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V polovině února 2017 navštívil 
Křesťanský sbor v Českém Těšíně 
misio nář Jonathan Newell, který půso-
bil v Zimbabwe a v Mali. Poznali jsme 
ho jako obdarovaného učitele, když 
nám před lety pomáhal s English campy 
ve Smilovicích a v Košařiskách. Nyní se 
po téměř 20 letech vrátil na Těšínsko, 
aby vyučoval v Semináři biblického 
vzdělávání v Českém Těšíně. Jonathan 
dokáže biblické poselství srozumitelně 
komunikovat, ukotvit je v Písmu a ilu-
strovat zkušeností s Bohem. Povzbudil 
nejen mládež a účastníky biblické ško-
ly, ale i věřící na bohoslužbách v Čes-
kém Těšíně a v Bohumíně. Požádal 
jsem ho, aby svůj příběh sepsal, a on mi 
vyhověl. 

Pána Ježíše jsem poznal jako svého 
Spasitele coby malý chlapec v bratr-
ském sboru blízko Liverpoolu v Ang-
lii. Když mi bylo 26, získal jsem místo 
učitele historie na univerzitě v afric-
kém Malawi. Vnímal jsem to jako velké 
dobrodružství a pobyt v Malawi jsem 

si skutečně užíval. Mezi křesťanskými 
studenty jsem získal spoustu přátel. 
Nenapadlo mne však, že se tam jednou 
vrátím jako misionář!

Když jsem o několik let později pra-
coval v Zimbabwe, potkal jsem několik 
misionářů a všichni mi říkali, že by si 
přáli, abych se stal misionářem. Nebral 
jsem je vážně, ale právě v té době mi 
konsultant sdělil, že pravděpodobně 
nebudu mít děti. Mě i moji ženu Ruth 
ta zpráva hluboce zasáhla. Požádali 
jsme starší sboru v Harare, kam jsme 
chodili na bohoslužbu a uctívali Pána, 
aby přišli a modlili se za nás. Prosili 
jsme je, aby nás pomazali olejem podle 
5. kapitoly Jakubova listu a starší měli 
tak obrovskou víru, že čtyři týdny na to 
Ruth otěhotněla. Tehdy mne Boží láska 
tak překonala, že jsem přemýšlel o tom, 
jak mám na ni adekvátně zareagovat. 
Nakonec jsem se rozhodl, že se Bohu 
poddám a stanu se misionářem. Pánu 
však několik let trvalo, než mne a mou 
ženu připravil, abychom se misionáři 
skutečně stali. 

Ruth totiž nebyla tou myšlenkou nad-
šena a já jsem pracoval v malé biblické 
škole, protože naši starší ve Spojeném 
království mi doporučili, abych zís-
kal lepší porozumění Bibli, než začnu 
sloužit v zámořské misii. Zatímco jsem 
učil ve škole, slyšel jsem o bratrských 
sborech v Malawi, že potřebují pomoc 
a já jsem nakonec poznal, že mne Pán 
chce mít jako misionáře právě tam.

Malawi je jednou z nejchudších zemí 
na světě a má velké problémy s malárií. 
Proto jsme jako rodina se třemi malými 

Z učitele historie misionářem
reakce na Boží lásku

Manželé 

Newellovi 

s dětmi
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dětmi stáli před velkou výzvou, když jsme se tam měli přestěhovat. 
Rozhodli jsme se, že napřed postaráme o děti a ujistíme se, že si tam 
zvykly, než se pustíme do samotné misijní práce. 

Pronajali jsme si dobrý dům, kde děti mohly mít čisté pokoje a vel-
kou zahradu, aby si mohly hrát. Neměli jsme na nájem peníze, ale 
věřili jsme, že je to pro naši rodinu to správné místo a Pán nám pro-
středky zajistil. Podnikli jsme také kroky k tomu, abychom v rámci 
tamních podmínek zajistili dětem dobré vzdělání. To znamenalo, že 
jsme je umístili do mezinárodní základní školy v Blantyru, kde jsme 
bydleli. Znovu jsme na to neměli peníze, na školní poplatky, ale věřili 
jsme Pánu, že nám pomůže a On pomohl. Ve skutečnosti jsme po 
celou dobu našeho pobytu v Malawi, a to i v době, kdy jsme měli jed-
no dítě na základní škole a dvě už byly na mezinárodní střední škole, 
byli schopni zaplatit školní poplatky v předepsaném termínu! Pán se 
o to postaral. 

Také jsme vyvinuli úsilí, aby si děti na školách našly přátele. A jeli-
kož naše děti byly dost malé, když jsme s nimi poprvé do Malawi 
odjížděli (náš nejmladší, Josef, měl jen devět měsíců!), museli jsme 
být velmi opatrní, abychom je všechny udrželi zdravé. To byl pro 
Ruth náročný úkol a také stresující, protože malárie zabíjí v Malawi 
hodně dětí.

Moje misijní práce začala učením se čičevštině, jazyku lidí, kteří žijí 
na jihu a uprostřed Malawi. Byla to tvrdá práce, ale byl jsem odhod-
lán uspět. Jinak bych s lidmi nebyl schopen komunikovat. Také jsem 
zjistil, že mi učení se jazyku pomohlo vytvořit si vztahy a porozu-
mět kultuře lidí, které jsem chtěl oslovit evangeliem. Když jsem byl 
schopen kázat v čičevštině, začal jsem navštěvovat venkovské sbory 
a zvěstovat Boží slovo. Při tom jsem poznával potřeby svých poslu-
chačů a způsoby, jak bych jim mohl pomoct.

Brzy jsem také zjistil, že v tamních sborech nebyla mimo Bibli 
téměř žádná křesťanská literatura v místních jazycích. Začal jsem 
tedy psát malé knížečky, abych tuto potřebu uspokojil. Postupně se 
má spisovatelská služba rozšířila natolik, že jsem publikoval dětské 
příběhy, takovou africkou verzi Poutníkovy cesty a učednickou pří-
ručku pro Afričany, nazvanou Strach za všech stranách (Fear on Every 
Side). Snažil jsem se při tom psaní knížek vytvořit materiály, které by 
pro čtenáře byly kulturně relevantní. Ve stejnou dobu skrze modlit-
by a kontakty, které Pán inicioval mezi australskými křesťany, jsem 
začal publikovat křesťanský časopis pro Malawi.

Když jsem pokračoval v modlitbách a začal si uvědomovat sla-
bé stránky místního bratrského hnutí, bylo mi jasné, že je potřeba 

(Pokračování na straně 25)

Před budovou jednoho bratrského sboru na venkově
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Milí čitatelia Živého slova!

Zima sa tento rok držala celkom sluš-
ne, ale jej žezlo navidomoči preberá jar. 
Len čo zliezli posledné fľaky snehu (na-
teraz posledné, vraj nám ešte môže na-
snežiť), zo zeme vyhúkli snežienky 
a medvedí cesnak. V korunách stromov, 
zatiaľ holých, sa rozospievali vtáky. Prí-
roda sa prebúdza.

Ľudia si od nepamäti všímali tento ko-
lobeh. I keď v biblickom svete Blízkeho 
východu mal odlišný priebeh, princíp 
zostával ten istý. Príroda v istom čase 
„umiera“ a potom znova akoby „ožíva“. 
V predstavách ľudí aj ich božstvá – na-
príklad kanaánsky Baál – prechádzali 
tým istým procesom, umierali a znova 
sa rodili v plnej sile. A v náboženstvách 
Ďalekého východu takto nazerajú aj na 
ľudský život – ako na nekonečný kolo-
beh rodenia, umierania a prevteľovania 
sa v novej podobe.

Biblia na rozdiel od toho maľuje cel-
kom iný obraz. Človek nie je súčasťou 
prírody, umierajúcej a znova vstávajúcej 
k životu. Je Božím stvorením, utvoreným 
na Jeho obraz a pre vzťah s Ním. Každý 
z nás má len jeden život, trvajúci spravi-
dla niekoľko desiatok rokov – ale stvore-
ní sme pre večnosť. Jej podoba závisí od 
rozhodnutí, ktoré v živote urobíme; to 
hovorí o ich obrovskej závažnosti.

Človek, potomok Adama, však od 
svojho predka nezdedil len Boží obraz, 
ale aj hriešnu prirodzenosť a bremeno 
viny. Nie sme schopní žiť v Božej prí-
tomnosti, náš hriech predstavuje barié-
ru neprekonateľnú žiadnym ľudským 
úsilím. Ale čo nebolo možné pre člove-
ka, urobil Boh, keď osobne prišiel vo 
svojom Synovi. Vyvrcholenie Jeho diela 
nám znova pripomenie Veľká Noc.

Nie sú to „sviatky jari“, ako sa nám 
snažia opakovane nahovoriť masovoko-
munikačné médiá, nevdojak odrážajú-
ce pohanské mytologické vnímanie cyk-
lického kolobehu času. Je to rozpomien-
ka na jedinečnú historickú udalosť, kto-
rá navždy zmenila dejiny, a ktorej stopu 
nesie aj náš kalendár.

Pripomíname si Veľký piatok, keď 
Kristus na kríži smrťou zaplatil za naše 
hriechy. Vyriešil našu vinu, uhradil náš 
dlh. Boh už nikdy nebude vyhľadá-
vať zadosťučinenie od toho, kto sa vie-

rou spolieha na Kristovo dielo. V našich 
zhromaždeniach si pri chlebe a kalichu 
každú nedeľu pripomíname túto sku-
točnosť. Právom sa stala ťažiskovým bo-
dom našej viery.

A predsa, bolo by to zúfalo málo, 
keby za Veľkým piatkom nenasledova-
la Veľkonočná nedeľa. V istom zmysle 
Kristovo zmŕtvychvstanie je ešte väčšou 
skutočnosťou ako Kristov kríž. On bol 
vydaný za naše priestupky a vzkriese-
ný pre naše ospravedlnenie. (Rimanom 
4,25)

Kristus vstal – preto vieme, že Boh 
Jeho obeť prijal a odpustil nám. Kristus 
vstal a žije v nás – preto veríme, že tá 
istá moc, ktorá Ho vzkriesila, pôso-
bí aj v nás. (Efezanom 1,19-20) Kristus 
vstal ako prvotina – preto máme nádej, 
že jedného dňa aj my vstaneme s Ním 
k nezničiteľnému životu. (1. list Korin-
ťanom 15,20)

Ak Kristov kríž vyriešil našu minu-
losť, keď nám vďaka nemu Boh odpus-
til hriechy, Jeho vzkriesený život rieši 
našu prítomnosť. Je v nás, vstupuje do 
našich zápasov s pokušením, dáva nám 
silu k nasledovaniu. Ak sme smrťou 
Jeho Syna boli zmierení s Bohom, keď 
sme boli ešte nepriateľmi, tým skôr bu-
deme zachránení Jeho životom po tom, 
keď sme boli zmierení. (Rimanom 5,10)

Toto číslo „Živého“ slova chce byť 
oslavou života. Veríme, že v ňom nájde-
te podnetné články a zamyslenia. Nech 
je aj Váš život viditeľným svedectvom 
o tom, že Pán Ježiš žije.

 Život zo smrti
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Dráždivá zvěst 

Asi budete souhlasit, že myšlenka 
vzkříšení, tedy opětovného spojení 
ducha a těla zemřelého, zní současné-
mu člověku cize. Ve společnosti, kde 
se věrohodnost měří vědeckostí, vyvo-
lává pochybnosti. Tim Keller dokonce 
označil vzkříšení jako iritující a vyzval 
křesťany, aby měli pro nevěřící kolem 
sebe, pokud jde o víru ve vzkříšení, 
pochopení. Vedle otázky, zda se dá 
ve vzkříšení věřit, však stojí druhá 
a důležitější: Proč věřit ve vzkříšení? Na 
obě otázky: zda a proč? se dá odpovědět 
docela krátce tvrzením, že se v životě 
nesetkáváme jen s viditelnou realitou 
a že vzkříšení je centrální zvěstí, s níž 
křesťanská víra stojí i padá.

Dva přístupy ke vzkříšení

Může vzkříšení věřit materialista či 
naturalista, který všechny jevy vykládá 
přírodou a vylučuje vše nadpřirozené 
a transcendentní? Jak může myšlenku 
vzkříšení uchopit člověk, který počí-
tá jen s chemickými prvky, fyzikální-
mi zákonitostmi a současným stavem 
vědy? V tom spočívá celá jeho realita, 
nic jiného nepřipouští.

Vedle vědeckého ateismu existuje 
teismus. Ten křesťanský věří, že svět 
byl stvořen Bohem skrze Krista. Není 
výsledkem slepých náhod a pravděpo-
dobností, řetězcem příčin a následků. 
Křesťan se dívá na svět jako na stvoře-
nou realitu a na vzkříšení jako na fakt, 
potvrzený mnoha svědky.

Ateista tedy přistupuje k otázce vzkří-
šení velmi rezervovaně. Mnozí na ně 
reagují výsměchem. Výsměch však není 
argument, nýbrž postoj, který debatě 
kredibilitu nepřidá. Kdo však myšlenku 
Boha a stvoření respektuje, ten se vzkří-
šením nemá problém. Stvořitel vesmíru 
může ve svých zákonech kdykoliv uči-
nit výjimku. Přenesme se teď od otázky: 
Zda? k otázce: Proč?

Jedinečnost Ježíšova vzkříšení

Ježíšovo vzkříšení není jen jedno 
z mnoha, která nám Nová smlouva 
popisuje, nýbrž událost zcela zvlášt-
ní a jedinečná. Kristus byl prvorozený 
z mrtvých, který už nikdy nezemře. 
Jeho zmrtvýchvstání nás „zplodilo 

k živé naději“ (1Pt 1,3), ujišťuje nás, že 
i my budeme stejnou mocí (1K 6,14) jed-
nou vzkříšeni, protože On byl vzkříšen 
pro naše ospravedlnění (Ř 4,25).

Význam Kristova vzkříšení dokládá 
také výrok apoštola Pavla (1K 15,14-5): 
„Jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše 
zvěst klamná, a klamná je i vaše víra, a my 
jsme odhalení jako lživí svědkové o Bohu.“ 
Pavel zde představuje víru ve vzkříšení 
jako základní myšlenku, na níž křesťan-
ská víra stojí. Nový zákon přichází 
s celou řadou svědectví lidí, kteří se 
setkali se vzkříšeným Ježíšem.

Zázraky jsou nadpřirozenými jevy, 
ale ne všechny nadpřirozené jevy jsou 
zázraky. Zázraky jsou totiž výjimky 
z běžného běhu věcí. Zároveň předpo-
kládají, že věci mají normální průběh, 
že těla běžně nevstávají z mrtvých. 
Takže svět, který funguje normálně, 
má sice nadpřirozenou povahu, protože 
za ním stojí Bůh, ale není to zázrak. 
Zázrak je výjimka z běžného stavu věcí. 
A Kristovo vzkříšení takovým zázrakem 
je. Bez něho, jak řekl C. S Lewis, není 
křesťanská zvěst. Bez zvěsti není víry.

Biblická svědectví

Prof. John C. Lennox v debatě na 
téma: Může vědec věřit ve vzkříšení? 
vyjádřil své přesvědčení, že existují 
věrohodné důkazy, které činí Ježíšovo 
vzkříšení uvěřitelným a těmi jsou bib-
lická svědectví. Vzkříšení bylo pozo-
rováno a potvrzováno mnoha svědky. 
Nový zákon ta svědectví zachytil. Zku-
šenost setkání se vzkříšeným Ježíšem 
přivedla lidi k přesvědčení, pro které 
byli ochotni nasadit vlastní život.

Lukáš jako lékař a skvělý historik, 
začal Ježíšovu biografii zmínkou o „udá-
lostech, které se mezi nimi naplnily“ 
(Lk 1,1). Vypráví Zachariášův příběh 
čekání na potomka a zjevení anděla 
během jeho kněžské služby v chrámě. 
Anděl Zachariášovi oznámil, že budou 
mít s Alžbětou dítě, a on to nebyl scho-
pen přijmout. Nebyl ateistou, naopak 
knězem. Modlil se, ale nevěřil, že Bůh 
má moc regenerovat staré tělo tak, aby 
bylo schopno porodu. Znal normál-
ní běh věcí a zdálo se mu to nemožné. 

Čelil stejnému problému, jakému čelí-
me v otázce vzkříšení i my dnes. Důka-
zy ho však přesvědčily.

Výjimka z pravidla

Přírodní zákony jen popisují, co se 
obyčejně stane. Nejsou však zárukou, že 
do nich někdo nevstoupí zvenčí a neuči-
ní výjimku. Nový zákon jasně říká, že 
do situace Ježíšovy smrti vstoupil Bůh. 
On Ježíše vzkřísil z mrtvých. Vstoupil 
do systému svou nadpřirozenou mocí, 
nestalo se to přirozeně, nýbrž nadpři-
rozeným zásahem. Svědectví o této 
skutečnosti můžeme ověřovat vše-
mi dostupnými způsoby. Tento zásah 
do systému neznamená, že by Bůh 
chtěl přírodní zákony rušit. Jako jejich 
původce však má svobodu do nich zven-
čí vstoupit. Křesťané přírodní zákony 
nepopírají, ale snaží se vysvětlit, k čemu 
při vzkříšení došlo. Nikdo z lidí nemůže 
tvrdit, že výjimky z pravidla neexistují 
a že jsou vyloučené.

Víra a důkazy

Lidé si často myslí, že křesťanská víra 
začíná tam, kde nejsou důkazy. Podob-
ně se vyjádřil i protagonista vědeckého 
ateismu Richard Dawkins. John Len-
nox mu však v debatě ukázal, že víra 
v Novém zákoně stojí na důkazech. 
Víra je o důvěře, vyrůstající z důkazů, 
kterých najdeme v evangeliích celou 
řadu. Také evangelista Jan vydal svě-
dectví o těch věcech, zapsal je a jeho 
současníci potvrzovali jejich pravdivost. 
Mnoho z toho však ani zapsáno nebylo. 
(J 21,24n)

Nová smlouva je koncipována jako 
záznam či důkaz událostí, které před-
cházely Ježíšovu smrt a vzkříšení. 
Morální integrita pisatelů Nového 
zákona je vysoká. Nedali se zastrašit 
a svého příběhu se nevzdali ani, když 
byli pronásledováni. Velmi brzy se stali 
mezinárodní komunitou, která se roz-
šířila po celém Středomoří a Orientu. 
Její nadšení vedlo k obrácení nových 
vyznavačů. Katalyzátorem všeho 
však bylo svědectví o faktu Ježíšova 
vzkříšení, které přineslo odpověď na 
dosud nezodpovězenou otázku smrti. 
Ateismus v tom zůstává sterilní, jeho 
filozofie postrádá naději, za to příběh 
Ježíšova vzkříšení otvírá éru bez konce 
a my se můžeme rozhodnout, zda mu 
uvěříme či nikoliv.

o vzkříšení

tematická úvaha
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tematická úvaha

 Vzkříšení
ve Starém zákoně

Ve Starém zákoně najdeme pouze dva 
případy vzkříšení člověka a oba jsou 
spojeny s postavou proroka Elíši. Šlo 
o vzkříšení syna Šúnemanky (2Kr 4) 
a oživení neznámého člověka, kterého 
hodili do hrobu Elíši (2Kr 13,21). Pro-
rok Elíša působil v době úpadku izrael-
ského národa, v době, kdy vládne bez-
božný rod Achabův, kdy Boží slovo není 
čteno, lid si jde svou cestou a chrámová 
bohoslužba nefunguje. Izraelský lid je 
na šikmé ploše, od uctívání Hospodina 
se „vypracoval“ k uctívání model. Přes-
to Bůh v této pohnuté době nadále pro-
mlouvá, a to velmi silně - skrze zázraky. 
V rámci Elíšova prorockého působení je 
ve 2. Královské popisováno hned něko-
lik zázraků, což pro starozákonního 
proroka nebylo úplně typické (proroci 
většinou hlásali slovo Boží). Vzkříšení 
člověka zajisté patří mezi ty zázraky 
největší. Zajímavé je, že oba zázraky 
vzkříšení lze zařadit do naprosto bez-
božné doby, kdy Hospodinu věří snad 
jen málokdo. Boží slovo není slyšet, 
modloslužba vzkvétá. V tomto kontex-
tu působí Elíšovy zázraky jako kometa 
na tmavém nebi, která ukazuje na Hos-
podina, pravého Boha, jehož potenciál 
je vysoko nad potenciálem tesaných 
model, tehdy tak populárních. Ovšem 
i v této bezbožné době se našli lidé, kte-
ří hlas Hospodina skrze proroka slyšeli 
a reagovali na něho. 

Vzkříšení první - syn Šúnemanky 

Elíšova působení si všimla i jedna 
žena ze Šúnemu, kterou pisatel 2. Krá-
lovské nazývá „znamenitá“. Tato žena 
nejen, že Elíšu pravidelně hostila, ale 
dokonce zrekonstruovala svůj dům tak, 
aby u ní prorok měl svůj pokojík. Žena 
ví, že Elíša je muž Boží. Její jednání pro-
rok ocení tím, že se jí po nějakém čase 
zeptá, co má pro ni udělat. Tušíme, že 
možnosti takového proroka jsou takřka 
„neomezené“. Žena však překvapivě 
nechce nic, je spokojená s tím, co má. 
To také pozitivně vypovídá o jejím cha-
rakteru. Naštěstí je tu Gechází, Elíšův 
mládenec, který svého pána upozorní 
na zásadní věc, kterou by pro Šúneman-
ku mohl udělat: žena nemá potomka 
a její muž už je starý. 

Zaslíbení syna si žena vyložila jako 
legraci, ale Boží slovo se splnilo a žena 
obdržela nejcennější dar, syna. Toho, 
kdo by mohl pokračovat v tom, co vybu-
dovala. Najednou její život dostal nový 
rozměr. Život bez budoucnosti, bez 
pokračování rodu náhle nabírá nový 
směr, radostnější, nadějnější. Její poha-
nění se proměňuje v požehnání. Tato 
filmová idylka ovšem netrvá dlouho. 
Chlapec po několika letech náhle one-
mocní a velmi brzy na to v náruči své 
matky umírá. Jaká tragédie! Nic horší-
ho, než smrt vlastního dítěte, pro mat-
ku neexistuje. Vyvstává otázka PROČ? 
Bože, proč jsi mi dal syna, když mi ho 
zase bereš. To tě baví? V čem jsi nako-

nec jiný od model, které také „berou 
děti“ (obětování dětí bohům)? I přes 
hluboký žal v duši, u ženy pozorujeme 
akční jednání. 

Při pozorném čtení navíc zjistíme 
i zajímavou okolnost. Žena o úmrtí syna 
neinformuje ani svého manžela, ale oka-
mžitě se vydává za Elíšou. Na rozdíl od 
mnoha jejich sousedů se neobrací k baa-
lovi, ale k Hospodinu, přímo ke zdro-
ji života. Dokonce nechce mluvit ani 
s Elíšovým mládencem. Na jeho otázku, 
zda je vše v pořádku, odpovídá kladně. 
Své zdrcené nitro otevírá až u Elíši a svo-
ji zoufalost demonstruje i tím, že se jej 
drží za nohu. Vidíme ženu plnou zoufal-
ství. Není to v pohodě, ale zároveň je tu 
špetka naděje. Šúnemanka nutí Elíšu, 
aby s ní šel domů (odmítne to, že by 
syna vzkřísil Gechází pomocí položení 
hole na chlapce). Nechce se proroka 
pustit. Cesta zpět nějakou dobu zabrala. 
Chlapec je určitě mrtvý více než několik 
minut, spíše hodin, možná i déle, takže 
nějaká včasná resuscitace nepřichází 
v úvahu. Tělo chlapce již vychladlo. Veš-
keré naděje na lidské snažení vzaly za 
své. Zbývá jediný, Bůh sám. 

Elíša proces vzkříšení nemedializuje, 
ale o samotě se modlí k Hospodinu, pak 
zahřívá chlapcovo tělo tím, že si na něj 
lehne. Nejde o žádné šamanství, klíčová 
je duchovní rovina, modlitba k Hospo-
dinu, živému Bohu, který na rozdíl od 
mrtvých baalů lidské volání slyší. Žena 
za zavřenými dveřmi čeká a její víra se 
otřásá v základech: prokáže se Hos-
podin jinak než baal? Nebo to vyjde 
nastejno? Komu věřit? Šúnemanka se ve 
svojí víře spolehla na muže Božího, na 
Boha samotného, a to tváří v tvář smr-
ti. Elíša jí vrací syna živého. Jaký zázrak 
Boží moci v bezbožné době. Tam, kde 
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se rozhojnil hřích, se o to více rozhoj-
nila milost, chce se nám říci při tomto 
happyendu. 

Příběh vzkříšení ve Starém Zákoně 
jasně ukazuje na Hospodina, coby ži-
vého a mocného Boha, který vládne 
i nad smrtí. V době duchovní temnoty 
proniká Hospodinova moc do lidských 
životů jako prudká záře a tvoří kontrast 
k bezmoci baalů a jiných bůžků! Vzkří-
šený chlapec byl jistě po zbytek života 
svědectvím pro svou maminku, a nejen 
pro ni, byl svědectvím o Boží moci. Bůh 
zde ukazuje sám sebe jako toho,, kdo 
vládne nade vším, nad životem i nad 
smrtí. Složit v Něho důvěru se vyplatí. 

Ano, Bůh více lidí nevzkřísil, než 
vzkřísil (spíše skoro nikoho nevzkří-
sil), ale příběh ukazuje na podstatnou 
věc: ty největší zázraky se dějí tam, 
kde je největší temnota, kde je potře-
ba rozžehnout svíci Božího milosrden-
ství. I v dnešní době slyšíme o přípa-
dech vzkříšení z mrtvých, a to zejména 
v kontextu naprosté duchovní temno-
ty, absence Božího slova, děje se tak 
téměř výlučně u misionářů působících 
v „první linii“. Pán Bůh si použil ženu, 
která jako jedna z mála v tehdejší době, 
věřila muži Božímu a tím i Hospodinu. 
Dopustil na ni těžkou zkoušku její víry, 
a to ještě uprostřed pokolení, které si 
z Pána Boha dělalo spíše srandu. Pře-

mýšlím, že i na nás, kteří Pánu Bohu 
věříme, a často jsme v tom sami vzhle-
dem k našemu okolí, Bůh dopustí i ty 
nejhorší věci, ne však kvůli tomu, že by 
si liboval v našich bolestech, ale proto, 
abychom skrze naši víru ukazovali na 
pravého, živého Boha uprostřed zvrá-
ceného pokolení, kde lidé věří všemu 
možnému, jen ne Jemu.

Vzkříšení druhé - neznámý mladík

Druhý příběh o vzkříšení ve Staré 
smlouvě je jako z nějakého hororového 
filmu. Pisatel Druhé knihy Královské 
jej shrnul do tří vět (13,21): Když Izraelci 
pohřbívali jednoho muže, spatřili takovou 
hordu. I hodili toho muže do hrobu Elíšo-
va. Jakmile muž přišel do styku s Elíšovými 
kostmi, ožil a postavil se na nohy. Pokud 
vím, jde o jediný případ, zaznamenaný 
v Bibli, při kterém křísí mrtvého člověk, 
který je už dávno sám mrtev, a to nej-
spíš řadu let, neboť z jeho těla zbyly už 
jen kosti. Krátká zmínka v jediném ver-
ši, bez podrobnějšího komentáře, bez 
uvedení totožnosti vzkříšeného muže. 
Ti, kteří to viděli, museli být bezpochy-
by v šoku. A to pořádném! Boží muž, 
Elíša, jak víme, si při své „inauguraci“ 
vyžádal dvojnásobného ducha Božího, 
než spočíval na Eliášovi, jiném velkém 
Božím proroku. Elijáš měl dokonce tu 
výsadu, že se jako zástupce starozákon-
ních proroků postavil na hoře promě-

nění vedle Ježíše (Matouš 17,1-3). Přes 
veškerý údiv zde byla jasná jedna věc, 
Elíša byl skutečně Bohem vyslaný a pro-
jevovala se skrze něj Boží moc. On ji bez 
diskuze demonstroval. Příliš nemluvil, 
ale zato konal. I neučený, prostý lid, 
kterému králové nebyli vzory v uctívání 
Hospodina, mohl vidět, kdo je Hospo-
din.

Tento příběh druhého vzkříšení, 
zaznamenaný ve Starém zákoně, jako 
by vyvracel veškeré pochybnosti o Boží 
moci křísit mrtvé. Existují však názory, 
jež komentují vzkříšení syna Šúneman-
ky jako tzv. kardiopulmonální resusci-
taci, což je typ neodkladné resuscitace. 
Tu jsme ale již výše vyloučili vzhledem 
k cestě, kterou musela žena k proroku 
Elíšovi podniknout. V případě vzkříšení 
pouhým dotykem Elíšových kostí musí 
být každému jasné, že jde o nadpřiro-
zený Boží zásah a demonstraci Božské 
moci. Moci, která Izraelcům, majícím 
strach z nepřátelských hord, sděluje, že 
jejich Bůh, Hospodin, je Bohem pravým 
a mocným. On je schopen učinit to, co 
nikdo jiný. On je stejný i dnes, v době 
snad neméně bezbožné. Pro všechny, 
kteří k němu upíráme svou naději, tu je 
Bůh, který vnímá naše trápení, strachy 
a pochybnosti a ujišťuje nás, že je to on, 
kdo vítězí i nad smrtí! 

tematická úvaha

ONDŘEJ ŠIMIK
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úvaha a poézia

JAN VOPALECKÝ

Vaše víra?
Nechybí jí něco?

Tato otázka dokáže věřícího člověka 
rozhodit. Jako by útočila na jeho samot-
nou podstatu, jako by něco s naší vírou 
nebylo v pořádku. A my ji přitom poklá-
dáme za samozřejmost, za něco, na čem 
si zakládáme, a jakmile řekneme, že 
jsme věřící, pak nepředpokládáme, že 
naši víru bude někdo zkoumat. Možná 
se zeptá, do které církve chodíme, co 
nám naše víra dovoluje, co zakazuje, ale 
další otázky nejsou vítané.

Apoštol Pavel se však tady zastavit 
nenechal. Sleduje víru těch, kterým 
nedávno hlásal evangelium a kteří je 
přijali a uvěřili mu. Podívejme se napří-
klad do sboru v Tesalonice (1Te). Co 
zjišťuje o jejich víře? Jak ji hodnotí?

Pavel byl mezi nimi jen krátce, ale 
vzpomíná na to, že jejich víra byla 
„činná“ (1,3), oceňuje, že se jejich víra 
rozšířila všude kolem (1,8). Pavel ví, 
že jsou vystaveni zkouškám, pronásle-
dování, nepřátelským pokusům je od 
víry odradit, a proto chce jejich víru 
upevnit (3,2). Má po boku Timotea, své-
ho důležitého pomocníka, ale Pavel ho 
oželí a posílá do Tesaloniky, aby zjistil, 
jaká je víra tamějších křesťanů.

Jak byste si počínali na Timoteově 
místě? Jak byste zkoumali jejich víru? 
Podle čeho? Kdo z nás by dnes byl ocho-
ten odpovídat na otázky, čemu věříme, 
jak věříme, čemu už nevěříme, jaký 
praktický dopad má na nás naše víra, 
jak se projevila během posledního týd-
ne, co v našem životě změnila…?

Timoteus jejich víru viděl, prozkou-
mal ji a zhodnotil tak, že z toho Pavel 
měl radost (3,6-7). Timoteova zpráva 

o jejich víře byla pro Pavla a celý jeho 
tým povzbuzením: „Naše práce není 
marná! Věří! Jejich víra přežila!“ Je to 
víra akční (v Bibli je popsána jako „čin-
ná“, dnes se říká akční). Drží se toho, co 
jsme jim říkali!

Přitom to nebyla víra dokonalá. Hned 
v dalším verši Pavel říká, že by tak rád 
přišel a jejich víře doplnil to, co se jí ješ-
tě nedostává. Co to mohlo být? Co moh-
lo chybět jejich víře?

Rozumím tomu tak, že jim nestihl 
říct všechno během jediného krátkého 
pobytu, kdy oni uvěřili v Krista jako 
svého Zachránce a přijali jej do svého 
života. Představuji si, že potřebovali 
vysvětlit další principy života v milosti, 
bez skutků a zásluh. Potřebovali uvěřit, 
že Kristus je v nich, a nechat ho ve svém 
životě pracovat. Nemusí se snažit, aby 
si jeho působení zasloužili. Potřebovali 
uvěřit, že jsou pod milostí a že pro svou 
záchranu se nemusí snažit zachová-
vat zákon. Mají v sobě Ducha svatého 
a nemusí za něho prosit, ani ho prosit, 
protože on v nich sám jedná víc, než oni 
jsou schopni vnímat.

A možná se jejich víře nedostávalo 
ještě něco víc… Kdoví?

Víra je něco víc, než „vědět“, než „sou-
hlasit“, než „myslet si to taky“. V 1Te 5,8 
Pavel říká, že víra je jako pancíř! Proto 
musí být víra pevná, neochvějná, i když 
možná všemu nerozumíme, neumíme 
všechno vysvětlit, ale víme, že se máme 
držet Krista jako svého základu – zvlášť 
když přijdou útoky nepřítele, kdy je 
potřeba mít na sobě pancíř.

Tak co, budeme to mezi sebou apli-
kovat? Máme odvahu se jeden druhého 
ptát: „Jaká je tvoje víra? Čemu věříš? 
Jak se tvoje víra projevila minulý týden, 
během posledního měsíce, v nějaké 
zkoušce?“ A máme odvahu mluvit o své 
víře, když se nás na ni někdo zeptá? Jak 
pevný je to pancíř? Co řekneme o své 
víře? Měli bychom být připraveni o ní 
mluvit, popsat ji a vysvětlit každému, 
kdo se na to zeptá (1Pt 3,15).

Původně zveřejněno na https://www.
ethos.cz/jaka-je-vase-vira.php

Každý 
večnosť

v srdci nosí

JÁN KUČERA
TEXTY ´82

…vložil im do srdca večnosť…

(Kazateľ 3,11)

Každý večnosť v srdci nosí, 

ktorú Pán Boh vložil tam.

Niekto k večnej skaze mieri, 

iný k večným radostiam.

Večný život nie je priestor 

v nekonečnom poňatí,

ale poznať v pravde Boha, 

skončiť v Jeho objatí.

Skoro príde vláda rána, 

svitne nový, večný deň,

rozžiari sa Slnko spásy, 

vzplanie Kráľa pochodeň.

Kým je ešte na prípravu 

do večnosti pre mňa čas,

prijmem Krista, Spas iteľa, 

Sprievodcu do neba krás.

Víra je lepší rádce 
než rozum. 

Rozum má hranice, 
víra nikoliv. 
Blaise Pasca
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 JANA ČÍŽOVÁ

Neporaziteľný
Ako som prechádzala evanjelium Ma-

túša, všimla som si, že učenie Pána Je-
žiša nikdy nezostávalo na povrchu, ale 
vždy išlo k podstate veci (či už si bude-
te čítať Jeho kázeň na hore alebo Jeho 
ďalšie rozhovory s učeníkmi, s farizejmi 
a zákonníkmi).

Keď sa Ho napríklad farizeji pýtali, 
ktoré prikázanie v zákone je najväčšie, 
dostali odpoveď (Mt 22,37-39):

Milovať budeš Pána, svojho Boha, 
celým svojím srdcom a celou svojou 
dušou a celou svojou mysľou. To je veľké 
a prvé prikázanie. Druhé je mu podob-
né: Milovať budeš svojho blížneho ako 
seba samého. Na týchto dvoch priká-
zaniach spočíva celý zákon i proroci. 

Aj tu Pán Ježiš načrel poriadne hl-
boko. Neukázal im len, ktoré prikáza-
nia sú prvé v poradí, ale odkryl samot-
nú podstatu celého zákona, na čom sto-
jí a padá plnenie všetkých Božích naria-
dení. Mám za to, že nie len tých desia-
tich, ktoré dal Boh Mojžišovi vtedy na 
začiatku, ale všetkých, ktoré sú nám 
v Písme zjavené – aj takej veci, akou je 
výzva k službe.

Ako dobrí správcovia 
mnohorakej Božej milosti 

slúžte si navzájom… 
(1Pt 4,10)

Milovať Boha úprimne, s celou odda-
nosťou, a k tomu milovať ľudí, to je ne-
vyhnutným základom a hnacím mo-
torom skutočnej a trvalej služby. Na 
inom mieste apoštol Pavol priamo spá-
ja službu s láskou: …navzájom si slúžte 
v láske. (Gal 5,13)

Ak by sme chceli slúžiť len z vlast-
nej sily alebo z nejakého rozumové-
ho poznania, že Boh si to tak praje ale-
bo to tak prikazuje, ďaleko by sme ne-
zašli. Nie vždy sa nám do cesty posta-
via ľahké úlohy alebo ľudia, ktorí nám 
budú sympatickí či priateľsky naklone-
ní. Byť služobníkom môže byť poriadne 
náročné a vyčerpávajúce. Bez skutočne 
pevného základu by sme to veľmi rých-
lo vzdali alebo by sme skĺzli k neúčin-
nej povrchnosti, podobne ako farizeji. 
No ak bude naša služba postavená na 
oddanej láske k Bohu, ktorý nás k služ-
be vyzýva, a úprimnej láske k ľuďom, 
ktorí našu službu potrebujú, potom nás 
len tak ľahko nejaká prekážka nezasta-
ví. Ako sa kedysi Corrie ten Boom vy-
jadrila o jednom vytrvalom Božom slu-
žobníkovi:

Miloval Pána a miloval ľudí – 
neporaziteľná kombinácia.

služobník

glosa a poézia

Povedzte im, 
že je živý

Zj 1,18

Povedzte im: Kristus žije,

žijúceho Boha syn!

Pre človeka dobyl právo

vzlietnuť žitia do výšin.

Povedzte im, že je chlebom,

Živou mannou z neba je.

Hladujúcu ľudskú dušu

Uspokojiť len On vie.

Pán Ježiš je živá voda

zhášajúci ľudský smäd.

Povedzte to pustým srdciam,

ktoré v biede musia mrieť.

Oporou je v každej búrke,

Skala živá, pevný hrad.

Tam, kde uragány zúria,

Človek v Ňom len môže stáť.

Povedzte im: Iba Kristus

cesta z pekla k Bohu späť.

Zablúdilých v noci hriechu

bezpečne vie k svetlu viesť.

Po pravici Otca v sláve

Ježiš Kristus živý je.

Aká milosť, aká sláva,

že nám pro tom rozumie.

Aj keď smrť sa ozve ľúta,

z rozlúčky hruď zovrie strach,

Pán Ježiš je nádej živá

v žitie večné v nebesiach.

JÁN KUČERA
ZO ZBIERKY:

POZRI SA HORE, ČLOVEK
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glosa

JANA ČÍŽOVÁ

Na Nový rok si u nás v zbore zvyk-
neme rozdávať záložky s biblickými 
veršami. Vždy sa na to teším. Vopred 
sa modlím, aby mi Pán vybral verš, kto-
rý ma bude v ďalšom roku sprevádzať 
a potom napäto očakávam, čo to bude. 
Väčšinou to bývajú verše, ktoré ma vyu-
čujú, usmerňujú, dodávajú silu a odva-
hu kráčať vpred. Ale jeden z mojich 
novoročných veršov, mohlo to byť tak 
päť rokov dozadu, ma mierne vykoľajil. 
Boli to slová z listu Rimanom 4,8:

Blahoslavený človek, ktorému 
Pán nepočíta hriech.

V prvej chvíli si hovorím: to čo je? To 
snáď niekto nemyslel vážne, že tam dal 
takýto verš. Čo môže dať tento verš zno-
vuzrodenému človeku, ktorý už dáv-
no vie, že má odpustené hriechy? Čo si 
s ním počnem najbližších dvanásť me-
siacov? Hodnú chvíľu som si nad tým lá-
mala hlavu, až som si napokon spome-
nula na jednu krátku úvahu o obruse:

Ak je stôl špinavý a zaplnený všelija-

kým haraburdím, nejaká tá smeť sa na 
ňom určite stratí. No ak stôl upraceme 
a prestrieme naň biely obrus, potom je 
každú nečistotu už z diaľky vidieť. Pres-
ne tak je to aj v našom duchovnom živo-
te. Ak je naše srdce očistené od všetkých 
hriechov, ak sme posvätení, je to ako 
biely obrus na stole. Potom je oveľa jed-
noduchšie rozlišovať, čo je správne a čo 
nie, veľmi rýchlo zbadáme, čo sa k biele-
mu obrusu nehodí.

V tomto svetle som si uvedomila, že 
môj spomínaný novoročný verš vlast-
ne vôbec nie je od veci, práve naopak, 
je veľmi užitočný. Tak, ako v telesnom 
vývoji, aj v tom duchovnom je dôleži-
té nezostať na mieste ale napredovať. 
A to je aj mojou túžbou, aby som moh-
la rásť, stále viac sa približovať k Páno-
vi, viac Ho spoznávať, lepšie Mu slúžiť… 
Ale týmto veršom mi pripomenul, že by 
som pri svojich snahách o napredovanie 
nikdy nemala zabúdať na čistotu srdca, 
ktorú mi daroval vtedy na začiatku, na 
štartovacej čiare. Mala by som mať ne-
ustále na pamäti, za akú cenu mi táto 

čistota bola vydobytá, a tiež si neustá-
le pripomínať, aký nesmierny význam 
pre mňa má, že mi môj Pán už nepočí-
ta hriech. Lebo, ako sa na inom mieste 
v liste Rimanom píše (6,23): mzdou hrie-

chu je smrť. Ale vďaka krvi Pána Ježi-
ša Krista, ktorá ma očistila od hriechov, 
môžem mať podiel na tom najvzácnej-
šom dare: darom Božej milosti je večný 

život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.
Ak sa chcem na ceste za Pánom nie-

kam dostať, nestačí len poznať správny 
smer, naberať silu a múdrosť, ale záro-
veň treba dbať aj o čistotu srdca. A keď 
sa už nejaká tá smeť na obruse objaví, 
mala by som urobiť všetko pre to, aby 
sa odtiaľ dostala preč. Pán mi dal dva-
násť mesiacov na to, aby som si túto 
vec mohla dobre uvedomiť a zaradiť do 
svojho každodenného života. Lebo prá-
ve čisté srdce je tým najlepším „lakmu-
sovým papierikom“, aby sme si overili, 
či kráčame správnym smerom.

Biely obrus
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TOMÁŠ PALA

Dvojí smrt
Co se stane, když člověk zemře? Tu 

otázku si klademe všichni, když se 
loučíme se svými blízkými, kteří nás 
„navždy?!“ opustili. Je smrt tečkou? 
Koncem všech nadějí, po nichž už 
neexistuje nic? Anebo život pokračuje 
dál v nějaké jiné formě? Tyto otázky 
zaměstnávaly lidi od prvopočátku. Je 
zajímavé a jistě ne náhodou, že většina 
národů došla k přesvědčení, že po smrti 
život existuje dál. Proto naprosto různé 
civilizace, jako kultura starých Sumerů, 
Egypťanů, Inků nebo Číňanů, vybavo-
valy své mrtvé potřebnými věcmi, kte-
ré by se jim mohly v posmrtném životě 
hodit. Tak to nalézáme v pohřebištích 
většiny národů.

Není to však otázka jen historie, tyto 
otázky si klademe všichni. Není bez 
zajímavosti připomenout pořad, který 
vysílala Česká televize (iVysílání z 18. 
listopadu 2012) a kde herec Jan Potmě-
šil citoval výrok jednoho rakouského 
mnicha ze 17. století: „Kdo zemře, než 
zemře, nezemře, až zemře.“ Tento citát 
byl údajně i na vstupní bráně hradu 
Sionu, patřícího Janu Roháči z Dubé. 
Všichni totiž musíme zemřít a v souvis-
losti s touto skutečností se nutně objeví 
otázka, co bude následovat. Odpovědi 
lidí různých světových názorů se různí. 
Co však říká o vzkříšení a věčném živo-
tě Kniha knih, Bible? Jaký vzkaz zane-
chává v této otázce svému stvoření sám 
Tvůrce a udržovatel všeho? Bible mluví 
o dvojím vzkříšení a dvojí smrti. 

První smrt a vzkříšení

První smrt postihuje všechny děti 
Adamovy a je důsledkem jeho nepo-
slušnosti v ráji (1M 2,16.17). Všichni 
proto musíme zemřít. Skutečnost smr-
ti je pro každého živého tvora těžká. 
To však není to nejhorší, co nás může 
potkat. Proto Ježíš říká (Mt 10,28; L 
12,4-5): „A nebojte se těch, kdo zabí-
její tělo, ale duši zabít nemohou; bojte 
se toho, který může duši i tělo zahubit 
v pekle.“ Ježíš přišel, aby nám svým 
vzkříšením otevřel cestu k Bohu. Fyzic-
ké smrti se bát nemusíme, protože po 
ní následuje vzkříšení. Tím náš život 
nekončí. Důležité však je, které z těch 
dvou vzkříšení se nás týká. Už Daniel 

rozlišuje (Da 12,2): jedni k životu věč-
nému, druzí k pohaně a věčné hrůze. 
První vzkříšení je vzkříšení k věčnému 
životu. To se týká jak starozákonních 
svatých, tak věřících z období církve 
(1K 15; 1Te 4,14-18) a k tomu přistupují 
mrtví mučedníci z doby velkého soužení 
(Zj 20,4.5). Závěr tohoto prvního vzkří-
šení je v Zj 20,6: „To je první vzkříšení. 
Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na 
prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt 
nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je uči-
ní svými kněžími a budou s ním kralo-
vat…“

Druhá smrt a vzkříšení

Poté následuje druhé vzkříšení: V kni-
ze Zjevení je to napsáno jednoznačně 
v 20,11-15: „A viděl jsem veliký bělost-
ný trůn a toho, kdo na něm seděl; před 
jeho pohledem zmizela země i nebe a už 
pro ně nebylo místa. Viděl jsem mrtvé, 
mocné i prosté, jak stojí před trůnem, 
a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kni-
ha byla otevřena, kniha života. A mrtví 
byli souzeni podle svých činů zapsa-
ných v těch knihách. Moře vydalo své 
mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrt-
vé, a všichni byli souzeni podle svých 
činů. Pak smrt i její říše byly uvrženy do 
hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící 
jezero. A kdo nebyl zapsán v knize živo-
ta, byl uvržen do hořícího jezera.“

Vzkříšení Krista otevřelo cestu ke 
vzkříšení bohabojných lidí. Pavel to 
definuje jasně v 15. kapitole Prvního 
listu ke Korintským, kde píše (v.12-22): 
„Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl 
vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi 
říkat, že není zmrtvýchvstání? Není-
li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen 
ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl 
vzkříšen, pak je naš e zvěst klamná, 
a klamná je i vaše víra… ještě jste ve 
svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří 
zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kris-
tu jen pro tento život, jsme nejubožejší 
ze všech lidí! Avšak Kristus byl vzkříšen 
jako první z těch, kdo zesnuli. A jako 
vešla do světa smrt skrze člověka, tak 
i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všich-
ni umírají, tak v Kristu všichni dojdou 

života.“ Vzkříšení je živá naděje všech 
znovuzrozených křesťanů, že se splní 
Ježíšův slib, daný učedníkům (J 14,2.3): 
„Jdu, abych vám připravil místo. A ode-
jdu-li, abych vám připravil místo, opět 
přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy 
byli, kde jsem já.“ Jak k tomu dojde, 
popisuje Pavel v 1K 15,51-54 a v 1Te 
4,14-18. Závěr druhého textu je naším 
povzbuzením: „A pak už navždy bude-
me s Pánem. Těmito slovy se vzájemně 
potěšujte.“

Na kterém vzkříšení 

chcete mít podíl?

Je zde ovšem velmi důležitý moment: 
jak zajistit, abych byl účastníkem právě 
toho prvního, a ne druhého vzkříšení? 
Co o tom rozhoduje? Odpověď můžeme 
vytušit již v citátu, který uváděl Jan 
Potměšil: „Kdo zemře, než zemře, neze-
mře, až zemře!“ Vysvětlení nabízí Ježí-
šova slova z jeho nočního rozhovoru 
s Nikodémem (J 3,3): „Amen, amen, 
pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, 
nemůže spatřit království Boží.“ Narodit 
se znovu může jen ten, kdo zemřel sám 
sobě, svému já. Proto je tak důležité, 
abychom zemřeli sobě a světu dříve, než 
skutečně fyzicky zemřeme. Abychom 
už nespoléhali na sebe, své schopnosti, 
svou bezúhonnost, zbožnost a cokoliv 
jiného, ale jen na záchranu, kterou pro 
člověka připravil Bůh smrtí Ježíše na 
kříži (J 3,16n): „Neboť Bůh tak miloval 
svět, že dal svého jediného Syna, aby 
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale 
měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal 
svého Syna na svět, aby soudil, ale aby 
skrze něj byl svět zachráněn.“ 

Moc vám všem přeji, abyste moh-
li „zemřít dříve, než zemřete“. Zní to 
možná trochu absurdně, ale pak bude-
te moci žít v naději, že „nezemřete, až 
zemřete.“ Budete-li žít s Kristem, nebu-
de mít druhá smrt nad vámi moc. S ním 
budete žít nový život. Život, který je nad 
každé lidské pomyšlení a představy, 
život, který vám ze srdce přeji.

a dvojí vzkříšení

tematická úvaha
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spomienka

PETER KOZÁR

Billy Graham (sa) dokázal
21. februára zomrel vo veku 99 rokov 

známy kazateľ William Franklin Gra-
ham, ktorého všetci poznali pod fami-
liárnym menom Billy. Vyrástol v kres-
ťanstvom formovanom prostredí USA 
a ako 16-ročný prežil obrátenie k Bohu, 
keď sa jeho srdca dotklo kázanie ces-
tujúceho kazateľa. Túto for-
mu duchovnej služby si osvo-
jil a stal sa jej najznámejším 
predstaviteľom. Intenzívnu 
kresťanskú službu začal ako 
evanjelista organizácie Mlá-
dež pre Krista (YFC), neskôr 
založil vlastnú evanjelizačnú 
službu (BGEA).

Pán Boh si ho použil tak, že 
jeho vplyv ďaleko presiahol 
hranice jeho vlastnej cirkev-
nej denominácie (bol baptista 
no veľmi blízko mal aj k pres-
byteriánom) i krajiny. Mal zá-
sadný podiel na založení ča-
sopisu Christianity Today 
i niekoľkých kresťanských vy-
sokých škôl (hoci sám mal len čestný 
doktorát a v zrelom veku sa vyjadril, že 
keby mohol niečo na svojom živote zme-
niť, viac pozornosti by venoval štúdiu).

Patril k najvplyvnejším osobnostiam 
kresťanstva v uplynulom storočí, prezý-
vali ho „pastor Ameriky“ alebo „kaplán 
Bieleho domu“. Stretával sa so všetký-
mi americkými prezidentmi od Harry-
ho Trumana po Baracka Obamu. Otvo-
rené dvere mal aj k mnohým iným vý-
znamným osobnostiam vrátane britskej 
kráľovnej. No hoci jeho kázanie na šta-
diónoch a cez médiá zasahovalo doslo-
va milióny poslucháčov (podľa štatistík 
spolu viac než 200 miliónov počas vyše 
400 evanjelizačných kampaní v 185 kra-
jinách), rovnako intenzívne sa vedel vlo-
žiť do osobného rozhovoru s jednotliv-
cami, napríklad v amerických väzni-
ciach.

Popri vypracovanej forme – zvučný 
hlas, úhľadný výzor, od mladícky váš-
nivého až po patriarchálne dôstojné vy-
stupovanie – je pozoruhodný aj obsah 
jeho kázní. Často kázal s Bibliou v ruke 
a neváhal opakovať frázu „Biblia ho-
vorí“ ako spoľahlivý argument. Jedno-
duchú zvesť evanjelia o spáse v Kristo-
vi vedel prepojiť s aktuálnymi výzva-

mi doby (ako v 60. rokoch hrozba ató-
movej vojny alebo v 90. rokoch choroba 
AIDS). Posolstvo vždy doviedol až k zá-
verečnej výzve, aby poslucháč vedel, že 
je zodpovedný za osobnú odpoveď. Jeho 
kampane si vždy dali záležať na spo-
lupráci s miestnymi zbormi z rôznych 

denominácií, aby noví obrátení mohli 
nájsť svoje miesto v spoločenstve cirkvi.

V roku 1982 sa Billy Graham dostal 
aj do Československa, čo možno vzhľa-
dom na vtedajšie politické pomery po-
važovať za zázrak. Jeho návšteva bola 
veľkým povzbudením pre tunajších ve-
riacich. Kázal v Prahe, Brne a v Bratisla-
ve. Okrem evanjelizácií v zborových do-

moch – na štadión ho súdruhovia ne-
pustili – využili pre odovzdanie sprá-
vy evanjelia aj úradmi vyžiadané piet-
ne spomienky v Lidiciach a na Slavíne. 
Na počesť padlých sovietskych vojakov 
tam položil veniec s nápisom: „Nikto 
nemôže väčšmi milovať, ako keď život 
položí za svojich priateľov.“ (Ján 15,13) 
Ďalšiu príležitosť počúvať Billy Graha-
ma mali ľudia v Českej republike a na 
Slovensku až v roku 1993 pri satelitnej 

evanjelizácii ProChrist, keď boli progra-
my prenášané z nemeckého Essenu. 
Bola to zároveň posledná taká príleži-
tosť, v ďalších rokoch štafetu „satelitné-
ho evanjelistu“ prevzal nemecký farár 
Ulrich Parzany.

Billy Graham prežil pekné 
– no kvôli jeho službe aj ťaž-
ké – roky manželstva s Ruth, 
ktorá ho k Pánovi predišla o 10 
rokov. K nadviazaniu vzťahu 
prispel viac ich spoločný zápal 
pre Božie dielo (zvlášť Ruth, 
dcéra misionárov v Číne, bola 
v tom veľmi cieľavedomá), než 
zamilovanosť, no ich láska ča-
som vzorovo rozkvitla. Spolu 
vychovali 5 detí, a hoci sa ne-
vyhli problémom pri ich do-
spievaní a rodinnom živote, 
všetky sú dnes aktívne v kres-
ťanskej službe.

Všeobecný rešpekt k osobe 
Billy Grahama súvisí aj s tým, že 

v misijnej službe veľmi dôsledne dodr-
žiaval niekoľko dôležitých zásad – po-
čestnosť vo vzťahoch mužov a žien, 
transparentnosť pri zaobchádzaní s pe-
niazmi, skromné zverejňovanie štatis-
tík z kampaní a obozretnosť pri styku 
s politikmi. Nemálo iných služobníkov 
v niektorej z týchto oblastí stroskotalo. 
Nešlo však len o dobre nastavené hrani-
ce voči pokušeniu, jeho svedectvo bra-
lo vnútornú silu z hlbokého osobného 
modlitebného života a štúdia Písma.

Poslednou Billyho evanjelizáciou bol 
jeho pohreb 1. marca, ktorý sám vo-
pred naplánoval, vybral piesne aj pove-
ril kazateľa z miestneho vidieckeho zbo-
ru v mestečku, kde Grahamovci žili. Po-
mocou prenosov sa mohli milióny di-
vákov rozlúčiť so služobníkom evanje-
lia a počuť posolstvo, ktoré je dobrou 
správou aj zoči-voči smrti. Bola to záro-
veň dôstojná rozlúčka s Božím služobní-
kom, ktorý sa počas desaťročí dokázal 
byť verným. Tak to v deň jeho úmrtia 
vyjadril aj americký viceprezident Mike 
Pence: „Trúchlime nad jeho odchodom, 
no viem s absolútnou istotou, že dnes 
počul slová: Správne, dobrý a verný slu-
ha.“

Všetko to robím pre evanjeli-
um, aby som mal na ňom podiel. … 
Ja teda bežím nie akoby bez cieľa 
a zápasím nie ako ten, kto udiera do 
prázdna. Ale zaobchádzam tvrdo so 
svojím telom a ovládam ho, aby som 
snáď iným kážuc nebol sám taký, 
ktorý sa nedokázal. 

(1. list Korinťanom 9,27)
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JÁN ČÍŽ

Dva životy
 Až sa znova narodím... spieva sa 

v jednej populárnej piesni. Je to len 
fikcia alebo aj reálna možnosť? Zo 
slov Pána Ježiša sa môžeme dozvedieť, 
že znovuzrodenie nie je len fantazij-
ná predstava alebo túžba po niečom 
nemožnom, ale že je to nutnosť pre 
vstup do večného života – do kráľovstva 
Božieho (Jn 3,3): Ak sa niekto nenarodí 
znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. 
Pán ľuďom prezradil a neskôr to i apoš-
toli prežili, že človek môže súčasne žiť 
dva životy – biologický (bios) a večný 
život (zoe). A o tom pojednáva nasle-
dujúci článok.

Ako vzniká duchovný život

Je to život, ktorý má Boh v sebe. Pri 
stvorení človeka je o tom nasledujúca 
správa (Gn 2,7): A Hospodin Boh utvoril 
Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme 
a vdýchol do jeho nozdier dych života, 
a človek sa stal živou dušou. Tu je opí-
sané výnimočné odovzdanie života bio-
logického a tiež života Božieho do člove-
ka. Tento Boží život zanikol pôsobením 
hriechu (Gn 2,17): ale zo stromu vedenia 
dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho 
dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne 
zomrieš. Od chvíle, keď Adam a Eva ne-
poslúchli Boha, ale dali na radu hada, 
síce biologicky žili ešte niekoľko storo-
čí, ale duchovne zomreli. Bol to tragický 
moment pre ľudstvo, až do smrti Pána 
Ježiša na kríži. Hoci hriech obviňoval 
ľudí v ich svedomiach, nepoznali spô-
sob, ako to vrátiť do pôvodného stavu.

Cesta späť 

Pán Ježiš Nikodéma zaskočil jedineč-
ným tvrdením (Jn 3,5-7): ak sa niekto ne-
narodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť 
do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo 
z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, 
je Duch. Nediv sa, že som ti povedal: 
Musíte sa narodiť znova. Tu Pán Ježiš 
zjavil Boží plán, ako môže hriešny člo-
vek začať žiť opäť duchovný resp. večný 
život. Povedal, že keď biologický život 
každého človeka začína splodením a vi-
diteľným narodením, tak aj duchovný 
(večný) život začína takým istým spôso-
bom. Boh nepripravil inú možnosť, ako 
si to mnohí ľudia myslia. Aj na inom 
mieste evanjelista Ján píše o splodení 

z Ducha (Jn 1,12-13): Ale všetkým, kto-
rí ho prijali, dal právo a moc stať sa deť-
mi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno; 
ktorí nie z krvi ani z vôle tela ani z vôle 
muža, ale z Boha sú splodení.

A tak je nové narodenie z Ducha, lebo 
čo sa narodilo z tela, je telo, a čo z Du-
cha, je duch. Táto vec má v Biblii ešte 
hlbšie zakotvenie, než by sa na prvý 
pohľad zdalo. A to je – nazvime to pra-
covne – určitá genetická viazanosť. Aby 
som to vysvetlil, spomeniem ako Boh 
zariadil zachovanie a rozmnožovanie 
napríklad u rastlín. Po opelení narastie 
semeno, v ktorom je zárodok. Už ne-
musí byť zachovaná pôvodná rastlina 
a dokonca ani samotné semeno nemá 
vzhľad pôvodnej rastliny, no aj napriek 
tomu z neho vyrastie práve tá rastlina, 
z ktorej ono pochádza. Zdá sa to samo-
zrejmé, ale aj apoštol Pavel v tom videl 
obraz vzkriesenia znovuzrodených ľudí 
(1Kor 15,37-38.42): a čo seješ, neseješ 
tela, ktoré bude, ale holé zrno... a Boh 
mu dáva telo tak, ako to chcel, a jedné-
mu každému zo semien jemu vlastné 
telo... Tak aj vzkriesenie mŕtvych. 

Keď si hriešnik pri počutí evanjelia 
uvedomí svoj beznádejný stav a Svätý 
Duch do jeho srdca zaseje semeno živo-
ta, tak sa stane Boží zázrak zrodenia no-
vého života. Je splodený duchovný člo-
vek. My tomu hovoríme obrátenie alebo 
znovuzrodenie. Teda v jednom hmot-
nom tele od tohto okamžiku existu-
jú dva životy – ten biologický pokraču-
je ďalej a zároveň sa rodí ten duchovný, 
život novej kvality, ktorý je večný. Od-
teraz žije starý a súčasne i nový človek. 
Okrem iného prebieha medzi nimi zá-
pas (Ga 5,17): Lebo telo žiada proti Du-
chu a Duch proti telu, lebo to sa jedno 
druhému protiví. Pre nás ľudí je žiť tým 
duchovným životom náročné, ale záro-
veň je to aj bohatým zdrojom Božích po-
žehnaní.

Večný život

Najmä v 15. kapitole Prvého listu do 
Korintu sa apoštol Pavol sústredil na 
skutočnosť večnej existencie znovu-

zrodeného človeka. Fyzické telo zani-
ká lebo v Adamovi všetci zomierajú, ale 
v Kristovi budú všetci oživení. Kristus je 
prvotinou vzkriesenia a tí, čo mu patria, 
vstanú pri jeho príchode. Duchovný ži-
vot je pripravený na vzkriesenie. Ako to 
je možné? Tak, že zasiate semeno má klí-
ček schopný vyklíčiť v dobrej pôde. Tak 
aj znovuzrodený človek má v sebe du-
chovný alebo večný život. Práve o tom 
písal apoštol Pavol. Klíček rastliny obsa-
huje genetický kód, ktorý pri raste rast-
liny riadi celý proces. Sú v ňom ulože-
né všetky informácie potrebné pre ten-
to rast, ako aj pre výsledný vzhľad. Už 
nie je potrebný žiadny zásah z vonku, 
postačí, keď nastanú vhodné klimatic-
ké podmienky. Tento proces sa v príro-
de opakuje tak často, že sa nám to stáva 
samozrejmým. Naučme sa z neho tú du-
chovnú pravdu, že Boh to takto zariadil 
aj s nami ľuďmi. 

Vedľa porušeného tela je tu aj nepo-
rušené, seje sa prirodzené telo, ale vstá-
va duchovné. Ak zomrie porušené telo 
znovuzrodeného človeka, bude vzkrie-
sené ako neporušiteľné, oblečie nesmr-
teľnosť. Boh má všetko uložené „data-
báze“ informácii o znovuzrodených ľu-
ďoch a čaká na vhodné „klimatické“ 
podmienky. Nová bytosť v novom tele, 
nebude podliehať hriechu ani satano-
vi. Teraz sme ešte spomenutými okol-
nosťami ohraničení, ale len v biologic-
kom živote, v duchovnom sa nedajme 
takto ohraničovať. Pre ten duchovný 
platia iné zákonitosti. Vierou berme veľ-
mi vážne to, čo o večnom živote pove-
dal Pán Ježiš a čo neskôr z toho vyskú-
šali apoštoli.

Miesto záveru

Dovoľte mi pripojiť na záver ešte 
osobné svedectvo. Prv, než som sa zno-
va narodil, tak ma veľmi trápil strach zo 
smrti. To sa však diametrálne zmenilo 
po tejto udalosti – strach sa zmenil na 
blahoslavenú nádej večného života, že 
už budem konečne so svojimi drahý-
mi zosnulými v Pánovi a predovšetkým 
u Neho doma.

súčasne

úvaha k téme
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kresťania v zahraničí

Od roku 2004 navštevujem zbo-
ry na Madagaskare, ktoré sú spojené 
v Spoločenstve nezávislých evanjeliká-
lov Madagaskaru (skratka z francúz-
skeho názvu – CEIM). V marci 2018 
počas návštevy prekrásneho ostrova 
som zistil, že zlato sa dá nájsť takmer 
v každom jeho kraji. Ale smutná prav-
da je, že Madagaskar je v hospodárskej 
a sociálnej oblasti jedna z najchudob-
nejších krajín Afriky a pokračujúco sa 
ponára do chaosu. Prítomnosť korup-
cie na všetkých úrovniach spoločnosti 
jestvuje oproti chudobe väčšiny, čo má 
za následok povážlivú bezzákonnosť 
a násilie.

Skupina mužov zvaných Dahalo 
ukradla zebu (malgašské kravy) a zabila 
ich vlastníkov. Vlastniť zebu je znakom 
bohatstva. Ľudia zúfalí nad neschop-
nosťou vrchností nastoliť spravodlivosť, 
zobrali ju do vlastných rúk a zabili zlo-

dejov. Nedávno počasie spolu s iný-
mi problémami skomplikovalo situá-
ciu. Dažde normálne bývajú v decembri 
a februári. Avšak toho roku sucho trva-
lo až do marca, čo spôsobilo straty na 
úrode ryže. Ryža je tu hlavná potravina 
a rastúce ceny pri jej nedostatku zhor-
šujú chudobu.

Malgašskí ľudia sú veľmi otvore-
ní pre evanjelium. Ale blízkovýchodné 
krajiny odnedávna vyvíjajú veľké úsi-
lie uviesť do krajiny islam. Zástupcovia 
týchto krajín sem prichádzajú s peniaz-
mi a sľubmi sociálnych programov: zria-
denia kliník, škôl a iných služieb, kto-
rým je ťažko odolať. Rozšírila sa správa, 
že vláda im sľúbila predať pozemky na 
výstavbu 2000 mešít. Kresťania sa obá-
vajú o budúcnosť svojej krajiny.

Partnerstvo, pokrok a problémy

Francúzske bratské zbory spolupracu-

jú so zbormi CEIM od roku 2005. Táto 
práca pokračuje a rozvíja sa. Za uplynu-
lých 25 rokov vzniklo viac ako 100 no-
vých zborov. Pokrok je malý v hlavnom 
meste Antananarivo a v jeho okolí, ale 
je veľmi rýchly na juhu krajiny. CEIM 
má biblickú školu v Antananarivo a bib-
lické vzdelávacie stredisko na prípravu 
pre rôzne zborové služby v meste To-
liara na juhu. Prednostne sa vzdeláva-
jú vodcovia zborov, ale pri veľmi rých-
lom množení sa zborov je vzdelávanie 
ďalších naliehavou potrebou. Preto pre 
nich biblická škola CEIM v spolupráci 
so ženevským biblickým ústavom usku-
točnila v lete 2016 biblický seminár. 
Jeho cieľom bolo sústredené vyučovanie 
mladých ľudí, ktorí majú aspoň stredo-
školské vzdelanie.

Ďalšou slabosťou je veľká finančná 
závislosť od bratských zborov vo Fran-
cúzsku a Švajčiarsku. Vedenie CEIM sa 
ju snaží prekonávať s cieľom dosiahnuť 
sebestačnosť zborov. Avšak pokrok je 
pomalý, lebo chudoba je veľkou prekáž-
kou dosiahnutia tohto cieľa najmä vo vi-
dieckych oblastiach.

Najväčšou výzvou pre vládu i cirkev 
je 6 miliónov detí v krajine. Vzdelávacia 
sústava je slabá, verejných škôl je málo 
a triedy sú preplnené. V jednej triede 
je 80 i viac žiakov. K tomu učitelia čas-
to nedostanú plat včas. Mnoho detí chý-
ba v škole, lebo buď pomáhajú rodičom 
alebo žobrú na ulici.

Obetavosť, oddanosť a usilovnosť

Moja služba od roku 2008 bola sú-
stredená hlavne v meste Ambohiman-
gakely, 12 kilometrov od centra Anta-
nanariva. Tu sa nachádza biblická škola 

MADAGASKAR
perla Indického oceánu či krajina v krízeperla Indického oceánu či krajina v kríze
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i zbor, ktorý vedie brat Rosa Zafimaro-
avy. On s manželkou Pauline tu pracujú 
s úžasnou obetavosťou a usilovnosťou. 
Ich činnosť môže byť vzorom pre prá-
cu v iných častiach Madagaskaru. Naj-
pozoruhodnejšou stránkou ich činnosti 
je spojenie ich duchovnej služby so so-
ciálnou prácou v komunite tohto pred-
mestia.

Popri ich službe v zbore Rosa a Pauli-
ne vedú sirotinec rodinného typu zvaný 
Tanjona (Účel). V roku 2008 mali v Tan-
jone viac než 20 detí. Teraz je v ňom 38 
detí, ktoré tvoria veľkú rodinu a pomá-
hajú v starostlivosti o ňu. Vďaka podpo-
re francúzskych veriacich sme boli po 
roky schopní postarať sa o denné potre-
by týchto detí. Náš cieľ bol vybudovať 
pre ne dom so základným vzdelávaním, 
šatstvom, zdravotnou starostlivosťou 
a vyučovaním z Božieho Slova. Za uply-
nulé 4 roky sa nám to podarilo a teraz 
v dostatočne priestrannom dome žije 48 
ľudí – detí s ich vychovávateľmi.

Vďaka prítomnosti detí má zbor živú 
nedeľnú školu, v ktorej vyučujú staršie 
dievčatá. Jedna z nich, Bienvenue (Víta-
ná) začala skautskú skupinu pre doras-
tencov. Tá pritiahla i deti zo susedných 
rodín. Nedeľná škola spolu s touto sku-
pinou stále viac zasahuje okolie zboru 
evanjeliom.

Akany Salama (Pokojné hniezdo)

Inou stránkou sociálnej práce zboru 
za ostatných 5 rokov bolo vybudovanie 
a rozširovanie materskej školy. Vznikla 
a pokračuje najmä vďaka obetavej a od-
danej práci diakona Joela a jeho manžel-
ky Sahondry. Učiteľka fyziky na stred-
nej škole, Sahondra ťažko niesla, že 
malé deti z chudobných rodín sú väčši-
nu dňa samé doma, kým sa ich rodičia 
snažia zarobiť nejaké peniaze. S manže-
lom Joelom začali materskú školu Aka-
ny Salama. Jej cieľ bol učiť tieto deti päť 
dní v týždni, podávať im obed a zves-
tovať im evanjelium. Začali s 18 deť-
mi vo dvoch vedľajších stavbách svojho 
domu. Väčšina rodičov nebola schop-
ná platiť ani skromné školné. Keď som 
ich prvý raz navštívil, nemali peniaze na 
platy učiteľov v škôlke. Vďaka pomoci 
priateľov zo Spojeného kráľovstva boli 
sme schopní zabezpečiť ich na 3 roky. 
Pri ukončení jednotlivých častí vyučo-
vania mali deti každý rok svoj program 
v zbore, kde predstavovali, čo sa naučili. 
Naň boli pozvaní všetci ich rodičia, kto-
rí tam počuli evanjelium. Teraz je v za-

riadení 148 detí, v čom sú zahrnuté deti 
nielen z materskej, ale i z prvého stup-
ňa základnej školy. V roku 2014 sme 
pristavili ďalšiu triedu a zároveň jedá-
leň, ale v roku 2016 boli všetky priesto-
ry školy plné detí. Bol daný návrh zbú-
rať staré budovy a na ich mieste posta-
viť nové. Ale kde vziať na to peniaze? 
V dôvere v Božiu pomoc veriaci zbúra-
li staré budovy. Prekvapujúco ju dosta-
li vďaka testamentu jednej sestry zo 
Spojeného kráľovstva, ktorá v ňom vy-
hradila istú sumu pre prácu s deťmi. Te-
raz sa pracovníci všetkých súkromných 
škôl v okolí divia tomu, koľkí rodičia 
chcú dať svoje deti so školy Akany Sala-
ma. V tomto roku prvé deti z nej končia 
prvý stupeň základnej školy a ich rodi-
čia sa pýtajú, kedy bude otvorený druhý 
stupeň. Skutočnosť, že sylabus vyučova-
nia je založený na Biblii, prináša veľkú 
radosť deťom a istotu rodičom.

Veríme, že to, čo Boh koná v Ambo-
himangakely skrze oddanosť a usilov-
nosť bratských veriacich, je model pre 
budovanie Kristovej Cirkvi v podob-

ných núdznych podmienkach. Živý, prí-
kladný zbor Cirkvi zasahuje celé rodiny. 
Keď je jeho zvestovanie evanjelia spo-
jené so sociálnou a humanitárnou prá-
cou, ktorá ľuďom ukazuje Kristovu lás-
ku, má takáto kresťanská činnosť moc-
ný vplyv na komunitu, v ktorej veriaci 
žijú a pôsobia.

Prosíme o modlitby

-  za nového predsedu a výbor zborov 
spojených v CEIM

-  za to, aby rástol záujem o štúdium na 
biblickej škole

-  za nových učiteľov v biblickom stre-
disku na juhu krajiny

-  za pracovné príležitosti pre tých, čo 
vychádzajú zo sirotinca

-  za oddaných manželov – „rodičov“ 
pre dievčatá v sirotinci

-  za mocné svedectvo proti šíreniu isla-
mu

kresťania v zahraničí

COLIN CROW, 
BRITSKÝ BRATSKÝ MISIONÁR 

PÔSOBIACI VO FRANCÚZSKU– 
Z ECHOES 12-2017 

PRELOŽIL JÁN HUDEC 
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obhajoba víry

„Dám za ni
ruku do ohně“

„Za koho?“ zeptal se žalářník. „Za 
víru, že Ježíš žije,“ odpověděl vězeň. 
„Ruka ti nebude stačit,“ zasmál se otr-
lý strážce žaláře, „povídá se, že budete 
osvětlovat Řím jako živé pochodně.“ 
„Dá-li Pán, stane se tak,“ povzdychl si 
vězeň… Tak nějak a ještě vyhroceněji 
mohly probíhat rozhovory s vězněnými 
křesťany za doby císaře Nerona.

Dali byste také za víru ve vzkříše-
ní Ježíše Krista vlastní život? Genera-
ce prvních křesťanů byly připraveny 
potvrdit svou víru vlastním životem. 
V době pronásledování měli většinou 
křesťané jednoduchou možnost se své 
víry zřeknout a tak si zachránit život. 
Jediné slovo či gesto rozhodlo o životě či 
smrti. Těch, kdo úniku nevyužili, neby-
lo málo, jak víme z historických zázna-
mů. Někteří ovšem podlehli nátlaku 
a zachránili se fyzicky. Pro mne osobně 
je svědectví mučedníků svědectvím čís-
lo jedna, nejpádnějším důkazem o Ježí-
šově vzkříšení. Rčení „dát za někoho 
ruku do ohně“ je velmi silným výrokem. 
Ale položit za něco život, tomu již chy-
bí dostatečně silné přirovnání. Víra ve 
vzkříšeného Krista je tím, co dávalo sílu 
prvním křesťanům a dává stále stejnou 
sílu i dnes těm, kteří jsou pro Jeho jmé-
no pronásledováni. Pán Ježíš mluvil jas-
ným jazykem o tom, že připravuje mís-
to všem, kteří v Něj věří a ve víře v Něj 
vytrvají.

Kdo však Ježíše osobně nepoznal, 
nebude ochoten za něj obětovat coko-
liv. Proč by to dělal? Modernímu prag-
matikovi k tomu chybí motivace. Víru 
ve vzkříšeného Krista je nutné osobně 
prožít. Modlit se k Pánu, vyznat svou 
malost a hříšnost, a přijmout Jeho ujiš-
tění o záchraně. Přijmout Jeho pokoj 
a smíření, jež člověku Bůh nabízí. To 
se nedá pořádně vysvětlit, to si musí 
zkusit a zažít každý sám. Ne nadarmo 
je osobní víra v Ježíšovo zmrtvýchvstá-
ní klíčová. Apoštol Pavel píše, že bez 
víry ve vzkříšení je křesťanská víra 
marná a prázdná. Obrana vzkříšení je 
tedy bezesporu obrana křesťanské víry 
jako smysluplného celku. Jak se k tomu 
účinně postavit?

Předně, měli bychom vědět, že víra 
ve vzkříšení stojí na pevných zákla-

dech podepřených fakty, nakolik je to 
jen možné. Zároveň nemůžeme říct nic 
jiného než, že uvěřit Ježíši lze jedině 
osobní modlitbou. Všechna fakta lze 
zpochybnit, ani fakta týkající se vzkří-
šení nejsou výjimkou. Jistě jste se také 
setkali s námitkami, že knihy Nové 
smlouvy jsou nevěrohodné. Předpo-
kládejme nyní, že jsme to překonali 
v diskuzi a zbývá jen přinést dostatek 
důkazů pro vzkříšení. Jsou různé teorie, 
které přinášejí jiný výklad událostí, než 
podávají evangelia Nové smlouvy. Podí-
vejme se na ty nejvýznamnější a dneš-
ními skeptiky nejdiskutovanější.

Jde o legendu

Příběh o pohřbu Pána Ježíše v Mar-
kově evangeliu je nejstarší. Lze si všim-
nout, že ačkoliv je Markovo evangelium 
sbírkou chronologicky neuspořádaných 
příběhů, jakmile se dostaneme k pří-
běhu o smrti Pána Ježíše, události jsou 
zaznamenány podle časového pořadí. 
To naznačuje převzetí této části evan-
gelia snad ještě ze staršího zdroje. Nese 
znaky očitého svědectví. První list 
Korintským je datován do roku 57 po 
Kristu a obsahuje v 15. kapitole tato slo-
va: „Odevzdal jsem vám především, co jsem 
sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy 
podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen 
třetího dne podle  Písem, ukázal se Petrovi, 
potom Dvanácti. Poté se ukázal více než 
pěti stům bratří najednou; většina z nich 
je posud na živu, někteří však již zesnu-
li…“ Máme k dispozici očitá svědectví 
o živém Kristu. Legendy vznikají jinak, 
očití svědkové v nich nefigurují. Počet 
očitých svědků umožňuje ověřovat pra-

vost svědectví.
Proti legendě hovoří také fakt, že 

v prvním století se Židé s křesťany pře-
li o správný výklad událostí. Křesťané 
přišli s tím, že Ježíš žije. Židé oponovali, 
že křesťané ukradli jeho tělo. Křesťa-
né poukázali na stráž u hrobu, která 
by tomu jistě zabránila. Židé tvrdili, že 
stráž usnula. Na to křesťané uvedli, že 
Židé stráže podplatili, aby tvrdili, že 
strážci usnuli. To opět ukazuje na svě-
dectví dalších osob, a to nekřesťanů, 
o hrobu a strážích a chybějícím těle.

Zajímavý fakt spočívá ve svědectví 
žen, které nalezly prázdný hrob. Jak je 
možné, že právě o ženy opírají křesťané 
svá svědectví? Tehdejší židovská společ-
nost se k ženám stavěla jako k nerovno-
cenným protějškům mužů. Ženy nemě-
ly taková práva, jako mají dnes. Jejich 
svědectví bylo a priori nevěrohodné. 
Přesto se na ně křesťané odvolávají, 
navzdory nevěrohodnosti. Vysvětlení 
tohoto momentu může být však jedno-
duché: Přesně tak se to stalo a křesťa-
nům jde o pravdu především, není co 
skrývat.

Ježíš vůbec nezemřel

Tento argument vychází z předpo-
kladu, že Ježíš byl jen ve stavu podob-
ném smrti a pak se probral. O metodě 
římského bičování a ukřižování víme 
dost i z mimobiblických zdrojů, aby-
chom mohli říci, že Pán Ježíš bezpo-
chyby zemřel. Bičování samotné bylo 
natolik traumatizující, že i v této fázi 
trestaní lidé někdy umírali. Zlámání 
kostí u ukřižování bylo zvykem, mělo 
ukončit trápení odsouzeného, který se 
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Čo hľadáte? poté rychle udusil. Pánu Ježíši místo toho pro-
bodli bok a tím se jen ujistili, že je mrtev.

Evangelia se liší

Máme čtyři evangelia a ta se liší v mno-
ha bodech, týkajících se odsouzení, pohřbu 
a vzkříšení. Ano, musíme přiznat mnohé roz-
díly v popisu událostí: např. počet žen u hro-
bu, které ženy to byly, kdy to přesně bylo, kdy 
potkaly Pána...? Nicméně historická metoda 
zkoumání se snaží o objektivní zhodnocení. 
Rozdíly v popisu se týkají detailů, zatímco 
jádro příběhu je popsáno věrohodně. Pokud 
by historici požadovali přesnou shodu růz-
ných záznamů a odvrhli kvůli detailům celý 
popis událostí, zřejmě bychom se brzy v hodi-
nách dějepisu neměli co učit. Zároveň platí, 
že většina momentů, které nám připadají roz-
porné v popisech jednotlivých evangelistů, se 
dá rozumným způsobem vysvětlit. Paradoxně 
pak rozporné detaily ukazují na to, že svědků 
oné události bylo více.

Zjevení vzkříšeného Ježíše byly 

halucinace

Není možné, aby docházelo k hromadným 
halucinacím. Jeden člověk v jednu chvíli 
může mít halucinaci, ale je vyloučeno, aby 
tutéž halucinaci měl jeho kamarád stojící 
o metr vedle něj v tutéž dobu. Máme svědec-
tví o tom, že vzkříšeného Ježíše najednou 
vidělo více lidí. Apoštol Pavel měl zjevení Ježí-
še, o kterém by snad někdo mohl říci, že šlo 
o halucinace. Nicméně halucinace s takovým 
dopadem na život člověka, kdy se ze zapři-
sáhlého odpůrce křesťanů stane doživotní 
neohrožený obránce křesťanské víry? Dejte 
pokoj, takhle halucinace nepůsobí.

„Dal bych za víru ruku do ohně“, takové 
a silnější výroky provázely rané křesťany jako 
svědky vzkříšeného Ježíše. Jakkoliv silně zně-
jí argumenty proti Vzkříšenému, každý z nich 
lze lehce zpochybnit. Kdo chce věřit, uvěří, 
kdo nechce, ten neuvěří. Víru mučedníků 
(martyrů, tedy svědků) naproti tomu zpochyb-
nit nelze. Máme mnoho důkazů, mimobiblic-
kých svědectví ze zdrojů, které nemůžeme 
označit jako nevěrohodné, důkazů o proná-
sledováních křesťanů v prvních stoletích po 
Kristu. Jde o nepřímá svědectví o vzkříšeném 
Kristu, přesto jsou pro mne pronikavější a sil-
nější než svědectví přímá. Svědčí o tom, že 
tito odvážní muži a ženy viděli Neviditelné-
ho a věřili Jeho slovům. Otázka je položena 
a zůstává pro nás všechny: Dali bychom také 
za víru ve Vzkříšeného ruku do ohně?

Pozn. autora: Čerpáno především z knihy Lee 
Strobela „Kauza Kristus“ a z další apologetické 
literatury.

V jedno nedeľné dopoludnie sme 
v rámci bohoslužby dostali príleži-
tosť hľadať odpovede na viacero zá-
sadných otázok. Začali sme slova-
mi z evanjelia Jána (3,6): „Čo sa na-
rodilo z tela, je telo, a čo sa narodi-
lo z Ducha, je duch.“

Na základe tohto verša sme boli 
vyzvaní odpovedať si na prvé dve 
otázky. Kedy sme sa narodili z tela 
a kedy z Ducha? Každý mal mož-
nosť zamyslieť sa predovšetkým 
nad tým druhým dátumom: ako 
dlho už žijem s Pánom Ježišom 
Kristom?

Ako ste teda prijali Ježiša 
Krista, Pána, tak v ňom žite… 

(Kol 2,6)

Následne sme boli vedení k za-
mysleniu, ako so svojím Pánom 
chodíme. Ako sme s Ním chodi-
li prvé dni a ako chodíme dnes? 
Na začiatku, po znovuzrodení, bol 
Pán Ježiš pre nás všetkým. Boli 
sme ochotní urobiť čokoľvek, aby 
sme kráčali s Ním, aby sme Ho ne-
stratili z dohľadu. Ale ako vyzerá 
naše chodenie s Pánom v našom 
dnešnom živote?

Nakoniec sme v tomto uvažovaní 
dospeli k otázke, ktorú položil Pán 
Ježiš učeníkom:

Čo hľadáte? (Jn 1,38)

Pán Ježiš sa nepýtal preto, že by 
to On potreboval. On vidí do sŕdc 
ľudí aj bez otázok a odpovedí. Táto 
otázka je dôležitá pre nás, my si po-
trebujeme dať na ňu odpoveď. Ani 
Boh sa nepotreboval v raji Adama 
pýtať (1M 3,9): „Kde si?“ To Adam 
si potreboval odpovedať. A tak sme 
sa v to nedeľné dopoludnie zamýš-
ľali, kde sme boli a čo sme hľadali 
v prvých dňoch nášho života s Pá-
nom Ježišom Kristom a kde sme 
a čo hľadáme dnes. Na čo je za-
merané naše srdce, kam upierame 
svoj zrak?

Ako som tam tak sedela a pokú-
šala sa nájsť odpovede na všetky 
položené otázky, spomenula som 
si ešte na inú kázeň, z ktorej mi 

v mysli zostala hlboko vrytá jedna 
veta: „Čakám Pána Ježiša a popri 
tom natieram strechu.“ Bola to od-
poveď jedného kresťana na otáz-
ku, čo práve robí. Je to príbeh z káz-
ne o očakávaní na Pánov druhý prí-
chod a zároveň o zameraní našich 
životov tu a teraz. Táto kázeň nás 
tiež postavila pred zásadnú otáz-
ku: Ak mám nádej, že si ma Pán raz 
vezme do svojej slávy, do neba, ako 
sa to odzrkadľuje v mojom súčas-
nom živote tu na zemi?

Je to už zopár rokov, čo som si 
túto kázeň vypočula, ale spomenu-
tá veta o natieraní strechy mi ne-
ustále znie v hlave. Často sa k nej 
vraciam a premýšľam nad svojím 
životom. Dalo by sa aj o mne pove-
dať, že čakám Pána a popri tom ro-
bím ostatné veci? Alebo natieram 
strechy a keď mi zostane čas, tak 
si na chvíľku spomeniem na môjho 
Pána, na to, odkiaľ ma vytrhol, akú 
cenu za to zaplatil a kam premiest-
nil moju budúcnosť?

Totiž od toho, kam je zameraný 
môj pohľad, sa odvíja celý môj ži-
votný štýl. Ak je môj pohľad zame-
raný na Boha, na Pána Ježiša Kris-
ta a na to, čo v Ňom z milosti mám 
a čo mať ešte len budem, všetko 
moje konanie sa bude ťahať sme-
rom k Nemu a bude presiaknuté 
nádhernou nádejou. Úplne to pre-
organizuje priority môjho života, 
zmení perspektívu súčasnosti i bu-
dúcnosti, zmení spôsob myslenia 
a môže sa to stať nevyčerpateľným 
zdrojom sily, vďačnosti, radosti…

V to nedeľné dopoludnie som 
bola postavená pred množstvo otá-
zok a bolo veľmi užitočné hľadať na 
ne naozaj poctivé odpovede. A čo 
vy? Ako ste na tom, kde sa nachá-
dza vaše srdce dnes, práve v tej-
to chvíli? Natierate strechy a popri 
tom si spomeniete na Pána, či v pr-
vom rade hľadíte na svojho Pána 
a popri tom pracujete? Čo vo svo-
jom živote hľadáte, kam upierate 
svoj zrak? Čo je tou najzákladnej-
šou náplňou a podstatou vášho ži-
vota?

obhajoba víry a glosa

MICHAL MROZEK
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recenzia knihy k téme

Prekvapení nádejou
Kresťania veria v život po smrti – také 

je všeobecné povedomie o nás, veria-
cich. Môžeme prisvedčiť. Žiada sa však 
tento výrok korigovať, a to na obidvoch 
koncoch, aby nedošlo k nedorozume-
niu. Jedna vec je, že kresťania veria v ži-
vot pred smrťou. Hoci máme nádej na 
to najlepšie po skončení nášho pozem-
ského života, neznamená to, že na ňom, 
a na živote ľudí okolo nás, a na svete, 
ktorý spolu obývame, nám nezáleží. Vi-
diteľným dôkazom toho je množstvo 
energie, ktorú kresťania venujú rôznym 
dobročinným aktivitám, citeľne zlepšu-
júcim tento život mnohým ľuďom okolo 
nás. Je to aj účinná podpora nášmu sve-
dectvu evanjelia.

Druhá vec je, ako zdôrazňuje profe-
sor Wright, že kresťania veria v život 
po živote po smrti. Naša nádej nespočí-
va v tom, že po smrti naša duša „pôjde 
do neba“, kým naše telo vezme skazu aj 
s celým svetom, ktorého sme teraz sú-
časťou – to by sme mohli nazvať „život 
po smrti“. V skutočnosti čakáme viac. 
Tak, ako Kristus vstal telesne ako prvo-
tina, aj my raz dostaneme nové, vzkrie-
sené a oslávené telá, v ktorých máme 
žiť na novej zemi, spojenej s novým ne-
bom, ako o tom svedčia posledné kapi-
toly Biblie.

O autorovi a knihe

N. T. Wright (1948) v súčasnosti pô-
sobí ako profesor Novej Zmluvy a ra-
ného kresťanstva na Univerzite St. An-
drews (Škótsko). V minulosti slúžil ako 
biskup diecézy Anglikánskej cirkvi 
v Durhame a pôsobil na významných 
svetových univerzitách. Je popredným 
novozákonným teológom a svetovým 
odborníkom na dejiny raného kresťan-
stva, zvlášť na apoštola Pavla. Radia 
ho k zástancom tzv. „novej perspektí-
vy“, ktorá vníma Pavlovu teológiu od-
lišne od tradičnej reformovanej inter-
pretácie, čím stimuluje akademickú dis-
kusiu. Svojím vplyvom ďaleko prekra-
čuje hranice vlastnej anglikánskej tra-
dície a jeho dielo so záujmom čítajú ľu-
dia zo širokého kresťanského prostredia 
– možno hovoriť o novšej obdobe feno-
ménu C. S. Lewisa, ktorý bol podobne 
prijímaný. Názov tu predstavenej kni-

hy pravdepodobne prezrádza inšpiráciu 
Lewisovou Surprised by Joy (Prekvape-
ný radosťou), podobne ako Wrightova 
Simply Christian (Jednoducho kresťan) 
pripomína Lewisovu Mere Christianity 
(Hovory – K jádru křesťanství).

Kniha Prekvapení nádejou prináša 
zrozumiteľnou a čitateľsky príťažlivou 
formou myšlienky z Wrightovho roz-
siahleho akademicky zameraného die-
la The Resurrection of the Son of God 
(Vzkriesenie Božieho Syna). Autor sám 
o svojej knihe uvádza:

U nás vo Veľkej Británii mnohí 
kresťania takmer zabudli, čo vzkriesenie 
naozaj znamená a zamenili túto pev-
nú nádej za vágne a hmlisté predstavy 
o akomsi „posmrtnom“ živote. Tým 
sa však stráca z nášho života nielen 
konečná nádej Božieho nového stvore-
nia a nášho miesta v ňom, ale aj jasný 
pohľad na realitu, v ktorej práve žijeme 
a ktorá umožňuje túto nádej. V skratke, 
kresťanské evanjelium je pritakaním 
starovekej židovskej viere o Bohu, ktorý 
stvoril svet ako dobrý a krásny a kto-
rý ho chce obnoviť a dokončiť s ním 
svoj pôvodný zámer. Veľa kresťanov 

podľahlo presvedčeniu, že súčasný svet 
vôbec nie je „dobrý“ a najlepšie, čo sa 
nám môže stať je z neho uniknúť. Vzk-
riesenie však hovorí úplne opačne: keď 
Ježiš z Nazareta vstal z mŕtvych, živý 
Boh tým povedal áno všetkému dob-
ru stvorenstva a dal do chodu plán na 
jeho záchranu a transformáciu. Kni-
ha Prekvapení nádejou preto nie je len 
o konečnej nádeji, ktorá je samozrejme 
jej hlavným predmetom, ale aj o tom, čo 
vzkriesenie Ježiša Krista znamená pre 
náš život a naše poslanie tu a teraz.

Z obsahu

V prvej časti si autor všíma populár-
ne názory ako aj náhľady zo svetových 
náboženstiev a literatúry, no i kresťan-
ských kázní a piesní, a konštatuje, že 
vo veci budúcej nádeje panuje všeobec-
ný zmätok, ktorý sa nevyhýba ani kres-
ťanom. Práve platonizmom deformova-
ná podoba kresťanstva sa stáva ľahkým 
terčom Marxovej kritiky ako „ópium 
ľudstva“. Potrebujeme sa preto zamys-
lieť nad tým, ako to Pán Ježiš myslel, 
keď nás učil modliť sa (Mt 6,10): „Príď 
kráľovstvo tvoje … ako v nebi, tak i na 
zemi.“ 

Wright veľmi presvedčivo ukazu-
je, čo je na kresťanskom koncepte ná-
deje originálne. Ohlasovanie apoštolov 
a ich nasledovníkov ponúkalo niečo, na 
čo nik z ich súčasníkov nebol pripra-
vený. Antický svet nepochyboval o vlá-
de smrti a žiadnu nádej na návrat k ži-
votu nepripúšťal – v platónskom mysle-
ní ho ani nepovažoval za žiaduci. Medzi 
Židmi tiež niektorí túto možnosť vylučo-
vali (saduceji), iní očakávali vzkriesenie 
spravodlivých, ku ktorému malo dôjsť 
na konci ľudských dejín (Dan 12,2n). Te-
lesné vzkriesenie Ježiša však predstavo-
valo niečo celkom nové. Kniha tu pred-
kladá veľmi solídnu obhajobu historic-
kej vierohodnosti tej najúžasnejšej veľ-
konočnej udalosti. Preto je namieste pý-
tať sa, aký význam má táto jedinečná 
udalosť pre nás. Veď „čo Boh vykonal 
pre Ježiša v deň Veľkej noci, to prisľú-
bil vykonať pre každého, kto je v Kris-
tovi.“ (s. 105)

V druhej časti knihy sa autor venu-
je tejto osobnej nádeji, ale záber má 
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pritom širší – pýta sa, aký je Boží plán 
s týmto svetom. Ukazuje, ako sa kres-
ťanská nádej líši od sekulárnych pred-
stáv; jednou je mýtus neodvratného po-
kroku, druhou je rezignovanie na hmot-
ný svet a únik do sveta ideí v platón-
sko-gnostickom štýle. Biblické chápa-
nie zdôrazňuje dobro Božieho stvore-
nia, vážnosť porušenia spôsobeného 
hriechom a Boží plán vykúpenia a nové-
ho stvorenia, v ktorom hrá vzkriesenie 
kľúčovú rolu. Wright sa tu opiera o vý-
klad kľúčových pasáží Novej Zmluvy. 
Venuje sa Ježišovmu vzkrieseniu, nane-
bovstúpeniu a druhému príchodu, aby 
sa ujal vlády nad zemou. Niektoré pred-
stavy o parúzii, rozšírené medzi kon-
zervatívnymi evanjelikálmi, pritom od-
mieta ako špekulatívne a vo svojich dô-
sledkoch škodlivé; rovnako však vyčíta 
tradičným kresťanským cirkvám zane-
dbanie ohlasovania druhého príchodu. 
Predkladá svoj vlastný výklad eschato-
logických oddielov z Pavlových listov 
o Ježišovi ako prichádzajúcom Kráľovi 
a Sudcovi.

Pridáva tiež rozsiahlu diskusiu rôz-
nych názorov na vzkriesenie, pričom 
odmieta z platonizmu prevzatú myš-
lienku nesmrteľnej duše a obhajuje bib-
lický pohľad na vzkriesenie tela. Venuje 
sa aj otázke konečnej destinácie člove-
ka – odmieta katolícku predstavu očist-
ca, s istým váhaním predkladá predsta-
vu pekla ako odľudštenia, a bez snahy 
zbaviť raj tajomstva načrtáva blažený ži-
vot pri rieke a strome života, ktoré pri-
nášajú uzdravenie národom.

Ak je to tak, že Božím cieľom nie je 
len zobrať niektorých jedincov do neba 
(a iných odsúdiť do pekla), ale obnoviť 
celé jeho stvorenie prostredníctvom vy-
kúpených ľudských bytostí, bude to mať 
dopad na naše chápanie poslania, ktoré 
máme ako cirkev tu na zemi. Nebude to 
pohov, lebo budúcnosť máme zaistenú, 
ale činorodá práca (pozri 1Kor 15,58). 
Tomu sa venuje tretia časť knihy. Uka-
zuje sa, že pojem „spasenie“ má omno-
ho širší význam, než by sa z niektorých 
kresťanských kázní alebo piesní zdalo. 
Týka sa „(1) celého človeka, nielen jeho 
duše, (2) prítomnosti, nielen budúcnos-
ti, a (3) toho, čo Boh koná cez nás, nie 
len toho, čo Boh koná v nás a pre nás.“ 
(s. 225)

Wright vysvetľuje, že my nemôžeme 
budovať Božie kráľovstvo, to robí Boh; 
môžeme však pracovať pre Božie kráľov-
stvo, keď správne nesieme Boží obraz. 

Do praxe to názorne doťahuje v troch 
oblastiach: (1) zápas o spravodlivosť, 
(2) kreatívne tvorenie krásnych ume-
leckých diel, a (3) evanjelizácia, ktorú 
však chápe omnoho širšie, než jednodu-
ché pozvanie k osobnej viere v Pána Je-
žiša. V záverečných kapitolách ešte po-
dáva podnety pre rôzne aspekty života 
cirkvi, najmä tej svojej.

Silné stránky, slabé stránky

Ako pri každom ľudskom diele, aj pri 
tejto knihe možno poukázať na plusy 
i mínusy. N. T. Wright má povesť ori-
ginálneho mysliteľa, ktorý sa nevyhýba 
polemickým vyhláseniam. Premýšľajú-
cemu čitateľovi však stojí za prečítanie 
bez ohľadu na to, či bude so všetkým sú-
hlasiť alebo nie.

S ohľadom na tému vzkriesenia mož-
no povedať, že sotva nájdete u nás do-
stupnú knihu, ktorá ju pokrýva tak 
rozsiahlo, hlboko a stimulujúco. Práca 
s biblickým textom i starovekými zdroj-
mi prezrádza erudíciu špičkového od-
borníka. Argumentácia pre historic-
kosť Kristovho vzkriesenia ako prvoti-
ny a nástojenie na telesnom vzkriese-
ní tých, čo sú v Kristovi, je jej najsilnej-
šou stránkou. Kresťanská nádej na život 

po „živote po smrti“ je tu predstavená 
ako niečo úžasne bohaté a komplexné, 
majúce potenciál premeniť aj našu sú-
časnosť a dať kresťanom orientáciu pre 
praktický „život pred smrťou“. 

Wrightov štýl je svieži a príťažlivý, no 
niektoré pasáže – napríklad zaoberajúce 
sa liturgiou anglikánskej cirkvi – môžu 
našincovi pripadať odťažité. Aj viac-
násobné opakovanie tých istých myš-
lienok – napríklad odmietanie splošte-
nej predstavy nádeje kresťana na to, že 
po smrti „pôjde do neba“ – môže pôso-
biť únavne. Pri návrhu praktických do-
padov budúcej nádeje na našu prítom-
nosť by sme si mohli priať iné zorade-
nie priorít, aby sa evanjelizácia dosta-
la do popredia. Niekoho môže vyrušiť 
iný ako zaužívaný pohľad na peklo ale-
bo parúziu. Ale bola by škoda, keby kto-
rákoľvek z týchto výhrad, hoci oprávne-
ných (alebo i nemalý rozsah knihy) od-
radili čitateľa od toho, aby po knihe sia-
hol a nielen si rozšíril obzor, ale prehĺ-
bil obdiv voči Bohu a vďačnosť za boha-
té dielo vykúpenia.

recenzia knihy k téme
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Vzpomínka na

Luboš Pavel Křesina se narodil 23. 
června 1922 v mladém Československu 
čtyři roky po konci první světové války. 
Vyrůstal v křesťanské rodině Křesino-
vých, Františka Jana a Marie, rozené Eg-
nerové. Františkova sestra Karolína se 
provdala za Jána Siratského, jednoho ze 
zakladatelů bratrských sborů na Sloven-
sku. Luboš tedy vyrůstal v rodinném 
prostředí, které přijalo 
poslání zvěstovat evange-
lium a budovat nezávislé 
sbory podle biblického 
vzoru. 

Lubošův otec patřil 
spolu s Józefem Mrózkem 
k absolventům prvních 
ročníků Berlínské alianční 
biblické školy, která při-
pravovala misijní pracov-
níky pro Střední a Východ-
ní Evropu. František Jan 
také stál u zrodu sboru 
v Bratřejově, který spolu 
se sborem v Třanovicích/
Koňakově, založeným 
Józefem Mrózkem, patří 
k prvním bratrským sbo-
rům v Českých zemích. 
V zahraničí orientoval 
Lubošův otec svou službu 
na Jihovýchodní Evropu. 
Bůh si ho používal jako 
nástroje k založení mnoha 
shromáždění a místních 
církví. Přátelil se s vůdci 
bratrského hnutí v mnoha 
zemích jako byli J. Warns, 
E. Sauer, J. Lees, F. F. 
Bruce, G. H. Lang, E. H. 
Broadbent a další, kteří 
navštěvovali jejich dům. 
Mladý Luboš se s nimi 
seznamoval, a to formova-
lo jeho vlastní život.

Luboš byl dobrým stu-
dentem. V roce 1941 absol-
voval prestižní gymnázium s vyzna-
menáním. Nemohl však pokračovat ve 
studiu, protože české univezity byly 
během Protektorátu zavřeny. Nacisté ho 
spolu s dalšími absolventy odvedli na 

otrockou práci do Říše. V roce 1943 měl 
být transportován do těžce bombardo-
vanovaného Berlína, ale Božím řízením 
k jeho převozu nedošlo. Místo toho byl 
umístěn do německé továrny na výrobu 
letadel, která byla přesunuta do seve-
rovýchodní části Prahy. Vnímal to jako 
zázrak, díky kterému mohl zůstat do 
konce války v domě svých rodičů.

Během Pražského povstání dne 7. 
května 1945 bylo obsazeno jihovýchod-
ní předměstí Prahy jednotkami SS. 
Luboš byl odveden jako rukojmí spolu 
s dalšími 180 mladými muži a s českými 
důstojníky. On sám se však nikdy žád-

ných bojů neúčastnil. Devátého května 
1945 okolo 9. hodiny ráno byli rukojmí 
seřazeni na nádvoří prázdného zámku 
jižně od Prahy a esesáci na ně namířili 
kulomety. Luboš se modlil a připravo-
val se na konec svého mladého života. 
Po chvíli si všiml, že v zástupu sílí šepot 
a přestal se modlit. Když otevřel oči, 
uviděl vysokého muže s červenou pás-

kou na levém rameni, 
jak vstupuje do brány. 
Jednalo se o pracovní-
ka Mezinárodního čer-
veného kříže nebo šlo 
o posla z nebe? 

Ten muž přistoupil 
přímo k majorovi SS 
a řekl mu, jak Luboš 
později zjistil, násle-
dující: „Majore, před 
dvěma hodinami admi-
rál Dönitz (kterého 
Hitler jmenoval svým 
zástupcem několik dní 
předtím, než spáchal 
sebevraždu) podepsal 
bezpodmínečnou kapi-
tulaci Německa. Pokud 
ublížíte těmto mužům, 
nebude s vámi jednáno 
jako s válečným zajat-
cem, nýbrž jako s váleč-
ným zločincem!“ Pak 
odešel a major něco 
zašeptal svému poru-
číkovi, pak se dali na 
útěk směrem k západ-
ní americké linii. Poté 
dal poručík příkaz, aby 
kulomety přestaly mířit 
na zajaté muže a byly 
složeny. Čeští důstojní-
ci se domluvili s poručí-
kem a přibližně 45 pří-
slušníků SS se vzdalo. 
Tak byli rukojmí včetně 

Luboše zachráněni! 

Až do svého stáří byl Luboš ohromen 
tímto úžasným Božím zázrakem! Nedo-
vedl si na lidské úrovni vysvětlit, jak se 
mohl ten člověk z Červeného kříže obje-
vit uprostřed bojů v konkrétní chvíli na 

Luboše Pavla Křesinu

vzpomínka
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Z PŮVODNÍHO ŽIVOTOPISU, KTERÝ 
Z PUBLIKACE „GOD AND ISRAEL“

PŘELOŽIL LUBOMÍR OUZKÝ ML.,
ZPRACOVAL JAROMÍR ANDRÝSEK

vzpomínka

daném místě! Když se rukojmí vrátili 
domů, zjistili, že dokonce ani Český 
revoluční výbor v Praze neměl tuše-
ní, kam byli rukojmí odvedeni. Luboš 
našel vysvětlení tohoto zázraku ve slo-
vech Písma: Což není každý anděl jen 
duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají 
dojít spasení? (Žd 1,14 a také v Ž 103,20-
22; Da 3,23-26; 6,16-23) 

Po druhé světové válce v létě 1945 
František Jan Křesina požádal své přá-
tele ve Spojeném království o doporuče-
ní školy, kde by se Luboš mohl naučit 
anglicky, řecky a hebrejsky. V té době 
již ovládal němčinu, francouzštinu 
a latinu. Mr. Gordon Davidson, boha-
tý podnikatel z města Glasgow a přítel 
Lubošova otce, na prosbu odpověděl. 
Doporučil Biblický institut v Glasgow 
a byl ochoten s ohledem na pověst 
Františka Křesiny uhradit Lubošovi veš-
keré náklady na studium.

Ve Skotsku strávil Luboš mnoho noč-
ních hodin studiem jazyků. Ředitel ško-
ly Francis Davidson D. D. byl k němu 
velmi laskavý. Ze 115 studentů jediný 
Luboš studoval hebrejštinu a doktor 
Davidson mu po dobu 18 měsíců věno-
val až dvě hodiny týdně! Během studií 
ve Skotsku kázal Luboš evangelium 
německým válečným zajatcům v zaja-
teckém táboře. 

Po dvou letech strávených v Biblic-
kém institutu obdržel Luboš diplom 
a na podzim roku 1947 se vrátil do Pra-
hy. V lednu 1948 ho otec pověřil redigo-
váním časopisu „Ze slov pravdy a lás-
ky“, který dlouhá léta vedl a do něhož 
často přispíval. Na konci února 1948 se 
v Československu dostali k moci komu-
nisté, připravili a vydali takzvané cír-
kevní zákony (1949), díky kterým moh-
li kontrolovat život církví. Postupně 
přišel i zákaz publikování. Když bratr-
ské sbory tyto církevní zákony odmítly 
přijmout, byly v dubnu 1951 postaveny 
mimo zákon. Pro Františka a jeho syna 
Luboše to byla těžká rána.

Začalo období státního dohledu nad 
církvemi a špiclování. Kněží a kazatelé 
se jako lidé placení státem dostávali pod 
tlak. Bratrské sbory se snažily podržet 
si svou autonomii. Nezávislost místní 
církve odezíraly z novozákonního vzo-
ru, odmítaly také rozdělení věřících na 
laiky a duchovenstvo, které by mělo 
být placené státem. To byl také důvod, 
proč Luboš v letech 1948 až 1960 odmítl 
několik nabídek různých církví, aby se 

stal placeným kazatelem. Po zákazu čin-
nosti bratrských sborů v dubnu 1951, 
odešel pracovat jako dělník do pražské 
motocyklové továrny Jawa. Předpoklá-
dal, že jako tovární dělník nebude vysta-
ven takovým tlakům, což se i potvrdilo. 

Luboš začal po večerech studoval stro-
jírenství a zvyšoval si tak odbornost, 
díky které byl pak přeložen do Výzkum-
ného zdravotnického ústavu v Praze. 
Tam ho pověřili vytvořením návrhu 
kanceláře laboratorních přístrojů a zaří-
zení. Tam také působil až do odcho-
du z komunistického Československa 
v srpnu 1967. I v tom se projevilo zvlášt-
ní Boží řízení. Během tohoto období 
(1948-1967) se Luboš ve svém „volném“ 
čase věnoval službě Pánu. Dělo se tak 
ilegálně, a to i po zrušení zákazu čin-
nosti bratrských sborů (1956), byl, jak 
se říkávalo, „stále jednou nohou v kri-
minále“. Třikrát byl zadržen a vyslý-
chán, ale pokaždé propuštěn. I v tom 
spatřoval Boží milost.

Společnost kontrolovaná komunis-
ty stavěla křesťany před nové výzvy, 
museli čelit kompromisům, ke kterým 
je režim různými způsoby nutil. Luboš 
neviděl možnost k žádné rozsáhlejší 
a smysluplné duchovní práci. Nezto-
tožnil se ani se vznikem denominace 
Křesťanské sbory, kterou označoval za 
„Konstantinskou státní církev“, ostře 
s ní nesouhlasil a bratřím vyčítal spo-
lupráci s režimem. Proto se k církvi 
Křesťanské sbory nikdy nepřidal. To se 
pak stalo zdrojem napětí, které se mezi 
ním a vedoucími osobnostmi Křesťan-
ských sborů vytvořilo. 

Luboš se spolu s manželkou Jitkou 
modlil, aby Bůh komunistický režim 
odstranil nebo jeho rodinu z Česko-
slovenska vyvedl. V době politického 
tání 60. let požádal o možnost vyces-
tovat do Velké Británie, aby tam mohl 
s rodinou navštívit své přátele. Vra-
cet se však nechtěl. Byl překvapen, že 
povolení vycestovat obdržel. V Londýně 
pak požádal o víza trvalému pobytu ve 
Spojených státech. Během půlročního 
pobytu v Británii kázal Boží slovo v růz-
ných sborech nejen ve Velké Británii, ale 
i v Severním Irsku. Z milosti Boží tak 
získal finanční podporu a rodina mohla 
odcestovat do Spojených států.

Do týdne po přistání v New Yorku 
v březnu 1968 získal Luboš Křesina 
zaměstnání jako strojař v Bridgeportu 
(Connecticut) a později pracoval jako 
návrhář helikoptér Sikorsky ve Stratfor-
du (Connecticut), kde také roku 1988 
odešel do důchodu. Od léta 1969 až do 
konce roku 1988 se ve svém volném čase 
při zaměstnání věnoval spolupráci s čes-
koslovenským oddělením Trans World 
Radio v Monte Carlu, které každý týden 
vysílalo minimálně jeden pořad biblic-
kých výkladů a další pořady pro zvláštní 
příležitosti. S odchodem do důchodu se 
začal soustředit na svou spisovatelskou 
činnost. Napsal celke m jedenáct knih 
biblických výkladů v českém jazyce pro 
studenty Bible. Po roce 1989 také více-
krát navštívil Českou republiku a Slo-
vensko, navštěvoval věřící a kázal ve 
sborech, které ho pozvaly. Poslední náv-
štěvu učinil na jaře 2004 a pak povzbu-
zoval věřící korespondenčně.

S manželkou Jitkou vychoval syna 
a dceru, kteří žijí v USA se svými věřící-
mi partnery, a těšili se spolu ze tří vnou-
čat, která také slouží Bohu. Pán tak rodi-
nu Křesinových milostivě provedl mno-
ha zkouškami. Na sklonku minulého 
roku Pán Luboše Pavla Křesinu ve věku 
95 let odvolal k sobě. Odešel brzy ráno 
30. prosince 2017 bez bolesti a v klidu.

Audiozáznamy pořadů odvysílaných 
TWR a nahrávky kázání Luboše Pavla 
Křesiny, pořízené během jeho návštěv 
v ČR, lze stáhnout z internetových strá-
nek www.kresina.org, tamtéž lze objed-
nat i jeho knihy.
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príbeh zo života

Zažila som dotyk 
Svätého Ducha

Od naučenej viery k pochybnosti

Po narodení som bola pokrstená 
v evanjelickom kostole. Ako deti sme 
so sestrou približne raz za dva týždne 
chodievali na detské služby Božie ale-
bo s rodičmi do kostola. Chvíľu sme so 
sestrou navštevovali mládež. Boli sme 
vedené tak, že stačí veriť a chodiť do 
kostola len tak trochu, „aby sa nepove-
dalo“, že nič sa nemá preháňať a viac ro-
bia len fanatici. Teraz s odstupom času 
vidím, že to boli iba zaužívané činnosti 
bez nejakého vzťahu a záujmu o Boha. 
Naučené modlitby boli iba mechanic-
ké, ani som nerozmýšľala nad ich vý-
znamom. Pri kázni mi bežali myšlienky 
úplne iným smerom. Považovala som sa 
za veriacu, no teraz mám pocit, že to bol 
zbytočne premárnený čas.

Zašlo to až tak ďaleko, že som prestá-
vala veriť v existenciu Pána Boha. Mala 
som veľké pochybnosti, či je všetko tak, 
ako nás učí cirkev a Biblia, za čo sa teraz 
dosť hanbím. Skoro vôbec som sa ne-
modlievala. Modlitbu som využila len 
vtedy, keď som mala problémy alebo 
ma čakali dôležité povinnosti, aby som 
ich zvládla, no musím dodať, že takmer 
vždy sa mi splnilo, o čo som Pána prosi-
la. Bibliu som nečítala vôbec, nebavilo 
ma to a nerozumela som jej. Nábožen-
ské veci mi pripadali nudné a nezaují-
mavé a že sa ma ani príliš netýkajú.

Hľadanie naplnenia

No aj keď som bola plná pochybnos-
tí, navštevovala som občas Služby Bo-
žie v našom kostole a akosi podvedo-
me som stále niečo hľadala, túžila po 
niečom a očakávala, že ma možno nie-
čo osloví v srdci, ale nikdy sa nič také 
nestalo.

Nevedela som sa modliť ani rozprá-
vať o viere, o Bohu, o Pánovi Ježišovi… 
Dokonca mi ani nešlo vysloviť z úst Bo-
žie meno, alebo len s ťažkosťami, akoby 
som sa hanbila, pričom mi ale vôbec ne-
vadilo brať meno Božie nadarmo pri bež-
ných denných činnostiach, kedy som ho 
len tak zo zvyku zo seba vyhŕkla.

V mladosti som obľubovala diskoté-
ky, zábavy, tanec a hýrenie s kamarát-
mi. Tancovala som a spievala vo folklór-

nej skupine v našej obci, neskôr v ta-
nečnej country skupine. Medzičasom 
som vyštudovala vysokú školu a chvíľu 
som sa venovala samoštúdiu angličtiny 
a nemčiny. Asi pred tromi rokmi som 
nastúpila v speváckej folklórnej skupi-
ne v našej obci, folklór ma bavil a čias-
točne napĺňal. Stále som niečo skúšala 
a hľadala, mala som pocit, že sa musím 
nejako realizovať, ale vnútorne som stá-
le nebola úplne spokojná.

Šťastní ľudia

Cez letné prázdniny v roku 2016 som 
nastúpila na materskú dovolenku. Keď-
že som mala viac času a nejakých pár 
dní do pôrodu, moja sestra Janka mi po-
žičala knihu Šťastní ľudia od Kristíny 
Royovej. Dovtedy bola moja vášeň k čí-
taniu dosť biedna, čítanie som priam 
nenávidela, ale táto knižočka so zele-
no-modrým obalom bola malá a tenuč-
ká, tak som sa po chvíľkach pustila do 
nej. Príbeh bol o živote chudobného ko-
váča a jeho rodiny. Zaujalo ma hlavne 
to, že to bolo z čias a prostredia, v akom 
žili naši starí rodičia. Oslovilo ma, ako 
chudobní ľudia verili v Boha, žili s Ním 
a modlili sa, a naproti tomu bezcitní bo-
hatí ľudia o Bohu nič nevedeli. Vynori-
li sa mi spomienky na mojich starých 
rodičov, ktorí sa tiež doma modlievali, 
spievali nábožné piesne a čítavali švaba-
chom písané modlitebné knihy.

Po prečítaní tejto knihy sa vo mne 
akoby niečo zobudilo a ja som tiež za-
túžila prežívať podobnú vieru, ako tí hr-
dinovia z knižky. Pán Boh dobre vie, čo 
je môjmu srdcu blízke, a týmto ma du-
chovne prebudil, aby som Ho mohla 
prijať do svojho srdca. Možno čiastoč-
ne tomu napomohli aj tehotenské hor-
móny a ja som bola citlivejšia a vníma-
vejšia.

Svedectvo živej viery

Práve vtedy mi moja sestra Janka po-
vedala svoje svedectvo o znovuzrode-
ní. Hovorila mi aj, ako sa treba mod-
liť, ako čítať a chápať Bibliu. Rozprávala 
mi s oduševnením o Ježišovi a tiež svo-
je zážitky, postrehy a skúsenosti s Ježi-
šom a vierou. Veľmi ma to vtedy zauja-
lo, zasiahlo mi to nielen rozum, ale aj 

srdce. Dovtedy som ani netušila, čo ses-
tra zažila. Keď boli u nás, vídavala som 
ju po večeroch čítať Bibliu. Predtým sa 
mi zdalo divné, keď som ju videla s Bib-
liou. Myslela som si, že to preháňa a be-
rie príliš vážne. Keby mi predtým pove-
dala svoje svedectvo, možno by som ju 
nebrala vážne. Ale Pán všetko krásne 
pripravil a načasoval, aby jej slová padli 
na úrodnú pôdu.

Je mi smutno z toho, že o tej najdôle-
žitejšej a najpotrebnejšej veci v živote, 
akou je znovuzrodenie, som sa prvýkrát 
dozvedela až po 36 rokoch svojho života 
a to vôbec nie od farára v kostole alebo 
náboženstve, ale od bežného človeka – 
mojej sestry Janky. Veď Pán Ježiš pove-
dal: „Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže 
uzrieť Božie kráľovstvo.“ (Ján 3,3).

Modlitba a Božie slovo

Raz mi pri našom rozhovore Janka 
navrhla, že sa spoločne pomodlíme za 
mňa a moje priblíženie k Ježišovi. Bolo 
to krátko pred mojím pôrodom. Janka 
sa modlila a ja som iba počúvala. Bol 
to zvláštny zážitok a na koniec modlit-
by sme sa obidve rozplakali, vlastne ani 
neviem, prečo, asi od šťastia a od doja-
tia. Janka mi po necelom roku povedala, 
že tie slová jej dal do úst isto Pán Boh, 
lebo nikdy sa takto nemodlila.

Po spoločnej modlitbe som sa chysta-
la večer spať, ale neodolala som, vstala 
som z postele a išla som si prečítať Bib-
liu. A fíha, bola som šokovaná, keď som 
mala pocit, že cez Bibliu naozaj ku mne 
Pán Ježiš prehovára. Bolo to ako šité na 
moju konkrétnu situáciu – nepamätám 
si to presne, ale bolo to niečo o odpuste-
ní hriechov…

Potom som sa začala občas modlie-
vať a čítavať Bibliu, aj keď s takým neja-
kým odstupom. Najskôr som ani neve-
dela, za čo sa mám modliť, ani ako. Išla 
som na to pomaličky a opatrne. Začína-
la som tým, že som sa modlila za bež-
né veci v živote. Čoraz viac som si uve-
domovala potrebu zmeny môjho živo-
ta, ale mala som strach úplne sa odo-
vzdať Bohu. Napokon som sa odhodlala 
poprosiť Pána Ježiša o odpustenie hrie-
chov. Ani som nevedela, či to má nejaký 
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význam, či mi naozaj hriechy budú od-
pustené, ani som nevedela, či a ako to 
zistím, či budem niečo cítiť. Je to zvlášt-
ne, rozmýšľam teraz, akými zbytočný-
mi obavami som sa trápila. Až s odstu-
pom času a s váhaním som prijala Ježi-
šovu obeť na kríži za mňa a prosila Ho, 
aby vstúpil do môjho srdca a prevzal ve-
denie môjho života.

Niečo sa mení

Síce som naďalej žila ako predtým, aj 
s hriechmi, ale začala som si uvedomo-
vať, že je to v kontraste s Božím slovom. 
Janka mi raz povedala, že som sa trocha 
zmenila, že toľko nenadávam a nebe-
riem meno Božie nadarmo. Aj ja sama 
som pozorovala nenápadné a postup-
né zmeny vo svojom myslení a správaní, 
ktoré prichádzali tak akosi automaticky 
a nenásilne. Dokonca aj manžel mi po-
vedal, že som iná.

Pri čítaní Biblie som veľa veciam ne-
rozumela. Na ich objasnenie mi dosť 
pomáhala kniha Ježiš náš osud od ne-
meckého farára Wilhelma Buscha. Naj-
viac mi však problematiku objasňoval 
výklad Evanjelia podľa Jána, ktorý som 
si stiahla na počúvanie do mobilu.

Na Veľkú noc som videla časť fil-
mu o ukrižovaní Ježiša. Tentokrát som 
tie okamihy ukrižovania prežívala ove-
ľa intenzívnejšie ako v minulosti. Viac 
som si uvedomovala, čo musel Pán Je-
žiš prežiť, ako nevinne trpel za hriechy 

všetkých ľudí aj za moje. Ešte aj v poste-
li pri spomienke na tento film som sa 
rozplakala.

Raz bolo moje srdce natoľko priprave-
né, že som z celého srdca zatúžila ľúbiť 
Pána Ježiša, zverila som Mu to v mod-
litbe a tiež, že by som chcela zažiť zno-
vuzrodenie. Za nejaký čas, z ničoho nič, 
počas bežného dňa som zacítila krásny 
pocit, že ľúbim Pána Ježiša. Trocha ma 
prekvapil, lebo som netušila, že je mož-
né ľúbiť Boha, akoby to bol môj najlepší 
priateľ alebo milujúci rodič.

Príchod Svätého Ducha

Aj po mesiaci som si stále nebola istá, 
či som prežila obrátenie alebo nie. Ne-
vedela som ani, ako to zistím. Až raz 
jedného krásneho slnečného dňa to pri-
šlo. Bolo to 4.6.2017 v kostole pri nedeľ-
nej kázni, práve bol sviatok Zoslanie 
Ducha Svätého. Po začatí Služieb Bo-
žích som si uvedomovala vtieranie sata-
na do mojich myšlienok, chcel mi pod-
súvať pochybnosti o Bohu. Vedome som 
sa ho snažila vytlačiť z hlavy, povedala 
som si, že som prišla kvôli Božiemu slo-
vu a budem sa sústrediť len naň.

Počas kázne som pozorne počúvala 
zvesť o zoslaní Ducha Svätého a zrazu 
akoby spadol zo mňa neviditeľný závoj 
a akoby sa mi otvorili oči a uši a ujasni-
lo sa mi veľa vecí. Doslovne som zažíva-
la zoslanie Svätého Ducha a pochopila 
som, čo zažili aj Ježišovi učeníci. Pocí-

tila som taký úžasný, nádherný a skve-
lý pocit radosti, šťastia, lásky a poko-
ja. Úplne som hltala každé slovo. Preží-
vala som silné duchovné vzrušenie, až 
ma dvíhalo z lavice. Ešte nikdy predtým 
som nič také nezažila a nikdy ma Božie 
slovo tak nezaujalo ako vtedy. Uvedomi-
la som si, že toto bol ten okamih môjho 
obrátenia – znovuzrodenia, keď na mňa 
zostúpil Duch Svätý. Som z toho nadše-
ná a šťastná. Teraz viem, že mi Ježiš od-
pustil všetky moje hriechy, že ma Boh 
prijal a naplnil moje srdce svojou lás-
kou, ktorú som tak hľadala.

Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich 
prestúpeniach a hriechoch, v ktorých 

ste kedysi žili podľa ducha tohto 
sveta, podľa kniežaťa nadzemskej 

mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí 
v neposlušných synoch. Medzi nimi 
sme aj my všetci kedysi konali podľa 

žiadostí svojho tela, keď sme žili 
podľa záľub tela a mysle, a boli sme 
od prirodzenosti deťmi hnevu, tak 
ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na 

milosrdenstvo, zo svojej nesmiernej 
lásky, ktorou si nás zamiloval, 

keď sme boli pre poklesky mŕtvi, 
oživil nás s Kristom – milosťou 
ste spasení! – spolu s Ním nás 

vzkriesil a spolu s Ním nás uviedol 
na nebeský trón v Kristovi Ježišovi, 
aby ukázal v budúcich časoch, aké 

nesmierne bohatstvo milosti je 

príbeh zo života
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príbeh zo života

v Jeho dobrote voči nám v Kristovi 
Ježišovi. Veď ste spasení milosťou 
skrze vieru. A to nie je z vás, je to 
Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa 

nikto nevystatoval. 
(Efezanom 2,1-9)

Hneď poobede som volala Janke, aby 
som sa podelila s najdôležitejším a naj-
radostnejším okamihom v mojom živo-
te. Povedala som jej, že som Božím die-
ťaťom. Veľmi sa so mnou tešila a poteši-
la aj mňa, keď povedala: „Z jedného ob-
ráteného hriešnika sa raduje celé nebo!“ 
Tak toto bol super zásah do môjho srdca.

Ďalší zásah bol v tom, že keď sa Jan-
ka zverila jej najlepším dôverníčkam, 
tiež sa z toho veľmi tešili, aj keď ma ne-
poznajú. Toto som ešte nezažila, aby sa 
ľudia, ktorých vôbec nepoznám a nikdy 
som ich nevidela, takto so mnou rado-
vali. Teraz to už chápem, lebo to je najú-
žasnejšia vec v mojom živote a také nie-
čo prežilo len málo ľudí. A ja som jeden 
z nich, konečne patrím Ježišovi! Úžas-
né, som spasená a mám večný život! 

Od pochybnosti k dôvere

Krátko po tomto zážitku som číta-
la pekné vysvetlenie, ktoré ma oslovi-
lo a potešilo. Či musí človek o spasenie 
znova bojovať? Moje deti nemusia kaž-
dý deň predstúpiť predo mňa a spyto-
vať sa ma: „Ocko, smieme dnes byť tvo-
jimi deťmi?“ Oni sú stále mojimi deťmi! 
– kto sa stal Božím dieťaťom, je ním už 
stále a teraz vedie boj o posväcovanie 
ako Božie dieťa. ZUZANA F.

Raz, keď mi prišli na myseľ pochyb-
nosti, či som skutočne Božie dieťa, po-
modlila som sa a z Biblie som dostala 
odpoveď (Rim 8,14 a 16): „Lebo všetci, 
ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia… 
Tento Duch sám dosvedčuje nášmu duchu, 
že sme Božie deti.“ 

Teraz sa mi uľavilo. Už nemám žiadne 
pochybnosti. Začal sa nový život, život 
vo viere. Na kríži bol pochovaný starý 
človek – hriechy, nemoci, duševné cho-
roby, depresia, závislosti… Nový človek 
má v srdci pokoj, ktorý prevyšuje každý 
rozum. Spolu s Kristom som ukrižovaný 
a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. (Ga 
2,19-20) Ak je niekto v Kristu, je nové stvo-
renie: staré veci sa pominuli a hľa, nastali 
nové. (2K 5,17)

Zatiaľ som síce len päťmesačné bábät-
ko, ale verím, že môj Otec a Učiteľ ma 
postupne naučí všetko, čo budem pre 
sprá vny život s vierou v Boha potrebo-
vať. Začala som horlivo čítať Božie Slovo 
a biblické knihy takmer v každú voľnej-
šiu chvíľku. Túžim sa dozvedieť čo naj-
viac a byť čo najbližšie k Pánu Ježišovi. 
Uvedomujem si, že Boh má s mojím ži-
votom nejaký plán, preto sa pokúsim 
nechať Ním viesť a načúvať Mu.

Nový život

Boh a Pán Ježiš sa stal súčasťou môj-
ho života, ďalším vzácnym členom mo-
jej rodiny, ktorého chcem nasledovať 
a nikdy Ho nechcem opustiť. Uvedomu-
jem si, že bez Ježiša by som bola nave-
ky stratená. Občas si predstavujem Je-
žiša, ako ma drží vo svojom ochraňujú-

com náručí a cítim sa preto veľmi isto 
a v bezpečí, ako dieťa v náručí svojej 
matky alebo otca.

Teraz je môj život pokojnejší, istej-
ší, jednoduchší a plný radosti. Veľmi 
sa mi uľavilo napríklad v tom, že už ne-
verím rôznym poverám, horoskopom, 
amuletom a rituálom, a keď sa s niečím 
takým stretnem, len sa usmejem nad ta-
kými nezmyslami a snažím sa im vyhý-
bať, aby som sa viac nezaplietala s dé-
monickými silami. Vadia mi aj krížiky, 
anjelici a sväté obrázky, ktoré považu-
jem za modly. A hudba, pri ktorej som 
kedysi zažívala radosť a potešenie, mi 
teraz takmer vôbec nechýba.

Vďaka Bohu, ktorý nám zjavil všet-
ko potrebné pre život vo svojom Synovi 
a vo svojom Slove. Vďaka Mu za všetko 
požehnanie, ktorého sa nám skrze Pána 
Ježiša dostalo. Bez Neho nič nemôžeme 
robiť. Spoliehajme sa preto celým srd-
com na Neho, Jeho Slovo, Jeho Ducha, 
dôverujme Mu, pretože On nás v prob-
lémoch prenesie sám vo svojom láska-
vom náručí.

Teraz ešte v modlitbách prosím Pána 
Ježiša Krista za to, aby aj moji rodi-
čia, manžel a detičky, ale aj ďalší blízki 
ľudia otvorili Pánovi Ježišovi svoje srd-
cia a prijali Ho za svojho Spasiteľa a tak 
aj oni mali večný život!

Pozn. Pohľad na ten istý príbeh z druhej 
strany bol uverejnený pod názvom V pravý 
čas v ŽS 4/2017.



25ŽIVÉ SLOVO

nastartovat nové společenství v Blan-
tyru, kde jsme bydleli. Důvod k tomu 
jsem měl i ten, že jsem viděl, kolik mla-
dých lidí se snaží uniknout z venkova 
do města. Navíc jsem byl přesvědčen, 
že když se mi podaří ve městě získat 
pro Krista vzdělanější jedince, budou 
později moct sloužit vlastním lidem ve 
vesnicích. Ze všech těch důvodů jsme 
v Blantyru začali nový sbor a nazvali ho 
Bethel Chapel. První shromáždění zača-
la v našem domě a pak jsme si prona-
jímali prostory v nedaleké místní škole.

Byla to těžká práce a prožili jsme při ní 
spoustu zklamání s lidmi, o nichž jsme 
si mysleli, že záchranu přijali opravdo-
vě, ale pak náhle zmizeli. Každopádně 
Bethel Chapel pokračuje až do dnes, 
když jsem v roce 2016 naposledy navští-
vil Malawi, kázal jsem tam na křestním 
shromáždění těm, kdo uvěřili v Krista 
od doby našeho odjezdu ze země.

Vnitřní pokoj v ohrožení života

Pořádání křesťanských shromáždění 
v našem domě v Blantyru mělo i své 
následky. Přitáhlo totiž pozornost kri-
minálních živlů. V srpnu 2009 vtrhli 
do našeho domu uprostřed noci muži 
ozbrojení noži a střelnými zbraně-
mi. Moje žena a děti se stačili skrýt 
do malé koupelny, zatímco jsem se 
snažil s vetřelci vyjednávat. Ačkoliv 
mě ohrožovali, Bůh mi dal uprostřed 
té krizové situace vnitřní pokoj, který 
jsem před tím nikdy nezažil. Ti muži 
si z našeho domu odnesli vše, ale moji 
ženu Ruth a děti nenašli.

Duchovní opozice

Přesto Ruth v důsledku tohoto inci-
dentu velmi onemocněla. Vyvinula se 
u ní posttraumatická stresová poru-
cha. Byla nemocná téměř šest let, nyní 
se však zcela zotavila, protože byla 
odhodlána, vyřešit problémy, které její 
onemocnění vyneslo na povrch. Dopad 
tohoto incidentu na naši rodinu však 
pokračoval a v loňském roce onemocně-
la naše dcera vážnou duševní nemocí. 
Byla v nemocnici od dubna 2017 a její 
stav nás zoufale znepokojuje. Stala se 
obětí duchovní opozice vůči misijní prá-
ci a potřebuje vaše modlitby. Jmenuje se 
Hannah je jí devatenáct let. 

Služba Bohu nás vždy něco stojí

Je důležité se o těchto těžkostech 
zmínit, protože konání Božího díla 
nás vždy něco stojí. Lidé o tom někdy 
nechtějí mluvit a vytvářejí dojem, že 
jejich křesťanská služba je stále úspěš-
ná. S takový vzorcem se však v Nové 
smlouvě nesetkáváme a nepotvrzuje ho 
ani moje zkušenost.

Zmíním se také o tom, jak jsem 
v Malawi onemocněl malárií a mohl 
jsem i zemřít. Navíc jsem byl podobně 
jako Ježíš a Pavel odmítán mnoha lid-
mi, kterým jsem se snažil sloužit. Vůdci 
bratrských sborů v Malawi se dokonce 
obrátili na vládu, abych byl vyhoštěn 
ze země. Bylo to pro mne emocionálně 
velmi těžké období. Nic jsem však v té 
věci nepodnikl, kromě toho, že jsem se 
modlil. Bůh to ocenil, protože vláda tuto 
záležitost ignorovala a později se mi 
podařilo některé vztahy obnovit.

Jasné povolání 

a láska k lidem

Umím si představit, že zmíněná pro-
tivenství a utrpení mohou čtenáře vést 
k otázce: Co mě motivovalo, abych 
pokračoval a proč jsme v té zemi vůbec 
zůstávali? Nebylo by jednodušší toho 
nechat a vrátit se do Spojeného králov-
ství? Myslím, že se na to dá jednoduše 
odpovědět dvojím způsobem. Zaprvé 
jsem vůbec nepochyboval o tom, že 
máme být v Malawi. Jelikož jsme si na 
počátku dali dost času na to, abychom 
o svém povolání jako misionářů pře-
mýšleli, byli jsme si jisti, že to je od 
Pána. Zadruhé jsem Malawi nechtěl 
opustit, protože mi Pán dal lásku k těm 
lidem. Bez lásky bychom nikdy nemohli 
efektivně sloužit.

Vzpomínám si, jak jsem se zlobil na 
některé misionáře, kteří si stále ztěžova-
li na Malawi a na problémy, s nimiž se 
tam potýkali. Pro mě bylo Malawi krás-
nou zemí plnou lidí, které Bůh miloval. 
Nechtěl jsem být jako Jonáš a nenávidět 
lidi, ke kterým mě Bůh povolal. V nád-
herném okamžiku víry Ruth souhlasila 
s návratem do Malawi poté, co jsme 
prožili útok na náš dům, abychom tam 
prožili poslední etapu misijní práce 
a děti se mohly rozloučit se svými přá-

teli a já mohl připravit budoucnost dílu, 
které jsem tam konal.

Bůh slyší naše modlitby

Vzpomínám si, že nebyl nikdo, kdo by 
přemýšlel o tom, jít do Malawi a pokra-
čovat tam v mé práci. Nicméně Pán slyšel 
naše modlitby a jeden indický pár, který 
už deset let sloužil v bratrských sborech, 
mě kontaktoval. Ti manželé s námi sdí-
leli svou víru, že je Bůh volá do Afriky. 
Pozval jsem manžela, aby přijel a viděl 
naši práci. Když tak učinil, informoval 
mě o své jistotě, že ho a jeho rodinu Bůh 
volá ke službě v Malawi. A tak během 
našeho posledního roku v Malawi s námi 
pracoval indický pár Ananda a Grace 
Jaya Babu Pulla spolu se dvěma dětmi. 
Postupně po nás přebírali práci a my se 
chystali na odjezd. Ukázalo se, že jsou 
skvělým misijním párem a my jsme 
Pánu vděční za to, že zajistil, aby v naší 
práci někdo pokračoval a posouval ji dál. 
Modlete se prosím za ně, protože z Indie 
nemají zrovna nejlepší podporu a život 
v Malawi není jednoduchý, když vycho-
váváte malé děti! 

Vize do budoucna

Již několik let jsem měl vizi vybudo-
vat dva misijní domy v Blantyru a jed-
noduché výcvikové středisko a kance-
lářský komplex, který by v budoucnu 
pomohl rozvoji Bratrského hnutí. Poté, 
co jsem obdržel velký finanční dar, jsem 
byl schopen koupit vynikající pozemek 
na novém předměstí Blantyru.

Loni se na mě najednou obrátili přá-
telé z Austrálie a řekli, že chtějí tuto 
vizi podpořit. Když jsem navštívil naši 
misijní službu ve Spojeném království, 
Echoes International, začaly pro tento 
projekt přicházet dary. Jsem velmi nad-
šený, protože díky Bohu, můžeme začít 
stavět první z misijních domů už v roce 
2018. Prosím modlete se, aby Pán zajis-
til prostředky pro stavební práce a per-
sonál, který bude na stavbu dohlížet. 
Jakmile bude první dům dokončen, 
Ananda a Grace se do něj přestěhují, 
což bude pro ně velkým požehnáním, 
protože už nebudou muset být v pod-
nájmu.

misie

JONATHAN NEWELL
PŘELOŽIL JAROMÍR ANDRÝSEK

Z učitele historie misionářem
reakce na Boží lásku(Pokračování ze strany 3)
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úvaha

MIROSLAV ŠTĚPÁN

Většina z nás někdy zažila zamilova-
nost. Hlava je někde v oblacích, tělem 
koluje koktejl chemických látek a člověk 
se cítí jinak než kdykoliv předtím. Svět 
začíná být krásnější, problémy nepod-
statné, snadno překonatelné a člověk 
nedokáže myslet na nic jiného, než na 
svoji milou či milého. Protějšek, do kte-
rého se člověk zamiloval, je v tu chvíli 
středem všeho. Na milovanou osobu 
myslíme neustále, když nemůžeme být 
s ní. Když jsme s ní, tak chytáme doslo-
va horečnaté stavy a nejsme schopni ze 
sebe vyloudit smysluplnější větu. Vzpo-
mínáte na tyto časy?

Co kdyby k vám tehdy, ve vaší totální 
zamilovanosti, někdo přišel a řekl vám, 
že zrovna vydali knihu o vaší milované 
osobě? V té knize by bylo dopodrobna 
popsáno, co má tato osoba ráda, co nao-
pak ráda nemá. Bylo by tam popsáno, 
jak reaguje v určitých situacích, čím ji 
můžeme potěšit, co ji dojímá, při čem 
u ní vzplane hněv. Zkrátka v té knize 
by bylo popsáno naprosto vše, abys-
te tuto osobu mohli co nejvíce poznat. 
Věřím, že každý zamilovaný by běžel do 
knihkupectví, div by neprorazil skleně-
né dveře obchodu, aby mohl mít knihu 
o své milované osobě doma co nejdříve. 
Věřím, že mnozí z vás by se takovou 
knihou nedokázali nabažit. V noci by za 
svitu baterky četli a četli až do svítání, 
aby se dozvěděli co nejvíce o člověku, 
kterého milují, a to i za cenu, že budou 
nevyspaní v práci či ve škole.

Mnohdy, na základě zkušeností něk-
terých křesťanů, přemýšlím, proč tak-
hle nehorlíme pro Bibli. Pokud nemá-
me chuť číst Bibli a zkoumat neustále 
její hloubky a moudrosti našeho Pána, 
je nejspíše něco špatně. Znovuzrození 
není jen to, že člověk přijímá milost od 
Pána. Jde o to, že pro nás začíná zcela 
nový a ojedinělý vztah, vztah se samot-

ným Bohem. Pokud má jít o opravdový 
vztah, člověk se musí doslova do Boha 
zamilovat. Specifikaci a chování zamilo-
vané osoby jsem nastínil hned v úvodu 
úvahy a nyní se vás zeptám: Máte to tak 
s Bohem? Když jste ho poznali a On vás, 
zamilovali jste se do něj? Měli jste hlavu 
v oblacích a jediné, na co jste od rána do 
večera mysleli, byl On?

Samozřejmě postupem času opadnou 
zjevné projevy zamilovanosti, ale v pra-
vém vztahu se začíná budovat láska. 
Každý z nás žije ještě v tomto hmotném 
světě a máme mnoho starostí a povin-
ností, samozřejmě nemůžeme myslet od 
rána do večera na jediné a nechat vše 
plavat. Přesto i v tomto neustálém kolo-
toči bychom neměli zapomínat na budo-
vání vztahu s Pánem. Vždyť i v této hek-
tické době si každý najde čas na budo-
vání vztahů s dětmi, s rodiči, s manžely 
a manželkami, s bratry a sestrami. 
Nemělo by být tedy tak problematické 
budovat vztah nejdůležitější. Vždyť skr-
ze něj je vše, naše děti, naši rodiče, naši 
manželé a manželky, ale i bratři a sestry 
a vůbec celý sbor a církev. Vše, co milu-
jete, je skrze Toho, kterého byste měli 
milovat nade vše.

Dost často mně pomáhá uvědomit si, 
že nic nevlastním a že jsem nic nevytvo-
řil. Auto, které jsem zakoupil, není moje, 
ale dostal jsem ho do správy od Pána. To 
samé dům či jiné věci. V tu chvíli máte 
celý den na to, abyste byli Bohu vděč-
ní a budovali s ním vztah. Vždyť co my 
mu můžeme nabídnout? Vše okolo nás 
vytvořil On, vše chno, co máme, nám dal 
On. Všechny naše dovednosti a schop-
nosti nám dal On. Co my mu chceme 
dát? Můžeme jediné, milovat Ho celým 
svým srdcem, myslet na Něj a radovat 
se s Ním v každé životní situaci a chví-
li. K čemu je člověku to, že jezdí po 
všemožných seminářích, navštěvuje 

odborná setkání, je třeba dobrým evan-
gelistou či kazatelem, pokud nemiluje 
Boha? Je to úplně k ničemu, protože 
vše, co tvoříme a děláme, skrze nás dělá 
Bůh. My mu můžeme nabídnout jediné, 
naši opravdovou a ryzí lásku. Jaký vztah 
máme s Pánem, se projeví dost i na tom, 
jak přistupujeme k Bibli.

Bible není jen litera, pouhá kniha, ale 
je to Boží slovo, které dokáže měnit živo-
ty nejenom nevěřícím, ale hlavně křesťa-
nům, kteří započali vztah s Bohem. 
Spousta lidí se vymlouvá na nedostatek 
času, únavu či jiné věci. Osobně se také 
mnohdy nezastavím a jsem v jednom 
zápřahu, každopádně na Bibli si čas 
najdu každý den. Než jsem se znova 
narodil, poslouchal jsem hudbu, kte-
rou dnes nemůžu slyšet, sledoval jsem 
programy v televizi či na internetu, kte-
ré dnes nemůžu vidět. Četl jsem litera-
turu, kterou dnes nemůžu číst. Zabíjel 
jsem doslova čas činnostmi, které dnes 
nemůžu provádět. Bůh mně však dal 
příležitost a mohl jsem se znova naro-
dit. Tím mně dal k dispozici dost času, 
který jsem dříve marnil všemožnými 
způsoby a nyní tento čas můžu věnovat 
Jemu, třeba čtením Bible a poznáváním 
Boha. 

Nehledejme však Boha jen ve čte-
ní křesťanských textů či zpěvu chval, 
pobýváním ve sboru nebo na nějaké 
křesťanské akci. Hledejme Boha vždy 
a všude, nebo lépe řečeno, uvědomujme 
si Jeho přítomnost stále. Každé ráno, 
když vstávám a čtu Bibli, uvědomuji si, 
jak Bůh čeká, co si ze čtení odnesu. Když 
jdu poté krmit papoušky, vidím skrze 
ně Pána, jak dokonale je stvořil. Když 
pak jedu do práce, děkuji, že mi poskytl 
auto a můžu se vůbec do práce dostat. 
Děkuji, že mám zaměstnání. Děkuji, že 
si můžu hrát se synem a vidím skrze něj 
jeho Stvořitele. Děkuji, že máme kde 
bydlet, že máme co jíst, že máme co pít. 
Večer, když usínám u čtení Bible, děkuji 
za vše.

Zkusme prosím více milovat Boha 
a jsem zcela přesvědčen, že zakusíme 
obrovské požehnání. Toto požehnání 
nemusí zrovna znamenat, že se bude 
vše v hmotném světě dařit, ale zažijete 
úžasný pokoj a klid. Zažijete, že i vás 
miluje Pán a vaši lásku oplácí takovým 
způsobem, nad kterým zůstane rozum 
stát. Třeba i v těžkých životních situa-
cích.

Kniha
o mé milé
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MICHAL MROZEK

Lazarovo
Jistě si dovedete spolu se mnou vzpo-

menout na několik případů, kdy Pán 
Ježíš, anebo třeba někdo z apoštolů, 
vzkřísil někoho fyzicky mrtvého. Mlá-
denec z Naim, Jairova dcerka a nejzná-
mější příběh ze všech – Lazar. Byli ale 
i další, méně často vzpomínaní: v hodi-
ně smrti Pána Ježíše se otvíraly hroby 
a mrtví byli viděni mezi lidmi. Eutychos 
usnul při kázání apoštola Pavla, spadl 
z třetího poschodí, byl mrtev a Pavel jej 
vzkřísil. Dnes je vše stavebně zabezpe-
čeno tak, aby se případ Eutycha nemohl 
opakovat.

„K čemu takové vzkříšení,“ říkal 
si Lazar, „když mi teď o to víc usilují 
o život. To snad abych utekl někam dale-
ko odsud.“ A má pravdu, Lazar. K čemu 
nám život, když nevíme, proč žít a jedi-
ným smyslem zůstává přežít. Na jednu 
stranu je úžasné vidět fyzické uzdravení 
a na tu druhou už to tak skvěle nevy-
padá. Vzkříšení ducha má ale i u Pána 
Ježíše ještě větší cenu. Je to vzkříšení, 
které má za cíl přivést člověka do Boží 
přítomnosti. V kázání na hoře říká Pán, 
že je člověku lépe, aby usekl svou ruku, 
tedy naprosto ji umrtvil, pokud jej svá-
dí k hříchu. A proč to říká? Aby mohl 

člověk být v Boží přítomnosti, protože 
nic nečistého k Bohu nesmí. Jinde zase 
říká: „Nebojte se těch, co zabíjejí tělo. Duši 
zabít nemohou.“ Pohrdání fyzickou smr-
tí, strach o duchovní smrt, o tom Pán 
hovořil. A má to své logické důvody. 
Věříme-li v Boha obživujícího ducha 
a duši, i když tělo umírá, máme naději 
a tato naděje překoná i smrt.

Pokud byste si mohli vybrat, byli bys-
te raději vzkříšeni fyzicky, uzdraveni, 
anebo měli v sobě raději Božího Ducha? 
Těžká otázka, a ještě těžší odpověď. 
S bolestí se někdy nedá žít. Bez oživení 
Božím Duchem a beze smyslu také ne. 
Existence těla sama o sobě je marná. 
Jsme lidmi proto, abychom dávali kaž-
dé minutě svého bytí pravý smysl. Ide-
ální je tedy živý a zdravý křesťan, ten 
zmůže mnoho. Anebo je to ještě všech-
no jinak? Ideální je křesťan s ostnem, 
s postižením, s nemocí, který vnímá 
svět už zcela jinak, vidí svou konečnost 
a vnímá silněji Boží přítomnost. Umí se 
modlit, zůstávat u nohou Pána Ježíše, 
sytí se Jeho slovy, umí cítit bolest dru-
hých a zůstávat s nimi v jejich boles-
tech. I fyzicky zdravý člověk toto může 
jistě prožívat, ale znáte to naše lidské 

smýšlení. Víme, co si počít s životem, 
když jsme zdraví: Carpe diem! Užívej 
dne!

Trochu rouhavá myšlenka. Co tak-
hle modlit se, abychom byli přiměřeně 
nemocní, aby nás to k Bohu dostatečně 
táhlo, abychom s Ním více zůstávali, 
modlili se, chválili Jej, společně s bratry 
a sestrami. Někdy si kladu otázku, zda 
bychom měli možnost číst si Pavlovy 
listy, pokud by nebyl apoštol Pavel sám 
raněn ostnem, který od něj nikdy nebyl 
vzat.

Věřím, že se nedotknu těch křesťanů, 
kteří jsou velmi nemocní. Prosím, pro-
miňte mi to, pokud se to stalo. Vždyť 
ta zpráva je skvělá a jedinečná: fyzic-
ké utrpení je časem ohraničené, a pak 
budeme s Pánem. Že většina lidí bude 
muset zemřít, to také jistě chápeme. 
Vzkříšení Ducha má v Božím králov-
ství navrch, vyhrává. A my stojíme na 
straně vítězů, není se čeho obávat. Pán 
nás nenechává na pochybách: Pokud je 
s námi Bůh, kdo stojí proti nám?

Proč tedy k těm vzkříšením mocí 
Pána Ježíše došlo? Každé mělo smysl, 
neboť projevoval soucit s lidmi. Dcer-
ka Jairova, je přetěžké, když rodičům 
umírá dítě. Mládenec z Naim, jediný 
syn své matky, bez něj by byla ztracena. 
Podobně i Marta s Marií, co by si počaly 
bez bratra? Vzkříšením Pán prezentoval 
Boží svrchovanou moc život dát a život 
vzít. Pro mne a pro tebe má Pán svou 
vlastní cestu. Možná je v ní těžká bolest, 
možná není. Společné máme ale vzkří-
šení Ducha tak, abychom jednou byli 
v Boží přítomnosti. A to se cení v Božím 
království nade vše.

dilema

úvaha k tématu
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křesťanský život

Je možné ještě
něco zachránit?

Podmínky růstu sborů
Když jsme před mnoha lety ve Fóru 

Wiedenest začínali s naší platformou 
„Církev-NOVĚ-promýšlet.“ („Gemein-
deNEUdenken“), byli jsme v jednom 
bodě okamžitě zajedno: neexistuje žád-
ná perfektní metodika ani žádný geni-
ální trik, abychom urychlili růst sboru. 
Naopak, Bůh si očividně používá obrov-
ské rozmanitosti nanejvýš rozdílných 
metod, forem a kultur, aby budoval 
svou církev. 

Růst sborů probíhá u konzervativ-
ních i moderních sborů, u těch, které 
jsou orientovány tradičně i u těch, které 
vznikly zcela nově. Co potom můžeme 
vůbec říci na téma růst sborů?

Ptejme se samotné Bible (1K 3,6n): 
„Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh 
dal vzrůst; a tak nic neznamená ten, kdo 
sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává 
vzrůst.“ Z tohoto verše můžeme poznat 
dvě následující zásady:

a. Růst dává Bůh

Růst se nedá udělat, není vyrobitelný, 
nedá se zajistit žádným receptem na 
světě. Růst také není naše odpovědnost, 
není to naše poslání, a tedy to také není 
žádné měřítko, kterým bychom museli 
nechat měřit hodnotu našeho nasazení 
pro Boha. Ve společnosti, orientované 
jen na růst je to výzva, odporovat „pří-
kazu růstu“ a vybudovat svou identitu 

a spokojenost nezávisle na růstu. Kris-
tus říká (Mt 16,18): „zbuduji svou církev.“ 
Profesor Hans-Joachim Eckstein v jedné 
své přednášce zdůraznil, že „my nejsme 
Kristus“. Nemůžeme zařídit spásu, ani 
nikoho zachránit, a ani dát dohromady 
tělo Kristovo. Netvoříme Bohu konku-
renci a Bůh si svou slávu nenechá vzít.

b. Lidé jsou Boží spolupracovníci

Líný sedlák nebude odměněn zvlášt-
ní milostí. Kdo chápe Boží milost jako 
omluvu pro svou lenost, nezažije žádný 
růst. Bůh musí dát nejen růst, ale on ho 
také nedá, když si nedáme práci s tím, 
abychom zorali půdu, zaseli a vyrůsta-
jící rostlinky zalévali. Bůh může udělat 
všechno i bez nás, ale chce, abychom 
se na tom spolupodíleli. Kristus bude 
budovat svou církev, ale má svá očeká-
vání (Sk 1,8): „… budete mi svědky.“ 

Mezi trpělivostí a nasazením

Napětí mezi trpělivostí, že Bůh dá růst 
a my mu jen přispějeme, a rozhodností 
dělat všechno, aby nic nebránilo Boží-
mu růstu, je pro sbory a jejich vedení 
výzvou. Znamená to cíleně podporovat 
lidi a iniciativy, které budou pomáhat 
církve misijně zaměřovat. Znamená 
to důsledně se ptát, kde stojíme Bohu 
v cestě, a přemýšlet nad tím, jak cestu 
uvolnit. Znamená to zůstávat stále blíz-

ko Božího slova a stále uchovávat urči-
tou sebekritickou distanci k oblíbeným 
zvykům.

Podmínky růstu

Na mezinárodní bratrské misijní 
konferenci v Římě (IBCM 6) prohlásil 
Frederic Walraven z Holandska, že sice 
k růstu sborů neexistuje žádný „zlatý 
klíč“, avšak existují některé faktory, jež 
můžeme pozorovat ve všech rostoucích 
sborech, a ty jsou pro růst podstatné 
stejně jako zálivka a hnojení pro pole.

Frederic Walraven je formuloval do 
pěti výzev:
1. Rozeznej odvážné vůdce, kteří mají 

vizi a vědí, kam musí sbory jít a jak 
tam přijdou.

2. Přijměte jako sbor Boží pověření, činit 
ze všech národů tohoto světa Ježíšovy 
učedníky.

3. Vytvořte ve sboru milosrdné ovzdu-
ší, místo zákonictví, v němž existuje 
pouze „správné“ a „špatné“.

4. Buďte otevření změnám. Každý orga-
nismus se časem mění. Není-li změna 
akceptována, život mizí.

5. Promýšlejte trvale a stále znovu své 
učení o církvi (ekkleziologii). Něco 
je jistě cenné, jiné je naléhavě nutné 
obnovit.

Na základě těchto pěti bodů bych 
chtěl v pěti krocích představit podmín-
ky pro růst Božích sborů:

1. První podmínka růstu: 

Poznej odvážné vůdce

Podporovat lidi s apoštolským 

obdarováním

Dvanáct apoštolů Ježíše Krista bylo 
jedinečných. Jejich dějiny se nemohou 
opakovat, protože mají zvláštní statut 
očitých svědků. Přece však se ve zprá-
vách o událostech po nanebevstoupení 
Ježíše vynořují další apoštolové, totiž 
lidé, kteří zakládají sbory, a tak zajišťu-
jí, že dále rostou násobením.

Někdy se vkrádá pocit, jako by tato 
práce byla prakticky Pavlem a Petrem 
ukončena. To vede k tomu, že vedení 
chápeme především jako uchování, jako 

1. díl
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správu předaných tradic. Vedoucí ane-
bo tým vedoucích jsou zde proto, aby 
existující sbor doprovázeli, sytili a chrá-
nili. Jsou, chceme-li použít podobenství 
z Lukáše 15, odpovědní především za 
oněch 99 ovcí. Vždyť je to přece zřejmé, 
dávat přednost ve svém sboru většině. 
Proč by se měla tato práce opomíjet jen 
kvůli jediné ovci, která se vytratila ze 
stáda a je ztracená?

Přesto však jsou v církvi lidé, kteří 
mají obrovský zájem o ztracené. Jsou 
to evangelisté a lidé s apoštolským 
obdarováním. Nedají pokoj, tlačí se 
ven a chtějí bezpodmínečně uskutečnit 
misijní poslání církve.

Jsou tedy také často nepohodlní, 
dotěrní a dávají církvi zabrat. Mají často 
víc odvahy o ochoty riskovat než mno-
ho jiných, jsou netrpěliví a někdy také 
omezení v braní jiných vážně. Z tohoto 
důvodu bývají velmi brzy brzděni. Umlčí 
je a doufají, že nebudou působit potíže. 
Ale přesně to bere církvi dar, který jí dal 
Bůh (Ef 4,11-13): „Jedny povolal za apo-
štoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele 
evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své 
vyvolené dokonale připravil k dílu služ-
by – k budování Kristova těla, až bychom 
všichni dosáhli jednoty víry a poznání 
Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, 
měřeno mírou Kristovy plnosti.“ 

Doplnění vedení lidmi 

s vizí a pověřením

Právě jasné a sborem uznávané vede-
ní s vizí je předpokladem, aby se sbor 

dostal do nejbližší růstové fáze. Doporu-
čení Frederica Walravena: povolejte do 
vedení sboru odvážné vůdce, kteří mají 
vizi, kam chtějí jít a kteří vědí, jak tam 
jít. My ve Forum Wiedenest chceme pod 
heslem „apoštolské obdarování“ více 
nalézat a podporovat právě takové vůd-
ce. Přitom nám nejde o preferování urči-
tého typu vůdců anebo určitého obda-
rování. Máme spíše dojem, že odvážní 
vůdcové s vizí to mají často těžké právě 
v etablovaných křesťanských církvích 
a že si své pole působnosti pak vyhledá-
vají raději mimo církev.

Řekněte to, prosím, církvím

Když jsem v minulém roce o tom 
mluvil před podnikateli, jak důležití 
jsou pro církev lidé s podnikatelským 
obdarováním, rozhledem a odvahou 
jít kupředu, zněla první reakce: „Mohl 
byste to prosím říci také církvím?“ Je 
za tím frustrující zkušenost, že prá-
vě tento profil obdarování v církvích 
často není žádoucí, protože narušuje 
pokoj, končí pohodlnost a v „nejhor-
ším“ případě zapříčiní spoustu práce 
a nákladů – tedy přesně to, co zná kaž-
dý zemědělec, který se chystá na své 
pole, aby vytvořil optimální podmínky 
růstu. Potřebujeme lidi s takovýmto 
obdarováním, které s odkazem na Ef 
4,11 nazýváme „apoštolsky obdarova-
né“, aby našli cestu ven z naší poho-
dlnosti a těch několik let, které smíme 
žít na této zemi, využili smysluplně pro 
budování Boží církve.

V rámci „Fóra“ Wiedenest se cíleně 
síťujeme, abychom co nejrychleji oslo-
vili pokud možno co nejvíce lidí s tako-
vým obdarováním a vzdělávali je pro 
úkoly zakládání sborů či růst sborů.

V Německu jdou miliony lidí do záhu-
by, proto nemůžeme zůstat sedět pokoj-
ně a utěšovat se tím, že náš sbor je přece 
stále ještě milým místem, i když do něj 
sotva najde cestu jeden ze ztracených.

Svatý nepokoj

Jestliže se jako církev nedáme do 
pohybu, zaberou nám inovativní a dyna-
mické církve v našem sousedství pro-
stor, s tímto prostorem ztratíme i mlá-
dež. To není jen otázka „zábavy“ a také 
to nespočívá jen v moderní hudbě.

Jde především o tep srdce, který je 
citelný právě v živých společenstvích, 
v pohodlných církvích však klesá 
nebezpečně hluboko pod puls klidu.

Dejte silným vůdcům silný mandát. 
Mějte odvahu a dovolte jim utvářet cír-
kev. Nakažte se jejich odvahou a odvaž-
te se konat kroky s nimi. Modlete se 
často a intenzívně, aby vaši silní vůd-
cové chodili v těsném spojení s Ježíšem 
a aby zůstávali v jeho blízkosti.

V příštím vydání Živého slova se rádi 
podíváme na další „podmínky růstu“, 
uvedené Fredericem Walravenem. 

křesťanský život

M inulý rok som bol navštíviť 
sestru, ktorá sa dožila 100 rokov. 
Teraz som využil príležitosť, aby 
som jej zablahoželal, keď jej Pán 
pridal ešte jeden. V tomto prípa-
de prvú a poslednú číslicu nevy-

všetko vďačná.“ Skutočne si na nič nesťa-
žovala. Mohla sa potešiť a stotožniť so slo-
vami Žalmu 71: „Bože, učil si ma od mo-
jej mladosti, a až doteraz zvestujem tvo-
je divy. A tak až do staroby a do šedín, ó, 
Bože, ma neopusti.“

Po modlitbe na rozlúčenie sme si zaspie-
vali tradičnú pieseň: „Bůh buď s vámi, než 
se sejdem zas.“ Je to veľká milosť, keď sa 
môžeme stretávať tu na zemi, ale tú slá-
vu a nádheru, ktorej budeme účastní, keď 
sa stretneme so všetkými, ktorí nás už 
predišli do neba, v prítomnosti samotné-
ho Pána Ježiša, si nedokážeme predstaviť. 
Chceli by sme sestre popriať, aby i naďa-
lej ju Pán Ježiš požehnával a sprevádzal na 
ceste života.

101 rokov sestry Masárovej
meníš, vždy to bude 101. Píšem o sestre Masárovej, 
rodenej Macovej, z Galanty.

Mohol som si spolu s ňou i jej dcérou Evičkou 
Horevajovou zaspomínať na zhromaždenia, ktoré 
boli v ich dome v Galante na kolónii. Spomínala na 
bratov, ktorí im prichádzali zvestovať Božie slovo. 
Brat Siracký, Pavlovič, Vyhnánek, Hierweg, Gros-
man, Hladký, Boledovič, Cebo, Abrman, Ostroluc-
ký, Koša a ďalší, mená, ktoré dnešnej generácii už 
takmer nič nehovoria. Dali sme si otázku, ako bude 
na nás, ak Pán nepríde, spomínať ďalšia generácia? 
Vzácne boli spomienky na ostravské konferencie.

Tiež sme sa pousmiali pri spomienke, ako si išla 
kúpiť kabát, a manžel jej hovorí: „Len si ho kúp, 
veď ho budeš dlho nosiť.“ Určite nevedel akého 
veku sa dožije. Svojho manžela prežila o 30 ro-
kov. Viackrát mi pripomenula: „Neviem, prečo ma 
tu Pán ešte ponecháva, ale práve preto som Mu za 
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biblický výklad

Oheň z nebe (Zj 8-9)

Zde začíná pro nás velmi neobvyklý 
sled myšlenek. V 5. kapitole už se obje-
vila indicie, že dění v nebi souvisí také 
s modlitbami Božích lidí (5,8):

A když tu knihu uchopil, čtyři bytosti 
a čtyřiadvacet starců padlo na kolena před 
Beránkem; každý měl loutnu a zlatou nádo-
bu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlit-
by Božího lidu.

Modlitby svatých jsou připodobně-
ny ke kadidlu. Stoupají Bohu jako libá 
vůně. V pozadí tohoto obrazu je skry-
ta myšlenka, že dobrá vůně zlepšuje 
náladu a nastavuje člověka pozitivně. 
V antice si bohy představovali jako 
bytosti s čichovými orgány, které mají 
potěšení z libé vůně a jsou pak ochot-
nější pro lidi něco vykonat. Boží dobrá 
vůle pro Žida samozřejmě nezávisela na 
chrámové vůni. Kadidlo v chrámu spíše 
vyjadřovalo, že si člověk přeje dobrou 
vůli Boha a počítá s ní. 

Ve Zj 5,8 je tedy tato vůně přirovnána 
k modlitbám. Modlitby lidí, kteří jsou 
Bohu poslušní, tedy svatých, jsou jako 
příjemná vůně, která u Boha působí 
dobrou vůli a milostivý postoj. Proto je 
pak připraven modlitby vyslyšet. V 5. 
kapitole je vyslyšením modliteb Berá-
nek, který otevírá pečeť knihy, a to je 
počátek konce světa. 

Modlitba a oheň

Osmá kapitola knihy Zjevení nyní 

znovu začíná obrazem kadidla, tento-
krát na kadidlovém oltáři, který v chrá-
mu stojí před svatyní svatých. Anděl na 
tomto oltáři pálí kadidlo, které je pro-
míseno s modlitbami svatých. I zde tyto 
modlitby stoupají k Bohu jako vůně. 
A také zde dochází k vyslyšení (8,3-4):

Jiný anděl předstoupil se zlatou kadi-
delnicí před oltář; bylo mu dáno množství 
kadidla, aby je s modlitbami všech posvě-
cených položil na zlatý oltář před trůnem. 
A vystoupil dým kadidla spolu s modlitba-
mi posvěcených z ruky anděla před Boží 
tvář.

Anděl vezme hořící kadidlo, napl-
ní jím vědro nebo železnou nádobu 
a následně obsah nádoby vysype na 
Zem. Následkem je hrom a blesk, hlasy 
a zemětřesení. Očividně ohromný děj, 
který je doprovázen pořádný hlukem 
a otřesem. Poté následují první polnice 
a jejich rány (8,7-11):

Zatroubil první anděl: Nastalo krupobití 
a na zem začal padat oheň smíšený s krví. 
Třetina země, třetina stromoví a veške-
rá zeleň byla sežehnuta. Zatroubil druhý 
anděl; a jakoby mohutná hora hořící ohněm 
byla vržena do moře. Třetina moře se obrá-
tila v krev a zahynula třetina mořských 
tvorů a byla zničena třetina lodí. Zatroubil 
třetí anděl, a zřítila se z nebe veliká hvěz-
da hořící jako pochodeň, padla na třetinu 
řek a na prameny vod. Jméno té hvězdy je 
Pelyněk. Třetina vod se změnila v pelyněk 
a množství lidí umřelo z těch vod, protože 
byly otráveny.

Pohyb anděla, který na Zem vrhne 
hořící uhlí s kadidlem, je nyní v ranách 
zopakován: Třikrát padá něco hořícího 
na Zem a vody, na stromy, ryby a lodě. 
Dění v nebi se na Zemi promění v kata-
strofu. Kadidlo z chrámu se stane pla-
menným infernem na Zemi. Toto kadilo 
jsou modlitby Božích lidí.

Tato myšlenka je ještě neslýchanější 
než ta ze Zjevení 5,8. My se modlíme 
a Bůh nato odpoví zničením Země! Pro-
síme za mír a moře je ze třetiny zničeno. 
Žehnáme lidem v modlitbě a Bůh zničí 
přírodu.

Jak tomu můžeme rozumět?

a) Zaprvé platí, že moc modliteb 
nemůžeme přecenit. Děje se toho 
mnohem více, než si necháváme zdát. 
Vládci tohoto světa a finanční lídři 
chtějí určovat podobu tohoto světa 
a rýžovat z něj. Ve skutečnosti však 
k utváření tohoto světa dochází tajně, 
v modlitbách svatých. Americký pre-
zident může usilovat o dosažení svě-
tového míru, ale ve skutečnosti pomě-
ry tohoto světa spočívají v modlících 
se rukou Božích lidí. Když se modlí-
me, hne se nebe a Země se otřásá. 

b) Zadruhé jsme si již osvětlili, že kata-
strofy pečetí a polnic mají misijní cíl. 
Jsou varováními, skrze která mají lidé 
dojít k obrácení a víře (viz. Zj 9,20-
21). Boží cesty mohou být těžké, ale 
mají dobré cíle. Krutost nespočívá 
v Boží podstatě, nýbrž v lidském vzpí-
rání se.

ZJEVENÍ (9. díl) – kniha, jež činí 
člověka šťastným 
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c) Zjevení proto srovnává zvěstování 
a modlitbu církve s úlohou, kterou 
měli starozákonní proroci. Takový 
Mojžíš nechal na Egypt dopadnout 
rány, aby izraelský národ mohl být 
vysvobozen ze zotročující nadvlády 
Egypťanů. Jednou z těchto ran bylo 
proměnění sladké vody v krev, jak se 
tomu děje také u třetí polnice. Jistý 
Eliáš nechal padat oheň z nebe, aby 
byla ukončena tyranie bezbožnos-
ti královny Jezábel. Na oba proroky 
navazuje 11. kapitola Zjevení, kde 
dělají přesně to, co je vyobrazeno 
v ranách polnic (v. 3-6):

A povolám své dva svědky, a oblečeni 
v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě 
stě šedesát dní.“ To jsou ty dvě olivy a ty 
dva svícny, které stojí před Pánem země. 
A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne 
oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele; 
takto zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit. 
Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, 
aby nebylo deště za dnů jejich prorokování, 
a mají moc proměnit vody v krev a sužovat 
zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv 
budou chtít.

Bůh své církvi svěřuj jako úkol pro-
rockou službu: Bůh sužuje Zemi, aby 
zvěst církve byla slyšena a přijímána. 
Církev má zase šanci na sužované Zemi 
ohlašovat vykoupení ze soudu. 

d)  Začtvrté šestá pečeť jasně ukáza-
la, že na konci časů se lidé nebudou 
bát katastrofy a náhlé smrti, nýbrž 
setkání s Beránkem u posledního 
soudu, po smrti (Zj 6,16). Katastro-
fy jsou kruté, ale mnohem hrozivěj-
ší je osudový okamžik, kdy se viník 
postaví před Boží trůn bez obhájce 
a bude poslán do zatracení. To, že si 
Bůh dovolí vyslovit brutální varování, 
začíná být pochopitelné, až když vez-
meme v potaz tyto děsivé vyhlídky 
budoucnosti. 

To je pro západní křesťanství, které se 
obává hrozných věcí a nechce na nich 
mít vinu, obrovská výzva. To, že máme 
Boha, který sužuje Zemi, aby ji vedl 
k pokání, zní dost nebezpečně. Je to 
Bůh, kterého by lidé rádi drželi na uzdě. 

Ještě horší je však myšlenka, že 
křesťané jsou svými modlitbami „spo-
luvinní“ na těchto ranách. Tato myšlen-
ka je neslýchaná a těžko by si některý 
křesťan dovolil ji vyslovit. Důsledkem 
by bylo přesně to, co je popsáno ve Zje-
vení 11,10:

Obyvatelé země budou z toho mít radost, 
budou jásat a navzájem si posílat dary, pro-
tože tito dva proroci jim nedopřáli klidu.

Národy se zaradují, až ti dva proro-
ci zmizí. Protože lidé nevěří na soud 
v budoucnosti, nechtějí v přítomnosti 
ani žádná varováním před ním. 

Avšak uprostřed katastrof vzniká 
nová otevřenost vůči evangeliu. Po člo-
věkem způsobené katastrofě druhé 
světové války mnoho lidí našlo víru. Za 
neštěstí povodní v Asii a zemětřesení 
na Haiti mnoho přeživších činilo pokání 
a obrátili se k Bohu. 

Neznám nikoho, kdo by se modlil za 
katastrofy. Bůh rozhoduje, co se stane 
z našich modliteb. Ve Zjevení 8 nám 
každopádně Bůh ukazuje také univer-
zální dimenzi modlitby. Skrze naše 
modlitby se zjevuje Boží velikost a síla, 
lidé se lekají před jeho mocí. Tak, jako 
počátkem moudrosti je bázeň před Hos-
podinem (Přísloví 1,7), tak může kata-
strofa, osobně nebo všeobecně, umoud-
řit lidi, aby se obávali soudu a hledali 
Boží milost.

Stupňování ran

Jako u čtyř jezdců ve Zjevení, jsou 
i první čtyři polnice ucelenou skupinou:

Zjevení 6 Zjevení 8-9

1. jezdec 
 

1. polnice: 
⅓ stromů

2. jezdec 2. polnice: 
⅓ moře

3. jezdec 3. polnice: 
⅓ sladkých vod

4. jezdec 4. polnice: 
⅓ nebeských 
těles

Mučedníci 
pod oltářem

5. polnice: 
démonská muka

Poslední soud 
nad lidmi

6. polnice: 
démonská válka 
- ⅓ lidí

Po čtvrté pečeti byla tématem otázka 
spravedlnosti a soudu za mnohé nespra-
vedlivé vraždy Božích lidí. Po čtvrté pol-
nici následuje drastické stupňování ran. 
Jsou silnější, způsobují větší trápení 
a postihují stále více lidí. Kromě toho 
teď nejsou už jen „přírodními úkazy“ 
jako hlad a nemoc nebo neobvyklé pří-
rodní jevy jako krvavá voda a zničené 
stromy, nýbrž démonská muka. Zatím-
co v prvních čtyřech polnicích jsou lidé 

zasaženi jen nepřímo (skrze následky 
na přírodě), pátá a šestá polnice se jich 
dotýká přímo a bolestně, respektive 
smrtelně.

Tlak stoupá 

Bůh stupňuje tlak v očekává-
ní, že lidé ještě budou činit pokání. 
 Nyní svůj účinek i označení (9,3-4):

Z dýmu se vyrojily kobylky na zem; byla 
jim dána moc, jakou mají pozemští škorpi-
óni. Dostaly rozkaz neškodit trávě na zemi 
ani žádné zeleni ani stromoví, jenom lidem, 
kteří nejsou označeni Boží pečetí na čele.

Skutečnost, že kobylky vylézají z pro-
pasti (9,1-2) a nežerou nic zeleného, 
což by bylo pro kobylku něco opravdu 
zvláštního, ukazuje, že se zde jedná 
o jiné bytosti než nám známé kobyl-
ky. Ukazuje to také následující popis 
v 7. verši a dále: Ty kobylky vypadaly 
jako vyzbrojená válečná jízda; na hla-
vách měly něco jako zlaté věnce, tvář 
měly jako lidé, hřívu jako vlasy žen, ale 
zuby měly jako lvi. Měly něco podob-
ného železným pancířům a jejich kří-
dla hřmotila, jako když se množství 
spřežení řítí do boje. A měly ocasy jako 
škorpióni a v nich žihadla, aby jimi trýz-
nily lidi po pět měsíců.

Také šestá polnice přináší nezvyklá 
stvoření, totiž miliardový zástup jezd-
ců vedených čtyřmi anděly. Tito andělé 
jsou pravděpodobně také určitým dru-
hem démonů, protože ve 14. verši je 
napsáno, že byli spoutaní, což není pro 
Boží anděly obvyklé, ale spíše to nazna-
čuje, že zde byly dlouhou dobu až do 
tohoto okamžiku zadržovány ďábelské 
bytosti. Koně zabijí třetinu lidí ohněm, 
kouřem a sírou ze svých tlam a ocasů. 

Je však těžké odhadnout, co zde Jan 
vlastně viděl. Zřejmé však je, že je to 
stále horší: Nejprve byla spálena třeti-
na vší zeleně, poté byla zničena třetina 
moře, poté třetina všech sladkých vod, 
poté třetina nebeských těles. Poté jsou 
všichni lidé mučeni a nakonec třetina 
lidí zabita. 

Boží lidé trpí přírodními katastrofami 
stejně jako mnozí další. Ze zvláštních 
démonických ran páté a šesté polnice 
jsou však vyňati. To také ukazuje, že zde 
působí okultní síly, před kterými člově-
ka chrání Boží označení: Moci temnoty 
mohou sáhnout jen na vlastní lidi, avšak 
ne na Boží vlastnictví.

biblický výklad
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recenzie

Dobrá zvesť 
ukrytá v príbehochObčas sa ma ľudia v mojom okolí, ve-

diac že som veriaca, pýtajú na život po 
smrti. Naposledy som sa o tejto téme 
bavila s jedným kolegom v práci. Vypy-
toval sa ma, keď teda život smrťou ne-
končí, čo bude po vzkriesení? Ako budú 
vyzerať tie nové telá a ako to bude vy-
zerať v nebi? (Pretože by sa samozrejme 
radšej ocitol hore v nebi ako tam dole.)

nášať ľuďom zvesť evanjelia. A nielen 
dospelým. Deti si v tomto smere počí-
najú oveľa rozumnejšie. Dokážu jed-
noducho a úprimne veriť, bez zbytoč-
ného mudrovania, podozrievania alebo 
špekulácií nad nepodstatnými detailmi. 
Sám Pán Ježiš hovorí (Mt 19,14): Nechaj-

jej mamy sa Sammy aj s otcom presťa-
hovali na sever Kanady do krásnej, no 
drsnej a studenej prírody. Sammy tu po-
stupne našiel svoj nový domov a zažil tu 
napínavé dobrodružstvá. Počas jedné-
ho z nich sa dozvedel o Pánovi Ježišovi 
a možnosti získať večný život. A tiež sa 

Na takéto otázky zvyknem odpovedať 
pomerne stručne: zopár údajov o nebi 
nám Boh odkrýva v Biblii (čo je jediný 
zdroj relevantných informácií), ale v zá-
sade nie je podstatné nad tým príliš špe-
kulovať. Ja sa pokojne nechám prekva-
piť, aké to tam bude. To najdôležitejšie 
je hlavne BYŤ TAM, mať tam zaistené 
miesto. A jedinou cestou k Bohu, jedi-
ným spôsobom, ako sa dostať do neba, 
je viera v Ježiša Krista a Jeho obeť na 
kríži. 

Žiaľ, že na tomto bode veľa ľudí stros-
kotá (vrátane môjho kolegu). Zdá sa im 
to príliš obyčajné, príliš jednoduché 
a možno podozrivé v dnešnej dobe len 
tak bez výhrad niečomu uveriť a zaistiť 
si miesto niekde, kde si to nemôžem už 
dopredu podrobne preskúmať.

Napriek tomu je dôležité neustále pri-

te deti a nebráňte im prichádzať ku mne, 
lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. 
A na inom mieste dodáva (Mt 18,3): 
Amen, hovorím vám, že ak sa neobrátite 
a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do 
nebeského kráľovstva. 

Nedávno som čítala zopár kníh, ktoré 
môžu byť pri šírení evanjelia nápomoc-
né, kde sa môže detský i dospelý čita-
teľ stretnúť s Bohom, s Pánom Ježišom 
Kristom a so zvesťou o spasení a več-
nom živote.

Vo vydavateľstve Šíření Písma svaté-
ho vyšli od autorky Bettiny Kettschau 
dve  pekné knihy pre malých dobrodru-
hov:

Dobrodružství na Coatsově ostrově 
(2016, 70 strán) je jednoduchý, krátky 
ale napínavý príbeh 14-ročného chlapca 
Samuela a jeho priateľov. Po smrti svo-

mohol na vlastnej koži presvedčiť, aké 
kruté následky môže mať, keď človek 
premešká svoju príležitosť.

V druhej časti Vojákův poklad (2017, 
72 strán) sa Sammy z tajomného den-
níka dozvie zopár rád, čo treba robiť, 
keď niekto už prijal Pána Ježiša do svoj-
ho srdca. No a samozrejme znova zažije 
spolu s priateľmi napínavé dobrodruž-
stvo uprostred mrazivej kanadskej prí-
rody. Nakoniec sa aj jeho priateľ Matiu-
se pod vplyvom ťažkých okolností za-
myslí nad tou najdôležitejšou otázkou 
života:

„Věříš opravdu tomu, že Ježíš nás 
tady venku vidí? Že Ježíš zůstává, i když 
zemřeš, když už opravdu není žádné 
východisko?“ Matiusův hlas zněl nalé-
havě.

„Ano!“ řekl Sammy pevně.
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JANA ČÍŽOVÁ

pách Jack nakoniec našiel nielen svo-
ju pozemskú rodinu, ale na obraze tej-
to rodiny mohol spoznať, ako ho milu-
je nebeský Otec, ktorý by si ho tiež rád 
„adoptoval“. A tak mohol Jack položiť 
zásadnú otázku: „Čo mám urobiť preto, 
aby si ma Boh osvojil?“ a dostal na ňu 
aj jasnú odpoveď. No nejaký čas s tým 
zápasil, pretože si bol vedomý svojich 
zlých skutkov a bál sa sklamania, ak 
by sa Boh náhodou rozhodol, že takého 
chlapca do svojej rodiny nechce.

No a na záver aj jedna kniha pre do-

koniec spoznať, že ich život bude napl-
nený, jedine ak ho odovzdajú do rúk Je-
žiša Krista.

Táto kniha ma zaujala predovšetkým 
svojou autentickosťou. Príbehy nie sú 
opísané zvonka, vonkajším pozoro-
vateľom, ale píšu ich samotní aktéri. 
Píšu veľmi otvorene o svojich pocitoch 
a myšlienkach, o svojom hľadaní, svo-
jich pádoch a prehrách, o svojich pr-
vých stretnutiach s kresťanmi. A pre-
dovšetkým, veľmi jasne opisujú svoj boj 
s prijatím evanjelia.

recenzie

„Já v Něho vlastně věřím už dlouho,“ 
řekl Matiuse, „ale tady venku, v té hroz-
né zimě, tady jsem Pána Ježíše prosil 
o odpuštění, že jsem ho nechal tak dlou-
ho čekat a dělal jsem si, co jsem chtěl. 
A prosil jsem Ho, aby přišel do mého 
života a abych u Něho mohl být v životě 
i ve smrti. Myslíš, že na to přistoupí?“

Zvyšok sa už dozviete v týchto dvoch 
tenkých knižkách plných dobrodruž-
stva.

Keď som pri detských knihách, nedá 
mi nespomenúť veľmi pekný a špeci-

fický príbeh od autorky Jennifer Rees 
s názvom Postrach Longfieldu (MSEJK, 
2010, 107 strán). Spájajú sa v ňom dva 
rozmery osvojenia dieťaťa – jednak 
v rovine pozemskej (z pohľadu rodičov 
i z pohľadu dieťaťa), a tiež „osvojenie“ 
do rodiny Božej.

Dvanásťročný Jack sa za svoj krátky 
život stihol stať podpaľačom, zlodejom, 
bitkárom, klamárom a všeličím iným, 
len nie poslušným dieťaťom. Jeho život-
nou filozofiou bolo nenávidieť všetkých 
okolo seba, aby to menej bolelo, keď 
ho opustia. Jack bol totiž sirota a puto-
val od jedného pestúna k druhému. Raz 
sa ale dostal do veľmi zvláštnej rodiny. 
Čím viac vystrájal, tým viac mu dáva-
li najavo svoju lásku. Vôbec sa nechys-
tali opustiť ho a on ich nakoniec už ne-
vládal nenávidieť. Po mnohých útra-

spelých. Autor Wolfgang Bühne dal do-
hromady deväť zaujímavých životných 
svedectiev, ktoré vyšli pod názvom Túž-
ba oklamaných, Späť zo slepej uličky 
(MSEJK, 2009, 137 strán). Sú to sku-
točné príbehy ľudí, ktorí spoznali, že 
v ich živote niečo chýba. Hľadali to na 
rôznych miestach, niektorí u pankáčov 
a neonacistov, iní v drogách, peniazoch, 
v sláve a uznaní, vo východných nábo-
ženstvách alebo dokonca v okultizme… 
No nakoniec všetci museli uznať, že ani 
v jednej z týchto vecí nenašli to, čo hľa-
dali. Niektorí skončili vo väzení, iní sa 
pokúsili o samovraždu alebo sa roky 
trápili s neutíchajúcimi výčitkami sve-
domia, ktoré im pripomínalo ich nena-
praviteľné životné zlyhania. Vďaka neú-
navnej práci kresťanov, ktorí neprestali 
šíriť zvesť evanjelia, mohli všetci títo na-

V tomto sú osobné svedectvá nena-
hraditeľné. Podať ľuďom teóriu je jed-
na vec, ale celkom inak môže zapôso-
biť, keď si prečítajú, ako to niekto prežil 
na vlastnej koži, ako sa so zvesťou evan-
jelia vyrovnal, ako sa to v praxi robí – 
predstúpiť pred Boha, činiť pokánie, po-
zvať Ho do svojho života, žiť s Ním kaž-
dý deň.

Preto ma vždy poteší, keď aj v tomto 
časopise vidím osobné svedectvá. Rada 
by som povzbudila všetkých, ktorí zva-
žujú, že by mohli napísať svedectvo zo 
svojho života (nielen zo svojho znovu-
zrodenia, ale aj z následného života 
s Bohom), aby tak urobili. Pre niekoho 
ďalšieho môže byť vaše svedectvo veľ-
kou pomocou.
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misia

Služba cirkvi 

Slovenské kresťanské zbory majú už 
12 rokov živý vzťah so zbormi v Zambii. 
Finančne už viackrát podporili služ-
bu domácich cestujúcich evanjelistov 
a učiteľov, ktorí za sebou nemajú žiad-
nu silnú misijnú agentúru. Vzťahy boli 
podporené aj niekoľkými návštevami 
v Zambii a stretnutiami na medziná-
rodných bratských misijných konfe-
renciách. Tu uverejnená správa podáva 
pohľad zvnútra na službu zboru v Mon-
ze v Južnej provincii. 

Monze Mission Chapel, 

4. januára 2018

Milí bratia a sestry, s radosťou Vás po-
zdravujeme na začiatku roka a chceme 
sa obzrieť s vďačnosťou Pánovi za ten 
uplynulý a s dôverou pre ten rok pred 
nami. Aj Vám prajeme Božie požehna-
nie v roku 2018.

Chceme Vám pri tejto príležitosti po-
ďakovať za to, že stojíte po našom boku 
vo svojich modlitbách a partnerskej pod-
pore. Ďakujeme, že ste súčasťou toho, čo 
Pán koná na juhu Zambie pre budova-
nie Jeho kráľovstva tu na zemi. Aj my sa 
modlíme neprestajne za Vás. Spolu tvorí-
me tím, napredujúci vo viere, zaháňajú-
ci tmu nepriateľa a dosahujúci víťazstvá 
v južnom regióne Zambie aj ďalej.

Ako rodina Monze Mission pokraču-
jeme v našich každodenných činnos-
tiach, zameraných na zasiahnutie ľudí 
evanjeliom Ježiša Krista.

Detský kútik

Služba sirotám a iným zraniteľným 
deťom v našej komunite pokračova-
la. Za minulý rok sme mohli poskytnúť 
podporu mnohým z nich formou škol-
ských pomôcok, uniforiem, obuvi, kníh, 
školného atď.

Nedeľná škola pokračovala pod vede-
ním štyroch učiteľov a učiteliek, ktorí 
verne vyučujú deti Božie Slovo. V súčas-
nosti máme 87 detí, ktoré sú takto vzde-
lávané každú nedeľu.

Evanjelizácia na verejnosti

Evanjelium sme verejne kázali 18. ja-
nuára na hlavnom trhovisku v Monze 
a 6. marca na sídlisku Manungu. Pán 
nám umožnil kázaným slovom zasiah-
nuť mnoho duší, ktoré boli privedené 
do Jeho kráľovstva. V zbore pokračuje 
následná práca s obrátenými. Ľuďom 
na uliciach tiež rozdávame evanjelizač-
né traktáty.

Seminár pre manželské páry

Zbor pripravil 24. júna jednodňový 
seminár pre manželov. Prihovoril sa im 
brat Murray Grindlay z Nového Zélan-
du. Je starším zboru Vivian Street Go-
spel Hall vo Wellingtone a tiež cestujú-
cim kazateľom, ktorý slúži v mnohých 
krajinách. Náš zbor pozval aj veriacich 
z iných zborov v Monze a bol to dobre 
strávený čas nielen pre manželské páry, 
ale aj pre pastorov, ktorí sa mohli spolu 
učiť z Božieho Slova.

Veľká evanjelizácia

Veriaci, ktorí spolu tvoria Kristovo telo 
v Monze v spolupráci s Healing Jesus 
Campaign Ministries (evanjelista Dag 
Heward-Mills) usporiadali 17. augus-
ta veľkú evanjelizáciu pre celé mesto. 
Zhromaždili sa tam tisícky ľudí a poču-
li mocné kázanie evanjelia a mnoho ľudí 
odovzdalo svoje životy Pánovi. Odvtedy 
sme pokračovali s následnou prácou.

Národný deň modlitieb

18. október bol vyhlásený v Zambii 
za štátny sviatok, venovaný modlitbám 
a pôstu. Spoločne sa k celej krajine na 
modlitbách pridali aj kresťania v Monze.

Svadba

21. októbra som bol (Smart) pozva-
ný poslúžiť ako sobášiaci na veľmi pes-
trej svadobnej slávnosti, ktorá sa konala 
v Kabwe v Centrálnej provincii Zambie.

Konferencia Keswick Convention

Hosťom konferencie, ktorá trvala od 
30. októbra do 3. novembra, bol Dr. Ar-
nold Doobay z Toronta v Kanade. Kon-
ferencia bola zameraná na praktický ži-
vot veriaceho v osobnom posvätení ži-
vota podľa Písma pred Pánom a pred 
svetom. Náš zbor pozval aj vedúcich 
bratov z iných zborov. Pre všetkých 
bolo veľkou výzvou počúvať nekompro-
misné pravdy z Božieho Slova. Ďakuje-
me Pánovi za pôsobenie Jeho Ducha po-
čas konferencie.

na juhu 
Zambie

Smart Fundi
Svadobné 

zhromaždenie
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SMART FUNDI
STARŠÍ MONZE MISSION CHAPEL
PREKLAD A ÚPRAVA PETER KOZÁR

Brat Doobay je riaditeľom MATE/FCC 
- Misia na podporu teologického vzdelá-
vania a Priatelia oddaní vzájomnej sta-
rostlivosti („Mission for Advancing The-
ological Education & Friends Commit-
ted To Caring“). Tieto združenia pomá-
hajú cirkevným zborom aj vládnym or-
ganizáciám v mnohých rozvojových 
krajinách.

Ak to bude Božia vôľa, zbor by chcel 
usporiadať podobnú konferenciu aj 
koncom tohto roka a brat Doobay je 
znova pozvaný ako hosťujúci rečník.

Koniec roka

31. decembra sa zišla celá zborová ro-
dina Monze Mission. Spolu sme jed-
li, pili a ďakovali Pánovi za Jeho ver-
nosť v uplynulom roku. Ako obyčajne 
program vyplnili deti z nedeľnej ško-
ly scénkami, básňami, recitáciou biblic-
kých veršov spamäti; rôznymi svedec-
tvami sa pridali ďalší bratia a sestry.

Zodpovednosť v širšej komunite

Brat Smart pokračoval v službe vo Vý-
bore pre zdravotnícku pomoc v Zambii 
(HHZ) a Vzdelávacom výbore okresu 
Monze (DEBS) ako podpredseda. HHZ 
je kresťanská mimovládna organizácia, 
ktorá sa usiluje zlepšiť životnú úroveň 
postihnutých ľudí pomôckami ako ko-
lieskové kreslá a barly a pod. Organizá-
cia tiež podporuje odkázané osoby ako 
siroty a chudobné deti, vdovy, seniorov 
a chronicky chorých v našej komunite. 
(Viac o organizácii je na www.hhi.org.
uk.)

Potreby spojené so službou

Ako zbor dôverujeme, že Pán Boh 
nám pomôže získať prenosný počítač 
a projektor, ktorý by sme mohli vyu-
žívať pri evanjelizácii v odľahlých ob-
lastiach. Tiež potrebujeme Biblie a iné 

kresťanské knihy; nie všetci veriaci si 
môžu dovoliť vlastnú Bibliu, čo by im 
pomáhala v osobnom duchovnom ras-
te. Veríme, že aj vďaka naplneniu tých-
to potrieb budú privedené tisíce ľudí do 
Božieho kráľovstva.

Z našej rodiny

Našej rodine sa vcelku dobre darí. 
Sme veľmi vďační za Vaše modlitby. 
Florence pracuje v zdravotníctve. Naša 
dcéra Mapalo je siedmačka a syn Bupe 
tretiak a v škole dobre prospievajú; Ma-
palo bude mať v tomto roku záverečné 
skúšky.

Námety na modlitby

Prosíme Vás, aby ste sa modlili
- za ovocie úspešnej evanjelizácie a ká-

zania na uliciach Monze,
- za podporu pre siroty a zraniteľné 

deti,
- za miestny zbor v Monze aj menšie 

zhromaždenia v okolí,
- za získanie tak veľmi potrebných Bib-

lií a kníh pre novoobrátených,
- za získanie počítača s tlačiarňou 

a projektora.

misia

Evanjelizačné zhromaždenie

Národný deň modlitby

Evanjelizačné zhromaždenie



JÁN KUČERA
TEXTY ´82 

(Títovi 2,13)

Ani si neviem predstaviť

Otcovu, Božiu tvár,

ako sa v prúde Jeho slov

rozvíja vonná jar.

Ani si neviem predstaviť

zo zlata, periel chrám,

kde bolesť, smútok odlietli,

spasených zneje žalm.

Ani si neviem predstaviť

ako to bude tam,

Pán keď ma domov zavolá

k nadhviezdnym výšinám.

Ani si neviem predstaviť

čo všetko čaká ma,

aká len krása úžasná,

na zemi neznáma.

Ani si neviem 
           predstaviť...
očakávajúc splnenie blahoslavenej nádeje …

Viem iba jedno, jediné –

krajšieho miesta niet!

Bude tam predsa Pán Ježiš

uprostred večných liet.

Hoci tak mnoho uvidím,

najradšej budem s Ním.

Pridám sa k Jeho oslave,

k zástupom nebeským.


