
1 / 2 0 1 5  •  R O Č N Í K  X L V I

Té m a  č í s l a :  N i k t o  n i e  j e  o s t r ov

Potřebuji 
samotu

Zápisky 
z opusteného 
ostrova

Chyba 
jako přítel



misie

2 ŽIVÉ SLOVO

a rychlého růstu bratrských sborů
Etiopie, země kávy 

Během letošního týdne modliteb Čes-
ké evangelikální aliance (7. – 11. ledna 
2015) jsme v Křesťanských sborech hos-
tili hlavního představitele etiopských 
bratrských sborů bratra Mulugetu 
Ashagrie. Působí v Addis Abebě, odkud 
se společně s radou bratří snaží rozvíjet 
růst místních sborů. Před 25 lety začali 
systematickou práci na západ od hlav-
ního města a dnes je tam na 150 sborů 
a také biblická škola v Ginchi, kde se 
připravují starší sborů a misijní pra-
covníci. Etiopské sbory prožívají obdo-
bí růstu a chystají se vydat směrem na 
jih, do oblasti Kafa. Bratr Mulugeta 
vyprávěl o životě sborů a jejich vizi do 
budoucna, ta se pak stala předmětem 
modliteb aliančních setkání v Bohumí-
ně, Českém Těšíně a Novém Meste nad 
Váhom. V sobotu 10. ledna přednášel 
bratr Mulugeta v rámci biblické školy 
v Křesťanském sboru Brno-Židenice na 
téma misie. V následujícím rozhovoru 
se vám pokusíme přiblížit příběh brat-
ra Mulugety, jakož i situaci etiopských 
křesťanských sborů.

Bratře Mulugeto, mohl by 

ses čtenářům časopisu krátce 

představit?

Jsem Etiopan a Ježíše Krista jsem 
poznal ve svých čtrnácti letech. Obrátil 
jsem se v době komunismu (1974-1991), 
se kterým máte u vás také svou zkuše-
nost. Jsem ženatý, moje žena Foibe je 
učitelkou v mateřské škole a máme spo-
lu tři děti. Nejstarší Elim studuje na vyso-
ké škole, chce být lékařkou. Syn Moses 
je na střední a naše nejmladší dcera 
Jaire je na základní škole. V křesťanské 
službě pracuji na plný úvazek už 27 let. 
Vyučuji, kážu Boží slovo a vedu jednot-
livce k vůdcovství ve svobodných bratr-
ských sborech v Etiopii.

Během svých prezentací jsi mluvil 

o obracení nových lidí a zakládání 

nových sborů. Co vás k tomu 

motivovalo?

Pro zakládání nových sborů jsme se 
rozhodli v sedmdesátých letech, když 
byli naši britští misionáři komunisty při-
nuceni spěšně opustit Etiopii. Najednou 
jsme zůstali úplně sami a nevěděli jsme 

pořádně, co dělat. Byli jsme křesťany 
první generace a ve sboru jsme měli jen 
několik úplných rodin. Četli jsme Boží 
slovo a to nás přesvědčilo, že máme začít 
zakládat nové sbory. Nejen přežívat, 

nýbrž rozvíjet novou práci. Z Matou-
šova evangelia 28,18-20 jsme od Pána 
přijali vizi, kterou svěřil učedníkům: „Je 
mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 
Jděte ke všem národům a získávejte mi 

Tým 

Mulugetových 

spolupracovníků 

před národní 

kanceláří 

etiopských 

bratrských sborů 

Jeden z nově založených 

sborů v Addis Abebě

Bratr Mulugeta 

v Českém Těšíně
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S BRATREM MULUGETOU ASHAGRIE
ROZMLOUVAL JAROMÍR ANDRÝSEK

učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, 
aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi 
po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ My jsme tomu tehdy velmi 
silně uvěřili a Bůh naší evangelizační práci daroval ovoce.

Když od nás misionáři v roce 1978 odešli, měli jsme ve sborech jen 
tři bratrské sbory. Nyní jich máme více než 200. Většinu z nich jsme 
zakládali v posledních 25 letech a zvlášť rychlý růst jsme zaznamena-
li v posledních sedmi letech. Když jsme se před 25 lety rozhodli vyjít 
z Addis Abeby směrem na západ a založit nový sbor, byl Ježíš s námi. 
Dodržel své slovo a pomáhal nám v Ginchi i v Chobi a všude kolem.

Co v tom procesu zakládání sborů hrálo důležitou roli?

Hlavní roli v celém tom procesu sehrála biblická škola. Umístili 
jsme ji tehdy do Chobi. Svým způsobem je jedinečná, protože je na 
venkově, daleko od hlavního města a přitom se stala centrem všech 
sborů v oblasti. Původně jsme měli biblickou školu v Addis Abebě, 
když jsme se však rozhodli pro zakládání sborů mimo hlavní město, 
založili jsme biblickou školu tam, kde vzniklo nejvíce sborů. A ty ji 
potřebují, stala se místním centrem a je udržována místními sbory. 
Studenti si hradí vlastní výdaje na studium. Učitelé přijíždějí z Addis 
Abeby a v cyklech vyučují ve škole. Jedná se o školu „období sucha“, 
protože ji starší sboru, evangelisté a misijní pracovníci navštěvují 
v době vegetačního klidu, kdy nemusí pracovat na poli. Od ledna až 
do dubna je v Etiopii sucho, rolníci nemají co dělat. Zvolili jsme tedy 
toto období a začali rolníky povzbuzovat, aby přišli do biblické školy.

Jak biblická škola funguje, můžeš to čtenářům trochu přiblížit?

Vyučování trvá vždy šest týdnů po tři roky. Celkem je to 18 kur-
zů, které jsou zaměřeny na studium Starého i Nového zákona, dějiny 
církve obecně i etiopské církevní dějiny, dále studium doktrín a prak-
tické kurzy: jak studovat Bibli, jak kázat Boží slovo, jak vést malé 
skupiny věřících a jak vyučovat děti a mládež? Součástí biblické ško-
ly jsou i ubytovací prostory, kde studenti přespávají. Během roku je 
pak areál školy využíván pro různé pobyty a tábory dětí a mládeže.

Bratře, jednou ses zmínil, že nestojíš o přílišnou podporu 

zvenčí. Jak jsi to vlastně myslel? Jak vlastně podporujete 

zakladatele sborů a své pracovníky?

Jako křesťanské bratrské sbory máme určitá pravidla, která se 
snažíme dodržovat. V případě velkých projektů, jako jsou nákupy 
pozemků a stavby církevních domů jsou otevřeni k přijímání darů 
ze zahraniční. Avšak svým evangelistům a církevním pracovníkům 
doporučí nezávislost na zahraničních zdrojích. Podporováni by měli 
být vlastními sbory. Tento postoj vychází z životní zkušenosti, kdy 
během náhlého přerušení kontaktu se zahraničím v době komunis-
mu viděli, jak mnoho církví následkem toho strádalo. Bratrské sbory 
se tedy rozhodly jít cestou nezávislosti na zahraničních fondech. Jsou 
přesvědčeny, že za své pracovníky jsou zodpovědné jejich místní sbo-
ry a stejně tak i za zakládání nových sborů. Místní sbor má vysílat 
misionáře a zakladatele sborů do nových oblastí a vysílající sbor je 
zodpovědný za svého pracovníka.

Pracujete i v muslimských oblastech. Jak tam lidé reagují na 

zvěst o Kristu? Nevzniká tam nějaké napětí?

Jsem rád, že u nás v Etiopii žijí spolu křesťané a muslimové v poko-
ji více než tisíc let. Občas se stane, že přijdou nějací extremisté zvenčí 
a snaží se vytvořit nějaký problém. Ale Etiopie má starou multiná-
boženskou kulturu. Navštěvujeme se s muslimy doma, oni se účastní 
našich svateb a my těch jejich, účastníme se jejich pohřbů a oni těch 
našich. Tímto způsobem otevřeně komunikujeme a to nám pomáhá 
sdílet evangelium.
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Vážení čtenáři, máte v rukou první 
číslo letošního ročníku časopisu Živé 
slovo. Jsem vděčný Bohu, že v dneš-
ním světě plném médií, mají i Křesťan-
ské sbory svůj časopis. Situace s jeho 
vydáváním není jednoduchá a my 
jsme nuceni zvýšit cenu na 55 Kč za 
jedno číslo. Všem českým čtenářům 
děkujeme za pochopení. Pro sloven-
ské zůstává cena stejná. Všechny Vás 
pak zveme ke spoluvytváření časopi-
su, k psaní článků a příspěvků, které 
budou věřící v Křesťanských sborech 
a nejen v nich spojovat. Hodně užitku 
a požehnání z četby Živého slova Vám 
za vydavatele přeje 

JAROMÍR ANDRÝSEK

PAVEL BOHÁČ
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Milí čtenáři,
na první pohled se zdá, že osamě-

lost je problémem staré generace. Děti 
postupně opustí hnízdo, byt či dům se 
vyprázdní, nakonec odejde i životní 
partner a člověk zůstane sám. Ostrov 
v oceánu lidí, kteří za něčím jdou nebo 
dokonce utíkají a nemají čas se zastavit. 
Osamělost je bolestivé vědomí, že nám 
chybí kontakt s druhými lidmi. Cítíme 
se vnitřně prázdní, izolovaní a někde 
hluboko uvnitř toužíme. Po čem? Po 
přijetí a porozumění. Místo toho však 
zůstává smutek, nepokoj a úzkost. Kdy-
by se tak našel alespoň jeden, kdo by 
o mě stál, kdo by mě skutečně chtěl. 
Kde se v nás bere ta touha zakoušet 
blízký vztah?

Osamělost však není jen problémem 
staré generace, spíš naopak. Nejvíc 
ji prožívají mladí lidé mezi 18. až 25. 
rokem života, přestože jsou obklopeni 
množstvím lidí. Osamělost se stala vše-
obecným problémem dnešní doby. Jsme 
ostrovany uprostřed davu, uprostřed 
sociálních sítí a nepřetržitého toku 
zábavy. Nejčastěji tímto problémem 
trpí lidé, kteří jsou výkonní a dosahu-
jí výborných výsledků, ti často nemají 
jediného přítele. Až čtyřicet procent 
populace se stydí za to, že žije v izolaci.

Osamělé „ostrovany“ najdete ve všech 
profesích, ale nejvíce ohroženi jsou vůdčí 
osobnosti, vedoucí pracovníci, poradci, 
kazatelé a starší sboru. Těžko se tomu 
věří, ale právě oni mají sklon k nízkému 
sebehodnocení a cítí se bezcenní. Touží 
po vztahu a najdou ho v různých zájmo-
vých skupinách a v církvi. Jenže ani tam 
se toho moc nezmění. „Ostrovan“ totiž, 
i přes množství kontaktů s lidmi, neumí 
budovat významnější vztahy, neumí zís-
kávat emocionální uspokojení od dru-
hých. 

Zkušenost s osamělostí uprostřed lidí 
má většina z nás. Máme však i jinou 
zkušenost - přestože jsme občas sami, 
vůbec samotu necítíme. Naše samota 
tedy není závislá na tom, zda kolem nás 
jsou lidé či nikoliv. Kdy se tedy dostaví 
ten vnitřní pocit osamělosti? Odborníci 
říkají, že přichází v okamžiku, když si 
nejsme schopni najít přátele, když se 
cítíme od ostatních izolovaní. Často se 
pocit osamělosti dostavuje, když jsme 
odděleni od Boha a náš život ztrácí smy-
sl a cíl.

Účinným lékem na lidskou osamělost 
je otevřený vztah s Bohem, který proží-
váme v komunitě lidí, kteří se Bohu ode-
vzdali a cítí se být Bohem přijati a milo-
váni. Bůh přisuzuje člověku obrovskou 
hodnotu, vždyť ho učinil jako korunu 
všeho stvoření, ke své vlastní podobě 
ho učinil. Člověk tedy byl určen k životu 
ve společenství s Bohem a ke společen-
ství s druhými. Osamělost se dostavuje, 
když jsme nuceni žít sami, vzdáleni od 
Boha i od lidí. Tehdy osamělost ubíjí 
a bolí.

Dnešní doba vytváří více příčin k osa-
mělosti člověka než ty dřívější. Je to 
především technologický pokrok a odo-
sobnění výroby i obchodu. Dokonalost 
produktů umocňuje v lidech pocit bez-
významnosti a osamělosti. Práce na 
velké vzdálenosti způsobuje odloučení 
od rodiny. Lidé se stěhují do měst, ale 
tam je život uzavřenější než na venkově. 
Volný čas trávený před monitory a obra-
zovkami způsobuje, že lidé spolu neko-
munikují.

Milí čtenáři, Bůh si nepřeje, abychom 
byli osamělí. Základním předpokladem 
pro řešení osamělosti je si problém při-
znat a snažit se poznat jeho příčiny. 
Často nás Bůh staví před výzvu, aby-
chom změnili své smýšlení a začali se 
vidět realisticky. On je osobním Bohem 
a komunikuje s námi ve svém slově. 
Můžeme vnímat jeho přítomnost a těšit 
se z jeho zájmu o nás. Věřím, že toto čís-
lo časopisu nám k uvažování tímto smě-
rem poskytne nejeden impuls.

 Za redakci

Ostrovy uprostřed moře lidí



5ŽIVÉ SLOVO

Zápisky 

Nedávno sme s kolegom v práci de-
batovali o tom, že jedného dňa, až sa 
všetci postavíme pred Boha, každý bude 
musieť sám za seba preukázať, ako má 
vyriešenú otázku spasenia, čo urobil 
s Pánom Ježišom Kristom a Jeho obeťou 
na kríži. Tam nám nikto nepomôže a my 
nepomôžeme nikomu. Ale pokiaľ sme 
tu na zemi, Boh nás obklopil ľuďmi a za-
pojil do množstva vzťahov. Nepostavil 
nás sem nato, aby sme si žili každý sám 
pre seba niekde na odľahlom ostrove.

Hoci, niekedy sa mi predsa len zdá, 
že som ako taký opustený ostrov. Širo-
ko ďaleko nekonečný oceán, nikde ani 
živáčika. Je to dané mojím nie bežným 
ochorením. Ani samotní lekári mi ne-
vedia vysvetliť, čo sa v mojom tele deje, 
prečo sa to deje a ako to riešiť. A o čo 
viac bežní ľudia okolo mňa nedoká-
žu pochopiť a porozumieť, čím prechá-
dzam, s akými „drakmi“ bojujem a aké 
komplikácie mi to prináša do bežného 
každodenného života. Niežeby nechce-
li rozumieť. Jednoducho existujú veci, 
ktoré ak niekto nezažije, len veľmi ťaž-
ko pochopí, hoci by sa o to aj úprimne 
snažil. Zrejme to poznáte aj z vlastných 
skúseností. Čas od času sa v živote kaž-
dého človeka objaví špecifický problém, 
a nemyslím tým len zdravotný, ktorý ho 
stiahne do akejsi izolácie, nepochope-
nia…

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že 
život na opustenom ostrove má svoje 
výhody. Je fajn mať svoj pokoj, nemu-
sieť nikomu nič vysvetľovať, nemusieť 
sa ospravedlňovať za svoje obmedze-

nia, nemusieť popri tom svojom zná-
šať aj bremená iných… Áno, občas je to 
fajn, ale po chvíli človek začne stále in-
tenzívnejšie cítiť tiaž samoty a začne sa 
obzerať po nejakom spojencovi. Rád by 
pookrial pri niekom, kto zažil ten istý 
problém, kto by rozumel, kto by vedel 
dať radu. Alebo možno aspoň pri nie-
kom, kto by vypočul, hoci celkom ne-
pochopí, kto by dal najavo, že na člove-
ka myslí, hoci nevie konkrétne pomôcť. 
Ale niekedy sa prihodí, že na obzore ni-
koho niet, akoby sa z nášho oceánu vy-
tratili všetky ostrovy.

Ak sa ocitnete v úzkych a všetko 
ide proti vám, až máte pocit, že 

to už neznesiete ani minútu, 
nikdy sa nevzdávajte, a najmä 

nie vtedy, lebo práve to je 
okamih, kedy začína odliv.

Harriet Beecher Stowe

Je ťažké zostať uprostred oceánu sám. 
No niekedy nám Boh zoberie z dohľadu 
všetko, o čo sme sa opierali, aby sme si 
končene všimli zem pod vlastnými no-
hami. Práve na opustenom ostrove začí-
nam chápať, že vlastne nie som, nikdy 
som nebola a ani nikdy nebudem sama. 
Veď predsa aj keď okolo seba vidím len 
vodu, priamo pod sebou mám malý flia-
čik zeme, ktorý ma drží. A nie je to ho-
cijaká zem, je to pevná skala, tá naj-
pevnejšia, ktorá vydrží úplne všetko, 
ktorá sa nikdy nepotopí. Tou skalou je 
môj Boh. On tu vždy bol, je a bude pre 
mňa. On ma pevne drží vo svojom náru-
čí. Na Neho sa môžem vždy spoľahnúť. 

z opusteného ostrova

tématický článok

JANA ČÍŽOVÁ

U Neho nájdem utíšenie a odpočinutie 
od všetkých trápení.

Keď človek znovuobjaví pôdu pod 
vlastnými nohami, keď nájde pokoj a is-
totu v Božom náručí, zrazu sa jeho oko-
lie začne meniť. Ťažké mraky sa roztr-
hajú, oceán sa upokojí a na obzore sa 
pomaličky začnú znova objavovať ostro-
vy a možno časom aj celé kontinenty 
ľudí a vzťahov. A najzvláštnejšie na tom 
je, že ak človek začne prežívať naozaj 
intenzívny a čistý vzťah s Bohom, ak sa 
tento vzťah stane prioritou v jeho živo-
te, už nemusí iné ostrovy prácne vyhľa-
dávať, oni akosi priplávajú sami. Tajom-
stvo spočíva v tom, že ak žijeme v tesnej 
blízkosti Boha, Boží pokoj, láska, sila, 
múdrosť a mnoho ďalších Jeho darov 
začne z nášho srdca prúdiť aj do nášho 
okolia bez toho, že by sme si to všimli. 
Všímať si to však budú ľudia okolo nás.

Boh nikoho z nás nestvoril pre život 
na opustenom ostrove, aj keď sa nám 
to občas tak javí. V tejto súvislosti sa mi 
ako prvý v mysli vynára verš z 1. knihy 
Mojžišovej (2,18), kde Boh už pri stvore-
ní skonštatoval, že:

Nie je dobré človekovi 
byť samému. 

A v tesnom závese za ním mi vždy 
napadnú verše z 2. listu Korinťanom 
(1,3-4):

Nech je požehnaný Boh a Otec 
nášho Pána Ježiša Krista, Otec 

milosrdenstva a Boh všetkej 
útechy, ktorý nás potešuje 

v každom našom súžení, aby 
sme aj my mohli potešovať tých, 

čo sú v akomkoľvek súžení, 
a to útechou, ktorou aj nás Boh 

potešil. 

Okrem pevného vzťahu s Bohom, kto-
rý je prvoradý, je pre nás dôležitá aj sieť 
vzťahov medziľudských, pretože tak 
sme boli stvorení. Každý z nás potrebu-
je nejakého človeka, ktorý by ho pocho-
pil a podporil. Ale ak práve nikto taký 
v dosahu nie je, pre odbúranie samoty 
možno pre začiatok postačí zistenie, že 
niekto potrebuje mňa.
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tématický článok

Mohol byť Pán Ježiš
„opustený ostrov“?

Mohli by sme jednoznačne povedať: 
„Nikdy!“ A predsa o ňom prorok Izaiáš 
hovorí (53,3): „Opovrhnutý a opuste-
ný ľuďmi…“ Sám si vybral údel akoby 
opusteného ostrova, len aby sme ty a ja 
nikdy nemuseli byť opustení. A to len 
z jeho nezmernej milosti a lásky.

Evanjelista Ján píše hneď v úvode 
svojho evanjelia o dvoch opusteniach, 
nespoznaniach a neprijatiach toho, kto-
rý bol Spolutvorcom a Udržiavateľom 
všetkého: „Bol vo svete a svet ním vzni-
kol, ale svet ho nespoznal.“ V širšom 
slova zmysle to môžeme chápať aj tak, 
že ľudia jeho doby ho odmietli, neprijali, 
nespoznali, čiže opustili. Stal sa v mori 
sveta akoby opusteným ostrovom. Pont-
ský Pilát, ako reprezentant svetovej 
Rímskej ríše, ktorý na ňom pôvodne 
žiadnu vinu nenašiel, Ježiša napokon 
vydáva na smrť. Nevinného Božieho 
syna opúšťa, vzdáva sa ho.

Tak je tomu, žiaľ, aj v dnešných 
dňoch. Veď koľkí z tých vyše sedem 
miliárd, ktorí sú v dnešnej dobe na sve-
te, ho aj prijímajú a tešia sa z jeho spá-
sy? Sú teda ešte veľké rezervy v odstrá-
není jeho opustenosti.

O Izraeli Ján píše (J 1,11): „Do svojho 
vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho 
neprijali.“ Uprostred svojho ľudu bol 
ich Spasiteľ neprijateľný, opustený. Aj 
dnes v Izraeli stále čakajú akéhosi iné-
ho Mesiáša. Oficiálny Izrael Pána Ježiša 
Krista neuznáva. A to je veľmi smutný 
príbeh opusteného ostrova.

Príbeh „opusteného ostrova“ pokra-
čuje veľmi nepríjemnou správou z pera 
evanjelistu Matúša (26,56) i Marka 
(14,50).: „Vtedy ho všetci učeníci opustili 
a zutekali.“ To musela byť pre ich Pána 
a Majstra veľmi bolestivá situácia. Tí, 
ktorí s ním tri roky chodili a boli s ním 
vo dne i v noci, videli ho a bezpochyby 

mu pevne verili, odrazu ho opúšťajú 
a utekajú z boja. Znova, žiaľ, je to aj 
príbeh dnešných dní. Zhromaždenia 
sa vyprázdňujú, mnohí odchádzajú do 
sveta, z ktorého vyšli. Kiežby to nebol aj 
náš príbeh.

Napokon to najhoršie opustenie 
prišlo na záver Pánovej pozemskej púte 
na golgotskom kríži, keď zvolal (Mt 
27,46): „Eli, Eli, lama zabachtani – Bože 
môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ 
Veríme, že Otec ho nikdy neopustil, no 
spravodlivý, svätý Boh na čas opúšťa 
zástupcu hriešnikov. To zrejme nikdy 
nepochopíme. Iba v údive v duši vyzná-
vame: To všetko pre môj hriech!

Teraz tým, ktorí Pána Ježiša prijali, 
patria jeho úžasné slová (J 14,18): „Nene-
chám vás ako siroty, prídem k vám.“ 
Takže už nie sme žiadne opustené ost-
rovy.

JÁN KUČERA
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tematický článek

ONDŘEJ ŠIMIK

„Crrrrrr… crrrrrrr. Ano, slyším, kdo 
volá? Cože? Kancelář prezidenta? Prezi-
dent se chce se mnou setkat? Opravdu? 
Ale já nejsem připraven… Jak to, že to 
nevadí? To přece nejde, abych tam šel 
jen tak! Musím koupit alespoň nějaký 
dárek, malou pozornost. Že o to nesto-
jí? Má vše? Dobře, tak já tedy přijedu. 
Regiojet mi jede 10:16, přijedu na hlav-
ní nádraží. Cože, bude tam limuzína? 
Dobře, děkuji. Tak to se těším…“

Jak byste se cítili, kdyby vás právě 
pozval prezident na Hrad? Asi byste 
reagovali podobně jako já. Proč zrov-
na mně? A jaké to je, když nás k sobě 
zve sám Bůh? Když se s ním setkáváme 
jako lidé, jako hříšní?

Bůh nebyl lidu Staré smlouvy jen tak 

přístupný (Ex 19,15-24)

V knize Exodus je popsáno setkání 
Hospodina s jeho lidem, který právě 
vyvedl z egyptského otroctví. Z vyprávě-
ní je zjevné, že Bůh nebyl člověku jen tak 
přístupný. Když k nim Hospodin sestu-
poval, třásli se Izraelci strachem před 
chvějící se horou. Až si říkám, že tako-
vého Boha bych snad ani nechtěl. Ale On 
se nezměnil. Stále je svatý, velký a neo-
mezený ve svých možnostech. Přistoupit 
k Bohu bylo velmi složité, ne-li dokonce 
nemožné. Z biblického textu zjišťujeme, 
že Izraelita musel udělat přinejmenším 
dvě věci. Za prvé si vyprat plášť. Tato 
jednoduchá činnost se značně kompliku-
je na poušti, kde není voda a pračka už 
vůbec ne. Za druhé se měl zdržet sexu. 
Jisté omezení, které mělo možná nazna-
čit, že ani nejbližší partner neměl „naru-
šit“ zaměření na Boha. To jen umocňova-
lo představu Božího majestátu. 

Kristus svou obětí na kříži zpřístupnil 

Boha hříšnému člověku 

(Jan 20,19-29)

Když Kristus zemřel na kříži a vstal 
z mrtvých, došlo najednou k velké 
změně. On sám přichází mezi učední-
ky a vyzývá pochybujícího Tomáše, aby 
přistoupil a dotkl se ho. Často si s Tomá-
šem spojujeme přívlastek „nevěřící“. 
Zde se však nevěřící Boha nejen dotýká, 
ale přímo dává svůj prst „do Boha“, do 
jeho probodnutých rukou. Ježíš nekárá 
jeho nevěru, ale snaží se ho povzbudit: 
nepochybuj a věř! Toto intimní setkání 
je možné jen proto, že Ježíš už na kříži 
uspokojil Boží spravedlivý hněv, který 
je namířen proti hříchu. Bůh je aktivní, 

protože nám lidem chce pomoct a má 
nás rád. Jaký kontrast vůči knize Exo-
dus! Učedníci (ani Tomáš) nebyli ničím 
výjimeční. Nemohli se Boha dotknout, 
protože zásadní obrat udělal v Kristu 
sám Bůh. Chce s námi mít společenství, 
přestože mu málo věříme a modlíme se, 
málo čteme Bibli a neaplikujeme ji do 
života. Bez Kristovy oběti bych se vlast-
ně Bohu nikdy nemohl přiblížit, nemohl 
bych se ho dotknout jako pochybující.

Ježíš zve hříšníka ke společenství 

bez podmínek (Lk 22,14-15)

Ježíš velice touží jíst s učedníky. Vět-
šinou si učedníky představujeme jako 
vyzrálé muže, sloupy církve, muže 
s plnovousem. Je ale pravděpodobněj-
ší, že tomu bylo úplně jinak. Učedníky 
bychom totiž mohli také nazvat “mlá-
deží nestálou ve víře.” Z evangelií lze 
poměrně jasně vysledovat, že učedníci 
nebyli žádná elita, ba právě naopak. Byli 
to lidé sesbíraní z různých rodin a pro-
středí, např. rybáři – dost drsní hoši, 
žádná vybraná mluva, celník - něco jako 
zkorumpovaný lokální politik apod. 
Zajímavé je, že si Ježíš nevybral nikoho 
z farizeů. Co bylo na učednících cenné-
ho? Možná to, že se chtěli něčemu učit, 
chtěli toho potulného kazatele Krista 
poznat, protože na něm bylo něco jiné-
ho, tajemného a zvláštního. Jejich víra 
kulhala a stejně tak, ne-li hůř, kulhá 
i moje víra. Jejich víra nebyla pevná, po 
zatčení Ježíše všichni prchají a vrací se 
ke starému způsobu života. A právě tyto 
nedokonalé lidi zve Ježíš k Večeři Páně. 
Nebyli to žádní moudří starci, vždyť 
byli nejspíš mladší od svého mistra, tři-
cátníka. Pravděpodobně nejmladší byl 
Jan, mezi 15 až 20 lety, puberťák, ado-
lescent. Nehotoví, mladí lidé s chabou 
vírou a ty Ježíš zve. Byli však v procesu 
poznávání Krista a chtěli ho skutečně 
poznat a něco s ním zažít. Nebyli zda-
leka hotoví, zralí, duchovní křesťané, 
kteří jsou „hodni“ Večeře Páně, kteří 
mají „všechny věci vyřešené“. Nepře-
vracíme někdy Boží požadavky na účast 
při Večeři Páně? Copak je to chvíle pro 
„duchovní elitu“? Jenže Kristus toužil 
jíst beránka s pochybujícími a chybu-
jícími učedníky. Tato skutečnost mě 
šokuje a povzbuzuje zároveň.

Skutečnou změnu působí setkání 

s odpouštějícím Bohem 

(2Kor 14,4; 1Pt 1,5)

Právě to vědomí nehodnosti a nedo-

statečnosti nás motivuje ke změně. Když 
vás přijme někdo vyšší, přestože zná vaše 
špatné sklony, nevede vás to k zamyš-
lení, k úžasu a uctívání? Chléb a kalich 
s vínem nepřijímáme díky našim záslu-
hám, ale prostě proto, že nás zve Ježíš. 
On říká: lékaře nepotřebují zdraví, ale 
nemocní! Neobracíme to někdy? Neče-
káme, že se ti nemocní nejdříve „nějak“ 
uzdraví a až pak budou hodni “stolování”? 
Ježíš však zve k večeři nehotové učedníky, 
jejichž víra je nalomená a slabá, jejichž 
život nevykazuje úspěch, kteří se potý-
kají s problémy. Pozvání ke stolu Páně je 
pozváním pro pochybujícího a ustrašené-
ho, který nemiluje tak, jak by měl. Bůh se 
chce setkat s člověkem, který se necítí ho-
den. Udělal pro to maximum. Ví, že setká-
ní s Ním, živým Bohem, působí v člověku 
změnu. Setkání s křesťanstvím a cír-
kevními předpisy člověka nezmění, ale 
setkání s Kristem ano. Reakce na Kristovo 
pozvání je ta jediná věc, která zůstává jen 
na nás. Ježíš nekladl učedníkům podmín-
ky: až budete takoví, až si vyřešíte to nebo 
ono. Dokonce ani Jidáše nevykázal pryč, 
odešel sám. Kristovo pozvání a setkání 
s Ním v nás působí větší změnu, než naše 
vlastní lidská snaha být „hodný“ stolování 
s Kristem.

Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, 

ale hříšníky (Mt 9,13; Tit 3,5)

Bůh se nezměnil. Je stále svatý a nedo-
tknutelný. Díky Kristově oběti však 
vyrovnal náš nekonečný dluh a čeká. 
Na co? Na protislužbu a zásluhy? Ne! 
Na hledající, tápající a chybující! On 
po nás touží bez podmínek stejně, jako 
toužil po Petrovi, který ho třikrát zradil. 
On nás osvobozuje i od snahy vypadat 
dobře a být hoden stolování. Pro naši 
záchranu udělal vše a čeká, až přijde-
me a přijmeme z jeho ruky důkaz jeho 
lásky k nám. On po nás skutečně touží. 
Tady začíná moje cesta proměny…

V kostele kněz vysluhoval Večeři Páně. 
Pravidelně chodící členové přistupovali 
a přijímali. Když tu kněz spatřil vzadu 
mladou ženu, která plakala, protože si 
mezi ostatními, zbožnými, připada-
la nějak špatně. Přišel k ní s chlebem 
a vínem a nabízí jí to. Žena se diví a odvě-
tí mu: „To já přece nemohu.“ Kněz ji s lás-
kou odpoví: Jen ber, je to pro hříšníky.

Prezident mě zatím nepozval, ale Pán 
Ježíš ano.

Ježíšova oběť zve hříšníka do Boží přítomnosti
Abychom už nikdy nebyli sami
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úvahy

IRENA ZEMANOVÁ

JAROMÍR ANDRÝSEK
NAPSÁNO PRO ČESKÝ ROZHLAS

(Ne)máme být ostrovem?
Co by si počal Robinson, kdyby po 

ztroskotání lodi nebyl na dosah ostrov? 
A co ostrov, na kterém se zachránil apo-
štol Pavel spolu s ostatními trosečníky?

Téma časopisu - Nikdo není ostrov 
mě provokovalo k přemýšlení. Je nebo 
není dobré být ostrovem?!

Žijeme v moři všelijakých názorů, 
nápadů, vynálezů, teorií, výmyslů, 
pravidel, nepsaných zákonů a trendů, 
např. být „in“ ne „out“, a docela snadno 
se v tom člověk začne topit. Pak je jistě 
dobré najít záchranu na ostrově.

V minulém čísle (4/2014) byla krátká 
připomínka 190 let manželů Vyhnán-
kových. 19. února jsem byla na pohřbu 
sestry - mamičky Růženky. Sešlo se na 
něm hodně “ostrovanů“, pro které bylo 
velmi důležité zažít moudré, laskavé 
a obětavé zázemí této rodiny.

Můj bratr Petr nám při návratech 
z Bratislavy, kde studoval, vyprávěl 
o různých akcích a aktivitách, které 

na tomto ostrově zažíval. Například, 
že Růženka uvařila 100 meruňkových 
knedlíků a pozvala na ně studenty, že 
chodili hrát volejbal na Kuchajdu a až 
do Brna se v těch dobách rozšířilo hraní 
na mandolíny.

To je jen několik málo praktických 
příkladů, jak bylo možno u Vyhnánků 
odpočinout, vydechnout a nadechnout 
se k další plavbě proti proudu, proti 
vlnám a přílivu.

I na tom nejvzdálenějším zapomenu-
tém nebo ještě neobjeveném ostrově 
někde v moři je život. Třeba na něm jen 
jednou za rok přistane houf ptáků, kteří 
letí do teplých krajin. 

Většina čtenářů už nejspíš u moře 
někdy byla. My jsme chodívali na jed-
nom místě na pláž, odkud se dalo dopla-
vat na ostrov (ostrůvek), kde nikdo 
nebydlel. Jen tam byl klid a krásně 
voněly stromy. Už je to dlouho a přece 
si to pamatuju.

Život nám někdy připravuje překva-
pení a staví nás před situace, kterým 
nerozumíme. Ostatně, je-li stvoření 
činem všemohoucího Boha, pak je nej-
spíš plné pochopení světa mimo dosah 
našeho empirického zkoumání. To 
nás vede k pokoře, ale v biblické zprá-
vě o stvoření světa nacházíme velmi 
povzbudivá slova. Například když si 
v knize Genesis čtu, že jsme byli učině-
ni k Boží podobě, že jako lidé vlastně 
neseme Boží obraz, reprezentujeme ve 
stvořeném světě Boha. To mi ve všech 
každodenních problémech a nevyřeše-
ných otázkách života zvedá sebevědo-
mí.

 Někdy se však sám sebe ptám: kolik 
z toho Božího obrazu ve mně ve skuteč-
nosti zbylo? A když mluvím o Božím 
obrazu, pak tím nemyslím panování 
nad rybami, ptáky, zvěří a celou zemí. 
Myslím tím spíše na složitost života, 
na své vnitřní mentální prožívání, na 

Možná, že se někdo někdy cítí, jako 
zapomenutý ostrov. Ale i ten má svoje 
místo, svůj úkol. Každý ostrůvek či ost-
rov může být místem osvěžení, odpočin-
ku, příležitostí k nabrání nových sil. 

Různých proudů, bouří, vln a vlno-
bití, přílivů a odlivů je v každé době 
dost. Může se stát, že teorii plavby na 
plavidle, ať je to loďka či větší plachet-
nice, posádka zná. Ale co když ji dobře 
nepřevádí do praxe a začne ztrácet ori-
entaci? Jak důležitý je ostrov nablízku!

Každý ať slouží druhým tím 
darem milosti, který přijal. 

1Pt 4,10

V našem současném moři je zapotřebí 
hodně menších i větších ostrůvků a ost-
rovů pro různé trosečníky či plavce, 
kteří potřebují odpočinout a nabrat síly 
k pokračování v plavbě. Každý ten “ost-
růvek“ může nabídnout jiné osvěžení 
a sám tím také získá.

Podobní Bohu
jako muž a žena

schopnost vytvářet a rozvíjet vztahy, 
utvářet prostředí, ve kterém se druzí cítí 
dobře, přijati, milováni zkrátka rajsky.

Když Bůh oznámil svůj úmysl stvořit 
člověka, mluvil v první osobě množ-
ného čísla: „Učiňme člověka, Adama, 
v náš obraz a v naši podobu.“ Tím 
o sobě Bůh zjevil něco důležitého. On 
jako jeden, vystupuje v množném čísle, 
tvoří člověka v jednotném čísle, ale jako 
muže a ženu. Zní to celé dost tajemně, 
ale přesto to mnohé napovídá. Člověk 
se Bohu podobá i tím, že je mužem 
a ženou, že má schopnost hlubokého 
intimního vztahu. 

Člověk tedy není jen izolované indi-
viduum. Naopak, je zasazen do vztahů, 
které ho zpětně ovlivňují a utvářejí jeho 
život. Vztahy jsou pro nás prostředím 
bezpečí, důvěry a intimity, ve kterém 
můžeme nahlas přemýšlet, prožívat 
porozumění, přijetí, lásku a také ji opě-
tovat. Bůh dal člověku možnost do toho-

to prostředí lásky a důvěry přivádět děti 
a vychovávat je. 

„Bůh dává pokorným milost.“ 
Přísloví 3,34 

Tady se musím zastavit a ptát: Jsem 
skutečně nositelem Božího obrazu? Je 
mé manželství a moje rodina zpodob-
něním Boha? Zdá se, že nám Pán Bůh 
postavil laťku dost vysoko. Věřím však, 
že to neudělal proto, abychom rezigno-
vali, nýbrž proto, abychom Boží obraz 
v sobě obnovovali a rozvíjeli. Kdo je 
v Kristu, je novým stvořením. Kristus 
je tím pravým člověkem. V hebrejštině 
slovo adam, člověk, souvisí s půdou či 
prachem země, adama. A to nás vede 
k pokoře. Zůstaneme-li pokorní, jsme 
na dobré cestě, protože Bůh pokorným 
zjevuje svá tajemství a dává jim milost 
(Př 3,34).
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Jako lidé jsme sice společenští tvorové 
a Písmo nás vede k tomu, abychom roz-
víjeli vzájemné vztahy, ale jsou některé 
činnosti, na které potřebuji být sám, aby 
mě nikdo nevyrušoval.

Jako příklad bych vzal modlitbu. Jsou 
dobrá společná modlitební shromáždě-
ní, je namístě, když se modlíme společně 
s manželkou nebo s dětmi či při jiných 
setkáních. Ale kromě toho má v mém 
životě místo i modlitba o samotě. 

Například když se chci modlit za dal-
ší životní nasměrování nebo naslouchat 
Bohu, co mi chce daným biblickým 
úsekem říct nebo vyznávat svá selhání 
– pokud to chce někdo dělat v tramva-
ji nebo v hypermarketu, tak musí být 
v soustředění hodně dobrý. Stejně tak 
to nejde u televize, během rodinné hád-
ky, nebo když po mně v práci křičí šéf…

Naše samota s Bohem musí být čistá. 
Co tím mám na mysli. Pokud se pohá-
dám s manželkou a odejdu z domu, 
abych měl klid, tak to není čistá samota. 
Čistá samota je to tehdy, když si navzá-
jem odpustíme a manželka mě vypro-
vodí s modlitbou: jdi a ať k tobě Bůh 
mluví! Ne právě čistá samota je to taky 
tehdy, když mi ostatní dávají najevo, že 

Někdy potřebuji

mě potřebují, ale já je ignoruji a dělám 
si svoje, třeba studuji Bibli.

Na co ještě potřebujeme samotu? 
Sami chodíme do koupelny. Tam odha-
lujeme něco, co není pro cizí oči. Také 
náš duchovní život obsahuje složky, 
které jsou důležité, ale nejsou pro cizí 
oči, například to, že je třeba se udržo-
vat v čistotě. Na to, abychom zkoumali 
své nitro, svoje motivy a činy, je vhod-
ná samota. Pokud nám někdo řekne, 
že bychom si měli vyměnit ponožky 
nebo že nám páchne z úst, tak je nám to 
nanejvýš trapné a stydíme se. Proto se 
o osobní hygienu preventivně staráme 
sami a včas, dřív, než nás na to upozor-
ní druzí.

Podobné je to i v duchovním životě. 
Kdy přemýšlíme o svých činech, slo-
vech, motivech, o své oddanosti vůči 
Bohu? Preventivně raději jednou dva-
krát týdně – nebo až nám někdo něco 
řekne nebo aspoň naznačuje? 

Dnešní svět o duchovní a morální čis-
totu příliš nedbá, snad ji ani příliš nevní-
má. Ale jako Boží děti bychom ji neměli 
ztratit ze zřetele. Dívejme se občas na 
svůj život z tohoto pohledu. Potřebu-
jeme k tomu soukromí, čas, modlitbu 

a zrcadlo, abychom viděli špínu na tvá-
ři. A někdy také blízkého člověka, který 
nám umyje záda nebo se podívá, jestli 
tam po cestě v lese nemáme klíště.

Přemýšlet o samotě myslím potřebují 
zvlášť ti, kdo jsou často mezi mnoha lid-
mi a jako by na samotu neměli čas. Pán 
Ježíš byl dokonalý, otázku svého hříchu 
nemusel řešit, a přesto si v době, kdy ho 
vyhledávaly tisíce lidí, uměl najít chvíle 
o samotě s Bohem. Takový čas je zdro-
jem síly, čistoty a vůbec duchovní nápl-
ně, abychom potom mohli být druhým 
lidem k požehnání.

Impulsy k přemýšlení: 

• Být sám může být velmi užitečné, 
ale záleží na tom, jak chvíle samoty 
prožíváme.

• Někteří se bojí lidí, a proto utíkají 
do samoty, kde se zakřivují do sebe. 
Takoví potřebují vylákat ze své uli-
ty, potřebují někoho, kdo by je obje-
vil a objevil bohatost jejich vnitřní-
ho života.

• Někteří neumí být sami, a proto 
neustále vyhledávají kontakty s lid-
mi. Vztahy takových lidí jsou často 
mělké, nudné. 
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Stvořeni ke
společenství

Když jsem měl asi tak třináct let (a šel 
tedy do puberty), koupil mi můj tatí-
nek zajímavou knížku. Dodnes ji mám 
doma schovanou a rád se k ní vracím, 
třebaže byla poznamenaná dobou vzni-
ku a tehdejší ideologií. Jmenovala se 
„Rukulíbám dobrý den“.1 Je to knížka 
o tom, jak bychom se měli mezi sebou 
jako lidé chovat.

Dovolím si z ní otisknout úvodní slova:

„Začneme trochu zdaleka. Dejme tomu 
od Tichého oceánu. Když je tam někde 
na pustém ostrově člověk SÁM A SÁM, 
nikde živé duše, a když má k tomu chuť, 
může si dělat, co se mu zlíbí. Nikoho 
neobtěžuje, nikomu nepřekáží – ať si tře-
ba leze po té palmě jako opice, ať se třeba 
staví na hlavu.

Ale když k němu na ostrůvek někdo 
přibude, když tam budou třeba už jen 
DVA – málo naplat, se stojkami je konec. 
Ledaže by řekl: „Dobré odpoledne, já 
jsem Tenaten, vítám vás, a jestli dovo-
líte, udělám si sem tam, nebude-li vás 
to rušit, dvě tři stojky. Kvůli pohybu. 
A posaďte se u nás!“ Zkrátka a dob-
ře: Musí se naučit chovat jako člověk. 
OHLEDUPLNĚ. SLUŠNĚ. ZDVOŘILE. 
A ten druhý také. Pak jim spolu těch 
dvacet třicet roků uteče jako voda. Jenže 
člověk naštěstí nežije ani sám, ani jen ve 
dvou, ale odjakživa POHROMADĚ.“

Celá knížka se pak zabývá tím, jak 
žít tak, aby život pro všechny byl sne-
sitelný. Učí základním pojmům, jako 
jsou „kouzelná“ slova „prosím“ a „děku-
ji“, o tom, že když se lidé potkají, že 
je slušné se vzájemně pozdravit, učí 
ohleduplnosti, pořádku, čistotě vnější 
i duše, učí vážit si lidí kolem sebe, i těch 
nejbližších, se kterými jsme v kontaktu 
denně, jako jsou naši rodiče a sousedé.

Možná si řeknete, že toto téma je jis-
tě užitečné a dobré pro výchovu dětí 
a zvláště „puberťáků“, ale že to má jen 
málo společného s duchovním životem 
křesťana. Myslíte si také, že to s naším 
duchovním životem nijak nesouvisí? Po 
svých dlouholetých křesťanských zku-

1  Rukulíbám, dobrý den; Milan Korejs, 
Dobroslav Foll, SNDK Praha 1959

šenostech však docházím k závěru, že 
to souvisí – a dost zásadním způsobem.

Proč si to myslím?

Lidský život je životem 

ve společenství

Je to proto, že náš život na této zemi 
je opravdu životem ve společenství. Žít 
jako poustevník stranou od všech ostat-
ních lidí je netypický způsob života. 
Naprostá většina z nás musí žít ve spo-
lečenství jiných lidí. Neustále narážíme 
na jiné lidi – na lidi sympatické, které 
vidíme rádi a jejichž přítomnost nás 
zahřeje, ale také na lidi nesympatické, 
nerudné, nevyzpytatelné, bezohledné 
a někdy i kruté. Setkáváme se s lidmi, 
kteří ochotně pomáhají jiným, ale také 
s lidmi, kteří jsou nějakým způsobem 
postižení a potřebují naši pomoc. I těch 
je víc než dost.

Ať chceme, či ne, žít ve společenství 
jiných lidí je nezbytností. Když se nar-
odíme, potřebujeme pomoc jiných lidí. 
Malé děťátko by bez pomoci jiných lidí 
velmi rychle zahynulo. Potřebuje mamin-
ku, která ho nakrmí, přebalí a obleče. 
Děti jsou vůbec dlouho závislé na pomo-
ci jiných – potřebují se naučit mluvit, 
chodit, umět se obléct, zavázat si boty, 
číst, psát… a mohli bychom pokračovat. 
Takže prvním takovým společenstvím 
jsou naše rodiny. Pak jsou to školy, uči-
liště, kdy se připravujeme na samostatný 
život. Následuje aktivní život. I zde jsme 
většinou odkázáni na spolupráci s jiný-
mi lidmi. Je jedno,  zda to jsou naši spo-
lupracovníci, nebo zda jde o vztah doda-
vatel – odběratel. A i ve stáří jsme odká-
záni tak či jinak na pomoc jiných. Prostě 
celý náš život je v naprosté většině živo-
tem ve společenství. Je dobré, když jsou 
tato společenství funkční – pak je život 
přijatelný. Je tragédie, (a takových bývá 
spousta), když některý ze zmíněných 
vztahů nefunguje – pak se život mění 
v peklo na zemi.

I křesťané patří do společenství

Možná řeknete, že je to přece samo-
zřejmé – ale mnoho těch, kdo o sobě tvr-
dí, že jsou křesťané, se tím neřídí. Žijí si 
sami pro sebe a život ostatních je napro-

sto nezajímá. Pokud si na jiné vzpome-
nou, pak obvykle tehdy, dostanou-li se 
do úzkých a potřebují pomoc. A přitom 
Bible říká zcela jasně: „My všichni, ať 
Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli 
jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo 
a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.“ 
(1K 12,13). Celá tato kapitola hovoří 
o tom, že církev je jedno tělo, tvořené 
jednotlivci, kteří přijali Ježíše jako svého 
Pána a dostali dar Ducha svatého. A že 
si vzájemně mají sloužit a pomáhat, žít 
jeden pro druhého. V Písmě je takových 
připomenutí nespočet. Toto společenství 
nemáme opouštět, k tomu nás rovněž 
Bible jasně vyzývá: „Mějme zájem jeden 
o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dob-
rým skutkům. Nezanedbávejte společná 
shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, 
ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, 
že se blíží den Kristův“ (Žd 10,24.25).

Život křesťanů ve společenství církve 
je tedy nezbytný a potřebný. Potřebuje-
me jedni druhé, máme se povzbuzovat 
a mít o sebe zájem, tedy pomáhat si. 
Samozřejmě to neznamená jiný extrém, 
kdy se křesťané uzavřou do jakéhosi 
ghetta, kde si vystačí sami a ostatní lidé 
je nezajímají. To Pán Bůh neměl a nemá 
na mysli. Vždyť náš Spasitel nám jasně 
řekl, že máme jít a kázat evangelium 
všemu stvoření. Posílá nás. Jeho poslání 
nám neslibuje jen úspěch a radost, ale je 
nerozlučně spjato i s trápením a bolest-
mi. Řekl přece (Mt 10,16): „Hle, já vás 
posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy 
obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubi-
ce“ (srov. L 10,3). Počítá s tím, že budeme 
žít mezi lidmi světa, jak to vidíme v jeho 
velekněžské modlitbě (J 17,15-20).

Dá se říci – že jsme byli stvořeni ke 
společenství s Božími dětmi (a to se rea-
lizuje v církvi) a také, že jsme byli stvo-
řeni ke společenství s lidmi v našem 
okolí (kterým máme sloužit a pomáhat 
a vést je ke Kristu). Nezabývám se teď 
ještě jedním společenstvím, které je 
zárukou těch ostatních – a to společen-
stvím s Pánem Bohem.

Společenství přináší problémy

Máme tedy žít ve společenství. Ale 
život ve společenství nebývá zpravidla 
zcela hladký a bezproblémový. To je 
zcela jasné a logické, pokud jde o naši 
pozici mezi nevěřícími lidmi. Lidé žijící 
bez Boha mají zpravidla na mysli přede-
vším vlastní prospěch. Tomu podřizují 
všechno. Co jiného můžeme od tako-
vých lidí čekat?
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Pán, ale my, kteří ji tvoříme. Trvá to 
obvykle dost dlouho, než pochopíme, že 
tím problémem jsem já a že mám začít 
u sebe a přestat obviňovat jiné.

Co s tím? 

Jsme stvořeni ke společenství a nemá-
me se mu vyhýbat. Boží slovo nás učí, že 
jsme novým stvořením. Proto nás vede 
k tomu, aby se to nové v nás projevilo. 
Jak? Třeba tím, že se budeme řídit násle-
dujícími tipy: 

 „Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám 
dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli 
po příkladu Krista Ježíše, a tak svorně 
jedněmi ústy slavili Boha a Otce naše-
ho Pána Ježíše Krista. Proto přijímejte 
jeden druhého, tak jako Kristus k slávě 
Boží přijal vás“ (Ř 15,5-7). Máme jedni 
druhé přijímat jako nás přijal Kristus – 
i s našimi slabostmi. Láska není jen cit 
a sympatie – láska je vědomé rozhodnu-
tí: Toto je můj bratr, za kterého zemřel 
Kristus – s ním chci žít a chci si ho vážit 
a chci ho milovat. Podobně vyzývá Pavel 
věřící v Efezu: „buďte k sobě navzá-
jem laskaví, milosrdní, odpouštějte si 
navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil 
vám“ (Ef 4,32). A do Kolos psal: „Jako 
vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte 
milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, 
pokoru a trpělivost. Snášejte se navzá-
jem a odpouštějte si, má-li kdo něco 
proti druhému. Jako Pán odpustil vám, 
odpouštějte i vy. Především však mějte 
lásku, která všechno spojuje k doko-
nalosti. A ve vašem srdci ať vládne 
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mír Kristův, k němuž jste byli povoláni 
v jedno společné tělo. A buďte vděčni. 
(Ko 3,12-15). 

 „V ničem se nedejte ovládat ctižádostí 
ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte 
jeden druhého za přednějšího než sebe; 
každý ať má na mysli to, co slouží dru-
hým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi 
takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši… 
všichni si hledí jen svého, a ne toho, co 
je Krista Ježíše“ (Fp 2,3-5,21).

Těch tipů může být samozřejmě mno-
hem více – Bible jich má nespočet.

Někdy podléháme pokušení, že záleží 
na nás, abychom napravili pošramocené 
vztahy mezi jinými lidmi. Nedělejme 
to – jen přidáme bolestí a trápení. Je mi 
vzácná část modlitby Františka Saleské-
ho (1567-1622): „Zbav mne velké náruži-
vosti chtít dávat do pořádku záležitosti 
druhých. Nauč mne, abych byl uvážlivý 
a ochotný pomáhat, ale abych přitom 
nešťoural a neporučníkoval.“

Jsou věci, které nás určitě ve spole-
čenství druhých budou bolet a na které 
budeme narážet. Je jedno, ať je to „ve 
světě“ nebo „v církvi“. Naučme se je pře-
devším přednášet na modlitbách naše-
mu Pánu a prosit o pomoc jeho. Bude to 
účinnější než naše i dobře míněné zása-
hy. Učme se být vděční, laskaví a vstříc-
ní. Nejsme zde totiž sami na opuštěném 
ostrově. A slušné chování otevírá cestu 
k lidským srdcím.

Tak co, bylo to téma jen pro „puberťá-
ky“?

 Jde-li ale o vztah mezi Božími dětmi 
– pak míváme jiná očekávání. Čekáme 
vstřícnost, lásku, porozumění, pomoc… 
Vždyť tím, že jsme uvěřili – jsme se pře-
ce stali „novým stvořením“ a náš život 
by tomu měl odpovídat. Předpokládá-
me, že mezi křesťany by to přece mělo 
být jiné. Idealizujeme si vztahy mezi 
věřícími. Jaká je ale skutečnost? Mys-
lím, že rozvody mezi křesťany, rozbité 
vztahy mezi věřícími sourozenci, hád-
ky o majetek a dědictví, rivalita mezi 
věřícími ve sboru a stranictví, vedoucí 
k rozbití sboru mluví za sebe výmluv-
ně. Když se pak neumíme mezi sebou 
domluvit, není snadnější řešení, než 
„založit“ se svými přívrženci „nové 
shromáždění“ – kde spolu slavíme 
Památku Páně, jako by se nechumeli-
lo. Položili jsme si někdy otázku: „Co si 
o tomhle myslí náš Pán?“ Je mi z toho 
smutno. Není to ale nic nového. Podob-
nou situaci musel řešit už apoštol Pavel 
v Korintu, o podobných případech se ve 
svých listech zmiňují také apoštol Petr, 
Jakub, Jan i Juda. Počítejme s tím, že 
ideální církev zde na zemi neexistuje. 
Někdo řekl, že církev přestává být ide-
ální ve chvíli, kdy do ní vstoupí člověk, 
který hledá ideální společenství.

Kde je zakopaný pes?

Čím to je, že zažíváme zklamání 
a selhání i v křesťanském prostředí? 
Je to v naší staré přirozenosti, která se 
stále hlásí o svá práva a kterou vydat-
ně vyživuje a podporuje Boží nepřítel 
satan.

Všechny problémy, se kterými se 
v společnosti setkáváme (a společnost 
je náš životní prostor), mají jednoho 
společného jmenovatele. Je to naše 
sebestřednost a naše sobectví. Jen si 
nemysleme, že nás se to netýká! Je to 
problém, se kterým bojujeme všichni. 
Tím problémem není církev, není jím 

Stretnutie s br. Mulugetom 

v Novom Meste nad Váhom
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Izrael

ale různé přístupy k životu
Stejný konflikt, 

Z přednášek Gerharda Freye o sou-
časném Izraeli jsme vybrali téma 
posledního velkého konfliktu mezi 
Palestinci a Židy, jehož následky se 
dodnes projevují na každodenním živo-
tě obyvatel palestinského a izraelské-
ho státu. Bratr Frey se v následujícím 
článku snaží čtenáři zprostředkovat tu 
perspektivu vnímání konfliktu, s jakou 
se setkává při svých častých návštěvách 
Izraele.

Tragický osud židovských studentů 

a palestinského chlapce

Tři studenti náboženské školy chtěli 
jet 12. června 2014 linkovým autobu-
sem z Hebronu do Jeruzaléma. Čekali 
na zastávce u židovské osady Guš Eci-
on, když u nich zastavilo osobní auto 
s izraelskou poznávací značkou. Z okna 
zněla židovská hudba, oba cestující měli 
na hlavě židovskou kipu a rozmlouvali 
spolu hebrejsky. To vše vzbudilo u stu-
dentů pocit bezpečí a tak nastoupili, 
aby se svezli do Jeruzaléma. V Izraeli 
je stopování docela běžné, ale pro tyto 
tři mladíky to bylo osudové rozhodnutí. 
Jeden z nich sice ještě stačil vyslat poli-
cii nouzové volání, ale to jim už nepo-
mohlo. Zemřeli o několik minut později 
následkem střelných ran. 

I když se poměrně rychle vědělo, 
že studenti byli zabiti, začala policie 
s intenzivním hledáním na palestin-
ských územích. Hledání obětí úno-
su trvalo 18 dní. Přitom byli zadrženi 
někteří teroristé, mezi nimi i pár těch, 
které krátce před tím propustili výmě-
nou za izraelského vojáka Gilada Šali-
ta. Nakonec byly tři mrtvoly zabitých 
izraelských studentů nalezeny. Napětí 
mezi Izraelci a Palestinci zvýšila i bru-
tální vražda mladého Palestince, kte-

rého upálili židovští extrémisté. Tento 
čin však izraelská veřejnost odsoudila 
a země se ponořila do smutku. 

Od únosu až po válku

Nicméně vedení Hamásu znervóznělo 
a cítilo se pod tlakem. Reagovalo raketo-
vými útoky z Pásma Gazy, které se den 
ze dne stupňovaly. Protiúder Izraele na 
sebe nenechal dlouho čekat. Vzdušný 
úder měl jasný cíl: zničit raketové odpa-
lovací rampy Palestinců. Když se to uká-
zalo jako málo účinné, začala pozemní 
ofenziva. Střet trval padesát dní. Za tu 
dobu odpálilo hnutí Hamás 4000 raket 
s cílem zabít co nejvíce Židů, tedy civi-
listů. Nebyli však příliš úspěšní, neboť 
Izrael chrání své obyvatele protiraketo-
vým systémem Iron Dome. Následkem 
útoků zemřelo jen pět civilistů. 

Důsledky konfliktu

Jak je to možné? Asi 1000 raket bylo 
zlikvidováno protiraketovou obranou, 
dalších zhruba 2400 raket nezpůso-
bilo žádnou významnou škodu, pro-
tože rakety dopadly do pouště nebo 
do moře. Dalších 400 přistálo v Pásmu 
Gazy, takže Palestinci zasáhli vlastní 
obyvatelstvo. Izrael byl samozřejmě 
obviněn z toho, že tyto rakety vystřelili 
Židé. Asi 200 raket zasáhlo cíl a způso-
bilo škody, většinou však bez lidských 
obětí. Ovšem padesát dní neustálých 
vzdušných poplachů s rychlými přesu-
ny do úkrytu zanechalo v lidech hlu-
bokou stopu. Jen pro vaši představu, 
od začátku poplachu k dopadu rakety 
zbývá k přesunu na bezpečné místo jen 
několik sekund až půl minuty (podle 
vzdálenosti cíle od místa odpalu).

Nenávist k Židům větší než láska 

k vlastním dětem

Oproti palestinským odpalům byly 
izraelské útoky prováděny s chirurgic-
kou přesností a mířily na vojenské cíle: 
odpalovací rampy raket, sklady zbraní, 
velitelská stanoviště a zbrojní továrny. 
Přitom je zapotřebí zmínit, že palestin-
ské nemocnice, školy, mešity, výškové 
budovy i rodinné domy jsou běžně zne-
užívány jako sklady zbraní a odpalovací 
rampy. Proto byly i na ně podniknuty 

útoky, ovšem až po předchozím varo-
vání. Před každým takovým útokem 
Izraelci varovali civilní palestinské oby-
vatelstvo, aby objekt opustilo. Přesto 
však docházelo k obětem, neboť Hamás 
vlastním lidem vyhrožoval smrtí, pokud 
objekt opustí. Zabíjel i děti, které příkaz 
neuposlechly. Jak velkou nenávist musí 
vůči Židům mít, když neušetří ani své 
vlastní děti.

Snaha Izraelců chránit civilisty

Každý izraelský útok musel být na 
velitelství povolen právníky. Tím je 
zajištěno, že civilní obyvatelstvo je chrá-
něno na nejvyšší možnou míru. Pokud 
muselo přesto zemřít 1800 Palestinců, 
nelze za to svalovat zodpovědnost na 
Izrael. Přitom lze vycházet z toho, že se 
ve většině případů jednalo o palestinské 
bojovníky.

Překažený novoroční masakr 

a vzpoura proti prezidentovi

Izraelská pozemní ofenzíva se však 
nemohla obejít bez obětí. Zahynulo 
69 vojáků, ale bylo zabráněno něčemu 
mnohem horšímu, zabití mnoha židov-
ských civilistů. Při ofenzívě se našlo 30 
plně dokončených a vybavených tune-
lů, které byly určeny k průniku velké-
ho množství teroristů z Pásma Gazy na 
izraelské území, aby tam následně zabili 
co nejvíce civilistů. Při pozemní opera-
ci byl nalezen i plán, podle kterého se 
Palestinci chystali tuto akci provést na 
židovský svátek nového roku. Naleze-
né tunely vyhodila izraelská armáda 
do vzduchu, což samozřejmě poškodilo 
stavby nad nimi. Chystaný masakr na 
Židech tím byl překažen. Izraelci záro-
veň odhalili plány chystané vzpoury 
proti prezidentu Mahmúdovi Abbásovi, 
která měla vyvolat další nestabilitu.

Vynucený klid zbraní

OSN vícekrát vyzývalo obě strany ke 
klidu zbraní. Izrael byl připraven jednat, 
hnutí Hamás to však odmítalo. Teprve 
když Izrael dvěma cílenými vzdušný-
mi zásahy zabil vojenského šéfa a tři 
důležité poddůstojníky palestinských 
sil, přistoupil Hamás na klid zbraní. 
Přiměl ho k tomu strach politických 
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vůdců, kteří se začali bát o svůj vlastní 
život. Vlastnímu lidu to však předložili 
jako velké vítězství nad Izraelem.

Dodávky zboží zdarma navzdory 

nenávisti

Mezitím uplynulo několik měsíců 
a navzdory klidu zbraní jsou na izra-
elská území vystřelovány další rakety. 
Izrael uzavřel všechny hraniční přecho-
dy, ale měli bychom vědět, že po celou 
dobu konfliktu zásoboval obyvatele 
Pásma Gazy potravinami, léky a životně 
důležitými věcmi. Představuje to denní 
přísun dvou set nákladních vozů odpo-
vídajícího zboží. Tyto dodávky pokraču-
jí dodnes i přesto, že jsou hranice jinak 
uzavřeny. 

Mistři v budování tunelů 

Také Egypt uzavřel své hranice do Pás-
ma Gazy. Podle vlastního líčení při tom 
zničil 1800 tunelů. Hamás naproti tomu 
deklaroval, že disponuje asi tisícovkou 
funkčních tunelů. Na jedenáctikilome-
trové délce by jižní hranice s Egyptem 
musela být opatřena tunelem na každém 
čtvrtém metru své délky. Na tom lze 
dokumentovat, jak palestinská propa-
ganda dokáže přehánět. Zároveň to však 
ukazuje, jaké množství tunelů Hamás 
budoval a je připraven budovat. Egyp-
tem přijatá opatření a záměr vybudovat 
hluboký příkop naplněný vodou, nejspíš 
používání tunelů zcela znemožní.

Podívejme se v následujícím srovná-
ní, jak rozdílné jsou postoje obou stran 
konfliktu. Pomůže nám to k lepšímu 
pochopení této, jinak šílené, situace.

Hamás se projevuje pohrdáním 

lidskými životy:

• jen mrtvý Žid je dobrým Židem;
• dospělí i děti jsou v konfliktech zneu-

žíváni jako lidské štíty;
• Palestinci, kteří jsou izraelskou stra-

nou před útokem varováni, aby své 
domy opustili, jsou Hamásem pod 
pohrůžkou smrti nuceni v domech 
zůstat;

• děti, které neposlechnou palestinské 
bojovníky, jsou zavěšovány na mříže 
sklepních oken; 

• rakety Hamásu jsou konstruovány 
k co největším ztrátám na lidských 
životech;

• kolaboranti, kteří poskytnou Izraeli 
informaci, jsou veřejně popravováni.

Izrael se snaží lidský život chránit

• každý útok musí být povolen právní-
kem;

• cílem útoků jsou odpalovací rampy 
raket, muniční sklady a velitelská sta-
noviště protivníka;

• zranění bojovníci Hamásu jsou ošet-
řováni v Izraeli a je jim poskytnuta 
kvalitní péče;

• cílem Izraele je civilisty chránit, ne 
zabíjet; 

• denně zdarma zásobuje Palestince 

Izrael

vším potřebným k životu;
• u většiny útoků jsou civilisté varováni 

dopředu, aby se mohli dostat do bez-
pečí; 

• která armáda světa varuje své pro-
tivníky a oznamuje cíl svého příštího 
útoku?
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kresťania v zahraničí

Dentisti so srdcom
Tanzánia bola veľmi zasiahnutá 

evanjeliom od začiatku moderného 
misijného hnutia pred viac než 200 rok-
mi. Keď tu verní Boží služobníci hlásali 
radostné posolstvo, mnohí ľudia z tejto 
veľkej krajiny uverili a stali sa nasle-
dovníkmi Ježiša. Priekopnícky misio-
nár Dr. David Livingstone cestoval po 
tejto krajine po roku 1860. Na týchto 
cestách navštívil aj Mwanzu, veľké 
mesto na južnom pobreží Viktóriinho 
jazera. Takmer o 150 rokov neskôr stala 
sa Mwanza naším domovom, keď sme 
prijali Božie pozvanie, aby sme budova-
li Jeho kráľovstvo v tejto časti Tanzánie.

Po mnohé desaťročia misijní pracov-
níci slúžili v Tanzánii kázaním a vyu-
čovaním, zakladaním zborov a biblic-
kých škôl, školením miestnych vodcov 
zborov a prinášaním evanjelia mnohým 
ľuďom. Zbory stále rástli a dnes oko-
lo polovice Tanzánčanov patrí do rôz-
nych kresťanských denominácií. Väčši-
na zborov je vedená domácimi vodcami 
a mnohí z nich horia nadšením pre Ježi-
ša a získavanie ľudí pre Neho.

Situácia na pobreží krajiny je veľmi 
odlišná od tej vo vnútrozemí. Význač-
nú silu má tam islam. Ale v zóne jazera, 
kde pracujeme, nie je taká veľká potre-
ba zahraničných misionárov na hlása-
nie evanjelia, lebo domáci veriaci tu ko-
najú významnú dobrú prácu. A predsa 
je tu veľká potreba pracovníkov najmä 
medzi moslimami a kmeňovými men-
šinami. Takých, ktorí by školili vodcov 
zborov a pomáhali zborom duchovne 
rásť i takých, čo by svojou prácou a prí-
kladom posúvali spoločnosť dopredu.

Božie povolanie pre nás môže byť vy-
jadrené Jeho slovami skrze proroka Mi-
cheáša (6,8): Oznámili ti, človeče, čo je 
dobré a čo požaduje Hospodin od teba: 
iba to, aby si činil spravodlivosť, miloval 
milosrdenstvo a chodil pokorne so svojím 
Bohom. Boh nás povolal do Tanzánie na-
pomôcť napredovanie jeho kráľovstva 
cez spravodlivosť, milosrdenstvo a po-
koru pred Ním. Chceme byť príkladom 
v reči, správaní, v láske, vo viere, v čistote. 
(1Tm 4,12) Pán Boh nás povolal, aby 
sme boli zapojení do úsilia meniť tunaj-
šiu spoločnosť duchovne i telesne, vy-
užívajúc naše dentistické zručnosti pre 
vec evanjelia.

Dentistická práca

Túto prácu začala skupina zahranič-
ných kresťanov s cieľom umožniť zá-
kladné zubárske služby tým, čo by inak 
nemali k nim prístup. V mnohých vi-
dieckych častiach Tanzánie ak začne 
človeka bolieť zub, môže buď cestovať 
80 kilometrov na najbližšiu zubnú klini-
ku v meste alebo žiť s bolesťou alebo ísť 
k miestnemu liečiteľovi, ktorý sa pokú-
si vybrať zub pomocou nejakého podo-
mácky vyrobeného nástroja.

My školíme miestnych zdravotníc-
kych pracovníkov, aby vedeli odborne 
a bezpečne vytrhnúť zuby a tiež steri-
lizovať nástroje. Naším cieľom je, aby 
každá tunajšia komunita mala prístup 
k niekomu, kto vie vytrhnúť boľavý zub 
a učiť ľudí, ako sa vyhnúť budúcim zub-
ným problémom. Založili sme a vedie-
me zubnú kliniku v Mwanze, kde ošet-
rujeme miestnych obyvateľov vrátane 
tých zo zahraničia a tiež misijných pra-
covníkov.

Úzko spolupracujeme s tanzánijskou 
vládou a úradmi, aby sme zabezpečili 
dlhodobé trvanie školiacich programov. 
Chceme získať rešpekt štátnych úradní-
kov a byť v priateľstve s nimi. Pracuje-
me každoročne s veľkým počtom dob-

rovoľníkov zo Spojeného kráľovstva. 
Navštevujú nás pravidelne a pomáha-
jú nám v práci na klinike a v školiacich 
programoch. Mnohí z nich osobne po-
znali Boha počas tejto činnosti.

Nekážeme vždy priamo evanjelium, 
ale svojou prácou získavame dôveru 
a spojenie s veľkou časťou tunajšej ko-
munity. Keď prakticky dokazujeme lás-
ku k ľuďom, to nám otvára mnohé dve-
re k domácim jednotlivcom, obchodom 
a firmám, k ľuďom zo zahraničia a oso-
bitne aj k navštevujúcim nás zahranič-
ným dentistom. Je to práve zubárska 
práca, ktorá nám dáva príležitosť hovo-
riť ľuďom pravdy evanjelia deň po dni.

Práca v evanjeliu

Pracujeme uprostred kresťanskej ko-
munity. Vedieme biblické štúdium 
a modlitebné skupiny. Sme vychováva-
teľmi domácich veriacich a podporuje-
me kresťanských a humanitárnych pra-
covníkov v Tanzánii. Každý týždeň sa 
skupina žien stretáva s Beth k štúdiu 
Biblie. Každé dva týždne sa Paul stre-
táva so skupinou mužov k modlitbám, 
biblickému štúdiu a vzájomnej podpo-
re v práci. Ako naše deti rastú, zúčast-
ňujeme sa i na práci v detskom biblic-
kom klube.

pre evanjelium
Rodina Brindovcov
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Podporujeme tiež tanzánijských vod-
cov a povzbudzujeme ich k vytrvalos-
ti v práci pre ich zbory a spolupracuje-
me v nej s nimi. Ako príklad môžeme 
uviesť Johna Simbu, zbožného muža, 
ktorý sa stará o ľudí. Viac než 20 rokov 
zvestoval evanjelium a obstarával po-
krm pre ľudí, čo žili na uliciach Mwan-
zy. Pozná tu všetkých bezdomovcov 
a oni si ho ctia a milujú ho. Pri spolu-
práci s ním a podpore jeho práce sme 
mohli byť súčasťou tejto nádhernej 
služby, ktorá zasahuje núdznych ľudí 
na uliciach Mwanzy.

Iným príkladom je Peter, pokor-
ný a verný muž, ktorý stráži nás i náš 
dom. Vidiac potrebu šírenia evanje-
lia, založil zbor na predmestí Mwanzy. 
Často sme počuli, ako sa modlí za ten-
to zbor a pripravuje sa na svoju budú-
cu kázeň pri strážení nášho domu. Zo 
skromného začiatku zbor, ktorý založil, 
rastie početne i duchovne. Poznali sme, 
že našou úlohou bolo často povzbudzo-
vať druhých k šíreniu evanjelia, pomá-
hajúc im objavovať schopnosti, ktoré 
k tomu majú.

Kultúrne výzvy

Keď sme prišli do Tanzánie s dvojroč-
ným Izákom a šesťmesačnou Hannou, 
hneď sme sa stretli s kultúrnou odliš-
nosťou. Keď Beth vyšla na prechádzku 
s deťmi, hneď jej vraveli, že Hanna po-
trebuje palcové rukavice a vlnenú čiap-
ku, aby jej bolo teplo, dokonca i v tro-
pickej horúčave. A keď sme sa potom 
rozhodli, že našu dcérku Ester bude 
Beth rodiť doma, videli sme veľké pre-
kvapenie miestnej komunity, lebo boli 
presvedčení, že na pôrod poletíme do 
svojej krajiny.

Poznali sme tiež niektoré skutočné 
problémy, ktoré bieli misionári spôso-
bili za desaťročia. Napríklad mnohé 
zbory nás pozývali, aby Paul v nich ká-
zal, ale so skrytým motívom, aby sme 
duchovne i hmotne podporovali tento 
zbor. Bolo treba mnoho múdrosti, aby 
sme prešli cez takéto „mínové pole“ 
a nie vždy sme boli úspešní. Inou kul-
túrnou prekážkou bola dĺžka času, kto-
rý je potrebný na vykonanie čohokoľ-
vek v Tanzánii. A tak úrady, rozhodova-
nie v komunite alebo neochota zmeniť 
čokoľvek často robili našu prácu a život 
ťažkými. A predsa práve cez tieto pre-
kážky sme sa naučili jednu z najcen-
nejších skúseností nášho pobytu v Af-
rike: keď chceme vidieť, ako rastie Bo-

kresťania v zahraničí

žie dielo v miestnej komunite a cez ňu, 
najlepšie to dosiahneme, keď povzbudí-
me miestnych ľudí, aby oni menili svoju 
kultúru a spoločnosť.

Avšak my sami sme mali tiež veľký 
úžitok z toho, že sme žili v inej kultúre, 
stýkajúc sa s ľuďmi s rôznym pôvodom 
a zvykmi. Teraz sme lepšie schopní vi-
dieť výhody aj nevýhody našej vlastnej 
kultúry. Ako rodina sme sa ponorili do 
novej komunity a vytvorili sme si vzťa-
hy s mnohými novými blížnymi a kole-
gami.

Čas odísť

Po troch rokoch sme boli schopní 
odovzdať našu dentistickú prácu domá-
cim pracovníkom tak, že už neboli zá-
vislí od zahraničných dentistov, ale boli 
sebestační. Vyškolení a verní tanzánij-
skí kolegovia prevzali zodpovednosť 

za pokračovanie školiaceho programu 
a práce na klinike. A tak nastal pre nás 
čas vrátiť sa domov a podporovať ich 
z diaľky.

Viac než iné, naša skúsenosť nás na-
učila, že musíme mať vedomie kultúr-
nych odlišností a prijímať ich, keď ch-
ceme konať Božie dielo v cudzej kraji-
ne. To neznamená, že sa máme zmie-
šať s touto kultúrou. Niekedy sa musí-
me dokonca postaviť proti nej, či v Tan-
zánii alebo u nás doma. Ale treba nám 
kráčať pokorne s Bohom, milovať a slú-
žiť bez podmienok, hľadať spravodli-
vosť a vzdať sa seba, čo umožní iným 
rásť do plnosti toho, čo Boh má pripra-
vené pre nich.
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Aby nám věřili,
V polovině února navštívil slezské 

Křesťanské sbory bratr Gerhard Frey, 
dlouholetý předseda VDM (Spoje-
ná německá misijní pomoc) a bývalý 
vedoucí Křesťanského volnočasového 
centra v Rehe. Když jej Ernst Schrupp 
uvedl do spolupráce s mesiánský-
mi sbory v Izraeli, stal se znalcem 
současného Izraele se spoustou kon-
taktů a zážitků s mesiánskými Židy. 
A právě toto téma se stalo obsahem 
jeho přednášek v Karviné, Bohumí-
ně, Havířově a v Českém Těšíně ve 
dnech 17. – 22. února 2015. Abychom 
však nebyli jednostranní, udělali jsme 
s ním rozhovor o jeho zapojení do sbo-
rové práce v Mülheimu v Porúří, která 
je stejně zajímavá jako jeho vyprávění 
o Izraeli.

Gerharde, ty jsi před několika lety 

začal novou etapu svého života 

v novém sboru. Jaké to bylo?

Před pěti lety jsme se s manželkou pře-
stěhovali za dcerou do Mülheimu v Porú-
ří, protože řekla, že se o nás na staré roky 
postará. A když jsme se stěhovali, ještě 
jsme nevěděli, ve kterém sboru budeme 
působit. Navštívili jsme bratrské sbory 
i svobodné evangelické sbory a nebylo 
to lehké rozhodování. Modlili jsme se, 
navštěvovali sbory a Bůh nám k naše-
mu překvapení nakonec jasně ukázal na 
Sborové centrum baptistického sboru 
na Auerstrasse a my jsme to Boží volání 
uposlechli. Chtěli jsme jít do bratrského 
sboru, ale Bůh nás vedl jinak. S vděčností 
jsme se tedy zapojili do sborového živo-
ta. Jde o sto třicet let starý sbor, který má 
asi 220 pokřtěných členů a se všemi náv-
štěvníky je samozřejmě mnohem větší. 
Sbor je to živý s celou řadou aktivit, ale 
jako v každém sboru, jsou v něm tahouni 
i ti, kteří se vezou a konzumují, co dru-
zí připraví. Ale v bratrském sboru, kde 
jsem byl před tím, to bylo stejné.

Co tě na tom sboru tedy přitahuje?

Cítíme se tam s manželkou velmi dob-
ře, protože zde máme svobodný prostor, 
dělat to, k čemu nás Bůh povolává. 

Dříve jsi byl starším sboru a vedl jsi 

konferenční centrum v Rehe. Jakou 

službu vykonáváš nyní?

 že naše láska je skutečná...
Vzhledem ke svému důchodovému 

věku jsem o službě staršího ani nepře-
mýšlel, vyloučil jsem i možnost vést 
některou z diakonských služeb. Jako 
sedmdesátník bych to už nedělal. Ale byl 
jsem otevřený spolupracovat ve všem 
ostatním a otevřela se celá řada oblastí, 
ve kterých dnes působím. Požádali nás, 
abychom převzali prodejnu knih. Vedli 
jsme ji už dříve v konferenčním centru 
a ve sboru se nám podařilo zdvojnáso-
bit obrat, takže příjem z prodeje knih 
vylepšuje hospodářskou situaci sboru. 
Pomáhá to přísunu Biblí a kalendářů 
„Život je víc“, dvě stovky jsme jich roz-
dali při větších akcích. 

Takže tuto práci děláte s manželkou 

společně?

Ano, stejně jako práci se seniory. 
Moje žena ji pomáhá vést a já pomáhám 
s duchovní náplní. Několikrát v roce 
vedu biblické studium. Setkáváme se 
každých čtrnáct dní a máme spolu 
hezké společenství. Sestry se zde čile 
zapojují, což jsem v některých sborech 
vůbec nezažil. Kladou otázky, zapojují 
se do diskuse a je vidět, že se v biblic-
kých otázkách vyznají.

Mohl bys tu vaši biblickou hodinu 

trochu popsat?

Vyberu si téma, například Jákobův 
nebo Josefův příběh ze Starého záko-
na a snažím se z těch biblických textů 
odvodit analogie pro nás dnes: třeba 
Jákobovu touhu po odpuštění a vytr-
valost. Tyto věci se pak snažím osvětlit 
a spojit s naším každodenním životem. 
Pak dávám prostor pro otázky a biblic-
ká doplnění a zde se samozřejmě zapo-
jují i sestry. Když se hlásí o slovo, pře-
ruším svůj výklad a nechám se doplnit. 
Přitom se vzájemně sdílíme a tím se od 
sebe navzájem hodně učíme. Je to skvě-
lé a mám z toho velkou radost.

Je ještě nějaká oblast duchovní 

práce, do níž jsi ve sboru zapojený?

Věnuji se také pastorační péči, ale 
o tom se nemohu rozpovídat. Ale už 
třetím rokem běží u nás pozoruhodný 
projekt, který je spojený s naším novým 
sborovým domem. Byl otevřen před 
sedmi lety a stojí uprostřed Mülheimu, 

tam kde žijí cizinci, imigranti, blízko 
tzv. malého Istanbulu, kde žijí a obcho-
dují Turci. Tam už Němci ani nežijí.

Kolik národností vlastně žije 

v Mülheimu?

V našem městě žije 86 národností. 
U nás člověk najde, na co si vzpomene, 
všechny odstíny pleti a jazyky, jen Židé 
jsou těžko rozpoznatelní. Skrývají svou 
identitu, ale tomu se asi dá rozumět. 

Ale pojďme zpátky k vašemu 

projektu, spojenému s novým 

sborovým domem.

Ano, stojí uprostřed města na mís-
tě původního sborového domu, který 
musel být stržen. Byl už malý a nevy-
hovoval, ale místo jsme chtěli zachovat, 
tak musel pryč. Cítili jsme, že to místo 
uprostřed tolika národností je to pra-
vé, kam nás Bůh postavil, proto jsme 
tam chtěli zůstat. Postavili jsme tedy 
nový sborový dům na původním místě 
s velkým sálem v patře pro asi 400 lidí. 
Dole v přízemí máme menší sál, bistro, 
místnosti pro děti a mládež, kancelář 
a různé vedlejší prostory. Je to poměr-
ně velký komplex s velkými možnostmi 
využití. Jedna sestra přišla s návrhem, 
že bychom v zimě mohli vytvořit Indoor 
Winter Platz, hřiště s atrakcemi pro 
děti do šesti let, které by se používalo 
v zimním období, když si děti ve městě 
nemají kde hrát. To se setkalo s pozitiv-
ní reakcí mnoha spolupracovníků sboru 
a tak letos třetím rokem provozujeme 
toto kryté zimní dětské hříště. 

Kolik spolupracovníků je do tohoto 

projektu zapojeno?

Přibližně 20, protože to hřiště musíme 
každý týden vybudovat a znovu uklidit. 
Využíváme k tomu náš přízemní sál, kde 
umístíme klouzačku, balónkovou kou-
pel, spirálové prolézačky, trampolíny, 
matrace tak, aby vzniklo dětské hřiště. 
V pondělí to zase musíme uklidit, pro-
tože ten sál využíváme v průběhu týdne 
k jiným účelům. Takže na vybudování 
a úklid potřebujeme skupinu asi dvaceti 
spolupracovníků. Moje žena se věnu-
je příchozím, každého srdečně přivítá 
a pak se s nimi také rozloučí a tiše jim 
žehná. Já jsem jeden z mála mužů, kteří 
se tam pohybují a plním roli viditelné-
ho hostitele. Když má někdo problém, 
obrací se na mě. Jako šedovlasý děda 
nepředstavuji pro příchozí muslimské 
maminky a muže, kteří je doprováze-
jí, nějaké nebezpečí. Zpočátku se jen 
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pozdravíme, i s podáním ruky nesmíte 
nějak spěchat. Napřed musí vzniknout 
vztah důvěry a to samozřejmě trvá dost 
dlouho. Musíte být trpěliví. Po určité 
době se však úplně přirozeně dostane-
te k zajímavým rozhovorům. Člověk se 
však musí lidem dávat takový, jaký ve 
skutečnosti je, aby zboural ty bariéry. 
Některé muslimky jsou úplně zahalené, 
takže vidíte jen část tváře.

A s těmi se také dostaneš 

do rozhovoru?

Zpočátku ne. Bojí se vám podat ruku, 
protože to ze své kultury neznají a nesmě-
jí. Dnes ke mně přistupují a samy mi 
podávají ruku. Ledy padly, vznikla důvě-
ra a ony si samy přicházejí pro pozdrav. 
Začali jsme mluvit o věcech, které se 
jich dotýkají a někdy i dost soukromých, 
které by jen tak někomu neřekly. Ta ote-
vřenost je pozoruhodná. Dnes už vedu 
rozhovory i s jejich manžely, i oni se 
začínají otvírat.

Máte tam i nějakou činnost 

pro rodiče, zatímco si jejich děti 

hrají?

Rodiče by měli především dávat pozor 
na své děti, ale máme dvě spolupracov-
nice, které vedou workshopy a učí děti 
spolu s rodiči něco vyrábět. Většinou se 
však muslimští rodiče sesednou a roz-
mlouvají spolu. A zase jiné ženy z jiné 
skupiny si sednou dohromady a mluví 
spolu. Děti si přitom vesele hrají, já na 
ně trochu dohlížím a všichni jsou šťastní 
a spokojení. Celé je to misijně zaměřené 
a já se snažím s lidmi vést otevřené roz-
hovory. Je důležité, abychom o Ježíši mlu-
vili přirozeně a samozřejmě, pak to lidé 
přijímají a věří tomu, jsou zvědaví a ptají 
se: co pro mne Ježíš znamená? Někdy se 
ptají: dostáváš za tu práci peníze? Odpo-
vídám: ne, dělám to dobrovolně. Jak to 
že zadarmo, tolik práce a zadarmo? Na 
to odpovídám, že to dělám pro toho, kte-
rý mě má rád a tu lásku, kterou dává On 
mně, já zase dávám jiným. Tak to dělám. 
V tu chvíli je rozhovor většinou u konce, 
protože to lidi zaskočí a potřebují o tom 
přemýšlet. V dalším rozhovoru na to 
navazujeme. Vyžaduje si to spoustu trpě-
livosti a vytrvalosti.

Nabízíte návštěvníkům ještě něco 

dalšího?

Ano, něco k jídlu, ale jen zdravé věci. 
Ovoce, banány, pomeranče, ale i zele-
ninu jako mrkev a podobné věci. Děti 
i maminky to sní všechno, už si na to 
zvykly. Jedí, baví se a mají společenství.

Máte nějakou následnou práci?

Přemýšlíme, na co je pozvat. Minulé 
léto jsme například pořádali letní slav-
nost v zahradě sborového domu a hod-
ně rodin, které k nám chodily v zimě 
na hřiště, přišlo. Máme velký pozemek 
a všichni se tam vešli.

Jak taková sborová slavnost 

vypadá?

Dříve jsme mívali evangelizační 
shromáždění u nás ve sboru, ale tam 
nikdo z pozvaných nepřišel. Uvědomili 
jsme si, že musíme nějak projevit naši 
lásku k hostům skrze pohostinnost. Pra-
cujeme už dlouhou dobu s lidmi, kte-
ří bojují se závislostmi, s bezdomovci, 
a teprve před třemi roky jsme se s nimi 
začali setkávat na bohoslužbách. Teprve 
teď přicházejí a my si uvědomujeme, že 
musíme být vytrvalí. Dětem, které při-
cházejí v zimě na hřiště, vyprávíme pří-
běhy na dobrou noc. Slyší je děti i jejich 
muslimské maminky. Nedávno přišla 
maminka až na sám závěr a já se jí zeptal, 
proč jdeš tak pozdě? Odpověděla: moje 
dcera chtěla slyšet ten příběh na dob-
rou noc. Cítí se u nás jako doma. Jednou 
k nám přišla turecká babička s vnučkou. 
Prohodil jsem s ní pár tureckých slov, 
které znám z dřívějška. Roztála a řekla 
vnučce turecky, to je děda. Vnučka mi 
skočila do náruče a políbila mě. A babič-
ka ji povzbuzovala: dej dědovi ještě jednu 
pusu. To všechno ukazuje, že mezi námi 
roste důvěra, že se u nás cítí bezpečně. 
Je důležité, že jsme tu pro lidi a oni nám 
věří, že naše láska je skutečná.

Jaké další misijní projekty ve sboru 

máte?

Pro děti a mládež je to regionální 
projekt „King´s Kids“ (Královské děti), 
který mladým lidem zprostředkovává 
hodnoty, jež v současné společnosti 
chybí. Přitom zaznívá křesťanské posel-
ství. Vedoucí je placen z jedné čtvrtiny 
naším sborem a vede dvakrát týdně prá-
ci s dorostem pro děti zvenčí. Sborový 
dům je pak plný dětí. Přidávají se i děti 
ze sboru, ale zaměřeno je to misijně. 
Děti pak zveme na naše letní tábory, ne 
kanoistické pobyty. 

Nedávno jsme se rozhodli, že už 
nebudeme dělat evangelizační akce, 
kam chodí jen věřící, to nemá smysl. 
Rozhodli jsme se, že budeme pracovat 
s našimi sousedy. Pořádáme worksho-
pový týden v městské čtvrti Eppingho-
fen, zaměřený na děti a mládež. Spolu-
pracujeme při tom s městem a ostatní-

mi sbory, které se tam nacházejí. Každý 
sbor se občanům představí a při ote-
vřené nedělní bohoslužbě zazní vedle 
poselství z Božího slova také pozvánka 
na jednotlivé akce pro jednotlivé věkové 
skupiny i celé rodiny. Vše připravujeme 
velmi citlivě, aby si návštěvníci odnesli 
co nejvíce duchovních impulsů. Venku 
se pak mohou například zapojit do ruč-
ních prací nebo se umělecky projevit 
při workshopech, které vede celá řada 
našich spolupracovníků. Jsem na to 
sám zvědavý, protože to děláme popr-
vé. Pořádáme to společně s městem, ve 
kterém žijeme a které to pomáhá propa-
govat.

Každou sobotu máme ve sboru sní-
dani pro 60 až 70 lidí bez domova nebo 
bojujících se závislostí. Někdy jsou 
to lidé osamocení, často cizinci, kteří 
nemají nikoho blízkého. Někteří nemlu-
ví německy a vyjadřují se těžce a láma-
ně. Nazvali jsme to Aufwind (nový vítr 
či vzestupný proud, pozn.red.), vzhů-
ru k Bohu, k nebi. Je to snaha postavit 
lidi na nohy, i těch je asi kolem sedm-
desáti. První začínají chodit do sboru. 
Po deseti letech práce se nechal první 
z této skupiny pokřtít. Někdo by mohl 
říct: tolik práce a jen jeden se obrátil. 
Jenže hodnotu má i to, že lidé vědí: tady 
nás přijímají, tady nás mají rádi. Když 
přijdou na bohoslužbu, zpívají z celého 
srdce a poslouchají kázání. To trvá jen 
deset minut, protože se nejsou schopni 
soustředit, ale zpívají rádi. Během týd-
ne přicházejí na biblické studium, ale 
napřed dostanou v diakonii najíst. Dia-
konie, která je hned vedle, vydá každý 
den dva a půl tisíce jídel. Od nás každý 
dostane zdarma denní čtení, kalendář 
„Život je víc“. To zprostředkovává naše 
prodejna literatury, kterou s manželkou 
vedeme.

Gerharde, máš nějaké heslo, 

kterým se v té práci řídíš?

Uvědomil jsem si, že ve mně žije Ježíš, 
On je mou identitou. Mojí identitou není 
to, že jsem Němec nebo baptista nebo 
bratr z Křesťanských sborů. Ne, mojí 
identitou je Ježíš Kristus. On žije ve mně 
a uschopňuje mě rozdávat, co do mě kaž-
dý den s láskou vkládá. Lidé v nás čtou 
a poznají, zda jsme ryzí. A to si přeji, 
abych byl čitelný a ryzí, abych žil pravdi-
vě, přiznal si chybu a byl autentický.

Děkuji za rozhovor.

S BRATREM GERHARDM FREYEM
ROZMLOUVAL JAROMÍR ANDRÝSEK 
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Je pondělí ráno a po víkendu není 
doma ani kousek chleba k snídani – 
chyba! Zrovna, když jsem potřebova-
la být v práci včas, mi tramvaj ujede 
před nosem – chyba! Tolik se těším 
na víkend, ale v sobotu mi šíleně třeš-
tí hlava a v neděli je tak hnusně, že se 
nehodí vystrčit ven ani nos – chyba! 
Měla jsem v plánu uvařit koprovku, ale 
když vyndám z ledničky kopr, zjistím, 
že zplesnivěl – chyba! Chtěli jsme jít 
večer do divadla, ale nejmladší z dětí 
dostalo horečku – chyba! Chyba, chyba, 
CHYBA! Situace, které jsou na denním 
pořádku, řeknete si možná, situace tak 
běžné, tak normální, že snad není třeba 
se o nich vypisovat. Záleží však na tom, 
co to s vámi dělá a jak to kdo z nás bere. 
Možná, že mnoho lidí by až doposud 
v textu nepoužilo slovo chyba ani jed-
nou. Prostě berou život takový, jaký je, 
staví se čelem k tomu, co přináší, a nijak 
zvlášť nad tím nedumají. Šťastlivci!

Pro mě je chyba něčím, co by vůbec 
nemělo existovat. Jakmile se s ní 
potkám, mám dojem, že výhybka byla 
přehozena nesprávným směrem a teď 
už je tím pádem všechno špatně. Nic 
už se nespraví, zůstane jizva, stře-
py, následky a důsledky, a dokona-
lost je tatam. Vím to o sobě už dlouho 
a s pomocí Boží a svých blízkých se 
s tím nějak potýkám, teď jsem se však 
dostala, řekněme, do přímé konfron-

Chyba jako přítel
tace. Mám totiž práci, v níž je chyba 
mým hlavním nástrojem – denně se s ní 
setkávám s jediným cílem, totiž najít ji 
a odstranit. S pomocí zbraně zvané Pra-
vidla českého pravopisu kosím jak šiky 
chyb jednoznačných a zjevných, tak 
i poťouchlé a zákeřné řady chyb disku-
tabilních, ba přímo relativních. S těmi 
jsem obzvlášť na kordy a je vskutku tře-
ba mít se před nimi na pozoru. Je tu však 
jeden krutý fakt. Ať se snažíte sebevíc, 
vždycky, VŽDYCKY v textu nějaká ta 
chybka zůstane, vždycky nějakou pře-
hlédnete. Marně se ptám proč, marně 
čtu text popáté a podesáté, marně se 
kvůli nim v noci budím a marně čekám, 
že jednou odevzdám text, v němž nezů-
stane ani jedna malá chybička. Pokud 
vám to přijde k smíchu, klidně si ho 
dopřejte, protože je to vskutku úsměv-
né, že se někdo dokáže tolik trápit pra-
vopisnou chybou. A vy, co se neusmí-
váte, zřejmě rozumíte tomu sžíravému 
pocitu, oné touze, aby po vás zůstalo 
dílo bezchybné a dokonalé. Možná to 
zní dokonce pyšně, ale to mě napadlo až 
teď, ve chvíli, kdy po sobě čtu předchozí 
větu. Já spíš mnohem víc pociťuji strach 
z toho, že když chyba přežije, stane se 
něco hrozného, co už nepůjde napravit. 
Vždyť i ten poslední přeživší voják vás 
může střelit odněkud ze zálohy. A to 
si vůbec nedovedu představit, že bych 
pracovala třeba jako řidič nebo lékař, 

vždyť tam, když se stane chyba, může jít 
skutečně o život. Když udělám či neod-
straním chybu já, nestane se po pravdě 
řečeno celkem nic. A je po problému, 
snažili by se mnozí v tuto chvíli zatnout 
tipec chmurným myšlenkám. Hloupé 
je, že ono nestačí, když si tohle všech-
no přiznáte a uvědomíte. Je to jenom 
začátek. Začátek pátrání po tom, proč 
nedokážu žít s chybou. S chybou ve 
výchově, ve vztazích, v přijímání sebe 
sama i situací, které život běžně přináší. 
Když jsem pochopila, že nikdy nemůžu 
docílit toho, aby okolnosti mého života 
byly bezchybné, propadla jsem směsi 
smutku a paniky. Co má tady na světě 
cenu, pokud to nemůže být dokonalé?

Od té chvíle, co do světa vstoupil 
hřích, je v něm i chyba. Ale stejně tak 
jako Bůh skrze svého Syna smrt přetavil 
v život, mění i chybné kameny v mozai-
ce našeho života v kameny potřebné 
a někdy i zásadní. Boží stvoření je jistě 
dokonalé a bezchybné – nádherný květ 
nebo kámen, v němž je ukryt draho-
kam. Proč ale podvědomě vyhledávám 
a třeba si i fotím nebo beru do dlaně 
kameny, které mají nějakou tu rýhu 
nebo prasklinu, obdivuji dřevo vonící 
pryskyřicí z poraněného stromu nebo 
tulipán, který je díky zkřížení se sou-
sedem podivuhodně žíhaný? Protože 
mnohdy  teprve díky „chybě“ vnímám 
skutečný život, jeho hloubku a prav-
divost. Slyšela jsem, že v dalekých 
východních zemích dokonce s chybou 
předem počítají. Do nádherných tka-
ných koberečků zapracují vždy i chybný 
uzlík. Uměle vytvoří v látce kaz, aby tím 
dali najevo úctu k Bohu, který jediný je 
dokonalý.

Naše nejmladší dcera chodí do Mon-
tessori školky. Na nástěnce visí několik 
základních bodů, podle kterých se řídí 
zdejší děti i dospělí. Tuhle jsem se do 
nich po čase znovu pořádně začetla. Jako 
poslední v řadě stojí v tom seznamu hes-
lo „Chyba je přítel“. Od té doby je převa-
luji v myšlenkách. Brát chybu jako něco, 
co je dobré a co do mého příběhu patří? 
Chyba jako spouštěč tvůrčího procesu, 
chyba jako možnost pořádně se zasmát 
nebo chyba jako výhybka, která mě na 
mých cestách přivede k věcem, na které 
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bych předtím nikdy ani nepomyslela? 
Chyba jako lakmusový papírek pýchy 
nebo pokory, chyba jako test toho, jak 
umím milovat sebe a potažmo i své bliž-
ní? Něco na tom je, i když člověk toho 
musí položit na oltář celkem dost. Jistě 
se tu už nebavíme o chybách v rovině 
pravopisu, i když i tady by to mohlo při-
nést jisté uvolnění.

Mám kolem sebe opravdu dobré přá-
tele, kteří mi dokážou moudře poradit 
a kteří se mnou mají trpělivost. Ale 
věřím tomu, že naučit se chybovat 
můžu jenom s pomocí Boží. Mít svobo-
du zmýlit se bez paralyzujícího pocitu 
selhání. Vím, že On můj zápas vidí, ví, 
o kolik radostnější by můj život mohl 
být. Tohle všechno mi běží hlavou, když 
jednoho rána sedím v tramvaji na cestě 
do práce a modlím se za průběh celého 
dne. Choulím se na sedadle, oči zavře-
né, tiše šeptám Bohu prosbu o pomoc, 
aby mi ukázal, jak dnes nakládat s chy-
bou – vždyť já ani nevím, jak začít, od 
čeho se odrazit. Ze dna tašky vytahuji 
kapesní vydání Nového zákona a listuji 
v žalmech. Vybírám si je ke čtení pod-
le různých klíčů, každopádně pro dne-
šek vybírám žalm devátý. Doberu se až 
k verši jedenáctému, který dobře znám 
a který si nechávám pomalu rozpouštět 
na jazyku jako tabulku lahodné čokolá-
dy: 

„V tebe nechť doufají, kdo znají 
tvé jméno. Vždyť ty, kdo se 

dotazují po tvé vůli neopouštíš, 
Hospodine.“ 

Čtu znovu a znovu, nechávám se tím 
veršem hladit a utěšovat, když vtom si 
uvědomím zajímavou věc. V tom verši 
chybí čárka! No ano, určitě je tu chyba 
jednoznačná a čistokrevná! Do očí se 
mi derou slzy. V Bibli, ve slově Božím, 
v knize nanejvýš dokonalé, je chyba. 
Zaplavil mě pocit nevýslovné vděčnos-
ti a pokoje – když tady může být chy-
ba a nikomu to nevadí, tak už může 
být všude. Když jsem odpoledne při-
šla domů, vytáhla jsem hned všechny 
překlady Bible, které máme, a hledala 
příslušný verš. Všude to bylo v pořád-
ku. Ale v tom mém kapesním vydání, 
v žalmu, který jsem si nalistovala dnes 
ráno, tam nebyla. Promiňte mi tu trou-
falost, ale to ráno tam myslím chyběla 
kvůli mně.

Vydavateľst vo: Porta libri, 

2013, 151 strán

Minule som po práci potrebova-
la v meste ešte niečo vybaviť, ale do 
dohodnutého termínu mi zostávalo tro-
chu voľného času. Tak som sa zastavi-
la v mojom obľúbenom obchode, čiže 
v kníhkupectve, a tam som na kraji 
regála zbadala malú knižku od Dr. Kevi-
na Lemana s názvom Cesta múdrych. 
Zaujala ma už len tým, že je malá (for-
mát A6) a podelená na nie príliš dlhé 
kapitoly. Mala som práve rozrobené tro-
chu väčšie projekty a chcela som niečo 
len tak na medzičas. A druhý dôvod, 
prečo som s ňou odkráčala z obchodu 
(nebojte sa, nezabudla som ju aj poctivo 
zaplatiť), boli slová na zadnej obálke:

V Ceste múdrych známy autor Dr. 
Kevin Leman odhaľuje desať princípov, 
ktoré ovplyvnili jeho život a teraz ich 
so sebe vlastným vtipom a nadhľadom 
ponúka aj vám. 

Po týchto pár slovách, teda hlavne po 
slovách „vtip“ a „nadhľad“, som si pove-
dala, že to nevyzerá len na nejaké suché 
čítanie, ale zrejme v tom bude aj trochu 
života. A nemýlila som sa.

 Kniha je uvažovaním nad slovami 
kráľa Šalamúna z Prísloví 3,1-6:

Syn môj, nezabudni na moju 
náuku a tvoje srdce nech 

dodržiava moje príkazy, lebo 
ti predĺžia dni a roky života 

a pridajú ti pokoj. Milosrdenstvo 
a vernosť nech ťa neopustia. 
Priviaž si ich na krk, napíš si 

ich na tabuľu srdca a získaš tak 
priazeň a dobrú povesť v očiach 

Boha a ľudí. Dôveruj celým 
srdcom Hospodinovi a nespoliehaj 

sa na svoj rozum. Na všetkých 
svojich cestách ho spoznávaj a on 

sám ti urovná chodníky.

Autor postupne prechádza verš za 
veršom a pripája k nim príbehy a skú-
senosti zo svojho života. V závere kaž-
dej kapitoly je zopár otázok a nejaký 
výrok na zamyslenie. Táto kniha nepatrí 
k tým, ktoré budete držať v rukách celé 

poobedie a na jeden dych ich prečítate. 
Ak chcete mať z nej čo najlepší úžitok, 
je dobré čítať ju pekne po jednej kapito-
le a vždy sa aspoň trochu zamyslieť nad 
tým, čo ste prečítali a nad pripojenými 
otázkami.

Krátka ukážka:

Má tvoj strach pôvod niekde inde, ako 
v nedôvere Bohu? Nemá náhodou niečo 
dočinenia s tým, čo tak rád nazývam 
„klam dokonalosti“?

Koľkí z vás majú doma na chladničke 
vystavené obrázky z detstva, vlastné 
výtvory alebo dielka niekoho iného?

…a ja sa pýtam: „Sú tie obrázky aspoň 
dobré?“

„Prepáčte, pán Leman, tie obrázky sú 
nesmierne cenné. Môj vnuk Timmy to 
nakreslil pre svoju babičku. To je lieta-
dlo, vidíte to?“

„Hmm, pani,“ vravím jej. „Ja som sa 
o tom s Timmym rozprával. Povedal mi, 
že je to dinosaurus.“ „Aj tak je to vzác-
nosť,“ konštatuje babička.

Súhlasím. Obrázok možno nie je doko-
nalý, ale určite je vzácny.

Tak sa na nás aj Boh pozerá – ako na 
nedokonalé obrázky, ktoré síce nemajú 
všetko celkom usporiadané, ale sú vzác-
ne.
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Biblický citát (1Pt 4,7) v titulu člán-
ku je připomenutím, že lidský život má 
svůj vymezený čas. Někdo ho přirov-
nal k určitému obnosu peněz v bance, 
který odpovídá délce života. Člověk 
si z něj pravidelně vybírá svůj denní 
obnos a konto se snižuje tak, jak nám 
ubývá čas vyměřený k životu. Zpočátku 
se nezdá, že by z té hromady ubývalo. 
Zásoba působí nevyčerpatelně, ale při-
jde čas, kdy mnozí překvapeně zjistí, že 
jsou vlastně na dně... 

Lidé se koncem života zabývají málo. 
Buď si tuto skutečnost vůbec nepři-
pouštějí nebo ji z mysli různě vytěsňují. 
Přitom, díky času, který měří všem stej-
ně rychle, všichni denně prožíváme růz-
né konce. Ty očekávané, jako je konec 
filmu, dočtená kniha, konec vyučování 
či pracovní doby nebo konec školního 
roku či nástup do důchodu, ale i neoče-
kávané, jako je spěšné loučení či náhlé 
úmrtí někoho blízkého.

Ve které části života si člověk začne 
uvědomovat, že je konečný? Až přijdou 
vnoučata? Nebo nějaká těžká nemoc? 
Nebo až dosáhneme důchodu? Kdy si 
uvědomíme, že se nám čas zkracuje 
a my se na to musíme připravit? Někdy 
potřebujeme mít před očima něco kon-
krétního, abychom si to uvědomili. Jako 
ten člověk, který si spočetl, že mu do 
konce průměrného života zbývá urči-
tý počet týdnů a tak si pořídil přesně 
tolik plastových kuliček do průhledné 
nádoby. Každý týden pak vyhodil jednu 
kuličku a sledoval, jak se mu krátí čas. 
Přizpůsobil tomu i své jednání a snažil 
se být užitečný svému okolí, zejména 
svým bližním. 

I náš čas jednou skončí. Jak s tím 
naložit a co tedy dělat, než k tomu do-
jde? Lidé chodí pro rady na leccos za 
různými specialisty a ti jim pak dopo-
ručí nějaké zaručené postupy. Radí na 
co se zaměřit, aby dosáhli svého zámě-
ru. Ve vztahu k lidskému životu a jeho 
Dárci je zde na zemi jen jediná „odbor-
ná literatura“ a tou je Bible, Boží slovo. 
Radí nám dobře i k tématu konečnosti 
lidského života a našeho pozemského 
života. 

„Konec všech věcí 
je blízko“ 

Věřím, že nikdo z nás nechce skončit 
tragicky nebo jinak špatně. Problém je 
v tom, že k dosažení dobrého cíle potře-
bujeme dobrou radu na cestu. Bible jas-
ně říká, že jdeme vstříc Bohu a měli by-
chom se na to připravit. Bůh má s lidmi 
myšlenky o pokoji a ne o trápení. Často 
nám vychází vstříc, takže dostáváme 
nad naše očekávání a „přežádostivý“ 
může být i náš konec, když se na něj 
připravíme. Je to jako s vítězstvím na 
Olympiádě. Zaměření na cíl a úsilí ho 
dosáhnout přinášejí výsledky. 

Když Petr píše, že se všemu přibližuje 
konec, nedodává: „...tak si teda užívejte 
života, co to dá, protože to brzy skončí.“ 
Právě naopak! Naléhavost jeho dopo-
ručení pro ty, kdo žijí „před koncem 
časů“, je zarážející! To platí i pro každé-
ho z nás dnes. List Židům povzbuzuje 
čtenáře ke službě a dodává (6,10-12): 
„...aby každý z vás tuto horlivost pro-
jevoval až do konce.“ Apoštol Pavel 
píše křesťanům do Korintu povzbuze-
ní, že na to úsilí nejsou sami (1K 1,5n): 
„Kristus vám bude oporou až do konce, 
abyste v onen den našeho Pána Ježíše 
Krista nebyli obviněni.“ Aby nám neby-
lo co vytknout. 

Když nám na něco zbývá málo času, 
býváme nervóznější a děláme chyby. 
Někdy i na něco důležitého zapome-
neme. Věřící člověk si je však vedle 
přibližujícího se konce vědom i Boží 
blízkosti. Apoštol Pavel křesťanům 
zdůrazňoval (Fp 4,5-7) že „Pán je blíz-
ko“ a že pokoj Boží, převyšující každé 
pomyšlení, bude střežit jejich srdce 
i mysl v Kristu Ježíši. Klid v chaosu je 
k nezaplacení. Pokoj s Bohem se pak 
zákonitě přenáší i do vztahů s druhými 
lidmi. Bible nás staví před výzvu (Žd 
12,14): „usilujte o pokoj se všemi.“ 

V době, kdy lidé pociťují strach 
a nejistotu „posledních časů“ se potře-
bujeme, jako křesťané, povzbuzovat 
k modlitbám a ke vzájemné lásce, pro-
tože ta přikrývá mnoho hříchů. V lásce 
máme sloužit jedni druhým (Gal 5,13). 
V řadách Božího lidu musí jít vše po-
dle Božích představ. „Strategie“ je dána 
a směr je vytyčen. Máme se ho držet 

stejně, jako když jedeme po postavené 
silnici. Chovat se na ní můžeme růz-
ně, pravidla ignorovat nebo dodržovat. 
V Písmu nám Bůh dává neomylnou 
GPS navigaci, aby náš konec mohl být 
jednou označen jako „přežádostivý“. 
Jako když vplujeme do očekávaného 
přístavu, ne jako když se letadlo roztříš-
tí o zem mimo letiště, protože se někde 
stala chyba.

Od apoštolů se v době přibližujícího 
se konce můžeme naučit třem důrazům: 

1. Vzpamatujte se a probuďte se 

k modlitbám! (1Pt 4,7) 

Když řídíme auto, je bdělost na místě. 
Usneme-li za volantem, zbývá do nárazu 
jen malá chvíle. Nezbývá než se rychle 
probudit a vzpamatovat se. Stalo se mi 
to, když jsem jednou jel po dobrém 
obědě kázat. Dostatek nás dokáže uko-
lébat. Máme blahobyt, bezpečí a vol-
nost, i proto bychom měli být ve střehu. 
PROBUĎTE se k modlitbám! Modli-
tební společenství bylo jedním ze čty-
řech pilířů prvotní církve. Jak vypadají 
naše současná „modlitební shromáždě-
ní“? Neměli bychom z nich raději 
slůvko„modlitební“ vyškrtnout? Pokud 
někdo na modlitební chvíli vůbec při-
jde, pak většinou jen jako nezúčastněný 
posluchač. Překvapuje mě, že v dnešní 
době, kdy má každý druhý nějaký aka-
demický titul nebo vede nějaký spolek 
a musí být schopen komunikovat, ztrácí 
lidé při modlitbě řeč. Vadí jim, že se mají 
modlit před „tolika“ lidmi! Pak je zde 
další věc, která potápí modlitební spo-
lečenství a to je dědictví minulosti, kdy 
byl sestrám ve shromáždění zapovězen 
veřejný projev a ony si to sebou nesou 
dodnes. Starší sestry mlčí, přestože by 
jejich vřelá modlitba mohla leckterého 
bratra zahanbit. Jako starší sboru stále 
hledáme cesty k tomu, jak se společně 
více modlit, např. se rozdělit do více 
menších skupinek, kde by se mohl 
modlit každý. Produkuje to však stále 
stejnou ozvěnu: „to nejde.“ Pokud to 
nechceme, tak se to samozřejmě nepo-
daří. Možná i proto se modlitebnímu 
setkání raději vyhneme. Samozřejmě, 
že se můžeme modlit doma v soukro-



21ŽIVÉ SLOVO

biblická úvaha

PETR ŠIMIK

mí nebo ve skupinkách. Otázkou však 
zůstává, zda o důležité věci vedeme 
modlitební zápas jako sbor? Modlitba 
je účinnou zbraní proti nepříteli. Obá-
vám se, že se nepříteli daří vyrazit nám 
ji z ruky a místo toho, aby se bránil on, 
musíme se bránit my. Pán Bůh věděl, 
proč nechal Petrovi zapsat výzvu ke 
vzpamatování se a probuzení k modlit-
bám! Zde se totiž ukáže, o co nám sku-
tečně jde a zda nám vůbec o něco jde. 
Když jsme jako děti něco chtěli, dokáza-
li jsme u rodičů škemrat dost neodbytně 
a jakkoliv dlouho. Vůbec nám nevadilo, 
že jsme při tom nemluvili „krasopisně“. 

2. Zachovejte si především 

vzájemnou lásku, protože přikryje 

množství hříchů! (1Pt 4,8) 

Je-li modlitba odrazem našeho vztahu 
k Bohu, pak láska je odrazem našich 
vzájemných vztahů. Petr neuvádí slo-
vo „vzájemnou“ jen tak. Vzájemnost 
zahrnuje mne i toho druhého - „já i ty“. 
V konfliktech se často používá zájmeno 
„ty“! Od druhých totiž čekáme vždy více 
než od sebe! „Ať on...!“ Ale to je špatný 
postoj. Kolik uražených a nesmířených 
křesťanů chodí po zemi přesto, že je 
napsáno: láska se neuráží!? Nemluví 
spolu a neumí k sobě najít cestu. Když 
mizí z přírody nějaký druh zvířat nebo 
rostlin, najde se někdo, kdo se snaží 
zachovat alespoň poslední jedince, aby 
se zase rozmnožili. Láska je „ohrožený 
druh“ i mezi křesťany, proto Petr píše 
„zachovejte si ji mezi sebou“! Proč? Pro-
tože přikryje mnoho hříchů. 

Pokud vás zaráží, že Petr tato slova 
adresuje lidem věřícím, pak se rozhléd-
něte a poznáte. Bez přikrývky lásky 
nám bude zima. Nedostatky ve vztazích 
působí mrazivou atmosféru. Když jsme 
k sobě pozorní, pohostinní a úsluž-
ní, padají bariéry i mezi generacemi. 
Ty žijí vedle sebe (mladí/staří; rodiče/
děti) a každá skupina má svá specifika, 
svou roli i odpovědnost. Jdou těsně ved-
le sebe, ale nelze je spojit dohromady. 
Přesto mají jít spolu a navazovat jedna 
na druhou, přebírat práci a pokračovat 
v ní. To neznamená dělat věci stejně, jak 
to dělali ti předešlí. Když vychováváme 
děti, něco je učíme, k něčemu vedeme, 
dáváme jim základy, ale ony postupně 
jak rostou, dělají řadu věcí samy. Když 
dělají věci jinak, nevyhodíme je pře-
ce z domu! Naopak někdy zjistíme, že 
něco dělají lépe a tak jim to přenechá-
me. Lépe rozumí své době. Na druhé 

straně děti ani v této etapě nemohou říci 
rodičům: „už vás nepotřebujeme“. 

Přestože děti učíme a vedeme, nejsou 
to naše kopie. Je určitě daleko lepší je 
podpořit (i jako dospělé), než žít s poci-
tem, že „bez nás to stejně nedokážou!“. 
Tento postoj způsobí jen potíže a odcize-
ní. Amos píše (3,3) „mohou jít dva spo-
lečně, když nejsou ve shodě?“ Ustoupit 
je umění, které církev zdobí, protože 
umíněnost nebyla v církvích obyčejem 
(1K 11,16). Nejde o to, „kdo z koho“, 
nýbrž “jít spolu.” A to někdy může zna-
menat omezení pro rychlejšího – musí 
zpomalit, brát ohled. Je jedno, zda jde 
o chůzi či intelekt. Není-li toho scho-
pen, přichází pohrdání a to je dnes mezi 
generacemi častým jevem. Abraham 
a Izák – to také byly dva různé „světy“, 
ale k hoře Mórija šli oba spolu. Abra-
ham „věděl“, Izák se nechal vést a vzal 
na sebe fyzickou zátěž té cesty. Pozdě-
ji snad i porozuměl, ale po cestě mezi 
nimi nenastal konflikt. Lze to zobecnit 
obrazem bojové fronty a jejího zázemí. 
S tím souvisí třetí Petrův důraz na to, co 
je důležité v poslední době:

3. Navzájem si služte a prokazujte 

horlivost vůči sobě (1Pt 4,9-10) 

Řiďte se příkladem těch, kteří pro-
kázali víru a trpělivost... Frontu a záze-
mí ve válce nelze oddělit. Navzájem se 
potřebují a jedno bez druhého nemá 
smysl. Tak mají postupně mladší pře-
bírat tu „frontovou“ aktivitu, která 
vyžaduje námahu, odvahu a nasaze-
ní (a oni ji mají!). Starší se pak stávají 
jejich zázemím, bez kterého nelze vést 
žádný boj. Tam je zásoba potravin, mís-
to k ošetření zranění a k odpočinku. 
Nefunguje-li to a lidé se přou, pak je 
boj předem prohraný. Mladí by si měli 
uvědomit, že jednou nastane čas, že 
i oni budou odcházející generací. Jak se 
dnes díváme na naše předchůdce, na ty 
nejstarší? Dnes se vše staré, překonané, 
vyměňuje za nové.

V církvi však platí, že starší se nema-
jí chovat jako páni, mají být příkladem 
(1Pt 5,3), kterým se mladší mají řídit, ne 
pohrdat. Každá generace má svůj úkol 
i odpovědnost vzhledem ke své době. 
Nemůže kopírovat tu předešlou, to ani 
nejde. Co však dělat lze, je hledat spo-
lečně správnou cestu a jít po ní ve sho-
dě. Obě strany to bude něco stát, ale 
pokud bude přítomna láska (viz 2. bod), 
nebude to oběť přinášená se skřípáním 
zubů a slzami, nýbrž k oslavě Boha. 

A také to bude příklad pro svět, protože 
Pán Ježíš řekl: „po lásce vás poznají.“ 
Ale pozor - jakým zázemím a příkladem 
jsme my starší pro ty v bojové linii? 
Umíme boj podpořit nebo jen kritizovat, 
že my bychom to dělali jinak a (samo-
zřejmě) lépe? Být někomu příkladem, 
to je výzva! Nekonstruktivní kritika je 
zabijákem vztahů. Konstruktivní - tedy 
taková, které sice pojmenuje nedostatek 
(pokud to ovšem nedostatek objektivně 
je), ale také navrhne lepší řešení. 

U starší generace se předpokládá 
určitá moudrost, vykazujeme ji? Já 
osobně bych se nechtěl dožít toho, 
aby o mně museli říkat: „ten nerud-
ný stařík“! Raději bych slyšel: „chci to 
dělat jako on!“ Známe přece i odstra-
šující příklady... Proto je tak důležité 
ono „NAVZÁJEM“ – sloužit, mít úctu, 
pochopení, ohled, umět podpořit. To je 
láska. Jinak je to jen prázdné slovo. Bůh 
nás učí vzájemnosti. Máme si sloužit 
dary, které jsme obdrželi „život“, spo-
lečenství. Každý má nějaký, ale ne kaž-
dý se zapojí do služby. V tom je taky 
nastavené zrcadlo: jak to, že někdo dává 
ve službě sebe i to, co má, a jiný je ve 
shromáždění sotva vidět, natož aby se 
k něčemu připojil? Ještě jsem se nese-
tkal s někým, kdo by ve sboru řekl: 
„Nemáte pro mě nějakou službu? Chtěl 
bych být nějak užitečný!“ Naopak se 
spíše hledá, přemlouvá, vysvětluje... Jak 
těžko se hledá náhrada za někoho, kdo 
svou dosavadní službu chce z nějakého 
důvodu předat. Je v tom vidět horlivost 
ke službě? Sotva. Horliví umíme být 
v něčem, co potřebujeme pro sebe, ale 
sborové potřeby s přehledem přenechá-
váme jiným. To není vzájemnost, to je 
vypočítavost a sobectví. Takové jedná-
ní se Bohu nemůže líbit, protože v tom 
není ani láska, ani vzájemnost.

To vše a ještě mnohem více nám říká 
slovo apoštolů k tématu: „Co máme 
dělat, když se všemu přibližuje konec?” 
Kéž by naše sbory byly společenstvím, 
kde se spolupracuje a ne soupeří. Správ-
né jednání v době “konce všech věcí” se 
týká všech bez rozdílu. Písmo nikoho 
nevyčleňuje ani neupřednostňuje. Zrca-
dlo je nastavené všem bez rozdílu. A ke 
správnému jednání máme nejen vyba-
vení od samého Boha, ale také příslib, 
že „nás bude posilovat až do konce, aby 
nám v den našeho Pána Ježíše Krista 
nebylo co vytknout.” (1Kor 1,8)
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Svatá válka?
 Po mnoha staletích lhostejnosti vůči 

islámu propukla v západním světě hrů-
za, strach před terorismem islámu. Ofi-
ciálně se sice s politickou „korektností“ 
stále vyzvedává přátelský charakter 
tohoto náboženství, avšak teror svírá 
hrdlo i politikům. 

Jak je tomu teď s mírumilovností islá-
mu, jehož písemný základ je v koránu? 
Alláh měl Mohamedovi zjevit korán ve 
snech (7. stol.). Mohamed se sice vra-
cí k Bibli, jako ke zdroji informací, ta 
však, jak sám tvrdí, zfalšovala Alláhovy 
myšlenky, takže teď je korán jediné pra-
vé, dokonalé Písmo svaté. Přesto však 
to vůbec není jednotná kniha, prostá 
rozporů. První část života v Mekce byl 
Mohamed ještě docela umírněný, avšak 
se svými úspěchy v Medině byl stále 
radikálnější, takže vzhledem k počá-
teční zdrženlivosti přijal neuvěřitelně 
agresívní rysy. Myšlenka džihádu (úsilí, 
svaté války) vystupovala stále zřetelněji. 
A slova, která v koránu nalezneme, jsou 
již dost tvrdá (súra 47,4.37): „Když potká-
te nevěřící, pak hlavy dolů, dokud je nezma-
sakrujete!“ anebo „neustávejte a nevybízejte 
je k míru, máte-li nad nimi převahu!“ Podle 
toho, na který aspekt se klade důraz, se 
můžeme setkat s islámem umírněným, 
avšak z principu musíme hovořit také 
o tom agresívním. Sám H. Küng (str. 
710) připouští: „A tak se dá stěží popřít, že 
islám má od počátku válečnický charakter“. 
Mír se dopřává i „věřícím“ jen tehdy, 
odpovídá-li to představám duchovních 

vůdců. Pro celý ostatní svět platí válka, 
dokud se nepodřídí. 

Židé, křesťané a muslimové bývají 
zahrnuti mezi monoteistická nábožen-
ství a jsou označováni jako potomci 
Abrahamovi. Všichni jsou „nábožen-
stvím slova“ a uctívají Boha, přičemž je 
Alláh ztotožněn s Bohem. 

Chceme-li srovnat islám a křesťan-
skou víru, pak musíme zveřejnit jeho 
myšlenkové základy (axiomy). Jde zde 
o „status confessionis“ (pozici vyznání), 
jak to řekl Luther: „Zde stojím, nemo-
hu jinak, Bůh mi pomáhej!“ Pro věří-
cího křesťana je Bible Božím slovem, 
originál, ne jen scénář, ale spíše zjevení 
Božích cest, které vrcholí tím, že se Boží 
Syn stává člověkem. Náš Bůh je jiný než 
Alláh, i když i Alláhovi je připisována 
všemohoucnost (súra 2,19) a milosr-
denství (súra 1). Rozhodujícím bodem 
však je osoba Ježíše Krista. Bez Krista 
není křesťanství. I když islám uznává 
Ježíše jako jednoho z proroků, přesto 
výrok Bible, že Ježíš je Boží Syn, vyvo-
lává u muslimů prudkou bouři (Súra 
9,30): „Nazaréni říkají: „Mesiáš je Alláhův 
syn! … Ať je Alláh pobije! Jak jsou nechá-
paví!“ Avšak právě Pán Ježíš je centrem 
našeho vykoupení. Jeho smrt na kříži 
a jeho vzkříšení jsou ústředními udá-
lostmi, na nichž spočívá naše ospravedl-
nění Bohem a jistota odpuštění hříchů. 
Ty nám dávají skrze Ducha svatého 
naději věčného života. To je jedineč-
né na celém světě! Žádné nábožen-

ství neslibuje, že je možné hříšníkovi 
odpustit jeho vinu. Islám tedy nikdy 
nemůže dohnat či dokonce nahradit 
křesťanskou víru! Všechna náboženství 
odrážejí pouze touhu po dokonalosti, po 
věčnosti, avšak žádné neříká, jak toho 
dosáhnout. 

Křesťanům se stále předhazují jejich 
dějiny. Existovaly saské války Kar-
la Velikého, křížová tažení na Blízký 
východ a na Balt. Byla „třicetiletá válka“ 
a dokonce Osvětim a Sachsenhausen. 
Ztratila tím křesťanská víra právo na 
existenci? Zemřel snad kvůli tomu Bůh? 
Vůbec ne! Problém vzniká jen tím, že se 
imperialistické, politické snahy o rozší-
ření moci zneužijí jako projev křesťan-
ské víry. 

Všechno začalo císařem Konstanti-
nem, který položil základ pro to, že se 
křesťanství za Theodosia I. stalo v roce 
380 po Kr. státním náboženstvím. Oka-
mžitě to přestalo být čistě duchovní 
hnutí, které se projevovalo bohabojným 
životem, ale bylo od té doby propojeno 
s mocenskou politikou. Z římské minu-
losti se převzala myšlenka, že válka je 
právní akt. Teď se mohlo říci „poslá-
ní k misii“ a mínit přitom „rozšíření 
moci“. Válka dostala punc Božího sou-
du a byla plně integrována do teologie. 
Augustin, první velký teolog konstanti-
novského obratu (4. stol.), si myslel, že 
válka je nezbytnost, sice hrozná, ale od 
dědičného hříchu nevyhnutelná. Záleží 
jen na tom, aby byla spravedlivá, např. 
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k potrestání nespravedlnosti anebo 
k znovuzískání toho, co bylo nespra-
vedlivě uloupeno. Na této zemi zůstává 
pozemský stát propojen s Božím státem 
a oddělen bude teprve až na konci věků 
(viz Augustin, 15.4 a 5; Minois, str. 773). 

První velké „náboženské války“ vedl 
Karel Veliký, který hrubým násilím 
„pokřesťanšťoval“ Sasy. Byl ovšem již 
za své doby tvrdě kritizován. Masakr 
v roce 782 ve Verdenu na Alleru (cca 35 
km od Brém, kde bylo popraveno 4.500 
rukojmích) nebyl křesťanský čin, ale akt 
pomsty. Alcuin (cit. Dales, str.113), uče-
nec z Yorku a císařův přítel, prohlásil, 
že pouhé umytí ve vodě neznamená nic, 
nepředchází-li ho pochopení a přijetí 
víry. 

U křižáckých výprav jde o iniciativu 
papeže Urbana II. v Clermontu v roce 
1095. Vyzval církev, aby osvobodila sva-
tá místa kolem Jeruzaléma od muslimů, 
aby tak prosadil „křesťanská“ majetko-
vá práva na ně. Zároveň to pro něj, což 
ovšem neřekl, znamenalo velké rozší-
ření moci. Účastníci tažení prošli nevý-
slovnými útrapami. Věřili však, že jsou 
Bohem zvlášť požehnaní a že budou 
odměněni. Výsledek však byl ostudný. 
Kvůli zločinům křižáků je pro muslimy 
dodnes kříž symbolem západokřesťan-
ské agrese a barbarství, znamením zká-
zy a nespravedlnosti (Luth. Kirchenamt, 
str. 152). 

Ve „třicetileté válce“ (1618 – 1648) šlo 
zprvu o otázku, kdo má být českým krá-
lem, zda protestant či katolík. Záležitost 
se vymkla kontrole, každá strana si 
přivolala spolupachatele zločinů. Válka 
skončila naprostým vyčerpáním všech 
bojujících stran. Nebylo vítěze, byli jen 

poražení. Nakonec byla německá vlast 
poražena a nesla důsledky zpustošení. 

Je třeba ještě připomínat ostudné 
pronásledování Židů za Třetí říše? Je 
zřejmé, že tyto události daly políček 
křesťanskému myšlení. Následky jsou 
známé. 

Všechny tyto války, vedené pod ná-
boženskou záminkou, nebyly ničím 
jiným než důsledkem lidské arogance, 
zdůrazňováním sebe a touhy po moci. 
Žádná z nich není příkladem křesťan-
ského myšlení! Pán Ježíš nikdy nevy-
zýval k válce, naopak, zvěstoval lásku 
k nepřátelům (Mt 5,44). Křesťanský 
způsob života vždy spočíval na princi-
pu pokoje (Ř 12,18) a přemáhání agre-
sivity a chamtivosti (Ko 3,5; 1Pt 2,11-
17). Pomsta vždy patří Bohu (Ř 12,19). 
Žádná válka se nemůže odvolávat na 
křesťanské principy!

Věnujme teď ještě chvíli pohledu na 
židovství! Základy nalézáme ve Starém 
zákoně, který je Božím slovem i pro 
křesťany, takže apologie Starého záko-
na má také něco společného s obranou 
křesťanské víry. Přesto je však nutné 
hned na začátku říci, že etika Staré-
ho zákona, princip „oko za oko, zub 
za zub“ je v Novém zákoně nahrazena 
odpuštěním (Mk 11,25). Zůstává však 
největší přikázání, milovat Boha a bliž-
ního jako sebe samého (3M 19,34; 5M 
6,5; Mt 19,19; 22,37-40). 

Ve Starém zákoně tedy panují jiné 
poměry. Historicky začínají války Izra-
ele obsazením zaslíbené země. To byly 
dobyvatelské války. Rabbi Raši (1040 – 
1105, cit. Brown, str. 356) je komentoval 
takto: Kdyby národy světa řekly Izraeli: 

„Jste lupiči, vždyť jste dobyli zemi sedmi 
národů,“ pak odpovědí: „Celá země patří 
svatému Bohu, budiž pochválen, on ji stvo-
řil a dal ji těm, které považuje za správné. 
Kdyby chtěl, dal by ji vám, a kdyby chtěl, 
zase by vám ji vzal a dal ji nám.“

Vezměme toto vyznání víry vážně (viz 
Jr 27,5)! To není v žádném případě jen 
laciná omluva! Později vedli války, ale 
žádná nesloužila k tomu, aby se šířilo 
židovské náboženství. A také platilo, že 
Bůh bojoval za svůj lid, nikdy Izrael za 
svého Boha. Jak postupoval Izrael ve vál-
kách? Nejprve nabídl mír (5M 20,10nn). 
Když nebyla nabídka přijata, došlo 
k obležení. Principiálně kořist nepatřila 
vojákům, ale Bohu. Později, když Izrael 
trpěl za Asyřanů a Babyloňanů, vzbudilo 
to odpor a nenávist vůči okupační moci, 
což je lidsky pochopitelné. Nepřátelům 
hrozilo to nejhorší, ale jednat měl Bůh 
(Ž 137,7-9). Izrael ovšem neměl odplatu 
provádět sám, ale měl se o pomoc obra-
cet k Bohu. Bůh je spravedlivý, nejen 
vůči svým nepřátelům, ale také vůči 
svému lidu. Tak se stal babylonský král 
Nebúkadnezar Božím nástrojem, aby 
potrestal Božího služebníka, vzdorovitý 
Boží lid. Jahve neušetřil ani svůj vlastní 
národ. Když však Nebúkadnezar svou 
trestnou expedici přehnal, zakusil i on 
Boží hněv (Jr 25,9.12). Bůh podporuje 
dobro a trestá zlo, je lhostejné, která 
strana se ho dopouští. Tento princip se 
projeví jasně na konci věků: svatí, kte-
ří byli zachráněni z milosti, skrze Ježíše 
Krista, budou přijati do slávy, hříšníci 
a přestupníci, kteří odmítnou pokání, 
půjdou do nejzazší temnoty. 

Zdroje:

Augustin, Vom Gottesstaat, tr. W. 
Thimme, München, 2007

M. L. Brown, Jeremia, The 
Expositor´s Bible Commentary, Grand 
Rapids, 2010. vol 7

D. Dales, Alcuin, Theology and 
Thought, Cambridge, 2013

Der Koran, Übers. M. Henning, Leipzig. 
Vorw. 1901, Sure 47.4 a 37

H. Küng, Der Islam, München, 2006

Lutherisches Kirchenamt, Was jeder 
vom Islam wissen muss, Gütersloh, 
1991

G. Minois, Charlemagne, Paris, 2013

R. de Vaux, Les Institutions de l´Ancien 
Testament II, Paris, 1960
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výročí

Získat Evropu pro Krista
10 let křesťanského motoklubu „Road 146“

V krásných zimních dnech na perife-
rii Varšavy, hlavního města Polska, pro-
běhlo čtyřdenní pracovní a modlitební 
setkání prezidentů a lídrů křesťan-
ských motocyklových klubů v podstatě 
z celé Evropy, počínaje Portugalskem, 
přes Norsko, Itálii až po Ukrajinu a Lit-
vu. Toto setkání probíhá každoročně, 
pokaždé v jiné evropské zemi a zastře-
šuje ho organizace „Biker Church Euro-
pe“. Biker Church je mezidenominační 
síť („Networking“) pastorů-motorkářů 
a křesťanských motorkářských klubů 
z celé Evropy. Je to v podstatě pracovní 
skupina, která hlavně prostřednictvím 
internetu spolupracuje s jednotlivými 
křesťanskými motokluby po celé Evro-
pě na poli misie a evangelizace. Do této 
spolupráce je úzce zapojena i organiza-
ce „Bible for the nations“, která rozdává 
motorkářské Bible.

Jejich hlavním posláním je šíření evan-
gelia a Božího slova k lidem a skupinám 

lidí, ke kterým se běžní křesťané jen 
stěží dostanou. Jsou to uzavřené komu-
nity motorkářů, drsné „bikerské“ kluby, 
narkomani, rockeři nebo různé zájmové 
skupiny lidí jako např. fandové motoris-

tického sportu a jim podobní. I tito lidé 
potřebují slyšet Boží slovo, možná ještě 
více, než kdokoli jiný. Nezřídka padli ve 
svém životě hodně hluboko, ať již kvůli 
drogám, alkoholu nebo díky okultismu. 

Motorkáři na evangelizaci OKO 

v Albrechticích u Českého Těšína

Atrakce pro děti v Hošťálkové
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A jaké následky takový život s sebou 
nes, asi není potřeba rozvádět. Často to 
vidíme kolem sebe.

Věřící motorkáři v Evropě tedy využí-
vají své motorky jako misijní nástroj, 
jako prostředek navázání vztahu s těmi-
to lidmi a příležitost mluvit s nimi 
o Bohu, svědčit jim nebo jim darovat 
Bibli. Ale ani u nás v České republice to 
není nic nového. Letos je to právě 10 let, 
kdy po vzoru Evropských klubů vznikl 
první křesťanský motoklub pod názvem 
„Road 146“. Název odkazující na verš 
z Janova evangelia (14,6), kde Pán Ježíš 
říká: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“

Křesťanský motoklub „Road 146“ je 
mezidenominační sdružení věřících 
motorkářů. Jejich posláním je kromě 
sdíleného zájmu o motorky také služ-
ba v Božím díle šíření evangelia. Bikeři 

výročí

LIBOR GALAČ
PRESIDENT ROAD146

CHRISTIAN MOTORCYCLE CLUB
WWW.ROAD146.COM

chtějí církvím pomáhat, aby se s evan-
geliem dostali z církevních budov na 
ulici mezi lidi, kteří evangelium ještě 
neslyšeli.

Přestože prostředí v naší republice je 
poněkud odlišné než v západní Evropě, 
čeští věřící „bikeři“ si našli způsob, jak 
sloužit Bohu a šířit zprávu evangelia. 
Kromě spolupráce s církvemi a Dět-
skou misií na různých evangelizačních 
akcích se také účastní se svým pro-
gramem na různých „Open air“ festi-
valech, jako je např. velký křesťanský 
festival „Campfest“ na Slovensku. Dále 
se v posledních letech účastní, mezi 
motorkáři oblíbeného, požehnání před 
sezonou, navštěvují letní křesťanské 
tábory, ale i léčebny pro drogově a jinak 
závislé a v neposlední řadě i věznice. 
Všude tam slouží evangelizačním slo-
vem, svědectvím obrácených motorká-
řů a doprovodným programem např. 
ve formě různých soutěží a her pro děti 
apod.

V poslední době se naše služba ještě 
více rozšířila směrem k motoristické 
veřejnosti, např. na závodech silničních 
motocyklů, kde jsme měli svůj stánek 
a kromě duchovního poradenství jsme 
tam nabízeli také knížku životních pří-
běhů obrácených motorkářů, rockerů či 
gangsterů, které Bůh vysvobodil ze zaje-
tí hříchu.

Už se nemůžeme dočkat, až budou 
v květnu vytištěny první české motor-
kářské Bible (Bikers Bible), které jsou už 
ve většině Evropy běžně k dostání. Bude 

to pro nás skvělý nástroj pro naši službu 
šíření evangelia. A právě na setkání ve 
Varšavě bylo vydání české „Bikers Bib-
le“ jedním z hlavních témat k jednání 
a modlitbám.

Dlouho jsme na to čekali a věříme, že 
díky Pánu budeme mít v ruce brzy Boží 
slovo určené motorkářům a motoristické 
veřejnosti. Bikerské Bible jsou podobné 
Gedeonským, ale budou doplněny život-
ními příběhy a svědectvími obrácených 
motorkářů a průvodním evangelizačním 
slovem. Grafická úprava bude také při-
způsobena cílové skupině potenciálních 
čtenářů.

Jsme Pánu Bohu opravdu vděčni, 
že nás povolal to této netradiční služ-
by, která, jak věříme, přinese užitek 
a požehnání mnohým.

Konference vedoucích motorkářských klubů ve Varšavě
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 VIKTOR KOVAL

příběh ze života

Cítil jsem se jako
nechtěné dítě

Životní příběh motorkáře Viktora 
Kovala se začal v dělnické rodině v roce 
1969. Rodiče byli nevěřící, otec praco-
val jako horník a matka jako svářeč. 
Už jako malý kluk se Viktor cítil jako 
nechtěné dítě. Rodiče ho totiž dali do 
týdenní školky a domů si ho brali jen 
na víkend. Na své přátele, s nimiž doma 
pořádali alkoholové a sexuální dýchán-
ky, si však čas našli. Ve škole byl Vik-
tor spíše podprůměrným žákem. Ve 13 
letech se poprvé opil a rok na to znovu 
cítil, že se ho rodiče chtějí zbavit. Posla-
li ho na učiliště s internátem 30 km od 
domova, kde být nechtěl. V sedmnácti 
letech utekl z domova a v osmnácti se 
poprvé oženil. Manželství trvalo pět 
let a nebylo nijak dobré. Rozpadlo se 
víceméně kvůli alkoholu a nevěře. Po 
základní vojenské službě v roce 1991 
nastoupil na šachtu jako horník, kde 
těžkou a tvrdou práci ventiloval alkoho-
lem. Vypráví o tom následovně.

Potkal jsem svoji první lásku, měla 
už dítě, holčičku. Začali jsme spolu žít 
a narodil se nám kluk. Ale díky mému 
neustálému pití alkoholu, šlo naše 
manželství pomalu ke dnu. Jednou po 
šichtě v roce 1995 jsem se tak opil, že 
jsem nevěděl, co dělám. Vzal jsem si 
pistoli, kterou jsem měl doma, přepadl 
jsem bar a ukradl peníze. Během hodiny 
mě zatkli a odvezli. Dva dny jsem strávil 
ve vyšetřovací vazbě. Potom soudce roz-
hodl, že za loupežné přepadení se zbra-
ní v ruce jsem pro společnost nebezpeč-
ný a odvezli mě do vazby. Cítil jsem, jak 
se mi rozpadá celý můj život. 

Během chvíle jsem tehdy přišel o prá-
ci, manželku, děti, domov i svobodu. 
Ocitl jsem se spolu s dalšími vězni 
v místnosti 4x3 metry - čtyři postele, 
čtyři židle, čtyři skříňky, stůl a WC. Byl 
jsem úplně na dně, vůbec se mi nechtě-
lo žít. Nemohl jsem spát, byl jsem vyčer-
paný a stále jsem přemýšlel, co bude 
dál. Spoluvězni, kteří už byli trestáni 
vícekrát, mi radili jak se z toho vyvlík-
nout, ale nic se nedařilo. 

Již dříve, někdy v roce 1992 mí rodi-
če uvěřili v Ježíše a za nějaký čas po 
nich i moje žena. Rodiče se nemohli 

vyrovnat s tím, co jsem provedl. Velkou 
útěchou mi ale bylo, že moje manželka 
mě neopustila a zůstala se mnou. Mod-
lila se za mě a prosila Boha, abych i já 
našel cestu k Bohu. Po nějakém čase 
mého zatčení jsem dostal od mámy 
dopis, že mě má ráda, že mi odpouští 
a že tu je někdo, kdo mě miluje tako-
vého, jaký jsem, a chce mi taky odpus-
tit. Poslala mi Bibli a prosila mě, abych 
odevzdal svůj život Bohu. Bránil jsem 
se tomu a stále jsem to zkoušel vlast-
ní silou. Hrozilo mi odsouzení na 5 až 
12 let. Stále mi to znělo v uších. Když 
už jsem nevěděl kudy kam, rozhodl 
jsem se, že to s Bohem zkusím. Chtěl 
jsem pokleknout a modlit se, ale čekal 
jsem, až bude noc a všichni budou spát. 
Pořád někdo rušil. Až ve dvě hodiny 
ráno, když už všichni spali, jsem šel do 
koupelny, klekl jsem si na zem, sevřel 
ruce a řekl: „Pane Bože.“ V tu chvíli se 
mi oči zalily slzami a já jsem cítil neu-
věřitelnou lásku, pokoj a milost, která 
se nedá ani popsat. Viděl jsem zář, kte-

rá na mně pronikala ze stropu. Dostal 
jsem odpověď: „neboj se, věř ve mně 
a já ti pomůžu“. V tu chvíli jsem věděl, 
že půjdu domů. 

Podal jsem si žádost o propuštění na 
svobodu na slib. Bůh začal jednat a napl-
nil, co zaslíbil. Za týden mě propustili 
z vazby a za měsíc jsem měl soud, kde 
rozhodli o podmíněném trestu s peněž-
ní pokutou. Byl to obrovský zázrak a to 
nejen pro mne. Jsem Bohu vděčný, že 
mé motlitby vyslyšel a já jsem mohl 
zůstat na svobodě a vrátit se ke své 
rodině. Dal jsem se pokřtít a s radostí 
sloužím v církvi. Bůh mi dopřál i napl-
nění snu z mládí a já jsem si mohl poří-
dit motorku (choppera). Zapojil jsem se 
do služby křesťanského motorkářské-
ho klubu ROAD 146. Sloužíme dětem 
z dětských domovů, pořádáme soutěže 
a různé akce. A vám, kdo čtete tyto řád-
ky, přeji, abyste i vy, stejně jako já, našli 
tu „cestu, pravdu a život.“ (Jan 14,6)

Viktor Koval na jedné z akcí
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SPRACOVAL JÁN ČÍŽ

úvaha k téme

Milosť Pána Ježiša Krista, Božia lás-
ka a spoločenstvo Svätého Ducha nech 
je s vami všetkými! (2Kor 13,13)

V nasledujúcom príspevku sa 
zamýšľam nad Bohom, osamelosťou 
a spoločenstvom vôbec. Zamýšľam sa 
nad tým, čo Boh pripravil pre ľudí, kto-
rých stvoril. Zameriam sa najmä na 
grécky výraz koinónia v spisoch Nového 
zákona v protiklade ku gréckej filozofii.

Boh stvoril človeka pre spoločenstvo

Premýšľajme chvíľu nad bytím mimo 
času a priestoru, v ktorom sa nachádza-
me my, keď tu nebolo nič stvorené. 
Popustime uzdu fantázii: aké to bolo 
pre Boha existovať bez čohokoľvek 
a kohokoľvek? Božie Slovo nám dáva 
trošku nahliadnuť do tejto skutočnosti. 
Vždy existovalo spoločenstvo: Otec, Syn 
a Svätý Duch. Už v prvom verši Biblie je 
menovaný Boh a hneď v druhom Boží 
Duch. V prvej správe o stvorení človeka 
je množné číslo: utvorme človeka (v. 
26) a apoštol Ján pripája (Jn 1,18): Boha 
nikto nikdy nevidel. Jednorodený Syn, 
Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. 
O tomto spoločenstve Svätého Ducha 
a spoločenstve Božieho Syna Ježiša 
Krista nám napísal apoštol Pavel.

A pozrime sa, ako je to v tomto spolo-
čenstve: Vládne tam číre potešenie 
z dokonalého vzťahu s dvoma ďalšími 
bytosťami, bez akejkoľvek obavy, že 
sa niečo pokazí, zo spoločenstva troch 

Osamelosť alebo spoločenstvo
bytostí, ktoré sú absolútne nadšené 
jedinečnosťou ostatných dvoch a robia 
všetko preto, aby si navzájom dali prí-
ležitosť prejaviť svoju vlastnú slávu. 
Predstavte si spoločenstvo bez akého-
koľvek tieňa zla, v ktorom vládne doko-
nalá dobrota a kde každý člen môže byť 
úplne sám sebou a nemusí sa báť, že 
podnieti súperenie alebo uvoľní niečo, 
čo nie je pekné. Otec má plán všetko 
priviesť pod Kristovu vládu a dať mu 
meno nad každé meno. Syn nemá žiad-
ne väčšie potešenie, než robiť radosť 
Otcovi. Duch miluje šepkať „abba“ 
deťom bez otcov a predstavovať nemi-
lovaným a lásky nehodným Krista, ako 
dokonale milujúceho priateľa.

Z toho vidíme, že Boh miluje spolo-
čenstvo, lebo je mu bytostne vlastné. Žiť 
v takomto stave je niečo nad naše praktické 
poznanie. Boh ľudom toto všetko rád dopra-
je. Prišiel však do ľudského bytia hriech, 
ktorý urobil napríklad z Kaina osamelého 
tuláka: Budem sa nepokojne potulovať po 
zemi (1M 4,14). Tento osud nezaslúžene 
stretol aj Pána Ježiša, keď žil na zemi, ako 
to opísal prorok: Bdiem a som ako osa-
melé vtáča na streche. (Ž 102,8) Nikto 
z ľudí mu nerozumel a len niektorí verili, že 
to, čo hovorí, je pravda. To ale Boh neplá-
noval pre ľudstvo! Práve naopak: Verný je 
Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva 
svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. 
(1Kor 1,9)

Spoločenstvo (gr. koinónia)

Grécki filozofi vybrali slovo koinó-
nia – čo znamená „združenie“, „spolo-
čenstvo“ a „účasť“, aby znázornili ideál 
harmonickej sekulárnej spoločnosti. 
Takáto utópia sa však nikdy neusku-
točnila. Hriech vždy deformuje, kriví 
skutočnosť medziľudských vzťahov 
a zanecháva ľudskú spoločnosť hladnú 
po uskutočnení jej snov. 

Slovo spoločenstvo má svoj zvláštny 
význam v spisoch Nového zákona, kde 
vyjadruje účasť či spoločenstvo s Kris-
tom ako aj v pute či spojení, ktoré Kris-
tus tvorí medzi veriacimi.

Apoštol Pavol používa slovo koinónia 
štrnásťkrát vo svojich listoch (pätnásty 
krát je uvedené v liste Židom). V Pavlo-
vom používaní slova koinónia neodráža 
sa sen filozofov, ale potvrdzuje novú 
skutočnosť. „Boh nás povolal do spoločen-

stva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.“ 
(1Kor 1,9) Sme pritiahnutí do vzťahu 
s Bohom a máme účasť na jedinečnom 
spoločenstve, získanom pre nás krvou 
Pána Ježiša Krista (1Kor 10,16). Všetko 
v živote je prejavom našej neviditeľnej 
ale skutočnej účasti vo všetkom, čím 
Ježiš je. Toto neviditeľné puto s Kris-
tom sa prelieva do nášho spoločenstva 
s inými veriacimi. Keď uznávame, že aj 
iní sú v Kristu, vtedy im podávame ruku 
spoločenstva (Ga 2,9), pociťujúc účasť 
či partnerstvo v evanjeliu (Flp 1,5). Aj 
dávanie či obetovanie kresťanov máme 
chápať v súvislosti spoločenstva. V tom-
to znení finančné dary sa stávajú spoloč-
ným zdieľaním sa a nie „dávaním“ (Rim 
15,26; 2Kor 8,4; 9,13; Žd 13,16).

 Pavol používa slovo koinónia, aby 
zdôraznil skutočnosť nášho neviditeľné-
ho, mystického spojenia s Kristom. Apo-
štol Ján však zaostruje svoj pohľad na 
našu skúsenosť spoločenstva. Svoj list 
začína s faktom, že naše spoločenstvo je 
„s Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom.“ 
(1Jn 1,3) My však toto spoločenstvo či 
zážitok spoločenstva nemáme, ak chodí-
me vo tme. V tomto prípade tma nepred-
stavuje hriech ale sebaklam, podobne ako 
svetlo nepredstavuje bezhriešnosť ale 
úprimnosť v našom vzťahu s Pánom. 
Keď pestujeme úprimný vzťah k Bohu, 
vtedy máme spoločenstvo s Bohom 
a Božím ľudom (1Jn 1,7).

Spojivo, ktoré nás spája s Kristom, 
pripája nás aj jeden k druhému. Spolo-
čenstvo, ktoré prežívame v spoločenstve 
viery je oveľa silnejšie ako priateľstvo.

V spisoch Nového zákona spoločen-
stvo začína naším vzťahom k Pánovi 
Ježišovi neviditeľným putom. To puto 
lásky prežívame vtedy, keď žijeme 
v blízkom a úprimnom spoločenstve 
s Ním. Naše spojenie s Pánom Ježišom 
je základom pre puto lásky s ostatnými 
veriacimi. Pretože to spojenie je také 
skutočné a vitálne, môžeme spolu naží-
vať v intimite, aká je nemožná za iných 
okolností.

V Cirkvi nie sú „Robinsoni“ na opus-
tenom ostrove, ale sú radujúce sa Božie 
deti (1Jn 3,1 a iné). Nie je to nad naše 
chápanie a niečo úžasné?! Vďaka Bohu 
za to!
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vzpomínka

V Adventu 2014 se Josef Suchanek 
z Křesťanského sboru Český Těšín 
setkal se svým Pánem. Adventní očeká-
vání se pro něj stalo realitou, po které 
volal, když se jeho zdravotní stav výraz-
ně zhoršil. Pán si pro něj přišel v pátek 
12. 12. ve 12 hodin. Tři čísla, která 
symbolicky vypovídají o tom, že se 
pozemský život bratra Josefa Suchan-
ka naplnil. Zemřel na selhání ledvin 
a leukemii. Opustil nás bratr v Kristu, 
člověk smířený s Bohem, toužící po 
odchodu a Pán života a smrti mu jeho 
přání splnil. 

Josef Suchanek odešel do Boží pří-
tomnosti a dvanáctky v jeho odchodu 
připomínají symboliku knihy Zjevení, 
když mluví o budoucnosti v Novém 
Jeruzalémě. Ve městě, postaveném na 
dvanácti základních kamenech, označe-
ných jmény dvanácti Beránkových apo-
štolů (Zj 21,14), ve městě dvanácti bran, 
jež nesou jména dvanácti izraelských 
pokolení. Dvanáct andělů na branách 
střeží město, ve kterém jsou ti, kdo patří 
Bohu. 

Dvanáctka je v Bibli symbolem úpl-
nosti. Když Bůh ukončil pozemský život 
Josefa Suchanka, když mu zde dal pro-
žít téměř 85 let života. Na rozloučenou 
uslyšel od své ženy Rút slova: „Budeš 
tam na mě čekat.“ Prožili spolu krás-
ných 60 let manželství, které v polovině 
listopadu společně oslavili diamantovou 
svatbou. Tak se završilo i jejich manžel-
ství. Díky Bohu za to. 

Ohlédnutí za životem Josefa Suchan-
ka uvedu biblickým veršem, který pro-
vázel zesnulého v době před odcho-
dem - nechal si u něj v Bibli záložku. Je 
zapsán v Listu Židům ve 12. kapitole: 

„Usilujte o pokoj se všemi 
a o svatost, bez níž nikdo 

nespatří Pána. Dbejte na to, ať 
nikdo nepromešká Boží milost;...“

Odkud se vzalo v jeho životě vědo-
mí Boží milosti, která se člověku nabí-
zí a může být promeškána? Poznal ji 
už jako dítě u svých rodičů. Otec Jan, 
prožil Boží milost ve shromážděních 
svobodných křesťanů v Těrlicku. Slyšel 

o ní od zakladatelů hnutí, jako byl Józef 
Mrózek, který v Těrlicku často pobýval. 
Zdůrazňoval, stejně jako apoštolové, 
obnovující moc Boží milosti a přál si, 
aby ji nikdo nepromeškal. 

Jan Suchanek se oženil s Annou Paw-
lasovou. Narodili se jim synové Broni-
slav a s odstupem šesti let, Josef, 11. led-
na 1930. V rodině se používala znaková 
řeč, protože Bronislav byl hluchoněmý. 
Pro malého Josefa to byl, vedle češtiny 
a polštiny, třetí jazyk, kterým komu-
nikoval. Byl veselé a nekonfliktní dítě 
a svým rodičům dělal radost.

Rodiče postavili rodinný domek 
v Albrechticích na Pacalůvce, kde 
dodnes rodina Josefa Suchanka žije. 
Spolu s dětmi navštěvovali Křesťanský 
sbor v Těrlicku, v domě, který zakou-
pil Janův bratr Karel. Děti obou bratrů 
vyrůstaly spolu a Josef, kterému neřekli 
jinak než Juzek, měl nejblíže ke svému 
bratranci Jankovi Suchánkovi.

Během války navštěvovali Juzek s Jan-
kem křesťanskou mládež v těšínském 
sboru, tehdy v domě u Firlů. Stali se 
nerozlučnou dvojicí a v dubnu 1945 
byli oba patnáctiletí mládenci odvedeni 
hitlerovci k budově soudu v Cieszyně. 
Odtud je pak převezli až do Českých 
Budějovic. Všichni o ně měli starost, 
modlili se za jejich návrat a Bůh nad 
nimi držel svou ochrannou ruku. Budě-
jovice sice byly osvobozeny už začát-
kem května, ale oba chlapci se domů 
dostali až v červnu 1945. I to byla při 
všech válečných zmatcích Boží milost. 

Po válce se Josef vyučil automechani-
kem v těšínské Autorenově, u Tomán-
ka, a pracoval ve Stavokombinátu, poz-
ději také na okrese v Těšíně. Když zís-
kal řidičák, vozil Tatrou Heck ředitele 
firmy. Splnil se mu sen. Jezdil po městě 
a okolí v nejlepším autě, jaké bylo tehdy 
k mání. Byl šťastný, usmíval se a věděl, 
že i to je Boží milost. A zatímco se 
v Československu organizovala komu-
nistická mládež, plnily se budovatelské 
programy a sílil Stalinův kult osobnosti, 
Josef Suchanek se rozhodl vykročit živo-
tem jako svobodný křesťan, nezatížený 
kulty a ideologiemi. Věděl, že tu svobo-
du dává Bůh těm, kdo přijali Ježíše jako 
Zachránce a věří v jeho jméno. Díky 
Ježíši dostávají práva Božích dětí, svo-
bodně, darem, bez zásluh a nábožen-
ského výkonu. Juzek tuto Boží milost 
přijal a spolu s bratrancem Jankem se 
rozhodli, že se dají pokřtít. Stalo se tak 
v roce 1948 v Těrlicku v řece Stonávce. 

V témže přelomovém roce 1948 jej 
Bůh zahrnul ještě jednou milostí, a to 
když poznal svou budoucí ženu, Rút 
Dušovou. Setkali se v Karviné v pohra-
niční kolonii, kam Josef příležitostně 
vozil svou sestřenici Helenu. Helena 
se u Dušových učila hrát na kytaru. 
Rút bylo tehdy dvanáct, ale Josef uměl 
čekat. Vídali se u jeho strýce v Těrlic-
ku, kam Rút jezdila na prázdniny nebo 
v Karviné, u Dušových doma. V roce 
1951 narukoval do Šumperka a pak do 
Brna. Díky zvláštní Boží přízni a své 
kvalifikaci byl vybrán, aby se stal osob-
ním řidičem generála. Ten si ho oblíbil 
a Josef měl dobrou vojnu. S Rút si pra-
videlně psali. 

Na východě probíhala Korejská vál-
ka a od července 1951 byla zahájena 
jednání o příměří, na jejichž výsledek 
měli dohlížet i českoslovenští vojáci. 
Josef tedy doprovázel svého generála do 
Koreje. V červenci 1953 vznikla repatri-
ační komise pro výměnu zajatců. Veli-
telství ozbrojených sil OSN bylo kousek 
před Munsanem a odtud jezdil Josef se 
svým velitelem do Pchanmundžomu 
na jednání Vojenské komise o příměří 
a Dozorčí komise neutrálních států. Asi 
vás překvapí, že tato komise jedná o pří-
měří dodnes. Schází se každý týden. 
Demarkační čára probíhá v polovině 
jednoho z modrých přízemních domků 
a nad nimi stojí na jihokorejské straně 
tzv. Dům svobody. Ve vesnici svobody 
se tyčí nejvyšší stožár na světě a na něm 
vlajka svobodné země. 

Josef Suchanek
a jeho život utvářený Boží milostí



29ŽIVÉ SLOVO

JAROMÍR ANDRÝSEK

vzpomínka

To vše symbolicky vypovídá o smíření 
člověka s Bohem. Lidé odmítají Bohem 
nabízenou milost a odpuštění vin. Místo 
života ve svobodě raději uctívají nesmy-
slné lidské kulty a trpí nouzi, než aby 
uznali Boží vládu a byli Bohem vysvo-
bozeni ze svých závislostí. Boží Syn, 
Ježíš, přišel za námi lidmi, aby na sebe 
vzal naše viny a nechal se spolu s nimi 
přibít na kříž. Skrze něho a v něm bylo 
smířeno všechno, co je, jak na zemi, tak 
v nebesích, protože smíření přinesla 
jeho oběť na kříži (Kol 1,20). Ježíšův kříž 
nám přinesl svobodu a je nepřehléd-
nutelný. Ježíšův kříž je tím nejvyšším 
stožárem svobody a dodnes mluví jas-
nou řečí. Svědčí o tom také život Josefa 
Suchanka.

Když však člověk smír odmítne, pro-
chází jeho srdcem demarkační linie. 
Ta v něm působí nepokoj. Člověk pak 
neusiluje o svatost, bez níž nikdo neu-
zří Pána. Kdo však Ježíši věří, prožije 
obrovskou vnitřní svobodu. Víra v Ježí-
še i pobyt v Koreji zanechal v Josefovi 
hlubokou stopu. Dodnes o tom svědčí 
obrazy a drobné předměty, které zdobí 
byt Suchankových. Z Koreje si přivezl 
i písničku, kterou se naučil od místních, 
když čekával na svého generála. Rád 
ji přidával k dobru, když ho o to dru-
zí požádali. Josef byl učenlivý. Z války 
uměl německy a domluvil se i anglicky. 
Byl veselá kopa, přestože někdy působil 
trochu tiše. Modlil se vroucně a spo-
léhal na Boží milost. Ta ho ostatně při-
vedla z Koreje v pořádku domů. Možná 
i proto si rád zpíval píseň: “Tam nad 
hvězdami v nebi Otce mám, na jehož 
věčnou lásku spoléhám: On zve mne 
z této ciziny do zaslíbené otčiny.”

Po návratu z vojenské služby se zapo-
jil do výstavby dolu 9. květen v Horní 
Suché, kde později pracovala celá jeho 
rodina. Dne 27. listopadu 1954 se oženil 
s Rút a nastěhovali se do rodičovského 
domu na Pacalůvce v Albrechticích. 
Josef pracoval na šachtě jako garážmistr 
a pak jako osobní řidič ředitele. Doma 
v garáži opravoval auta komu jen mohl. 
Stal se z něj vyhledávaný odborník. 
V dubnu roku 1956 se Josefovi a Rút 
narodil syn Vlastimil. Josef prožíval 
nejšťastnější chvíle svého života, které 
narušila až smrt jeho maminky v úno-
ru 1958, zemřela na infarkt v 65 letech. 
V prosinci roku 1962 se manželům 
Suchankovým narodil druhý syn, Libor. 
Oba chlapce vychovávali s láskou, vedli 
je k Boží bázni a ke službě. 

Společně si při rodinných boho-
službách četli Bibli a modlili se. Do 
shromáždění Křesťanských sborů jezdi-
li střídavě do Těrlicka a do Životic. Kde 
mohli, tam pomáhali. Josefovou velkou 
službou bylo spravování aut, dodnes 
na to mnozí vděčně vzpomínají. Dělal 
to dobře a často i nezištně. Byl zvyklý 
finančně podporovat ty, kdo měli nouzi. 
Motivovala ho Boží milost, kterou pro-
žíval. Když jel na východ do zemí teh-
dejšího Sovětského svazu, Bulharska či 
Rumunska, vozil tam Bible. Vyžadovalo 
to invenci a obrovskou odvahu. Obojí 
Josef Suchanek měl. K této službě Bůh 
připojil svou milost, takže se transport 
Biblí dařil. Přestože riziko bylo obrov-
ské, potřeba Biblí byla naléhavější. Bible 
se v těch zemích tehdy opisovaly ruč-
ně. Když Josef nějaké přivezl a rozdal 
věřícím ve shromáždění, bylo to pro ně 
velké povzbuzení. Josef věděl, jak cen-
ný poklad skrývají a proto byl ochoten 
riskovat.

Do práce vstával brzy ráno, aby Tat-
raplánem nebo Tatrou 603 vyzvedl ředi-
tele z jeho domu a zavezl, kam zrovna 
bylo třeba. Josef byl spolehlivý a dob-
rý řidič. O vůz se vždy pečlivě staral. 
Uměl mu naslouchat a dávat mu, co 
vůz potřeboval. Když už ve stáří nemohl 
chodit, poslouchal střešním oknem zvu-
ky auta, na kterém dole na dvoře pra-
covali jiní a dával jim rady. Dokážeme 
i my naslouchat a slyšet, co je potřeba?

Když si synové Vlastimil a Libor 
založili vlastní rodiny, přijížděli k rodi-
čům s dětmi a ty zase se svými dětmi. 
Jeden z pravnuků se jednou při náv-

štěvě vytratil a tiše si hrál až do chvíle, 
kdy to rodičům začalo být podezřelé. Po 
krátkém hledání ho našli, jak si pečli-
vě ukládá šroubky do krabiček, pěkně 
podle velikosti a přesně tak, jak to dělá-
val pradědeček. Josefův příklad tichého 
a svědomitého pracovníka, který milo-
val svou rodinu i práci, se promítá do 
dalších generací. 

Společná domácí bohoslužba, čte-
ní Bible a modlitba, provázela oba 
manžele celou dobu jejich manželství. 
Bůh je provázel, když jim bylo těžko, 
a s Pánem se dělili i o své radosti a byli 
mu vděčni. Poslední léta života Jose-
fa Suchánka byla spojena s nemocí. 
Nádor, který mu našli, nepůsobil, díky 
Bohu, bolesti. Spíše než o sebe si Josef 
dělal starost o zdraví svého syna Libora, 
s nímž žili spolu v jednom domě. Spolu 
jezdili také v posledních letech života 
do Křesťanského sboru v Českém Těší-
ně (sbor v Těrlicku zanikl), kde čerpali 
duchovní povzbuzení. 

V pátek 12. 12. ve 12 hodin si Bůh 
Josefa Suchánka povolal k sobě. Jeho 
čas zde na zemi se naplnil a nám nezby-
lo, než se s ním rozloučit. Jeho milý 
pohled a úsměv nám bude chybět. 
Vydal se na cestu delší než přes Sibiř 
a Čínu. Odešel do svobodné země, na 
jejíž hranici stojí Ježíšův kříž jako znak 
smíření mezi člověkem a Bohem. Josef 
odešel do svobodného města s dvanácti 
branami, odkud k nám už nemůže pro-
mluvit. Slova, u nichž měl v Bibli zálož-
ku, však mluví stále: Dbejte na to, ať 
nikdo nepromešká Boží milost.

Přísně střežená hranice mezi Jižní Koreou a KLDR
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křesťanský život

Protože neexistuje žádné adekvátní 
české slovo pro řecký pojem sofrosyné, 
je tato ctnost překládána různě: roz-
vážnost, střízlivost, míra, mírnost, 
zdrženlivost, ukázněnost atd. Pod-
le varianty překladu pak tato ctnost 
vypadá někdy velmi staromódně: 
„cudnost“, avšak „sebeovládání“ je 
vysoce aktuální a důležité pro přežití 
i pro kariéru. Rozhodli jsme se řecké 
sofrosyné překládat českým výrazem 
„zdrženlivost“, který chápeme jako 
rozumu přiměřené krocení vášní 
a náruživosti.

Fatální omyl

Nejprve je třeba vysvětlit jeden velký 
omyl. Cudnost a střídmost, které jsou 
vlastně jen jedním z možných proje-
vů ctnosti zdrženlivosti, byly dlouho 
používány téměř jako synonymum 
této ctnosti. Mělo to tragický důsledek: 
z velké šíře této ctnosti byla vidět pouze 
cudnost a sexuální zdrženlivost. Souvi-
selo to také s obrazem ženy u přede-
šlých generací. Ze čtyř hlavních ctnos-
tí: moudrosti, spravedlnosti, odvahy 
a střízlivosti byly tři první ctnosti vidět 

pouze u mužů. Ženě kdysi nepřisuzo-
vali ani moudrost, ani odvahu, a pro-
tože nezastávala žádné veřejné funkce, 
tak ani spravedlnost u ní nehrála žád-
nou podstatnou roli. A tak pro ni zůsta-
la nakonec pouze ctnost zdrženlivosti, 
jejíž realizaci viděli především v cud-
nosti. Jinými slovy: Ve všeobecném 
použití řeči se pod pojmem ctnostná 
žena zrcadlila především cudná žena, 
což vidíme například v obratu „ucho-
vala si ctnost“. Katolický filozof Josef 
Pieper poukázal již v roce 1936 na toto 
fatální nepochopení: „Ctnost střízlivos-
ti v jejích typických formách cudnosti 
a zdrženlivosti se stala pro křesťanské 
církevní povědomí převažující a vše 
ostatní ovládajícím rysem křesťanské-
ho obrazu člověka.“1 Tak se v hlavách 
mnoha lidí zafixoval následující řetězec 
rovnic: 

křesťanský = ctnostný = cudný = nudný

V tomto řetězci jsou všechna rovnítka 
nesprávně! A toto nesprávné srovnání 
vedlo k tomu, že pojednání o střízlivosti 

1     Pieper 1940:47

vyznívala často zatuchle a nedávala pro-
stor k „nádechu čerstvého vzduchu“.2

O čem tato vlastnost skutečně je

Umírněnost, střízlivost, tak by řekl 
Aristoteles, je zdařilé balancování mezi 
nestřídmostí a křehkostí3 v tělesných 
touhách a pro něho to znamenalo „při 
jídle, pití, a požitcích nazvaných podle 
Afrodity“.4 Tyto tři činnosti odpovídají 
původní podobě užívání si života. A tak 
je to dobře! Protože jídlem a pitím se 
udržuje při životě jednotlivec, a pohlav-
ním stykem se udržuje lidstvo. Proto je 
pro zachování lidstva velkou pomocí, že 
tyto tři činnosti jsou spojeny s radostí 
a požitkem. „Přirozené nutkání k smys-
lovému požitku, v chuti k jídlu a k pití 
a k pohlavní rozkoši, je ozvěnou a zrca-
dlem nejsilnějších přírodních sil pro 
zachování člověka.“5 Je tedy dobře, že 
nás k těmto činnostem něco nutí. Ale 
protože toto nutkání je tak silné, musí-

2  Pieper 2008:192
3  Aristoteles NE II.7 1107b
4  Ne III.13 1118b
5  Pieper 2008:189

Ctnosti Zdrženlivost
(5. díl)

Dr. Volker Kessler
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me ho také velmi dobře ovládat. Kdo 
vůbec nic nejí, brzy zemře; kdo jí přes-
příliš, umírá dříve, než by musel. Národ 
bez pohlavního styku vymře; národ 
s nekrocenou promiskuitou zanikne 
právě tak.

Výraz sofrosyné se však v klasické 
řečtině nepoužíval jen v souvislosti 
s těmito třemi pra-touhami. Jde zásadně 
o přiměřené krocení všech našich vášní, 
jako např. hněvu a rozčilení (viz např. 
Mk 5,15; L 8,35).

U zdrženlivosti/střízlivosti jde o umír-
něný požitek, neškodící jednotlivci 
samotnému ani nikomu jinému. Známý 
francouzský filosof Comte-Sponville na-
psal v roce 1955: „Nejde o to neužívat si 
anebo užívat si co nejméně. To by neby-
la ctnost, ale smutek, ne mírnění, ale 
trýznění, ne zachovávání míry, nýbrž 
podrážděnost.“6 Jde o to, abychom byli 
pány našich rozkoší, místo abychom se 
stali jejich otroky.

Co k tomu říká Bible? 

Řecká podstatná jména sofrosyné 
resp. sofrónismos pro zdrženlivost se 
vyskytují v Novém zákoně čtyřikrát:

Druhá kapitola Prvního listu Timote-
ovi vybízí ženy, „ať se oblékají slušně 
a zdobí se prostě a střízlivě“ (v. 9) a také 
aby setrvaly „ve víře, lásce, svatosti 
a střízlivosti“ (v. 15). Pavel odpovídá 
Festovi: „… slova pravdy a středmosti 
mluvím“ (Sk 26,25). A v 2Tm 1,7 popi-
suje Božího ducha jako „ducha síly, 
lásky a rozvahy“. Poslední dvě citovaná 
místa používají zdrženlivost ve smyslu 
„zdravého rozumu“, „přiměřeného myš-
lení“.

Přídavné jméno sofrón (zdrženlivý) 
a jeho odvozeniny se v Novém zákoně 
objevují po tuctech, z toho pouze v lis-
tu Titově, v kapitolách 1 a 2 šestkrát: 
starší sboru má být zdrženlivý (1,8, viz 
také 1Tm 3,4), právě tak starší muži 
(2,2), i mladí muži (2,6); starší ženy mají 
zase vést mladší ženy k tomu, aby byly 
rozumné (2,5) a konečně vyzývá všech-
ny křesťany, „abychom se zřekli bezbož-
nosti a světských vášní, žili rozumně, 
spravedlivě a zbožně v tomto věku“ 
(2,12). Být zdrženlivý zde znamená, že 
se nemáme nechat ovládat svými vášně-
mi (viz také Římanům 6,12; Efezským 
4,22; 1. Petrův 1,14 atd.).

Na druhé straně odmítá Nový zákon 
také falešnou askezi: pokyny jako 
„neber to do rukou, nejez, nedotýkej 

6  Commte-Sponville 1996:53

se…“ (Ko 2,21) a zákazy „jíst pokrmy, 
které Bůh stvořil“ jakož i „ženit se“ 
(1Tm 4,3) jsou odhaleny jako pouze 
předstíraná zbožnost (Ko 2,23; 1Tm 
4,2). Žalm 104,15 hovoří o vínu zcela 
přirozeně: „Dáváš víno pro radost lid-
skému srdci“. Kazatel 9,7 vybízí: „Jdi, 
jez svůj chléb s radostí a popíjej své 
víno s dobrou myslí“ a pokračuje pak: 
„Užívej života se ženou, kterou sis zami-
loval, po všechny dny…“ (v. 9). Jasná 
výzva k tomu, abychom si užívali při 
jídle, při pití a při sexu v manželství.

Střízlivost v biblickém smyslu zna-
mená přiměřené používání Božích darů 
v rámci dobrého Božího řádu.

Dva praktické tipy k tréninku

1. Zdrženlivost je ctnost pro všed-
ní den. Zatímco odvaha byla ctností 
pro výjimečné situace, žije zdrženli-
vost z pravidelnosti. Člověk tedy neži-
je zdrženlivě, když se dokáže jednou 
zdržet, ale pouze tehdy, když je v něčem 
zdrženlivý tak říkajíc pravidelně.

2. Občas je třeba se určitých požitků 
vzdát. „Zdrženlivost je ctnost pro všech-
ny doby, nejvíc je jí ale třeba pro období 
hojnosti.“7 Jídlo, nápoje a sex se u nás 
(téměř) všude a stále nabízejí na pro-
dej. Hojnost, ve které žijeme, nás svádí 
k nepřiměřenému užívání, prostě jen 
proto, že si to můžeme dovolit. Kdo se 
čas od času zříká jistých požitků, jako 
např. alkoholu, sladkostí, masa apod., 
má z toho dvojnásobný zisk: předně se 

7  Comte-Sponville 1996:57

nedostává do závislosti na těchto věcech 
a zadruhé se tímto dočasným zřeknu-
tím požitek zvyšuje: kdo si po nějaké 
době dopřeje znovu čokoládu anebo si 
vypije sklenku vína, prožívá jejich chuť 
znovu zcela výjimečně.

Cílem tohoto tréninku je, abychom 
mohli prohlásit s Comte-Sponville: 
„Jaké neštěstí, být otrokem svého 
těla! Jaké štěstí, když jej užíváme 
a ovládáme!“8

Prof. Dr. Volker Kessler je vedoucí 
Akademie pro výchovu křesťanských 
vedoucích pracovníků

Literatura k prohloubení:

Aristoteles, Nikomachische Ethik, Buch 
III, Kap. 13-15

Comte-Sponville, André 1996. 
Ermutigung zu einem unzeitgemäβen 
Leben. Ein kleines Brevier der Tugenden 
und Werte. Reinbek: Rowohlt. Kap. 4: Die 
Mäβigung.

Hoffe, Otfried. 2007. Lebenskunst und 
Moral. Oder macht Tugend glücklich? Mün-
chen: C. H. Beck, kap. 10.1 Besonnenheit.

Pieper, Josef 1940: Über das christliche 
Menschenbild. Lepzig: Jakob Hegner. Str. 
46-54

Pieper, Josef 2008. Über die Tugenden: 
Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maβ. 2. 
Aufl. München: Kösel, kap. 4: Maβ.

8  Comte-Sponville 1996:53

křesťanský život
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správy zo zborov

JÁN HUDEC

V minulom čísle Živého Slova sme 
si pripomenuli 90. narodeniny sestry 
Ruženky Vyhnánkovej. Krátko nato, 14. 
februára tohto roku, si ju jej Pán povo-
lal k sebe. Na pohrebe si na jej život 
spomínal brat Ján Hudec.

Dávidov 23. žalm odzrkadľuje, čo 
milá sestra Ruženka Vyhnánková pre-
žívala vo svojom živote. Hospodin, kto-
rému v mladosti odovzdala svoj život, 
bol jej pastierom. On ju viedol a sýtil 
dobrým na zelených pažitiach Jeho slo-
va, potešoval, povzbudzoval a zmocňo-
val do služby, ktorú konala. A privádzal 
ju, keď bola ustatá, k vodám odpočinu-
tia v spoločenstve s Ním, pri Jeho slove 
a na modlitbách, ako i v kruhu jej rodi-
ny.

Jej kalich pretekal. Občerstvenie bra-
la nielen pre seba, ale delila sa oň s ďal-
šími. Predovšetkým bola posilou a opo-
rou, tak veľmi potrebnou, svojmu man-
želovi, bratovi Františkovi Vyhnánko-
vi. Bola zdrojom požehnania aj pre svo-
je deti a prijaté deti a pre mnohých naj-
mä mladých, ktorí s vďakou spomína-
jú na to, čo mohli vziať v spoločenstvo 
s ňou. Posilňovaná svojím Pánom preži-
la aj viac než 30 rokov ako vdova, keď 
sa Pánovi ľúbilo povolať jej manžela do 
večnosti.

Je to krásne, že tento život, naplne-
ný službou Jemu a tiež službou svojím 
bratom a sestrám i ďalším ľuďom, moh-
la zakončiť, ako to žalmista hovorí: Aj 
keby som išiel dolinou tône smrti, nebudem 
sa báť zlého, lebo ty si so mnou... Cítila, 
že nejde sama a že sa nemusí báť, že 
jej Pán je s ňou. Nemusela sa báť ničo-
ho zlého a vedela, že tam na druhej stra-
ne ju čaká On sám, aby ju prijal do svo-
jej slávy. Už v tomto živote tak rada pre-
bývala v dome Hospodinovom, v zhro-
maždení, v spoločenstve Božieho ľudu, 
ale jej nádej bola uprená do večnosti.

Keď dovolíte, chcel by som teraz po-
vedať moje osobné svedectvo o tom, ako 
som poznal a ako sme i viacerí poznali 
sestru Ruženku Vyhnánkovú. Stretol 
som sa s ňou prvý raz v spoločenstve 
kresťanov v byte brata Karola Pavloviča 
v Bratislave v marci 1954. Zhromažde-
nia týchto veriacich boli vtedy zakáza-
né, no napriek tomu sa stretávali po do-
moch s rizikom postihu od štátnych or-
gánov. Ona ma pozvala do zhromažde-

nia mladých v ich príbytku. Prišiel som 
tam ako čerstvo obrátený študent a oci-
tol som sa v spoločenstve mladých ľudí, 
čo bolo pre mňa úplne nové.

Tam som sa zoznámil s týmito mla-
dými ľuďmi i s rodinou Vyhnánkovcov. 
Mali vtedy tri malé deti, dcéru Ruženku 
a synov Ľubka a Mirka. Neskôr k nim 
pribudol tretí syn Danko. A neskor-
šie mali v rodičovskej starostlivosti dve 
dievčatká, Janku a Helku, od chorej ses-
try brata Františka Vyhnánka. Pri opa-
kovaných návštevách v ich malom prí-
bytku som mohol poznávať brata a ses-
tru a život v ich rodine.

Až s odstupom času som si vedel uve-
domiť, aká to bola záťaž pre sestru Ru-
ženku, ktorá bola srdcom rodiny. Už sta-
rostlivosť o ňu vyžadovala veľké každo-
denné úsilie, keď denne preukazovala 
materinskú lásku svojim a neskôr i pri-
jatým deťom. A k nej pribudla ďalšia 
láska k veľkým deťom, k nám, mladým 
chlapcom a dievčatám, ktorí sme túži-
li mať spoločenstvo vzájomné aj s nimi. 
Aká to bola skromnosť, v ktorej tá rodi-
na žila, a napriek nej aká štedrosť v dá-
vaní a obetovaní sa pre druhých! Ich prí-
bytok bol vždy otvorený pre nás a oni 
sa nám venovali ako náhradní rodičia 
– a tak sme ich aj volali ocko a mamič-
ka. Prichádzali sme k nim ako do svoj-
ho druhého domova, kde sme vždy na-
šli láskavé prijatie i radu a duchovnú 
pomoc.

 V novembri 1954 prežili sme s nimi 
uväznenie troch starších zboru a mladé-
ho brata spomedzi nás, Milana Hrdinu, 
ich odsúdenie na vysoké tresty a väzne-
nie i zázrak Božieho vyslobodenia v ich 
prepustení z neho a povolení činnos-
ti Kresťanských zborov. Po ňom nasta-
lo nové obdobie v živote ich rodiny, keď 
sa brat František Vyhnánek na 26 rokov 
stal zástupcom týchto zborov na Sloven-
sku pred štátom.

Počas tohto dlhého obdobia popri sta-
rostlivosti o deti vytvárala sestra Ružen-
ka svojmu manželovi zázemie pre túto 
ťažkú službu a bola mu v nej nielen 
praktickou ale aj duchovnou oporou. 
Vždy nám bola príkladom svojou dôve-
rou v Pána Boha, láskou k Pánu Ježišo-
vi, k svoji deťom i k nám. Získala si dô-
veru dievčat a dávala im cenné rady do 
života, im aj chlapcom. Mala u nás au-

Spomienka na sestru Vyhnánkovú
toritu, ale bola to autorita lásky. Vie-
dla nás k využívaniu Božích darov, oso-
bitne daru spevu i hudby ako dirigent-
ka nášho spevokolu a spolu s nami aj 
speváčka a hudobníčka na stretnutiach 
mladých.

Na záver mojej spomienky na ses-
tru Ruženku Vyhnánkovú chcem cito-
vať ešte dva verše z Biblie: Múdra žena 
buduje svoj dom. (Prís 14,1) Od Hospodina 
je rozumná žena. (Prís 19,14) Ona bola ta-
kouto ženou. Budovala láskou dom svo-
jej rodiny a bola darom od Hospodina 
pre svojho manžela, svoje deti, ale i pre 
nás, vtedy mladých. Sme vďační Pánu 
Bohu i jej za takúto láskavú službu, ku 
ktorej ju zmocňoval jej Spasiteľ a Pán 
Ježiš Kristus a cez ktorú sme mnohí vza-
li mnohé Božie požehnanie. Vďaka buď 
Pánu Bohu za ňu!

Za sestrou 

Darinou 
Hrdinovou

Hneď z kraja Nového roka 2015, 
2. januára si Pán povolal k sebe milú 
sestru Darinku Hrdinovú, rodenú 
Ondrejičkovú, z bratislavského Kres-
ťanského zboru, vo veku nedožitých 
81 rokov.

Sestra Darinka bola od mladosti 
úprimne Pánovi veriaca a slúžila mu 
verne až do konca pozemskej púte. 
Verne stála po boku svojmu man-
želovi Milanovi Hrdinovi, ktorý pre 
Pána prešiel väzením a neskôr dlhé 
roky zastupoval slovenské Kresťan-
ské zbory pred štátnou správou.

Na pohrebnom zhromaždení v bra-
tislavskom Slávičom údolí 8. januá-
ra 2015 sa s jej telesnými pozostat-
kami lúčili desiatky bratov a sestier 
z rôznych slovenských miesta a obcí. 
Božím slovom nádeje a duchovný-
mi piesňami poslúžil brat Neklapil, 
ale aj bratia z BJB, brat kazateľ Juraj 
Pribula a spevom Slávo Kráľ a Dani-
el Valenta, od ktorých vyniklo posol-
stvo: „To najlepšie ešte iba príde.“
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recenze

MÁRIA KUNSTOVÁ

Nádvorie väznice v Ilave
Aj sestra Zuzana 

Oborilová je u Pána

Zo zvolenského Elimu prišla ľud-
sky smutná zvesť, že 11. januára 
2015 odišla do nebeského domova 
milá sestra Zuzana Oborilová, ktorú 
volali Zinka, na prahu pozemskej 
deväťdesiattrojky. Aj ona verne stála 
v Pánových službách po boku star-
šieho, slúžiaceho brata Jána Oborila 
a viedla k nemu aj svoje deti s rodi-
nami. Janko, Anička a Marek, ako 
i mnohé vnúčatá, pravnúčatá, stovky 
bratov a sestier zo Slovenska, Čiech 
a Moravy iste na milú sestru Obori-
lovú nezabudnú.

JÁN KUČERA

David Novák: 

Návrat domů, 2014

V jedné písni slovenské kapely Jeri-
chove trúby se zpívá o tom, že když 
Bůh dělá skrze člověka velké věci, vloží 
mu do srdce „Boží nepokoj“. Ze stránek 
nové knihy Davida Nováka Evangelium 
(ne)obyčejných dýchá na čtenáře přes-
ně tento Boží nepokoj. Vyšla v předvá-
nočním čase, ale není to žádné cukroví 
pro duši, které by člověk ochutnával 
v líných svátečních večerech před 
spaním. David, se sobě vlastní pocti-
vostí v hledání a s upřímností přede-
vším k sobě samému, vytrhuje čtenáře 
z duchovní letargie a ukazuje směr těm, 
kteří uvízli ve svém strachu, vyhoření, 
přílišné spokojenosti se sebou samými 
nebo naopak v pochybnostech o sobě. 
Jsa zakořeněn ve vlastní hl uboké zku-
šenosti s živým Bohem, hledá způsob, 

jak přinést čte-
náři evangelium, 
zvěst o Ježíši 
Kristu, o tom, že 
Bůh se v něm při-
blížil k člověku. 
A jeho typickým 
(ne však jedi-
ným) čtenářem je 
křesťan 21. stole-
tí, který nějakým 
způsobem dělí 
svůj čas, energii 
a prostředky mezi 
práci, rodinu 
a službu ve sboru.

V krátkých 
kapitolách věno-
vaných různým 
problémům sou-
časných křesťanů 
autor odhaluje 
masky, které si 
rádi nasazuje-
me, a lži, kterým 
snadno věříme, 
a směruje nás 
k hodnotám, 
které jsou sku-
tečně důležité. 
Nedává přitom 
rychlé odpovědi 
na složité otázky, 

nemoralizuje, pouze ukazuje na Kris-
ta jako na zdroj pravé radosti a lásky-
plného přijetí člověka takového, jaký 
je. Jednotlivé kapitoly vycházejí vždy 
z biblického textu a soustředí se na 
jeho aktualizaci do dnešní doby, která 
je o tolik jiná než před dvěma tisíci lety. 
Každá kapitola navíc obsahuje citace 
z děl (nejenom) křesťanských spisova-
telů, která byla inspirativní pro autora 
samotného, a která i čtenáři poslouží 
jako ochutnávka lákající k dalšímu čte-
ní a přemýšlení (ne u všech je uveden 
přesný zdroj, takže je škoda, že autor 
na konec nezařadil rejstřík). Témata 
kapitol však neurčuje pouze podnětná 
literatura, ale především zápasy víry 
vlastní a těch, kterým David Novák 
denně slouží jako kazatel, pastorační 

Evangelium (ne)obyčejných
poradce nebo učitel. Ostatně k těm, kdo 
autora znají z jeho kázání či přednášek, 
nebude kniha jistě mluvit neznámým 
jazykem.

Ne, knížka Davida Nováka není 
vánočním cukrovím pro duši. Je spíše 
čajem z čerstvých bylinek nasbíraných 
na louce. Osvěžujícím a léčivým, občas 
i trochu hořkým. Nabízí ztišení všem 
uštvaným rychlou a zmatenou dobou. 
Těm, kdo jsou ve svém křesťanství až 
příliš „usazeni“, však přináší potřebný 
Boží nepokoj, který může proměnit lid-
ské srdce a celý život.
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predstavujeme

Kresťanský zbor
v Púchove

V tomto meste na strednom Považí 
sa znovuzrodení veriaci v Pána Ježiša 
Krista stretávajú už od päťdesiatych 
rokov minulého storočia. V tomto roku 
uplynie 10 rokov, čo sa zhromaždenia 
uskutočňujú v novom zborovom dome. 
No nielen preto chceme na stránkach 
nášho časopisu napísať o histórii a až 
do súčasnosti o Pánovom diele v oblasti 
Púchovsko.

Niečo zo začiatkov Pánovho diela 

v okolí Púchova

Bola to túžba brata Michala Sadloňa 
začať prácu v Púchove, ale Pán ho vie-
dol ďalej na sever Slovenska. Púchov 
a okolie boli v čase 1. ČSR viac-menej 
chudobné oblasti. Preto mnoho najmä 
mladých ľudí si hľadalo prácu inde. Tam 
sa stretli aj so znovuzrodenými kresťan-
mi. Okrem toho, že si zarobili na živo-
bytie, vrátili sa s istotou, že Pán Ježiš za 
nich zomrel na kríži a Boh im odpustil 
hriechy. S radosťou a nadšením o tom 
rozprávali svojim príbuzným, priateľom 
a susedom. Tu by som spomenul najmä 
brata Ondreja Mikušca, ktorý tragicky 
zahynul v Bratislave. Aj na jeho podnet 
prichádzali už v 30. rokoch bratia Sirac-
ký a Kráľ do malej obce Nimnica a má-
vali evanjelizačné zhromaždenia. Tak 
začali vznikať prvé domáce skupinky, 
ktoré sa postupne premenili na pravi-
delné zhromaždenia v Nimnici, Hošti-
ne-Dolinách, Záriečí, Lazoch pod Ma-
kytou a od začiatku päťdesiatych rokov 
minulého storočia aj v Púchove. Čítali 
a vykladali si spolu Bibliu, spievali du-
chovné piesne a modlili sa. Postupne aj 
so spoločným lámaním chleba.

Stretli sa s nevôľou a niekedy aj odpo-
rom zavedených cirkví a neskôr aj tota-
litných režimov, ktoré ich činnosti brá-
nili, ale zhromaždenia vďaka statočnos-
ti našich „otcov viery“ nikdy neprestali.

Bola tu vždy charakteristická sú-
držnosť a spolupatričnosť. Všetci bra-
tia a sestry sa vzájomne poznali, navšte-
vovali a spoločne stretávali v súkrom-
ných domoch okrem niektorých mimo-
riadnych evanjelizácií v Nimnici. Keď 
spomeniem niektoré mená, v Nimni-

ci to bola postupne rodina Mikušcová, 
Lešíková a Útla, v Hoštine-Dolinách ro-
dina Levková, v Záriečí rodina Zelová 
a na Lazoch-Dubkovej postupne rodi-
na Domienová, Pastorková a Martinko-
vá, ktorí poskytli kuchyne a spálne pre 
zhromaždenia. Bratia a sestry sa v pra-
videlných intervaloch (napr. raz za dva 
týždne) schádzali vždy na inom mieste, 
ale všetci spolu z celého okolia.

A ako sa začalo zhromaždenie 

v samotnom Púchove?

Niekedy okolo roku 1950 svedčil brat 
Pavlovič vo vlaku staršej sestre Márie 
Rosinovej. Tá mu poznamenala niečo 
v tom zmysle, že pre ňu to nie je zaují-
mavé. Má však v Púchove sestru, ktorú 
by tá jeho zvesť o Pánovi Ježišovi urči-
te zaujímala. Brat si od nej zdvorilo vy-
pýtal adresu tejto mladšej sestry. Vte-
dy už bývali pravidelné zhromaždenia 
v Nimnici, kde prichádzali na návštevy 
bratia z existujúcich zborov. Brat Pavlo-
vič pri najbližšej návšteve zboru v Nim-
nici navštívil aj rodinu Lukáša Rosinu 
v Púchove. Zakrátko sestra Mária, jej 
dcéra Oľga vydatá Batlová, manžel Lu-
káš, jeho mama a postihnutá sestra, 
ktoré žili s nimi v spoločnej domácnos-
ti, prijali Pána Ježiša, ako svojho osob-
ného Spasiteľa. Napriek nevôli okolia 
ponúkli bratom, aby pravidelné zhro-
maždenia bývali v ich dome na Morav-
skej ulici. Tie tam boli až do roku 1982, 
keď domy na spomínanej ulici boli asa-
nované. Najmä pre nedeľné zhromažde-
nia sestra Mária Rosinová musela z izby 
vyniesť všetok nábytok do drevárne 
a z nej vybrať a rozložiť skladacie stolič-
ky a lavice, aby jej milovaní bratia a ses-
try sa dobre cítili na zhromaždení. Ne-
skoro odpoludnia, keď sa veriaci rozišli, 
sa činnosti opakovali, len v opačnom 
poradí. Pomáhali jej nanajvýš rodinní 
príslušníci. Pamätám si jej heslo: „Prach 
po veriacich sa mení v nebi na perly.“

V roku 1983 sa po krátkej prestávke 
otvorilo zhromaždenie vo zvlášť na to 
upravenej miestnosti v rodinnom dome 
br. Milana Útleho na ul. Kpt. Nálepku. 
Aj tento dom bol však v roku 1985 asa-

novaný. Vtedajší totalitný režim nepo-
skytol žiadne náhradné miesto na zhro-
maždenie veriacich v Púchove, zhro-
maždenia preto pokračovali v zborovom 
dome v Nimnici, ktorý bolo potrebné 
opäť rekonštruovať. Tento dom darova-
la zboru rodina Lešíková.

Iste mnohí pamätníci si radi spomenú 
na nezabudnuteľné pobyty v Hoštine-
Dolinách. V tejto krásnej doline sa mno-
hí stretli s prácou na roľníckej usadlosti, 
ale tiež so svojím Pánom.

Až do súčasnosti

Po získaní slobody vznikla i túžba 
vrátiť zbor opäť do Púchova, okresné-
ho mesta, kde býva aj väčšina veriacich.

Na začiatku boli nesmelé osobné 
modlitby jednotlivcov za zborový dom 
v Púchove, potom aj na modlitebných 
zhromaždeniach. Niekedy v lete 1996 
bez akéhokoľvek oslovenia prišla po-
nuka a potom aj rozhodujúci účelový fi-
nančný dar na zborový dom. Bol to Boží 
pokyn pre nás, aby sme začali konať. 
Na modlitebných zhromaždeniach bolo 
o čo zápasiť. Nechýbala túžba, aby ob-
jednaní remeselníci a susedia, či okolo-
idúci mohli počuť svedectvo evanjelia.

Keď v retrospektíve premýšľam pred 
Pánom nad celým priebehom vypraco-
vania projektov, povolení, stavebných 
prác, prichádzajú mi najcharakteristic-
kejšie Lukášove slová: A stalo sa v tých 
dňoch, že vyšiel na vrch modliť sa… (Lk 
6,12) V dobe, keď sa všetko presne plá-
nuje, robia harmonogramy, sa hŕstka ve-
riacich rozhodla pre veľké dobrodruž-
stvo – z veľkej časti svojpomocne zre-
konštruovať starý rodinný dom v nároč-
nom teréne na zborový dom so správ-
covským bytom. Do investície sme sa 
pustili v období, keď sa ceny materiálov 
a stavebných prác poriadne vyšplhali. 
Sme Pánovi veľmi vďační, že pri výstav-
be nikdy nechýbali prostriedky.

Sobotu za sobotou, ale v čase nárazo-
vých prác i v týždni, sa počas troch ro-
kov skupinka bratov schádzala na stav-
be a po stíšení pri Božom slove a mod-
litbe, púšťala do mnohokrát fyzicky na-
máhavých a remeselne náročných prác.

Jedna vec ma udivovala, že mnoho-
krát nebolo dopredu jasné, čo sa bude 
presne robiť, a predsa sa dalo na záver 
dňa uzavrieť: A stalo sa… bolo to a to za-
betónované, vymurované, okožované. 
Na jeseň roku 2005 bol dom skolaudo-
vaný a pravidelné zhromaždenia sa za-
čali v Púchove. Nezabúdame ani na 
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Nimnicu, kde medzitým sa mnohí ve-
riaci buď odsťahovali alebo odišli k Pá-
novi. V letných mesiacoch jednu nede-
ľu sa celý zbor zíde v „starom zborovom 
dome“ v Nimnici. Modlíme sa, aby aj 
tam Pán oslovil niektorých obyvateľov 
a mohli tam byť opäť pravidelné zhro-
maždenia.

V zhromaždení máme zastúpené 
všetky generácie od celkom maličkých 
detí až po osemdesiatnikov i viacroč-
ných. Okrem pravidelných zhromaž-
dení býva aj nedeľná besiedka a cez 
prázdniny prímestský pobyt. Bratia sa 
stretávajú raz do mesiaca na bratských 
hodinách. Sú to požehnané stretnutia 
na modlitbách pri hľadaní a rozhodo-
vaní o okamžitých dôležitých veciach 
v zbore. Bývajú aj mimoriadne zhro-
maždenia napr. pri príležitosti návštev 
zo zahraničia alebo misií.

predstavujeme

SPRACOVAL JÁN ČÍŽ

Jedna z nich je „Misia na Níle“, ktorá 
pôsobí najmä v krajinách, ktorými pre-
teká rieka Níl. Niektoré sestry zo zboru 
nezištne pripravujú oblečenie pre malé 
deti – háčkujú, pletú a šijú. Tieto sú po-
tom samotnou misiou dopravené do Af-
riky. Takto misiu hmotne, ale aj finanč-
ne podporujeme. Aspoň raz za rok z tej-
to misie mávajú v zbore prezentáciu 
o prácach v Afrike s výstavkou a preda-
jom predmetov vyrobených napríklad 
slepcami v Addis Abebe. Pri tejto prí-
ležitosti pozývame záujemcov z mesta, 
najmä tých, čo spolupracujú s misiou.

Raz za mesiac mávame tzv. mesačné 
zhromaždenie so stanoveným predme-
tom na uvažovanie, kedy sestry pripra-
via spoločný obed, takže môžu mať via-
cerí spoločenstvo aj s návštevou. 

Máme v zbore viacero mladých rodín 
s deťmi, ktorí majú túžbu byť spolu aj 

mimo pravidelných zhromaždení, takže 
sa aj s deťmi stretajú v dohovorenú ne-
deľu odpoludnia.

V neposlednom rade zborový dom po-
slúžil na stretnutia bratov z medzizbo-
rovej rady alebo zhromaždenia starších 
zborov aj s občerstvením.

Osobne pozývame a na modliteb-
ných hodinách predkladáme Pánovi, 
aby z mesta a najmä ulice, kadiaľ pravi-
delne chodíme do zboru prišli posluchá-
či, ktorí by rozšírili naše spoločenstvo. 
Mávame niektorých poslucháčov. Trápi 
nás, že to nie je natrvalo.

Ďakujeme Pánovi za pekné prostre-
die, kde môžeme čerpať mnohé du-
chovné požehnania a na záhrade za do-
mom sa v letných mesiacoch môžu deti 
aj hrať.



Ja nie som 
ostrov 

opustený
Ja nie som ostrov opustený,

hoci sa niekdy cítim tak.

Pevnina moje srdce blaží,

more nech zúri všelijak.

Bol som raz ostrov pred Golgotou,

okolo samôt búrny val.

Jak Robinson som tápal v žití,

po Pevnine len túžieval.

Prišiel však zázrak zhora Boží –

– ostrov sa primkol k Pevnine.

Samotu odňal Knieža slávy,

zmyl viny v krvi nevinnej.

Tak nie som ostrov opustený…

Pána a bratov, sestry mám.

S Pevninou som tak celkom spätý,

kotvu som spustil k nebesiam.

Tam žiadny ostrov v nebi nie je,

tam viera moja smelo speje.

JÁN KUČERA


