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Svobodní a zabezpečení, 
přesto vnímaví k cizincům 

Už několik let v komunitním centru 
spolupracujeme s dobrovolníky z růz-
ných evropských zemí - Anglie, Němec-
ka, Ukrajiny, Itálie či Francie. Vedle jed-
né stálé spolupracovnice z Anglie, která 
je již v důchodovém věku a spolupracu-
je s námi dlouhodobě, se u nás ostatní 
zahraniční dobrovolníci střídají po jed-
nom roce. Jsou to vesměs mladí lidé, 
absolventi středních škol nebo vysoko-
školáci, kteří si udělali pauzu ve stu-
diu. Učí se žít v jiné kultuře, rozumět jí 
a pracovat v neziskových organizacích 
na různých sociálních projektech. Tato 
zkušenost je pro ně určující. V kon-
frontaci s jinou kulturou poznávají lépe 
i tu svou, přemýšlejí o svých životních 
hodnotách a cílech, o budoucí práci 
i smyslu života. Rok strávený dobrovol-
nou službou v novém prostředí doslova 
mění jejich život i postoj k jiným kultu-
rám. 

Na začátku září vycestovali v rám-
ci programu Rok mezinárodním dobro-
volníkem také naše dcera Noemi se 
svým manželem Jakubem. Absolvovali 
bakalářské studium a odjeli na rok do 

Francie. S dobrovolnickou službou už 
měli zkušenost v Komunitním centru 
Mojská, kde vedli kluby pro teenagery. 
Přesto je pro ně život v novém prostředí 
daleko od svých blízkých výzvou, která 
je tu a tam překvapí, a to i přesto, že se 
na ni vnitřně připravovali.

Nyní žijí v křesťanském školícím stře-
disku Rimlishof, kde se stali součástí 
francouzského týmu, který se vedle pří-
pravy pobytů věnuje také práci s uprch-
líky. Jsou tam lidé z balkánských a afric-
kých zemí, kteří ve Francii žádají o azyl. 
Práce s rodinami je Jakubovi s Noemi 
blízká. Pomáhají jim s utvářením vol-
ného času, poznáváním nové kultury 
a integrací v ní, ačkoliv jsou sami jen 
cizinci v nové zemi. Je to tak trochu 
paradoxní situace, ale pro obě strany je 
přínosem. 

V souvislosti s tím jsem si uvědomil, 
že na podobnou lidskou situaci narážím 
při čtení Bible poměrně často. Když 
Bůh povolal Abrahama a později také 
celý izraelský národ z jejich prostředí 
a kultury na zcela nové místo, totiž do 
zaslíbené země, museli se mezi původ-

ním obyvatelstvem zákonitě cítit jako 
cizinci. Jako cizinci si však Izraelci při-
padali i v Egyptě, ze kterého utíkali, 
protože v něm neměli žádnou budouc-
nost. Faraon je vnímal jako ohrožení 
vlastních zájmů a snažil se jim co nej-
více znepříjemnit život, až se nakonec 
rozhodl pro vyhlazovací plán. Chlapce 
nechal zabíjet a děvčata asimilovat. 
Izraelští otroci ztratili v Egyptě životní 
perspektivu, i proto dali na Mojžíšovo 
naléhání a opustili zemi, která se k nim 
otočila zády.

Pobyt v nepřátelské zemi a život 
běženců, který následoval, se stal urču-
jící zkušeností jejich budoucího cho-
vání. To, co jako běženci prožili, mělo 
v budoucnu ovlivňovat jejich chování 
vůči cizincům bez střechy nad hlavou, 
vůči vdovám i sirotkům. Z dávné minu-
losti si měli připomínat situaci zranitel-
nosti a nejistoty, aby byli schopni soucí-
tit s lidmi, kteří právě čelí vlastní zrani-
telnosti a nejistotě. Zkušenost minulosti 
měla určovat chování v přítomnosti. 
Boží lid se měl stát ostatním národům 
příkladem společnosti, která je pozorná 
vůči lidem v ohrožení života, lidem bez 
střechy nad hlavou, vdovám a sirotkům 
bez sociálního zabezpečení.

Dcera mi hned v prvním týdnu své-
ho pobytu v nové zemi napsala, abych 
se o zahraniční dobrovolníky v našem 

Jakub a Noemi Pípalovi 

v rozhovoru
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JAROMÍR ANDRÝSEK

bez přístřeší

komunitním centru staral co nejpečlivěji. Proč? Protože to právě 
sama zažívala a uvědomila si, jak je pro ni důležité v cizím prostředí 
každé vstřícné gesto. Jak je pro člověka v cizím prostředí důležitý 
každý úsměv a projevy vstřícnosti či přijetí.

Když se vrátíme k Bibli, vidíme, že zkušenost utečenců měla určo-
vat sociální etiku dalších generací, které už budou žít ve svobodné 
zemi. Hospodin dal svému lidu jasně a opakovaně najevo, že si jako 
svobodný národ mají svou zkušenost cizinců v nové zemi stále připo-
mínat. Mají pečovat o ty, kteří jsou sociálně slabí a nemají prostřed-
ky k obživě. Tři kategorie lidí, které Bible opakovaně zmiňuje, totiž 
cizinec bez přístřeší, sirotek a vdova, měli mít občané, žijící ve svo-
bodě a dostatku, neustále na mysli. Výčet tří ohrožených skupin lidí 
představuje vlastně jaksi zástupně všechny sociálně vyloučené lidi ve 
společnosti. V 5.knize Mojžíšově si čteme:

 I přijde lévijec, protože nemá s tebou podíl ani dědictví, 
a bezdomovec, sirotek a vdova, kteří žijí v tvých branách, 
a budou jíst dosyta, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, žehnal při 

každé práci, kterou bude tvá ruka konat. 
(5. Mojžíšova 14:29)

Milí čtenáři, takto pojímaná etika, kterou si generace za generací 
osvojovala vyprávěním biblických příběhů, se později stala základem 
sociální etiky a politiky moderních států. Nevím, zda jste si toho 
všimli, ale ve výše uvedené biblické pasáži je praktikování této etiky 
spojeno se zvláštním bonusem. Bůh ho uděluje těm, kdo berou na 
ohrožené skupiny obyvatel ohled. Bonusem uplatňované biblické eti-
ky je požehnání práce, z níž je pomoc sociálně slabým financována. 
Stručně řečeno: tomu, kdo pomáhá slabým a ohroženým, se práce 
daří. Bůh jej zahrnuje svou přízní. Jedním slovem: žehná.

A v této souvislosti chci Vám čtenářům popřát, aby se Vám práce 
dařila, když z jejího výnosu podpoříte tu či onu bohulibou činnost, 
jež lidem vrací jejich lidskou důstojnost.
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 Milí čtenáři,
nedávno jsem nastoupil do vlaku, kte-

rým cestovali také středoškoláci. Dříve 
jsem také dojížděl, takže jsem si vzpo-
mněl na hlasité projevy a uvolněnou 
komunikaci někdy i napříč vagónem. 
Jaké bylo mé překvapení, když se jinak 
předtím komunikativní mládenci pono-
řili do sedaček na „čtyřce“ a místo poví-
dání vytáhl každý svůj mobil a začali 
jiný druh komunikace. Upřeně hledě-
li na displeje zabraní do světa svých 
„smarts“. Stejný věk, stejná škola, stej-
ný vlakový spoj, pomyslel jsem si, ale 
úplně jiná zkušenost. Inu za těch třicet 
let jsme se někam posunuli, ale nevím, 
zda směrem k porozumění. Tento spo-
lečenský trend se samozřejmě promítá 
také do církve. I zde můžete na boho-
službách, na konferencích a setkáních 
všeho druhu tu a tam vidět lidi ponoře-
né do svých šikovných telefonů. 

Spolu s redaktory jsme se v tomto 
čísle pokusili dotknout tématu, které 
s výše popsaným trendem souvisí, totiž 
vzájemnému porozumění. Slouží nám 
moderní technologie k hlubšímu pozná-
ní a pochopení druhých, nebo jsou nám 
na cestě k bližnímu spíše překážkou? 
Život církve byl vždy ovlivňován dobo-
vými trendy. Občas se také stávalo, že 
církev ovlivnila svou dobu, ať už pozi-
tivně či negativně. To však nebylo před-
mětem naší reflexe. Snažili jsme se 
spíše odpovědět na otázku: Rozumíme 
si? Co nám ve vzájemném porozumění 
překáží?

To jsou otázky, které jsme otvírali 
a které souvisí s naší kulturou. To první, 
čeho si na určité kultuře všimnete, jsou 
vnější formy a projevy. Lidé z jiných 
kultur, se kterými se čas od času setká-
vám, mi na otázku: „V čem jim my Češi, 
Moravané, Slezané a Slováci připadáme 
jiní?“, odpovídají, že málo projevujeme 

Porozumění
své emoce. Naše mimika a gesta zůstá-
vají rezervované i v situacích, v nichž se 
lidé jiných kultur projevují docela živě. 
Může tak dojít lehce k nedorozumění. 
Tam, kde my zvedneme obočí, tam jiní 
mávají rukama nebo rozpohybují celé 
tělo.

Naše vnější projevy a chování vychá-
zí z našeho myšlení, cítění a hodnot. 
Ať chceme či nikoliv, jsme dětmi své 
kultury. To platí místně i časově. Kaž-
dá generace tvoří svou vlastní kulturu. 
Každá generace má své vlastní zkuše-
nosti a svou vlastní představu o tom, co 
je pěkné či škaredé, co je přehnané či 
přiměřené, co se sluší či nesluší. V jád-
ru kultury jsou pak samotné představy 
hodnot a ty jsou nejstálejší „silou“ kul-
tury. 

Hodnoty křesťanů vycházejí z Písma, 
přesto se však některé mění. Myšlence 
o násilí a odplatě se vyhýbáme, přestože 
jsou ve Starém zákoně běžné. Podobné 
je to s otroctvím, které Bible bere jako 
danost, zatímco pro nás dnes je otroc-
tví nepřijatelné. Stejné je to například 
s výchovou pomocí rákosky, která se 
dnes může stát důvodem k odnětí dětí 
rodičům. Ve výchově více komunikuje-
me a méně pohlavkujeme.

Inu, každá doba má svou kulturu. 
Rozdíly mezi těmito „kulturami“ pak 
tvoří překážku vzájemného porozumě-
ní generací. Když jsme se jako rodina 
vrátili z pobytu v jiné kultuře, museli 
jsme si vyslechnout poznámky o tom, 
jak špatně vychováváme své děti. Jenže 
my jsme je jen vychovávali jinak. Zda 
dobře či špatně, ukáže čas. Bez vzájem-
ného porozumění nemůžeme prožívat 
svobodu a mír ani v rodině, ani v církvi, 
ani mezi národy. 

Chceme-li porozumět osobě z jiné 
kultury, musíme brát vážně její hod-
noty i pocity. Vzájemné porozumění 
však neznamená být zatížen stejnými 
předsudky. Bible náš učí milovat bližní 
i cizince, přátele i nepřátele. Vede nás 
k porozumění, naslouchání a soucitu. 
Věřím, že touto cestou můžeme projít 
hranicemi různých kultur ke skutečné 
svobodě. 

Přeji Vám, milí čtenáři, za celou 
redakci hodně radosti z četby.
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Často sa stáva, že ľudia od druhých 
(prípadne aj sami od seba) očakávajú 
alebo vyžadujú dokonalosť. Neviem ale, 
či ste sa už niekedy hlbšie zamysleli nad 
tým, čo to dokonalosť vlastne je – alebo 
lepšie povedané, ako sa k nej dá dopra-
covať?

Na úvod mi dovoľte trochu teórie 
a najlepšie bude pohľadať ju v Biblii. 
Ako raz jeden múdry človek povedal: 
ak hľadáme v Biblii vysvetlenie nejaké-
ho pojmu či slova, dobré je pozrieť sa na 
celkom prvú zmienku o ňom. A tak si 
môžete nalistovať 1. Mojžišovu 6. kapi-
tolu, kde je príbeh o človeku, ktorý bol 
ako prvý v Biblii označený za dokona-
lého: 

„Toto je Noachov príbeh: Noach bol spra-
vodlivý a dokonalý muž medzi svojimi vrs-

tovníkmi. Noach chodil s Bohom.“ (1M 6,9)

Ako vyzerala Noachova dokonalosť? 
Nemyslím si, že tu išlo o to, že by vo svo-
jom živote nikdy neurobil žiadnu chybu. 
Skôr by som povedala, že to má čo do-
činenia s poslednou vetou spomenuté-
ho verša: „Noach chodil s Bohom.“ Do-
volím si tvrdiť, že práve toto je základ-
ným kameňom dokonalosti. Bez tohto 
základu môžete na dokonalosť zabud-
núť, bez neho sa o tejto téme ani nepo-
kúšajte uvažovať. Veď všetci dobre vie-
me, akí sme, že človek je vo svojej pri-
rodzenosti hriešnik a nedokáže sám zo 
seba robiť dobré veci. Určite mi dáte za 
pravdu, že zvládnuť sa to dá jedine s Bo-
žou pomocou, keď budeme kráčať spo-
lu s Bohom. A tak aj Noach zvládal ro-
biť správne veci (stavať obrovský koráb 
na suchej zemi bez vyhliadky dažďa nie 
je ľahká úloha) práve preto, že mal pev-
ný základ – chodil s Bohom. Ako tento 
základ získať? Logika vám už iste napo-
vedá, že na to, aby mohol hriešny člo-
vek chodiť so svätým Bohom, musí mať 
k Bohu najskôr prístup a ten nám zaria-
dil Pán Ježiš Kristus svojou obeťou na 
kríži. Kto verí v obeť Ježiša Krista, vyzná 
Mu svoje hriechy a odovzdá Mu svoj ži-
vot, môže smelo pristupovať k Bohu 
a na cestách svojho života kráčať s Ním. 

„Preto zanechajúc počiatky 
učenia o Kristovi nesme sa 
k dokonalosti.“ (Židom 6,1)

Ak už základ pevne drží, je načase 
začať stavať. Návod na budovanie do-

úvaha

JANA ČÍŽOVÁ

konalosti nenájdeme nikde inde, ako 
zase len v Božom Slove (2Tim 3,16-17): 
„Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitoč-
né na učenie, karhanie, nápravu a výcho-
vu v spravodlivosti, aby Boží človek bol 
dokonalý a pripravený na každé dobré die-
lo.“ Tehly samozrejme potrebujú aj ne-
jaké to spojivo, aby držali pohromade. 
O ňom sa dočítame v liste Kološanom 
3,14: „Ale nad to nado všetko si oblečte 
lásku, ktorá je spojivom dokonalosti.“ Bez 
lásky to nikdy nebude fungovať a všet-
ko, čo v snahe o budovanie dokonalosti 
na svoj základ postavíme, sa nám zakaž-
dým rozpadne.

Ak vám práve napadlo, že jednoduch-
šie bude nechať holý základ a o žiadnu 
stavbu sa ani nepokúšať, tak vám mu-
sím pripomenúť slová z vyššie spome-
nutého verša (Židom 6,1), kde nás Božie 
Slovo – a teda sám Boh – priamo vyzýva 
k práci na dokonalosti. A okrem toho, 
aj sám Pán Ježiš povedal (Jn 5,17): „Môj 
Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.“ Ak 
náš Otec neustále pracuje, ako by sme 
si mohli myslieť my – Jeho deti – že nás 
sa práca netýka? Pán Ježiš je nám vzo-
rom v nasledovaní Otca. Takže, vysú-
kať rukávy, naštudovať „návod“ a ukla-
dať pekne tehlu ku tehle a spájať ich lás-
kou, nech vám tá stavba pekne rastie! Je 
jasné, že to nebude vždy ľahké. Niekedy 
sa poriadne zapotíte, možno budete mať 
mozole, možno aj nejaký ten úraz, ale to 
jednoducho k stavbe patrí.

Dokonalosť nie je maličkosť, 
ale skladá sa z tisíc maličkostí. 

(Michelangelo)

A tak, keď najbližšie budete od nieko-
ho očakávať dokonalosť, spomeňte si na 
to, že rásť k dokonalosti je náročný „sta-
vebný“ proces a namiesto toho, aby ste 
dotyčnému vyčítali, že ešte nemá hoto-
vú prinajmenšom katedrálu, skúste mu 
radšej s nejakou tou tehličkou pomôcť. 
Príde čas, keď možno zase on nejakú tú 
tehličku prihodí vám. A hlavne, nikdy 
nezabúdajte na správne spojivo, ktorým 
je láska.

Dokonalosť
Kadiaľ k nej vedie cesta?
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tématický článok 

Rozumíme si?

IRENA ZEMANOVÁ

„Ti jsou ale divní…!“
„Ti jsou zvláštní…!?“
O kom je řeč? No přece 

o „mladých“ a „starých“.
A stačilo by říct: „Oni jsou 

jiní,“ a zamyslet se nad tím: 
PROČ?

Všichni se jistě shodneme 
na tom, že žijeme v rychlé 
době. Každý někam spě-
chá, telefonuje a zařizuje 
úkoly v tramvaji, autobusu, 
k usnadnění života máme 
pračky, ledničky, ústřední 
topení, z kohoutků teče pod-
le přání teplá nebo studená 
voda, dopravujeme se ne na 
kole, ale auty, a těch může 
být v rodině i víc. A výsledek? 
Nemáme čas.

Zavzpomínejme, jak to bylo 
třeba před 100 lety. To větši-
nou známe ze školních učeb-
nic, ale někteří i ze vzpomí-
nek rodičů.

My jako děti jsme o prázdninách 
jezdívaly k příbuzným na Křížovice, to 
je obec na Vysočině, tedy na Českomo-
ravské vrchovině. Já si vzpomínám, že 
o žních přišlo na pole několik mužů – 
ženců s kosami. Šli v rozestupu vedle 
sebe a za sebou tak, aby si nepřekáželi 
a kosami se neohrožovali. Před nimi 
zralé obilí, za každým z nich pás poseče-
ných klasů. My jsme pobíhaly a v určité 
vzdálenosti pokládaly na zem povřísla 
ze slámy nebo provázků na které ženy 
pokládaly náruče toho posečeného obi-
lí, které se přidržovaly srpem. Potom to 
silné ruce svazovaly do snopů a ty se 
stavěly do panáků. Při pohledu zpět je 
to něco, co patří k venkovské idylce, pro 
nás zábava, ale pro ostatní zúčastněné 
pěkná dřina. A na všechno byl čas.

Potom, za několik let, tuto práci 
nahradil samovaz, stroj tažený koňmi, 
který sekal a hned posečené svazoval 
do snopů. A opět za několik let jsme 
mohli na polích vidět všem známé kom-
bajny.

Kolik se toho jen na téma „žně“ změ-
nilo v průběhu jednoho života! Před 
tím to po mnoho generací probíhalo 
stejně: žně znamenaly spolupráci sou-
sedů, nasazení celé rodiny, kos a srpů. 

Sklizená úroda se pak musela dopravit 
na voze taženém koňmi či kravami do 
stodol a pomocí cepů vymlátit. Později 
se vše mechanizovalo a já už si místo 
cepů pamatuju jen elektrickou mlátič-
ku. Výsledek všeho toho snažení však 
byl stejný - získat z klasů zrní.

Je možné, aby ti pamětníci mysleli 
a jednali stejně jako jejich vnoučata? 
Když byli dnešní babičky a dědečko-
vé dětmi, se svými rodiči a prarodiči si 
o mnohém povídali a rozuměli si. Gene-
race neoddělovalo tolik cizích pojmů 
a neznámých skutečností.

Ta proměna se týká i celé společnosti, 
společenského života. A protože žijeme 
na světě, i když už jako Boží děti nejs-
me ze světa, týká se to také života sboru 
a jednotlivců.

Můj dědeček jako mladík nosil ozdob-
nou hůlku, bylo to tehdy v módě. Až ji 
opravdu potřeboval, protože už neměl 
krok tak jistý, musela mu maminka 
občas domlouvat, aby si ji vzal.

V první polovině minulého stole-
tí bylo nemyslitelné, aby žena přišla 
do shromáždění bez punčoch nebo 
měla krátké vlasy. Za mého mládí se 
při Památce Páně nepoužíval žádný 
hudební nástroj. Účast na akcích jako je 

kino, divadlo nebo taneční se 
nepředpokládala.

Byli tenkrát lidé víc „věřící“, 
víc „duchovní“?

Z mých spolužáků měli jen 
dva rozvedené rodiče. Nikdo 
ve třídě nemluvil sprostě. 
Všichni jsme věděli, co je to 
zdvořilost a úcta. Normální 
oblečení do školy, do měs-
ta, do práce bylo jiné než na 
plovárně či na hřišti. V tomto 
směru jsem se jako věřící od 
nich moc nelišila. Bylo to jiné 
prostředí.

Dnešní lidi obklopuje 
v mnoha směrech něco úplně 
jiného a taky je to ovlivňuje. 
Jsou proto nutně něčím míň 
…? Míň…? …?

Nemusíme jezdit na oslu, 
ani v bryčce, můžeme jezdit 
v autě.

Vždycky byla nějaká „doba“, 
vždycky byla nějak zlá, nějak 
jinak zlá. Na to je náš Nepřítel 

odborník.
Pro všechny generace Božích dětí 

však platí:

A nepřizpůsobujte se tomuto 
věku, nýbrž proměňujte se 

obnovou své mysli, abyste mohli 
rozpoznat, co je vůle Boží, co je 
dobré, Bohu milé a dokonalé. 

Římanům (12,2)

Nikdo ať tebou nepohrdá proto, 
že jsi mladý, ale těm, kdo věří, 
buď vzorem v řeči, v chování, 

v lásce, ve víře, v čistotě. 
(1Tm 4,12)

Podle toho všichni poznají, že jste 
moji učedníci, budete-li mít lásku 

jedni k druhým. 
(J 13,35)

Nakonec, bratři: žijte v radosti, 
napravujte své nedostatky, 

povzbuzujte se, buďte 
jednomyslní, pokojní a Bůh lásky 

a pokoje bude s vámi. 
(2K 13,11)
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tématický článok 

Rozumiete mi?
V tejto úvahe sa zaoberáme pre-

dovšetkým otázkou, ako ťažko chápali 
Pána Ježiša jeho poslucháči, vrátane 
jeho učeníkov. Zameriame sa len na tri 
príbehy z Evanjelia podľa Jána. Pokúsi-
me sa naznačiť príčiny a čo s tým.

Pán Ježiš a Jeho súčasníci 

Preskúmajme niektoré rozhovory 
Pána Ježiša s ľuďmi v Jeho verejnom vy-
stupovaní. Napríklad pri stretnutí s Ni-
kodémom tento ani nestihol položiť Je-
žišovi ďalšiu otázku a už dostal výzvu 
na „znovuzrodenie“. A samozrejme vô-
bec nerozumel tomu, čo mu Ježiš hovo-
ril. Zrejme bol zaskočený Ježišovým (J 
3,10): Ty si učiteľ v Izraeli a toto nevieš? 
Už ďalej nepokračoval. Ján nám koniec 
ich rozhovoru ani nezaznamenal, ale je 
tam len dlhší monológ Pána Ježiša naj-
mä na započatú tému. Záver je bez aké-
hokoľvek stanoviska Nikodéma.

V šiestej kapitole tohto evanjelia 
máme podrobne opísané vyučovanie 
Pána Ježiša v kafarnaumskej synagó-

ge. Zdá sa, že tu Ho poslucháči už vô-
bec nepochopili. Témou bol „potravi-
nový“ problém – chlieb z neba. Pánovi 
Ježišovi išlo však o oveľa vznešenejšie 
témy – večný život a potrebné zabez-
pečenie potravou a nápojom v ňom. 
Poslucháči (žiaci) v tejto škole nič ne-
chápali, nerozumeli výkladu Učite-
ľa, ani po objasňovaní na princípe „od 
známeho k neznámemu“. Asi sa ne-
dokázali preniesť ponad svoju pred-
pojatosť a neochotu počuť a porozu-
mieť niečo iné než tisíckrát opakova-
né tradičné učenie, aj keď ich vyučo-
val sám Boží Syn! Vyučovanie skonči-
lo arogantným odchodom poslucháčov 
(J 6,66): Preto mnohí z jeho učeníkov ho 
opustili a viac s ním nechodili. 

Pánu Ježišovi to iste nebolo milé, keď 
Jeho námaha spojená s výkladom sku-
točností, týkajúcich sa „večného živo-
ta“, neboli pochopené ani širším okru-
hom Jeho učeníkov. Nedalo sa to však 
asi povedať inak, keď sa nemala stratiť 

podstata a zachovať rýdzosť a pravdi-
vosť výkladu.

V siedmej kapitole počas radostné-
ho až ľudového sviatku stánkov pre-
kvapujúco slobodne opäť učil Pán Ježiš 
Kristus priamo v jeruzalemskom chrá-
me. Okrem iného Mu k tomu chýbal 
diplom učiteľa (J 7,15): Ako to, že sa ten-
to vyzná v Písmach, hoci sa neučil? Opäť 
Mu väčšina poslucháčov nerozumela, preto 
zosilnil hlas. Keď Ježiš učil v chráme, zvolal 
(v. 28). Aj keď zvýšil hlas, predsa Mu ne-
rozumeli.

Nerozumeli Mu

Toto je len niekoľko príkladov, kto-
ré dokumentujú skutočnosť, že Pán Je-
žiš Kristus zápasil s ľudskou ohraniče-
nosťou v chápaní a porozumení. On sa 
nespýtal: Rozumiete mi? Pán Ježiš ne-
očakáva porozumenie a ani nepresved-
čuje svojich odporcov. Žiada rozhod-
nutie, i keď vie, ako to môže dopad-
núť. Porozumieť tomu, aká je skutoč-
nosť v nebi v Otcovej „logike“, to úplne 
dokázal len jeden – Ježiš Kristus, kto-
rý je súčasne v nebi aj na zemi (J 3,13): 
A nikto nevstúpil hore do neba, iba ten, 
ktorý zostúpil z neba – Syn človeka, kto-
rý je v nebi. On žiada rozhodnutie, teda 
našu vieru v Neho (J 6,47): Amen, amen 
vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný 
život. Všetko, čo hovoril, je pravda. Už ju 
netreba dokazovať!
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Co dělat, 
abychom si rozuměli?

Velkým problémem všech dob, dneš-
ní nevyjímaje, je to, že si lidé až příliš 
často vzájemně nerozumí. Netýká se to 
jen lingvistických rozdílů. Nerozumí 
si totiž ani lidé, mluvící stejnou řečí. 
Nechápou pohnutky a jednání druhých. 
Má to za následek podezírání, nedůvě-
ru, obavy – a také preventivní proti-
opatření. Lidé, kteří si nerozumí, pak 
reagují mnohdy nepřiměřeně: někteří 
jsou agresívní, jiní naopak podlézaví. 
Řada lidí, jak jednotlivců, tak i skupin 
se uzavře do jakéhosi svého vlastní-
ho světa, kam jiné prostě nepustí. To 
všechno má ale za následek jen to, že 
neporozumění roste, bludný kruh se 
uzavírá a problém se jen zvětšuje. Jak 
z toho ven? 

Jak k tomu došlo, 

že si lidé nerozumí?

Bible hovoří o tom, že zpočátku lidé 
hovořili stejným jazykem a rozuměli si. 
„Celá země mluvila jednou řečí, jedně-
mi slovy“ (1M 11,1). To byla úžasná věc – 
lidé nepotřebovali věnovat spoustu úsilí 

a energie, aby se naučili cizím jazykům. 
Proč se to změnilo? Byla to lidská pý-
cha. Chtěli vybudovat město, aby si uči-
nili jméno a nebyli rozptýleni. Pán Bůh 
jejich úsilí zkoumal a vyhodnotil je (1M 
11,6-8): „Hle, jsou jeden lid a všichni 
mají jednu řeč. A toto je teprve začátek 
jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit 
od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, 
sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby 
si navzájem nerozuměli.“ I rozehnal je 
Hospodin po celé zemi, takže upustili 
od budování města. O této události zpí-
vá i Karel Gott v písni Babylon. Možná, 
že se nám bude zdát Boží zásah krutý 
a tvrdý. Nejsem o tom přesvědčen. Spíš 
si myslím, že to byla ochrana lidstva 
před nepředstavitelným zlem. Z histo-
rie víme, že lidé vždy usilovali o to, aby 
si udělali jméno. Proto dobývali další 
území, proto si porobovali jiné národy. 
Celá ta velikost a nádhera byla postave-
na z krve a potu jiných, kteří to museli 
budovat. Je jedno, zda to byly pyramidy 
v Egyptě či stavba nejvyšší budovy světa 

v Dubaji. Obojí stavěly armády otroků. 
Tím, že Pán Bůh zmátl jazyky a lidi roze-
hnal, rozdrobil jejich úsilí – a také jejich 
možnosti. Naráželi na druhé a byli ve 
své rozpínavosti omezeni. Museli chtě 
nechtě uznat existenci jiných a respek-
tovat ji. Život pod jedním diktátorem by 
byl nesnesitelný. Tak to ostatně lidstvo 
ještě zažije na konci věků pod vládou 
Antikrista. 

Co je příčinou toho, 

že si nerozumíme?

Jsem přesvědčen, že hlavní příčinou 
veškerého neporozumění je zaměře-
nost na sebe, tedy naše sobectví. Jsme 
tak přesvědčeni o své výlučnosti a výji-
mečnosti, že druhé prostě podceňuje-
me, přehlížíme a mnohdy ignorujeme. 
To se týká jak jednotlivců, tak i skupin 
lidí – je jedno, zda jsou to rodinné kla-
ny, etnické či společenské skupiny či 
celé národy. Co je pro mne moc smut-
né a bolestné zjištění, že se to nevy-
hýbá ani křesťanům. Jak je to možné, 
že ti, kteří vyznávají, že patří Kristu, 
dovedou ignorovat své bratry a sestry, 
znevažovat je a očividně jimi pohrdat? 
Jak je to možné, že křesťanští manželé 
se najednou rozvádějí (a přitom nevěra 
není to primární – možná k ní dochá-
zí až v důsledku toho, že si nerozumí, 
anebo k ní vůbec ani nedošlo)? Jak to, 
že ve sborech jsou třenice mezi jednotli-
vými bratry a sestrami, že dochází často 
k napětí mezi starší a mladší generací, 
které přerůstá natolik, že pak obvykle 
mladá generace odchází jinam? A sbor 
je pak odsouzen k pomalému, ale neod-
vratnému zániku. 

K tomu samozřejmě patří neochota 
věci řešit, zabývat se vzniklými pro-
blémy. Nechce se nám do nepříjem-
ných rozhovorů, nemáme na sebe čas. 
Máme své vyprefabrikované odpovědi 
na otázky. Stačí říci jednu větu a už 
máme odpověď. Jako když se spustí 
kolovrátek. Přitom ignorujeme Písmo, 
které říká (Př 18,13): „Odpoví-li kdo 
dřív, než vyslechl, toť pošetilost a han-
ba pro něj.“ 

Určitě existuje i řada dalších důvodů, 
proč si nerozumíme. Obavy, že ztratíme 
svou tvář, svou prestiž. Někdy je dove-

Zorka Abrmanová a Martina 

Javorová  během letní biblické školy
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TOMÁŠ PALA

deme dokonce maskovat duchovními 
vysvětleními, ale na věci to nic nemění. 

Řešení existuje – jmenuje se láska

V krásné moderní české pohádce Lot-
rando a Zubejda se princezna Zubejda 
ptá svého vysvoboditele z nemoci: „Jak 
to, že si rozumíme, když mluvíme kaž-
dý jinou řečí?“ Bylo to proto, že se do 
sebe zamilovali. A láska, jak známo, 
hory přenáší. 

Samozřejmě, v pohádce byli zamilova-
ní (a ti vidí všechno růžovými brýlemi), 
ale láska je opravdu základním předpo-
kladem pro porozumění a k tomu, aby-
chom si vzájemně vycházeli vstříc. Jak 
to o lásce píše Pavel? „Láska je trpělivá, 
laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá 
a není domýšlivá. Láska nejedná nečest-
ně, nehledá svůj prospěch, nedá se 
vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost 
ze špatnosti, ale vždycky se raduje z prav-
dy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska 
věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska 
nikdy nezanikne“ (1K 13,4-8). Je příznač-
né, že tato slova Pavel píše křesťanům, 
kteří byli hrdí na svou výjimečnost. Lás-
ka – to nejsou jen sympatie a citový vý-
lev. Láska je především rozhodnutí milo-
vat za všech okolností a také čin – oběť. 
Vidíme to na Pánu Ježíši. Ten svým učed-
níkům nikde neustále neopakoval, jak je 
má rád, ale miloval je až do konce. Jeho 
láska ho vedla k oběti – k vydání sebe 
sama za nás. A taková má být i naše lás-
ka. Je snadné milovat ty, kteří jsou stejné 
krevní skupiny jako my. Ale milovat ty, 
kteří nás provokují, neustále dráždí tím, 
že na vše mají jiný pohled, jiný názor – 
to je něco, co sami nedokážeme. Ale Boží 
láska byla přece rozlita do našich srdcí 
(viz Ř 5,5). Nebo to v našem případě není 
pravda? Kde je asi chyba? 

Tam, kde je opravdová láska, se i ty 
největší problémy a překážky pro poro-
zumění dají odstranit. Pastor Wilhelm 
Busch vzpomínal na své první místo 
pomocného faráře. Jeho nadřízený mu 
neustále dělal problémy, a tak si stěžo-
val své mamince. Čekal, že ho polituje, 
ale ona mu k jeho podivení řekla, že 
se bude modlit za to, aby ho měl rád. 
Nedokázal ji v tu chvíli jako mladý člo-
věk pochopit, ale stalo se skutečností, 
že se nakonec tito dva muži rozdílného 
věku sblížili a byli velkými přáteli. 

Co můžeme dělat pro to, 

abychom si rozuměli?

 Samozřejmě – porozumění a lás-
ku dává Pán Bůh. Ale On nám ji dal – 

a hodně záleží také na nás. Předně:

Musíme chtít. Tady je začátek. I já 
jsem měl problémy (a možná ještě budu 
mít) s některými lidmi, se kterými jsem 
si nerozuměl. Dokonce k nim patřil 
i můj tatínek. Ale řekl jsem si (a prosil 
o to Pána), že je chci mít opravdu rád. 
Takové, jací jsou. Rozhodl jsem se je 
respektovat a vážit si jich. Pokud se tak-
to nerozhodneme, nikdy nepostoupíme 
dál. To je odstranění problému na naší 
straně. 

Můžeme se pokusit zlepšit naši vzá-
jemnou komunikaci. Bez vzájemné 
komunikace si nikdy nebudeme rozu-
mět. Protože neumíme (díky Bohu za to) 
číst, co se děje v hlavě našeho protějš-
ku, nedozvíme se jeho postoje a důvody 
bez toho, že nám to sám sdělí. Tato naše 
komunikace musí být vzájemná – obou-
stranná. Nesmíme se spokojit s tím, že 
jsme „mu/jí to pověděli“. Vzpomínám 
na úsměvný příběh ze svatby mé dcery. 
Byli tam nevěřící lidé a můj tchán ve sna-
ze sdělit evangelium si přisedl k dědeč-
kovi ženicha a povídal mu a povídal 
o svém životě, o tom, co všechno prožil, 
jak ho Pán vedl. Nádherný aspoň hodi-
nový monolog. Pak v neděli spokojeně 
řekl, jak si s dědečkem popovídali. „Ty 
sis popovídal!“ – řekl mu jeho syn lako-
nicky. Vzájemná komunikace znamená 
klást otázky, ptát se a ujišťovat se, zda 
jsme odpovědi správně rozuměli. 

Ke správné komunikaci patří neod-
myslitelně umění naslouchat. Říká se, 
že Pán Bůh nám dal dvě uši a jedna ústa 
– a to proto, abychom byli hotovi nejpr-
ve slyšet a dobře slyšet, a teprve až po 
zralé úvaze mluvit. Slovy Bible (Jk 1,19): 
„Pamatujte si, moji milovaní bratří: kaž-
dý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale 
pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.“ 
Pozor také na komunikační „šumy“ – 
domněnky, představy o tom, co řekli 
jiní. To vše narušuje naši vzájemnou 
důvěru a brání tomu, abychom jeden 
druhému rozuměli. 

Můžeme najít oblast možné spoluprá-
ce a tu rozvíjet. Nikde jinde se totiž lidé 
nepoznají lépe a nenaučí se vzájemně 
si důvěřovat než při aktivní spolupráci. 
Poznají slabé i silné stránky své i své-
ho partnera. Také zjistí, že ten druhý 
nečíhá na „naši chybu“, aby ji zneužil, 
ale že naopak, dovede slabé místo pře-
krýt svým zásahem. Při spolupráci se 
vzájemně otevíráme – a překonáváme 
své předsudky a představy. Pod slovy 

„aktivní spolupráce“ rozumím to, že 
nám oběma jde opravdu o dosažení cíle. 
Ne, že jeden pracuje, a druhý dělá, že 
pracuje. To je občas také příčinou toho, 
že si nerozumíme. Zvlášť markantně je 
to vidět v manželství a v rodinném živo-
tě, kdy jsou lidé spolu spjati do společ-
ného „chomoutu“, který musí táhnout. 
Těžko hovořit o trvalém porozumění, 
jestliže je jeden neustále zapřažen až 
do úplného vyčerpání, zatímco ten dru-
hý se věnuje svým zálibám a koníčkům 
anebo jen tak „relaxuje“. Naopak tam, 
kde jeden druhému vychází vstříc – 
dochází k růstu vzájemného porozumě-
ní. Mnohdy pak není třeba už ani mno-
ho slov. Už z gest a mimiky dokážeme 
pochopit, oč mu jde a pomoci. 

Jak mnohem hlubší MŮŽE BÝT (všim-
něte si toho kondicionálu!) porozumění 
lidí mezi sebou, případně mezi člově-
kem a Bohem! Jen si vzpomeňte na to, 
jak spolu komunikují milující se lidé, 
kdy si sdílí nejen informace, ale i své 
zkušenosti, pocity, obavy, radosti i stras-
ti. A stejně můžeme své pocity, obavy, 
radosti i strasti sdílet nejen s lidmi, ale 
i se svým Pánem. Je jen veliká škoda, že 
mnohdy toto nádherné období v životě 
lidí trvá tak krátce, že po čase nastupuje 
opět jen sdílení nezbytných informa-
cí a požadavků. Zamilovanost pomine 
a člověk se projeví takový, jaký je, nejen 
omezený ve svých možnostech a se svý-
mi slabostmi, ale také mnohdy i nepře-
jící a doslovně zlý. Ale nemusí to tak být 
- záleží jen a jen na nás.

Proto také Pán církve vyčítá křesťa-
nům v Efezu: 

Ale to mám proti tobě,
 že už nemáš takovou lásku 

jako na počátku. 

Rozpomeň se, odkud jsi klesl, 
navrať se a jednej jako dřív. 

Neplatí tato výzva i nám, v našich 
rodinných, sousedských, pracovních 
i sborových vztazích i v našem vztahu 
vůči Pánu samotnému?

Možná, že jsme si na náš způsob 
komunikace zvykli, jsme s ním spokoje-
ni a že nám i svým způsobem vyhovuje. 
Není ale na místě otázka, kterou nám 
kdysi v povídání o komunikaci a poro-
zumění položil vedoucí semináře, bratr 
Jenda Staněk z Plzně: „A nemohlo by to 
být lepší?“

tematický článek 
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„Jak si mohu být jist, 
že ti skutečně dobře rozumím?“

Tuto otázku jsem si v mysli pokládal 
po celých 25 let našeho manželství. Až 
na malé výjimky se mi běžně stávalo, 
že jsem své ženě nerozuměl. Tato sku-
tečnost mě trápila a nevěděl jsem, jak 
to změnit. Pochopitelně se stávalo i to, 
že jsem mé ženě něco sděloval a ona to 
pochopila jinak. Tak docházelo k mno-
ha vzájemným nedorozuměním, které 
nás oba trápily. Každé takové nedoro-
zumění v nás zanechávalo pocit zra-
nění a samoty. Ačkoliv jsme toužili po 
sblížení, vzájemná nedorozumění byla 
stínem, který nás od sebe vzdaloval.

Každý vztah lze prohloubit

Dnes víme oba, že jsme sice mluvili 
stejným jazykem, ale způsob komuni-
kace, který jsme si do manželství při-
nesli z našich rodin, byl nedostatečný 
k vzájemnému porozumění. Teprve 
společnou účastí na tréninku „Prohlu-
bování manželských vztahů“ jsme popr-
vé slyšeli a sami si mohli vyzkoušet lep-
ší způsob účinné komunikace. 

Čtení myšlenek 

nebo účinná komunikace?

Můžeme od té doby potvrdit, že 
komunikace v mezilidských vztazích 
má po komunikaci s Bohem druhý nej-
větší význam. Jako své děti nás Bůh 
volal k vzájemné úctě a vzájemnému 

poznávání. Od té doby jsme často sly-
šeli, jak si někdo stěžuje: „Vždyť se 
známe už mnoho let. Přece nemusím 
opakovaně říkat, co bych si přál. To 
přece musí všichni dávno vědět, ne?“ 
Ten, kdo takto mluví, sám sebe klame, 
protože si přeje symbiotický vztah. 
Symbiózu jsme chápali tak, že jedna 
lidská bytost instinktivně uspokojuje 
přání a potřeby druhé lidské bytosti. 
Takový symbiotický vztah je normální 
v životě mezi rodiči a kojencem, kte-
rý ještě neumí mluvit. Symbióza mezi 
dvěma dospělými lidmi je nepřiměře-
ným vztahem. Když budu očekávat, 
že moje manželka čte moje myšlenky, 
nebo mám tušení, že jsem schopen číst 
myšlenky mojí manželky, jsme oba ve 
vážném nebezpečí. Existuje pouze jed-
na jediná osoba, (kromě Boha) která 
ví, co si myslím. Jsem to já sám. Pou-
ze jedna osoba je odpovědna za to, jak 
své myšlenky sdělím ostatním. Jsem to 
opět já sám. Proto je symbióza opak 
zralé komunikace, která nemá mít mís-
to mezi dvěma dospělými lidmi. 

Dobré partnerství má svá pravidla

Bůh nás jako manžele vybavil rozu-
mem, ústy, jazykem, hlasivkami a slu-
chem, tzn. vším, co potřebujeme, aby-
chom mohli spolu mluvit a vzájemně 
si naslouchat. S pomocí dobrých zásad 

se můžeme naučit být dobrými part-
nery ve vzájemné komunikaci. Když 
jsme se naučili a stále se učíme spolu 
účinně komunikovat, zažíváme společ-
ně zvláštní druh radosti. Kromě toho 
jsou tyto návyky užitečné i v ostatních 
oblastech našeho života. Např. vše, co 
jsme se naučili, používáme k vylepšení 
rodinné komunikace, ať už s našimi dět-
mi, vlastními rodiči, přáteli, ale také ve 
sboru, církvi – Boží rodině.

Důvěra, naslouchání 

a vyjádřené pocity

Účinná komunikace vyžaduje pro-
středí naprosté důvěry, ve kterém se 
mohu manželce otevřít a sdělit jí vše, 
co momentálně prožívám, jaké mám 
pocity, obavy, potřeby atd. Očekávám, 
že moje manželka mi bude soustředě-
ně naslouchat, vyslechne mě a bude 
mě respektovat. Proto je důležité, aby-
chom se naučili uznávat, že oba máme 
určité pocity a emoce. Naše schopnost 
vyjádřit pocity je závislá především na 
původním rodinném zázemí, nikoliv na 
tom, zda jsme muž nebo žena.

Svět skrývaných emocí

Důležitým a přitom nejtěžším kro-
kem pro nás často bylo rozpoznání 
a pojmenování svých vlastních pocitů 
i pocitů mé manželky. Vím-li o jejích 
pocitech, mohu zabránit množství 
nedorozumění a chyb. Mohu např. při-
jmout její strach a úzkost, aniž bych jí 
to vymlouval, nebo je ignoroval, nebo 
je dokonce zlehčoval. Mohu se naučit 
uznat, že jde o skutečné a oprávněné 
pocity dokonce dříve, než se poku-
sím manželku utěšovat a ptát se jí: 
„Odkud se vzal tento strach?“ a „Co by 
ti pomohlo, aby byl strach menší, nebo 
aby se ztratil?“ „Co potřebuješ?“

Naučit se naslouchat

Poté, co jsme společně pochopili zása-
dy, které nám pomohou se lépe sdílet 
o nás samých, byla druhá část účinné 
komunikace pro nás ještě důležitější. 
Jde o to, naučit se druhému soustředěně 
naslouchat, což je základem pro efektiv-
ní dialog, a druhému dobře porozumět, 
co nám chce o sobě sdělit. Takovéto 
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naslouchání k dobrému porozumění 
má přednost před mluvením, abych byl 
pochopen. To je láska v akci a jádro vzá-
jemného porozumění.

Slyšet i to, co nezní

Museli jsme pochopit, že naslouchá-
ní není pasivní činnost, nýbrž něco 
velmi aktivního. Vyžaduje to, abych se 
jako naslouchající soustředil na mou 
manželku s nerozptýlenou pozorností. 
Je velmi důležité dávat pozor i na never-
bální, mimoslovní výrazy, kterými jsou 
mimika a držení těla, zamlklost, tónina 
hlasu a síla hlasu.

„Rozuměl jsem správně...?“

Znamená to, že po jedné nebo dvou 
větách, nebo krátké myšlence, zopakuji 
jako naslouchající zprávu, která mi byla 
sdělena, abych se ujistil, že jsem dob-
ře rozuměl. Účelem shrnutí je porozu-
mět nejen slovům, ale i pocitům, které 
se za slovy skrývají. Opakování slov 
a výstižnější vyjádření pocitů jsou pro 
mne ujištěním, že přijatá zpráva věrně 
odpovídá té, která mi měla být sdělena. 
Jako naslouchající se táži své manželky: 

„Vystihl jsem, co jsi chtěla říci?“ „Rozu-
měl jsem správně…?“ 

Smyslem celé věci je pomoci mé 
manželce důkladně vyjádřit všechno, 
co chce k danému tématu říci, niko-
liv uspokojit vlastní potřebu se „něco“ 
dozvědět.

Několik vlastních důležitých 

a užitečných zásad k účinné 

komunikaci

• Naše účinná komunikace potřebuje 
takové nástroje, které jsou citlivější, 
zřetelnější, přesnější, konkrétnější 
a uctivější než ty, které se obyčejně 
učíme nebo používáme.

• Veškerá naše komunikace je naučená 
dovednost, proto se můžeme nau-
čit nové způsoby komunikace, jimiž 
nahradíme ty běžné, málo účinné.

• Je nemožné mezi sebou nekomuni-
kovat. Také mlčení, tón hlasu, gesta, 
výraz tváře jsou formy komunika-
ce, stejně jako slova. Proto nezáleží 
na tom, zda komunikujeme, ale jak 
komunikujeme.

• Dobrá komunikace vyžaduje od 
nás neustálý cvik. Současný způ-

sob komunikace jsme si nacvičili od 
kolébky. Proto to stojí mnoho času 
a cvičení nacvičit nové způsoby; ale 
je to možné. Celé tajemství úspěchu 
je: cvičit, cvičit, cvičit – s velikou 
oddaností, protože moje manželka si 
zaslouží dostat ode mě to nejlepší, co 
mohu.

• Nespokojenost v našem vztahu a jeho 
selhání je nejčastěji zapříčiněno 
neschopností komunikovat do hloub-
ky, a to na rovině, kde se sdělují poci-
ty, očekávání, tužby a osobní přání.

• Rozvoj naší dobré schopnosti komu-
nikovat je postupný dlouhodobý pro-
ces, který od nás vyžaduje společnou 
účast a oddanost.

Těchto několik zásad nám s manžel-
kou pomohlo se sdílet do hloubky, tím 
pádem se i více poznávat, prohlubo-
vat vzájemnou blízkost a lásku v praxi 
každodenního života. Stalo se to velmi 
důležitou a běžnou součástí našeho 
života, bez kterého si všední dny, jako 
důchodci „v prázdném hnízdě“, vůbec 
nedovedeme představit. 

tematický článek 

Manželé Javorovi na 

letní biblické škole
Manželé Staňkovi
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Miluješ mne?
Stephen McQuoid o minulých selháních a přítomné lásce

První říjnový víkend navštívil Českou 
republiku ředitel skotského misijního 
a vzdělávacího střediska Gospel Litera-
ture Outreach, Stephen McQuoid. Síd-
lo střediska je v Glasgow a představuje 
jeden z nástrojů, kterým bratrské sbory 
připravují pracovníky k šíření evange-
lia. Letos v květnu si připomínali 40. 
výročí své činnosti. Bratr McQuoid nav-
štívil páteční setkání mládeže a sobotní 
biblickou školu brněnského Křesťan-
ského sboru, kde se věnoval vyučování 
Nového zákona. V neděli pak kázal na 
bohoslužbě Křesťanského sboru Český 
Těšín. Rozhodli jsme se, že čtenářům 
časopisu nabídneme zkrácený záznam 
jeho služby Slovem u Památky Páně, 
protože souvisí s tématem tohoto čísla.

Na úvod přečetl Stephen McQuoid 
pasáž z Janova evangelia (21,15-17):

Když pojedli, zeptal se Ježíš 
Šimona Petra: „Šimone, synu 
Janův, miluješ mne víc než ti 

zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, 
ty víš, že tě mám rád.“ Řekl 

mu: „Pas mé beránky!“ Zeptal 
se ho podruhé: „Šimone, synu 

Janův, miluješ mne?“ Odpověděl: 
„Ano, Pane, ty víš, že tě mám 
rád.“ Řekl mu: „Buď pastýřem 

mých ovcí!“ Zeptal se ho potřetí: 
„Šimone, synu Janův, máš mne 

rád?“ Petr se zarmoutil nad tím, 
že se ho potřetí zeptal, má-li ho 

rád. Odpověděl mu: „Pane, ty víš 
všecko, ty víš také, že tě mám 

rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce!“

Jak se na nás dívají nevěřící?

Bratr Stephen se představil jako evan-
gelista, kterého zajímá, jak ho vnímají 
jeho nevěřící přátelé. Povzbudil poslu-
chače, aby se ptali svých přátel: „Jak 
mne vidíte jako křesťana?“ Jednu z věcí, 
kterou lidé obyčejně nechápou, když 
jim o svém vztahu s Kristem Stephen 
vypráví, vystihují otázky: Proč chodíte 
každou neděli do sboru a slavíte Veče-
ři Páně? Proč to děláte týden co týden, 
celé roky a desetiletí? Jeden ze Stephe-
nových přátel se jednou udiveně přímo 
zeptal: „A to Bůh neví, že ho máš rád? 
Proč mu to stále musíš říkat?“ Podobné 
otázky, bratru McQuoidovi vždy připo-
menou Ježíšův rozhovor s Petrem. 

Selhání a pocit hanby

To je skutečně zajímavý úsek evan-
gelia, zvláště kvůli souvislostem, za 
kterých se odehrál. Ježíš zde s Petrem 
hovoří poprvé v soukromí poté, co ho 
Petr zradil. Mezitím se Ježíš už dvakrát 
zjevil všem učedníkům, ale nyní stojí 
oba dva tváří v tvář. To je něco jiného 
než setkání ve skupině. Petr se musel 
cítit trapně, když si vzpomněl na svou 
zradu. V ten večer Ježíšova soudu svého 
Mistra třikrát zapřel. Když Petra oslo-
vila služebná, tak rozčileně odpověděl: 
„Ne, s Ježíšem nemám nic společné-
ho!“ Když si to Petr připomněl, cítil se 
trapně. Bylo to o to horší, že Ježíš jeho 
zradu předpověděl a Petr se zapřísáhl: 
„Nikdy se tě nevzdám!“ Neuplynulo ani 

24 hodin a Petr třikrát zapřel. Nyní stál 
před Ježíšem, překonaný svou vinou 
a hanbou. Poprvé se dívá zblízka do tvá-
ře tomu, koho zradil.

Setkání bez výčitek

Kdybychom byli na Ježíšově místě, 
asi bychom si to chtěli s Petrem vyříkat. 
Asi bychom se hněvali a Petra se přímo 
zeptali: „Poslyš, proč jsi mně vlastně 
zradil? Stál jsi tam blízko mne a nechal 
jsi mně na holičkách!“ Jednoduše by-
chom dali průchod svému hněvu, za tu 
zradu, které se na nás dopustil. Ale Ježíš 
nic z toho nezmínil. Věděl, že má Petr 
před sebou obrovský úkol. Asi tři týdny 
nato mělo o Letnicích dojít k probuze-
ní, právě v době, kdy bude Jeruzalém 
přeplněn zástupy poutníků. Tehdy měli 
učedníci sdílet svou víru. Ježíš věděl, že 
budou narážet na nepřátelství a nepo-
chopení, že Petr bude stát před zástupy 
lidí a zvěstovat evangelium. Věděl, že 
to nastartuje církev, že se tři tisíce lidí 
obrátí ke Kristu a Petr se stane v tomto 
procesu klíčovou postavou. I toto Ježíš 
Petrovi předpověděl.

Může být hrdinou ten, kdo selhal?

Z této perspektivy nelze Petrovo trojí 
selhání jen tak přehlédnout. Možná by-
chom se Petra na Ježíšově místě zeptali: 
„Poslyš, myslíš, že se na ten velký úkol 
hodíš? Myslíš, že můžeš být tím hrdi-
nou, až budeš o Letnicích stát před roze-
zleným zástupem, vždyť jsi mně třikrát 
zapřel?“ Ale Ježíš se o tom vůbec nezmi-
ňuje! Nemělo to význam ani pro Petrovu 
minulost ani pro jeho budoucnost. Na 
co bychom se tedy Petra měli zeptat? 

Pro vztah významná otázka

Ježíš se Petra ptá třikrát stejně: „Pet-
ře, miluješ mne?“ Zdá se, že pro Petra 
a jeho vztah s Kristem mělo význam jen 
to jediné, a sice zda má Krista opravdu 
rád. Je to jednoduchý a zároveň velmi 
důležitý a hluboký moment i pro každé-
ho z nás. Pokud Ježíše miluji celým 
svým srdcem, pak všechna má minulá 
selhání nehrají roli. Všichni jsme zrani-
telná a křehká stvoření. Možná že prá-
vě tento týden se ukáže, jak špatnými 
vyznavači své víry jsme. Možná že zrov-
na máme za sebou týden plný selhání. 
Ale když přicházíme k Večeři Páně, pak 

Stephen McQuoid 

(vlevo) při 

vyučování v Brně
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jediná otázka, která má pro Ježíše i pro nás význam, 
zní: „Miluji ho?“ 

Ani minulost, ani budoucnost, ale přítomná láska

Prožíváme-li ve vztahu k Ježíši opravdovost a lásku, 
pak naše minulost nehraje roli. On se dívá dopředu. 
Kristus má pro každého z nás poslání, které máme 
naplnit. Nevíme, k jakému úkolu nás každého jed-
notlivě povolá tento týden, tento měsíc nebo příští 
rok. On to ví! Ale ani budoucnost nemá ten význam, 
jako naše přítomnost a klíčová otázka, kterou Ježíš 
pokládá i nám právě teď, zní: „Miluješ mne?“ Na tom 
jediném Ježíši záleží.

Co kdyby nám dlouho nikdo nevyznal lásku?

Když se vrátíme k otázce, kterou Stephenovi položil 
nevěřící přítel: „Copak Ježíš neví, že ho máš rád?“, 
pak je možná jen jedna odpověď: „Ano, samozřejmě, 
že to ví.“ Jenže ve vztahu dvou lidí má vzájemné vyjá-
dření lásky velký význam. I když žijeme ve vztahu už 
déle a víme, že náš životní partner nás miluje, je pro 
nás důležité, abychom to od něj slyšeli znovu. Co by 
se stalo, kdyby nám to už hodně dlouho neřekl? Jak 
by to ovlivnilo náš vztah? Bylo by to asi strašné. Řekli 
jsme své nejbližší osobě, že ji máme rádi, tento týden? 
Pokud ne, proč to děláme tak zřídka? Co nám brání, 
abychom to udělali právě teď? Slovní vyjádření lásky 
má pro toho, koho máme rádi, velký význam. I když 
to ví a uslyší to od nás znovu, je to pro náš vzájemný 
vztah zásadní. Vyjádření toho, co cítíme, je pro každý 
vztah důležité. 

 „Pane, mám tě ráda“

Kristus přesně ví, co pociťujeme. Je možné, že 
někdo z vás vůči Ježíši zrovna lásku nepociťuje. Ale 
pokud mám Krista rád(a), pokud pro mne znamená 
něco skutečně významného, pak je opravdu důležité, 
abych mu to vyjádřil(a). Je jedno, zda jsme výřeční či 
nikoliv, důležité je, abychom to dali najevo. Ve sboru, 
kde Stephen slouží, je starší žena bez nějakého vzdě-
lání, která je dost nejistá. Někdy je jedinou větou, kte-
rou během bohoslužby řekne, vyznání: „Pane, mám tě 
ráda.“ To je vše, co řekne. Vychází to však z hloubky 
jejího srdce a pak to má velký význam. Když přistu-
pujeme k Večeři Páně, může to být pro nás jen zvyk. 
Možná jsme to už podnikli stokrát nebo tisíckrát, ale 
samotný akt Večeře Páně vykazuje zvláštní hloubku. 
Pro nás, Boží lid, je zvláštní příležitostí, abychom svou 
lásku vůči Kristu vyjádřili, kdykoliv se k jeho památce 
sejdeme. Obrovský význam to má i pro našeho Pána.

Vyznání, které má pro Ježíše význam

Je jedno, kolik nám je let a jak své pocity vyjad-
řujeme. Na formě až tak nezáleží. Pokud Krista sku-
tečně milujeme, pak bychom to nějakým způsobem 
měli vyjádřit. Z té biblické pasáže, kterou jsme čet-
li, poznáváme, že Petrovo vyznání bylo pro Ježíše 
důležité. Svou otázku: „Miluješ mne?“, mu položil 
hned třikrát. Vyznávejme tedy Ježíši svou lásku právě 
teď.

Keď premýšľam o spolunažívaní a komunikácii medzi ľuďmi, 
prichádzajú mi na myseľ tieto slová:

Kto je pred Bohom na kolenách, 
môže pred ľuďmi vzpriamene stáť.

Peter Hahne

Pokorte sa pred Pánom a povýši vás.
Jakub 4,10

Toto je jedna z mojich životných skúseností a zásad, ktorá sa sta-
la nevyhnutnou súčasťou mojej práce. Pracujem s ľuďmi a mnohí 
asi viete, aké je to náročné. Materiál sa poddá alebo si vezmete iný, 
ale s človekom je to oveľa zložitejšie. Už zopár rokov mám na sta-
rosti chod pomerne veľkej výroby a to si vyžaduje denno-denne 
komunikovať s množstvom ľudí rôznych pováh, vydávať príkazy, 
riešiť ich sťažnosti či problémy, vedieť sa svojich ľudí zastať a ve-
dieť ich aj napomenúť, a predovšetkým im vedieť zrozumiteľne vy-
svetliť, prečo a ako majú svoju prácu vykonávať. Nie je vôbec jed-
noduché ustáť takúto pozíciu, obstáť pred ľuďmi ako človek a ob-
stáť ako kresťan.

Čím dlhšie v tejto pozícii pracujem, tým viac musím vyznávať, 
že z vlastných síl to nedokážem zvládnuť. A preto každé ráno 
v pokore predkladám svoju prácu Bohu. Hore uvedené slová som 
si už mnohokrát overila v praxi a spolu s autorom výroku môžem 
potvrdiť, že: ak budete pred Bohom na kolenách, On sa postará, 
aby ste mohli pred ľuďmi vzpriamene stáť.

znamená byť na kolenách
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kresťania v zahraničí

Himáčalpradéš

Indický štát Himáčalpradéš nazýva-
jú „krajina bohov“. Atithi devo Bhava 
– Hosť je boh, možno čítať na plagá-
toch pri cestách. To je pri pochopení 
hinduistického náboženstva s veľkým 
množstvom bohov vítané pre turistov, 
ktorí sú poctení takýmto povýšením zo 
strany domácich. Tí sú vyučovaní sprá-
vať sa k hosťom tak, ako sa správajú 
k svojim bohom. V ich myslení je hlbo-
ko zakorenená pohostinnosť.

Himáčal znamená obklopený snehom 
a tento štát sa nachádza v Malých Hi-
malájach. Je to nádherný kraj v sever-
nej časti Indie. Susedí s čínskym Tibe-
tom, Kašmírom a ďalšími indickými 
štátmi. Pre mnohé tu rozšírené legen-
dy o bohoch nazývajú ho tiež Dev Bho-

omi – krajina bohov. Je to štát s najväč-
ším počtom hinduistov (asi 95 %). Žije 
tu i malá menšina moslimov. Z celkové-
ho počtu obyvateľov – približne 6,9 mi-
liónov – žije tu iba okolo 6000 kresťa-
nov (0,1 %).

Hospodárska a sociálna situácia sa 
tu za posledné desaťročia veľmi zlepši-
la vďaka pokroku v poľnohospodárstve, 
vzdelávaní a cestovnom ruchu. Predaj 
elektriny z vodných elektrární veľmi po-
zdvihol ekonomiku štátu.

Tri činitele sú príčinou, že je veľmi 
malý počet kresťanov v tejto časti Indie. 
1. Slabé komunikácie vo veľmi horna-
tom a vysoko položenom území s chlad-
ným podnebím. 2. Hrdá hinduistická 
a budhistická kultúra. 3. Rastúci mate-
rializmus v hospodársky a sociálne pro-
sperujúcej spoločnosti.

Od príchodu misionárov z Ochranov-
skej jednoty bratskej po roku 1850 kres-
ťanstvo poznačilo tento kraj. Severoin-
dická cirkev zdedila väčšinu cirkevných 
budov postavených počas britskej vlá-
dy. Školy, nemocnice a malé kliniky, za-
ložené misionármi, boli obyvateľstvom 
veľmi dobre prijaté. Ale mnohí váhali 
prijať cudzieho Boha, ktorého zvestova-
li misionári. Napriek zákonu „proti ob-
racaniu“, prijatému v tomto štáte, Páno-
va práca v ňom pokračuje a ľudia z rôz-
nych vrstiev (kást) prichádzajú k viere 
v Krista.

Nový bratský zbor v Kullu Manali

Na začiatku roka 2012 sme s manžel-
kou Beenou ako misijní pracovníci pri-
šli z USA do Himáčalu. Cítili sme silné 
povolanie do tohto územia, ale nevedeli 
sme, kde začať. Našou modlitbou bolo, 
aby nám Pán pomohol založiť miestne 
zbory. Keďže sme pôvodne pochádzali 
z južnej Indie, neovládali sme miestny 
jazyk. Hoci úradná reč v Himáčale bola 
hindština, miestny jazyk bol iný a my 
sme sa museli učiť jazyk Pahari.

Zvolili sme si Dennú hviezdnu školu 
v Manali ako východisko pre naše pô-
sobenie. Je to uznávaná anglická kres-
ťanská škola. Keď som sa stal učiteľom 
a poradcom študentov v nej, získal som 
si dôveru miestnych ľudí. Založenie zbo-

Mladá žena z kraja A. B. Jacob

Bývanie na vrchu
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kresťania v zahraničí

SHAJI MATTHEWS A JEHO MANŽELKA 
BEENA SÚ MISIJNÍ PRACOVNÍCI 
BRATSKÉHO HNUTIA V MANALI, 

ŠTÁT HIMÁČALPRADÉŠ V INDII.
Z ECHOES, MAREC 2015

PRELOŽIL JÁN HUDEC 

ru veriacich v Manali je odpoveďou na 
modlitby.

16. júna 2013 veriaci, ktorí sem prišli 
z iných indických štátov kvôli duchov-
nej službe alebo zamestnaniu, zhro-
maždili sa v malej miestnosti k uctieva-
niu pri Pánovej pamiatke. Postupne za-
čali zhromaždenia navštevovať i domá-
ci kresťania. Pracovali sme spoločne, za-
čali a rozširovali sme detský klub, poby-
ty mládeže a modlitebné, evanjelizač-
né a biblické zhromaždenia. Počet ve-
riacich a návštevníkov rástol tak rýchlo, 
že sme si museli prenajať väčšiu miest-
nosť. Tú bolo v tomto turistami vyhľadá-
vanom mieste najmä na kresťanský účel 
veľmi ťažké získať.

Na Veľkú noc roku 2014 boli pokrste-
ní prví šiesti ľudia a v auguste toho roku 
ďalší štyria. Ďalší si žiadajú krst. V júni 
2014 sme mali konferenciu, na ktorej sa 
zúčastnilo okolo 100 ľudí, veriacich i ne-
veriacich. Teraz máme asi 35 ľudí, čo 
pravidelne navštevujú zhromaždenia.

Modlíme sa, aby sa práca rozšírila do 
ďalších miest a potom do všetkých jeho 
12 administratívnych území.

Naše činnosti

Pobyty mládeže sa stali veľmi účin-
ným spôsobom hlásania evanjelia. Mla-
dí sú preň v tomto prostredí veľmi otvo-
rení. Zatiaľ boli tri také pobyty a mnohí 
v nich vyznali svoju vieru v Krista. Odo-
zva bola veľmi dobrá a mnohí sa chcú 
na nich zúčastniť v budúcnosti.

Anglické pobyty - v turistami vyhľa-
dávanom mieste sa mnohí, najmä mla-
dí chcú naučiť plynule hovoriť po ang-
licky. Mnohí sa hlásia na toto naše vy-
učovanie.

Vianočný program je príležitosťou na 
pozvanie našich priateľov a známych. 
Zvestujeme na ňom evanjelium, podá-
vame obed a máme s nimi priateľské 
a duchovné rozhovory. V roku 2013 sa 
ho zúčastnilo 230 ľudí a v roku 2014 ich 
bolo 150. Niektorí pozvaní vyznali na 
ňom svoju vieru v Pána Ježiša.

Detský klub a nedeľná škola - v so-
botnom klube deti počúvajú príbehy 
z Biblie, učia sa po anglicky, pozerajú 
kresťanské filmy a hrajú sa detské hry. 
Cez tieto deti získavame kontakty na 
ich rodičov. V nedeľnej škole prebieha 
vyučovanie z Biblie.

Pánova pamiatka a biblické zhro-
maždenia - nasledujeme novozákon-
ný vzor uctievania. Bežne sa 40 ľudí zú-
častňuje na zhromaždení v nedeľu pred-
poludním, z ktorých 20 je obrátených 
a pokrstených a niektorí ďalší budú po-
krstení čoskoro. Máme osobitné biblic-
ké zhromaždenie vo štvrtok večer, kde 
preberáme na základe Biblie praktické 
témy kresťanského života.

Svedectvo Anthony Bosco Jacoba

Bol som vychovaný v rímsko-katolíc-
kej rodine. V prvom roku svojho štúdia 
za bakalára počítačových aplikácií mi 
priateľ zvestoval evanjelium. Po mno-

hých mesiacoch diskusií a skúmania Pí-
siem som poznal Pána a zaradil som sa 
do miestneho zboru v štáte Tamilnádu.

Zúčastnil som sa na jednom letnom 
pobyte. Keď tam bola daná výzva do du-
chovnej služby, prijal som ju a rozhodol 
som sa slúžiť Pánovi na plný čas. Pokra-
čoval som v magisterskom štúdiu so-
ciálnej práce a pracoval som pre Indic-
kú dopravnú spoločnosť. Ale po krát-
kom čase som sa vzdal tohto zamestna-
nia a prišiel som do Manali v štáte Hi-
máčalpradéš, aby som tu začal svoju 
plnočasovú kresťanskú službu. Začal 
som tu ako učiteľ na kresťanskej škole 
a nadviazal som mnoho kontaktov so 
študentmi a rodičmi. Niekoľko miest-
nych ľudí prišlo k poznaniu Pána.

Prosby o modlitby   

Modlite sa za

spasenie ľudí v štáte Himáčalpradéš, 
skrytom kraji sveta,

vyslanie pracovníkov do všetkých 
12 obvodov tohto štátu,

nový bratský zbor, jeho príslušníkov 
a pôsobenie v okolí,

podporu miestnych plnočasových 
pracovníkov,

zdravie týchto pracovníkov 
v ohrození ťažkými chorobami,

ochranu pred útokmi satana 
a démonických mocí v tomto kraji,

oslávenie Pána Ježiša skrze evanjelium 
a životy kresťanov.

Nosič
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kresťanská služba

Slúžiace vedenie v praxi
V júni 2006 sa konala v Pomezii ne-

ďaleko Ríma 6. svetová misijná konfe-
rencia bratských zborov IBCM6. Medzi 
vyše 700 účastníkmi z viac než 100 kra-
jín všetkých kontinentov mali zastúpe-
nie i kresťanské zbory z Českej Repub-
liky a Slovenska. Tento článok je adap-
táciou prednášky Iana Burnessa (vedú-
ci britskej misijnej agentúry Echoes of 
Service) na konferencii.

Hoci v niektorých kresťanských kru-
hoch sa vodcovstvu venuje veľa pozor-
nosti, v bratskom hnutí, ktoré má la-
ický charakter, sa o ňom veľa nehovo-
rí a už samotná terminológia je prob-
lematická. Anglický pojem „leader“ je 
tu prekladaný slovom „vodca“ alebo 
„vedúci“, hoci v zboroch sa takto nikto 
netituluje. Označuje človeka, ktorý je 
zodpovedný za druhých, ovplyvňuje ich 
duchovný rast vedie ich v službe, či už 
je to starší brat, pracovník s mládežou 
alebo iný služobník v cirkvi, ktorý pra-
cuje s ľuďmi.

Už na prvý pohľad je medzi rolami 
vodcu a služobníka rozpor. Normálne 
je, že vodcovia vedú a služobníci im 
slúžia podporou ich vedenia. Ak je však 
naším vzorom Pán Ježiš, rozpor je pre-
konaný.

Vodcovstvu a jeho rozvoju sa veno-
valo od 60. rokov minulého storočia 
veľa pozornosti. Predtým boli vodco-
via (vedúci) uznávaní, ale neboli pre 
svoje vedenie nejako zvlášť trénova-
ní. Predpokladalo sa, že niektoré trie-
dy v spoločnosti majú vedúcu úlohu 
a ostatní ich majú nasledovať. Vedenie 
bolo buď dobré alebo zlé alebo na tom 
nezáležalo, ale zriedkakedy bolo spo-
chybňované. Vodcovia boli rešpektova-
ní pre svoje kvality, postavenie alebo 
moc.

Lee Iacocca, ktorý bol v 70. rokoch 
vrchným šéfom Chrysler Motor Com-
pany, sa stal modelovým vzorom sil-
ného vodcu. Jeho životopis vyšiel pod 
názvom „Kam sa podeli všetci vodco-

via?“ Potom sa objavil John Maxwell 
a s ním aj evanjelikáli objavili tréningy 
vodcov a (pod vplyvom popularizáto-
rov ako Bill Hybels a ďalších) dospeli 
k presvedčeniu, že zlyhávajúce vedenie 
je spoľahlivým receptom na katastrofu.

Dnes knižnice na celom svete plnia 
príručky o vodcovstve. Knižný predajca 
Amazon.com im venuje 75 strán ponu-
ky na webe (asi 1200 titulov). Väčšina 
z nich sa zameriava na to, ako dosaho-
vať výsledky vo svete biznisu, ako dosa-
hovať zisk a rast a vplyv nad prítom-
nosťou i budúcnosťou. Kresťania tieto 
modely adaptovali a neraz sa zamerali 
na dosahovanie výsledkov na úkor bib-
lických základov. Je veľmi ľahké, ale 
nedostatočné, prevziať svetský model 
a „posvätiť“ ho pridaním niekoľkých 
veršov z Biblie.

Biblický základ – model vedenia 

službou

Moderný svet vyrástol na osvietens-
kom svetonázore a jeho viere, že ľud-
stvo je schopné nekonečného rozvoja. 
Pokrok a rast nie sú nutne v protiklade 
k Božiemu dielu, ale za týmto svetonázo-
rom je odlišné chápanie sveta: namiesto 
Boha na tróne vesmíru je na jeho mieste 
človek. David Bosch sumarizuje dopad 
tohto kultúrneho posunu:

Ústredným vyznaním osvietenstva 
je viera v ľudstvo, ktorého pokrok je 
zaručený voľnou súťažou jednotlivcov, 
ktorí sa usilujú o svoje šťastie… Tento 
nenásytný apetít po slobode žiť, ako 
sa mi páči, sa v západných demokra-
ciách vyvinul na akési neodňateľné 
právo. Sebestačnosť jednotlivca bola 
povýšená nad jeho zodpovednosť pred 
spoločnosťou. Jeho sloboda, a nič iné, je 
absolútnou hodnotou.1

Preto musíme pri našej téme najprv 
položiť biblické základy. V 13. kapitole 
Jánovho evanjelia vidíme Kristov model 
vedenia, ktoré je v skutočnosti službou. 
Učeníkom, ktorí sa dohadovali, kto 
z nich je najväčší, povedal: „Králi náro-
dov panujú nad národmi, a tí, čo majú 
nad nimi moc, si hovoria dobrodinci. Vy 
tak nerobte! Kto je medzi vami najväčší, 

1  Bosch, D.: Transforming Mission, Orbis 
(1991), s. 267

Ja som medzi vami ten, čo obsluhuje. (Lukáš 22,27)

Peter Kozár 

během IBCM 6 

v Římě
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nech je ako najmenší a vodca nech je ako 
služobník. Lebo kto je väčší? Ten, čo sedí 
za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, 
čo sedí? Ale ja som medzi vami ten, čo 
obsluhuje.“2

Izaiáš predstavuje vzor služobníka 
v jeho prvej piesni o Hospodinovom 
služobníkovi.3 Pri tomto vzore, ktorý 
Matúš vzťahuje na Krista,4 si všimneme 
štyri skutočnosti.
1. Jeho povolanie a vystrojenie do služ-

by: „Môj vyvolený … Svojho ducha 
som vložil na neho.“ (v. 1) Vedúci sa 
môžu školiť a zlepšovať, aby boli lepší 
a účinnejší, ale vedenie (a spravova-
nie) je Bohom daný duchovný dar.5

2. Jeho charakter: „Nebude kričať ani 
nezvýši hlas…“ (v. 2) Ako Boží služob-
ník nezameriava sa na presadzovanie 
svojich záujmov, ale na konanie Otco-
vej vôle a službu druhým. Ježiš sám 
o sebe hovoril, že je „tichý a pokorný 
srdcom.“6 To nie sú bežné kvality, aké 
by ľudia hľadali pri vodcoch.

3. Jeho súcit: „Nalomenú trstinu nedo-
lomí, hasnúci knôtik nedohasí.“ (v. 3) 
Venuje sa zlomeným a slabým tak, 
aby ich priviedol k pôvodnému urče-
niu.

4. Jeho vytrvalosť: „Neochabne a nepod-
lomí sa.“ (v. 4) Sklamanie je nedu-
hom, kvôli ktorému to mnohí vodco-
via vzdajú. On pokračuje, kým svoje 
dielo pre Boha nedokoná.
Takto vyzerá slúžiace vedenie v pra-

xi. Tomuto Pánovi patríme, takýto vzor 
máme nasledovať. Ježiš Kristus sám je 
„Slúžiaci Kráľ“.

Osobné kvality slúžiacich vodcov

Akými vlastnosťami by sa mal vyzna-
čovať kresťan, ktorý vedie druhých?

Charakter je základnou nevyhnut-
nosťou pre kresťanské slúžiace vedenie. 
Pavol mohol povedať: „Napodobňujte 
ma, ako ja napodobňujem Krista!“7 lebo 
jeho charakter sa podobal Kristovmu. 
Osobná zbožnosť, usilovanie o svä-
tosť a rast v Kristovej milosti by mali 
byť prvoradými znakmi tých, čo vedú 
v Božej službe. V sekulárnom svete sa 
predpokladá, že to, čo človek je a robí 
vo svojom súkromí, nemá vplyv na jeho 
schopnosť plniť si úlohy vedúceho. Pre 

2  Lukáš 22,25-27
3  Izaiáš 42,1-4
4  Matúš 12,18-21
5  Rimanom 12,8; 1. Korinťanom 12,28
6  Matúš 11,29
7  1. Korinťanom 11,1

kresťanských vodcov to však rozhod-
ne neplatí. „Pamätajte na tých, čo vás 
viedli a hlásali vám Božie slovo. Dob-
re si všímajte, aký bol koniec ich živo-
ta a spôsob žitia a napodobňujte ich 
vieru.“8 Cirkev alebo kresťanská orga-
nizácia sotva prerastie svojich vedúcich, 
a keď títo neprejavujú zbožný charak-
ter, má to zhubné dôsledky. Albert 
Mohler píše: „Tí, ktorých vedieme, od 
nás čakajú, že budeme žiť a viesť v súla-
de so svojím presvedčením. Neuspokoja 
sa s tým, že svoj charakter predvádzame 
len na verejnosti, kým naše pravé ja je 
odlišné.“9

Slúžiaci vodcovia musia predovšet-
kým uplatňovať zbožnú sebadisciplínu, 
lebo najväčšia prekážka pre vyplnenie 
nášho poslania spočíva v nás, nie vo 
vonkajších faktoroch. Veľmi potrebná 
je schopnosť sebakritiky a dôsledného 
sebaskúmania, lebo je až priveľmi ľah-
ké tolerovať pri sebe nedostatky, ktoré 
kritizujeme pri druhých. U slúžiaceho 
vodcu je charakter kriticky dôležitý.

Kompetentnosť. Kresťanskí vedúci 
by mali byť dobrí a zbožní ľudia, ale nie 
všetci dobrí ľudia majú schopnosť viesť. 
Efektívne vedenie predpokladá isté kva-
lity. Jeden človek ich nemusí mať všet-
ky, ale aspoň niektoré z nich mať musí. 
Tímové vedenie umožňuje, aby sa vo 
vyváženej skupine spojili rôzne schop-
nosti.

Vodcovia musia mať presvedčenie – 
vedomie svojho povolania a aj energiu 
a entuziazmus, aby ho naplnili. Vplýva-
jú na druhých tým, svojím inšpirujúcim 
presvedčením. Nedajú sa unášať hocija-
kým vetrom a iní sú ochotní ísť za nimi 
tým istým smerom.

Vodcovia sú správcovia, ktorí účinne 
spravujú ľudí, procesy a služby. Dele-
gujú a zmocňujú iných k plneniu úloh, 
ktoré smerujú k dosiahnutiu celkových 
cieľov.

Vodcovia sú komunikátori: jednou 
z podstatných zručností vodcu je schop-
nosť jasne komunikovať víziu a smero-
vanie. Patrí k tomu aj schopnosť verej-
ného prejavu.

Vodcovia používajú moc obozretne, 
lebo si uvedomujú jej nebezpečenstvá. 
Status a popredné miesto môžu rýchlo 
skresliť náš pohľad. Zvuk nášho mena 
môže byť opojný a postavenie sa môže 

8  Hebrejom 13,7
9  Mohler, A.: The Conviction to Lead; 

Bethany (2012). s. 79

ľahko stať pascou. Abraham Lincoln 
povedal: „Takmer všetci ľudia znesú 
protivenstvo, ale keď chceš vyskúšať 
charakter človeka, daj mu moc.“ Preto 
sa musíme obklopiť ľuďmi, ktorí nám 
vedia radiť a dokážu nás aj úprimne 
skritizovať.

Rozvoj a rast

Vedenie nemôže byť nikdy statické, 
ale musí reagovať na zmeny. Dnes sme 
zahltení informáciami a obklopení stá-
le pokročilejšou technikou. Ako máme 
uprostred toho prežiť?

Vodcovia musia byť celoživotní štu-
denti. Stále sa musia učiť a rozvíjať a byť 
schopní posúdiť, čo bude prínosom pre 
nich v ich role. Ak sa prestaneme učiť, 
dosiahli sme štádium, keď by sme mali 
zložiť funkciu.

Vodcovia musia byť myslitelia. Zís-
kavanie vedomostí je dôležité, ale je 
rozdiel medzi znalosťami a múdrosťou. 
Múdrosť je schopnosť správne použiť 
vedomosti. Pre kresťanského vodcu 
to znamená hľadať Božiu myseľ, lebo 
„bázeň pred Hospodinom je začiatkom 
múdrosti.“10 Každý vodca si musí nájsť 
čas na premýšľanie a aplikovanie tejto 
múdrosti v živote. „Vedomé popieranie 
skutočnosti je ústredným nebezpečen-
stvom vodcovstva a vodca musí odolať 
tomuto pokušeniu.“11

Vodcovia musia byť čitatelia. Toto 
môže byť pre niektorých ťažké, ale musí-
me sa usilovať a urobiť čítanie súčasťou 
nášho pokračujúceho rozvoja. Ak majú 
vodcovia rozumieť dobe a potrebám, 
musia kŕmiť svoju myseľ a veľa čítať.

Skladanie účtov

Podľa Pavla je vodcovstvo správcov-
stvom. „Od správcov sa nežiada nič iné, 
len aby sa každý preukázal ako verný.“12 
Vodcovia majú rôzne úrovne zodpo-
vednosti, v konečnom dôsledku pred 
Bohom, ale aj pred tými, ktorých vedie-
me, ktorým slúžime, pred členmi nášho 
tímu aj tými, ktorí podporujú našu 
službu. Zúčtovateľnosť je veľmi dôleži-
tá, lebo vodcovia čelia mnohým nebez-
pečenstvám a pokušeniam. Pre mužov 
sú pri vedení tromi veľkými úskaliami 
peniaze, sex a moc. Je pravdepodobné, 
že budeme zraniteľní v niektorej z tých-
to oblastí, ak aj nie vo všetkých. Pre 
ženy môžu byť problémom napríklad 

10  Príslovia 1,7
11  Mohler: s. 60
12  1. Korinťanom 4,2

kresťanská služba
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pocit vlastníctva (zvlášť nejakej služ-
by), nadŕžanie a neústupnosť. Ak si nie 
sme vedomí pokušení a nevypracujeme 
si mechanizmy zúčtovateľnosti, všetci 
vodcovia sú zraniteľní.

Vedenie a naše kultúry

Biblické princípy vedenia sa dajú 
aplikovať univerzálne, ale vodcovstvo 
sa bude líšiť od kultúry ku kultúre. 
V našom globalizovanom svete, kde sú 
kultúry v častej interakcii, to môže viesť 
k značným nedorozumeniam a rozdie-
lom v praxi. Ako kresťania žijeme pod 
autoritou Písma, ale Písmo interpretu-
jeme rozlične a naša prax je utváraná 
naším prostredím a kontextom. Naša 
kultúra ovplyvňuje podobu nášho vod-
covstva a s pribúdaním misijných tímov 
s členmi z rôznych kultúr je pravdepo-
dobnosť nedorozumení vysoká. Za 
ostatných 30 rokov sa týmto medzi-
kultúrnym stretom venoval holandský 
výskumník Geert Hofstede.13 Tu sa 
tomu venujeme len stručne.

Ťažkosti pri vedení

Vedenie môže zlyhať alebo stratiť 
účinnosť z rôznych dôvodov.

Chýbajúce vedenie. Vodcovské váku-
um, neadekvátne vedenie alebo neu-
znané vedenie má za následok zlyhanie. 
Reakciou na autoritárske vedenie môže 
byť vedenie vágneho konsenzu, ktoré 
paralyzuje proces rozhodovania. Pohyb 
dopredu je nepravdepodobný a služba 
upadá alebo sa rozkladá. Reakciou na 
slabé vedenie nemá byť žiadne vedenie, 
ale lepšie pripravené vedenie.

Dominujúce alebo diktátorské vede-
nie. Opačnou krajnosťou je silné domi-
nujúce vedenie. Hoci vodcovia sú na to, 
aby viedli, musia tiež načúvať tým, kto-
rých sú povolaní viesť, a hoci presved-
čenie a odvaha sú veľmi dôležité, môžu 
sa prejaviť odmietnutím každej kritiky. 
Peter píše starším: „Nie ako keby ste 
panovali nad dedičstvom, ale buďte 
vzorom stádu.“14 Naši africkí bratia 
poznajú „syndróm veľkého muža“, keď 
vodcovia nahromadia moc a potom 
zneužívajú tých, čo sú pod nimi. Vidí-
me to vo verejnom živote a žiaľ že aj 
v kresťanskom spoločenstve. To nejde 
dohromady so slúžiacim vedením, ktoré 

13  Hofstede, G.: Cultures and Organisations, 
Harper Collins (1994); Hofstede, G., Pe-
dersen, P., Exploring Culture; Intercultural 
Press (2002)

14  1. Petrov list 5,3

svedčí nasledovníkom Krista, ktorý bol 
tichý a pokorný srdcom.

Nerozhodné alebo slabé vedenie. 
Snaha vyhnúť sa dominantným vodcom 
môže viesť k nerozhodnému vedeniu, 
ktoré nikoho neurazí a chce dať všet-
kým za pravdu. Taký vodca v skutoč-
nosti nevedie. Aj keď nemáme nikoho 
urážať ale vystupovať láskavo, vodco-
via musia viesť a prejavovať odvahu 
a schopnosť obhájiť svoje rozhodnutia. 
Božiemu dielu nikdy nepomôže, ak sú 
vodcovia slabí, to nie je to isté ako vede-
nie službou.

Príliš zaneprázdnené vedenie. Vede-
nie si vyžaduje čas: čas rozmýšľať, plá-
novať a praktizovať vedenie. V dobe, 
keď sa toho deje stále viac, mnohí vod-
covia nevedú, lebo na to skrátka nemajú 
čas. Preskakujú od úlohy k úlohe, nema-
jú čas zvažovať a modliť sa, čo vedie 
k unáhleným rozhodnutiam a nespráv-
nym úsudkom. Mnohí rozpoznajú tento 
syndróm, môže to byť aj váš prípad. Ja 
teraz súdim aj sám seba. Je lepšie urobiť 
niekoľko úloh dobre, než mnoho úloh 
mizerne, a ak sme zapojení do kresťan-
ského vedenia, musíme pravidelne plieť 
našu záhradku, zredukovať množstvo 
našich záväzkov a zjednodušiť svoje 
životy. Vyzývam dnešných vodcov, aby 
ste sa pozreli na svoji náklad a pýtali sa, 
ako sa vám s tým darí, a zvážili zreduko-
vanie toho, čo robíte, aby ste mohli robiť 
to hlavné tak dobre, ako je len možné.

Tlak vodcovstva. Ak nezredukuješ 
svoje bremeno, raz ťa to dobehne. Mno-
hých vodcov prenasleduje značný stres, 
čo vedie k vyhoreniu a dlhotrvajúcim 
zdravotným problémom. Prevencia je 
nutná, keď sa náklad stáva priťažkým, 
ak nechceme znášať dôsledky.

Večné vedenie

Písmo nedáva žiadny návod ani 
vekovú hranicu, dokedy máme zostať 
vo vedení, ale toto je jedna z najťažších 
oblastí v kresťanskom svete. Vodcovia 
predpokladajú, že bez nich to nemôže 
ísť, že je to ich rola na celý život a že 
z ich schopností nikdy neubudne! 
Veľkým zlyhaním vedenia je pridlhé 
držanie moci. Vodcovia, ktorí nepripra-
vujú ďalšiu generáciu vodcov, sa neho-
dia na svoju úlohu. Vedenie každého 
zboru by malo mať dohodnuté pravidlá 
o funkčnom období starších a zboro-
vých pracovníkov. Každá služba by mala 
definovať funkčné obdobie svojich čle-
nov výborov a štatutárov a zabezpečiť 

pravidelný prísun mladších kádrov. 
Zanedbanie toho vedie k negatívnym 
dôsledkom a ťažkostiam pri odovzdáva-
ní zodpovednosti. Je zlyhaním vedenia, 
ak nemyslí na to, akým spôsobom má 
byť nahradené. Platí výrok: „V službe 
sme neuspeli, ak sme nevychovali svoj-
ho nasledovníka.“

Slúžiace vedenie je zdieľané vedenie. 
Slúžime v tele, pod autoritou Krista. 
Slúžime jedni druhým, slúžime ako bra-
tia a sestry podľa zásady: „Navzájom 
sa podriaďujte v bázni pred Kristom.“15 
Rastúci dôraz na tréning vedúcich víta-
me, ale musíme sa vyvarovať tlaku na 
zmeny modelu vedenia k „profesiona-
lizácii“, ktorá by ho znova vzdialila od 
členov zboru. Tomu nebezpečenstvu sa 
treba vyhnúť, a pritom zachovať potre-
bu zlepšovania vedenia a rozpoznávania 
tých, ktorí sú v tejto oblasti obdarovaní. 
David Bosch vo svojej knihe zdôrazňuje 
revitalizáciu „úradu veriaceho“ ako kľúč 
k budúcemu rastu Božieho diela:

Profesionalizácia ordinovanej služ-
by má starobylú históriu, siahajúcu 
do prvých storočí kresťanskej cirkvi. 
Protestantská reformácia znovuobja-
vila úrad veriaceho, avšak v hlavných 
vetvách reformovaných cirkví to zosta-
lo len v teórii. Iba v radikálnej refor-
mácii to zapustilo korene, no i cirkvi, 
vychádzajúce z tejto vetvy reformácie, 
majú dnes prevažne profesionalizovanú 
ordinovanú službu. Pre túto našu tému 
je revitalizácia úradu veriaceho kľúčo-
vá z dvoch dôvodov: po prvé, svedectvo 
cirkvi bude omnoho uveriteľnejšie, ak 
bude vychádzať od tých, čo nepatria 
k cechu pastorov; a po druhé, len takto 
začneme spájať to, čo naša kultúra roz-
delila, totiž súkromné a verejné, lebo 
laickí členovia cirkvi zreteľne patria 
k verejnému a sekulárnemu svetu, kým 
pastori patria k oddelenému „nábožen-
skému“ svetu.16

Vzorom slúžiaceho vedenia je Pán 
Ježiš Kristus a principiálnymi požiadav-
kami pre služobné vedenie je zbožný 
charakter a schopnosť. Mali by sme chá-
pať riziká vedenia v našej službe a neu-
stále vyzerať nových vodcov, ktorí budú 
vycvičení prevziať naše roly, aby Božie 
dielo mohlo napredovať a Kristovo telo 
rásť k dospelosti.

15  Efežanom 5,21
16  Bosch, D.: Believing in the Future; Trini-

ty (1995), s. 59
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úvaha

JÁN ČÍŽ

Som svetlo sveta!
Na vrchu Corcovado s výhľadom na 

mesto Rio de Janeiro v Brazílii stojí 
socha Krista Spasiteľa, jedna z najvyš-
ších sôch Krista na svete. Je 30 metrov 
vysoká, rozpätie paží je 28 metrov a váži 
635 ton. Slávna socha Krista Spasiteľa 
je nesporne dominantou s výhľadom na 
mesto. Socha Krista s jeho rozšírenými 
pažami zobrazuje tvar kríža. Túto posta-
vu navrhol brazílsky architekt Heitor da 
Silva Costa. Predstavoval si, že obyva-
telia mesta by ho mali vidieť ako prvý 
obraz, ktorý by sa mal za úsvitu vynoriť 
z temnoty. A za súmraku, dúfal, že by 
obyvatelia mesta mohli vidieť zapa-
dajúce slnko ako svätožiaru za hlavou 
sochy.1

Pohľad do Biblie

Svetlo je častý výraz v Biblii, ako v SZ, 
tak i v NZ. Je tam viac ako 400 výsky-
tov. Často je tým ale mienené niečo cel-
kom iné ako viditeľná časť elektromag-
netického žiarenia (od fialovej až po čer-
venú farbu v jeho spektre). Je to duchov-

1  Zdroj: Our Daily Bread.

ný výraz, ktorý sprostredkováva pozna-
nie skutočností presahujúcich materiál-
ny svet.

Ježiš ako svetlo

V tomto zamyslení sa sústredíme naj-
mä na evanjelium Jána. Metafora, popi-
sujúca Ježiša ako svetlo, je kľúčovým ry-
som v celom Jánovom evanjeliu. V sku-
točnosti Ján používa slovo svetlo na po-
písanie Ježiša dvadsaťkrát. Tieto sú zo-
skupené do niekoľkých významných 
častí knihy: kapitola 1 (šesťkrát), ka-
pitola 3 (päťkrát), kapitoly 8-9 (trikrát) 
a kapitola 12 (šesťkrát). V každom prí-
pade Ježiš sám použil svetlo ako auto-
portrét s výnimkou kapitoly 1, kde to 
v úvode napísal apoštol Ján.

Ján dvakrát presne cituje slová Pána 
Ježiša (8,12; 9,5): som svetlo sveta. Pat-
rí to k siedmim Božským vyhláseniam: 
Ja som, ktoré zaznievajú v tomto evan-
jeliu.

Ľudia a svetlo

Pán Ježiš Kristus hovoril o ľuďoch, 
že nemilujú, nenávidia svetlo, nejdú 

na svetlo (J 3,19.20) a potom sa potknú 
(11,10).

Sú však aj takí, čo idú na svetlo: Kto 
však koná pravdu, ide na svetlo (3,21). 
A tí pevne kráčajú (12,35). Ježiš týmto 
ľuďom povedal: Ešte krátky čas je svetlo 
medzi vami. Kráčajte, kým máte svetlo, 
aby vás nezastihla tma, lebo kto potme 
kráča, nevie, kam ide.

Ako sa nezaobídeme bez denného 
alebo umelého svetla, tak sa znovuzro-
dené Božie dieťa nezaobíde bez duchov-
ného svetla – Pána Ježiša Krista!

Na záver 

Je dôležité úplné osvetlenie: Ak bude 
celé tvoje telo vo svetle, a ani jedna jeho 
časť nebude v tme, celé bude jasné, ako 
keď ťa lampa ožiari svojím svetlom. (Lk 
11,36) Toto je dôležité upozornenie naj-
mä v našej dobe, keď sa mnohé v na-
šom okolí (a nielen tam) robí len čias-
točne, len naoko. Človek nemusí byť 
„fanatik“, je odpoveď mnohých na zves-
tované evanjelium o Pánovi Ježišovi ako 
o „Svetle sveta“.
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PETRA ELIÁŠOVÁ

Výhonky baobabů 
Letos jsem si na dovolenou z hro-

mádky knih, které „bych si chtěla pře-
číst, až bude čas“, vytáhla útlý svazek 
s věnováním mému (tehdy budoucímu) 
manželovi k 21. narozeninám – Malého 
prince pana Exupéryho. Jako dítě mě 
ta knížka nebavila, a vlastně myslím, 
že vůbec není pro děti, ale teď na ni po 
letech přišla pravá chvíle. A jak už to 
u dobrých, moudrých knih bývá, v kaž-
dé životní fázi vás v nich zaujme něco 
jiného. Tentokrát to u mě souviselo 
s úklidem.

Na planetě malého prince byla kro-
mě mnoha jiných i semena baobabů – 
stromů, které když vyrostou, jsou velmi 
mohutné. Na velké planetě by to snad 
nevadilo, ale planeta malého prince byla 
velmi malá. Kdyby nechal vzrůst jen pár 
rostlin, jeho planetu by to zcela pohltilo 
a zničilo. A tak malému princi zbývala 
jen jediná věc – každé ráno poctivě pla-
netku projít a prozkoumat a ve chvíli, 
kdy bylo možné malé výhonky baobabů 
rozeznat od ostatních, neškodných rost-
lin, je jako nebezpečný plevel vytrhat. 
Kdyby na to nedbal každý den, kdyby 
polevil,  mohlo by to vést k neštěstí.

„To je věc kázně,“ řekl mi později 
malý princ. „Když dám ráno do pořádku 
sebe, musím udělat pořádek na planetě. 
Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhá-
vat baobaby, hned jak je rozeznáme od 
růží, kterým se moc podobají, když jsou 
ještě maličké. Je to práce hrozně nudná, 
ale naštěstí velice snadná.“

Mnohem víc než slovo kázeň se mi 
zamlouvají třeba milost, laskavost nebo 
požehnání. Jenže mi nedá spát otázka, 
jestli se nepřipravujeme o výše jme-
nované věci (a ještě o mnoho dalších), 
když nám kázeň někde chybí. Buď 
baobaby, nebo růže. Bývá to sice velice 
nezáživné, ale pokud to děláme pravi-
delně, pak to nebývá obtížné. Mluvím 
o každodenním (nebo jinak pravidel-
ném) úklidu svého světa. Pozorně projít 
planetu svého srdce, a jakmile rozezná-
me rostlinky škodlivých rostlin, pryč 
s nimi. Moje každodenní ranní mod-
litba bývá často ve smyslu vyprošování 
ochrany a požehnání (což jak věřím, 
není ve své podstatě nic špatného), ale 
ta čistka ve smyslu vytrhávání i s kořín-
ky tam bývá velmi zřídka. Na rozpozná-

vání a vyznávání hříchů totiž přece jen 
asi nestačí desetiminutovka v tramvaji. 

A ještě mě tak napadá, co asi malý 
princ s tím vytrhaným plevelem dělal? 
Možná ho spálil, možná jenom zahodil 
a ten už uschnul za poledního slunce. 
Každopádně s ním nějak aktivně zato-
čil. Mám dojem, že si někdy své viny 
donekonečna omlouváme a zdůvodňu-
jeme. Přechováváme je v náručí a žmou-
láme v prstech tak dlouho, až se nás to 
zase zpátky přichytí. Je potřeba onen 
plevel pro dnešek zahodit, skoncovat 
s ním s vědomím, že v nebeském účet-
nictví to už bylo vyrovnáno. A dál už ve 
špatném jednání nepokračovat. Pokud 
je třeba něco prakticky napravit, pak to 
udělat. Pro dnešek. Dnešek je dostateč-
ná laťka, zítřek je další kapitola. 

velů, které jakoby se navíc vzájemně 
držely při životě.

I pan Exupéry na drama baobabů 
položil zvláštní důraz, a na důkaz toho 
je také nakreslil (tři mohutné stromy 
obepínají a prorůstají svými kořeny 
celou planetu):

„S touto kresbou jsem si dal tolik 
práce, abych varoval své přátele 

před nebezpečím, v jehož blízkosti 
již dlouho žijí – stejně jako já – 

a ani o tom nevědí.“

Kromě zahradnického hospodaře-
ní si dal malý princ záležet i na tom, 
aby každé ráno poctivě vymetl všech-
ny tři miniaturní sopky, kterými byla 
jeho planeta obdařena. Dvě, které byly 
v činnosti, a jednu vyhaslou. Pro jisto-
tu. „Jsou-li sopky dobře vymeteny, hoří 
mírně a pravidelně, nevybuchují, “ říká-
val. Sopky své planety nijak neničil, ani 
se je nesnažil uhasit, jen měl nad nimi 
nadhled a kontrolu. 

Zdá se mi to jako velice trefný obrázek 
dobré emocionální hygieny. Nedělat, že 
na své city nemám právo, nepotlačovat 
je, ani se jimi nenechat unášet. Jen jim 
dát v pravou chvíli průchod, ba dokon-
ce nezapomenout ani na jizvy a šrámy 
dávno zacelené, ale přece jen na dotek 
citlivé. Z pocitů palčivých a spalujících 
pak mohou vzniknout projevy hřejivé 
a veskrze prospěšné. („A bylo to ohrom-
ně užitečné, když bylo potřebí ráno 
ohřát snídani.“)

A tak se obyčejný každodenní uklí-
zecí rituál malého prince stal nenápad-
ným, leč nezbytným předpokladem pro 
to, aby uměl klást ty správné otázky, 
mohl se projít pomalu ke studánce, měl 
trpělivost s jednou květinou nebo neli-
toval času na to, aby si ochočil lišku.

Přeji vám, abyste každého dne pocítili 
vděčnost za to, že se probudíte na své 
planetě, a měli chuť na ní vesele hospo-
dařit. Nestarali se o to, co mají ostatní, 
co chybí nebo přebývá na jejich plane-
tách. Zodpovědnost přece neseme pou-
ze za své rašící výhonky baobabů a za 
vlastní nevymetené sopky. Když se to 
dělá pravidelně, je to prý velice snadné. 

Čas od času si říkám, že už si v sobě 
musím udělat konečně pořádek a Pánu 
Bohu vyznat všechno, co mě tíží. Jenže 
když se do toho pak pustím, narazím 
na jakýsi propletenec větších i menších 
záští, bolístek, křivd, závistí a neod-
puštění, že si s tím nevím rady. Netu-
ším, odkud vlastně začít vyznávat a co 
je kořenem mých potíží. Inu, po jedné 
rostlině se to vytrhává mnohem lépe 
než po trsech všemožně odolných ple-
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Poslední slovo
má Ježíš

Od neporozumění
téměř k tragédii

poezie / příběh ze života

Umění malých kroků 
Antoine de Saint-Exupéry

Neprosím o zázrak, Pane, 
ale o sílu pro všední život.

Nauč mě umění malých kroků.

Udělej mne vynalézavým a nápaditým,
udělej mě sebejistým ve správný čas.

Obdaruj mě jemnocitem,
abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého.

Prosím o sílu kázně a míry,
abych jen tak neproklouzával životem
a své dny si rozumně rozdělil;
abych nezaspal záblesky světla a vrcholy,
a abych si alespoň tu a tam našel čas 
na umělecký zážitek.

Dovol mi utvrdit se v tom, že snít 
o minulosti či budoucnosti mi nepomůže.

Pomoz mi co nejlépe zvládnout to, 
co je nejblíže, pomoz mi pokládat právě 
prožívanou hodinu za nejdůležitější.

Ochraň mě před naivní vírou,
že v životě musí jít všechno hladce.
Daruj mi střízlivé poznání, 
že těžkosti, porážky, neúspěchy a zklamání 
jsou přirozenou součástí života, 
že díky nim rosteme a dozráváme.

Připomínej mi, že srdce se často staví proti rozumu.

Pošli mi v pravou chvíli někoho,
kdo má odvahu říct mi pravdu s láskou.

Chléb každodenní dej mi pro tělo i duši,
projev tvé lásky, přátelské echo,
a alespoň tu a tam náznak, že budu užitečný.

Vím, že mnoho problémů se řeší nekonáním;
dej, abych dokázal čekat.

Ať vždy nechám tebe i ostatní domluvit.

To nejdůležitější si člověk neříká sám.

To nejdůležitější mu bývá řečeno.

Ty víš, jak moc potřebuji přátelství.

Dej, abych dorostl této nejkrásnější, nejtěžší, 
nejriskantnější a nejněžnější záležitosti života.

Vnukni mi pravou chvíli a pravé místo,
kde mohu zanechat balíček dobra, slovy či beze slov.

Chraň mě před strachem, 
že bych mohl promarnit svůj život.

Nedej mi to, co si přeji, 
ale to, co potřebuji.

Nauč mě umění malých kroků!

Dušan Dadák se jako distributor literatury křesťanského vyda-
vatelství Návrat domů setkává se spoustou lidí, kterým slouží 
nabídkou knih nebo rozhovorem. Vedle toho však v rámci své 
práce už několik let pomáhá lidem se začleněním do společnosti 
tím, že nabízí místo asistenta. Dušanovi to občas usnadní prá-
ci a lidé, kterým pomáhá, se učí novým dovednostem, cestují 
a získávají praxi. Zároveň jim prakticky pomáhá se zvládáním 
jejich životních těžkostí. V kontaktu s těmito lidmi prožil Dušan 
i následující životní zkušenost.

Podobně jako v případě několika předchozích Dušanových 
spolupracovníků našel svou cestu ke Kristu i mladý Rom, o němž 
je tento příběh. Uvěřil v Boha a ve svém duchovním vývo-
ji postupně prožil několik zklamání, která jeho vztah s Bohem 
poznamenala. Mladý muž očekával, že Ježíš Kristus bude napl-
ňovat jeho potřeby podle představ, které o něm měl, ale nesta-
lo se tak. Je pochopitelné, že očekávání mladého Roma nemohl 
naplnit ani Dušan. 

Určitou dobu se spolu neviděli a pak zazvonil ve skladu, kde 
Dušan pracoval, zvonek. Dušan šel otevřít a u dveří uviděl zná-
mou tvář. Zarazil ho však její zvláštní výraz, který předtím neza-
znamenal. V té chvíli se na motorce přiřítil Mirek, jiný z Dušano-
vých spolupracovníků. Když mladík Mirka uviděl, dal se na útěk. 
Obě reakce spolupracovníků, totiž neočekávaný úprk prvního 
i náhlý příjezd druhého, Dušana překvapily. Zeptal se tedy Mir-
ka, který před ním zůstal stát: „Co tu děláš?“ Mirek odpověděl: 
„Dostal jsem pokyn, že mám za tebou okamžitě přijít!“ Ani Mirek 
ani Dušan však nevěděli proč.

Později se Dušan s Romem, který se tak náhle objevil a opět 
zmizel, setkal znovu. Přišel se Dušanovi omluvit a vysvětlit mu 
své chování. V pokání před Dušanem vyznal: „Měl jsem pod 
mikinou připravený nůž a chtěl jsem ukončit tvůj život.“ Důvod? 
Frustrace z vlastního života a žárlivost na Dušanův „úspěch“.

Pro Dušana to byla cenná životní zkušenost. Uvědomil si, že mu 
Bůh zachránil život, když poslal či vypudil Mirka, aby svým náh-
lým příjezdem zabránil tomu nešťastníkovi v zamýšleném činu. 
Bůh rozhoduje o tom, jak a kdy nás odvolá ze života. S každým 
z nás má zde na zemi svůj záměr. 

Tato živá zkušenost nás zároveň vyvádí z teoretizování o Bohu. 
Ukazuje totiž, že On skutečně jedná. Je paradoxní, že živého Ježí-
še můžeme někdy zažít právě v okamžicích přibližující se smr-
ti. Nakonec okomentoval Dušan své vyprávění krátkou větou: 
„Poslední slovo má přece jen Ježíš.“
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Život rozezvučený melodií
Boží milosti

vzpomínka

Čtvrtého srpna 2015 zesnul v Bohu-
mínské městské nemocnici bratr v Kris-
tu, Zdeněk Filípek. Pán ho odvolal ve 
věku 86 let. Desátého srpna se s ním 
přišli rozloučit na městský hřbitov jeho 
nejbližší, sbor, přátelé a známí ze širo-
kého okolí. Horké odpoledne bylo pří-
značné pro rozloučení s člověkem, kte-
rý svou vřelostí a teplým úsměvem celá 
desetiletí tvořil příjemnou atmosféru 
bohumínského Křesťanského sbo-
ru. Připomeňme si jeho lidskou pouť 
a odkaz, který zde zanechal, 11. veršem 
16.žalmu:

„Stezku života mi dáváš poznat, 
vrcholem radosti je být s tebou, 

ve tvé pravici je neskonalé 
blaho.“ 

Zdeněk Filípek se narodil 12. ledna 
roku 1929 v Orlové-Lazích v rodině 
železničáře Františka Filípka. Maminka 
věnovala svému jedinému dítěti všech-
nu péči. Do školy chodil v Bohumíně-
Pudlově, kde měl skvělou paní učitelku 
i řídícího. Maminka byla horlivou kato-
ličkou a snažila se svého syna vést k víře 
v Boha. Ten však již v deseti letech pře-
stal věřit v Boží existenci. Vadila mu for-
málnost a zneužívání Božího jména. Po 
polském záboru Těšínska žili s rodinou 
několik měsíců v železničním vagóně 
a pak ve společném bytě s početnou 
rodinou v Ostravě-Přívoze, kde to čas-
to velmi jiskřilo. Pak přišlo válečné 
období, pobyt ve Valašském Meziříčí 
a zprávy o vyvražďování vesnic, proná-
sledování partyzánů a nemocích jako 
byl záškrt. Tehdy potkal (1940) poprvé 
svou budoucí ženu, Zdeničku. Staral se 
o ni z pověření řádových sester u její 
postýlky. Střídal plachty a dohlížel, zda 
se nedusí. Oblíbil si ji a tím byl položen 
základ jejich budoucího vztahu.

Zdeněk měl štěstí na skvělé kantory 
a ti ho doporučili ke studiu na peda-
gogickém ústavu. Tehdy coby student 
začal Zdeněk žít svůj život podle vlast-
ních představ. V období vzdoru vůči 
Bohu napsal báseň a v ní verš: “Vstaň 
nečekej, vždyť v tobě je síla, která zdo-
lá i hrom.” Věnoval se sportu, který 

mu rodiče zakazovali. Později, když se 
dostal z jejich dohledu, uzavíral hazard-
ní sázky na různé sportovní a automo-
bilové výkony. Takto získané peníze pak 
utrácel s kamarády. Bůh mu byl milos-
tivý, takže při jedné z havárií vyvázl ze 
zcela zdemolovaného auta bez zranění. 

Z Ústavu pro vzdělání učitelů hudby 
přešel na doporučení otce, který byl 
tehdy vážně nemocný, na střední školu 
technického zaměření, aby měl jistotu 
lepšího výdělku. Později začal Zdeněk 
pracovat v Hutních montážích Ostra-
va a v ŽDB. Průmysl ho živil a hudba 
povznášela. Vyučoval v ZUŠ v Hlučíně, 
ale také v Šilheřovicích a v Hati.

V roce 1953 nastoupil základní vojen-
skou službu. Během jednoho vojen-
ského transportu (1954) dostal spolu 
s ostatními vojáky zápal mozkových 
blan. Penicilin byl tehdy vzácností. 
Z 25 nemocných přežili jen dva. Zde-
něk Filípek se tehdy podruhé narodil. 
Ošetřující řádová sestra se za něj modli-
la a připravovala jeho rodiče na nejhor-
ší. Po autohavárii se šťastným koncem 
tak Bůh projevil svou milost Zdeňkovi 
podruhé.

Když se uzdravil a vrátil do civilu, 
rozvíjel svůj vztah se Zdeničkou, kte-
rá mezitím vyrostla v dívku. Znovu se 
potkali v Hodslavicích před vojenskou 
službou a on o ni nepřestal usilovat. 
V roce 1956 měli svatbu. Prožili spolu 
v manželství 59 let. Zdeněk své ženě 
nikdy neřekl jinak než Zdeňko nebo 
Zdeničko. Když spolu chtěli mít dítě, 
objevila se překážka. Ve sklíčenosti 
volal Zdeněk pokorně k Bohu, které-
ho ještě neznal osobně: “Bože, pokud 
existuješ, tak mě, prosím, vyslyš!” Po 
modlitbě získal zvláštní jistotu, že se 
tak stane a již během měsíce očekávali 
dítě. Od té chvíle Zdeněk věděl, že Bůh 
existuje.

V té době četl různé knihy z oblas-
ti filozofie, mystiky a experimentální 
psychologie. A snažil se najít výcho-
disko pro svůj život. Jeho přítel, Milan 
Koša mu doporučil číst Bibli a Zdeněk 
začal volat k Bohu, aby mu ukázal ces-
tu k pravdě. Najednou se v něm zrodi-

la myšlenka: pokud jeho spící dcerka 
začne plakat v okamžiku, kdy Zdeněk 
vztáhne ruku na své okultní knihy, bude 
to znamení, aby je spálil. A tak se i sta-
lo. Zdeněk se dotkl knih a jeho dcera 
začala okamžitě plakat. Zdeněk v tom 
poznal zásah vyšší moci a okultní kni-
hy spálil v peci. Přijal pozvání od svého 
přítele, aby navštívil Křesťanský sbor 
v Bohumíně. 

Na prostých bratrských shromáždě-
ních se ho zvěst evangelia silně dotýkala 
a víra křesťanů ho stále více přitahova-
la. Nakonec uvěřil, že Ježíš zemřel i za 
jeho hříchy a přijal od něj nabízený dar 
spásy. Bible jasně říká, že jsme spaseni 
Boží milostí skrze víru v Krista. Spasení 
si nemůžeme zasloužit, je to dar Boží. 
A Zdeněk tento dar odpuštění a nového 
života v roce 1957 přijal. Kristus změnil 
jeho život, naplnil ho radostí a zvlášt-
ním pokojem.

Zdeněk se stal platným členem sboru, 
doprovázel zpěv na hudební nástroje, 
sloužil Božím slovem na shromáždě-
ních a na začátku 80. let se stal moto-
rem rekonstrukce sborového domu 
na Družstevní ulici. Šířil kolem sebe 
atmosféru radosti a uměl být vděčný 
za všechno, co Bůh do jeho života při-
nášel. Už několik let pravidelně nav-
štěvuji Bohumínský sbor a Zdeněk mě 
vždy mile přivítal, objal a rozdával slova 
povzbuzení. Jeho velkým přáním bylo, 
aby Boží lásku, kterou v Ježíši Kristu při-
jal, poznali i jeho kamarádi a známí.

Ještě v neděli hrál ve sboru na hous-
le. Po těžkém infarktu byl převezen do 
nemocnice a odtud ho Pán 4. srpna 
povolal k sobě ve věku 86 let. Davidův 
pamětní zápis 16. žalmu vystihuje život 
a vyznání bratra Zdeňka Filípka:

Ochraňuj mě, Bože, utíkám 
se k tobě! Pravím Hospodinu: 

„Ty jsi, Panovníku, moje 
dobro, nad tebe není.“ 

Svatým, těm, kteří jsou v této 
zemi, pravím, těm vznešeným, 

jež jsem si oblíbil nade všechno: 
„Útrapy si rozmnožují, kdo běhají 
za jinými bohy. Ani trochu krve 
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v úlitbu jim nedám, jejich jméno 
nepřejde mi přes rty.“ Hospodin 

je podíl mně určený, je můj kalich; 
můj los držíš pevně, Hospodine. 
Měřicí provazce mi padly v kraji 
blaha, moje dědictví je velkolepé! 

Dobrořečím Hospodinu, on 
mi radí, i v noci mě moje ledví 

napomíná. Hospodina stále před 
oči si stavím, je mi po pravici, 

nic mnou neotřese. Proto se 
mé srdce raduje a moje sláva 
jásá, v bezpečí přebývá i mé 

tělo, neboť v moci podsvětí mě 
neponecháš, nedopustíš, aby se 
tvůj věrný octl v jámě. Stezku 

života mi dáváš poznat; vrcholem 
radosti je být s tebou, ve tvé 
pravici je neskonalé blaho.“

V 10. verši se král David zmiňuje 
o smrtelném nebezpečí, které ohrožo-
valo jeho život. Neříká nic konkrétního, 
ale náznak je to jasný. Také Zdeňko-
vi šlo při autonehodě nebo při zápalu 
mozkových blan o život. Když řešil své 
existenciální otázky, našel východisko 
v Hospodinu stejně jako král David. 
V jeho svatyni našel svou ochranu.

Pro Zdeňka Filípka se tou svatyní sta-
lo společenství věřících lidí. Podle Ježí-
še i apoštolů je Božím chrámem církev 
i křesťan jako jednotlivec. Bůh chce mít 
s člověkem otevřený vztah. Zdeněk se 
Bohu otevřel a šel s ním pokorně životem.

A jako se pro Davida stala útočištným 
místem svatyně Hospodinova chrámu, 
tak Zdeněk nacházel útočiště a bez-
pečné místo ve společenství věřících 
a v naslouchání Božímu slovu. To byl 
jeho bezpečný prostor, který navíc roze-
zníval zvukem houslí, jež mistrovsky 
ovládal. Vyrobil je jeho otec na základě 
zvláštního zjevení, jež dostal ve snu. 
Housle „Filípky“ vyhrály v roce 1950 

soutěž v pražském Karolinu. Zdeněk 
na ně tehdy hrál a jejich zvuk zvítězil 
nad zvučnými jmény stavitelů houslí  
i muzikantů, jako byl David Oistrach. 
Na tomto rodinném nástroji pak Zde-
něk hrál na bohoslužbách k oslavě své-
ho Boha.

Žalmista vyznává, že Hospodin je 
jeho panovníkem a jeho dobrem. Jak 
často jsme to slyšeli z úst Zdeňka Filíp-
ka! Ty jsi byl, Pane Ježíši, jeho dobrem 
a nad tebe v životě Zdeňka nebylo. 
Davida, jako autora žalmu, i Zdeňka, 
který z něj čerpal, dělí od sebe tisíce 
let, přesto je spojuje zvláštní souzvuk. 
Jsou spojeni životní zkušeností důvěry 
v Hospodina. Oba, král David i bratr 
Zdeněk vyznávali:

 „Ty jsi Panovníku moje dobro, 
nad tebe není!“ 

A z této jednoduché věty se rozví-
jí motiv a vytváří se melodie, která 
dokáže prostoupit celý lidský život. Ten 
Zdeňkův zněl jasným tónem, jasnou 
melodií lásky. Šířil ji kolem sebe a vzpo-
mínka na ni bude pozůstalé provázet 
až do opětovného setkání s ním. Před 
očima mi zůstane jeho tvář, tvář radost-
ného a spokojeného člověka, který 
mě vítá, objímá a těší dobrým slovem. 
Zůstane mi obraz člověka, který se ke 
konci pohyboval nejistě a s námahou, 
ale když vzal do rukou housle, byl jeho 
projev lehký, jistý a radostný. Vznášel 
se spolu s melodií vstříc Bohu, kterému 
jsme se společně snažili vyzpívat naši 
vděčnost za záchranu. 

Každý, kdo vírou přijal, že Ježíš 
zemřel za jeho hříchy, má život věčný, 
nepodléhá soudu, ale přešel již ze smr-
ti do života. Kdo tomu věří a nechá se 
unášet melodií nezasloužené spásy 
z milosti, ten má také naději na setkání 

se Vzkříšeným Kristem. A nejen s Ním, 
ale i se všemi, kdo se Ježíši, stejně jako 
zesnulý Zdeněk Filípek, odevzdali. 

To jsou ti svatí v zemi a vznešení, 
které si žalmista oblíbil nade všechno. 
Každý, kdo přijme Ježíše a věří v jeho 
jméno, stává se královským kněžstvem 
a národem odděleným pro Boha. A tuto 
zprávu se Zdeněk snažil přiblížit lidem 
kolem sebe. Byl toho plný. Věděl, že 
každý, kdo běhá za jinými bohy, si jen 
rozmnožuje trápení. Král David, autor 
žalmu, nechtěl přinášet úlitbu jiným 
bohům, jejich jména neuctíval. Hos-
podin byl smyslem jeho života, ON 
držel pevně los jeho života ve své ruce 
a vyměřil mu místo v kraji blaha. Jeho 
dědictví je velkolepé.

Náš bratr v Kristu, Zdeněk Filípek, 
získal důvěru ve vzkříšeného Ježíše 
Krista. Stavěl si ho před oči, radoval se 
v něm a cítil se v něm bezpečně. Věděl, 
že ho Ježíš nenechá v moci podsvětí 
stejně jako to vyznával i autor žalmu: 
“dáváš mi poznat stezku života; vrcho-
lem radosti je být s tebou, ve tvé pravici 
je neskonalé blaho.”

Zdeněk odešel. Jeho nejbližší, 
manželka, dcera se zetěm, i vnoučata 
a pravnoučata se s ním rozloučili. Pro-
žili s ním krásné i těžké okamžiky. Útě-
chou je jim biblická naděje setkání se 
Stvořitelem a Zachráncem. Zdeněk Filí-
pek už je v cíli. Měli bychom mu vlastně 
závidět, ale Bůh má s námi zde na zemi 
ještě svůj záměr. 

Naše životy jsou jako řeka. Pramen 
Labe, který vyvěrá na Labské louce, se 
zdá být malým potůčkem. Pak najednou 
padá do propasti Labského dolu a začí-
ná se klikatit v meandrech, aby nako-
nec nabral na síle a stala se z něj řeka, 
která dává nejeden užitek než se vlije 
do moře, kde se nám ztrácí. Když jsem 
takto Labe sledoval z vyhlídky Pančav-
ských vodopádů, uvědomil jsem si tu 
hlubokou symboliku s lidským životem. 
Dítě je plné smíchu a radosti a pohybuje 
se stejně rozverně jako potůček na Lab-
ské louce. Bez starostí teče dolů a neví 
že na něho čeká hluboký pád dolů a že 
se z toho údolí bude složitě vymotá-
vat. Když se však našeho života ujme 
Bůh a dá našim břehům směr, pak náš 
pokojný proud dostane neuvěřitelnou 
sílu, aby nakonec vyústil tam, kam pat-
ří, totiž v Bohu. V něm je naše největší 
radost. Život Zdeňka Filípka je toho 
krásným příkladem.

vzpomínka

Manželé Zdeňka 

a Zdeněk Filípkovi
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křesťanský život

Láska k bližním je pravděpodobně 
nejčastější heslo, které se lidem vybaví, 
když se jich někdo zeptá na podstatu 
křesťanství a na nejdůležitější ctnosti. 
„Věřím v Boha lásky k bližním“, vyjá-
dřila se známá televizní 
moderátorka v jednom 
interview. Podíváme-li se 
na dlouhé dějiny křesťan-
ství, pak m ůžeme skutečně 
– navzdory všem zmatkům 
a temným obdobím – zře-
telně rozeznat právě tuto 
charakteristiku. Byli to čas-
to křesťané, jejichž inova-
tivní angažovanost vyvolala 
velké společenské změny. 
W. Wilbeforce, J. Newton 
a A. Lincoln investovali 
svůj život do odstranění 
otroctví. A. H. Francke se 
zasadil o udržitelné vzdělá-
ní a pokrok. F. W. Reifeis-
sen vstoupil do dějin jako 
německý sociální reformá-
tor. J. H. Wichern se svým 
diakonickým zařízením 
„Rauhes Haus“ a Raku-
šan dr. Hermann Gmeiner 
s „SOS vesničkami“ zavedli 
společenské reformy, pro-
tože mladistvým poskytli 
domov, výchovu a práci.

Láska k bližním a dob-
ročinnost (filantropie) jsou 
i v dnešní době uznávané hodnoty. 
Existují dojemné příběhy lidí, kteří 
se nesobecky zasadili za jiné, dokon-
ce vydali všanc i své životy, aby jiné 
zachránili. Nezapomenutelný je příběh 
vychovatelky, jež skočila za dítětem, 
které během lesní procházky spadlo 
do hluboké jeskyně. Takoví lidé jsou 
veřejně vyznamenáváni a jsou považo-
váni za hrdiny. V naší zemi existu-
je cena Michala Velíška, střihače TV 
Nova, který se 13. září 2005 zastal na 
pražském Karlově náměstí napadené 
ženy s kočárkem a byl přitom zastřelen. 
Tuto cenu uděluje nadace ADRA každo-
ročně lidem, kteří prokázali občanskou 

statečnost v situacích, kdy šlo o život či 
zdraví jiných lidí.

Charitativní instituce (jako třeba Klo-
kánek, Paraple či Dobrý anděl) mají 
vysoký kredit. Benefiční galakoncerty 

se přenášejí televizí a přinášejí neza-
nedbatelné sumy od dárců pro sociální 
projekty lásky k bližním.

Na druhé straně je ale tvrdou skuteč-
ností také chladná položená otázka jed-
né mladé dívky: „Proč bych měla milo-
vat své bližní?“ Milovat bližního člově-
ku nic nepřináší a nemilovat bližního 
se stalo přímo výrazem boje o přežití. 
Kdo je zraněný, musí se zatvrdit, aby 
se účinně bránil. Jen srdce z kamene 
je schopno odporovat. Sentimentální 
projevy, jako je láska k bližním, se sem 
prostě nehodí.

Pravdou je také to, že ve společnos-
ti, která byla již před 30 lety známým 

sociologem Christopherem Laschem 
označena za narcistickou, myslí každý 
v prvé řadě sám na sebe. Milovat nepřá-
tele tedy očividně vůbec není na pořadu 
dne, a to jak ve starověku, tak i v dnešní 

společnosti. Zdá se to být 
jednoduše nemožné, nere-
levantní a neatraktivní. 

Filosofie a dějiny

Láska k bližním 
v křesťanském pojetí se 
v antické filosofii nevy-
žadovala. Nejvyšší cíl 
člověka pro Aristotela je 
dosáhnout dobra a toho 
nejlepšího, blaženosti, 
(eudemonie) (Nikomacho-
va etika 1,1). Vyjdeme-li 
z toho, můžeme pochopit 
jeho koncepci sebelásky 
(IX, 4.7). Teprve ten, kdo 
miluje sebe, se může dob-
ře setkat s druhým. Jedi-
nec se v druhém téměř 
zdvojnásobuje. Vlastní já 
se rozšiřuje v přátelství. 
Zde je zaměření a omeze-
ní aristotelovské etiky lás-
ky. Filia u Aristotela není 
srovnatelná s křesťanskou 
láskou k bližnímu, protože 
ji lze pěstovat jen k několi-
ka málo jedincům, k nimž 
máme dobrý vztah.

Přátelství k lidem (filantropie) existo-
vala již v antické filosofii. Je to všeobec-
ně přátelský postoj vůči jiným kolem 
nás. Dokonce lze tímto způsobem chá-
pat i spropitné. Pro vzdělané Římany 
je lidskost (humanitas) ctností, která 
poskytuje informaci o vzdělání, kulti-
vovanosti a všeobecné vlídnosti. Cicero 
trvá na tom, aby se vůči ostatním náro-
dům postupovalo lidsky.

S filantropií se nejčastěji setkáváme 
u Plutarcha (45-125 po Kr.). Ten ji kla-
de na vrchol ctností a popisuje mnoho 
způsobů chování, které lidem k ní při-
spívají. Zdvořilost a velkorysost k tomu 
patří právě tak jako občanskoprávní 

Ctnosti
Láska k bližním a k nepřátelům

(7. díl)

Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým 
svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. 

5. Mojžíšova 6,5
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stát, který odlišuje od barbarského, kte-
rý lidskost nezná.

To, že i mezi pohany byla známa dob-
ročinnost a láska k bližním, nám uka-
zuje také Nový zákon. V knize Skutků 
(28,2) popisuje Lukáš, jak domorodé 
obyvatelstvo ostrova Malta prokázalo 
Pavlovi a ostatním trosečníkům neob-
vyklou dobročinnost (filantropii).

Jako humanismus se označuje světo-
vý názor, na který se odvolává západ-
ní filosofie, který zdůrazňuje lidskou 
důstojnost a přiznává toleranci a svobo-
du.

Musíme zmínit také altruismus, pro-
tože podle tvůrce tohoto pojmu Augusta 
Comte je chápán jako protiklad k egois-
mu a zahrnuje chování, které zahrnuje 
dobrem ostatní.

Bible

Dvojnásobné přikázání lásky ukazu-
je jádro křesťanské víry: Milovat Boha 
celým srdcem a bližního jako sebe sama 
(Mk 12,35-40; podle 5M 6,5; 3M 19,18) 
je podle Ježíše nejdůležitější přikázání, 
ve kterém jsou shrnuta všechna ostatní 
přikázání a všechna poselství proroků 
(Mt 22,35-40; L 10,25-28). A protože se 
Boží láska týká všech lidí, vztahuje se 
také láska k bližním na všechny lidi, 
dokonce i na nepřátele. V Lukášově 
evangeliu Ježíš připojuje příběh o milo-
srdném Samařanovi, aby nám ukázal, 
že neexistuje žádná výmluva, abychom 
nemuseli bližního milovat, i kdyby to 
byl nepřítel – zde Žid, o kterého pečoval 
Samařan (tedy nepřítel) – (L 10,29-37).

Pojem filantropie – lásky k lidem 
– známe z Bible. V Novém zákoně se 

vyskytuje podstatné jméno filantropia 

dvakrát (Sk 28,2 a – se vztahem na Kris-
ta – Tt 3,4), filantropos (jako příslovce) 
jednou (Sk 27,3) a také v Septuagintě, 
ve starořeckém překladu Starého záko-
na se také používá slovo filantropia. Ten-
to postoj odráží Boží podstatu (Tt 3,4). 

Zvláště Jan ukazuje ve svých dopi-
sech a ve svém evangeliu, že všechna 
láska k lidem, k bližním i k nepřáte-
lům má svůj původ v Bohu a ne v nás. 
„Láska je od Boha“ (1J 4,7). Do určité 
míry můžeme milovat i my jako při-
rození lidé. Ale předávat pravou lásku 
dál může nakonec jen ten, kdo ví, že 
ho Bůh miluje a že v jeho srdci je „roz-
lita Boží láska“ (Ř 5,5). A proto (1J 4,19).: 
„My milujeme, protože Bůh napřed miloval 
nás.“ Proto není sporu o důležitosti čin-
né lásky k lidem a Jan zdůrazňuje (4,8): 
„Kdo nemiluje, nepoznal Boha“ a dokon-
ce nás vybízí (3,16): „A tak i my jsme 
povinni položit život za své bratry.“ 
Větší láska neexistuje (J 15,13). Že se to 
vztahuje i na bratra (1J 2,9-11), není tře-
ba dokazovat.

Jak to ale vypadá s láskou k nepřáte-
lům? Můžeme a máme ji žít?

Při lásce k nepřátelům každý cítí při-
rozenou hranici, kterou lze překonat 
jen jinou než vlastní silou. Boží láska 
ukazuje svou, hranice překonávající 
moc,právě na hříšnících a nepřátelích 
(Ř 5,8.10): „Bůh však prokazuje svou lásku 
k nám … když jsme ještě byli hříšní … my, 
Boží nepřátelé.“ Tak je v Novém záko-

ně ukázána láska k nepřátelům jako 
nejčistší a nejsilnější forma Boží lásky. 
Ježíš se dokonce i na kříži modlí za své 
nepřátele (L 23,34): „Otče, odpusť jim, 
vždyť nevědí, co činí.“ A první mučedník 
Štěpán to dělá stejně jako on (Sk 7,60): 
„Pane, odpusť jim tento hřích!“ Pavel nás 
vybízí (Ř 12,14): „Svolávejte dobro na ty, 
kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo“ 

Zde je nejvýrazněji rozeznatelný 
rozdíl mezi všeobecnou antickou eti-
kou, která lásku k nepřátelům nezná. 
Křesťanská láska k bližním a k nepřá-
telům proráží spirálu zla a překonává 
nenávist, jako síla těch, kdo byli vysvo-
bozeni Boží láskou. Je projevem a důka-
zem smíření, a máme ji z Boží milosti 
žít.

Důsledky

Modlete se konkrétně za lidi, kteří vás 
nemohou vystát, a povšimněte si, co se 
stane.

Vykonejte pro jednoho člověka kon-
krétní čin lásky a zjistíte, co způsobí. 
Nedělejte to tak, aby vás při tom viděli 
lidé.

Přemýšlejte jako sbor, jak můžete 
lidem ve svém okolí prokázat konkrétně 
lásku k bližním.

křesťanský život

Spoločný 

obed na letnej 

biblickej škole 

v Novom Meste 

nad Váhom
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oslovilo ma

Návrat domů, 2011, 215 strán
Nie je to dávno, čo som písala o kni-

he Johna Ortberga „Chcete-li kráčet po 
vodách, musíte vystoupit z lodi“, ktorá 
ma veľmi zaujala svojim štýlom a pre-
dovšetkým svojimi myšlienkami. A tak 
som siahla aj po ďalšej knihe od tohto 
autora, tentoraz pod názvom 
„Všichni jsou normální… na 
první pohled“. Táto kniha po-
jednáva o človeku, o tom, ako 
ho Boh stvoril a ako ho po-
značil pád do hriechu a tiež 
o tom,  ako si vytvoriť a udr-
žať vzťahy s ľuďmi, ktorí sú 
následkom hriechu tak tro-
chu „nenormálne“.

Človek je stvorenie, ktoré 
nedokáže žiť izolovane bez 
spoločenstva (aspoň teda ur-
čite nie dlhodobo), ale na dru-
hej strane nedokáže vo svo-
jej mysli vypnúť „program“ 
posudzovania a hodnotenia 
druhých. Hneď prvá kapito-
la knihy má provokujúci ná-
zov: „Normální? Nic takové-
ho neexistuje!“ Autor sa sna-
ží poukázať na našu mylnú 
predstavu alebo očakávanie, 
že nájdeme pre vzťah nieko-
ho, kto je normálny. Podľa 
čoho sa však taká „normál-
nosť“ meria? Ak chceme zis-
tiť, čo „normálny“ v skutoč-
nosti znamená, musíme sa na 
to pozrieť z Božej perspektívy. 
Až v tomto svetle pochopíme, 
že na tejto planéte vlastne nikto naozaj 
normálny nie je, zbytočne ho budeme 
hľadať a spôsobovať si tým stále nové 
sklamania. Normálni podľa Božieho me-
radla totiž budeme až tam, v Jeho sláve, 
keď budeme s Ním prebývať v nebi. Ale 
zatiaľ sme tu na zemi, kde sme všetci 
do jedného (vrátane mňa aj vás) pozna-
čení hriechom, nosíme si ceduľku s ná-
pisom „partiový tovar“ a v tomto pozna-
ní by sme mali jeden k druhému pristu-
povať. Problém sa ešte viac komplikuje 

tým, že nikto (ani ja sám) nemá na svo-
jej ceduľke vypísané konkrétne chyby, 
ktoré treba očakávať. Tie sa odhalia až 
pri bližšej komunikácii a spolunažíva-
ní, a preto býva také náročné a kompli-
kované budovať a udržiavať vzťahy. Na-
priek všetkému sa to však oplatí, pre-

tože vzťahy sú pre nás nepostrádateľné 
z viacerých dôvodov.

„Klidně tomu můžete říkat klan, síť nebo 
třeba rodina… Ať to nazvete jakkoli, 

potřebujete něco z toho. Není dobré, aby 
byl člověk sám… Přirozeným stavem 
života lidských bytostí je vzájemné 

zakořenění v druhých. Zlato, něco jako 
ty sám pro sebe neexistuje.“

Sám Boh a Božia Trojica je príkla-
dom spoločenstva a na svoj obraz stvo-
ril aj človeka. Takže nie je nič zvláštne 

na tom, že každý z nás potrebuje nejaký 
ten vzťah či spoločenstvo. Často sa na 
margo osamelosti hovorieva, že v člove-
ku je prázdne miesto v tvare Boha, kto-
ré dokáže vyplniť len Boh a tým je prob-
lém samoty vybavený. Ale už sa nehovo-
rí o tom, že Boh vložil do nás aj prázdne 

miesto v tvare človeka, ktoré ne-
môže vyplniť nič iné, ani On sám. 
Adam mal nerušené spoločenstvo 
s Bohom, no napriek tomu Boh vy-
hlásil, že nie je dobré človeku byť 
samotnému a stvoril mu partne-
ra. Takže nielen spoločenstvo s Bo-
hom, ale aj spoločenstvo s ľuďmi, 
je našou prirodzenou potrebou. 
Ako však docieliť fungovanie vzťa-
hu či spoločenstva v reálnom svete 
s reálnymi „nenormálnymi“ ľuď-
mi, ktorí sú okolo nás?

Autor túto problematiku zblí-
ženia sa a vzťahov pekne vykres-
ľuje na príklade jedného malého 
ale veľmi pichľavého zvieratka me-
nom urzon kanadský. Je to hloda-
vec, na ktorého tele sa nachádza 
okolo tridsaťtisíc ostňov. Môže ich 
zapichnúť do nepriateľa, pri čom 
telesná teplota nepriateľa spôso-
bí roztiahnutie maličkého háči-
ka, takže osteň veľmi pevne drží. 
Rany sa môžu zapáliť, pri vážnej-
ších stavoch môžu zasiahnuť vnú-
torné orgány a nakoniec aj zabiť. 
Urzoni žijú dosť samotárskym ži-
votom a stretnutia s inými tvormi 
riešia väčšinou dvoma spôsobmi: 
útekom alebo útokom.

„Urzoni ovšem nechtějí být sami 
navždy. Koncem podzimu se myšlenky 

mladého urzona začnou zaobírat 
láskou. V případě urzonů je ovšem 

láska dost riskantní podnik. Urzonky 
jsou vůči pozvání na večeři a do kina 

příznivě naladěné jen jednou do roka… 
A když navíc urzoní slečna řekne ne, 
je to nejrespektovanější odmítnutí 

v celé živočišné říši… Urzon má tedy 
dilema: jak se přiblížit, a nepřijít přitom 

k úhoně?“

John Ortberg
Všichni jsou normální… 

na první pohled
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PAVEL DAVID

DĚKUJEME

oslovilo ma / poďakovanie

AUTOR RECENZIE: 
JANA ČÍŽOVÁ

Aj my všetci riešime takúto dilemu, 
pretože aj my nosíme so sebou svoj 
vlastný bojový arzenál v podobe od-
mietnutia, sebectva, pokrytectva, zá-
visti, možno strachu… a ak sa prá-
ve nepokúsime o útek, väčšinou pre-
jdeme rovno do útoku. Často zisťuje-
me, že ubližujeme tým, s ktorými ch-
ceme byť, a oni zase ubližujú nám. Ale 
napriek všetkému sú vzťahy možné, 
dokonca aj medzi urzonmi kanadský-
mi, pretože Boh pozná spôsob, ako sa 
priblížiť a neublížiť. Podrobnosti sa do-
zviete v knihe. Dočítate sa napríklad 
o tom, čo to vlastne skutočné spolo-
čenstvo je, čo musíme do neho inves-
tovať a na druhej strane, čo na oplátku 
spoločenstvo prinesie nám. Autor tiež 
hovorí, ako vytvárať a udržiavať vzťa-
hy a poukazuje aj na chyby, ktorými 

všem dárcům, kteří se podíleli na 
sbírce pro chalupu na Nivách během 
konference Křesťanských sborů letos 
v Třinci. Při této sbírce bylo vybráno cel-
kem 41 291 Kč. Tuto částku použijeme 
pro stavbu přístřešku na palivové dřevo, 
které musí alespoň 2 roky schnout, než 
se s ním začne topit.

naše vzťahy a spoločenstvá rozbíjame 
(často aj celkom nevedome). Píše na-
príklad o vzájomnej dôvere, o tom, ako 
a kedy sa jeden druhému otvoriť či ne-
otvoriť, ako riešiť vzájomné konflikty, 
čo je to odpustenie a ako ho zrealizo-
vať, dočítate sa o tzv. „pravidlách vzťa-
hovej premávky“ či o dôležitosti „spo-
ločenstva nosidiel“ a nájdete tam mno-
ho ďalších „tanečných krokov“ v tanci 
zvanom vzťah.

„Přírodovědec David Costello
popisuje výjev, který je příliš 

krásný na to, aby si ho někdo jen 
tak vymyslel: Samci a samice 

spolu před pářením 
tráví několik dní. 

Občas se dotýkají tlapkami 
a dokonce chodí po zadních. 
Říká se tomu urzoní tanec.

Jen Bůh mohl vymyslet něco takového 
jako dva urzony, kteří spolu tlapku 

v tlapce tančí foxtrot, i když je při tom 
nevidí nikdo jiný než oni sami a On. Zdá 

se, že odpověď na starobylou otázku, 
jak se milují dva urzoni, zní: schovají 

bodliny a naučí se tančit.“

Na záver už len dodám jednu malú po-
známku: nečítajte túto knihu s myšlien-
kami typu „toto by mal vedieť môj su-
sed“ alebo „to je presne o mojom kole-
govi, partnerovi, bratovi či sestre…“ Ak 
chcete mať z knihy úžitok, musíte ju čí-
tať s pohľadom upretým na seba a do 
svojho srdca, dovoliť jej, aby prehovára-
la priamo k vám a nie k vašim blízkym, 
priateľom, známym či neznámym.

Pro realizaci stavby přístřešku s kuba-
turou 69 m3 byla oslovena místní tesař-
ská firma, která předala cenovou nabíd-
ku na cca 70 tis. Kč. Věříme, že se nám 
podaří cenu stavby dohodnout ve výšce 
vybrané částky - oslovíme další firmy, 
případně si některé práce uděláme 
sami.

Takže až Vy, kteří jste svým darem 
přispěli, přijedete na Nivy, rozhlédněte 
se kolem sebe. Váš příspěvek se na Vás 
bude usmívat v podobě přístřešku na 
dřevo, který postavíme buď ještě letos 
(podle počasí), nebo příští rok na jaře.

Za pracovní skupinu „NIVY“ ještě jed-
nou děkuje
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recenze

JAROMÍR ANDRÝSEK
KURZOVA KNIHA SLUŽBA SLOVA 

SE DÁ STÁHNOUT Z INTERNETU NA 
HTTP://WWW.BEREA.SK/B_PUBL.HTM

Nový zákon 
Radostné zprávy pro dnešní dobu
Překlad Josefa Kurze 

vydala Margita Michalková, 2014

Z pozůstalosti bratra Josefa Kurze byly 
ve spolupráci s jeho dcerou, Margitou 
Michalkovou, v roce 2014 vydány dvě 
knihy. První vyšla slovensky a je urče-
na všem, kdo slouží Božím slovem, jak 
napovídá i její titul: „Služba slova“. Je to 
praktický průvodce, který čtenáři radí 
jak pracovat s biblickým textem. Je k 
stažení na http://www.berea.sk/b_publ.
htm. Druhá kniha je dalším českým pře-
kladem Nového zákona, který dokončil 
Josef Kurz už v roce 1980.

Snahou překladatele bylo zachovat 
původní obsah v původní síle a v původ-
ním ladění. Pokouší se o dynamickou 
přesnost živého pohybu myšlenky, aby 
zachytil prožitek pisatelů původních tex-
tů a podal jej jako vlastní zážitek. Josef 
Kurz se snaží, aby jeho překlad působil 
pokud možno stejnou silou jako originál. 
Tuto snahu čtenář Radostné zprávy pro 
dnešní dobu, jak zní podtitul překladu, 
vycítí, protože mu překladatel umožňuje 
porozumět obsahu originálu stejně dob-
ře, jak mu rozuměli původní adresáti. 
Alespoň se o to hodně snaží.

Když jsem překlad začal používat při 
vyučování v církvi, reakce na něj byla 
okamžitá. Bratři a sestry si ho chtěli 
koupit. Podařilo se to však jen někte-
rým, protože obě vydání, která následo-
vala krátce po sobě, byla svým počtem 
poměrně nízká. Je možné, že se dočká-
me dalších.

Josef Kurz se snaží svým dynamickým 
přístupem k překladu vyvolat u čtenáře 
„týž svět víry, lásky a naděje, z něhož 
se zrodil původní text.“ Přestože někde 
původní text rozšíří až na dvojnásobek 
a vkládá do něj někdy celé věty, aby 
současnému čtenáři objasnil smysl tex-
tu, „přece zároveň nepřidává k původ-
nímu obsahu ani to nejmenší.“ Asi vás 
napadne, ale jak je to možné? Jednodu-
še dbá na to, aby do překladu nevnikla 
jiná myšlenka či emoce, než jakou lze 
vyčíst z řeckého textu. Snaží se sjednotit 
ducha překladu s duchem originálu.

Jako prostředek výše uvedeného sjed-
nocení, používá autor parafráze (volný, 

ale výstižný opis) a amplifikace (roz-
šíření či zvýraznění). Text tak dostává 
jinou formu při stejném obsahu a stává 
se autentickou variantou. Parafráze jsou 
součástí textu, zatímco amplifikace jsou 
umístěny do kulatých závorek. V těch 
jsou pak i texty, které chybí v nejstarších 
rukopisech (J 7,53-8,11 nebo Sk 8,37).

a také jim převracejí stupnici mravních 
hodnot svým špatným životem!“ Zkuše-
nosti, jako byla tato, vedly Josefa Kurze 
k tomu, že některá místa Nového záko-
na parafrázoval nebo amplifikoval, aby 
člověk v textu nacházel to, co je živé. 
Myslím, že ukázka z Kurzova překladu 
toho řekne více (Matouš 22,15-22):

Tehdy farizeové odešli a poradili se, 
jak by ho chytili za slovo, aby ho moh-
li dát zatknout. Rozhodli se, že k němu 
pošlou některé ze svých žáků s několika 
politickými stoupenci domu Herodova. 
A dali mu tuto lstivou otázku: „Uči-
teli, my víme, že jsi veskrze pravdivý. 
Každému řekneš podle pravdy, co Bůh 
od něho žádá. Přitom se neohlížíš na 
veřejné mínění nebo na zájmy mocných 
lidí. Také nikomu nenadržuješ. Tak nám 
tedy řekni, jak se díváš na tuhle věc: 
Dovoluje Boží zákon, abychom my Židé 
platili daň římské vládě a poslouchali 
císaře v Římě? Ano nebo ne?“ Ježíš ih-
ned prohlédl jejich zlé úmysly a odpo-
věděl: „Pokrytci, proč mi svou záludnou 
otázkou chcete nastražit past? Ukažte 
mi tu minci, kterou se platí daň.“ Poda-
li mu stříbrný peníz, na kterém byl 
vyražen obraz římského císaře a císařo-
vo jméno. Tu se jich Ježíš zeptal: „Čí je 
to obraz a nápis?“ „No přece císařův,“ 
řekli mu. A Ježíš jim odpověděl: „Tak 
tedy odevzdejte císaři, co je císařovo, ale 
co je Boží, odevzdejte Bohu! (Císaři dej-
te minci s jeho obrazem a nápisem, ale 
člověk stvořený k obrazu Božímu, ať se 
celou svou bytostí odevzdá Bohu!“) Když 
to uslyšeli, velmi se podivili. A protože 
byli se svou chytrostí v koncích, neptali 
se už na nic a odešli.

Udělat takovýto parafrázovaný či 
dynamický překlad je samozřejmě 
mnohem těžší než jen prostě překládat 
původní text. Přicházet s dobrými for-
mulacemi je možné jen tehdy, když jste 
si jisti, že myšlence skryté v biblickém 
textu dobře rozumíte. Pak jste schop-
ni předat její jádro. Pokud tuto jisto-
tu nemáte, je lepší ponechat původní 
výrazy, přesto nebo právě proto, že jsou 
mnohoznačné. Josef Kurz se v každém 
případě snažil zachovat ducha biblické-
ho misijního křesťanství a k tomuto úče-
lu můžeme jeho překlad používat i my 
sami. Přeji vám při jeho čtení nevšední 
zážitky.

V dnešní dynamické době je dynamic-
ký překlad zvlášť dobrým služebníkem. 
Josef Kurz přistupoval k překladu jako 
kazatel evangelia. O Kristu svědčil čty-
řiapadesát let a za tu dobu poznal, „jak 
lidé špatně rozumějí některým poměrně 
lehkým výrokům Písma a jak si je vyklá-
dají docela mylně.“ Jako příklad uvedl 
v předmluvě reakci jednoho vzdělance 
na Ježíšova slova - „dávejte císaři, co je 
císařovo“: „To je ale laciná moudrost!“ 
rozzlobil se vzdělanec. „To tedy zname-
ná, že lidstvo musí schvalovat každou 
lež a násilí, kterým se diktatura a despo-
cie zmocní vlády nad světem, a že za své 
zotročení musí těm tyranům a despotům 
ještě platit! Ale to není všechno! Musí 
dávat dary a daně také církevním vrch-
nostem, které ze sebe dělají Boží zástup-
ce na zemi, a místo aby kázaly opravdu 
slovo Boží a byly lidu vzorem pokory 
a lásky, jen se marně vypínají nad pro-
stý lid, zužují lidem duchovní obzory 
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LUBOMÍR KUKLÍNEK

... zjevně ANO, by mohla znít odpo-
věď na otázku tohoto čísla časopisu 
v případě našich milých jubilantů Anny 
a Václava Kuklínkových, kteří před 
šedesáti lety vykročili na společnou ces-
tu života. Anna a Václav se také mohou 
společně přihlásit ke starému biblic-
kému vyznání u „Eben-ezer“, kamene 
pomoci: 

„Až potud nám pomáhal 
Hospodin.“ 

1. Samuelova 7,12

Přenesme se nyní do roku 1952. Mladá 
Anička Oprchalová musela opustit kvůli 
zaměstnání rodnou chaloupku v maleb-
né přírodě pod Javorinou. Z klidného 
prostředí, kde přebývala víra a láska, se 
dostala do poněkud neosobního ruchu 
velkého města Brna. Avšak možnost 
zúčastnit se shromáždění křesťanského 
sboru a mládeže bylo pro její duši balzá-
mem. A právě zde si jí všiml bratr Vác-
lav, který se už dlouhou dobu modlil za 
svoji budoucí manželku. 

Pozval tedy jednou Aničku na výlet do 
přírody. Při procházce si najednou na 
Aničku sedl krásný motýl, pak přelétl na 
Václava a tak se to k překvapení obou 
zúčastněných opakovalo několikrát. 
„Aničko, neříká Ti ten motýl něco?“, 
zeptal se Václav. „Říká“, odvětila Anič-
ka a sama se zeptala: „A tobě také?“ 
Pán Bůh pro Jonáše nastrojil velikou 
rybu, tak proč by pro Aničku a Václava 
nemohl nastrojit malého motýla?

A za tři roky byla svatba, ale neby-
lo to tak jednoduché jak se vypráví 
v pohádkách. Čekaly je dva roky odlou-
čení kvůli vojenské službě a to prověřilo 
hloubku jejich vztahu. Nakonec si 16. 
července 1955 řekli své „ano“ a spolehli 
na Boha, že je v jejich společném životě 
bude vést. Po určitém čase se nastěho-
vali do malého domečku v Praci u Brna 
a tam jim Pán daroval dva syny, Petra 
a Lubomíra.

Po letech velmi skromného života, 
k nim za zvláštních okolností, při-
chází cizí člověk a nabízí jim výměnu 
domečku za dvoupokojový, pro ně nad-
standardní, byt v Hodoníně na sídlišti 
u lesa. Nabídku přijali a děkovali Pánu 
za Jeho velký dar. V Hodoníně pak 
s vděčností v srdcích otevřeli svůj pří-
bytek pro službu bližním. 

 V životě rodiny nastalo nové období: 
změna prostředí, noví sousedé, škola, 
zaměstnání a také nová Boží rodina - 
sboreček věřících, který postrádal bra-
tra sloužícího Slovem. Bratr Václav se 
tedy začal sboru věnovat a převzal za 
něj plnou odpovědnost. Do té doby se 
o sbor starali dojíždějící bratři Šimko 
a Ševčík z Holíče.

Václavova manželka Anička byla své-
mu muži vzácnou pomocí, vytvářela 
příjemné rodinné zázemí pro jeho služ-
bu. Společně rádi přijímali návštěvy 
spoluvykoupených z blízka i z dálky. 
Hostili věřící vojáky z hodonínských 

kasáren, dále pak lázeňské 
hosty a v neposlední řadě 
mladé bratry, které bratr Vác-
lav vyučoval Božím cestám 
a pravdám. Od Pána přijal 
dar služby Slovem, kterým 
hojně sloužil a slouží dodnes. 
Václav měl také vztah k pas-
torační službě. Svým darem 
empatie a lásky nesčetně-
krát povzbudil zvláště starší 
a nemocné. A bylo-li zapo-
třebí, přiložil ruku k dílu 
i prakticky. Oba jsou nám 
příkladem, jak se dokázali za 
všech okolností, v zaměstná-
ní, ve svém okolí i na cestách 
přiznávat ke svému Pánu 
a lidem zvěstovat poselství 
o záchraně v Kristu.

„Vždyť Bůh není nespravedlivý, 
aby zapomněl na vaše dílo 

a na pracovitou lásku, 
kterou jste prokazovali 

vůči Jeho jménu tím, 
že jste sloužili 

a dosud sloužíte svatým.” 
List Židům 6,10

 Jejich život nebyla jen procházka 
růžovým sadem. V těžkostech však 
vzhlíželi s vírou a nadějí k Tomu, kte-
rý je v každé situaci podepíral. Jejich 
společný život byl jako 60 let vzájem-
ného “obrušování hran diamantu”, vše 
v lásce, pokoji a porozumění. Velkou 
Boží milost v okamžicích, kdy jejich 
životy visely na vlásku, Aniččin před 
32 lety a Václavův před rokem. Ale Pán 
je zachoval a ponechal nám je k radosti 
a Jemu k oslavení.

Podzim života prožívají poklidně 
ve svém bytě. Těší se z rodiny, z pěti 
vnoučat a šesti pravnoučat a taky ze 
společenství s Boží rodinou. Vděčně 
vzpomínají na krásné chvíle strávené 
v blízkém lese, z kterého nosili domů 
košíky “pokladů”. Kdo neochutnal hou-
bovou smaženici od Kuklínků, může jen 
litovat! I dnes je to do milovaného lesíka 
táhne a pokud možno, jdou alespoň “na 
kraj”.

V posledních letech přibývají zdra-
votní problémy, ale úsměv z jejich tvá-
ří nevymizel. Místo stýskání odpoví 
s Jobem: “Zda-liž jenom dobré budeme 
bráti od Hospodina...?” Časté bezesné 
noci využívají hojně k modlitbám za své 
bližní napříč oběma republikami, ale 
i ještě mnohem dál... až za oceán.

Vyprošujeme pro naše jubilanty, 
u příležitosti jejich diamantové svatby, 
od našeho Pána Jeho ochranu, vedení 
a pokoj do každého nového dne.

jubileum

Rozumí si?

Václav a Anna 

Kuklínkovi
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stalo se

Senioři ve Smilovicích
O vztazích a porozumění

Ve dnech 16. – 19. září 2014 proběh-
lo i letos setkání seniorů v rekreačním 
zařízení Slezské evangelické církve 
augsburského vyznání ve Smilovicích 
na podhůří Beskyd. Jako červená nit, 
táhnoucí se celým pobytem, by se dalo 
označit hledání dobrých vztahů mezi 
lidmi – především v církvi, ale i ve svém 
okolí. Zabývali jsme se příčinami nedo-
rozumění (i jak je odstranit) – připo-
mněli jsme si hranice, které nemůžeme 
překročit, chceme-li se držet učení Pís-
ma, ale také i to, že si sami vytváříme 
omezení, která by být nemusela. 

Na pobytu nám přednesli tematické 
přednášky pozvaní bratři a sestry, po 
kterých následovala nejen společná dis-
kuse, ale i mnoho osobních rozhovorů, 
které byly zaměřeny na konkrétní pří-
pady, které v této oblasti prožíváme. 

Proběhly tyto semináře:

• „Praktický život křesťana – vztahy“ 
(br. Ján Ostrolucký)

• „Druhá a třetí generace v našich sbo-
rech“ (s. Eva Ostrolucká)

• „Vstřícnost a tolerance ve vztazích 
v církvi“ (br. Stanislav Kaczmarczyk)

• „Duchovní dary v 1K 14“ (br. Tomáš 
Pala)

• „Znáš své kořeny?“ (s. Irena Zemano-
vá)

• „Soužití generací ve sboru“ - (br. Jaro-
slav Orawski)
Není snadné vyhmátnout z množství 

myšlenek to, co je podstatné a co by se 
dalo shrnout do krátké zprávy v časopi-
se. 

Jedinečné společenství 

s interaktivními vztahy

Bratr Ján Ostrolucký položil důraz na 
vztahy, postavený na prvním listě Jano-
vě. Připomněl nám církev Pána Ježíše 
jako jedinečné a neopakovatelné spo-
lečenství s jedinečnými složitými vzta-
hy v sedmi úrovních (já a Bůh – v celé 
trojici, já a církev, já a svět, já a moc 
tmy, já a bratr, sbor a Bůh a sbor a svět). 
Tyto vztahy jsou interaktivní, vzájemně 
se podmiňují a ovlivňují, jako sousta-
va ventilů, používaných v energetice. 
Porucha jednoho z nich se projeví na 
ostatních, narušený je celý systém. Vel-
mi mne zaujala připomínka ke dvěma 
církvím, popisovaným ve Zjevení Jana 
a to k Sardám a k Laodikeji. 

Poselství v Sardách (Zj 3,1) začíná slo-
vy: „Vím o tvých skutcích - podle jména jsi 
živ, ale jsi mrtev.“ Máš jméno – ale tvá 
víra je mrtvá. Na tom nemění nic ani 
skutky a aktivity, které dělají. Projevilo 
se to ve čtyřech věcech, které tento stav 
charakterizovaly. 

1. Žili z podstaty. Z toho, co bylo 
zaběhnuté, co se dělalo dřív. Stále se 
vraceli k minulosti.

2. Formy pro ně byly víc než život. 
Musí to být takto!

3. Lpěli na tradicích. Musíme žít jako 
naši předchůdci. Ignorovali, že ti žili za 
zcela jiných podmínek a museli řešit 
zcela jiné problémy. 

4. Věci hmotné byly postaveny nad 
duchovní. 

Myslím, že i dnes se s podobnými sta-
vy setkáváme. 

Církvi v Laodikeji Pán říká (Zj 
3,15.16): „Vím o tvých skutcích; nejsi stu-
dený ani horký. Kéž bys byl studený anebo 
horký! Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani 
studený, nesnesu tě v ústech.“

Mělo to i symbolickou paralelu – Lao-
dikea chtěla mít horké termální lázně 
jako nedaleká Hierapolis a tak odsud 
přiváděla vybudovaným akvaduktem 
horkou vodu. Jenže ta pro vzdálenost 
mezitím vychladla a byla k ničemu, 
byla vlažná. Podobně je to i s křesťany. 
Jsou-li daleko od zdroje lásky, od Pána; 
vztahy vychladnou a křesťané se stanou 
vlažnými. Jak se to projevuje? „Vždyť 
říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už 
nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, běd-
ný a nuzný, slepý a nahý.“ (Zj 3,17) Ale 

S. Kaczmarczyk přednáší 

seniorům ve Smilovicích
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nejen to – v Laodikeji stojí Ježíš venku 
za dveřmi a musí se domáhat vstupu. 
V církvi dnes můžeme pozorovat i tyto 
narušené vztahy. 

Vzorem, ne překážkou 

Sestra Eva Ostrolucká se zabýva-
la „implantací“ dětí a vnuků do círk-
ve. Kladla důraz na to, abychom svým 
potomkům byli vzorem, ne překážkou. 
Jsme-li „nedělní“ anebo „každodenní“ 
křesťané, je velmi ovlivní, stejně jako 
naše řeči o spoluvykoupených doma – 
jak se o nich vyjadřujeme. Těžko chtít 
autoritu ke starší generaci, jestliže bra-
try a sestry před dětmi pomlouváme 
a dáme tak najevo, že je nerespektuje-
me. Také to, chováme-li se jinak ve sbo-
ru a jinak doma. 

Zmínila také velmi důležité vztahy 
a problémy typu tchán a tchyně. Je vel-
mi důležité, abychom přijali partnery 
našich dětí za své, aby se mohli cítit 
jako „naše děti“. Dopouštíme se mnoh-
dy sami chyb při denodenním styku 
s nimi. Je ale třeba naučit se chybu při-
znat a omluvit se jim!

Někdy se bojíme, abychom své děti 
neztratili. Proto máme strach je napo-
menout, připomenout jim celou pravdu. 
A pak v obavě, abychom je neztratili, je 
paradoxně ztrácíme. 

Co naše děti potřebují, je také nechat 
jim prostor k realizaci. Nesuďme jejich 
počínání předem! Neříkejme jim na 
všechna jejich přání NE. Uvedla příklad 
mladých v Bratislavě v 60. letech. Starší 
je tenkrát „strpěli“ – a dnes jsou z nich 
starší sborů. Je třeba se důkladně roz-
myslet, co se „zakáže“ a co ne. My lidé 
k tomu potřebujeme vysvětlení. Vědí 
mladí v našich sborech o našich oba-
vách? Mluvíme s nimi o problematic-
kých věcech? 

Vstřícnost a tolerance 

 Bratr Stanislav Kaczmarczyk nám 
na biblických příkladech ukázal, jak 
nezbytná je pro křesťanský život v círk-
vi vzájemná vstřícnost. Připomněl nám 
Ježíšovu vstřícnost zejména k veřej-
ně známým hříšným lidem (žena při-
stižená při cizoložství – J 8,3-11; žena 
hříšnice – L 7,36-50; Zacheus – L 19,1-
10). Máme být vstřícní k nemocným 
(Mt 8,5-13). 

Vstřícnosti se musíme učit a je 
k tomu nezbytná notná dávka poko-
ry. Máme však obrovské privilegium – 
jsme v Kristově škole. Ten nás učí prav-
dám a vztahům. 

Co obsahovala výuka křesťanů v Římě 
o vstřícnosti? Učili se pamatovat na 
svých modlitbách na druhé – být lidmi, 
kteří se modlí (Ř 1,10), přimlouvají se za 
druhé (Ef 6,18). Jsou křesťané, kteří mají 
modlitební seznam těch, za které se 
modlí. To je dobrý zvyk. Máme se učit, 
že jsme údy jednoho těla (Ř 12,5-21). 
A ty si pomáhají! Trpí-li jeden úd, ostat-
ní se mu snaží pomoci – to je vstřícnost! 
Máme se dále učit dávat přednost jedni 
druhým. Máme plakat s plačícími, rado-
vat se s radujícími a věnovat se všedním 
službám. Máme také mít porozumění 
pro bratra slabšího ve víře. A duchovně 
slabé máme povzbuzovat. Na příkladu 
sboru v Korintu nám připomněl, že je 
třeba s láskou řešit i problémy, které ve 
sboru jsou. 

Hranice tolerance

Zmínil se také o toleranci. Toleran-
ce (z latinského slovesa tolerare, snášet, 
strpět) znamená česky snášenlivost, tj. 
ochotu, schopnost případně možnost 
přijímat či snášet něco samo o sobě 
spíše nežádoucího nebo nepříjemného 
(slovník cizích slov). Normální je být 

tolerantní a pro křesťany to platí dvoj-
násob! Jsou však chvíle, kdy Pán Ježíš 
nebyl tolerantní, a jsou chvíle, kdy 
nemůžeme být tolerantní ani my! Tole-
rance má své meze. Pán Ježíš zcela neto-
lerantně vyhnal penězoměnce a proda-
vače obětních zvířat z chrámu (J 2,13n). 
Ne že by nepřipouštěl jejich činnost 
– ale zde šlo o něco zásadního. Provo-
zovali svou činnost v chrámu, který měl 
být domem modlitby, kde šlo o důvěrný 
vztah člověka k Bohu. 

Jaké pocity asi měli Židé při hovo-
ru s Pánem Ježíšem, zaznamenaným 
v J 8,42-45? Pán Ježíš jim řekl pravdu 
„natvrdo“. To je nepříjemné, ale mnoh-
dy je to jediné, co člověka dokáže zasta-
vit. Proč nebyl tolerantní Pavel k děveč-
ce ve Filipách (Sk 16,16), která jim děla-
la „dobrou reklamu“? Protože nestál 
o dobrou reklamu od zlého ducha. Proč 
byl Pavel netolerantní vůči kouzelní-
kovi Elymasovi ve Sk 13,8? Protože šlo 
o okultismus. Kdy tedy musíme být 
netolerantní? Bratr uvedl některé typic-
ké příklady:

Vzdávání pocty andělům. Apoštol Jan 
dvakrát (Zj 19,9; 22,8) padl před andě-
lem, který mu ukázal důležité věci. Jaká 
byla odpověď? „Střez se toho! Jsem jen 
služebník jako ty a tvoji bratří, kteří 
vydávají svědectví Ježíšovi. Před Bohem 
poklekni!“ Nesmíme uctívat nikoho 
kromě samotného Boha! Ani lidi, ani 
andělské bytosti!

Nesmíme tolerovat pokrytectví. Apo-
štol Petr se ho dopustil v Antiochii. Ze 
strachu z Židů se odděloval od pohanů, 
se kterými předtím jedl. A do tohoto 
pokrytectví strhl další (Ga 2,11). Je to 
odpovědnost starších a pastorů to řešit. 
Je-li pokrytectví veřejné, je třeba i veřej-
né napomenutí. 

stalo se
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Nesmíme tolerovat „jiné evange-
lium“, zvěstování „jiného Ježíše“. 
V Galacii byli učitelé, kteří se snažili 
vrátit věřící k judaismu. Místo milosti 
a odpuštění v Kristově krvi se vraceli 
k zákonu a obětem. Tím znevažovali 
Kristovu oběť. Pavel používá velmi tvr-
dá, pro křesťanství zcela neobvyklá slo-
va „budiž proklet“!

I dnes jsou věci, které jako Boží děti 
nemůžeme tolerovat. V 21. století jsou 
to zejména tyto věci:

Žehnání homosexuálním párům. Bib-
le k tomu říká jednoznačně: Homose-
xualita je hřích. Je třeba ho jako každý 
jiný hřích vyznat a opustit. Není možné 
mu žehnat!

Synkretismus (spojování křesťanství 
s jinými – nekřesťanskými a pohanský-
mi náboženstvími). Krista nelze spojo-
vat s Beliálem. To jsou dnes rozšířené 
tendence i mezi lidmi, kteří se hlásí ke 
křesťanství, včetně jejich čelných před-
stavitelů. Je to předehra k vzniku „celo-
světového náboženství“. Dnes se mluví 
dokonce i o „chrislamu“.

Přidávání lidské tradice k Bibli jako 
zdroji Božského zjevení. 

Dary Ducha a služba lásky 

Bratr Tomáš Pala hovořil o duchov-
ních darech v církvi v souvislosti s tex-
tem 1K 12-14. I zde hrají vztahy (jmeno-
vitě láska) význačnou roli. Ve 12. kapi-
tole máme jejich rozdělení a účel, ve 13. 
kapitole hraje význačnou roli láska, bez 
níž jsou i ty největší dary znehodnoce-
ny a 14. kapitola hovoří o pravidlech, 
jak tyto dary (jmenovitě jazyků a pro-
roctví) ve sboru používat. Tyto dary 
dává Bůh celou svou bytostí. Rozděluje 

je Duch svatý (1K 12,4.7.11) podle svého 
suverénního rozhodnutí, Boží Syn, Pán 
Ježíš – přiděluje služby, odpovídající 
těmto darům (1K 12,5) a konečně Bůh 
(Otec), který tomu dává potřebnou moc 
(1K 12,6). 

Dále připomněl i ostatní (možná 
méně atraktivní, ale o to potřebnější 
dary) jako je dar služby, dávání, vedení 
sboru, učitelský apod. 

Znát kořeny svého života 

Sestra Irena Zemanová nám večer ve 
svém vystoupení položila otázku: Znáš 
své kořeny? Uvedla, že pro náš pozem-
ský život je důležité znát své rodiče 
a mít domov. A totéž platí i pro život 
víry. Provedla nás historií církve a při-
pomněla nám, že za všech dob bývali 
opravdoví křesťané, kteří četli Bibli, 
věřili v Pána Ježíše a chtěli žít životem 
prvních učedníků. Nebyli bez chyb, ale 
vraceli se ke svým kořenům. A to platí 
i pro nás dnes. Je důležité vědět, proč 
jsme právě v našem společenství křesťa-
nů a podle toho se i chovat. 

Reagovat na dynamiku života

Bratr Jaroslav Orawski hovořil 
o soužití generací ve sboru. Život ve 
sborech je dynamický, dochází ke změ-
nám a na ty je třeba reagovat. Je však 
omyl, že s novou generací to bude lep-
ší. Je potřeba vzájemné úcty. Kritika 
generací se přijímá těžce – proto je tře-
ba, aby jedno napomenutí provázely tři 
pochvaly (J. Křivohlavý). 
Biblické principy:
• Úcta ke stáří. Úroveň civilizace se 

pozná podle postoje ke staré genera-
ci. Stáří má své problémy – úbytek 
sil, děti daleko, prožívají osamocení, 

zejména v případě úmrtí partnera, 
kdy ztrácí orientaci, protože najednou 
je všechno jinak. Zklamání z dětí, 
které o ně nemají zájem, ve sboru už 
s ním také nepočítají. Staří lidé se bojí 
změn.

• Zájem o děti. Děti jsou dědictvím od 
Hospodina (Ž 127). Pán Ježíš dětem 
žehnal. Máme udělat vše pro to, aby 
se děti setkávaly s Ježíšem. Zvlášť 
důležitá je kategorie „dorost“. 

• Vztah ke střední generaci: Ta potře-
buje zvlášť naši pozornost, naše mod-
litby – protože nese břemeno služby. 
Jsou velmi zaměstnaní v práci, pečují 
o děti i o stárnoucí rodiče a čeká se od 
nich především i služba v církvi. 

Milovat jedni druhé a život v pravdě

Na příkladu 2. listu Janova nám uká-
zal dvě dominanty sboru („starší paní“): 
Milovat jedni druhé a život v pravdě. 
Sbor není jen o teologii, ale i o upřímné 
lásce a o životě v pravdě! Potřebujeme 
nejen vděčnost za spasení, ale i vděč-
nost za sebe navzájem. Jen tak se napl-
ní to, čím končí Starý zákon (Ma 3,24) 
a co potvrzuje Nový (L 1,17) – naklonění 
srdcí! 

Pobyt byl hezkou příležitostí pro 
pohodové setkání seniorů, kteří si mohli 
v klidu popovídat buď v areálu Karme-
lu, nebo na procházkách se známými, se 
kterými se běžně nevídáme. Mohli jsme 
si popovídat o tom, co jsme slyšeli na 
seminářích, anebo také o svých osob-
ních životních zkušenostech a o svých 
radostech a starostech, ať už v rodině či 
ve svém sboru.

Součástí pobytu byl také páteční výlet 
do Dolní Lomné, kde jsme se setkali 
s br. Pavlem Boháčem a mohli si udělat 
pohodovou nenáročnou procházku tam-
ní nádhernou cyklostezkou uprostřed 
krásné přírody, spojenou s prohlídkou 
muzea polské školy. Hezký byl také 
koncert dívčího kvintetu sester z Třano-
vic, které nám ochotně zazpívaly krásné 
křesťanské písně. 

Jsme vděčni za takové příležitosti, 
kdy můžeme spolu prožít několik dnů 
bezstarostné pohody a společenství 
křesťanů, se kterými nás spojuje kus 
cesty, který jsme spolu prožili. 

Za závěr jedna praktická poznámka: 
Pokud někoho dalšího zaujmou uvede-
né přednášky, je možné si je objednat 
u bratra Edy Mrózka ze sboru v Českém 
Těšíně, který vám je může vypálit na CD. 

ZAPSAL TOMÁŠ PALA 

Vystoupení kvintetu z Třanovic
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Týden studia knihy, 
která činí člověka šťastným

Počátek prázdnin (6. - 12. 7. 2015) se 
již tradičně stal prostorem pro biblické 
vzdělávání v rámci Křesťanských sborů. 
Hlavním lektorem letního týdne, který 
spolu tradičně organizují těšínský Semi-
nář biblického vzdělávání a Kresťanské 
centrum Berea, se tentokrát stal vedoucí 
křesťanského centra Forum Wiedenest, 
Ulrich Neuenhausen. Forum si klade za 
cíl pomáhat sborům naplnit poslání, jež 
samy od Boha přijaly, a to se bratru Uli-
mu, s Boží pomocí, určitě podařilo. Let-
ní biblickou školou v Novém Mestě nad 
Váhom prošlo letos asi padesát účastní-
ků, kteří se vraceli do svých sborů s no-
vými duchovními impulsy a povzbuze-
ním k radostné službě Bohu. 

V posledních letech prožívají wie-
denestští spolupracovníci zvýšený 
zájem o své semináře a konference. Na 
poslední konferenci mládeže se dvě 
stovky mladých lidí přihlásily, že chtějí 
svůj život začít znovu s Ježíšem. Proži-
tek Boží milosti a svobody s ní spojené 
je nejen silný, ale i nakažlivý.

Nakažlivě působil také Ulrichův 
výklad, když posluchačům představil 
knihu Zjevení především jako četbu, 
která činí člověka šťastným. Nejde v ní 
ani tak o pátrání po zvláštních zname-
ních konce světa a vytváření schémat 
apokalyptických událostí pro úzký 
okruh zasvěcených, jako spíše o živý 
kontakt s Bohem a povzbuzení v situa-

ci, kdy lidé prožívají ohrožení vlastního 
života.

Symbolická čísla knihy Zjevení jako 
tři a půl, sedm, 24, 666, 1000 nebo 
144 000 se často stávají zdrojem růz-
ných výpočtů konce světa. Když v roce 
1949 vydal George Orwell svůj slavný 
román o vládě totalitních mocností - 
„1984“, netušil, že si toto datum mnozí 
vypůjčí k apokalyptickým spekulacím 
o příchodu antikrista. Přičetli 3,5 roku 
a na světě bylo datum druhého Ježíšo-
va příchodu - 1988. Ten však nenastal. 
O důvod více vyhýbat se spekulacím. 
I to byla jedna z věcí, kterou se účast-
níci kurzu mohli naučit: nespekulovat, 
ale číst Apokalypsu v jejím historickém 
kontextu a získané ponaučení aplikovat 
do současnosti.

Studenti letní biblické školy se také 
naučili, že kniha Zjevení není jen apo-
kalypsou, ale i proroctvím. Neohlašuje 
jen soudy a Ježíšův příchod, ale mluví 
také prorockým slovem o budoucnosti, 
aby změnilo přítomnost. Je prorockou 
řečí, která vede posluchače k tomu, aby 
už nyní a teď činili pokání. Změna lid-
ského myšlení a jednání se Bohu stává 
podnětem ke změně ohlášeného soudu.

Bůh lidi miluje a vyčkává s koncem, 
protože dává člověku šanci. Od 60. let 
sledujeme obrovské probuzení v Číně. 
Za dobu existence islámu pozorujeme 
poprvé velkou vlnu příklonu muslimů 

ke křesťanství. Od vlády Choméjního 
registrujeme paradoxně asi miliónovou 
vlnu křesťanů v Iránu. Velký příklon 
ke křesťanství zažila Jižní Korea. Pro-
bouzí se Nepál s miliónem křesťanů. 
Bůh koná zázraky tam, kde bychom to 
nečekali. V těch nejtěžších podmínkách 
dává růst, který bychom si jistě přáli 
i v Evropě. Bůh vyčkává se dnem kon-
ce a to je podstatný rys proroctví. Bůh 
dává člověku šanci.

Kdo si knihu Zjevení čte, poznává, že 
i jemu dává Bůh šanci. Apokalypsa je 
misijní knihou. Byla napsána proto, aby 
lidé našli cestu k Ježíši. Na jejím kon-
ci zaznívá evangelizační výzva: „Duch 
i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoliv to 
slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať 
přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere 
vody života.

Vedle Knihy Zjevení se bratr Ulrich 
věnoval také tématu Bible a kultura. 
Učili jsme se poznávat kulturu od je-
jích vnějších forem směrem k vnitřním 
hodnotám. Bůh nemluví nikdy jinak 
než v čase a prostoru, používá znamení 
a symbolů. Boží pravda není abstrakt-
ní a odtažitá od kultury. Církev má být 
světlem světa a překládat kulturu Bible 
nejen pro sebe samu, nýbrž i pro cílovou 
kulturu. Bůh ji chce oslovit a proměnit.

Nahrávky najdete na webu Kresťan-
ského centra Berea.

JAROMÍR ANDRÝSEK
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Chata
v Modre-Harmónii

Spolupráca

V kresťanských zboroch, hlásiacich 
sa k bratskému hnutiu, je vysokou 
hodnotou nezávislosť a zodpovednosť 
miestneho zboru, vedeného vlastnými 
staršími, podriadenými priamo Pánovi 
Cirkvi. Toto presvedčenie však vyvažu-
je ako novozákonný príklad cirkvi, kde 
boli zbory rôznymi spôsobmi vzájomne 
prepojené, tak aj vedomie, že sa potre-
bujeme navzájom.

Aj preto bolo už pred 12 rokmi založe-
né občianske združenie Kresťanské cen-
trum BEREA, aby napomohlo spoluprá-
ci o koordinácii kresťanských zborov 
v oblastiach, ktoré by bolo ťažké alebo 
neefektívne robiť samostatne. Patrí sem 
napríklad biblické a duchovné vzdelá-
vanie, organizovania detských a mlá-
dežníckych táborov, podpora evanjeli-
zácie a misie a vydávanie literatúry.

Deti a mládež

Služba deťom a mládeži má v kres-
ťanských zboroch dlhú a živú tradíciu. 
Aj v sťažených podmienkach totality sa 
podarilo udržať vzdelávanie pracovní-
kov, šírenie literatúry i organizácia let-
ných pobytov, ktoré poslúžili stovkám 
detí, dorastencov a mládežníkov k spa-
seniu, duchovnému rastu a spoločen-

stvu. Významnú úlohu to zohrala mno-
hým známa chata na Remate, ako aj 
iné domy, ktoré veriaci ochotne dávali 
k dispozícii pre túto službu.

So zmenou pomerov v našej krajine 
sa naskytla potreba objektu, ktorý by 
umožňoval robiť túto prácu dlhodobo 
a najmä poriadne (keďže sa už nekoná 
ilegálne a je nutné vyhovieť zákonným 
požiadavkám) a tiež poskytoval priestor 
pre rast.

Chata

Začiatkom roka 2004 sa dostal do na-
šej pozornosti zaujímavý objekt – pod-
niková chata v Modre-Harmónii, po-
núkaná na predaj v dražbe. Lokali-
ta bola veľmi zaujímavá – blízko hlav-
ného mesta Bratislavy a zároveň v prí-
rode. Veľkosťou vyhovovala potrebám 
práce. Jej stav svedčil o tom, že si bude 
žiadať prácnu rekonštrukciu. Najťaž-
šou otázkou bolo, kde na jej kúpu vziať 
prostriedky.

Cena objektu v dražbe bola okolo šty-
roch miliónov slovenských korún. Polo-
vicu sumy bolo potrebné zložiť pri vstu-
pe do dražby. Bolo pre nás povzbude-
ním, že sa na to dokázali vyzbierať ve-
riaci z našich zborov (ochotní jednotliv-
ci i miestne zbory). Zvyšok sumy bolo 

nutné zaplatiť o mesiac od dražby. Ale 
ako, keď u nás už prispel, kto mohol? 
S prosbou o pomoc sme sa obrátili aj 
na zbory v zahraničí, bez jasnej vyhliad-
ky, ako to dopadne. Brali sme to ako zá-
zrak, keď sa potrebná suma vyzbiera-
la takmer presne a úplne na poslednú 
chvíľu.

Videli sme v tom Božie áno tomuto 
projektu a vo viere v jeho pomoc sme 
išli ďalej. Zároveň sme videli, že je nere-
álne čakať veľkú pomoc od „západných“ 
kresťanov. Ich možnosti boli obmedze-
né, zároveň sa otvárali možnosti práce 
a s nimi aj potreby podpory v mnohých 
iných krajinách, a Slovensko sa stávalo 
súčasťou slobodného sveta, v ktorom sa 
čaká, že miestna cirkev preberie zodpo-
vednosť za svoju službu.

Rekonštrukcia a rast

Postupne sme sa púšťali do prestavby. 
Na začiatku nik z nás netušil, aká dlhá 
a náročná cesta je pred nami. Nestačilo 
upratať a nanovo zariadiť, nestačilo ani 
vymeniť inžinierske siete. Zistili sme 
napríklad, že budovu treba zabezpečiť 
proti spodnej vode. Ale nebol to len sa-
motný stav budovy, čo stálo za rozhod-
nutím o rozsiahlej prestavbe, ale aj vízie 
a predstavy o jej budúcom využívaní.

Chata i pozemok nám od roku 2007 
doslova rástli pred očami. Pôdorys cha-
ty sa zväčšil v troch smeroch. Na jed-
nom konci sme pristavali nové širšie 
schodisko s výťahovou šachtou. Spredu 
pribudol nový vchod a o dva roky ne-

skôr aj rozšírenie spoločen-
skej miestnosti na prízemí. 
Posledným väčším rozšíre-
ním bolo vykopanie a vybu-
dovanie veľkej pivnice pre 
kotolňu, nad ktorou vznikla 
veľká terasa. Chata rástla aj 
do výšky, k jednoposchodo-
vej budove pribudlo druhé 
plnohodnotné poschodie 
a ešte obytné podkrovie. 
A „rozrástol“ sa aj pozemok, 
k pôvodne vydraženému 
sme prikúpili aj susedný, čo 
má pomôcť lepšiemu využí-
vaniu celého objektu.

Partneri

Sme vďační, že pri ta-
komto náročnom diele nie 
sme sami. Veriaci ľudia 
z rôznych krajín nám po-
mohli nielen finančne, ale 
aj prácou. Za ten čas sme 
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tu mali niekoľkokrát brigádnikov z Nemecka (tí 
na jar 2007 strhli starú strechu a odvtedy je na-
späť cesta nemožná), USA, Srbska, Kanady. Preš-
lo tadiaľto aj niekoľko brigádnických skupín mlá-
deže zo Spojeného kráľovstva a Faerských ostro-
vov a najmä Kanady. S tými dodnes udržiavame 
čulý kontakt, čoho dôkazom je aj nedávny príchod 
šesťčlennej rodiny Bélangerovcov do Trenčína, kde 
chcú žiť a pracovať s mládežou.

No pravdaže ani naši mladí sa nedali zahanbiť. 
Augustové brigády mládeže sa stali tradíciou, za tie 
roky nimi prešli stovky mladých, len toto leto ich 
bolo vyše 40. Niektorí vyrástli a už majú svoje rodi-
ny, iní dorastajú. A nejeden sa pýta, čo sa bude ro-
biť, keď bude chata dostavaná…

Používanie v súčasnosti

Hoci stavba nie je dokončená, už celé roky sa dá 
celkom slušne využívať. Podkrovie bolo hotové ako 
prvé a poskytuje ubytovanie v „turistickej triede“. 
To znamená štyri väčšie priestory, tri sprchy s tep-
lou vodou a WC, jeden kuchynský kút, spanie na 
matracoch v spacích vakoch. Od roku 2014 sú na 2. 
poschodí pekne upravené dvojmiestne izby s vlast-
nými kúpeľňami, zatiaľ provizórne zariadené.

Chata tak už teraz slúži okrem brigádnikom aj na 
pikniky, víkendové stretnutia (s kapacitou do sto 
ľudí) i dlhšie (napríklad obľúbená zimná dovolen-
ka), ubytovanie počas misijných konferencií a iné 
účely. Na 1. poschodí vznikol služobný byt. Máme 
tak z nej osoh i pred dohotovením. K jej skolaudo-
vaniu a oficiálnemu uvedeniu do prevádzky je po-
trebné dokončenie izieb na 1. poschodí, spoloč-
ných priestorov na prízemí a náročné zariadenie 
kuchyne. Veríme, že po dokončení bude chata slú-
žiť nielen nám, ale aj kresťanom a miestnym zbo-
rom z Českej republiky a ďalších krajín.

Potreby

Je zrejmé, že práce a potrieb je stále veľa, ale 
cieľ je na dohľad. Za priaznivých okolností by cha-
ta mohla byť v prevádzke asi za rok. K tomu môže 
každý prispieť nejakým spôsobom.

Potrebujeme brigádnikov, ochotných priložiť 
ruku k dielu. Spravidla ide o menej kvalifikova-
né pomocné práce, ale uvítame aj pomoc odborní-
kov. Potrebujeme financie. Každá kvapka sa počí-
ta. Máme vypracovaný podnikateľský zámer, podľa 
ktorého by si hotová chata mala na seba „zarobiť“, 
t.j. uživiť potrebný personál a postupne splatiť aj 
pôžičky, ktoré sme dostali. A potrebujeme modlit-
by. Celé dielo konáme v závislosti od Božej pomo-
ci a vedenia a inak to nebude ani po uvedení cha-
ty do prevádzky. Prosíme, pripojte sa k nemu spô-
sobom, akým vás Pán Boh povedie. Radi vám po-
vieme viac, ak zavoláte alebo napíšete na niektorý 
z kontaktov, uvedených v rámčeku.

predstavujeme



Celý svet sa rúti, ďalší deň sa končí zas.
Všetko pekné vzdialené je, to dobré spálil mráz.
Nevidím cestu, čo skryla sa v hmle.
Nevidím útočisko, všetko je v tme.

Zas kľačím tu a neviem vstať, premkol ma chlad.
Jediné, čo pýtam sa: Má ma niekto rád?

Ja pýtam sa: Si tu a či nie?
Počuješ ma, či len do prázdna môj hlas znie?
Celý svet sa kláti, ja neviem, kadiaľ von.
Všetok trblet pozlátok bol po vetre hon.

Toľko času uplynulo, márností a biedy,
zmenila by som to, keby vedela som vtedy,
no čas sa vrátiť nedá, už je nenávratne preč,
v mojom srdci vládne žiaľ, z pier stratila sa reč.

Tak len tíško šeptom vzlykám,
bolo to sebectvo, bola to pýcha,
celý ten čas som bola nemo,
hádam si zabudol už i moje meno.

Vtom hlas mi zaznel v uši,
zvláštny pocit v duši,
niekto mi slzy suší.
„Bože, si to ty?
Či len prelud, vlastné pocity?“

Niekto mi šepká: „Ja som,“
tichým otcovským hlasom.

Z údolia 
oddialenia

Opäť slzy v očiach, slová odpustenia znejú,
strachom, hanbou, šťastím ruky sa mi chvejú,
keď ich vystieram vysoko k nebu
a opäť cítim otcovskú nehu.

„Teraz vstaň a začni znovu.
Dal som tlkot srdcu z kovu,
pokračuj, kde skončila si.“
Zrazu cítim vlahu spásy.

Vstávam z prachu, stieram slzy,
ešte stále ma to mrzí,
no On mi šepká: „Odpustil som.
Bež a naplň chválou môj dom.“

Celý svet sa rúti, ďalší deň sa končí zas,
no ja radosť v srdci mám, nebeský ma objal jas.

IVANA ÚTLA ML.


