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Otvorené dvere pre evanjelium 

V novozmluvných spisoch sa stretá-
vame s dvomi výrazmi, ktoré akosi le-
mujú našu službu od samého začiatku. 
Sú to výrazy Božie povolanie a otvorené 
dvere. Oba výrazy sa vzťahujú na našu 
evanjelizačnú činnosť v Rakúsku a Ne-
mecku medzi našimi krajanmi. Za po-
sledných 35 rokov v Srbsku, kam nás 

povolal náš milostivý Pán v roku 1981, 
sme nachádzali otvorené dvere pre prá-
cu s deťmi, mládežou, kempovú čin-
nosť1, evanjelizačnú činnosť prostredníc-
tvom evanjelizačných koncertov, rozhlasu, 
humanitárnej činnosti a ďalších.

1  Letné pobyty detí a mládeže

Pre všetkých som sa stal 
všetkým, aby som zachránil 

aspoň niektorých. A všetko robím 
pre evanjelium, aby som mal na 

ňom podiel. (1Kor 9,22-23)

V roku 1999, tesne po bombardova-
ní našej krajiny, Boh nám otvoril dvere 
evanjelia medzi Rómami v meste Aran-
djelovac v strednom Srbsko. Ide o špeci-
fickú etnickú skupinu, ktorej príslušní-
ci majú svoju zvláštnu mentalitu, jazyk, 
spôsob života, zvyky, názory… Ide však 
o ľudí, ktorí potrebujú poznať Boha 
a prijať ponúkané spasenie, veď Boh 
chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli 
k poznaniu pravdy. (1Tim 2,4)

Za posledných niekoľko rokov sa 
naša činnosť šírenia evanjelia medzi Ró-
mami rozvíja hlavne v troch lokalitách: 
v Belehrade, Kikinde a dedinke Dubovo 
(viď mapku).

Belehrad

Práca v Belehrade je vlastne pokračo-
vaním svedectva v Arandjelovci, odkiaľ 
sa presťahovali mladí manželia Stanoj-
lović a rozbehli najprv prácu medzi svo-
jimi príbuznými a ich deťmi, neskoršie 
v spolupráci s Detskou misiou aj s iný-
mi deťmi a ich rodičmi. Tak sa postupne 
formoval malý zbor z niekoľkých man-
želských párov s ich deťmi, ktorí majú 
svoje pravidelné zhromaždenia v ma-
lej miestnosti KCB2. Našou úlohou je du-
chovne vychovávať týchto ľudí, budovať 
spoločenský život, pomáhať pri evanje-
lizovaní priateľov a príbuzných, zapájať 
ich do rôznych činnosti v rámci kempovej 
činnosti a pod.
2 KCB - Kristova cirkev bratov, srbská 

obdoba Kresťanských zborov

Kemp s rómskými deťmi na Beteli

Zhromaždenie v Kikinde

Zhromaždenie v Dubove
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Rómom
v Srbsku

Kikinda

Kikinda je relatívne veľké mesto a leží takmer na hraniciach s Ru-
munskom. Zvláštnym spôsobom Pán otvoril dvere k Rómom v tomto 
meste. Pán Boh si zvláštnym spôsobom pritiahol k sebe brata Igora, 
ktorý si zamiloval Božie slovo, čítal ho a snažil sa tlmočiť ho aj iným. 
Pritom túžil získať dôkladnejšie biblické vedomosti. Do rúk sa mu 
dostala kniha Ježiš náš osud, kde sme (KES3) ponúkali možnosť študo-
vať Bibliu pomocou emauských kurzov. Kladne sme odpovedali na jeho 
žiadosť a takto sa začala naša spolupráca, ktorá trvá viac než tri roky. Po-
čas našich častých návštev stretávali sme stále nových ľudí, ktorí s men-
ším či väčším záujmom sledovali výklady Božieho slova. V súčasnej 
dobe sa formoval malý domáci zbor, ktorý sa pravidelne stretáva v ne-
deľu k Božiemu slovu a Pamiatke Pánovej. Okrem toho majú cez týž-
deň pravidelné stretnutia sestier a sobotné stretnutie detí, ktorých býva aj 
viac ako tridsať. Detskú besiedku vedie Igorova manželka Tamara. Spolu 
s nimi sme pripravili niekoľko programov v Dome kultúry, veľkonočné 
zhromaždenie na ulici v rómskej osade. Deti s vedúcou radi vychádzajú 
do ulíc svojho mesta, rozdávajú letáky a spievajú duchovné piesne. Jadro 
tejto skupiny sa pravidelne zúčastňuje na všetkých akciách a stretnutiach 
v rámci činnosti KZ a kempového strediska Betel.

Dubovo

Dubovo je malá dedinka v južnej časti Srbska, kde obyvateľstvo, 
a najmä rómska komunita, žije vo veľmi ťažkých podmienkach. No 
evanjelium preniká aj do týchto chudobných častí krajiny a svetlo 
pravdy preniká do sŕdc Rómov. Pred desiatimi rokmi pracoval brat 
Saša krátkodobo v Belehrade. Zarobil trochu peniažkov a kúpil si 
domček pre svoju rodinu. Počas svojho pobytu v Bele hrade prišiel 
do kontaktu s veriacimi, obrátil sa a dal Pánovi sľub, že Mu bude slú-
žiť a šíriť evanjelium. Prešlo niekoľko turbulentných rokov, rodina 
sa rozrástla o päť detí (najstarší má 8 rokov). Pánovi daný sľub za-
čal plniť počas posledných niekoľko rokov. V tomto poslednom roku 
aj nám Pán otvoril dvere pre nové pôsobisko, nuž sme sa s celým 
srdcom pripojili k Sašovi a Lýdii častejšími návštevami, s duchovnou 
a hmotnou podporou.

Za posledných niekoľko mesiacov brat Saša s mladým bratom Mar-
kom (prvotinou evanjelizácie) svojpomocne pristavili malú miestnosť 
k rodinnému domu, kde sa pravidelne stretávajú k zvestovaniu Bo-
žieho slova, detským stretnutiam a evanjelizácii. Okrem toho brat 
Saša horlivo (aj napriek veľmi obmedzeným finančným možnos-
tiam) navštevuje viacero domácich skupín v širšom okolí, kde Ró-
movia prejavujú záujem o evanjelium. Bolo to pre nás výsadou nav-
štíviť niekoľkokrát týchto ľudí a zvestovať im evanjelium veľmi jed-
noduchou formou.

Pokiaľ nám Pán bude dávať silu a schopnosť, s radosťou chce-
me nasledovať jeho povolanie. Jemu sme vďační za Jeho povolanie 
a nové otvorené dvere.

Milí čitatelia, budeme sa tešiť, keď si niekedy na vašich modlitbách 
spomeniete aj túto prácu v Srbsku.

 V Pánovej láske 

3  KES – Kresťanské evanjelizačné stredisko so sídlom v Bačskom Petrovci 
(občianske združenie)
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tiráž

Sluhovia Služobníka
V 4. kapitole Skutkov Lukáš zazname-

náva priebeh pozoruhodného modliteb-
ného zhromaždenia. V Jeruzaleme sa ako 
požiar šírila zvesť o tom, že Ježiš, ktorého 
na Veľkú Noc ukrižovali, je v skutočnos-
ti živý a počet jeho nasledovníkov dra-
maticky narastal. Po zázračnom uzdrave-
ní chromého žobráka pri chrámovej brá-
ne ich už bolo päťtisíc. Ale teraz začína 
toto hnutie narážať na odpor.

Veľrada zatýka a vypočúva apošto-
lov a prísne im zakazuje hovoriť viac 
v mene Ježiša Krista. No Peter a Ján im 
zatvárajú ústa otázkou: „Posúďte sami, 
či je pred Bohom spravodlivé viac po-
slúchať vás ako Boha.“ Keď sa potom 
dostanú k svojim, všetci sa spontán-
ne a jednomyseľne obracajú k Bohu 
v modlitbe.

V nej okrem iného zaznie: Veď v tom-
to meste sa naozaj spolčili … proti tvojmu 
svätému Služobníkovi Ježišovi, ktorého si 
pomazal… Pozri teraz, Pane, na ich hrozby 
a daj svojim služobníkom, aby hlásali tvoje 
slovo s úplnou odvahou. (Sk 4,27-29)

V slovách modlitby sa viackrát vysky-
tujú zmienky o služobníkoch. Odrážajú 
dvojaké poznanie cirkvi.

Ježiš je Boží Služobník

K tomuto poznaniu ich priviedli 
posledné dni, ktoré s Pánom prežili 
pred jeho ukrižovaním. Niekoľkokrát sa 
im snažil vysvetliť, čo ho v Jeruzaleme 
čaká. V priebehu poslednej večere im 
povedal: Lebo hovorím vám, že sa musí 
na mne splniť, čo je napísané: A pripo-
čítali ho k zločincom. Všetko sa o mne 
plní. (Lk 22,37) Uvedený výrok je citá-
tom z proroka Izaiáša (53,12), z jednej 
z tzv. Piesní o Hospodinovom služob-
níkovi, ktoré by sme našli v kapitolách 
42 až 53. Evanjeliá nás nenechajú na 
pochybe, že rolu služobníka najhlbším 
spôsobom napĺňa Pán Ježiš Kristus.

Keď sa už prorokované udalosti sta-
li skutočnosťou, apoštolovia majú vo 
veci jasno. Ježiš je ten Bohom vyvolený 
a zmocnený, v ktorom má Hospodin 
zaľúbenie. Jeho služba prinesie požeh-
nanie nielen Izraelu, ale aj všetkým 
národom až po konce zeme. Vrcholom 
jeho služby je obeť, keď sa sám vydáva 
do súdu namiesto vinníkov a zástup-
ne znáša utrpenie z ruky Boha a ľudí. 
A hoci zomiera, nie je to koniec, lebo 

z námahy svojej duše uvidí výsledok 
a bude ním nasýtený.

To všetko sa stalo… ale teraz tu už Pán 
Ježiš nie je. A tak apoštolovia dospieva-
jú k druhému poznaniu.

Teraz sme my Boží sluhovia

V modlitbe prosia za seba a tiež sa 
nazývajú služobníkmi. Uvedomujú si, 
že v nich – v rodiacej sa Cirkvi – pokra-
čuje dielo Hospodinovho služobníka. 
Teraz bude ich úlohou vstúpiť do role 
sluhov a byť svedkami (Sk 1,8) a niesť 
zvesť o ňom až do posledných končín 
zeme aj za cenu utrpenia.

Knihu Skutkov apoštolov by sme 
mohli nazvať Skutky Pána Ježiša – ak 
prvý Lukášov spis hovorí, „čo začal Ježiš 
činiť a učiť“ (Sk 1,1), ten druhý hovorí 
o tom, čo vzkriesený Kristus ďalej činí 
a učí cez svojich apoštolov. Ale ak jeho 
dielo nebolo skončené jeho odchodom 
do neba, a pokračovalo v jeho nasledo-
vníkoch, neskončilo sa ani odchodom 
posledného z apoštolov. Veď svedectvo 
o živom Kristovi ešte stále nezasiahlo 
všetkých, za ktorých Pán trpel. Misia 
pokračuje – aj v 21. storočí.

Slúžiť je česť

Boh nás povolal do služby – taká je téma 
tohto čísla časopisu Živé Slovo. Hovoriť 
dnes o službe sa zdá byť nemoderné, 
ba ponižujúce. No ak sa na to pozrie-
me vo svetle vyššie uvedených slov, ob-
raz sa mení. Slúžiť je česť. Ak je Kristus 
Služobníkom par excellence, ak jeho 
apoštolovia ochotne, odvážne a obetavo 
vstúpili do služby, čo im zanechal, ani 
my nemôžeme ašpirovať na nič vyššie.

Milí čitatelia, aj Živé Slovo chce byť 
vaším služobníkov. Prajeme Vám po-
žehnanie a povzbudenie aj praktickú 
orientáciu z čítania tohto čísla, a radosť 
z toho, že aj Vy ste povolaní byť v služ-
be Jeho Veličenstva.
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Požehnanie
V Biblii Pán viackrát hovorí o tom, 

že nám požehná, rozmnoží naše ima-
nie aj naše schopnosti, ak sa Ho
budeme pridŕžať. Túžba získať čo naj-
viac požehnaní je nám, sebeckým ľu-
ďom, chcejúcim mať viac, ako majú 
druhí, môcť sa popýšiť pred druhými, 
čo sme dosiahli, vlastná. Ale po čase 
všetci získavame skúsenosť, že s tým 
požehnaním to nie je také jednoduché. 
Pán Boh síce svoje sľuby plní – len nie 
tak, ako by sme si to predstavovali my. 
U Izaiáša Hospodin jasne hovorí (55,8): 
„Lebo moje myšlienky nie sú vašimi 
myšlienkami, ani moje cesty nie sú va-
šimi cestami.“ 

„Lebo moje myšlienky nie sú 
vašimi myšlienkami, ani moje 
cesty nie sú vašimi cestami.“ 

Ako nám teda požehná schopnosti? 
Svoje doterajšie skúsenosti s Jeho po-
žehnaním rozumových schopností by 
som zhrnula asi takto: Pán nám požeh-
náva jednorazovo! Vždy vtedy, keď je to:

a) veľmi potrebné, aby nám Pán rozšíril 
schopnosti, a to v záujme niekoho iné-
ho, alebo pravdy,

b) keď je v nás nezištná túžba pomôcť 
svojimi schopnosťami k niečomu, čo je 
v zhode s Božou vôľou, čo prospeje dru-
hým a Božej sláve, t.j. ani štipka egoiz-
mu či egocentrizmu,

c) modlitba z hĺbky srdca, ktorá dosiah-
ne Boží trón.

Teda nie tak, aby sme sa mohli „zvidi-
teľniť“ ako nejakí šamani či charizma-
tická osobnosť, kde každý vidí, že ten 
človek má mimoriadne schopnosti, ale 
v tichosti, v pokore, tak, aby sme to len 
my a náš Otec Nebeský vedeli, že nás 
obdaroval (Mt 6,6). Keď sa modlím o ta-
kéto požehnanie, prosím, aby On bol 
tým, kto pomáha, kto rieši problém a ja 
nech som len Jeho pracovným nástro-
jom – ak ma vidí ako hodnú toho, aby 
som sa aj ja nejakým spôsobom podie-
ľala. A ak si On neželá veci riešiť cezo 

mňa, prosím o to, aby mi nedovolil svo-
jim ľudským mudrovaním niečo pokaziť.

Ale keď sa ty modlíš, vojdi do 
svojej izbietky, zavri za sebou 

dvere a modli sa k svojmu Otcovi, 
ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, 

ktorý vidí aj to, čo je skryté, 
ti odplatí. (Mt 6,6)

Uvediem jeden takýto prípad. Bola 
som prizvaná na súd ako terapeut jed-
nej zúčastnenej osoby. Na súde boli aj 
zahraniční súdni experti. Držala ma 
úzkosť, ako to prebehne, či dokážem vy-
povedať tak, aby som napomohla pravde 
a nikomu neublížila. Veľmi som sa mod-
lila, nielen pred súdom, ale aj počas po-
jednávania (pozri Neh 2,4). Keď ma sud-
ca vyzval hovoriť, povedala som asi 15-
20 viet. Ako psychológ, zvyknutá sledo-
vať rôzne stránky prejavu človeka, som 
si už počas vlastnej reči uvedomovala, že 
to, čo hovorím, nezodpovedá môjmu vy-
jadrovaciemu štýlu. A po skončení po-
jednávania by som nedokázala presne 
zreprodukovať to, čo som povedala. Ale 
videla som, že ma všetci pozorne počú-
vajú a súhlasne kývajú hlavami. Asi za 
týždeň som stretla predsedajúcu sudky-
ňu, ktorá mi povedala, že ten zahranič-

úvaha

ELENA SPEVÁKOVÁ

ný advokát sa pochvalne o mne vyjadril, 
napriek tomu, že moja výpoveď svedčila 
proti jeho klientovi. Spomenula som si 
na slová Pána Ježiša: „V tú hodinu vám 
bude dané, čo máte povedať.“ (Mt 10,19) 
Zachvátila ma bázeň a bezhraničná po-
kora voči Tomu, kto môže na svoje cie-
le použiť hocikoho z nás, bez ohľadu na 
naše prirodzené schopnosti.

Prečo asi nám náš Pán nedá tieto mi-
moriadne schopnosti natrvalo? Odpo-
veďou môže byť Šalamúnov život. Aká 
krásna modlitba pri jeho nástupe na 
trón! Človek priam bledne závisťou nad 
tým, ako mu Hospodin odpovedal, ako 
s ním hovoril, ako ho obdaroval! A ako 
dlho vydržal Šalamún tento veľký dar 
Hospodinov používať pre slávu a vôľu 
Božiu? Zneužil svoje schopnosti na to, 
aby hmotne zúbožil svoj ľud (1Krľ 12,4), 
obklopil sa ženami cudzinkami a ich 
bohmi a skĺzol do modlárstva (1Krľ 
11,4-8). Tak skončila mimoriadna Šala-
múnova inteligencia.

Čo na záver? „Ale ja som ako hluchý, 
nečujem, a ako nemý, ktorý neotvo-
rí svojich úst… Lebo na teba, Hospodi-
ne, očakávam, lebo ty odpovieš za mňa, 
Pane, môj Bože!“ (Ž 38,14.16).

Ilustrační foto z filmu 
Šalamoun
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tématický článok

Lepšie darypre cirkev
Veľkonočná konferencia tento rok 

mala tému Boh nás povoláva k službe, veľa 
pozornosti sa pritom venovalo duchov-
ným darom. Je to oblasť, kde sa mieša 
radosť a vďačnosť (za prijaté dary) s na-
pätím a kontroverziami (lebo niektoré 
otázky okolo ich využívania sú sporné). 
Je mi smutno, keď vidím, že kresťania 
vybíjajú svoju energiu deštruktívne na 
zvady o niečom, čo bolo myslené na po-
žehnanie. Som presvedčený, že duchov-
né dary sú dobré, veď pochádzajú zhora 
(Jk 1,17; Mt 7,11).

Čo je lepšie

Ak sú duchovné dary dobré, má zmy-
sel pýtať sa, či sú niektoré z nich lepšie? 
Takú možnosť naznačuje Pavol, keď Ko-
rinťanov nabáda: Usilujte sa však o lepšie 
dary. (1Kor 12,31) Ak je to tak, dá sa ur-
čiť, ktoré to sú? Podľa akého kritéria 
ich možno porovnať? Odpoveď ponúka 
práve tento list do Korintu – ale ten istý 
princíp možno nájsť aj inde.

Sformulovať ho možno jednoducho: 
Hodnotu daru možno posúdiť podľa toho, 
ako prospešný je pre cirkev, nie podľa 
toho, či vyzerá zázračne, priťahuje po-
zornosť alebo mi dáva pocit sebarealizá-
cie. Pavol tento princíp ilustruje dvoma 
obrazmi.

Jedno telo, mnoho údov

Jeden obraz Pavol používa v každom 
prípade, keď hovorí o duchovných da-
roch. Je to obraz Kristovej cirkvi ako 
tela. Lebo ako v jednom tele máme mno-
ho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú 
činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kris-
tovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. 
(Rim 12,4-5) Tak totiž ako je jedno telo 
a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci 
je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kris-
tus. (1Kor 12,12) Jedno je telo a jeden 
Duch, ako ste aj boli povolaní k jednej 
nádeji svojho povolania. … on ustanovil 
jedných za apoštolov, iných zasa za pro-
rokov a iných za ohlasovateľov evanjelia, 
iných ustanovil za pastierov a učiteľov, 
aby pripravovali svätých na dielo služby, 
na budovanie Kristovho tela. (Ef 4,4.11-
13)

Princíp, ktorý tento obraz učí, je zrej-
mý: jednotlivé údy tu nie sú samé pre 
seba. V zdravo fungujúcom organizme 

spolupracujú takým spôsobom, že celé 
telo sa dobre vyvíja a rastie.

Budova

Cirkev je Boží dom, niekedy vo vý-
zname chrám, kde prebieha bohosluž-
ba (Ef 3,21; 1Pt 2,5), niekde vo význame 
domácnosť (Ef 2,19) a niekde vo význa-
me stavenisko, t.j. dom, ktorý sa ešte len 
buduje (pozn. niektoré české a slovenské 
preklady to isté grécke sloveso prekla-
dajú ako vzdeláva).

Obraz domu sa taktiež vyskytu-
je v spojitosti s duchovnými darmi vo 
všetkých listoch (niekde v trochu šir-
šom kontexte). Usilujme sa preto o to, 
čo slúži pokoju a vzájomnému budovaniu. 
Nerúcaj Božie dielo… (Rim 14,19n) Tak aj 
vy, keďže sa horlivo usilujete o duchovné 
dary, usilujte sa oplývať tým, čo slúži na 
budovanie cirkvi. (1Kor 14,12) Všetko nech 
je na budovanie. (1Kor 14,26) Svätí (t.j. 
všetci kresťania) majú byť pripravení na 
dielo služby, na budovanie Kristovho tela. 
(Ef 4,4.11-13)

Pavol týmito zmienkami nadväzuje 
na slová Pána Ježiša: Na skale postavím 
svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. 
(Mt 16,18) Podľa Pavlovho vysvetlenia 
Cirkev sa buduje na základe apoštolov 
a prorokov, pričom uholným kameňom je 
Ježiš Kristus. (Ef 2,20) Základ je zásad-
ne dôležitý, bez neho sa nedá ani začať 
stavať; záleží však aj na tom, ako stav-
ba pokračuje: Podľa Božej milosti, ktorá 
mi bola daná, ako múdry staviteľ položil 
som základ a iný ďalej na ňom stavia; ale 
každý nech si dá pozor, ako na ňom stavia. 
Nik totiž nemôže položiť iný základ než ten, 
ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. 
(1Kor 3,10n)

Ako však nájdeme čo najlepší dar, to-
tiž taký, čo najviac prispeje k budovaniu 
cirkvi?

Omnoho vzácnejšia cesta

Na konci 12. kapitoly listu Korin-
ťanom Pavol píše: Usilujte sa však ešte 
o väčšie dary. A okrem toho vám ukážem 
omnoho vzácnejšiu cestu. (1Kor 12,31) Ne-
nechá nás v neistote, čo tou vzácnejšou 
cestou mieni. Nasleduje totiž známa 13. 
kapitola – hymna lásky – vsadená do-
prostred diskusie o duchovných daroch. 
Nemalo by nás to prekvapiť, už skôr Pa-

vol napísal: Poznanie vedie k namyslenos-
ti, kým láska buduje. (1Kor 8,1)

Hymna lásky nás nenechá na pochy-
bách, že láska je to najcennejšie, čo 
možno hľadať, vlastniť či rozdávať. Do-
zvieme sa, že láska je nutná (1Kor 13,1-3) 
– akýkoľvek skvelý dar bez lásky by bol 
márny. Ďalej vidíme, že láska je krás-
na (1Kor 13,4-7) – tu uvedené vlastnosti 
majú priame spojenie s využívaním da-
rov. Láska je trpezlivá – to je veľmi po-
trebná vlastnosť, ak majú všetky údy 
tela fungovať v súhre (keby všetko zá-
ležalo na jednom človeku, postačí jeho 
profesionálny výkon). Láska nezávidí, 
láska sa nevystatuje a nenadúva – noha 
teda nebude závidieť ruke ani ucho oku 
(por. 1Kor 12,15-16), ani oko nemôže po-
vedať ruke: Nepotrebujem ťa!, ani hla-
va nohám: Nepotrebujem vás! (1Kor 
12,21). Láska nehľadá svoj prospech – tak 
aj údy hľadajú prospech celého tela.

Korunou tohto opisu je, že láska vy-
drží (1Kor 13,8) a láska je najväčšia 
(1Kor 13,13). Všetky tie veci Pavol ne-
písal samoúčelne, aby sme sa rozplýva-
li nad krásou lásky, ale aby sme pocho-
pili, čím sa riadiť pri ocenení a využíva-
ní duchovných darov. (To platí pri číta-
ní v kontexte 12. – 14. kapitoly. Keď čí-
tame 13. kapitolu v kontexte celej epiš-
toly, je zrejmé, koľkých zmätkov by bol 
korintský zbor ušetrený, keby len dali 
priestor láske vo svojich vzťahoch.)

Potrebné je ešte korigovať jedno čas-
té nedorozumenie: LÁSKA NIE JE DAR! 
Láska je spôsob, ako využívať všet-
ky dary. Pavol dôsledne na všetkých 
miestach píše, že každý veriaci má ne-
jaký dar, ale nikto ich nemá všetky. To 
však nemožno povedať o láske. Bolo by 
absurdné vyhlásiť: „Ja mám dar rozlišo-
vať duchov (alebo hocijaký iný), tak ne-
potrebujem lásku.“

Názorný príklad: jazyky a proroctvo

Láska buduje. Pri využití darov nás 
teda vedie k tomu, aby sme sa zamera-
li na budovanie celej cirkvi. Tento prin-
cíp v 14. kapitole Pavol použije na posú-
denie dvoch darov, ktoré boli v Korinte 
veľmi aktuálne, totiž jazykov a proroko-
vania, a dôsledne ukazuje, že proroctvo 
je lepšie, lebo buduje cirkev.
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PETER KOZÁR
PODĽA PRÍHOVORU NA 

VEĽKONOČNEJ KONFERENCII KZ

Korintský zbor bol veľmi požehnaný. 
Pavol ďakuje za Božiu milosť, ktorá vám 
bola daná v Ježišovi Kristovi, za to, že ste 
v ňom boli obohatení všetkým: každým slo-
vom i každým poznaním. Keďže sa medzi 
vami utvrdilo svedectvo o Kristovi, nechý-
ba vám nijaký dar milosti. (1Kor 1,4-7) Ich 
využívanie darov však bolo veľmi ne-
zrelé. Zdá sa, že sa vyžívali práve v nad-
prirodzenom dare jazykov, priťahovali 
ich extatické prejavy, ktoré považovali 
za dôkaz duchovnosti. (V tom sú im aj 
dnes podobní mnohí kresťania chariz-
matického razenia.) Pavol neodmieta ja-
zyky (1Kor 14,5.39), v zoznamoch darov 
však zakaždým dáva jazyky na posled-
né miesto (1Kor 12,10.30), zrejme aby 
korigoval nepatričný dôraz Korinťanov 
na tento dar.

Pri porovnaní jazykov a prorokovania 
má to druhé prednosť, lebo kto proroku-
je, hovorí ľuďom a tak buduje, povzbudzuje 
a potešuje. Kto hovorí jazykmi, buduje seba, 
ale ten, kto prorokuje, buduje cirkev… väčší 
je ten, čo prorokuje, než ten, čo hovorí jazy-
kmi – iba ak by to aj vykladal, aby sa budo-
vala cirkev. (1Kor 14,3-5)

Pavol pripúšťa, že jazyky môžu byť 
prínosom pre osobné budovanie veria-

ceho (1Kor 14,4.14-15), v zhromaždení 
zboru však musí dostať priestor to, čo 
buduje všetkých. Prejav v jazyku spo-
jený s výkladom by sa podľa tohto kri-
téria vyrovnal proroctvu (v. 27-28) – ta-
káto prax je však aj v charizmatických 
zboroch veľmi ojedinelá.

Proroctvo má u Pavla vysoké hodno-
tenie, nie je však za nekritické prijíma-
nie všetkého, čo sa za proroctvo vydá-
va. Žiada si skúmanie a posúdenie (v. 
29; tento istý princíp vidno aj v súvis-
lom texte 1Tes 5,19-22) a podriadenie 
novšiemu zjaveniu (v. 30) a poriadku 
v zbore (v. 33).

Usilujte sa budovať

Je mi jasné, že niektorým ostražitým 
veriacim v Kresťanských zboroch zabli-
ká červená výstražná kontrolka, kedy-
koľvek sa dostane na pretras téma cha-
rizmatických darov. Nechcel som sa 
nikoho dotknúť ani pichať do osieho 
hniezda. Tu uvedené veci nie sú kom-
plexnou rozpravou o zázračných du-
chovných daroch, ani ňou nechceli byť. 
Išlo mi o vyzdvihnutie biblického prin-
cípu: lepší dar buduje.

K tomuto nás zaväzuje láska: Tak aj 
vy, keďže sa horlivo usilujete o duchov-

né dary, usilujte sa oplývať tým, čo slúži 

na budovanie cirkvi. (1Kor 14,12) To sa 
týka celej škály prejavov v bohoslužob-
nom živote cirkvi. Čo teda, bratia? Keď sa 

zídete, každý má niečo: chválospev, učenie, 

zjavenie, hovorenie jazykmi či ich výklad; 

to všetko nech je na budovanie. (v. 26)

Uprime teda pohľad dvoma smermi.

Na cirkev: v čom sa potrebujeme bu-
dovať? V akom stave sú naše zbory? 
V akej oblasti sa potrebujeme budovať? 
Je to učenie biblických právd, pastierske 
vedenie, súhra údov vedená láskou?

Na seba: čo som dostal? Ak som Kris-
tov, mám jeho Ducha a mám aj nejaký 
dar milosti. Viem o ňom? Používam ho? 
Úprimne hľadajúci kresťan ochotný slú-
žiť istotne nezostane v neistote.

Ak vidíš, čo máš, a čo má tvoj zbor od 
Pána, poďakujte mu a použite to v služ-
be. Ak vidíš medzeru, nedostatok, kto-
rý treba zaplniť, proste a dostanete, hľa-
dajte a nájdete. (Mt 7,7)

tématický článok
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tématický článok

Definície

Služba1 je nehmotný ekonomický sta-
tok. Spotrebúva sa v momente, keď je vy-
robená.

Služby sú výsledok určitej ekonomickej 
činnosti (práce). Cieľom služieb je uspo-
kojovať ľudské potreby. Môže ísť pri-
tom o služby materiálnej alebo nemateri-
álnej povahy. K službám materiálnej po-
vahy možno zaradiť napríklad opraváren-
ské a údržbárske práce, služby nákladnej 
dopravy, obchodu, časti spracovateľského 
priemyslu a pod. Za služby nemateriálnej 
povahy považujeme služby školstva, vedy, 
kultúry a iných oblastí nevýrobnej sféry.

Krátky slovník SLEX99 uvádza 8 spô-
sobov použitia slova služba v slovenskej 
lexikálnej praxi. Len stručne napríklad: je 
to práca sluhu alebo slúžky; práca, skutok 
v prospech niekoho, niečoho, poskytnutie 
pomoci…

V Biblii (ako pri mnohých iných výra-
zoch) nie je definícia výrazu služba alebo 
slovesa slúžiť a jeho obsah sa s prv uvede-
nou definíciou úplne nekryje. Predmetom 
tohto príspevku je poukázanie na rozdiely 
a prehĺbenie obsahu pojmu služba.

V zásade môžeme vystopovať v Novom 
zákone tri druhy služby:

1 https://sk.wikipedia.org/wiki/
Slu%C5%BEba

1. služba Bohu resp. Pánovi (gr. leitourgia 
kyrió) Sk 13,2 a Heb 8,2; 12,28 (latreia);

2. služba slovom (gr. diakonia logou) 
Sk 6,4;

3. služba veriacim resp. „stolom“ (gr. dia-
konia trapezais) Sk 6,2.
Týmto trom druhom služby sa bude-

me ďalej venovať v tomto článku; nebu-
deme sa zaoberať službou nevoľníkov 
resp. otrokov.

1. Služba Pánovi

Pisatelia textov Nového zákona vza-
li slovo leitourgia z občianskeho živo-
ta v starovekom Grécku, kde popisova-
lo bezodplatnú verejnú službu bohatých 
podnikateľov v prospech obce/mesta, 
spočiatku dobrovoľnú (ale pociťovanú 
ako morálnu povinnosť).

Dnes v kresťanstve slovo liturgia vše-
obecne popisuje formu a obsah bohoslu-
žobnej slávnosti charakterizovanej ritu-
álnymi (t. j. pevnými) úkonmi a obrad-
mi, ale napr. v evanjelických cirkvách 
len vonkajšie formy výkonu bohosluž-
by, teda bohoslužobný poriadok.

Aj znovuzrodení ľudia sú v prvom 
rade povolaní do služby Bohu. Už Pán 
Ježiš Kristus, keď si zasadol po pravici 
trónu Velebnosti v nebesiach ako služob-
ník svätyne2 a pravého stanu, ktorý po-

2 gr. hagios leitourgos

stavil Pán (Heb 8,2), je zástupcom tých-
to v Božej prítomnosti, konajúc tú najpra-
vejšiu liturgiu.

Veď už starší v prvom zbore, kde boli 
nazvaní kresťania (kristovci, Sk 11,26), 
slúžili Pánovi a postili sa. Lukáš neuvie-
dol žiadne podrobnosti tejto ich služby 
Pánovi. Dá sa predpokladať, že text bol 
v tejto dobe dostatočne vystihujúci sku-
točnosť ich konania a rozumelo sa mu 
bez ďalšieho popisu. Dnes, pod vply-
vom toho, čo sa medzitým najmä v teo-
lógii rozumie pod slovom liturgia, nie je 
dosť jasné, ako a čím slúžiť Pánovi.

Služba Bohu bola už v 115. žalme ob-
siahnutá: Nie nám, Hospodin, nie nám, 
ale tvojmu menu patrí česť pre tvoje mi-
losrdenstvo a pre tvoju vernosť! V brat-
skom vnímaní je to adorácia3 Pána 
modlitbami a piesňami pri lámaní chle-
ba. Tu je zásadné ustanovenie, ktoré na-
písal Pavol do Korintu: Pán Ježiš v tú 
noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď 
vzdával vďaky, lámal ho.

Kladieme túto službu Bohu na prvé 
miesto najmä preto, lebo v bežnom ži-
vote sa kladie dôraz na službu ľuďom 
a najmä domácim viery. (Ga 6,10) Aby 
priebeh lámania chleba mal dôstoj-
ný a slávnostný charakter, je potrebné 

3 vzývanie, klaňanie sa, prejavovanie veľ-
kej úcty, pokory (obyč. Bohu)

SlužbySlužby
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pripraviť miestnosť, náležité potreby 
(chlieb a kalich) a v neposlednom rade 
sa má pripraviť každý účastník duchov-
ne (čistota a posvätenie). Tak ako to na-
značil Pán Ježiš Kristus pri príprave 
a priebehu paschálnej večere. Veď ne-
lámal chlieb, keď mu pripravili večeru 
v Betánii (pozri Jn 12,2).

Občiansky obsah výrazu leitourgia 
nesie v sebe morálnu povinnosť, nezišt-
nosť a ochotu sa dobrovoľne zapojiť do 
prv menovanej služby Bohu.

2. Služba slovom

Najčastejšou činnosťou alebo využi-
tím času spoločenstva veriacich ľudí je 
počúvanie kázní založených na výklade 
a aplikácii textov z Biblie. Výkon kaza-
teľa zvykneme v bratských kruhoch na-
zývať služba slovom, ako to máme za-
kotvené napríklad v texte (Sk 6,4): My 
sa však budeme plne venovať modlitbe 
a službe Slova. 

Aký mala služba slovom (respektí-
ve modlitby) priebeh, môžeme dôver-
ne sledovať v knihe Skutky apoštolov 
(alebo Skutky Pána Ježiša). Sú to pre-
dovšetkým kázne apoštola Petra alebo 
Pavla. Od mladosti si vážim knihu War-
ns, Zeman: 500 náčrtů k biblickým pro-
slovům.

tématický článok

JÁN ČÍŽ

Aké sú podmienky na služobníka slo-
va:
1. Musí to byť znovuzrodený človek. Je 

to podmienka nevyhnutná, ale nie po-
stačujúca.

2. Tento človek, podobne ako biskup 
alebo starší, musí mať čistý štít, viesť 
posvätený život.

3. Pre službu má byť obdarovaný Bo-
hom (dar pastiera, zvestovania evan-
jelia, učiteľa…).

4. Pamäť a myseľ má zaujatú Božím slo-
vom a modlitbou (pred i po zvesti 
resp. službe Slovom).
Je naplnený láskou k Bohu a Jeho Slo-

vu i k poslucháčom. Zo služby musí byť 
zrejmé, že ide o dobro poslucháča.

Služobník slova prijíma od Boha bre-
meno slova (Mal 1,1), ktoré odovzdá po-
slucháčom. Postupne, ako hovorí, sa 
bremeno stráca tak, že na záver je bez 
neho.

3. Diakonia

V spoločenstvách veriacich ľudí je ne-
spočetne veľa príležitostí pre hmotnú 
službu – službu stolom. Bola a je to služ-
ba významná, lebo aj v rannej cirkvi vy-
hľadali pre ňu sedem osvedčených mužov, 
plných Ducha a múdrosti. (Sk 6,3) Aj Pa-
vol si vážil bratov a sestry, ktorí s ním 
spolupracovali a poskytli svoje domy 
pre Cirkev (Rim 16,1.3.5): Odporúčam 

vám našu sestru Fébu, ktorá je aj diakonkou 
cirkvi v Kenchreách … Pozdravujte Pris-
ku a Akvilu, mojich spolupracovníkov … 
Pozdravujte aj cirkev v ich dome. 

Pán si rovnako váži tzv. diakoniu, 
lebo bez nej sa nezaobíde žiadna čin-
nosť zboru. Aj jedno i viacdenné stret-
nutia, kde treba zabezpečiť ako organi-
začne tak manuálne pre bratov a ses-
try ubytovanie a stravovanie. Aj v tejto 
úvahe chceme poďakovať za ochotných 
a rozumných „diakonov“ Pánovi aj im.

Aj keď máme v našom štáte mnoho 
služieb pre starých ľudí, návšteva a po-
moc im patrí tiež k povinnostiam zboru. 
Tým sa rieši prevencia odlúčenia tejto 
osoby predovšetkým od zboru. Aj dnes 
sú však krajiny, kde takýto ľudia sú na 
okraji spoločnosti a bez pomoci cirkvi 
veľmi trpia.

Na záver

Je veľavravné, že grécky jazyk má pre 
službu slovom aj službu stolom to isté 
slovo diakonia. Ukazuje to okrem iné-
ho na skutočnosť, že za týmito služba-
mi je nezištná duševná alebo manuál-
na práca. O diakonii sa veľa nehovorí, 
nepíše, ale sa koná. Iste toto je len veľ-
mi stručný náčrt toho, čo sa o službách 
píše v Biblii a čo prináša život.
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úvaha

Potřebujeme
povzbuzení

Náš český národ je typický tím, že 
je skoupý na slova povzbuzení. Dobré 
výkony považujeme většinou za samo-
zřejmost. Naproti tomu nešetříme kri-
tikou. Určitě to dobře znáte z vlastní 
zkušenosti. Není divu, že se pak lidé 
řídí hesly: „Nehas, co tě nepálí“, „nevy-
bočuj z řady“ a „drž hubu a krok!“ Je to 
pohodlnější – vaše dobré úmysly a činy 
stejně nikdo neocení a aspoň nemusíte 
mít pocit hořkosti a zklamání. Jenže 
jako křesťané jsme povoláni k službě. 
Je něco, co nás může k tomu motivovat, 
vzbudit naše nadšení a touhu využít svá 
obdarování pro službu Bohu i druhým, 
když i mezi křesťany narážíme častěji 
na kritiku než na povzbuzení?

Povzbuzení dokáže divy

Známe to dobře ze všedního živo-
ta. Řada lidí navštěvuje různá spor-
tovní utkání. A dobře víte, co dokáže 
takový bouřící kotel fanoušků udělat 
s mužstvem, které bojuje na ledě, na 
trávníku, tartanu či na parketách. Jak se 
dokážou vybičovat k špičkovým výko-
nům, které by jinak nedokázali. Největ-
ší trest pro mužstvo je, když musí hrát 
před uzavřeným stadionem bez diváků.

Jak důležité je povzbuzení vědí i zku-
šení pedagogové. Zejména ocenění sna-
hy těch, kdo obvykle zrovna nevynikají 
největšími úspěchy. Jak takový školáček 
ožije, když ho paní učitelka pochválí. 
Vědí to i dědečkové a babičky, jak se 
jejich malé vnouče snaží, když ocení 
jeho práci a řeknou mu: „Ty jsi šikovný! 
Tys to dokázal!“

Motivaci a povzbuzení potřebujeme 
všichni. Náš život je mnohdy hektický. 
Ten pozemský s bojem o holou existen-
ci a přežití, ale ani v životě víry to často 

není jiné. Kritika a neúspěchy demoti-
vují – naopak slova povzbuzení nalévají 
novou sílu do žil! Je velmi dobré pochvá-
lit za dobrý výkon či za očividnou sna-
hu i veřejně, před druhými. Je škoda, že 
na to tak málo pamatujeme. Vím, ani 
s pochvalami se to nesmí přehánět, aby 
lidé nežili ve falešné představě, že oni 
jsou „nej…“ Má sloužit zejména k tomu, 
abychom se vzchopili a pokračovali ve 
chvíli, kdy se nám zdá, že naše práce je 
marná.

Povzbuzení či motivace k maximál-
ním výkonům jsou různé. Někoho 
motivuje možnost dostat se tam, kam se 
normálně nepodíváme. Někoho, když 
vidí výsledky své práce. Pro někoho je 
obrovským podnětem možnost dostat 
se „na bednu“ a odnést si medaili. Jed-
ním z velmi účinných motivačních prv-
ků jsou peníze (a to nejen ve sportu!), 
spojené s vítězstvím.

Najdeme slova povzbuzení i v Bibli?

Určitě ano – a je jich tam nespočet. 
Chtěl bych se zaměřit jen na ta, která 
souvisí s povoláním do služby Bohu.

Prvním člověkem, kterého Pán Bůh 
vysloveně povolal, aby šel tam, kam 
ho posílá, byl patriarcha Abram. Upo-
slechl Boží volání, opustil civilizovaný 
Ur v Kaldeji, vyšel pak na Boží povolá-
ní i z Cháranu a šel do země, kam byl 
poslán. Tam žil jako kočovník, pomalu 
zestárl a byl bez dědice. Zůstal nakonec 
sám, protože i jeho synovec Lot si zvolil 
vlastní životní cestu a on s ním měl jen 
problémy. To ho velmi trápilo. A tehdy 
mu Pán Bůh řekl ta památná slova: „Nic 
se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá pře-
hojná odměna.“ (1M 15,1) Pak si Abram 
vylil své srdce. A Pán Bůh ho upokojil 
– a také své slovo naplnil: stoletému 
Abrahamovi se narodil syn Izák.

Podobně demotivován byl o staletí 
později další velký muž Izraele – Mojžíš. 
Měl smysl pro spravedlnost, byl schop-
ný a vzdělaný, ale lidé jeho národa to 
nedokázali ocenit. Nakonec trávil čtyři-
cet let na poušti jako pasák ovcí svého 
tchána. A přece, když ho Pán Bůh povo-
lává do služby, říká mu: „Já budu s tebou! 

A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal: 
Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit 
Bohu na této hoře.“ (2M 3,12) Na Mojží-
šově životě se můžeme přesvědčit, koli-
krát musel Pán Bůh Mojžíše povzbuzo-
vat. Budeme překvapeni Boží trpělivostí 
s námi. Pán Bůh rozhodně nebyl skoupý 
na slova povzbuzení jako my lidé.

Mohli bychom uvést například povzbu-
zení, kterého se dostalo vystrašenému 
Gedeonovi: „Hospodin s tebou, udatný 
bohatýre!“ (Sd 6,12) To nebyla satirická 
výčitka, ale povzbuzení, končící slo-
vy: „Jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele 
z rukou Midjánců. Hle, já tě posílám.“ (v. 14) 
Gedeon pak se třemi sty neozbrojenými 
muži dobyl neslýchaného vítězství. Tak 
bychom mohli procházet Biblí dál přes 
jednotlivé zbožné krále, jako byl Jóšafat, 
Chizkijáš či Jóšiáš. Vždy znovu nalézáme 
motivaci a povzbuzení.

Ani v Novém zákoně tomu není jinak. 
Tak to mohl zažít mnohokrát i Pavel – 
jen zmínkou: „Následující noc stanul 
před Pavlem Pán a řekl: Neztrácej odva-
hu! Jako jsi svědčil o mně v Jeruzalémě, 
tak musíš svědčit i v Římě.“ (Sk 23,11) 
A když si přečteme listy Timoteovi, tak 
ty jsou plny povzbuzení a motivace pro 
mladého spolupracovníka, od zkušené-
ho apoštola.

Co nás může motivovat konkrétně?

Konáme-li věrně svou křesťanskou 
službu, ke které jsme byli povoláni, 
určitě zažijeme chvíle jako projektant, 
kterému oznámili, že zakázka byla stor-
nována a že má dělat něco jiného. Urči-
tě znáte ten pocit marnosti, když lidé, 
kterým jste se věnovali, do nichž jste 
investovali čas a námahu, se najednou 
odvrátí. Zcela určitě v tu chvíli zažijeme 
pocit marnosti. Ale život jde dál. Co nás 
pak může motivovat k tomu, abychom 
nerezignovali, ale naopak, pustili se do 
dalšího životního boje s novou energií? 
Je řada věcí, které nás povzbuzují, aby-
chom nesložili ruce v klín. Patří k nim, 
kromě slov povzbuzení od jiných, také:

Láska Kristova – ta nikdy nepřestá-
vá a nikdy nás neopustí. Čteme přece, 
že Ježíš „miloval své, kteří jsou ve světě, 
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a prokázal svou lásku k nim až do konce.“ 
(J 13,1) Svou lásku dokázal tím, že pro 
nás položil svůj život na kříži. Vlastním 
životem nám vydobyl život. Těsně před 
tím řekl shromážděným učedníkům při 
velikonoční večeři: „To jsem vám pověděl, 
abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte 
soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemo-
hl svět.“ (J 16,33) A po svém vzkříšení 
učedníkům (a potažmo i nám), když je 
vysílá do služby, připomíná: „A hle, já 
jsem s vámi po všecky dny až do skonání 
tohoto věku.“ (Mt 28,20)

Vděčnost za spasení – to by měl být 
jeden z dalších podnětů k tomu, aby-
chom sloužili tomu, který za nás dal to 
nejcennější. Někdy na to zapomínáme. 
Připomíná mi to situaci čtyř malomoc-
ných, kteří opustili obležené Samaří 
a šli k obléhajícím Aramejcům. Nalezli 
tenkrát spěšně opuštěný tábor s velkým 
bohatstvím. Chvíli si ho užívali, ale pak 
si připomněli svou odpovědnost: „Nemě-
li bychom takto jednat. Tento den je dnem 
radostné zprávy a my jsme zticha.“ (2Kr 
7,9) I my jsme dosáhli úžasné milosti – 
byli jsme zachráněni. Neměli bychom 
být za to vděčni a neměli bychom to 
dobro přát i jiným? To nás vede k dal-
šímu bodu:

Srdce, vnímající bídu druhých lidí. 
Mnohdy se nás bída d ruhých tolik nedo-
týká. Je to proto, že sami jsme (a byla to 
nezasloužená Boží milost) nikdy „tak 
hluboko neklesli“. Nikdy jsme se neroz-
vedli, nikdy jsme nepropadli alkoholu 
ani drogám či gamblerství, nikdy jsme 
nebyli bezdomovci. Kdo zažil na vlast-
ní kůži lidskou bídu, má většinou větší 
touhu lidem pomoci. A i když neuspěje, 
nedá se odradit. V jedné z knih „Slepi-
čí polévka pro duši“ je příběh člověka, 
který chodil po pláži a házel vyplave-
né hvězdice zpět do moře. Byly jich 
tam tisíce. Nějaký člověk ho pozoroval 
a řekl mu, že to přece nemá cenu, že ty 
tisíce stejně nezachrání. „Ale pro tuto to 
má cenu“ – řekl mu a hodil živou hvěz-
dici zpět do moře. Jsem přesvědčen, že 
dnešní doba nás s přílivem utečenců 
bude vést k tomu, abychom měli vníma-
vé srdce a sloužili svému Pánu.

Dalším takovým motivem je vědomí 
Božího povolání. Slova „povolal vás“ 
se v Novém zákoně objevují minimál-
ně desetkrát. Boží povolání přitom 
vůbec nezaručuje úspěšnost a viditelné 
výsledky. Své o tom by nám mohl říci 
např. prorok Jeremiáš. A přece jeho 
velmi náročná a neoceněná služba byla 

nesmírně důležitá. Pán Bůh nás povolal! 
O něm Pavel píše Korinťanům: „Věrný 
je Bůh, který vás povolal do společenství 
se svým Synem.“ (1K 1,9) Možná, že 
se trápíme tím, že naše práce „nemá 
výsledky“ – ale mělo by nás povzbudit 
vědomí, že náš Pán, který nás povolal, 
za námi stojí.

Co by nás mělo motivovat, je také tou-
ha dobře investovat svůj život. Pavel byl 
přesvědčen o tom, že pro něj má věčný 
život tu nejvyšší hodnotu. Současně si 
ale uvědomuje, že právě zde na zemi se 
investuje do věčnosti. Vyjadřuje to jeho 
vyznání (Fp 1,21-24): „Život, to je pro mne 
Kristus, a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít 
v tomto těle, získám tím možnost další prá-
ce. Nevím tedy, co bych vyvolil, táhne mne 
to na obě strany: Toužím odejít a být s Kris-
tem, což je jistě mnohem lepší; ale zůstat 
v tomto těle je zase potřebnější pro vás.“ 
K tomu nás ostatně vybízí i náš Spasitel, 
když řekl svým učedníkům (Mt 6,20.21): 
„Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí 
mol ani rez a kde je zloději nevykopávají 
a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam 
bude i tvé srdce.“ Podobně vyzval i boha-
tého mládence, který se ptal, co je třeba 
udělat, aby měl podíl na věčném životě. 
Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl (Mk 
10,21): „Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, 
co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad 
v nebi; pak přijď a následuj mne!“ Mož-
ná nám Pán Bůh svěřil nějaký hmotný 
majetek a my bychom si ho rádi nějak 
přesunuli na věčnost. Slova našeho 
Pána nám ukazují, jak takový transfer 
provést, jak co nejlépe investovat. Je to 

to, co uděláme pro druhé. Možná se nám 
to moc nezamlouvá – ale pokud věříme 
Božímu slovu, pak bychom z toho měli 
vyvodit závěr. Je to jediná investice, kte-
rá nepodléhá nebezpečí ztráty.

Tím, co nás může povzbudit zejmé-
na v dobách, kdy skutečně procházíme 
těžkým obdobím (a Pán Bůh takové situ-
ace dopouští), je také výhled na odměnu 
ve věčnosti. Pán Bůh odmění ty, kdo 
mu zde na zemi věrně sloužili. V nebi 
budou, jak nás o tom ujišťuje i Písmo, 
rozdíly mezi věřícími. Proto Pavel vyzná-
vá (Fp 3,12-14): „Nemyslím, že bych již byl 
u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím 
však, abych se jí zmocnil, protože mne se 
zmocnil Kristus Ježíš. Bratří, já nemám za 
to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapo-
mínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, 
co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal 
nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu 
Ježíši.“ Na jiném místě říká při pohle-
du na závodníky, možná při tehdejších 
olympijských hrách (1K 9,24.25): „Neví-
te snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, 
běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? 
Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník 
se podrobuje všestranné kázni. Oni to pod-
stupují pro pomíjitelný věnec, my však pro 
věnec nepomíjitelný.“ 

Co říci na závěr? Snad jediné (1K 
15,57.58): „Chvála buď Bohu, který nám 
dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše 
Krista! A tak, moji milovaní bratří, buďte 
pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horli-
vější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce 
není v Pánu marná.“ 

úvaha
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Žiji pro službu, 
která je oslavou Boha?

Nevím, jestli a jak současní náctiletí 
přemýšlejí o smyslu svého života, ale 
když mně bylo nějakých těch patnáct, 
překvapila jsem tatínka otázkou: „Proč 
vůbec žiju?!?“

Neodpověděl hned, ale potom mě 
upozornil na verš z Listu Efezským 2,10: 

Jsme přece jeho dílo, 
 Kristu Ježíši stvořeni 

k tomu, abychom 
konali dobré skutky, 

které nám Bůh připravil.

Když jsem o tom trochu popřemýšle-
la, úplně se mi ulevilo, protože patřím 
ke skupině lidí, která má jasný smysl 
života. Bůh nám ty skutky připravil, 
Ježíš nás uschopnil je konat a Duch sva-
tý nám je ukazuje, takže je rozpoznáme. 
Úžasné!

Představuji si to velice názorně: My 
starší jsme jako děti hrávali kuličky. 
Kolem důlku v zemi bylo po rozehrání 
plno barevných kuliček (podle počtu 
a šikovnosti hráčů). Jeden po druhém 
jsme se snažili kuličky nacvrnkat - 
dostat do dolíku. Vyhrál ten, kdo jich 
tam dal nejvíc. Dobré skutky si předsta-

vuji jako ty kuličky. Je otázkou, zda je 
vidím a zda je dostanu tam, kam patří?

A jak tak jdu životem, všímám si, že 
jsou křesťané, kteří jsou k těm „roztrou-
šeným kuličkám“ nevšímaví, lhostejní, 
jiní je zase velmi rádi skoro „kradou“, 
ani těm dalším nenechají nebo nedáva-
jí příležitost. Ještě, že na tom nezávisí 
naše spása.

Těmi dobrými skutky sloužíme 
jiným. Pokud někdo dělá dobrý skutek 
pro sebe, tak se tím obvykle nechlubí, 
protože má často dost co do činění se 
zákony.

V Matoušově evangeliu je pokyn, kte-
rý má s naším tématem přímou souvis-
lost: 

Tak ať svítí vaše světlo před 
lidmi, aby viděli vaše dobré 

skutky a vzdali slávu vašemu 
Otci v nebesích.

 (Mt 5,16)

Svým životem máme svítit. Ano, náš 
život má svítit tak, aby ty naše skutky 
byly vidět. Nejde o žádnou anonymitu 
či falešnou pokoru! Proč se k nim máme 
hlásit? Protože je to příležitost vzdát 

slávu našemu Otci. Ti, kdo jsou toho 
skutku či služby účastni nebo svědky, 
nemají chválit nás, ale našeho Otce. 
Toto zvládnout je někdy těžší, než ten 
skutek sám.

A ještě jeden příklad. Ve škole, občas 
v těch nižších třídách, kluky bavilo 
„pouštět prasátka“. Když svítilo slun-
ko, nastavovali malé zrcátko tak, aby 
paprsky, které na ně dopadaly, odráželo 
jinam, nejlépe na někoho. To bylo jas-
ně vidět a upoutalo to pozornost všech 
zúčastněných. Nabízí se otázka: Na 
koho odrážíš chválu, která je adresová-
na tobě?

Dobrými skutky přece sloužíme, nebo 
ne?!

OMLUVA

V minulém čísle jsem v článku Staro-
nová taktika napsala, že Pán Ježíš čty-
řicet dní nejedl a nepil. To není nikde 
v evangeliích napsáno. Přesná citace 
zní, že „se čtyřicet dní a čtyřicet nocí pos-
til, až nakonec vyhladověl“. V tom je roz-
díl. Na chybu jsem byla upozorněna 
pozornými čtenáři. Děkuji jim a tímto 
se opravuji.
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IRENA ZEMANOVÁ

Čím, komu a proč

Myslím, že už dávno minuly doby, 
kdy bylo docela normální někomu 
sloužit: vojenská služba byla povinná, 
z venkova se chodilo sloužit do města 
třeba jako pomocnice v domácnosti, 
práce ve státní službě, sloužilo se u sed-
láků a byly jistě i jiné služby. Některé 
byly výhodné, když se sloužilo za plat 
či za naturálie u dobrých „pánů“, stát-
ní služba byla „pod penzí“. Někdo se 
tedy mohl chlubit tím, jakou má službu, 
u koho slouží, někdo se raději odpovědi 
vyhýbal. Ovšem sloužit někomu nebo 
někde bylo běžné.

Tak jako Syn člověka nepřišel, 
aby si dal sloužit, ale aby sloužil 
a dal svůj život jako výkupné za 

mnohé.“Mt 20,28

V Novém zákoně je dvakrát uvedeno, 
že Pán Ježíš nepřišel, aby si dal sloužit, 
ale aby sám sloužil (Mt 20,28 a Mk 
10,45). Jeho služba nás pak motivuje 
k tomu, abychom i my sloužili Bohu 
a lidem. Ostatně naším tématem je, že 
nás Bůh povolal ke službě. K jaké a jak 
jí dnes rozumět?

Inspirací nám může být pár příkladů 
ze světa věcí a zvířat, jež Pánu Ježíši 
posloužila za jeho života na zemi:
• žlab pro krmení zvířat posloužil jako 

jesle, do kterých Marie položila právě 
narozeného Ježíše; 

• nádoba s vodou, kterou u studny 
samařská žena napojila Ježíše, který 
pak utišil její žízeň po životě;

• oslátko, na kterém vjel do Jeruzalé-
ma, aby se naplnilo proroctví;

• peníz s obrazem císaře, aby umlčel 
provokatéry;

• peníz z úst ryby, aby nepohoršil 
výběrčí daní;

• dvě ryby a pět chlebů, které měl chla-
pec v zástupu posluchačů, aby pak 
všechny nasytil.

Příklad nám dal i sám Pán Ježíš, když 
sloužil tím, co právě měl či dostal k dis-
pozici. Slíbil odměnu tomu, kdo podá 
číši studené vody jeho, tj. Kristovu, 
následovníku (Mt 10,42 a Mk 9,41).

Kdokoli vám podá číši vody, 
protože jste Kristovi, amen, 

pravím vám, nepřijde 
o svou odměnu.

Mk 9,41

Bůh může použít vše, co Mu dáme do 
služby. Záleží na důvodu a na motivaci - 
proč to dáváme.

Žijeme mezi sourozenci ve sboru, 
mezi lidmi v zaměstnání, sousedy, pro-
stě všude jsme mezi lidmi. Milujeme 
Pána Boha z celého svého srdce? A bliž-
ního jako sebe sama?

Díváme se kolem sebe a všímáme si, 
čím bychom mohli posloužit? Je tolik 
maličkostí, které mohou druhým zpří-
jemnit život a v důsledku pak udělat 
radost i nám samým!

Mám hned tři příklady: 
1. Naši mládežníci vyhlásili a napsali 

sloužím?

tematický článek

na nástěnku, že zajistí nákup, umytí 
oken a pomohou s úklidem těm star-
ším věřícím nebo třeba nemocným, 
kteří to potřebují. Také vím, že chodí 
občas venčit jedné nemocné sestře 
pejska.

2. Jedna sestra dělá ráda ruční práce. Pro 
nemoc ani úplně pravidelně do sboru 
chodit nemůže, ale háčkuje z různých 
zbytků všelijaká zvířátka a různě nás, 
velké i malé, obdarovává.

3. Modlitební shromáždění nemáme ve 
velkém sále, ale v menší místnosti. 
Jeden bratr si vzal za úkol vždycky při-
pravit židle, donést zpěvníky a potom 
zase všechno dát do původního stavu. 
Spolehlivě, pravidelně. Tu činnost pří-
mo vidět není, ale její výsledky ano.

Nabízí se otázka: Čím sloužíš ty, 
komu a proč? Je dost důležité si na ni 
odpovědět.

Mezi námi ve sborech je dost bratří, 
kteří jsou už v důchodovém věku, a to 
i delší čas: Dlouho už zajišťují důležité 
služby, mimo jiné také psaní článků 
do časopisu, který držíte v ruce či do 
denního čtení Cestou životem. Pravi-
delně navštěvují nemocné, kteří nemo-
hou chodit do sboru a slouží jim u nich 
v bytě lámáním chleba, tedy Památkou 
Pána Ježíše. Jezdí na pravidelné služby 
do věznic, korespondují apod. Nepřidáš 
se k nim? Začali dřív než v důchodu. 
Neodkládej to na „potom“.



14 ŽIVÉ SLOVO

kresťania v zahraničí

Rast Cirkvi v Číne
– Božie dielo

Keď som prvý raz navštívil Čínu 
v roku 1973, neboli tu žiadne viditeľné 
zbory Cirkvi. Po roku 1952 boli všetci 
misionári vyhnaní. Potom nasledova-
li dve desaťročia prenasledovania kres-
ťanov. To vyvrcholilo „kultúrnou revo-
lúciou“ vodcu Mao-ce-tunga, ktorá vy-
buchla a rozšírila sa po Číne od roku 
1966. Niekoľko posledných zborov bolo 
zavretých. Biblie boli spálené, pastori 
poslaní do pracovných táborov a kres-
ťania zahnaní do podzemia.

Po Maovej smrti v roku 1976 sa kra-
jina začala otvárať a zmenila svoju 

ultraľavicovú politiku. V roku 1979 som 
sa vrátil do Pekingu a bol som svedkom 
otvorenia niekoľkých zborov. Komunis-
tická strana sa rozhodla povoliť „prísne 
kontrolovanú slobodu náboženské-
ho vyznania“. Súčasne boli otvorené 
kostoly, mešity a iné chrámy a mohli sa 
v nich vykonávať náboženské činnosti. 
Náramná chudoba a nekončiace poli-
tické kampane Maovej vlády spôsobili 
duchovný hlad v mnohých srdciach. 
Na Západe mnohí vedia o dych vyrážaj-
úcom hospodárskom raste Číny za 
posledných 30 rokov. Ale málokto vie 
o ešte úžasnejšom duchovnom prebu-
dení a raste Cirkvi v tejto najľudnatejšej 
krajine.

V roku 1949, keď uchopila moc ko-
munistická strana, bolo tu asi 1 milión 
nekatolíckych kresťanov v rôznych de-
nomináciách a okolo 3 milióny kato-
líkov. Teraz vládne štatistiky udávajú, 
že je tu okolo 70 miliónov protestantov 
a približne 12 miliónov katolíkov. Tieto 
údaje sú pravdepodobne podhodnote-

né a nezahrnujú milióny 
kresťanov, ktorí nechcú 
byť štátom registrova-
ní a kontrolovaní a zhro-
mažďujú sa v takzvaných 
„domových zboroch“. Je 
možné, že skutočný po-
čet protestantských kres-
ťanov je okolo 100 milió-
nov. Tieto udivujúce čísla 
sú dôkazom ohromného 
duchovného prebudenia, 
pravdepodobne najväč-
šieho v 2000-ročnej histó-
rii Cirkvi.

Za uplynulých 40 rokov 
mal som prednosť byť 
jeho svedkom a zdoku-
mentovať ho. Navštevoval 
som biblické školy, zbory 
a kresťanov z registro-
vaných i neregistrova-
ných zborov takmer vo 
všetkých čínskych pro-
vinciách. Všade som bol 
svedkom skúšok a pre-
nasledovania, ktoré na 

mnohých miestach pokračuje až dote-
raz. Ale zároveň som bol svedkom vrúc-
nej viery v Ježiša Krista i túžby a snahy 
zvestovať Jeho evanjelium ľuďom.

Keď boli v roku 1952 misionári vy-
hnaní z Číny novou komunistickou vlá-
dou, začalo z jej strany neľútostné pre-
nasledovanie kresťanov. Verní pastori 
boli vypudení zo zborov, uväznení, mu-
čení aj zavraždení. Mnohí evanjelikálni 
vodcovia boli poslaní do pracovných tá-
borov aj na 20 rokov. Mnohé zbory boli 
vládou zavreté a zmenšené ostatné boli 
vystavené politickej propagande.

Štát založil pre protestantov Troj-
samovlastenecké hnutie (TSVH), aby 
cezeň všetky zbory kontroloval, pre-
nikol do nich a napokon ich zničil. 
Medzi rokmi 1966 a 1979 neboli v Číne 
verejne otvorené žiadne nové zbory. 
Verní kresťania sa schádzali vo veľmi 
malých skupinách a mali veľmi málo 
Biblií. V tejto veľmi silno spolitizova-
nej spoločnosti mohli sa kresťania spo-
liehať iba na Boha.

V ťažkej skúške neľútostného prena-
sledovania zrodilo sa po roku 1970 hnu-
tie „domových zborov“. Pád maoizmu 
v roku 1976 spôsobil nezmerný duchov-
ný hlad. „Domové zbory“ sa vyznačova-
li priľnutím k biblickým pravdám, vrúc-
nymi modlitbami a horlivým, neraz dra-
ho zaplateným svedectvom.

V roku 1979 boli otvorené prvé zbo-
rové budovy v rámci TSVH. Dá sa 
chápať, že mnohí kresťania, čo trpeli, 
hľadeli podozrievavo na štátom kont-
rolované zbory. Výsledkom toho je, že 
zbory v Číne žijú a pôsobia dodnes vo 
dvoch odlišných útvaroch: ako „otvo-
rené zbory“ v rámci TSVH a „uzavreté 
domové zbory“ (z hľadiska štátu – nie 
vo vzťahu k ľuďom), hoci mnohé z nich 
v súčasnosti pôsobia otvorene na verej-
nosti, aj keď nezákonne. Je veľkou iró-
niou i veľkým svedectvom, že po 30 ro-
kov veľká väčšina zborov v oboch sku-
pinách sú zbory evanjelikálnych kresťa-
nov. Veľkou iróniou je, že všetko úsilie 
strany a štátu zničiť tieto zbory alebo 
aspoň zaviesť do nich liberálnu novoko-
munistickú teológiu zlyhalo. A veľkým 
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svedectvom je, že čisté evanjelium 
a nie jeho zriedené verzie (také časté na 
Západe), zaručilo nielen prežitie Cirkvi 
v Číne, ale i jej stonásobný rast. 

Liberálna teológia TSVH, ktoré 
robí kompromisy s komunistickým 
režimom, nemá pre čínskych kresťanov 
príťažlivosť. Úsilie teologických liberá-
lov uviesť ju do zborov zlyhalo. Čínski 
kresťania sú neoblomne konzervatívni 
vo svojej teológii: pevne sa držia učenia 
o kríži, božstve a zmŕtvychvstaní Kris-
ta, aj úplnej inšpirácie a autority Biblie. 
Toto jej učenie je rozhodujúce pre ich 
vieru.

Spoločnou črtou zborov vo veľkomes-
tách je, že v každom z ich viacerých ne-
deľných zhromaždení sa schádza viac 
než 1000 ľudí. Je v nich mnoho mladých 
ľudí: študentov a absolventov vysokých 
škôl i podnikateľov, ktorí ich horlivo na-
vštevujú. Majú Biblie vo svojich prenos-
ných počítačoch, do ktorých si píšu po-
známky z kázní. Mnohí kresťanskí to-
várnici umožňujú zamestnancom pra-
videlné biblické štúdium vo svojich bu-
dovách. Besiedky a práca s mládežou, 
ktoré boli predtým zakázané, sú dnes 
vo väčšine zborov obvyklé. V súčasnos-
ti je v Číne viac ako 400 kresťanských 
kníhkupectiev a rozvíja sa i vydavateľ-
ská činnosť, hoci je cenzurovaná.

Vo veľkomeste Wenzhou a veľmi pro-
sperujúcej provincii Zhejiang na juho-
východe Číny oproti Taiwanu, zažili 
kresťania počas Maovej éry mimoriadne 
prenasledovanie. Jeho cieľom bolo úpl-
ne tu zničiť kresťanstvo a urobiť z pro-
vincie „zónu ateizmu“, v ktorej by neo-
stala ani stopa po kresťanstve. V druhej 
polovici 19. storočia sem evanjelium 
priniesol George Stott, jednonohý Škót, 
v rámci Čínskej vnútrozemskej misie. 
Jeho čínsky spolupracovník bol tiež 
telesne postihnutý. Z ich malých začiat-
kov Boh urobil zázrak svojej zvrchova-
nej milosti. V tomto meste s 8 miliónmi 
obyvateľov je v tomto čase viac než 2500 
registrovaných zborov. V okolitej kra-
jine sa dvíhajú z ryžových polí mnohé 
veľké novoklasicistické budovy, v kto-
rých sa zhromažďujú tisíce kresťanov. 
Sú tu tiež tisíce neregistrovaných zbo-
rov, mnohé z nich s vlastnými veľký-
mi budovami. Viac než 1 milión ľudí, 
12 % z celkového počtu obyvateľov, sú 
evanjelikálni kresťania. Pre porovna-
nie: nieto žiadneho veľkomesta v Euró-
pe, kde by ich bol taký ich počet alebo 
zastúpenie.

Mesto Wenzhou sa stalo známym ako 
„Jeruzalem Číny“ a kresťania z neho 
sa zapojili do silnej a účinnej evanjeli-
zácie v celej Číne. Založili nové zbory 
aj v mestách viac než 1600 kilometrov 
vzdialených od Wenzhou, ako som toho 
mohol byť svedkom pri mojej návšteve 
Čonggingu na západe Číny. Ale kresťa-
nia z Wenzhou založili zbory i v zahra-
ničí, v Taliansku a Španielsku a pôsobia 
v Ázii aj na Blízkom Východe.

Mnohí čínski kresťania túžia spla-
tiť svoj dlh voči misionárom, ktorí im 
priniesli evanjelium tým, že ho zanesú 
„späť do Jeruzalema“ cez ťažko zasiah-
nuteľné moslimské krajiny v Strednej 
Ázii a na Blízkom Východe.

Hoci toto hnutie bolo nerealisticky 
propagované asi pred dvadsiatimi rok-
mi, terajší čínski kresťania sa podujali 
vykonávať vážnu medzikultúrnu prí-
pravu a mnohí už odišli s týmto záme-
rom do Egypta, Pakistanu a iných kra-
jín. Z Božej prozreteľnosti sú tu veľké 
plány na novú „hodvábnu cestu“, ktorá 
spojí Čínu so Strednou Áziou a Blízkym 
Východom a tiež čínske hospodárske 
a obchodné činnosti v Afrike. Tie sa 
môžu stať cestou pre veľký príspevok 
čínskych kresťanov k svetovej misii 
neskôr v tomto storočí.

Udivujúci rast Cirkvi v Číne vystra-
šil komunistické vrchnosti, osobitne tie, 
čo patria k ľavému krídlu marxistickej 
ideológie. Vládne výskumy ukázali, že 
rast protestantských zborov je podob-
ný rastu týchto zborov v Južnej Kórei 
počas minulých desaťročí. Tam sa naj-
menej štvrtina obyvateľstva stala kres-
ťanskou. Výskumníci varovali, že počet 

kresťanov v Číne za dve alebo tri desať-
ročia môže dosiahnuť 300 miliónov.

Možno aj pre toto varovanie miest-
na vláda vo Wenzhou začala mohutnú 
protikresťanskú kampaň odstraňovania 
veľkých červených krížov na kresťan-
ských kostoloch. Do konca roka 2015 
ich odstránili viac než 1100. A niekoľko 
veľkých chrámov bolo úplne zbúraných. 
Keď som bol naposledy v Číne, videl 
som fotky, na ktorých polícia brutálne 
bila kresťanov, čo sa snažili pokojnou 
demonštráciou zabrániť búracím oddie-
lom vstúpiť do areálu ich chrámu. Také-
to akcie sú zo strany vlády varovaním 
pre kresťanov a majú im pripomenúť, 
kto má v Číne politickú moc.

Za 35 uplynulých rokov prežila Cir-
kev v Číne pozoruhodný rast a postup-
né zlepšovanie slobody verejného ucti-
evania Boha a evanjelizácie. Avšak nové 
vedenie štátu stále zväčšuje svoj sveto-
vý vplyv a presadzuje nový nacionaliz-
mus. V takomto zameraní toto vedenie 
vidí kresťanstvo ako cudzie, podvrat-
né a nebezpečné. Nedávne udalosti vo 
Wenzhou ukazujú, že Cirkev sa nikdy 
nesmie stať triumfalistickou, pýšiacou 
sa počtom a veľkými budovami. Starší 
kresťania, ktorí prežili temné roky pre-
nasledovania za vlády Maa, mi poveda-
li, že nutne neľutujú tlak, ktorý teraz 
prichádza na Cirkev v Číne. Vidia ho 
skôr ako potrebný, aby zostala zame-
raná na pokorný život podľa evanjelia 
a na účinné svedectvo Kristovej moci 
v rýchlo sa meniacej čínskej spoločnos-
ti. Modlime sa za Cirkev v Číne a za čín-
skych kresťanov!

kresťania v zahraničí
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rozhovor

Sdílení evangelia
v místní komunitě i mnoha národům

Některé slezské Křesťanské sbory 
(Bohumín, Český Těšín, Havířov a Karvi-
ná) hostily v polovině června 2016 bratra 
Gerharda Freye z Mülheimu an der Ruhr, 
který donedávna působil jako průvodce 
Izraelem a organizátor mesiánských kon-
ferencí. Dříve vedl křesťanské pobytové 
středisko v Rehe a předsedal misijní orga-
nizaci Vereinigte Deutsche Missionshilfe 
(Spojená německá misijní pomoc). Ger-
hardovo srdce hoří pro křesťanské spole-
čenství a komunikaci evangelia. Ostatně 
evangelium změnilo jeho život a on se je 
snaží srozumitelným způsobem předá-
vat dál. Přitom zohledňuje jak minulost 
a sleduje ukotvení evangelia ve zvěsti 
Staré smlouvy, tak i současné výzvy, jako 
je například migrace. Během přednášek 
rozvinul např. téma biblických svátků, 
což dalo jeho poselství rozměr, který nám 
někdy uniká. Gerhard Frey je ve svých 75 
letech aktivním členem sboru a my jsme 
jej požádali o rozhovor, jehož přepis Vám 
nabízíme. 

Gerharde, vím že jsi ve svém sboru 
zapojený do několika misijních aktivit. 
Můžeš je, prosím, našim čtenářům tro-
chu přiblížit?

Pokud jde o sdílení evangelia, zamě-
řujeme se především na naši městskou 
čtvrť Eppingen v centru Mülheimu (an 
der Ruhr). Žijí zde migranti 86 národ-
ností. Snažíme se své sousedy misijně 
oslovit. Třetím rokem chystáme v zimě 
Indoor-dětské hřiště pro děti do 6 let 
s matkami, které jsou přítomné a zod-
povídají tak za své děti. Setkáváme se 
každý pátek od 15 do 18 hodin. Průměr-
ně naše indoorové hřiště navštěvuje 20 
až 30 matek a 40 až 50 dětí. To je úžasný 
výsledek, zvlášť když vezmeme v úva-
hu, že k nám chodí především cizinci, 
mezi nimi i několik částečně zahale-
ných muslimek. Poměrně dobře se 
dostáváme k rozhovorům, jsme aktivní 
v pastorační péči a někteří z návštěvní-
ků už navštěvují naše bohoslužby. Mou 
zodpovědností je být přítomný jako 
důvěryhodná osoba, kterou návštěvníci 
znají. Tuto roli jsme nazvali hostitel.

Máte něco v nabídce i pro další cílové 
skupiny?

Každé pondělí a každý pátek nabízí-
me aktivity dětem v dorostovém věku. 
Navštěvují je především děti ze sou-
sedství sboru. Částečně se nám daří 
navazovat i kontakty s jejich rodiči. 
Zde nejsem zapojen přímo, ale zpro-
středkovaně. V pátky totiž vozím děti 
starší šesti let na dorost. Naše sborové 
děti navštěvují nedělní školu, biblické 
vyučování a další aktivity. Už jedenáct 
let nabízíme v sobotu „brunch“ (snída-
ně a oběd v jednom) lidem bez přístře-
ší a lidem závislým na drogách a alko-
holu. Přichází až šedesát lidí. Poslední 
sobotu v měsíci s nimi slavíme boho-
službu a téměř všichni se jí účastní. 
Také na zvláštní biblické hodiny s večeří 
jich přichází hodně. První z nich uvěři-
li, navštěvují naše bohoslužby a začí-
nají dokonce při akcích spolupracovat. 
Já se občas zapojuji do duchovní práce 
s nimi.

Jak u vás vypadá práce s azylanty? 
Jakou roli při tom sehrává váš sbor a ty 
sám?

Když Mülheim zasáhla vlna azylan-
tů, byli jsme postaveni před otázku: Co 
v této situaci můžeme dělat? Ze všeho 
nejdřív vznikla ekumenická pracovní 
skupina. Jsem její součástí jako kontakt-
ní osoba za náš sbor. Koordinujeme spo-
lečně se správou města jednotlivé akti-
vity. Každý sbor se zapojuje podle svých 
vlastních možností. Jednotliví členové 
sboru jsou připraveni zapojit své dary. 
V našem sboru jsme začali Cafe inter-
national. Setkáváme se každý čtvrtek 
odpoledne, abychom hovořili s našimi 
hosty a oni si procvičují svou němčinu. 
Zároveň jim pomáháme ve styku s úřa-
dy. Někdy slyšíme dramatické životní 
příběhy a pomáháme pastoračně. Při-
tom nezapomínáme na dobrou zprávu 
o Ježíši Kristu.

Naše trpělivost byla přitom vystavena 
velké zkoušce, protože první tři týdny 
jsme neměli žádné hosty. Využili jsme 
však tuto příležitost k hlubším rozhovo-
rům se členy týmu, ten tvoří moje žena 
a ještě jeden manželský pár. Byl to pro 
nás opravdu plodný čas. V okamžiku, 
kdy jsme začali azylanty vyzvedávat 
z kurzu němčiny, který vedla jedna sest-
ra od nás ze sboru v rámci jiné instituce, 
ožil i náš provoz v Cafe international. 
V současné době se v kavárně schází 
10 až 20 osob. Navíc jsme začali nabí-
zet kurz němčiny i v našem sboru. Ten 
probíhá v době před otevřením kavárny, 
takže jeho účastníci jednoduše zůstávají 
v kavárně a další se k nim pak přidávají.

Co jste se z té situace naučili?

Naučili jsme se, že pro podobnou prá-
ci potřebujete dlouhý dech, trpělivost 
a vytrvalost. Jsme si jisti, že nám Pán 
uprchlíky posílá, abychom jim pomáha-
li a nesli jim evangelium. A taky jsme se 
naučili, že se vyplatí výdrž a trpělivost.

Jak to vypadá konkrétně? Můžeš 
našim čtenářům říct nějaký příběh ute-
čence?

Ano, určitě. Úplně na začátku, než 
jsme začali s Cafe international, mi 

Gerhard 
Frey
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S GERHARDEM FREYEM
ROZMLOUVAL JAROMÍR ANDRÝSEK

zavolal jeden bratr ze sboru v Karlsru-
he. Pečovali tam o Aliho, Kurda a čle-
na náboženské skupiny alavitů. Přišel 
z Turecka a úřady ho přemístily do 
Mülheimu. Byl jsem požádán, abych se 
mu věnoval, protože právě uvěřil v Ježí-
še Krista. Navázal jsem s ním tedy kon-
takt a pozval ho k nám do sboru. Na 
začátku ledna jsme se setkali poprvé. 
Postupně jsem nabyl přesvědčení, že 
mi Aliho do cesty poslal Bůh, abych se 
o něho osobně staral.

Ali má 56 let a mluví několika jazyky 
včetně němčiny. Je vyučeným kucha-
řem a v Turecku vlastnil restauraci. Má 
ženu a dvě děti, zůstali v Izmiru. Jako 
alavita odmítá některé prvky islámu 
a v Turecku to dal několikrát najevo. 
Byl zatčen a mučen, zlomili mu např. 
obě zápěstí a má je špatně srostlá. Po 
určité době ho jako zázrakem propus-
tili. Vzali mu však doklady a pohrozili 
dalším vězením. Ve vlastní zemi pak 
žil ilegálně. Téměř tři roky nesměl 
vidět svou rodinu. Příliv uprchlíků do 
Evropy uvedl do pohybu také Aliho. 
Chtěl uniknout svým pronásledovate-
lům a jeho útěk se stal jedním velkým 
dobrodružstvím. Nebudu zacházet 
do jednotlivostí. To, co prožil, však 
ovlivnilo jeho další život a prohloubi-
lo v něm odmítnutí islámu. To ovšem 
způsobilo další těžkosti. Hledal řeše-
ní a našel skutečného Boha, setkal se 
s Ježíšem. Těžkosti ho však neopustily 
ani v Mülheimu. Kvůli svým postojům 
se v pobytovém středisku pro azylanty 
stal obětí mobbingu ze strany musli-
mů. Zároveň se tam setkal s jedním 
Kurdem, který pocházel z jeho vesnice 
v Anatolii a byl také alavitou. Ten mu 
poskytl dočasně jeden pokoj k bydlení.

V Turecku mezitím pokračovalo 
pronásledování Aliho rodiny, když jí 
vypálili byt, protože ho nemohli najít. 
Když to Ali zjistil, chtěl se hned vrátit, 
ale právě na to čekaly i turecké úřady. 
Podařilo se nám Aliho od jeho úmyslu 
odradit. Také jeho žena, s níž navázal 
kontakt přes internet, na něj naléhala, 
aby zůstal v Německu. Díky jednomu 
spřátelenému misionáři v Turecku se 
mi podařilo vybudovat síť. Udržuji také 
kontakt skrze facebook s Aliho synem. 
Pomohli jsme mu sehnat byt a shromáž-
dit finance na jeho pořízení. Mezitím se 
jejich situace stabilizovala.

A jak se vyvíjel Aliho příběh dál?

V době, kdy to bylo všechno dost akut-
ní, jel rozčílený tramvají a zapomněl si 
koupený lístek označit. Když mu chtěli 
udělit pokutu, zjistili v evidenci u jeho 
jména černé jízdy také v letech 2013 
a 2014. V té době však Ali ještě nebyl 
v Německu. Někdo tedy používal jeho 
identitu a doklady k pobytu v Němec-
ku. Pro Aliho to však dopadlo pozitiv-
ně, protože mu úřady věří, že je originál 

a vystavily mu provizorní dokumenty, 
přestože se nemohl prokázat tureckým 
pasem. Dostal také pracovní povolení 
a okamžitě našel práci kuchaře v jedné 
restauraci. Je šťastný, že se sám uživí.

My jsme se stali jeho rodinou. Přichá-
zí k nám pravidelně do Café internatio-
nal, aby se s námi setkal. Také na neděl-
ní bohoslužbě se vídáme pravidelně. 
V současné době sháním studijní místo 
na univerzitě v Duisburgu nebo v Esse-
nu pro Aliho syna. Věřím, že se nám to 
s Boží pomocí podaří.

Gerharde, jaký máš z toho pocit? 

Od chvíle, kdy se Ježíš stal mým 
Pánem, jsem měl přání mu sloužit. 
Činí mě to opravdu šťastným, že si mě 
Pán tímto způsobem používá. Přitom 
je mým přáním potkávat jednotlivce 
a pomáhat jim, kde je třeba. Schůze, 
kde se jen mluví, bez toho, aby se lidem 
pomáhalo, přenechám rád druhým.

Co ses přitom naučil?

Když skutečně vykročíš a začneš 
Pána upřímně hledat, abys mu sloužil, 
pak od něj také dostaneš odpověď a on 
tě do služby zapojí. To tvůj život naplní. 
To mě vede k tomu, abych vyrazil a pus-
til se do díla, když vidím, že to odpovídá 
Boží vůli.

Gerharde, vidíš v celé té migrační 
otázce Boží jednání?

Myslím, že je to zřejmé a u sebe to 
vidím zřetelně, že tím jednajícím je zde 
Bůh. Neměli bychom se tomu vzpírat, 
nýbrž se té výzvě postavit čelem. Bůh 
nám posílá lidi, abychom jim přinesli 
evangelium.

S tím mohu jen souhlasit. Děkuji za 
rozhovor.

rozhovor
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jubileum

25 sborovém domě
V životě každého člověka existují 

zastávky, na kterých se ohlíží zpět, co 
prožil. Podobně je tomu v historii státu, 
společnosti i křesťanských sborů.

V Izraeli bylo zvykem, že na něk-
terých pamětních místech postavili 
kamenné sloupy, aby nadcházejícím 
generacím zvěstovaly, co se tam stalo, 
jakým způsobem Hospodin zasáhl do 
života národa.

Známým je oltář z 12 kamenů, vyne-
sených z Jordánu při přechodu této řeky 
na cestě z Egypta do zaslíbené země, 
který postavili na břehu řeky v místě 
zvaném Gilgál. Oltář měl připomínat 
všem, kteří jej v budoucnu uvidí, že 
Hospodin zastavil vody Jordánu, aby vel-
ký národ přešel vyschlým korytem řeky 
do Kenaanu. Nebo Samuel po vítězství 
nad Pelištejci dal postavit Kámen pomoci, 
který pojmenoval Eben-ezer – „Až potud 
nám Hospodin pomáhal“.

Podobně i věřící Křesťanského sbo-
ru v Ostravě Kunčičkách uspořádali 
v sobotu, 14. května 2016, vzpomínko-
vé shromáždění u příležitosti 25 let od 
otevření nového sborového domu, aby 
si připomněli úžasný projev Boží milos-
ti. Zúčastnilo se jej mnoho věřících 
z České i Slovenské republiky, zejména 
ti, kteří z počtu kolem 700 budovatelů 
nějakým způsobem přiložili ruku k šes-
tileté výstavbě sborového domu.

Počátky ostravského sboru spadají do 
roku 1924, kdy se Pánu Ježíši odevzdal 
Ferdinand Tvrdý, který pak přijal jmé-
no Scholz. První věřící se začali scházet 
v jeho bytě na Hulvákách. V roce 1927 
bylo ve sboru již 17 věřících, proto si 
museli upravit místnost z bývalé mlé-
kárny v domě pana Škařupy na Marián-
skohorské ulici ve Vítkovicích. Do roku 
1933 sbor prožil velké Boží požehnání, 
když se rozrostl až na 50 věřících. Ke 
konci třicátých let jich bylo již kolem 
150. Proto si pronajali sál Vítkovických 
železáren Na Šalomouně. Žel, brzy jej 
po příchodu Němců do Ostravy muse-
li opustit, a našli si nové místo ve škole 
v Michálkovicích. Netrvalo dlouho a již 
v roce 1944 museli tuto školu, kvůli její 
rekonstrukci, opustit. Bratři byli zdatní 
řemeslníci, někteří z nich byli horníci, 
a ti díky sestře Rakušanové za jeden 
a půl měsíce přebudovali dřevěnou kůl-
nu v zahradě za domem na Rybnické 
ulici na shromažďovací místnost. Mohlo 
se v ní shromažďovat až sto lidí a byla 
schopna provozu i v zimě.

V roce 1950, po vydání nového cír-
kevního zákona komunistickou vládou, 
došlo k zákazu činnosti sborů. To se 
vztahovalo i na ostravský sbor. Věřící 
se museli scházet tajně v domácích sku-
pinkách. Až v únoru 1956 došlo k povo-
lení činnosti sborů, a tak se na Rybnic-

ké ulici shromáždění obnovilo, ale již 
i s věřícími z Michálkovic, Heřmanic 
a Petřvaldu, kde tato menší shromáždě-
ní zanikla. Na obrázku je pamětné 
setkání zástupců sborů z celé Českoslo-
venské republiky 2. května 1959.

Místnost na Rybnické ulici byla dře-
věná a hrozilo nebezpečí požáru. Proto 
na základě rozhodnutí MěstNV v Ostra-
vě se sbor musel začít scházet v Třanov-
ského sále Českobratrské církve evan-
gelické, a objekt na Rybnické ulici byl 
zbourán.

Třanovského sál byl pěkný, svou 
kapacitou stačil ke shromáždění, ale 
sloužil také domácí evangelické církvi 
a také adventistům. Stávalo se, že někdy 
v neděli před Památkou Páně věřící 
museli v mrazu stát venku a čekat, až se 
sál uvolní. Mládeži scházela místnost, 
kde by v týdnu mohla trávit více času. 
Přesto se sbor rozrůstal a duchovní prá-
ce zde probíhala třicet let, a to až do 
3. března 1991.

 V letech 1981 až 1984 bratři ostrav-
ského sboru na různých místech Ostra-
vy obzvlášť intenzívně hledali vhodný 
objekt k zakoupení, který by mohli 
rekonstruovat a dovybavit na sborový 
dům. Několik možností se v různých 
částech Ostravy sice objevilo, ale žádost 
o odkoupení podali u zchátralého 

let v novém

Kostel Husova sboru 

v Ostravě-Kunčičkách

Po rekonstrukci kostela 

na sborový dům
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objektu v uličce Chopinova u náměstí 
v Přívoze. Komunistické vedení města 
ovšem nechalo budovu raději zbourat, 
než aby nějakou nemovitost prodalo 
církvi. A pak přišel klíčový rok 1984. 
Na setkání zástupců církví s místopřed-
sedou Krajského národního výboru dne 
18.1. dostal bratr Krmášek tip na zakou-
pení tzv. Husova sboru v Kunčičkách. 
Tento šedesát let starý kostel Církve 
československé husitské pak ostrav-
ským bratřím o pár dnů později dopo-
ručil i městský církevní tajemník. Celý 
rok trvalo intenzivní hledání Boží vůle. 
Když ObNV v Ostravě 2 odsouhlasil 
možnost rekonstrukce kostela, tak 12. 
11. 1984 bylo definitivně rozhodnuto 
o jeho odkoupení, rekonstrukci a vyba-
vení.

Výstavba sborového domu tedy pro-
bíhala od roku 1984 do roku 1991. Více 
než 120 ostravských a přes 700 jiných 
dobrovolníků odpracovalo v průběhu 
šesti let přestavby a vybavení sborového 
domu více než 170 tisíc hodin (domácí 
z toho 56 %, hosté 44 %). Všichni pra-
covníci zde prožili krásné a užitečné 
obecenství a obrovskou i všestrannou 
Boží milost. 

První shromáždění v sále nového 
domu se uskutečnilo 24. března 1991, 
o týden později 29. 3. proběhla první 
konference mládeže a zahájení veliko-
noční konference. Pro věřící ze Sever-
ní Moravy byla příležitost zúčastnit 
se shromáždění u příležitosti křtu 52 
věřících v neděli, 21. dubna. Tento oka-
mžik zachycuje fotografie. Od té doby 
až doposud bylo ve sborovém domě 
pokřtěno 635 věřících.

25 let je poměrně dlouhá doba. Nelze 
vyjmenovat, jakým způsobem Pán Bůh 
žehnal svému dílu ve sborovém domě. 
Kromě pravidelného shromáždění sbo-
ru se zde uskutečňovaly: 
• Porady starších sborů z celé republiky
• Mládežnické pobyty
• Kurzy biblického vzdělávání
• Mimořádné shromáždění k 100. výro-

čí bratrského hnutí v Čechách
• Evangelizační koncerty duchovních 

písní
• Práce vydavatelství A-ALEF, která 

od roku 2011 pokračuje ve sborovém 
vydavatelství

• Svatební obřady včetně svatebních 
shromáždění
V současné době zde pracuje Pavuči-

na o.p.s., kde se bratři a sestry věnují 
okolním nevěřícím dětem a mládeži, 
a to několikrát v týdnu. 

S provozem sborového domu jsou 
spojeny mnohé opravy a údržbářské 
práce.

V průběhu 25 let byly provedeny tyto 
nezbytné práce: 
• Kompletní výměna vodovodního 

potrubí 
• Výměnu střešní krytiny 
• V některých místnostech výměna 

netěsnících oken za plastová 
• Úprava topení na samostatné okruhy 

s menšími, úspornějšími plynovými 
kotly 

• Opravy venkovních omítek a oprava 
prosakující terasy
S Boží pomocí si tyto práce většinou 

provedl ostravský sbor sám.

Na vzpomínkovém shromáždění bylo 
vysloveno poděkování všem těm stov-
kám věřících, kteří věnovali čas, síly 
i finanční prostředky, aby v době nesvo-
body pro zvěstování evangelia mohl být 
postaven tento důstojný stánek pro Boží 
lid. Především však v sále znělo slovo 
vděčnosti milostivému Bohu EBEN-
EZER – až dotud nám pomáhal Hospo-
din.

Ti, kdo chtějí mít vzpomínku na šes-
tiletou práci při výstavbě sborového 
domu a dívat se na více než 400 fotogra-
fií z této doby, mohou si zakoupit DVD 
v ostravském sboru.

V průčelí hlavního sálu sborového 
domu je na skleněné vitríně kresba bra-
tra Kapce, která vystihuje hlavní účel 
domu: ALFA a OMEGA. Centrem živo-
ta sboru je Bůh-Otec a Pán Ježíš Kristus. 
Ať Bůh má v tomto sboru to místo, které 
mu náleží!

jubileum

Skleněná vitrína v průčelí 

sborového domu

První shromáždění 

ve sborovém domě 

u příležitosti křtu 

dne 21. 4. 1991

Již několik let se ve sborovém domě 
schází věřící vietnamského sboru, kteří 
evangelizačně pracují v početné viet-
namské komunitě v Ostravě a okolí. 
Mívají zde několikrát ročně velké evan-
gelizační shromáždění, na které při-
jíždějí vietnamští kazatelé ze zahraničí.
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ULRICH PARZANY
PŘEL. TOMÁŠ PALA

DALŠÍ INFORMACE NAJDETE 
NA INTERNETU POD 

WWW.BIBELUNDBEKENNTNIS.DE

Proč musíme mluvit veřejně?
Síť Bible a vyznání

V lednu 2016 byla založena nefor-
mální „Síť Bible a vyznání“. Její vznik 
inicioval řečník Pro-Christ Ulrich Par-
zany. V pozadí je spor různých směrů 
uvnitř evangelikálního hnutí v Němec-
ku, v němž jde mj. o otázku, zda smějí 
být praktikující homosexuálové spolu-
pracovníky v církvi. Ulrich Parzany byl 
neustále dotazován, zda je opravdu nut-
né tento spor zveřejňovat. Dne 6. dubna 
2016 reagoval stanoviskem, které zde 
reprodukujeme:

Proč musíme mluvit veřejně? 

V posledních týdnech jsem hovořil 
s mnoha lidmi o „Síti Bible a vyznání“. 
Často jsem slýchal: „V té věci s tebou 
souhlasím, ale proč vynášíš takový 
konflikt na veřejnost? Nemohli byste se 
shodnout v osobním rozhovoru? Tako-
vými spory přece ve společnosti jen 
vytváříme špatný obraz církve.“

Moje odpověď: Nejde o rozdílné 
názory na základě nedorozumění, které 
by se daly vysvětlit v osobním rozho-
voru. Osobní rozhovory a také porady 
ve skupinách v atmosféře vzájemného 
respektu již proběhly. O jaké rozdílnos-
ti názorů tedy jde? A jsou hodny veřej-
né diskuse?

Jádro kontroverze

Veřejná debata vzplála v otázce, 
jakou roli v církvi a ve společenstvích 
zaujímají křesťané, kteří veřejně prak-
tikují soužití partnerů stejného pohlaví. 
Mohou a mají být členy a spolupracov-
níky církve anebo ne? V pozadí sporu 
je otázka, zda je Bible Božím slovem 
a platnou normou života i víry křesťanů 
a jak se máme a chceme zachovat k růz-
nému chápání Bible a jejích výkladů.

Spor o autoritu Bible probíhá již dlou-
ho. Při příležitosti nadcházejícího výro-
čí reformace však rada EKD (Německé 
evangelické církve) vydala základní 
text, ve kterém můžeme číst: „Od sedm-
náctého století jsou biblické texty zkoumá-
ny historicko-kriticky. Proto už nemohou 
být jak za časů reformace chápány jako 
„Boží slovo“. Reformátoři přece vycházeli 
zásadně z toho, že biblické texty byly sku-
tečně dány samotným Bohem. Vzhledem 

k různým verzím úseku textu anebo obje-
vem různých vrstev textu je tato představa 
již neudržitelná. Z toho však vyplývá otáz-
ka, zda, jak a proč i dnes ještě může platit 
sola scriptura.“1

To je nové. Protichůdné názory teo-
logů k chápání Bible sice existovaly 
již 250 let, teď však vznikl pokus cír-
kevních úřadů oficiálně zrušit autoritu 
Bible jako Božího Slova. Následky jsou 
okamžitě patrné.

Okrajové téma 

anebo otázka pravdy?

Není-li Bible Božím zjevením, není 
ani Ježíš Kristus jediným Zachráncem 
pro všechny lidi. I to čteme v základním 
dokumentu EKD: „Tak jako já považuji 
své přesvědčení za pravdivé, má i jiný prá-
vo, mít své přesvědčení za pravdu, a nao-
pak. Výzva je v tom, abychom o Ježíši mlu-
vili, ovšem tak, aby přitom nebyla znehod-
nocována anebo prohlášena za nepravdivou 
víra jiných. Tak jako je pro křesťany patřit 
ke Kristu jedinou útěchou v životě i ve smr-
ti, tak i pro přívržence jiných náboženství 
jejich specifická víra. To smí být uznáváno 
na obou stranách rozhovoru.“

Tyto výroky jsou od roku 2014 veřejné. 
Proč neexistuje proti tomu žádný veřej-
ný protest? Jde přece o pravdu evange-
lia o Ježíši Kristu. Je mi velice líto, že 
v případě demontáže zásad křesťanské 
víry neexistuje prakticky žádný odpor. 
U tématu homosexuality pak lítají už 
jen cáry.

Někteří odpovědní v evangelikální 
oblasti tvrdí, že je to jen okrajové téma, 
kterému není třeba věnovat tolik pozor-
nosti. Ovšem podle biblického zjeve-
ní patří skutečnost, že jsme obrazem 
Božím, bezprostředně k vlastnímu obra-
zu Stvořitele. A k tomu našemu lidské-
mu obrazu Boha patří polarita a spole-
čenství muže a ženy (1M 1,27; Mt 19,4-

1 Ospravedlnění a svoboda, 500 let refor-
mace 2017, Základní text Rady evange-
lické církve v Německu, 2014, str. 83n. 
„Rechtfertigung und Freiheit, 500 Jahre 
Reformation 2017, Ein Grundlagentext 
des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, 2014, S. 83f)

6). V této kontroverzi tedy jde o pravdu 
biblického zjevení.

To je samozřejmě nepříjemné, pro-
tože zavedení homosexuálních manžel-
ství je právě téma společensko-poli-
tického boje, kterému zainteresované 
skupiny dávají nejvyšší prioritu. Není 
v naší moci, zda se praktikovaná homo-
sexualita stane tématem či nikoliv. Poli-
tickou agendu určují jiní. Ale to, že něk-
teré evangelické zemské církve již dnes 
stavějí partnerství lidí stejného pohlaví 
církevním sňatkem na roveň manželství 
ještě před tím, než spolkový sněm roz-
hodl o plné rovnoprávnosti, je smutným 
příkladem patolízalského přizpůsobení 
se evangelických církví společenským 
trendům.

Co je naším dnešním úkolem?

Nedoufám, že církevní vedení většiny 
evangelických církví se dá odradit od 
své falešné cesty. Avšak v mnoha sbo-
rech se Boží slovo věrně a s láskou káže 
a žije. Mnoho pastorů mluví a pracuje 
s velkou oddaností věrni svému ordi-
načnímu slibu. Trpí rozhodnutím svého 
církevního vedení. Nemálo z nich stojí 
značně osamělých. Mnozí křesťané jsou 
zastrašeni nebo znejistěni. Tu nepomo-
hou diplomatická jednání za zavřenými 
dveřmi. Veřejné stanovisko, biblické 
učení všemi formami a na všech kaná-
lech, které máme k disposici, mohou 
dát orientaci a podporu.

K tomu je tu „Síť Bible a vyznání“. 
Nevím, zda skutečně budeme moci 
pomoci. Ale všichni, kteří se k naší síti 
připojí, dávají tím signál, že nerezig-
nujeme. Důvěřujeme navzdory všem 
svůdným a zhoubným trendům Pánu 
Ježíši Kristu, který řekl: „Nebe a země 
pominou, ale má slova nepominou.“ (Mt 
24,35)

Kdo mlčí, podporuje to, co je v plném 
proudu. Prosím, povstaňme, odolávej-
me a dosvědčujme pravdu Božího slova!
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Kněžská služba ve stánku úmluvy 

Chci vám krátce přiblížit sérii výkladů 
Rudolfa Szczypky o stánku úmluvy, kte-
ré zazněly během biblického vyučování 
v českotěšínském Křesťanském sboru. 
Posluchači je přijímali velmi pozorně 
a se zaujetím. Nedivil jsem se, protože 
bratra Szczypku ze sboru Wolnych 
chrześcijan v polském Skočově znám 
už řadu let. Vždy se důkladně připraví 
a látku přednáší se zaujetím, které je 
nakažlivé. Stánek úmluvy je jeho téma-
tem. Snaží se ho posluchačům přiblížit 
maketou svatyně a jejího vybavení. Svůj 
výklad spolehlivě ukotvil v Písmech Sta-
ré i Nové smlouvy a zaměřil na Krista 
jako naplnění starozákonních obrazů. 
A protože Kristus je typem služebníka, 
kněze, který nás vždy znovu inspiruje 
k oddané službě, přináší výklady bratra 
Sczypky mnoho impulsů do křesťan-
ského života i přesto, že je jedná o téma 
zdánlivě neaktuální. 

Červenou nití výkladů o stánku úmlu-
vy byla cesta spásy, kterou Hospodin 
zjevil Izraeli jako předzvěst pozdější 
dokonalé spásy v Kristu. Svatyni, coby 
příbytek Boží, představil jako součást 
cesty spásy. Ukázal jak zjevovala Boží 
charakter a jak člověku umožňovala 
přístup do Boží přítomnosti. Vždyť člo-
věk si ze svého hříchu a odloučenosti 
od Boha sám nepomůže. Proto se Hos-
podin chopil iniciativy, vysvobodil svůj 
lid a na modelu svatyně ukázal, jak mají 

být překážky mezi člověkem a Bohem 
odstraňovány, aby mohl být člověk svo-
bodný od hříchu. Izraelci svatyni posta-
vili podle vzoru, který od Hospodina 
obdrželi (Ex 25,9). Prokázali poslušnost 
a provedli všechno přesně tak, jak Hos-
podin Mojžíšovi přikázal (Ex 39,32). 
Svatyně se pak stala nástrojem obnove-
ní vztahu s Bohem a předobrazem spá-
sy, která se později uskutečnila v osobě 
a díle Ježíše Krista.

Když Mojžíš dokončil to dílo, naplnila 
příbytek Hospodinova sláva (Ex 40,34). 
Podobně i Ježíš vykonal své dílo záchra-
ny podle Božího plánu. Sám sebe před-
stavil jako dveře a řekl (J 10,9): „Kdo ve-
jde skrze mne, bude zachráněn.“ Když 
přicházíme k Ježíši s pokorným vyzná-
ním své viny, obnovujeme svůj vztah 
s Bohem a stáváme se součástí Božího 
lidu. Různé náboženské skupiny před-
stavují cestu spásy různě. Boží model je 
však jen jeden a závisí na něm, zda do 
spásy vstoupíme či nikoliv. 

Služba kněží byla součástí smlouvy 
a zjevené cesty spásy. Izrael, kterého 
Hospodin nesl na svých křídlech a při-
vedl k sobě, obdržel od svého Zachrán-
ce kněžské poslání (Ex 19,5n): „budete-
li mě skutečně poslouchat a dodržovat 
mou smlouvu, budete mi zvláštním 
vlastnictvím, jako žádný jiný lid, tře-
baže má je celá země. Budete mi králov-
stvím kněží, pronárodem svatým.“ Apo-

štol Petr je aplikoval na Boží lid Nové 
smlouvy, který se stal naplněním sta-
rozákonního obrazu (1Pt 2,9): „Vy však 
jste rod vyvolený, královské kněžstvo, 
národ svatý, lid náležející Bohu.“ Roz-
díl v obou poselstvích spočívá v jistotě, 
s jakou Petr církvi oznamuje: „vy jste 
rod vyvolený“. 

Zatímco v církvi je knězem každý 
věřící, ve starozákonní době plnila 
kněžskou roli jen vybraná skupina lidí. 
Pro svou roli prostředníků ve vztahu 
„člověk - Bůh“ se sami museli posvě-
covat oběťmi, aby do svatyně svatých 
nakonec vstoupil jen jeden z nich, totiž 
velekněz, a to jen jednou v roce, v den 
smíření. V době, kdy Ježíš umíral na 
kříži a svou nevinnou krví platil za naše 
hříchy a zvolal: „Je dokonáno“, roztrh-
la se chrámová opona v půli odshora 
až dolů (Mk 15,38). Zavěšena na čty-
řech sloupech se stříbrnými podstavci 
se nadpřirozeným způsobem rozdělila 
shora dolů, aby vydala svědectví o Kris-
tu. On je naplněním starozákonních 
obrazů a my smíme vejít do svatyně 
novou a živou cestou, kterou Ježíš zru-
šením opony otevřel (Žd 10,19n).

Nahrávky možno získat ve sborové 
fonotéce u Edvarda Mrozka (emrozek@
kotas.com).

z perspektivy Nové smlouvy

ze života sborů
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Karel IV. a jinověrci

V měsíci květnu vyvrcholila řada 
akcí, které měly připomenout 700. 
výročí narození českého krále Karla IV. 
Tento náš panovník poutá trvalý zájem 
i po těch sedmi stoletích, která uply-
nula od jeho narození. Byli to Němci, 
kteří o něm řekli, že je jim otčímem, 
zatímco Čechům je otcem, učený Mistr 
Vojtěch Raňkův z Ježova ho ve své řeči 
nad jeho rakví nazval Otcem vlasti a my 
Češi jsme ho z řady vynikajících histo-
rických i současných osobností postavi-
li v anketě z roku 2005 na první místo 
s titulem Největší Čech. A to už něco 
vypovídá o vztahu Karla IV. k Čechům 
a naopak o našem vztahu ke králi, který 
svou velikostí a významem převýšil své 
předchůdce, krále z dynastie Přemys-
lovců.

Z pohledu víry bychom mohli o králi 
Karlovi IV. současným jazykem říct, že 
byl praktikujícím katolíkem, který svou 
víru podle dobových zpráv myslil upřím-
ně; a také ji všemi prostředky hájil. 
V jeho době a v jeho mocenském posta-
vení českého krále a římského císaře 
to ani jinak nebylo možné. Upřímnost 

jeho víry lze doložit i jed-
nou epizodou z jeho života. 
Karel dodržoval postní před-
pisy. A tehdy se postil právě 
v den, kdy ho jeho nepřátelé 
chtěli zavraždit otráveným 
pokrmem. To, že ten den 
nejedl, mu zachránilo život. 
Za povšimnutí stojí jeho zau-
jetí, s kterým shromažďoval 
relikvie a pak jeho vztah úcty 
k zemskému patronu Václa-
vovi. Toto uctívání se patrně 
praktikovalo i v jeho rodině. 
Jeho dcera, princezna Anna 
(1366), která se provdala za 
anglického krále Richarda II., 
přináší s sebou tuto legen-
du o svatém Václavovi až do 
Anglie. Je zajímavé, že v tom-
to prostředí na jejím základě 
vzniká koleda o dobrém krá-
li Václavovi, kterou studenti 
zpívají o Vánocích a to až do 
dnešních dnů. Karel byl také 
iniciátorem řady sakrálních 
staveb, z nichž nejvýznam-

nější je Svatovítský chrám. V tomto 
výčtu by bylo možné pokračovat. Ale 
z pohledu nás křesťanů se pokusme 
přesměrovat náš zájem na Karlův vztah 
k vyznavačům jiné víry, který se obvyk-
le zmiňuje jen okrajově nebo se o něm 
cudně mlčí.

Valdenští

Ve 13. a 14. století se ze západní Evro-
py šíří do českých zemí hnutí valden-
ských. To má svůj počátek v jižní Fran-
cii v Lyonu ve druhé polovině 12. stole-
tí, kde je bohatý kupec Valdés zasažen 
poselstvím evangelia. V jeho životě 
dochází k hluboké proměně. Nechává 
přeložit Bibli do lidového jazyka a stu-
duje Písmo. Tím získává kritický pohled 
na poměry, které panovaly v tehdejší 
církvi. O tomto svém poznání vydává ve 
svém okolí živé svědectví. Získává tím 
další stoupence, kteří jsou mu duchov-
ně blízcí. Z toho pak vzniká laické hnu-
tí. Valdés sám, aby dokázal, že svou víru 
myslí naprosto upřímně, se vzdává své-
ho majetku a dalších záruk. Toto laické 
hnutí pak předává své poselství ve svém 

okolí; kázání valdenských kladou důraz 
na pokání a chudobu. Podle nich by 
církev měla být chudá tak, jako byla ve 
svých počátcích.

Toto hnutí nejprve zasahuje jižní 
Francii a severní Itálii. Později se šíří 
celou Evropou. Valdenští, tím že káží, 
si podle tehdejší církve osobují právo, 
které jim nenáleží. Kázat tehdy Boží 
slovo mohl pouze ten, komu církev 
k tomu udělila biskupské nebo kněžské 
svěcení. Valdés a jeho první stoupenci 
se tak stávají pocestným obecenstvím 
kazatelů evangelia i proti vůli tehdejší 
církve. Jejich společenství nemělo insti-
tuční charakter. Neměli v úmyslu být 
církví proti církvi. Evangelijní kvas měl 
prostoupit celé těsto. V zemích, kde se 
usídlili, založili rodinné krby, kde se val-
denské zásady předávaly z otce na syna. 
Tato společenství pravidelně navštěvo-
vali cestující kazatelé. Valdésovi první 
druzi byli přesvědčeni, že tvoří pospoli-
tost apoštolských kazatelů uvnitř obec-
né církve. Ve středověku se evangelium 
šířilo mnohem více kázaným slovem, 
než prostřednictvím psaných textů. 
Krvavé pronásledování, které dolehlo 
na valdenské, je záhy oddělilo od teh-
dejší oficiální církve.

V českých zemích se valdenské hnutí 
nejprve šíří v pohraničních oblastech, 
ve kterých žili němečtí kolonisté. Inkvi-
zice je tak intenzivní, že jsou brzy zapl-
něna tehdy dostupná vězení. Papežové 
Benedikt XII. a později Kliment VI. 
žádají české pány, aby dali k dispozi-
ci svá vězení. Karel IV. v tomto duchu 
pokračuje a dává do svého zákonodár-
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ného programu pro české země z roku 
1350 několik paragrafů, které měly 
zajistit likvidaci hereze a znemožnit 
její další šíření. Nato v roce 1369 vydal 
následující císařské nařízení schválené 
papežem Urbanem V.: „Ve smyslu kano-
nických sankcí nebudiž dovolováno 
laikům obojího pohlaví užívat žádných 
knih, přeložených do lidových jazyků 
z Písma svatého.“ První pražský arci-
biskup Arnošt z Pardubic (1344 – 1364) 
zřizuje v tomto duchu stálý inkviziční 
soud. Je smutné, že Karel IV. uvedl svou 
českou a evropskou politiku do souladu 
s avignonským papežstvím natolik, že 
země Koruny české v době jeho vlády 
prosluly jako tvrz katolického pravově-
ří. Vrcholu bylo dosaženo v tom, že bylo 
možné zneužívat zpovědní tajemství 
k udání a obvinění vlastní manželky či 
manžela. Historik Alexander Patschov-
sky, důsledně se zabývající inkvizičními 
procesy ve 14. století v Čechách, na-
psal: „V Čechách té doby nebylo místa 
a dne, kde a kdy by inkvizice nevy-
slýchala, neodsuzovala a neupalovala 

osoby podezřelé z kacířství.“ Inkvizice 
byla zajímavá i z důvodu materiálního 
prospěchu. Inkvizitorům patřila třetina 
a světské vrchnosti veškerý zbývající 
majetek, který patřil odsouzeným here-
tikům.

Židé

Ti byli poddanými krále a z toho jim 
vyplývala povinnost být služebníky 
královské komory. Na základě toho si 
král osoboval nárok dát je do zástavy. 
K tomu skutečně došlo ve Frankfurtu 
v roce 1349. Karel IV. tehdy dal za pat-
řičný finanční obnos místní Židy do 
zástavy představitelům města. Když 
si tito představitelé přišli vybrat svou 
zástavu a zabavit židovský majetek, 
Židé raději své domy zapálili a dobro-
volně v nich uhořeli.

Podobným způsobem se král choval 
i ve svém milovaném Norimberku, kte-
rý rád navštěvoval a měl zde i svůj hrad. 
V tomto městě král věnoval markrabě-
ti Ludvíku Braniborskému „tři domy 
nejlepších Židů brzy po tom, až budou 
pobiti.“ Karel IV. dovolil zabrat židov-

ský majetek, a současně dal najevo, že 
připravované zavraždění majitelů domů 
nebude trestat.

Dalšího svévolného činu se král 
dopustil v Norimberku 12.11.1349, kdy 
udělil představitelům města povolení 
srovnat se zemí židovskou čtvrť. Na je-
jím místě pak dal vybudovat mariánský 
kostel a zřídit městské tržiště. 5.12.1349 
následoval židovský pogrom, při kte-
rém přišlo o život 560 Židů. Na všechny 
násilné činy proti Židům král už předem 
vyhlásil amnestii.

Lze-li v Karlově tvrdém jednání s val-
denskými vidět projev jeho absolutní 
panovnické moci, jíž chtěl udržet jed-
notu tehdejší církve, pak jeho jednání 
se Židy je obrazem bezohledné královy 
zvůle.

Použitá literatura:
Hora Petr, Toulky českou minulostí, 

2. díl
Molnár Amedeo, Valdenští, Evropský 

rozměr jejich vzdoru

úvaha k výročí
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Odkedy spolupracujem s jednou 
misijnou spoločnosťou, mala som prí-
ležitosť stretnúť sa a hovoriť s viace-
rými misijnými pracovníkmi. Vždy to 
boli inšpirujúce stretnutia. No obzvlášť 
výraznú stopu zanechala v mojom srdci 
predovšetkým jedna drobná nenápadná 
žena. Mala som možnosť hovoriť s ňou 
iba raz, ale doteraz mám jej slová v srdci 
a často sa k nim v mysli vraciam.

Rozprávala mi o svojom živote, o tom, 
že neustále cestuje, presúva sa z miesta 
na miesto podľa potrieb misijnej spoloč-
nosti. Ale, ako ona sama povedala, nie 
je to pre ňu problém. Celý jej majetok je 
totiž v jednej izbe a dá sa zbaliť do jed-
ného kufra. Nie je teda viazaná k žiad-
nemu miestu na tejto zemeguli, môže sa 
kedykoľvek kamkoľvek ľahko presunúť. 
Takýto prístup k životu a k službe Bohu 
ma veľmi oslovil. Nebyť viazaný k žiad-
nemu miestu na zemi ani k žiadnemu 
majetku, byť pripravený kedykoľvek 
„zdvihnúť kotvy“, keď Boh zavolá k prá-
ci na inom mieste.

Ľudia s ľahkou batožinou ľahšie 
prejdú životom.
(Jakob Bosshart)

Priznávam, že ja osobne nedokážem 
až takto zredukovať svoj majetok. Hoci 
sa zmestí do jednoizbového bytu, urči-
te by sa nezmestil do jedného kufra 

a odchádzalo by sa mi ťažko. Ale ešte 
viac ako v materiálnej oblasti ma tento 
životný postoj oslovuje v oblasti dušev-
nej a duchovnej. Aj tu sa vieme často 
naviazať na veci a okolnosti, od ktorých 
je ťažké sa odtrhnúť – určitá životná 
úroveň, pohodlie, zabehnutý životný 
štýl, zvyky a spôsoby uvažovania, urči-
té nazeranie na Boha atď. Uvedomujem 
si, že aj v týchto oblastiach si potrebu-
jeme udržiavať slobodu a byť priprave-
ní kedykoľvek „zbaliť kufre“ a zmeniť 
všetko, v čom sme doteraz žili.

Nielenže mi takýto postoj pomáha 
lepšie sa vyrovnávať so životom, do kto-
rého mi moje ochorenie neustále priná-
ša nečakané zmeny. Ale považujem za 
veľmi dôležité udržiavať si tento postoj, 
aj keď ide o pripravenosť k práci na 
Božom diele. Lebo keď Boh volá do služ-
by, neradno odmietať. Život ma naučil, 
že ak sa Boh rozhodne niečo vykonať 
a pozve ma, aby som bola pri tom, skon-
čí to vždy úžasnou skúsenosťou. Smieť 
pozorovať Boha priamo pri práci, môcť 
Mu akoby cez plece pozerať na ruky, je 
ponuka k niečomu, čo neuvidíte nikde 
inde na tomto svete. A garantujem 
vám, že to vždy bude stáť za to. Nech 
bude Božie pozvanie vyzerať akokoľvek 
náročne, nenechajte si ho ujsť. Nikdy 
nebudete ľutovať.

Slobodná slúžiť
Obyčajná 

žena
Ako srdce chradne v tele,

čo má privysoké ciele,

no nechce pripustiť si fakt,

že tu musel nastať skrat.

Tak i moje srdce túži

pozdvihnúť zrak od kaluží,

ktoré nasmútilo túto noc,

keď zistilo, že už nemá silu, moc.

No aj tak verím, že je Silnejší ako ja!

Stále dúfam, že povolá do boja

malú, slabú, bezvýznamnú

ženu.

Občas pocit v duši vzkypí,

že aj rozum už to šípi,

že je predsa ťažkým údelom,

hľadať cestu deň za dňom.

A i moje vnútro kričí,

že nevládze vlajku vztýčiť,

no i tak je stále počuť hlas,

čo túži z prachu povstať zas.

Nech Duch velí, 

kadiaľ kráčať dneska mám!

Nech znie chvála, 

čo zaletí k nebesám!

Až k Tvojmu trónu, 

kde Ty vládneš, Bože, sám,

i tak vypočuješ obyčajnú

ženu.

IVANA ÚTLA ML.
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Keď som hľadala niečo na čítanie 
k téme služby, padli mi oči na malú útlu 
knižku o Božom služobníkovi, ktorého 
meno vám je určite dobre známe: Geor-
ge Müller.

O tomto človeku som už v minulos-
ti počula. Mala som ho zaradeného 
dakde v kútiku povedomia ako nieko-
ho, kto v Anglicku založil sirotinec a pri 
jeho prevádzkovaní sa veľa modlil. No, 
a to je asi všetko, čo som o ňom vede-
la. Možno tí starší poznajú Georga Mül-
lera a jeho prácu veľmi dobre, ale ani 
mladším ročníkom nezaškodí dozvedieť 
sa o ňom trochu viac. Pretože pozoro-
vanie života Božích služobníkov môže 
byť dobrou inšpiráciou k službe, a to 
v ktoromkoľvek veku. Mimochodom, aj 
George Müller sa pri hľadaní svojej služ-
by inšpiroval životopisom farára A. H. 
Franckeho, ktorý kedysi viedol sirotinec 
v Prusku na predmestí Halle.

Kniha George Müller, Ochranca sirôt 
v Bristole od autorov Janet & Geoff 
Benge v stručnosti zachytáva celý živo-
topis tohto usilovného a vytrvalého Bo-
žieho pracovníka. Spomína jeho det-
stvo, mladosť, odovzdanie sa Bohu, za-
čiatky práce pre Boha, založenie Inšti-
tútu biblického vzdelávania, prácu siro-
tincov, písanie knihy, cestovanie a pred-
náškovú činnosť... až po koniec jeho ži-
vota. V závere knihy sa ešte v skratke 
dočítate, ako toto dielo pokračovalo po 
jeho smrti a nájdete tam aj zopár foto-
grafií. Kniha ma zaujala aj spôsobom, 
ako tieto udalosti opisuje. Nie sú to len 
holé fakty naukladané vedľa seba, ale 
dáva čitateľovi nahliadnuť aj do pre-
meny srdca a do pohnútok, z ktorých 
George Müller robil to, čo robil.

Pri čítaní knihy som sa napríklad do-
zvedela, že mladý George bol od detstva 
zlodej a podvodník a na štúdium za fa-
rára sa prihlásil z čisto zištných dôvo-
dov. V tom čase a na tom mieste (Prus-
ko, začiatok 19. storočia) bolo farárske 
miesto dobre platené a tiež poskytova-
lo Georgovi širokú ľudskú základňu na 
drobné podvody a vlastné obohacova-
nie sa. Lenže veci sa vyvinuli celkom 
inak. Z mladého kriminálnika a človeka 

majúceho vďaka podvodom vždy dosť 
peňazí sa zrazu stal chudobný ale boha-
bojný študent. Podrobnosti sa dočítate 
v knihe. Nebudem tu všetko opisovať, 
hoci by som najradšej, lebo sú to veľmi 
zaujímavé a inšpiratívne veci.

Po odovzdaní sa Bohu sa Georgovým 
snom stala práca misionára niekde v ďa-
lekých krajinách. Neodradila ho ani po-
žiadavka jeho prvej lásky, ktorá nechce-
la žiť v nepohode misionárskeho živo-
ta a postavila ho pred voľbu: buď man-
želstvo alebo misia. George bol vtedy už 
natoľko rozhodnutý slúžiť Bohu, že si 
vybral druhú možnosť. Tento jeho sen 
ho neskôr zaviedol do Anglicka, kde sa 
po sérii rôznych udalostí dostal do Bris-
tolu ako kazateľ tamojšieho zboru. Tu 
ma oslovil jeho postoj k službe Bohu. 
Na poste kazateľa si vyhradil právo 
môcť kedykoľvek z tohto úradu odísť, 
pretože si chcel zachovať slobodu nasle-
dovať Božie volanie.

Ako kazateľ si začal všímať, že ľudia 
dokážu dôverovať Bohu v teoretickej ro-
vine. Ale keď ide o prax, či už zabezpe-
čenie chleba, šatstva alebo vyriešenie 
iných praktických problémov, už sa na 
Boha spoľahnúť nedokážu. To priviedlo 
Georga k úvahám, na kom by im mohol 
v praxi ukázať, že Boh sa môže posta-
rať aj o celkom obyčajné veci? V dosa-
hu však takýto príklad nenašiel a práve 
toto prispelo k jeho rozhodnutiu vzdať 
sa sna odísť do sveta ako misio nár. Zo-
stal v Bristole a založil tam sirotinec. 
Chcel sám na sebe ukazovať Božiu moc, 
chcel byť príkladom, že dôverovať Bohu 
sa vyplatí. A v rámci tejto túžby si určil 
pevné stanovy vedenia sirotinca – roz-
hodol sa, že nebude nikdy od nikoho 
žiadať peniaze okrem od Boha.

Ako som už v úvode spomenula, ve-
dela som, že George Müller založil si-
rotinec, lebo v tej dobe bolo v Anglic-
ku veľa nezaopatrených sirôt. Ale až 
do prečítania tejto knihy som netuši-
la, aký bol ďalší dôvod tohto jeho kona-
nia. V knihe sa dočítate, že naplniť toto 
predsavzatie úplnej závislosti od Boha 
bolo vo vtedajších ťažkých časoch veľmi 
náročné a často sa zdalo byť až nemož-
né. Ale nech už bolo akokoľvek ťažko, 
George sa svojho predsavzatia nikdy 

nevzdal. Až do konca neustále sledoval 
svoj cieľ – ukázať kresťanom, že Boh od-
povedá na modlitby.

A tak sa postupne z nesmelého mla-
díka, ktorý kedysi pochyboval, či sa 
bude Boh vôbec zaoberať potrebami ta-
kého bezvýznamného človeka ako je 
on, stal odvážny muž modlitby. Nebál 
sa modliť za veci každodennej potreby, 
ako boli raňajky pre niekoľko stoviek si-
rôt či uhlie na kúrenie alebo finančné 
prostriedky na stavbu ďalších sirotin-
cov. Nebál sa modliť za všetky tieto veci 
nie preto, že by veril svojim schopnos-
tiam, ale preto, že plne dôveroval Bohu. 
George vždy upriamoval pozornosť ľudí 
na Boha, na to, že Boh sa postará, Boh 
ich zaopatrí, Boh vykoná. Len pre zau-
jímavosť, sirotinec sa postupne rozrás-
tol na 5 budov, v ktorých malo strechu 
nad hlavou okolo 2000 sirôt (celkovo za 
celý čas fungovania sirotincov sa ich tu 
vystriedalo okolo 10.000). A treba do-
dať, že úlohou sirotinca nebolo len po-
skytnúť deťom na určitý čas ubytovanie 
a stravu, ale po dovŕšení istého veku do-
stalo každé dieťa pri odchode zo siro-
tinca troje nových šiat a zaplatené štú-
dium. A na toto všetko sa získavali fi-
nancie na kolenách pred Bohom.

Pri čítaní tejto knihy ma veľmi oslo-
vilo, ako George Müller dokázal svoju 
vieru a oddanú dôveru v Boha pretaviť 
do každodennej praxe. Ako všetko, či 
už to boli každodenné maličkosti alebo 
naozaj veľké veci, riešil na modlitbách. 
A hoci to nebolo ľahké, často sa musel 
boriť s prekážkami, nikdy sa nevzdal 
a až dokonca života sa venoval službe 
Bohu.

Mohla by som tu toho písať ešte veľmi 
veľa, ale najlepšie bude, keď si to pre-
čítate sami v spomínanej knihe. Dozvie-
te sa v nej napríklad aj to, že George 
Müller toto všetko nerobil sám. V Ang-
licku našiel manželku, ktorej nevadi-
lo žiť v chudobe a úplnej závislosti od 
Boha. Vzdala sa svojho majetku a spo-
lu s Georgom sa s láskou starala o siro-
ty a prevádzku sirotinca. A dočítate sa 
tam ešte množstvo ďalších zaujímavých 
a inšpiratívnych vecí z Georgovej kľuka-
tej púte životom.

recenzia

J. & G. Benge - George Müller
Ochranca sirôt v Bristole
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Philip Yancey

Proč se 
obtěžovat 
s církví?
Návrat domů, 2003, A6, 94 strán

Ospravedlňujem sa, že to bude ten-
toraz recenzia na knihu trošku staršie-
ho dáta. Ale pokiaľ viem, ešte stále sa 
dá kúpiť a predovšetkým, ešte stále má 
čo povedať. Minimálne mne toho pove-
dala veľa.

Prečo sa obťažovať s cirkvou? To je 
otázka, ktorú si kladú mnohí kresťa-
nia. Mnohí z nás mali na začiatku života 
viery (a možno ešte stále majú) o cirkvi 
istú predstavu, ktorá sa však nie celkom 
zhoduje s realitou. Alebo, lepšie pove-
dané, dosť často sa od reality diamet-
rálne odlišuje. Prečo sa teda obťažovať 
s cirkvou, ktorá vyzerá byť viac sklama-
ním ako ideálom? Práve táto malá tenká 
knižka od Philipa Yanceyho ponúka na 
to zopár odpovedí. Je to taká – ako tomu 
ja hovorím – jednohubka. Je to čítanie 
na jedno, možno dve poobedia. Nič ná-
ročné, ale zato veľmi užitočné.

Kniha je rozdelená do troch čas-
tí. V prvej časti sa autor venuje otázke, 
prečo sa kresťan má zaoberať cirkvou. 
Prečo sa znovuzrodený človek potrebu-
je stať súčasťou spoločenstva a nezostá-
vať so svojou vierou sám. Opisuje tu svo-
je vlastné skúsenosti, svoje vlastné skla-
manie z cirkvi, svoje hľadanie a tiež od-
povede, ktoré pri tom nachádzal. Ho-
vorí napríklad o tom, že v cirkvi sa na-

učil pozerať hore – neklásť si len otáz-
ku, čo dáva návšteva bohoslužby mne, 
ale skôr sa pýtať, či sa naša bohosluž-
ba páči Bohu. V cirkvi sa začal pozerať 
naokolo – zistil, že v spoločenstve rôz-
norodých jedincov sa naučí a vyrastie 
viac, ako v spoločenstve ľudí podob-
ných sebe. Naučil sa pozerať von – pre-
tože „cirkev je jedinou spoločnosťou 
na svete, ktorá existuje pre dobro tých, 
ktorí nie sú jej členmi“ (W. Temple). 
A v cirkvi sa učí pozerať do seba – vi-
dieť svoje nedostatky (sklony posudzo-
vať, odsudzovať, súperiť…) a učí sa pri-
stupovať k druhým vo svetle milosti.

Druhá časť knihy sa venuje otáz-
ke, čo vlastne Boh s cirkvou zamýšľal. 
Ukazuje cirkev z rôznych uhlov pohľa-
du – napríklad ako dopravný inšpekto-
rát, ambulanciu, vlak nadzemnej drá-
hy, šatňu, rodinu… a samozrejme tiež 
ako telo, ktoré na zobrazenie cirkvi rád 
využíval apoštol Pavol.

No a tretia časť ma trochu prekvapi-
la. Nečakala som, že v knihe hovoria-
cej o cirkvi bude celá jedna tretina ve-
novaná službe. Ale vzápätí som si uve-
domila, že by ma to prekvapovať ne-
malo. Pretože, ako píše autor v prvej 
časti tejto knihy, účasť v cirkvi nie je 
ako chodenie do divadla. Cirkev nie je 
o tom, že si tam ako divák sadnem, po-
zriem, vypočujem, okomentujem a od-
ídem. Byť súčasťou cirkvi je o spolu-
účinkovaní a službe a divákom je tu 
v prvom rade Boh a tiež okolitý svet.

V tretej časti tejto knihy sa teda au-
tor venuje službe v cirkvi. Hovorí 
o tom, že služba býva niekedy pomer-
ne náročná a môže spôsobovať bolesť. 
V tejto súvislosti sa zamýšľa nad otáz-
kou prílišnej citlivosti alebo naopak 
necitlivosti v službe iným. Hovorí ďa-
lej o tom, čo môže priniesť služba sa-
motným služobníkom alebo o potre-
be pomáhať tým, ktorí slúžia v prvých 
líniách. A zaoberá sa tiež problemati-
kou vyhorenia. Rozoberá niekoľko va-
rovných signálov alebo otázok, kto-
ré môžu napomôcť pri prevencii vy-
horenia. Okrem iného spomína naprí-
klad „spasiteľský komplex“, ktorí núti 
niektorých služobníkov zachraňovať 
všetkých a všetko okolo seba, pri čom 
si ale neuvedomujú, že ani samotný 
Pán Ježiš Kristus to takto nerobil. Ak 
vás tieto otázky zaujali, v spomínanej 
knihe sa dočítate ďalšie podrobnosti.

recenzie

Jozef Kováč
Skutočné príbehy 
malých princov 
a princezien
Detská misia, 2016, 81 strán

Nedávno sa mi  dostala do rúk jedna veľ-
mi milá knižka o malých princoch a prin-
ceznách. Bolo to také oddychové čítanie na 
jedno poobedie. Rovnako ako autor tejto 
knihy, aj ja mám rada príbeh Malého prin-
ca od Exupéryho, v ktorom sa zrkadlí det-
ská jednoduchosť a často nečakaná múd-
rosť. A práve Exupéryho príbeh bol inšpi-
ráciou k napísaniu tejto krátkej, ale o to za-
ujímavejšej knihy.

V knihe Skutočné príbehy malých prin-
cov a princezien sa dočítate zopár slov o au-
torovi a jeho manželke a predovšetkým 
tam nájdete naozaj autentické ukážky zo 
životov detí, ktoré boli prostredníctvom 
práce Detskej misie oslovené evanjeliom. 
Autor na týchto príbehoch krásne vykres-
lil podstatu záslužnej a náročnej práce tej-
to organizácie. Ukázal, že aj tie najmenšie 
deti sú schopné porozumieť tomu, čo do-
spelí často nechápu – jednoduchej a jasnej 
zvesti evanjelia. A práve takýmto deťom 
je potrebné prinášať túto zvesť. Lebo, ako 
sami pri čítaní knihy uvidíte, ich úprim-
né a hlboké detské rozhodnutia odovzdať 
svoje srdiečko Pánovi Ježišovi, ich neskôr 
podržali v zložitých životných situáciách, 
kedy by už možno na prijatie evanjelia ne-
mali podmienky alebo by už nebol záujem.

Viac o organizácii Detská misia sa do-
zviete na stránke: www.detskamisia.sk.
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Ohliadnutie za
Letným biblickým kurzom

ze života sborů

Pozri, vložil som svoje slová do tvojich 
úst. Ustanovil som ťa dnes nad národmi 
a nad kráľovstvami, aby si vytrhával a rú-
cal, ničil a plienil, aby si budoval a sadil. 
(Jer 1,9-10)

Jeremiáš

Čo bolo poslaním starozákonných 
prorokov? Ako možno ich posolstvu po-
rozumieť a čo si z neho odnesie súčas-
ný čitateľ? A vôbec, v akom zmysle „pla-
tia“ slová prorokov pre nás, čo žijeme 
v dobe Novej zmluvy?

Aj na takého otázky dostali odpovede 
študenti Letného biblického kurzu. Čí-
taním a štúdiom vybraných statí z kni-
hy proroka Jeremiáša sa mohli obozná-
miť s touto rozsahom i významom bo-
hatou knihou SZ. Priblížili sme si dobu, 
v ktorej prorok slúžil, nepopulárne po-
solstvo, ktoré musel niesť, „zápasy“ 
s Bohom, ktorý mu naložil ťažkú úlohu 
i Božie posmelenie a posilnenie.

Prorok žil v dobe, keď sa ľudia príliš 
spoliehali na vonkajšie znamenia zmlu-
vy s Hospodinom: mali predsa chrám 
a obete, na tróne Dávidovho potomka 
a na tele znamenie obriezky – čo by sa 
im mohlo stať? Boh sa im však predsta-
vil ako ohrdnutý manžel, opustený pra-
meň živej vody, otec, ktorý nerezignu-

je na výchovu svojich detí, hrnčiar, kto-
rý zvrchovane riadi osudy jednotlivcov 
i kráľovstiev. A svoj neposlušný ľud vy-
chová a pritiahne znovu k sebe, i keď za 
cenu straty všetkého, čo im dávalo faloš-
nú istotu.

Mohli sme vidieť, ako prorok predví-
da a pripravuje cestu pre uzavretie no-
vej zmluvy, ktorá sa viac než na vonkaj-
šie predpisy zameria na vnútornú pre-
menu srdca. A tu je posolstvo Jeremiá-
ša veľmi aktuálne aj pre nás, ktorí sa na 
dávne udalosti pozeráme z druhej stra-
ny Golgoty.

Kresťanský služobník

Večerné semináre sa venovali téme 
Pastierska služba a kresťanské vod-
covstvo. Naštartoval nás k tomu citát: 
„Cirkev prežíva paradox, bolestné napätie 
medzi tým, čo tvrdí o sebe a tým ako vyze-
rá; medzi božským ideálom a ľudskou reali-
tou; medzi romantickými rečami o Kristovej 
neveste a veľmi neromantickým, škaredým, 
nesvätým, škriepivým kresťanským spolo-
čenstvom, ako sami seba poznáme.“ (John 
Stott). Úlohou ľudí, ktorých Pán Boh po-
voláva do služby, je viesť cirkev proce-
som, ktorým sa približuje k stavu, aká 
raz má byť v nebi. Deje sa to ako vede-
ním miestnych spoločenstiev cirkvi, tak 

i osobnou starostlivosťou o jednotliv-
cov.

Na príklade apoštola Pavla sme sa uči-
li o charaktere kresťanského vodcu, kto-
rý plní takúto úlohu. Venovali sme sa 
i náramne dôležitej (a často zanedbá-
vanej) pastierskej službe, ktorá stojí na 
pevnom základe Božieho slova a odo-
hráva sa v kontexte kresťanského spolo-
čenstva, uctievania Boha a misijnej služ-
by. Nebolo to dôkladné hlboké štúdium, 
skôr základné uvedenie do témy, ktorá 
nikdy nestráca svoju aktuálnosť.

Nové miesto

Letný biblický kurz sa konal na Slo-
vensku už deviatykrát. Prvé dva roční-
ky boli v Krpeľanoch, ďalších šesť v No-
vom Meste nad Váhom. Tento rok (od 
17. do 23. júla) prvýkrát hostilo LBK 
nové miesto – chata občianskeho zdru-
ženia Kresťanské centrum Berea v Mod-
re-Harmónii. Účastníci kurzu mali mož-
nosť navštíviť aj zhromaždenia kresťan-
ských zborov v Bratislave-Rači a Mod-
re. V rámci popoludňajšieho voľného 
programu mohli obdivovať aj krásy oko-
litej prírody i pamiatky v Bratislave a na 
hrade Červený Kameň.

Novinkou bolo aj to, že po 6 lektoroch 
z Nemecka a 1 z Poľska ako lektor kur-
zu poslúžil náš hosť Simon Marshall 
zo Spojeného kráľovstva. Hoci je Ang-
ličan, strávil roky života a služby aj na 
Faerských ostrovoch, v Českej repub-
like, v Indii a teraz je riaditeľom bib-
lickej školy Tilsley College v škótskom 
Motherwell (na mieste, ktoré roky pred 
ním zastával Fred Kelling, známy čitate-
ľom ako autor mnohých úvah v ročenke 
Cestou života). Simon zaujal študentov 
svojou odbornosťou i srdečným osob-
ným prístupom a prejavil ochotu prísť 
na Letný biblický kurz aj v budúcnosti.

Nahrávky z kurzu 
sú dostupné na stránke 
http://www.berea.sk/lbk16.htm.

2016
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Obě ctnosti, štědrost a skromnost, 
spolu vzájemně úzce souvisí. V obou 
případech jde totiž o majetek. U štěd-
rosti jde o ctnost dávání či obdarová-
ní, tedy o správné předávání majet-
ku, u skromnosti pak o správné úsilí 
o majetek. Jde tedy o dva děje: dávání 
a přijímání. 

DĚJ CTNOST NEŘEST

Dávání Štědrost Lakota

Přijímání Skromnost/
Spokojenost

Ziskuchti-
vost

Tabulka 1: Dvě ctnosti a neřesti 

týkající se majetku

Příslušná neřest je opakem ctnosti: 
lakota jako „nedávat dostatečně“ a zis-
kuchtivost jako „přijímat příliš mnoho“. 
Ziskuchtivý člověk je většinou také 
lakomý, protože chce mít právě co nej-
více pro sebe. Je ovšem možné být také 
lakomý, aniž by člověk byl ziskuchtivý. 
Oběma ctnostmi se budeme zabývat 
postupně a začneme štědrostí.

Štědrost u Aristotela

Už Aristoteles napsal mnoho dobrého 
o štědrosti. Chtěl bych vyzvednout čtyři 
jeho poznatky.

Zaprvé: „Lidé oceňují štědrost podle 
možností. Neboť ona nespočívá ve veli-
kosti daru, ale ve smýšlení dárce… Pro-
to se může docela dobře stát, že menší 

dar vytryskne z větší štědrosti, protože 
se podává z menších prostředků.“ (NE 
IV 2,1120b) Dar, jenž svou výší může 
být u „lidí s běžnými příjmy“ považo-
ván za „štědrý“, by byl u bohatého dár-
ce spíše „lakomý“. Naopak dar, který 
by se u bohatých mohl považovat za 
přiměřený, by byl eventuálně pro nor-
málně vydělávajícího člověka nepři-
měřeně vysoký. Mohl by vypadat jako 
marnotratný, kdyby např. ohrožoval 
existenci rodiny, za níž je člověk s běž-
nými příjmy odpovědný, a vtahoval 
ji do spoluutrpení. Aristoteles uvádí 
odpovídajícím způsobem ještě „velko-
myslnost“ jako „štědrost ve velkém“. 
(NE IV 4, 1122a) Štědrý může být každý, 
způsobem odpovídajícím jeho osobním 
majetkovým poměrům, ale jen blaho-
bytní mohou být „velkomyslní“. (NE IV 
5, 1122b)

Zadruhé Aristoteles vidí štědrost jako 
správnou míru mezi lakotou a marno-
tratností. Neřest mrhání má ve vztahu 
k osobnímu vlastnictví přirozenou hra-
nici, a to v tom, je-li vše vlastní spotře-
bováno. (NE IV 3, 1121a) (Naneštěstí 
dnešní státní rozpočty tyto přirozené 
hranice neznají, proto je tam i mrhá-
ní bez hranic.) Proto je Aristoteles 
v možnostech nápravy při hýřivosti 
optimističtější než u lakoty. „Lakota je 
naproti tomu nevyléčitelná.“ (NE IV 3, 

1121b) Drastickou formulaci lakomství 
můžeme chápat jako varování. U ctnosti 
štědrosti je třeba dbát na to, abychom se 
k ní zavčasu vycvičili.

Tím přicházíme ke třetímu bodu: 
Všechny ctnosti je třeba zásadně cvičit 
pokud možno od mládí. (NE II 1, 1103b) 
Pro ctnost štědrosti se to zdá být zvlášť 
důležité. Neboť stáří některé neřesti 
automaticky redukuje, ale pokud jde 
o lakotu, zdá se, že naopak spíše sílí. 
(NE IV 3, 1121b) Proto je to zcela zásad-
ní, vštěpovat již dětem radost štědrosti.

Mravní ctnost má totiž co do činění 
s chutí a nechutí. S chutí děláme mrav-
ní špatnosti a pro nechuť se zdržujeme 
dobra. A proto je nutno, jak říká Pla-
ton, už od raného dětství být poněkud 
veden k tomu, navzdory příslušné chuti 
a nechuti cítit, kam má jít. Neboť to je 
správná výchova. (NE II 2, 1104b)

Začtvrté se na příkladu štědrosti 
dá velmi hezky ukázat na půvab eti-
ky ctností, o kterém jsme se zmínili 
už v úvodu tohoto seriálu o ctnostech 
(Živé slovo 1/2014). Aristoteles totiž 
nevidí ctnostné chování jako břemeno 
nebo tíživou povinnost, ale jako radost, 
a zdůrazňuje to obzvláště u štědrosti: 
Štědrý teď bude, protože štědrost je 
středem při dávání a přijímání peněz 
a dobra, dávat a vynakládat na pravém 
místě a ve správné míře, a sice stejně 
v malém i ve velkém, a bude to činit 
s radostí. (NE IV 2, 1120b)

Každý ať dává podle toho, jak se 
ve svém srdci předem rozhodl, ne 
s nechutí ani z donucení; vždyť‚ 
radostného dárce miluje Bůh‘. 

2K 9,7

Často se na činění dobra díváme jako 
na povinnost, jako na oběť, na něco, co 
je proti našim sklonům. Přístup k dává-
ní jako k přinášení oběti je při projevo-
vání štědrosti zvlášť rozšířený. Odráží se 
to i ve výrazu přinést „finanční oběť“ při 
veřejných sbírkách. Vždyť štědří dávají 
něco jiným, co už pak nemají k dispo-
zici. Něco tedy neodvratně ztrácí. (Jsou 
jiné ctnosti, které můžeme praktikovat, 
aniž bychom něco ztratili.) A Aristoteles 
teď tvrdí, že štědrý dává s radostí. Pro 

Ctnosti Štědrost 10
. d

íl
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štědrého se stalo dávání dobrým obyče-
jem, takže je pro něj radostí, dát něco 
jiným.

Čertík hrabivosti

Záludnou na neřesti lakomství je 
její blízkost k šetrnosti, kterou někteří 
považují za ctnost. Lakomec považu-
je za ctnost postoj, který na něm dru-
zí vnímají jako neřest: Vidí sám sebe 
jako ctnostně šetrného a ostatní jako 
marnotratníky. Šetrnost kalvinismu 
podle Maxe Webera přispěla k tomu, 
že protestantské země jsou v průmě-
ru úspěšnější než katolické. Kdo učí 
šetrnosti, vidí sám sebe jako protipól 
k neřesti plýtvání. Je ale šetrnost sku-
tečně ctnost? Aristoteles ji mezi ctnost-
mi nezmiňuje. Jako odpovídající ctnost 
k plýtvání neviděl šetrnost, ale pravou 
štědrost!

Výuka podnikové ekonomiky jistým 
způsobem podporuje rozšiřování neřes-
ti lakomství. Účetnictví, úspora nákla-
dů racionalizací a kontroly úspěšnosti 
jsou opatření organizované šetrnosti. 
Přechod k instrumentalizaci lakomství 
je pak plynulý. „Lakomství při nákupu 
a nenasytnost při prodeji – to je krá-
lovská cesta racionální ekonomiky.“ 
(Sofsky 2009:137) Škoda, když lidé 
své ekonomické schopnosti aplikují 
v oblastech, kde jsou zařazeny naprosto 
špatně. Znám otce rodiny, který pun-
tičkářsky vypočítával, zda se finančně 
vyplatí další dítě, a své další plánování 
rodiny podřídil výsledku kalkulace.

Neřest lakomství se posuzuje tvrdě: 
„Lakomství je ošklivý hřích. Činí člo-
věka malým a hořkým,“ píše Sofsky 
(2009:128). Lakomec je většinou lakomý 
i vůči sobě samému. Nedopřeje si žád-
né potěšení. „Hlídá si své poklady, aniž 
by uvažoval o jejich použití alespoň ve 
snu.“ (Sofsky 2009:129) Tím trestá sám 
sebe, jak poznamenal již Ježíš Sirach 
14,6 trochu samolibě: „Není horšího nad 
toho, kterýž sám sobě nepřeje.“ Kdyby 
měl lakomec jíst mimo domov, bude číst 
jídelníček zásadně zprava doleva. Vybe-
re si to nejlevnější a bude pak nejvíce 
reptat. To, že tím také ostatním vezme 
chuť, mu nevadí. Protože „lakota roze-
žere sociální smysl“. (Sofsky 2009:132)

Co na to říká Bible?

Ve Starém zákoně je dávání detailně 
zakotveno předpisem o desátcích v 3M 
27. Desátek vzdává čest Bohu. Desát-
kem je vyjádřeno, že vše, co máme, 
jsme dostali od Boha. Desátky se použí-

valy přednostně k zabezpečení levitů 
a kněží, avšak v každém třetím roce 
také pro slavnostní jídlo určené lidem 
sociálně znevýhodněným, tzn. cizin-
cům, sirotkům a vdovám (5M 14,28.29; 
26,12).

V Novém zákoně se o dávání obšír-
ně píše ve Druhém listě Korinťanům 
v kapitolách 8 a 9. Při příležitosti 
peněžní sbírky pro sbor v Jeruzalémě 
rozebírá Pavel důležité pravdy o dávání. 
Jako první připomíná, že dávat odpo-
vídá Boží podstatě. Kristus byl bohatý 
a kvůli nám se stal chudým (8,9). Dává-
me-li tedy, horlivě napodobujeme pří-
klad Krista. Zadruhé je Kristova církev 
solidární společností, v níž nadbytek 
některých sborů vyrovnává nedostatek 
jiných (8,13-15). Zatřetí je dávání snazší 
při vědomí toho, že Bůh je schopen nás 
přebohatě obdarovat, takže budeme mít 
dost, i když dáváme (9,8). Má-li někdo 
strach dávat, protože se bojí vlastního 
nedostatku, pak Pavel staví do proti-
kladu zákon setby a žně (9,6): „Vždyť 
kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě 
sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také 
štědře sklízet.“ To všechno vede koneč-
ně začtvrté k ideálu, který nalézáme 
už u Aristotela (tam samozřejmě bez 
vztahu k Bohu), radosti z dávání, „ne 
s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radost-
ného dárce miluje Bůh‘“. (9,7)

Kdo štědře rozsévá, bude také 
štědře sklízet. 2K 9,6

Ga 6,10 nás vybízí k tomu, abychom 
vůči všem konali dobro, nejvíce však 
„domácím víry“. Tento požadavek odpo-
vídá prioritám ve Starém zákoně, kde 
desátky sloužily v prvé řadě lidu víry, 
avšak v každém třetím roce sociálně 
slabým, i mimo Boží lid.

Tři praktické tipy k tréninku

1. I když je dávání desátků starozákon-
ní ustanovení, které formálně pro 
křesťany v Novém zákoně neplatí, 
považuji desátky za dobrou orientač-
ní pomůcku. Toto pravidlo má výho-
du, že bere ohled na různé příjmové 
skupiny a že je konkrétní.

2. Měli bychom lidi tak brzy, jak je to 
možné, účinně vést k tomu, aby rádi 
dávali něco jiným. Čím dříve děti 
v rodině nebo ve sboru zažijí, že je to 
hezké obdarovat jiné, tím lépe. Proto 
máme jako rodiče vést děti k tomu, 
aby si ze svého kapesného oddělili 
desátek. Protože se to ale má dít dob-

rovolně, neměli bychom to kontrolo-
vat. Z účetního hlediska nebyla tato 
praxe smysluplná. Neboť kapesné 
našich dětí pochází přece z našeho 
již „zdesátkovaného“ příjmu, je to tak 
dvojnásobný desátek. Zde však nejde 
o firemní účetnictví, ale o pedagogic-
ký účinek.

3. Francouzský filosof Comte-Sponville 
vidí štědrost, resp. jím používaný 
výraz velkorysost  (Comte-Sponville 
1996:114) jako praktický prostředek, 
jak uskutečnit biblický příkaz lásky 
k bližnímu. Protože láska se skutečně 
nedá měřit, proto je lépe uložit kon-
krétní jednání, a právě velkorysost. 
„Láska je cíl, velkorysost je cesta.“ 
(Comte-Sponville 1996:123) Proto je 
důležité, aby křesťané dávali nejen ve 
vlastním sboru, ale také na potřeby 
mimo vlastní solidární společenství. 
Jen tak je láska k bližnímu praktická 
a dá se prožít.
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biblický výklad

Slovo do přítomnosti mění 

budoucnost

V úvodu ke knize Zjevení jsme si uká-
zali, že proroctví mluví o budoucnosti, 
aby změnilo přítomnost. Proroctví chce, 
aby lidé činili pokání už tady a teď. Lid-
ské dějiny vykazují časy úpadku, útlaku 
a katastrof, ale i období rozvoje, poko-
je a dostatku. Střídání těchto období 
si můžeme představit jako sinusoidu. 
Když se Boží lid nacházel v dolní úvrati 
sinusoidy, posílal k nim Hospodin pro-
roky s výzvou k pokání. A když se lidé 
skutečně káli, vyznávali hříchy a měni-
li své jednání, Bůh změnil jejich úděl. 
U Boha je změna možná. 

Apokalypsa a prorocká výzva 

v jednom

Díváme-li se na vývoj dějin v Evropě 
za posledních sto let, vidíme období 
míru a rozkvětu, ale i válek a úpadku, 
dobu svobody i útlaku a pronásledování 
(nacismus, komunismus). Když se lidé 
ocitli na dně křivky dějin, bylo jejich 
očekávání konce intenzivní. Vyhlíželi 
Ježíše a často také spekulovali o jeho 
bezprostředním příchodu. Ano, Pán 
možná přijde dnes! Nevíme to však jis-
tě! Situace utiskovaných se může zlep-
šit a oni se ocitnou na jednom z vrcholů 
dějinné křivky. Kniha Zjevení je apoka-
lyptickým představením jejího konce, 
spojeným s Ježíšovým příchodem, kdy 
jako Pán opět vstoupí do dějin a bude 
jednat. Zjevení je však také prorockou 
výzvou, aby lidé změnili své myšlení 
a jednání, proto Bůh vyčkává s koneč-
ným soudem. 

Prodlévání poskytuje šanci 

Lidem prvního století se zdálo, že 
si Pán dává načas. Kdyby věděli, že se 
jeho příchodu nedočkají ani v dalších 
dvou tisíciletích, asi by si zoufali. Ale 
Bůh má dobrý důvod vyčkávat. Chce, 
aby lidé „dospěli k pokání“ (2Pt 3,9). 
Ještě stále trvá misie a stále je zde šan-
ce, že se lidé připojí k jeho království. 
Proto vyčkává. Lidé se stále ještě obra-
cejí, po celém světě dochází k probuze-
ním. To je také podstatný rys proroctví 
- Bůh vyčkává se svým soudem a dává 
lidem šanci. A příležitost k pokání 

poskytuje Bůh i nám. Kniha Zjevení 
nás činí šťastnými, protože ovlivňuje 
naše vnitřní prožívání směrem k rados-
ti a pocitu štěstí. Okolnosti, ve kterých 
čtenáři knihy žijí, mohou být dobré 
nebo zlé. Původní adresáti knihy byli 
často mučeni až k smrti, prožívali útlak 
a soužení.

Účast na soužení je účastí na Kristu

V evangelikálních církvích se slovo 
soužení skloňuje často. Mnozí při jeho 
vyslovení myslí na budoucnost a mluví 
o velkém soužení. V Novém zákoně je 
však soužení představeno jako to pří-
tomné. Jan, který napsal knihu Zjevení 
nejspíše v letech 90 až 92, mluvil jako 
poslední žijící apoštol také o soužení (Zj 
1,9). Procházel soužením jako ostatní 
křesťané a spolu s nimi měl tak „účast 
na Ježíšově soužení.“ Jan píše z ostrova 
Patmos sedmi sborům v Malé Asii, kte-
ré nemůže navštívit. Má o ně starost, 
protože církev čelila různým výzvám 
a ohrožením. Možná přemýšlel o její 
budoucnosti, protože podléhala římské-
mu tlaku. On sám už vývoj ve sborech 
nemohl nějak ovlivnit. 

Obrácení předpokladem vidění

Z dopisů adresovaných poslům 
maloasijských církví, je vidět, že se 
jim nevedlo dobře. Procházely krizemi 
a bylo otázkou, zda to vůbec přežijí. 
Dostatečný důvod k depresivním poci-
tům a chmurným myšlenkám: Proč se 
tak děje? Nezničí Římané vše, co Jan 
doposud budoval? Všechny ty obavy se 
nějak odrážejí v knize Zjevení a situace 
sborů volala po povzbuzení, útěše a pří-
slibu lepších časů. A právě tou dobou 
se Jan ocitl ve vytržení ducha. Uslyšel 
za sebou mocný hlas jako zvuk polni-
ce (1,10). Díval se dopředu a za ním se 
ozval ten pronikavý zvuk troubení a do 
toho hlas, který mu sdělil (1,11): „Co 
vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi círk-
vím.“ Jan se lekl a obrátil, aby viděl, kdo 
s ním mluví. A co uviděl? Sedm zlatých 
svícnů a postavu podobnou Synu člově-
ka. Spatřil to, protože se obrátil. Obrá-
cení je zde předpokladem vidění. 

Ani starosti, ani úspěch, nýbrž Ježíš

Není náhodou, že to zde Jan takto 

popisuje. Mohl napsat, že slyšel Ježíše, 
ale napsal, že slyšel postavu za sebou. 
Obrátil se, aby viděl. Věci, které nás trá-
pí, otázky budoucnosti, nejen té osob-
ní, ale i budoucnosti církve. Zda sbory 
v Česku a na Slovensku naplní Boží 
vůli a zasáhnou lidi evangeliem? Zda 
vztah se státem zůstane bezproblémový 
nebo se zhorší? Zda mladí lidé budou 
následovat Krista? Zda si církev zacho-
vá svůj misijní profil? Zda společenství 
církve bude srdečné a lidé v něm budou 
prožívat lásku? Zda já osobně setrvám 
v důvěrném vztahu s Ježíšem? Všechny 
ty otázky dokážou fixovat náš pohled 
na to, co se odehrává před námi, co mi 
nahání strach nebo mě frustruje. Často 
se točíme v kruhu starostí a v této situ-
aci náhle zazní polnice někde za námi. 
My se otočíme a vidíme. Koho? Toho, 
o kterého ve skutečnosti jde, který má 
být v centru všeho dění! Nemáme vidět 
starosti, ani svůj úspěch či úspěch sbo-
ru, ale Ježíše. On má být v centru naší 
pozornosti, ne naše starosti a pečování. 
Ty máme odkládat, odvracet se od nich, 
protože vše dokážou zazdít. Starosti nás 
obírají o radost, kradou naději, zbavují 
nás odvahy, vedou k depresím, vysávají 
naši energii, kterou potřebujeme dyna-
mickému budování církve. Proto se 
potřebujeme odvrátit od svých starostí 
a dívat se na Ježíše.

Dvě reality jedné církve

Maloasijské sbory procházely těžkou 
krizí. Přesto jsou Janovi představeny 
jako zlaté svícny, mezi kterými se pro-
cházel Ježíš (1,20). Sedm zlatých svíc-
nů připomíná sedmiramenný svícen 
v chrámu, který nesl světlo dnem i nocí 
před Bohem. Proto se také mezi těmi 
svícny prochází Ježíš. Svícny jsou totiž 
znamením Boží přítomnosti. Jan vidí 
dvojí realitu. Vidí sbory v krizi a píše 
jejich poslům zprávu, která se dotýká 
jejich problémů. Zároveň se na sbo-
ry dívá jako na zlaté svícny, na místo 
Boží přítomnosti. Církev je obojím. Je 
chrámem svatého Boha, ale i frustru-
jícím místem špatného učení, místem 
slabé víry, nedokonalým společenstvím 
a vším, co lze ve sborech vypozorovat. 
Jde o dvojí skutečnost. Obě stránky 

ZJEVENÍ
- kniha, jež činí člověka šťastným

(2. díl)
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církve jsou pravdivé a v knize Zjevení 
se o nich mluví. 

Církev - místo Boží i lidské 

přítomnosti

Pro naši víru je to výzva, abychom 
vedle těžkostí viděli v církvi také Boží 
přítomnost. Církev, která se obrací 
k Ježíši, prožívá jeho dotek a uzdrave-
ní. Když ztratíme Boží pohled na církev 
a vidíme ji jen jako pracoviště a ne jako 
zlatý svícen, pak vnímáme jen část rea-
lity a to je nebezpečné. Církev je vždy 
obojím, místem Boží přítomnosti i lid-
ským společenstvím, které vám někdy 
jde na nervy. A pokud s církví právě 
nemáte problém, tak za to děkujte 
Bohu, je to spíš výjimka. I když to bude 
v církvi těžké, zůstane stále zlatým svíc-
nem Ježíše Krista.

Duch posiluje to, co ještě zůstalo

Poselství sedmi sborům ukazuje, že 
jejich situace byla vážná. Boží napome-
nutí se týkalo různých hříchů. Někdy si 
lidé myslí, že jsou zachráněni, ale s Ježí-
šem vůbec nežijí. Pět ze sedmi církví 
Pán vyzval, aby činily pokání. V 1K 3 

Pavel varoval věřící, aby se neodkláněli 
od svého základu, totiž od Ježíše Krista. 
Církev, která ztratí Krista, žije nebezpeč-
ně. Je to jako v manželství, ve kterém se 
uhnízdil hřích a vzájemný vztah přestal 
fungovat. Boží instituce manželství stej-
ně jako instituce církve najednou ztrá-
cí svůj význam a smysl své existence. 
Když v církvi celá léta jednáme proti 
Boží vůli, narušíme základ a náš vztah 
se začne rozpadat. Duch svatý nás obvi-
ňuje a motivuje k nápravě. Ale když 
celá léta ukazujeme Ježíši záda a dává-
me mu najevo, že pro nás nic nezname-
ná, pak sice v jeho srdci zůstává láska, 
ale v našem už není zhola nic. Naše víra 
umírá a my potřebujeme povzbudit: 
„Probuď se a posilni to, co ještě zůstává 
a je už na vymření.“

Klíč k pochopení obrazů

Kniha zjevení je plná obrazů. Někte-
ré z nich, jako např. zlaté svícny, jsou 
v textu vysvětleny (1,21): „sedm zlatých 
svícnů je sedm církví.“ Ale obsahuje 
také obrazy, které vysvětleny nejsou. 
Existuje však klíč, kterým ty obrazy 
můžeme rozluštit. Většina z nich se 

totiž dá vysvětlit Starým zákonem. Kri-
tičtí vykladači si dlouho mysleli, že to 
jsou temné obrazy z řecké mytologie či 
babylonských náboženství. My se však 
tímto směrem nemusíme vydávat, pro-
tože vysvětlení většiny z nich najdeme 
ve starozákonních textech. 

Obraz „sedmi duchů“

Ukážeme si to na příkladu obrazu 
(1,4) “sedmi duchů”. Jako základní 
nástroj zkoumání nám poslouží konkor-
dance nebo příslušný software, které 
nám ukážou, kde všude se obraz “sed-
mi duchů” v Bibli nachází. Nejbližším 
místem, kde se s obrazem setkáme, je 
Zjevení 4,5. Tam je tento obraz rozšířen 
o informaci, že se jedná o sedm duchů 
“Božích” a jsou doprovázeni “sedmi 
světly”. Další doplnění přináší text ze 
Zj 6,5: “sedm očí, což je sedmero duchů 
Božích vyslaných do celého světa.” 
Sedm duchů, sedm světel a sedm očí, 
vyslaných do celého světa. Zdá se, že 
se to trochu zkomplikovalo. V Novém 
zákoně však už nenacházíme žádné dal-
ší místo a musíme do Starého zákona. 
U proroka Zacharjáše se objevuje obraz 

biblický výklad
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biblický výklad

zlatého svícnu se sedmi kahany a sed-
mi hubičkami (4,2), který je o pár veršů 
dál vyložen (4,10b): “Těch sedm, to jsou 
oči Hospodinovy, prohledávající celou 
zemi.” Celé je to spojeno s aktivitou 
ducha (4,6): “Ne mocí ani silou, nýbrž 
mým duchem, praví Hospodin zástu-
pů.” Když najdeme tolik výroků, které 
spolu souvisí, v jednom textu Zachar-
jáše (4,2-10), můžeme předpokládat, že 
“sedm duchů” ze Zjevení je odkazem 
právě na tento starozákonní text. 

Stačilo naznačit

V židovském prostředí, které znalo 
Písma částečně zpaměti, stačilo nazna-
čit. Stačilo vyslovit heslo: „sedm duchů“ 
a každý věděl, na co řečník odkazuje. 
I v naší kultuře stačí říct heslo, např. 
11. září 2001 a všichni myslí na totéž, 
na zřícené mrakodrapy. O sto let pozdě-
ji už nebude 11. září tak srozumitelné, 
jako je dnes pro nás. Kdo znal Písma 
a četl v prvním století naší éry ve Zjeve-
ní heslo: „sedm duchů“, okamžitě mys-
lel na Zacharjáše 4. Obrazy Apokalypsy 
okamžitě vyvolávaly u křesťanů ze Židů 
stejné asociace. My dnes neznáme Starý 
zákon tak dobře, jak jej znali oni tehdy, 
ale zato máme konkordanci. Díky ní 
víme, že poslední místo, které otvírá 
cestu k pochopení hesla „sedm duchů“, 
je Druhá Letopisů16,9: „Neboť oči Hos-
podinovy obzírají celou zemi, takže se 
mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele 
při něm.“ Společnými pojmy jsou zde 
oči a obzírání celé země. Navíc je zde 
zmíněn důvod obzírání: zmocnění věr-
ných. A o to šlo i v knize Zjevení. Co 
však znamená výrok: „Boží oči hledají 
člověka, jehož srdce je cele při Hospo-
dinu“?

Srdce cele při Hospodinu

Kniha Letopisů líčí příběh krále 
Ásy, který s Bohem prožil významnou 
duchovní zkušenost. V době, kdy bylo 
Judské království ohroženo a Ása neměl 
šanci se bránit, vzkázal Bůh Ásovi, že 
bude s ním. Ása tedy vytáhl do boje 
a s Boží pomocí nepřátele porazil. Od 
té chvíle věděl, že se na Boží slib může 
spolehnout. Po mnoha letech vlády 
vypukla opět válka, tentokrát bratro-
vražedná. Ása vládl v jižním Judském 
království, zatímco v severním králov-
ství Izraele vládl Baeša. Ten vytáhl pro-
ti jižnímu království do boje. Ása by si 
mohl říct, Bůh mi v minulosti pomohl 
a pomůže mi jistě znovu. Jenže jeho víra 
zeslábla. Zpanikařil, nežádal o pomoc 
svého Boha, ale sousedního krále. 
Obrátil se směrem k Damašku a skrze 
posly prosil Syřany, aby vytáhli proti 
severnímu království Izraele. Nabídl jim 
za to hodně peněz. Mít srdce cele při 
Hospodinu není chvilkovým emočním 
rozpoložením, je to postoj a konkrétní 
rozhodnutí důvěřovat cele Hospodinu.

Bitva víry a zdroj pomoci

V situaci krále Ásy to znamenalo 
neuzavírat smlouvu s jiným národem. 
Ani jižní ani severní království nemělo 
vstupovat do smluv s okolními národy. 
Boží lid neměl spoléhat na sílu cizích 
božstev. Války nevedly v Předním Ori-
entu jen armády, ale především boho-
vé. Poražení se pak podřizovali bohům 
vítězů, protože bylo zřejmé, že bozi 
vítězů jsou silnějšími a užitečnějšími 
bohy. Války byly především bitvami 
víry. Když někdo žádal sousední národ 
o pomoc, nevzhlížel je k jeho armádě, 
ale i k jeho bohům. Žádostí o pomoc 

v Damašku popřel Ása moc svého vlast-
ního Boha a řídil se heslem: Co je lep-
ší než jeden Bůh? Dva bohové! Proto 
ta výzva mít srdce cele při Hospodinu. 
Bůh ujistil Ásu (2Let 16,9), že jeho oči se 
pohybují po celé zemi s cílem - být stá-
le s ním a pomoci tam, kde to Ása bude 
potřebovat.

Jednání rozděleného srdce

Nerozdělené srdce má tedy ten 
význam, že člověk očekává od Boha vše. 
Důvěřuje mu, že jeho život naplní smys-
lem a štěstím. Nerozdělené srdce je 
důvěřující a spoléhající na Boha. Tako-
vé srdce ví, že s Bohem neprohraje. To 
je nerozdělené srdce, nic víc a nic míň. 
Stačilo věřit, že se Hospodin postará. 
Více bohů nepotřebuji jeden stačí. Ása 
v tom selhal, a musel vést jednu válku 
za druhou. Myslel si, že mu jiná božstva 
pomohou od války, ale výsledkem bylo, 
že se válek nezbavil. Ása mohl činit 
pokání a vyznat svůj hřích, ale neudě-
lal to. Místo toho zavřel Božího posla do 
vězení. Tak jedná rozdělené srdce. 

Pokušení sáhnout k nestandardním 

řešením

Podobné je to i v případě 4. kapitoly 
Zacharjášova proroctví. Judejci se vrátili 
z babylonského exilu a začali s obnovou 
města. Zní to jako happy end, zázrak 
exodu a obnovy. Jenže právě tady začaly 
těžkosti. Dostavil se posměch, hrozby 
a otevřený odpor. Pak nabídka úplat-
ků a paktů, které měly obnově Izraele 
zabránit. Zerubábel jako vůdce mohl 
ztratit odvahu. Mohl začít dělat kom-
promisy s jinými bohy, doplnit chrám 
obrazy a modlami božstev okolních 
národů. Odpor, kterému čelil, byl také 
pokušením hledat nestandardní řešení. 
A právě tady Hospodin použil opakova-
ně obrazu „sedmi světel a sedmi očí“, 
které obzírají celou zemi. Více nebylo 
třeba říct. Zerubábelovi se vybavil Ásův 
příběh a věděl, že rozhodující kvalifika-
cí pro jeho roli vůdce je, aby plně počí-
tal s Hospodinem. Žádné kompromisy, 
protože Bůh má moc situaci změnit.

Neboj se! Bůh vidí

Situace apoštola Jana v knize Zjevení 
je podobná předchozím dvěma. Jeho 
exil na ostrově Patmos se zdá být bez-
východný. Jan měl za sebou mučení, cír-
kev čelila hrozbám Římanů, potýkala se 
s vnitřními problémy i modloslužbou. 
Někdy šlo jen o maličkost - smí křesťan 
před obrazem císaře zapálit trošku kadi-
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dla? To se dalo udělat bez velké pozor-
nosti, když člověk prošel kolem císařo-
va oltáře. Vyřešil by tak sice problém 
s Římany, ale jeho srdce by bylo roz-
dělené. Za úplnou oddanost Pánu, pla-
tili křesťané životem. Císař vyžadoval 
božskou úctu, ale křesťané vyznávali, 
že Bohem je jen Hospodin. A právě tuto 
představu nerozděleného srdce vyvolá-
vá obraz „sedmi duchů“ a „sedmi očí“, 
které obzírají celou zemi. Jan dostává 
ujištění (1,17): Neboj se! Navíc se mu 
Ježíš zjevuje jako kněz.

Ježíš se zjevuje jako kněz pro svůj lid

Pohled na Ježíše není žádnou lacinou 
útěchou nebo uklidňující meditací. Ježíš 
se zjevuje Janovi v typickém kněžském 
úboru Starého zákona, dlouhém šatu se 
širokým zlatým pásem kolem hrudi (Zj 
1,12-13).

Obrátil jsem se, abych viděl hlas, 
který se mnou mluvil. A když 
jsem se obrátil, spatřil jsem 

sedm zlatých svícnů a uprostřed 
těch svícnů (někoho) jako syna 

člověka, oděného dlouhým 
rouchem a přepásaného zlatým 

pásem (až) k prsům. 

Vedle obrazu Ježíše jako velekně-
ze zde najdeme také jasnou paralelu 

k Danielovi 10: 
Zjevení v Danielovi 10 je předehrou 

k poslední velké a závěrečné vizi konce 
tohoto času. V Danielovi 12 pak toto zje-
vení přísahá, že dojde k dovršení věku. 
Stejným způsobem se zjevuje Janovi 
Ježíš, aby mu ukázal, jak přijde konec. 

Pro Jana a každého čtenáře Zjevení je to 
také důležitým důkazem, že prorocké 
knihy Starého zákona nejsou ve Zjevení 
nahrazeny, nýbrž vysvětleny a opatřeny 
dalšími detaily. 

Připomenutí kněžského šatu dává 
najevo, že Bůh na svou církev nezapo-
mněl. Zastupuje ji před Bohem sám 
Ježíš Kristus, podobně jako kněží ve 
Starém zákoně vstupovali do chrámu 
a před Bohem obětovali za lid. Bůh nás 
slyší i v největší nouzi. Bůh není lhostej-
ný ani odvrácený, nýbrž velmi přesně 
vidí, co se děje s jeho církví. Bůh je při-
praven slyšet naše modlitby, naše volání 
se dotýká jeho srdce. 

Ježíš se zjevuje v božském lesku 

Další popis Ježíše Krista (1,14n) nava-
zuje na obraz Boha, soudce a vládce svě-
ta z Daniela 7,9:

Viděl jsem, že byly postaveny 
stolce a že usedl Věkovitý. Jeho 
oblek byl bílý jako sníh, vlasy 
jeho hlavy jako čistá vlna, jeho 

stolec - plameny ohně, jeho kola - 
hořící oheň.

Zjevení popisuje Ježíše Krista s vla-
sy “bělostnými jako sněhobílá vlna”, 
očima “jako plamen ohně” a nohama 
“podobnými kovu přetavenému ve výh-

ni”. Daniel (7. kap.) ukazuje, jak Bůh 
poráží ďábelské a zlé mocnosti tohoto 
světa a navždy je zničí. Na to navazuje 
obraz Ježíše na začátku knihy Zjevení. 
Zatímco Jan trpí pod ďábelskou mocí 
římské říše a zápasí s pochybnostmi, 
zjevuje se mu Ježíš se znamením Boží 

vlády. On odsouzený na kříži jako zloči-
nec se ukazuje jako vládce světa a soud-
ce nad vším zlem. Je jen otázkou času, 
kdy se Ježíš ujme vlády nad tímto svě-
tem. Tento svět není poslední realitou. 
A ten, kdo se dívá za jeho horizont je 
realistou. Zjevení nás zve k obrácení. 
Máme odhlédnout od starostí a problé-
mů a odvážit se k novému a čerstvému 
pohledu na Ježíše. 

Uklidňující slovo a něžné gesto

První slova Ježíše Krista k Janovi zní: 
Neboj se! Doprovází je něžné gesto 
Ježíšovy ruky vložené na ležícího Jana. 
Opatrný dotek vládce světa, který září 
jako Slunce a jehož hlas je mohutný 
jako bouřící se moře. To je přesně to, co 
Zjevení Ježíše Krista dělá s námi: Obje-
vuje se s obrovskou silou, s mocnými 
vizemi a ranami, které mohou opravdu 
nahnat strach. Ale ten, kdo ve Zjevení 
naslouchá hlasu Ježíše Krista, ten slyší: 
Neboj se! Protože na počátku a na konci 
časů stojí sám Ježíš, protože žádná smrt 
opravdu neusmrcuje, protože Ježíš má 
moc nad smrtí. Neexistuje žádné věze-
ní, které by mohlo zadržet člověka milo-
vaného Bohem. To platí i pro říši smrti. 
Poselství Zjevení, které nám Ježíš posí-
lá, zní: “Neměj strach.” Kdo patří Ježíši, 
tomu Zjevení dodá hodně odvahy. 

Bůh čeká na naši důvěru

Situace v církvi na konci prvního 
století, kterou kniha Zjevení popisuje, 
byla opravdu tísnivá. Křesťané čelili 
ohrožení. Pokušení sáhnout ke kompro-
misu, bylo veliké. A právě do této situ-
ace zaznívá poselství s obrazem “sedmi 
duchů” a “sedmi očí”. Je výzvou křesťa-
nům, aby vydrželi. Když jsi jako křesťan 
seděl v prvním století ve vězení, tak jsi 
tam měl nesrovnatelně horší podmínky, 
než jaké mají vězni dnes. Často to byla 
jen vlhká studená díra bez oken. Komu-
nikovat mohl člověk jen s potkany. 
Když jste měli dobré přátele, pak vám 
přinesli něco k jídlu. V takové díře mohl 
člověk začít pochybovat, zda ho Bůh ješ-
tě vidí? Zda Bůh ví, co se s jeho dětmi 
děje? Úvodní vize knihy Zjevení o sed-
mi hvězdách, sedmi zlatých svícnech 
a sedmi očích čtenáře ubezpečuje, že 
Bůh obzírá celou zemi a vidí, v jaké díře 
právě sedíš. Nečeká od tebe nic, kromě 
jedné věci - víry, že Bůh vyřeší tvé pro-
blémy. On čeká na naši důvěru.

biblický výklad

Daniel 10: muž (ohromující) Zjevení 1: Ježíš Kristus
oblečený ve lněném oděvu (v. 5)

na bedrech pás ze zlata (v. 5) na prsou zlatý pás (v. 13)
hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá 

vlna (v. 14)
tělo jako chrysolit (v. 6)

tvář jako blesk (v. 6) vzhled jako když slunce září (v. 16)
oči jako hořící pochodně (v. 6) oči jako plamen ohně (v. 14)

paže a nohy jako lesknoucí se bronz 
(v. 6)

nohy podobné kovu přetavenému ve 
výhni (v. 15)

zvuk slov jako hrozný hluk (v. 6) hlas jako hukot příboje (v. 15)
v Danielovi nezůstala síla, velebnost 

jeho tváře porušena (v. 8)
na Daniela: přišly na něj mrákoty, 

padl tváří k zemi (v. 9)
Jan: padl k jeho nohám jako mrtvý (v. 17)

Daniela se dotkla ruka (v. 10) vložil svou pravici na Jana (v. 17)
„Neboj se“ (v. 12) „Neboj se“ (v. 17)
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Kristína 
Royová
(1860 – 1936) 

80. výročie úmrtia

Sestry Kristí-
na a Mária Royo-
vé z evanjelickej 
rodiny na Starej 
Turej prijali Pána 
Ježiša Krista za 
svojho Spasite-
ľa a Pána v roku 
1888 v rodine 
Kostomlatských 
v Písku.

Obe sestry na-
písali mnoho 
vzácnych „piesní 
sionských“. Kris-
tína je však naj-

známejšia ako autorka evanjelizačných románov (Bludá-
ri, Za vysokú cenu, Moc svetla, Staniša, Druhá žena a i.). 
Málokto vie, že je najprekladanejšou autorkou v býva-
lom Československu – do 36 jazykov sveta.

Hej mám otčinu ja ešte inú 

Kde večne vládne môj Boh a Pán 

Tam si povolá tam si privedie 

Pán Ježiš svojich zo všetkých strán 

Tam zmiznú žiale aj náreky 

Tam budem bývať až naveky, naveky 

Hej mám otčinu ja ešte inú 

Kde večne vládne môj Boh a Pán 

Kým ten čas príde že sa to stane 

Chcem Bohu vlasti žiť oddane 

Blížnemu slúžiť a právo hájiť 

To heslo mladých vždy musí byť 

Vypočítavosť a strach zdolať 

Lásku a radosť vyžarovať, rozdávať, 

Kým ten čas príde že sa to stane 

Chcem Bohu vlasti žiť oddane

Mária 
Rafajová 

(1896 – 1978) 

120. výročie narodenia

Kto z evanjelikálnych 
kresťanov v Českej repub-
like alebo na Slovensku by 
nepoznal toto meno? Kres-
ťanská poetka, spisovateľ-
ka, sociálna pracovníčka, 
pokračovateľka požehna-
nej práce sestier Royových 
na Starej Turej. Ako mladé 
dievča sa obrátila a neskôr 
vyrastala v prostredí Ar-
mády Spásy. Mohla z nej 
byť národná umelkyňa, no 
ako o nej povedal kazateľ 
František Urbánek – bás-
nik, ktorý uvidel Ježiša, 
nemôže už ospevovať Ve-
nušu.

Z jej mnohých piesňo-
vých textov vyberáme as-
poň tento:

Na zemi búrky, bolesť a boj

utíši Pán Ježiš, Spasiteľ môj.

Vytrhne zo tmy, z hriechov a bied,

stratených privedie k Otcovi späť,

radosťou naplní, pretvorí svet.

Otvorí srdciam pokoja prúd,

láske a svornosti vyučí ľud.

Na brata brat už nezdvihne päsť,

slabšiemu bremeno pomôže niesť,

na nebi Bohu nech sláva je, česť!

Bratské piesne, 416,1-2
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Kresťanský zbor

Pod Vtáčnikom medzi mestami Par-
tizánske a Nováky leží na brehu rieky 
Nitry obec Zemianske Kostoľany. Má 
asi 1800 obyvateľov. Je tam bratský 
Kresťanský zbor, ktorý v súčasnosti 

počas nedeľných zhromaždení navšte-
vuje 50-60 ľudí. Kedysi to bolo aj viac. 
Funguje mládež a aj detská besiedka 
(5-6 detí). V nedeľu tu majú Pánovu 
Pamiatku a evanjelizačné zhr omažde-
nie, cez týždeň biblické i modlitebné 
zhromaždenia. O priebeh zhromažde-
ní sa starajú najmä bratia Mroz a Pilch 
s rodinami a milé sestry Podhorské. 
Keď som tento zbor 8. februára 2015 po 
dlhom čase navštívil, stretlo sa nás tam 
do 30 bratov a sestier z obce, aj z okolia 
(Partizánske, Nováky).

Božie dielo cez bratské zbory začalo 
v tejto obci po roku 1900. Za prácou 
odišiel v tom čase do Ameriky zbožný 
evanjelik Ondrej Pilch. Tam v Detroite 
sa Božím riadením dostal na baptistické 
evanjelizačné zhromaždenie. Netrvalo 
dlho a obrátil sa k Pánu Ježišovi ako ku 
svojmu osobnému Spasiteľovi a začal 

k Nemu pozývať najmä svojich kraja-
nov. Raz pozval aj mladého tínedžera, 
15-ročného Jána Sirackého z Juhoslá-
vie. Toho evanjelium veľmi zaujalo, tiež 
prežil znovuzrodenie a stal sa z neho 
významný Boží služobník až do konca 
pozemskej púte, a to najmä u nás, na 
Slovensku – roky v Martine a potom 
v Bratislave.

Brat Ondrej Pilch oslovil zvesťou 
evanjelia celú svoju rodinu. Po návrate 
do rodnej Paučice sa Božie dielo dosta-
lo do celého okolia – do Zemianskych 
Kostolian, Handlovej, Lehoty pod Vtáč-
nikom, do Prievidze. V Zemianskych 
Kostoľanoch sa oň dlho starali manželia 
Ochodnickí a v súčasnosti už spomí-
naní, najmä brat Pavol Pilch s rodinou. 
Nech je Pán z ich práce ešte dlho oslá-
vený.

Zemianske Kostoľany

predstavujeme
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Dobrý deň, 
pán minister
Nablýskaný bavorák
Čierny oblek
Úsmevy na všetky strany…
Plná sála zväčša planých sľubov.
Potom dlho, dlho nič:
„Skutek utek.“
Nuž, dobrý deň, pán minister!

Chatrné mláďa oslice
Ošúchané rúcho
Zaprášené sandále
Okolo pása zástera sluhu
Zodpovedná služba
Od jasieľ po golgotský kríž
A ešte aj po celú večnosť…
Dobrý deň, nebeský Premiér – Minister
Pán Ježiš Kristus!

Nemám ani „embéčku“
Niekedy obyčajná bunda
Inokedy „okravatovaný“
Tu a tam podám komusi pohár vody
Tu a tam poviem komusi slovo evanjelia
Tu a tam akože zaministrujem…
Neviem, či je to zodpovedná služba
Aj tak si však veľmi želám,
Aby raz nebom zaznelo:
Dobrý deň, verný môj sluha!
Vojdi do večnej radosti Premiér – Ministra.

JÁN KUČERA


