svět chápat jako 
školu, a měl jsem klid. Náš duch pro-
chází zde na zemi školou, aby ji nako-
nec opustil a odešel k Bohu Otci. Na 
zemi jsme jen hosté a to, čím prochá-
zíme, je jen zkouškou, kterou můžeme 
brát pozitivně. Písmo říká (Jk 1,7): 
„Buďte rádi, když na vás přicházejí roz-
ličné zkoušky.“ Mohu lidem říkat, že 
ovládám matematiku, ale kdo mě z ní 
vyzkouší? Jedině Test! Mohu vykládat, 
jak jsem silný věřící, jak ctím Bibli, ale 
vyzkouší mě až nějaký životní test, utr-
pení. Jen v protivenství a v těžkostech 
života může člověk růst, zrát a zmoud-
řet. Musí se však těžkostem postavit 
čelem a přetvářet je.

Škála utrpení je velice dlouhá a vždy 
se najde někdo, kdo trpí ještě víc než 
já. Všechno, co na nás doléhá – rozvo-
dy, vyhazovy z práce, nemoci, úrazy, 
havárie, války, smilstva je jen zkouška 
na nás seslaná. Zasahováni jsou i Boží 
služebníci. Prorok Abakuk píše (3,17n): 
„I kdyby fíkovník nevypučel, réva neda-
la výnos, selhala plodnost olivy, pole 
nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, 
ve chlévech dobytek nebyl, já budu jáso-
tem oslavovat Hospodina, jásat k chvá-
le Boha, který je má spása.“

Pokoj v životních zkouškách

I na mě dolehla zkouška. Před osmi 
lety mi žena napsala dopis, že se chce 
rozvést. Uvědomil jsem si, že je to má 
nová zkouška, a zůstal jsem klidný. Ptal 
jsem se jako žalářník v knize Skutků 
(16,30): „Co mám dělat?“ A dostal jsem 
stejnou odpověď (16,31): „Věř v Pána 
Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo 
jsou ve tvém domě.“ Věřím tedy, že i má 
žena a dcera budou jednou zachráněny.

Je to již 10 let, co jsem vyplňoval 
Emauské biblické kurzy, zasílané 
z Havířova. Je v nich spousta nádher-
ných moudrostí, které můj život oboha-
tily. Čerpal jsem z nich i poznámky pro 
mou budoucí knihu. Chtěl bych touto 
formou poděkovat všem, kteří se podí-
lejí na zasílání a vyhodnocování těchto 
korespondenčních kurzů. Zvlášť vděč-
ný jsem za ty, kdo do věznic po celé ČR 
docházejí a přibližují vězňům Boha. Bib-
le je ten nejlepší zdroj inspirace k lepší-
mu životu.

 „Odpouštějte, a bude vám 
odpuštěno.“ (Lk 6,37)

„Neboť jestliže odpustíte lidem 
jejich přestoupení, i vám odpustí 

váš nebeský Otec.“ (Mt 6,14)

Vedle lásky považuji za hlavní pilí-
ře života víru a odpuštění. Jinak se 
z ďábelského kruhu nenávisti nevy-
maníme. Ten lze prolomit jen něčím, 
co leží mimo logiku nenávisti, totiž 
odpuštěním! Biblickou moudrost 
však přijmu až poté, co do svého 
života přijmu Boha. Věřím-li v Boha, 
stávám se nepohnutelným, mám úto-
čiště u Nejvyššího (Ž 91,9). Když se 
o Boha opírám, chrání mne pokojem.

Kontaktní adresa pro dotazy: 
Tunklova 5, 789 01 Zábřeh na Moravě 

příběh ze života
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vzpomínka

PETR KUCHARCZYK

Milan 
       Grobelný

Dne 18. října 2014 odešel k Pánu po 
dlouhé těžké nemoci ve věku 62 let 
bratr v Kristu, Milan Grobelný. Pohřeb 
proběhl ve čtvrtek 23. října v nové 
obřadní síni v Karviné-Ráji a Božím 
slovem sloužili bratři Pavel Boháč a Petr 
Kucharczyk, jehož slovo přinášíme jako 
vzpomínku na bratra Milana Grobelné-
ho i čtenářům časopisu.

„Ostatní Chizkijášovy činy 
a všechny jeho udatné skutky, 
a jak udělal rybník a vodovod, 

aby přivedl do města vodu, 
jsou zapsány v knize Letopisů 
judských králů. Chizkijáš ulehl 

se svými otci…“ 
(2Král 20,20-21)

Už jste se někdy pozastavili nad 
tím, jak na vás budou lidé vzpomínat? 
Budou mít vůbec na co si z vašeho či 
mého života vzpomenout? Jsou lidé, 
kteří ve vzpomínkách druhých zůstáva-
jí dlouho, nebo po nich zůstalo něco, co 
je vidět – po judském králi Chizkijášovi, 
například vodovod – ale pak jsou zde 
i lidé, jejichž jména jsou zcela zapome-
nuta.

Když se Milan narodil svým rodičům, 
Miroslavovi a Rút, tak byl jimi už od 
rané ho dětství veden do shromáždění 
věřících. Tam, stejně tak jako doma, 
slýchával biblické příběhy. Tatínek 
s maminkou ho vedli k poznávání Bib-
le a vydávali mu osobní svědectví o ži-
vém Pánu Bohu. V deseti letech se však 
Milan ocitl doslova „na hraně“ života 
a smrti. Jeho těžká nemoc a s ní sou-
visející obtížná operace mobilizovala 
shromáždění věřících k modlitebnímu 
zápasu za chlapcovo uzdravení. Říkáva-
lo se o něm: „Tyn synek je vymodluny.“

Sám Milan, když vzpomínal na dět-
ství, říkal, že byl ve shromáždění hod-
ný a potichu, což bylo někdy i tím – 
jak sám s úsměvem dodával – že jako 
dítě usnul a spal. Pán Bůh ale Milana 
nenechal duchovně spát. Když mu bylo 
dvacet let, promluvilo k němu Boží 
slovo na silvestrovském shromáždění 

v Horní Suché. Doma pak uvěřil v Ježí-
še Krista, jako svého osobního Zachrán-
ce z hříchu. Živý vztah s Pánem Ježíšem 
byl pro Milana životním stylem. Stejně 
tak i služba a práce v Křesťanském sbo-
ru Karviná, kde desítky let věrně sloužil 
jako starší sboru. I v období, kdy ho 
provázely bolesti a on už nebyl schopen 
si sám číst Bibli, se snažil poslouchat 
biblická kázání.

Jako 22 letý spojil svůj život s Dankou, 
rozenou Siwkovou a v manželství spolu 
prožili krásných 40 let. Z jejich láskypl-
ného vztahu se narodily dvě děti, dcera 
Ester a syn David, a po sňatku Ester pak 
později přišly na svět vnoučata Rene-
ček a Tobijášek. U příležitosti oslav 50. 
narozenin Milana a Danky jsem byl 
požádán o biblickou úvahu a tak jsem 
jim tehdy četl text z Lukášova evangelia 
o Zacharijášovi a Alžbětě:

Za dnů judského krále Heroda byl 
jeden kněz, jménem Zacharijáš, 

z Abijášovy kněžské třídy, a jeho 
manželka byla z dcer Áronových 

a jmenovala se Alžběta. 
Oba byli v Božích očích 

spravedliví a chodili bezúhonně 
ve všech Pánových přikázáních 

a ustanoveních. 
(Lk 1,5-6)

Oba, jak Zacharijáš, tak i Alžběta 
byli spravedliví – ne podle toho, jak 
je posuzovali lidé, ale v Božích očích. 
Chodili bezúhonně, což není řeč o bez-
chybnosti a naprosté dokonalosti, ale 
o touze žít v osobním vztahu s Pánem 
Bohem a o spoléhání se na Boží odpouš-
tějící milost. Zacharijáš byl kněz, sloužil 
kněžskou službou a jeho žena Alžběta, 
pocházející rovněž z kněžské rodiny, 
mu vytvářela odpovídající zázemí.

Viděl jsem tu podobnost v životě 
Milana a Danky. Oba byli v Božích 
očích, díky víře v Pána Ježíše, spravedli-
ví. Milan stál v kněžské službě s podpo-
rou ze strany své ženy. Když v listopadu 
před dvěma lety začal Milan pociťovat 
počátky nemoci, tak to byla právě pře-

devším Danka, která o něho s obrov-
ským nasazením až do jeho posledních 
dnů pečovala. V době nemoci měl Milan 
doma své pevné zázemí a tam si také 
přál prožít poslední dny svého života, 
v kruhu svých nejbližších: manželky 
Danky a syna Davida.

I ve svém civilním zaměstnání v elek-
trárně v Dětmarovicích, kde na různých 
technických pozicích pracoval 40 let, 
se jeho přístup vyznačoval vytrvalostí, 
precizností a spolehlivostí. S nárůstem 
pracovních nároků a objemu práce 
v posledních letech se „vyrovnával“ po 
svém. Díky smyslu pro zodpovědnost si 
nosil práci domů, aby tak po večerech 
stíhal nestíhatelné a předkládal výsled-
ky práce v požadovaném termínu.

Z biblického textu zaznělo na úvod: 
„Chizkijáš ulehl se svými otci…“ Jak 
budeme na Milana vzpomínat? Za co či 
pro co si ho budeme pamatovat? Mož-
ná se vám honí hlavou a vyhodnocuje-
te různé společné zážitky a zkušenosti. 
Možná si vybavíte jeho vlastnosti, ale 
nejdůležitější hodnocení je to, které při-
chází od Pána Boha (Ž 116,15): „Vzácná 
je v očích Hospodinových smrt jeho 
věrných.“ Pod dojmem tohoto výroku 
můžeme na závěr říct, že u Pána Boha 
jsou vzácní ti, kteří zůstanou věrní až do 
konce. Ti mohou společně s apoštolem 
Pavlem vyznat (2Tm 4,7-8): „Dobrý boj 
jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru 
jsem zachoval. Nakonec je pro mne 
připraven věnec spravedlnosti, který 
mi v onen den předá Pán, spravedlivý 
soudce. A nejen mně, nýbrž i všem, kte-
ří milují jeho zjevení.“
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ZPRACOVAL
JAROMÍR ANDRÝSEK

Vanda Kubienová
Kdo znal Vandu Kubienovou, roze-

nou Zabystrzanovou, věděl, že šlo 
o ženu s mimořádnou schopností se 
vcítit, porozumět a pomáhat. Doma 
často mívala osoby s různým zdravot-
ním postižením a starala se o ně. Měla 
přátele mezi lidmi vyloučenými na 
okraj společnosti, pomáhala potřeb-
ným, až to bylo nakažlivé. Nakažlivý 
byl i její úsměv.

O to víc zasáhla její blízké – manžela, 
syny s partnerkami, rodiče a souro-
zence – zpráva o její nemoci. Zasaženi 
byli všichni, kdo ji znali. Proč se zlé 
věci dějí dobrým lidem? Otázka, která 
napadla nejednoho z jejích příbuzných 
a přátel. Znakem světa, jehož jsme sou-
částí, však zůstává pomíjivost a smrtel-
nost, bolest a utrpení, ztráty a loučení. 
Na této povaze padlého světa nic nemě-
ní ani skutečnost, že do něj vstoupil 
Boží Syn, Ježíš Kristus, se svým krá-
lovstvím, aby všem, kdo ho přijali a věří 
v jeho jméno, dal život, který nepomíjí. 
Vanda evangeliu věřila a byla dobrým 
svědkem Ježíšovy moci, která se naplno 
projeví, až starý věk pomine a nový se 
ujme vlády.

Vanda Kubienová se narodila 6. úno-
ra 1965 v Českém Těšíně Janovi a Žofii 
Zabystrzanovým jako jejich první dítě. 
Časem do rodiny přibyli její sourozen-
ci Petr a Daniel, s nimiž Vanda prožila 
v rodině šťastné dětství. Od malička 
navštěvovala spolu s rodiči shromáždě-
ní Křesťanského sboru v Českém Těší-
ně a v Těrlicku. Blízký jejímu srdci byl 
i Koňakov, rodiště jejího otce a místo 
prvních bratrských shromáždění na 
Těšínsku.

sestřenicím a bratrancům dobrým pří-
kladem.

Ráda zpívala. Působila v pěvec-
kém sboru Živá píseň, kde svým zně-
lým altem zpívala ke cti svému Pánu 
a k potěšení a povzbuzení věřících. 
V pěveckém sboru se také poznala se 
svým budoucím manželem, Vilémem 
Kubienou. Po krátké známosti a zásnu-
bách se vzali, když dosáhla věku 20 let. 
Přestěhovala se z Českého Těšína do 

Když z kraje roku Vanda zjistila, že 
má na dvou místech nespecifikované 
nálezy, podstoupila spousty vyšetře-
ní, ale nikdy nebyla schopna říct, co jí 
vlastně je. Mluvila o tumoru na rozmezí 
nezhoubného a zhoubného. Přitom se 
snažila zdravě stravovat a spát dostateč-
ně dlouho. Její jmenovkyně, teta Van-
da Zabystrzanová-Świderová, odešla 
zhruba v jejím věku. Dědeček, Karel 
Zabystrzan, také. Zdá se, že Vanda nes-
la úděl rodinné anamnézy.

V posledních měsících věděla, že 
je těžce nemocná. Svěřila se do rukou 
Boha, kterému důvěřovala. Nikdy si na 
nic nestěžovala a do poslední chvíle své-
mu manželovi říkala: „Neboj se, toliko 
věř!“ Vanda Kubienová byla v pátek 3. 
října převezena do nemocnice. Co je lás-
ka až k smrti poznala, když ruku v ruce 
se svým manželem, maminkou a nej-
bližšími, procházela údolím šeré smrti 
vstříc Pánu Ježíši, který na ni čekal, aby 
ji přivedl do své slávy. V neděli ráno 5. 
října ji Pán povolal k sobě.

Pohřeb proběhl v pátek 11. října 2014 
v 15.00 hod. Na poslední cestu, na nový 
hřbitov v Horním Těrlicku, přišli sestru 
v Kristu, Vandu Kubienovou, doprovo-
dit vedle rodinných příslušníků i věřící 
ze širokého okolí a zahraničí, přátelé 
a lidé, kterým pomáhala. Slovem slouži-
li bratři P. Budina st. a C. Bassara, mod-
litbou P. Boháč, písněmi pěvecký sbor 
Živá Píseň, sourozenci Z. a M. Ručkovi, 
manželé Z. a D. Kazcmarczykovi a N. 
a J. Pípalovi.

vzpomínka

„Konala mnoho dobrých skutků 
a štědře rozdávala almužny.“ 

(Skutky apoštolů 9,36)

Havířova. Manželům Kubienovým se 
pak narodili synové Lukáš a Petr. Vycho-
vávali je k samostatnosti a víře v Krista. 
Snažili se být svým synům příkladem. 
Pravidelně navštěvovali Křesťanský 
sbor v Havířově, kde také sloužili. Když 
jim synové dospívali, modlili se spolu 
s manželem za jejich budoucí nevěs-
ty. Bůh jejich modlitby vyslyšel. Svého 
mladšího syna Petra vedla Vanda jako 
matka k oltáři. Z nevěsty Katky měla 
stejnou radost jako ze Zuzany, s níž se 
zasnoubil starší syn Lukáš.

Vanda byla celý svůj život veselá 
a milovala lidi, kterým sloužila. Ti ji 
za to měli opravdu rádi. Touha pomá-
hat se u Vandy projevovala od malič-
ka. Byla součástí její osobnosti. Starala 
se o nemocné a osoby se zdravotním 
postižením. Vařila, oblékala, povzbuzo-
vala. Dělala to nezištně až do konce své-
ho života. Když neděli před svým odcho-
dem na věčnost, připravovala Vanda ve 
sboru pohoštění a pak v kuchyni uklí-
zela, nikoho v tu chvíli nenapadlo, že to 
je její poslední služba. Přitom se stále 
dívala dopředu. Chtěla se věnovat soci-
ální službě a kvůli tomu ukončila minu-
lý rok maturitou střední sociální školu 
ve Frýdku Místku. Nakonec ji Pán daro-
val možnost vést obchod s bylinkami, 
kde už nějakou dobu pracovala. To byl 
její druhý sen. Bylinky vnímala vždyc-
ky jako „leky z Boźej apteky“. Když 
obchod převzala, byla šťastná. Míchala 
lidem bylinkové směsi na jejich neduhy 
a při tom vyprávěla o Bohu a jeho lásce 
k lidem.

Starala se o nemocné a osoby se 
zdravotním postižením. Vařila, 
oblékala, povzbuzovala. Dělala 
to nezištně až do konce svého 

života.

Jako dítě jezdila na dětské pobyty do 
polského Gościejowa, které vedl bratr 
Czeslaw Bassara. Ve svých devíti letech 
na jednom z letních křesťanských poby-
tů v Petříkově na Vsetínsku zareagova-
la na výzvu evangelia a odevzdala svůj 
život Pánu Ježíši. Její příklad pak násle-
doval i bratr Petr, který byl na pobytu 
s ní. Vanda byla oběma svým sourozen-
cům, Petrovi i Danielovi, ale i mladším 
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11. října 1414 se vydal na cestu do Kostnice 
spolu se svými přáteli na církevní koncil 
český katolický kněz Jan Hus. Chtěl tam 
hájit navrhované reformy církve, která se 
značně odchýlila od původní církve, jak 
ji známe z Bible. O devět měsíců pozdě-
ji stanul na hranici, kde byl 6. července 
1415 upálen jako kacíř. Odmítl odvo-
lat své postoje a zříci se pravdy, kterou 
poznal v Bibli a za kterou bojoval.

17. dubna 1521 stál Martin Luther na 
říšském sněmu ve Wormsu, kde byl 
vyzván, aby odvolal. Po dni na rozmyš-
lenou odmítl s následujícím vysvětlením: 
„Nemohu a nechci odvolat, protože je to 
nebezpečné a nemožné, dělat něco proti 
svědomí.“ Luther si uvědomoval, že toto 
vyznání mohlo znamenat také jeho smrt.

18. února 1943 byli gestapu udáni souro-
zenci Hans a Sophie Schall. Byli překva-
peni při rozdávání letáků, které vyzývaly 
k odporu proti nacionálnímu socialismu. 
O čtyři dny později byli odsouzeni k smr-
ti a ještě téhož dne ve vězení München-
Stadelheim sťati gilotinou.

13. září 2005 se v Praze na Karlově náměs-
tí zastal Michal Velíšek napadené ženy 
s kočárkem. Muž vytáhl na Velíška pis-
toli a několika výstřely ho zasáhl do blíz-
kosti břicha. Zranění byla natolik vážná, 
že jim i přes blízkost špičkové nemocnice 
a usilovnou snahu lékařů podlehl.

12. září 2009 zemřel 40letý Dominik Flo-
rian Brunner. Byl z pomsty zmlácen 
a zkopán dvěma mladíky v Mnichově 
v S-Bahnu Solln a zemřel krátce poté na 
selhání srdce. Chvíli předtím přispěchal 
na pomoc čtyřem školákům, kteří byli 
těmito mladíky ohrožováni.

  Kteréhosi dne v roce 2013 na jed-
nom gymnáziu v Nordrhein-Westfalen: 
V hodině biologie probírali téma „evolu-
ce“, přičemž byl zmíněn také kreacionis-
mus. Už prostý selský rozum nám říká, 
že je to nesmysl, konstatuje učitelka. Jed-
na žákyně se nesměle hlásí a vyznává: 
„Já ale věřím ve stvoření…“

Co vede lidi k tomu, aby i za nej-
těžších okolností konali to, co je správ-

né? Co je k tomu žene, že se dokážou 
postavit i proti většině, i když musí 
počítat, že za to sklidí jen nepříjem-
nosti? I když dnes žijeme v tolerantní 
(zdánlivě) době, člověk se může velice 
rychle ocitnout pod tlakem, zastává-li 
názory, které jsou mimo hlavní proud.

Ctnost statečnosti nebo také odvahy 
nám pomáhá činit správné věci i v obtíž-
ných situacích.

Aby se dělo dobro

Tato ctnost nepředstavuje sama 
o sobě žádnou cenu. Vztahuje se k ně-
čemu vyššímu: k dobru. Statečnost 
„nabývá svůj vlastní smysl teprve ve vzta-
hu k něčemu jinému,“ píše Joseph Pieper.1 
Odvážní lidé mají vyšší cíle než jejich 
vlastní blahobyt anebo vlastní pověst. 
„Statečný se nedívá na svou vlastní morální 
sílu, ale na dobro, které se má uskutečnit, 
anebo zlo, které je třeba odstranit.“2

C. S. Lewis poukazuje na to, „že 
odvaha není prostě jedna ze ctností, ale 
forma, kterou na sebe bere v rozhodují-
cím okamžiku každá ctnost.“3 Jakou cenu 
mají moudrost, spravedlnost, cudnost, 
milosrdenství nebo poctivost, jestliže 
se v rozhodujícím okamžiku zlomí-
me? „Pilát byl milosrdný, dokud to nebylo 
nebezpečné,“ píše Lewis trefně.

Proč potřebujeme odvahu?

Náš svět není dokonalý. Dobro se 
automaticky neprosadí. Naopak: od 
chvíle, kdy lidé padli do hříchu, existu-
je sklon ke špatnému. Hřích „leží přede 
dveřmi.“4 Stačí jen otevřít dveře a hřích 
se stane skutečností. Naproti tomu 
o dobro – pokoj a posvěcení – je třeba 
usilovat.5 Dobro musíme chtít, podporo-
vat a chránit.

Tuto skutečnost bere v úvahu ctnost 

1  Josef Pieper: Das Viergespann, Kösel-
verlag München, 1964, str. 171 (Kniha 
byla nově vydána pod názvem „Über die 
Tugenden“, 2004 Kösel-Verlag München)

2  William J. Hoye, Tugenden, 2010 Grüne-
wald Verlag Ostfildern, str. 113

3  C. S. Lewis, Dienstanweisung an einen 
Unterteufel (Rady zkušeného ďábla), 
Herder-Verlag Freiburg 1975, str. 129. 

4  1M 4,7
5  Žd 12,14

Ctnosti Statečnost
(4. díl)

Ralf Kaemper
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statečnosti. Počítá s tím, že o dobro je 
třeba bojovat a proti zlému je nutno se 
postavit. Počítá také s tím, že to něco 
stojí. Že ten, kdo jedná odvážně, utrží 
rány a bude muset přinést oběť.

Střed mezi zbabělostí 

a ztřeštěností

Podle Aristotela je statečnost středem 
mezi zbabělostí a ztřeštěnou, šílenou 
odvahou.6 Nejde o odvahu samotnou, 
nebo dokonce o hrdinství, ale o dobrou 
věc. „Statečnost nehledá v překonávání 
nebezpečí samotné nebezpečí; ale uskuteč-
nění dobra, rozum. Bez spravedlivé věci 
neexistuje pravá statečnost.“7

Odvážný vidí

Odvážný není naivní, vidí. Ví, jaké 
může mít jeho jednání následky. Nepo-
hrdá životem. Naopak: „Radost, zdraví, 
úspěch, štěstí. Všechny tyto věci jsou ori-
ginální zboží, kterých se křesťan nezříká 
a nepodceňuje je; jedině v případě, aby si 
uchoval vyšší statky.“8

To je zcela v Ježíšově smyslu, který 
říká: „Jaký prospěch bude mít člověk, zís-
ká-li celý svět, ale svůj život (nebo svou 
duši) ztratí? A zač získá člověk svůj život 
zpět?“9 Josef Pieper k tomu poznamená-
vá: „Ctnost statečnosti chrání člověka před 
tím, aby svůj život miloval takovým způso-
bem, že ho ztratí.“10

Ježíš Kristus je vůbec obrovský pří-
klad statečnosti. V zahradě Getsemane 
Pán prosí: „Otče, chceš-li, odejmi ode mne 
tento kalich, ale ne má nýbrž tvá vůle se 
staň.“11

Zde vidíme podstatu pravé statečnos-
ti. Ježíš ví, co se mu stane, přesto však 
podřizuje vůli Boží svou vlastní vůli. 
A přitom riskuje svůj život!

Odvaha je dobrovolná

Kristus vydal svůj život za nás z vlast-
ní vůle.12 Nikdo ho k tomu nenutil. Již 
Aristoteles poznamenal, že odvážný 
jedná dobrovolně: „Volí a trpí, protože je 
to mravně dobré a opak je špatný.“13 Úsi-
lí o vlastní čest a jednání ze strachu 
z ostudy ještě není skutečná odvaha. 

6  Viz k tomu: Aristoteles, Nikomachická 
etika, NE III, 10, 1115b

7  Hoye, str. 104
8  Pieper, str. 169
9  Mt 16,26
10  Pieper, str. 188
11  Lk 22,42
12  Viz Mt 26,53-54
13  Aristoteles, NE III, 11, 1116a

Vynucená jednání  – např. nadřízený-
mi – se nedají nazývat odvážnými. Také 
jednání v hněvu (např. z křivdy) nejsou 
ještě statečná.

Odvaha a riziko

Kdo je statečný, nechce záležitosti pro-
stě strpět anebo jim nechat volný prů-
běh. Je hotov přinést oběť – pro dobrou 
a spravedlivou věc. Ví však: statečnost 
má cenu. Proto ztřeštěný člověk není 
odvážný, ale lehkomyslný. Mít odvahu 
je riskantní. Podstata statečnosti „není 
v tom, že neznáme strach, ale v tom, že se 
ze strachu nedáme přinutit ke zlému anebo 
odradit od uskutečnění dobra.“14

Zde se liší křesťanská odvaha, kte-
rá může vést také i k mučednictví, 
od islámských sebevražedných činů. 
Křesťanský mučedník trpí násilí až 
k smrti, které mu působí jiní. On sám 
ale nesmí nikomu působit násilí. To 
totiž Kristus jednoznačně zakázal.15 Sta-
tečnost musí někdy snášet utrpení. Nes-
mí však nikdy působit utrpení jiným.

Proč je statečnost tak vysoce 

aktuální a nezbytná?

Naše doba je tolerantní jen zdánlivě. 
Určité názory, které se nehodí do spo-
lečenského konsensu, jsou vykazovány 
a potlačovány. Benedikt XVI varoval 
v roce 2010 před „netolerantním nárokem 
nového náboženství, které předstírá, že je 
všeobecně platné… To, že ve jménu toleran-
ce se tolerance odstraňuje, je skutečná hroz-
ba, před níž stojíme.“16

Bdělí a nekonformní žurnalisté to 
potvrzují. Tak poukazuje autor FOCUS 
Thomas Wolf koncem ledna 2013 na 
nové tabu v Německu: „Tam, kde kdysi 
šlo o utopii o světě bez represí, panuje dnes 
atmosféra podsouvání a podezírání, přizpů-
sobování a pokrytectví, vůči které připa-
dá údajná zatuchlost 50tých let jako čistý 
vzduch… Politická korektnost vede místo 
k otevřenosti a toleranci ke zbabělosti a opi-
čení se.“17

Právě v době nové zbabělosti 
a papouškování potřebujeme znovu 
ctnost statečnosti.

14  Pieper, str. 178
15  Viz Mt 26,51nn; Jan 18,36
16  Benedikt XVI, Licht der Welt, Her-

der Verlag Freiburg 2010, str. 72
17  http://www.focus.de/finanzen/

news/political-correctness-klappe-zu_
aid_908582.html, odv. 13.2.2013

Jak se stát odvážným?

Odvaha roste s přesvědčením o hod-
notách, pro které stojí za to být odváž-
ným. Kdo chce být odvážným křesťa-
nem, potřebuje pohled pro to, co je pro 
Boha důležité. A ten získá tím, že se 
bude zabývat jeho slovem. Právě tak 
potřebuje bdělý pohled na své okolí. Je 
spousta příležitostí, jak cvičit odvahu ve 
všedních dnech: zde je např. přetížená 
hospodyňka a matka, která čelí nově 
každému novému dni, protože odpoví-
dá za své děti – a to, i když nemá žád-
nou oporu. Anebo to je spousta malých 
situací, kde se můžeme cvičit v pravdi-
vosti – a tím se postavit proti lži, kde se 
můžeme zastat odvážně slabých, kteří 
nemají nikoho, kdo by se jich zastal. 
Když se cvičíme ve statečnosti v malém, 
snáze nám připadne i odvaha ve vel-
kém.

Statečnost je krásná

Máloco ovlivní a pohne lidmi tak 
trvale, jako odvážný a spravedlivý čin. 
Již Aristoteles poukázal na krásu odva-
hy: „Odvážní však nemáme být z donucení, 
ale proto, že je to mravně krásné.“18 Také 
Tomáš Akvinský konstatuje, že „krása 
náleží každé ctnosti.“19 Ctnosti proto ne-
jsou něčím, co je proti životu či nějakým 
mrzoutstvím, ale něčím krásným, co 
vede v konečném důsledku k radosti.

Když Kristus obětoval svůj život za 
nás – což je ten nejodvážnější čin, jaký 
se kdy udál – měl před očima jediný 
cíl: „před ním ležící radost“. To mu dalo 
sílu obstát. Bible nás vyzývá, abychom 
se orientovali podle toho: „S pohledem 
upřeným na Ježíše, který vede naši víru 
od počátku až do cíle. Místo radosti, která 
se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje 
na potupu; proto usedl po pravici Božího 
trůnu.“20

A tento Kristus, který nyní sedí na 
pravici Božího trůnu a zastává se nás21, 
na nás volá: „Ve světě máte soužení (máte 
strach). Ale vzchopte se, já jsem přemohl 
svět.“22

18  Aristoteles, NE III, 11, 1116b
19  Tomáš Akvinský, Summa theologi-

ae, II-II, q 141, a.2 zu 3
20  Žd 12,2
21  Ř 8,34
22  J 16,33

křesťanský život
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Milovaní, milujme jedni 
druhých, pretože láska je 
z Boha, a každý, kto milu 
je, narodil sa z Boha a zná 
Boha. Ten, kto nemiluje, 
nepoznal Boha, pretože 
Boh je láska. V tom sa zja-
vila láska Božia v nás, že 
svojho Syna, jednorodené-
ho, poslal Boh na svet, aby 
sme žili skrze neho. V tomto 
je láska: nie že by sme my 
boli milovali Boha, ale že on miloval 
nás a poslal svojho Syna ako zmierenie 
za naše hriechy. Milovaní, ak nás Boh 
tak miloval, aj my sme povinní milovať 
jeden druhého... My milujeme jeho, pre-
to že on prvý miloval nás. (1Jn 4,7-11.19)

Božia láska motivuje k službe

Rád by som podal krátke svedec-
tvo o našej práci vo väzniciach. Zákla-
dom každej kresťanskej služby musí 
byť LÁSKA. Boh MILOVAL a preto po-
slal svojho Syna; my MILUJEME a pre-
to kážeme. Bez lásky je akákoľvek prá-
ca zbytočná (1Kor 13). Keď sme svoju 
prácu začínali, ani sme netušili, ako sa 
neskôr rozvinie. Na začiatku sme sa v 
Kresťanskom zbore v Žiline modlili za 
duše, ktoré hynú. Milovali sme hrieš-

nikov a jedna z oblastí, 
v ktorej sme videli veľkú 
biedu a bolesť, boli práve 
väznice.

Potreba Božieho 

povolania

Po nejakom čase úprim-
ných modlitieb Pán Ježíš 
Kristus odpovedal a „sám 
od seba“ sa ozval pas-
tor z väznice v Sučanoch 
s prosbou o Nové zmlu-

vy. Boli sme ochotní mu ich poskytnúť. 
On však hovoril, že by bolo dobré k da-
rovaným novým zmluvám aj čosi po-
vedať. Tu sa vynorila otázka: je to nao-
zaj Božia odpoveď na naše prosby? Po-
trebovali sme mať istotu Božieho po-
volania, preto sme vec znova predloži-
li pred Pána. Odpovedal nám cez slovo 
Písma (Luk 4,18n): Duch Pánov je nado 
mnou, a preto ma pomazal zvestovať chu-
dobným evanjelium, poslal ma uzdravovať 
skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom pre-
pustenie a slepým návrat zraku, zlomených 
poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov 
príjemný. Porozumel som, že oni sú nie-
len vo fyzickom väzení, ale aj v vo väze-
ní hriechu. Pán Ježiš Kristus mi otvoril 
oči. Pochopil som, že to je poslanie Bo-

žieho syna, aby ich zachránil a že ak Ho 
chcem nasledovať, musím ísť aj ja, kde 
On ide.

Osem mreží na ceste 

k odsúdeným a ďalšie 

k ich srdciam

Do väznice nie je jednoduché vojsť. 
Pre ilustráciu – niekedy musíte prejsť 
aj 8 mrežami, aby ste sa stretli s odsú-
denými. A to ani nehovorím o ich stave. 
Ľahšie sa prejde cez mreže, ako sa nájde 
cesta k ľudským srdciam. Následne som 
to predložil bratom na modlitby. Niekto-
rí sa tešili, iní varovali, aby to nebolo len 
konanie na základe vlastnej horlivos-
ti. Po modlitbách a zhode s bratmi ako 
Ján Jančo a Ondrej Kuráni, sme v jedno-
te vstúpili do rozhodnutia, že pôjdeme 
slúžiť tým, ktorí to potrebujú. Keby sme 
boli na pochybách, lepšie by bolo zostať 
doma - veď ak by sme v tejto službe ne-
konali z viery, bol by to podľa Listu Rím-
skym 14,23 hriech. 

Božie načasovanie a požehnanie

Keď sme vstúpili do väznice, prišlo 
viac odsúdených, ako sme čakali. Boli 
zničení a bez nádeje, mnohí boli Rómo-
via. Tí majú zvláštnu mentalitu, tak sme 
sa modlili, čo s tým. Pán znova prediv-
ne odpovedal. Práve v tom čase som sa 
spoznal s Božím služobníkom Matejom 
Novým. Žasol som nad tým, ako to Boh 
načasoval. Predložil som mu námet na 

SILA LÁSKY

Z vystúpenia zlínskej 

kapely 180 stupňov 

vo väznici



33ŽIVÉ SLOVO

evanjelizácia

PETER PAVELKA

modlitby – našu spoluprácu vo väzni-
ciach. Keďže tento služobník má širo-
ké srdce v láske ku strateným, po mod-
litbách túto ponuku prijal. Následne sa 
stal veľkým požehnaním pre túto prácu, 
ktorú od Pána prijal.

Rozšírenie služby o ďalšie ústavy

O niečo neskôr sa radujúci pastor, 
ktorý videl ako slúžime a ako sa obraca-
jú odsúdení ku Kristovi, zamyslel a na-
vrhol nám aj ďalšie ústavy na výkon 
väzby (Ilava, Dubnica nad Váhom, Ru-
žomberok). Po modlitbách sme poveda-
li: „Kde Pán otvorí, tam pôjdeme, kde 
Ježiš Kristus pôjde, pôjdeme aj my!“ 
Po nejakom čase Matej dostal vnuknu-

tie od Pána a oslovil zlín-
sku kresťanskú kapelu 
„180⁰“. Predložil im mož-
nosť odovzdávať evanje-
lium cez hudbu. Oni sú-
hlasili a tak sa otvorili 
dvere pre koncerty kres-
ťanských piesní a sve-
dectiev. Momentálne Pán 
otvára aj väznice v Ban-
skej Bystrici, Želiezov-
ciach a aj ďalšie ústavy. 
Sláva patrí Pánovi Ježi-
šovi Kristovi! Modlite sa, 
prosím, za túto službu.

Napriek 

protivenstvám

Mohol by som rozprávať veľa príbe-
hov o protivenstvách, ako mi napríklad 
začali prepichovať pneumatiky na aute, 
niekoľkokrát mi rozbili čelné sklo a iné 
protivenstvá, ktoré súvisia s kázaním 
evanjelia. Vďaka Bohu za všetko, nemô-
žeme predsa isť inou cestou, ako išiel 
náš Pán Ježíš Kristus (Mt 10,24-25).

Ešte dve svedectvá z väznice. Keď 
sme prišli do Ružomberku do najťaž-
šej kategórie, prišiel aj jeden odsúdený, 
ktorý nám veľmi nadával a zúril. Vy-
nadal nám a odišiel. My sme sa však za 
neho modlili podľa slov Mt 5,44. Nabu-
dúce prišiel znova, ale tentoraz už ne-

zúril. Keď som sa s ním rozprával, Božia 
láska bola tak silno prítomná, že po nie-
koľkých minútach plakal ako malé die-
ťa v mojom náručí. Povedal: „Peter, ja sa 
nemôžem ešte obrátiť, najskôr sa musím 
pomstiť na tých, čo mi ublížili!“ Odpo-
vedal som mu slovami evanjelia podľa 
Marka (11,25-26): A keď stojíte na modlit-
be, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, 
aby aj váš Otec, ktorý je v nebesiach, vám 
odpustil vaše poklesky. Ale ak vy neodpus-
títe, ani váš Otec, ktorý je v nebesiach, vám 
neodpustí vaše poklesky. Plakal som spolu 
sním nad jeho smutným stavom, potom 
mi dovolil sa nad ním modliť a rozišli 
sme sa. Keď som ho po viac ako mesia-
ci znova videl na stretnutí a podal som 
mu priateľsky ruku, vedel som, že Boh 
na jeho srdci pracoval. V ten deň sa zro-
dil znovu, chvála Pánovi Ježišovi – taká 
je SILA LÁSKY!

Spomeniem aj ďalší prípad. Jeden 
zabijak, ktorý robil lúpežné prepady – 
jeho výzor bol strašný – po Matejovom 
svedectve ako prvý vyšiel na výzvu a či-
nil pokánie. Tak veľkého a láskyplného 
Boha máme. Svedectiev o Božom pôso-
bení v službe odsúdeným je veľa, ale tie 
dve, hádam, pre ilustráciu stačia. Veľká 
vďaka patrí Bohu, ale aj Vám, ktorí sa za 
túto službu modlíte.

S láskou Kristovou

Nádvorie väznice v Ilave
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představujeme

Křesťanský sbor
Plzeň

Ačkoliv jsem vyrůstal uprostřed dění 
50. let, nic podstatného si z toho nepa-
matuji. Proto si při ohlédnutí za historií 
Křesťanského sboru v Plzni velmi rád 
vezmu do ruky publikaci „Cestou prav-
dy a lásky“ a listuji. Díky ní se vracím ve 
vzpomínkách na své rané dětství, které 
bylo ze zpětného pohledu velmi pestré.

Pamatuji si velmi živě, jak jsem si 
v době zákazu shromažďování jako 
malý chlapec hrával na podlaze s dře-
věnými špalíčky během domácích 
shromáždění u nás doma, nebo v bytě 
někoho z věřících. Tehdy jsem nechá-
pal, proč jsme každý týden u někoho 
jiného „na návštěvě“. Když jsem začal 
chodit do školy a mohli jsme se veřej-
ně shromažďovat pouze v „církevních“ 
prostorách, zůstala v nás všech potře-
ba po vzájemném sdílení. Tak jsme 
se vždy dohodli a společně zamířili 
k domovu někoho z věřících. Rovněž 
si vzpomínám, jak i během týdne nás 
doma navštěvovali různí lidé, kteří 
chtěli v soukromí hovořit s mým otcem 
o víře. Někteří z nich přijali Pána Ježíše 
za svého Spasitele, byli pokřtěni a zača-
li docházet do nedělních shromáždění. 
Když po nějakém čase zjistili, že v mís-

tě, kde mají své nevěřící příbuzné, je 
také „náš“ sbor, přestěhovali se tam, aby 
mohli sloužit k víře svým blízkým. Tak 
se stávalo, že se účast na shromážděních 
sboru zvětšovala a opět po čase zmen-
šovala. Sborové společenství tak mělo 
charakter duchovní „porodnice“, kde 
hledající nacházeli nový život z Krista 
a opět odcházeli, aby nesli evangelium 
do svých rodin.

Jednou z vůbec nejsilnějších vzpo-
mínek mého dětství jsou častá setkání 
mého otce s bratrem Josefem Valentou 
nad Písmem. Ačkoliv jsem nerozuměl, 
o čem si povídají, například z proroc-
tví Starého zákona, rád jsem si zalezl 
pod stůl, u kterého oba seděli, a hrál 
si. Zvláštní, láskyplný vztah mého otce 
k Písmu mě už od dětství přitahoval 
a zůstal ve mně až do současnosti.

V období mojí základní školní docház-
ky zasáhla naši rodinu i sbor nečekaná 
událost. Byl to roční pobyt mého otce ve 
vězení za zinscenovanou škodu. Cílem 
vězení měla být „převýchova“ a zlome-
ní víry. Tehdy jak sbor, tak naše rodi-
na procházela krizí. Díky statečnému 
postoji mého otce, který se nenechal 
zlomit, se po jeho návratu ve sboru ještě 

více prohloubily vztahy a upevnila víra. 
Po této zkušenosti jsem stále více toužil 
po společenství s věřícími vrstevníky, 
s mládeží. Rodiče mi umožnili dvakrát 
do měsíce navštívit setkání mládeže 
v pražském sboru. V plzeňském sboru 
jsme byli společně se sourozenci Vovčo-
kovými jediní z mládeže, o kterou se 
neměl kdo cíleně starat. Z dnešního 
pohledu to hodnotím jako nedostatek, 
který měl a má dopad do dalšího smě-
rování života v dospělosti.

Během mých studií na střední ško-
le v Českých Budějovicích jsem byl 
s děním ve sboru seznámen jen zpro-
středkovaně, poněvadž jsem v neděli 
odjížděl na internát. Pouze o prázdni-
nách jsem se rád setkával s těmi, kteří 
se za mě modlili. Zásadní změnu jsem 
prožil během prázdninového pobytu 
s brněnskou mládeží v Tasově. Víra 
mladých lidí v praxi mi pomohla se 
cele rozhodnout následovat Pána Ježíše 
Krista. Po mém návratu z tohoto pobytu 
mě můj otec společně s Láďou Mikešem 
pokřtil v řece Úslavě.

Po tzv. „normalizaci“ často přicházeli 
po začátku shromáždění neznámí muži, 
sedali si u dveří a před koncem opět 
odcházeli. Vysokoškolská studia v Brně 
měla za následek, že jsem přijížděl 
domu jednou za dva měsíce a sborový 
život v Plzni jsem prožíval ještě více 
zprostředkovaně. Bylo to však období 
přípravy nejen na budoucí zaměstnání, 
ale i budoucí službu pro Pána. Proží-
val jsem Pánovo zcela konkrétní vede-

Bratr Blažej Pelán doprovází sestry při společném zpěvu
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ní víry jak na studium, tak ve volbě 
budoucí manželky i místa našeho prv-
ního společného působení. Po sedmi 
letech v Teplicích v Čechách a obecen-
ství ve sboru v Ústí nad Labem jsme 
se už jako rodina se třemi dětmi pře-
stěhovali zpět do Plzně. Teprve tehdy 
jsem poznal, jak namáhavá byla služba 
mého otce po celá ta dlouhá léta v mís-
tě, které se tehdy nazývalo „pevná hráz 
míru a socialismu“. Otec totiž nepečo-
val jen a pouze o plzeňský sbor, ale také 
o shromáždění v okolí. Pravidelně je 
navštěvoval a sloužil osobní pastorací. 
Častokrát dokonce jednal a zastupoval 
shromáždění před okresními a kraj-
ským církevním tajemníkem. On byl 
také iniciátorem setkávání bratří z těch-
to sborů alespoň jednou ročně přes celý 
víkend na jeho rodné chalupě v Neza-
myslicích. Za celé období od roku 1969 
se téměř nikdo neobrátil. Početně se 
sbor postupně zmenšoval odchodem 
starších sester do nebeského domova.

Po tzv. sametové revoluci využil můj 
otec uvolnění, nechal si vytisknout 
vlastní letáky a před každým nedělním 
shromážděním zval lidi do shromáždě-
ní. Krátce na to v červnu roku 1990, byl 
nečekaně Pánem odvolán. Před Vánoci 
téhož roku se u nás neohlášeně zasta-
vili dva bratři z Mnichova a seznámili 

představujeme

JAN STANĚK

nás s plánem uskutečnit plošnou celo-
republikovou letákovou akci s nabíd-
kou evangelizační literatury zdarma. 
Přímo se nás dotázali, zda bychom byli 
ochotni spolupracovat. S radostí jsme 
souhlasili. Od jara 1991 do konce roku 
1992 přijížděli auty skupiny mladých 
věřících, aby do poštovních schránek na 
sídlištích velkých měst roznášeli letáky. 
Za dva roky takto roznesli na půl milio-
nu letáků. Ohlas byl v té době obrovský. 
O evangelizační literaturu si požádalo 
na sto tisíc lidí. Na popud bratří z Mni-
chova jsem opustil zaměstnání a začal 
se věnovat následné misijní a pastorač-
ní službě zájemcům o duchovní litera-
turu, kterých bylo jen v Plzni a okolí na 
1600. V té době začaly naše dvě dcery 
navštěvovat gymnázium, kde na jejich 
popud vznikla skupinka studentů se 
zájmem o Boží Slovo. Ve stejnou dobu 
jsme prožili ve sboru probuzení. V roce 
1995 bylo pokřtěno 12 bratří a sester. 
„Nepřítel“ však nikdy nespí. Podařilo 
se mu vyvolat nedorozumění a hlubo-
kou krizi. Ačkoliv nás v Plzni posílili 
manželé Kantorovi z Havířova, někteří 
věřící sbor opustili. Byl to čas zkoušek 
víry v nové době. Sbor se před resti-
tucí scházel v pronajatých prostorách 
ve správě města Plzně. Později, když 
se přihlásili původní majitelé, se sbor 

přestěhoval do školní jídelny Základní 
školy ve čtvrti Skvrňany. Nové půso-
biště si žádalo intenzivní misijní služ-
bu. S nadšením se celý sbor zapojil do 
pátečních přednášek na duchovní téma 
pod názvem „Večery u šálku čaje“. Lidé 
přicházeli, vyslechli a bez zájmu opět 
odcházeli. Poté sbor ještě jednou změ-
nil místo setkávání než zakotvil v Církvi 
československé husitské, kde se schází 
až dodnes. Z období probuzení zůstal 
sboru věrný bratr MUDr. František 
Stožický, který po odchodu manželů 
Kantorových do Evangelické církve 
metodistické přijal službu druhého star-
šího sboru. V té době jsme byli jediní 
dva bratři ve sboru.

Od přelomu roku 2011 a 2012 přidal 
náš Pán čtyři obrácené bratry. Jedním 
z nich je bratr Blažej Pelán, sloužící jako 
duchovní ve věznici Plzeň-Bory. Zbýva-
jící bratři nastoupili cestu růstu a upev-
ňování ve víře.

Jsme našemu drahému Pánu vděčni 
za službu manželů Krejčích, kteří vyslá-
ni brněnským sborem přijíždějí nás 
každé dva měsíce povzbudit ve víře. Po 
vzniku sboru v Berouně nás navštěvuje 
i bratr Meinolf Mellwig.

V Kristu Ježíši spojený

Josef Valenta, Josef Staněk, 
sestra Dřevohryzová a 
autor článku jako dítě



Zjedené    
Písmo
Dočítal som sa to

v Jánovom Zjavení.

Naraz len Ján

na Boží pokyn

mal zjesť Knihu.

Nebolo mu z toho dobre,

no Boží pokyn

je pokyn.

Aj nám sa dnes

na jedenie ponúka všeličo.

Potom nás rozbolia žalúdky

a je nám zle-nedobre.

Pán Boh to až tak

od nás nežiada.

Jedzme, pime,

veď aspoň u nás

je toho nadostač.

V Biblii je o Pánovi Ježišovi napísané:

Ten, to slovo sa stalo telom

a stanovalo medzi nami…

Pán Ježiš povedal:

Ak nebudete jesť moje telo,

nemáte v sebe život.

Ten, to Slovo Božie,

ten, to Písmo sväté,

to sa telom stalo

a my ho máme (duchovne, pravdaže) jesť,

aby sme naozaj žili.

Nech teda je nám On sám

pre nás

tá večne životodarná POŽIVEŇ.

JÁN KUČERA


