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Hotel Orlí hnízdo ve Szczyrku, 
malebné rekreační oblasti v polských 
Beskydech, hostil ve dnech 21.–23. 
června účastníky jubilejní konferen-
ce polských bratrských sborů (Kościol 
Wolnych Chrześcijan). Akci připravoval 
rada církve společně s dalšími spolu-
pracovníky dlouho dopředu a na kvali-
tě celého setkání to bylo poznat.

Při registraci jsem obdržel bulle-
tin s texty přednášek a informacemi 
o službách, které bratrské sbory v Pol-
sku nabízejí, dále čerstvý výtisk časo-
pisu Laska i Pokoj a později také čerstvě 
vytištěnou knihu textů Józefa Mrózka 
juniora. Dorazila z tiskárny je 15 minut 
před začátkem. Neodpustím si, aby-
ch nepřipojil, že to byla pro letničního 
vydavatele výzva, protože stihnout to 

v tak krátkém termínu by byl zázrak. 
Když zaznělo slovo zázrak, připomněl 
bratr Bassara trochu s nadsázkou: „Vy 
přece tolik zdůrazňujete zázraky …“ Ta 
poznámka nevyloudila u dodavatele 
jen úsměv, ale i odhodlání, takže kniha 
nakonec dorazila na místo v pravý čas. 

O moderaci celé konference se posta-
rala dvojice, která představovala dvě 
generace pracovníků, Adama a Jonáše 
Malkiewiczovy. Symbolicky a při tom 
velmi názorně představili život sou-
časného bratrského hnutí. Otec, který 
má dlouholeté zkušenosti se zakládá-
ním nových sborů, a syn, který stojí 
v rozvíjející se službě mladé generaci. 
Zkušenost se zde snoubila s nadšením 
a invencí. Vždyť invence byla vždy 
v DNA bratrského hnutí, které bylo 

svými novými přístupy nakažlivé. Krea-
tivní moderace bratrů Malkiewiczových 
přetékala invencí, ale i pokorou a vděč-
ností.

Vystoupení jednotlivých řečníků 
prokládala recitací vlastní poetické 
duchovní tvorby sestra Angelika Adam-
czyk. Pohlazení duši působila hudební 
skupina, která společný zpěv provázela 
současnými chválami i starými známý-
mi písněmi, avšak v novém přitažlivém 
aranžmá. Bylo radostí se jimi nechat 
vést ve chválení Boha.  Hudebníci byli 
z různých sborů, ale na konferenci 
vystupovali velmi sehraně.

Zahraniční řečníci byli tentokrát 
pozváni z České republiky a ze Sloven-
ska. Vždyť zakladatelé bratrského hnutí 
v Polsku, byli úzce spojeni se zakladate-
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li v Českých zemích a ze Slovenska. Tomuto spojení byla věnována 
přednáška Jaromíra Andrýska pod názvem Lech a Čech spojeni v jed-
no, která připomněla úzkou spolupráci obou zakladatelů J. Mrózka 
a F. J. Křesiny. Peter Kozár přispěl výkladem Žalmu 133, na jehož 
pozadí zdůraznil potřebu různorodosti a jednoty, které jsou pro 
duchovní společenství požehnáním. Různost duchovních darů se má 
projevovat ve společenství jednoty. Bratr Pavel Boháč vyřídil účast-
níkům pozdrav od českých sborů, které ještě nedávno zastupoval.

Vedle přednášek nabídla konference i celou řadu seminářů zamě-
řených na práci s jednotlivci i se skupinami, která vede k rozvoji 
sborů a zakládání nových. Jiné byly zaměřeny na duchovní rozvoj 
rodiny a práci s mladou generací. Pozoruhodným nástrojem v šíření 
evangelia se v Polsku stala Výstava Biblí, kterou navštěvují doslo-
va tisíce lidí. Ti se seznamují s příběhem vzniku a zachování Bible, 
jakož i s jejím obsahem. Jedním z jejích příběhů končí každá pre-
zentace a poutavě vyprávěný text obyčejně způsobí u posluchačů 
zvědavost a hlad po dalších příbězích. Ve městech pak vznikají nové 
skupiny čtení Bible, což není vedlejším produktem výstavy putují-
cí Polskem, ale vlastně jejím cílem. Více z bohaté nabídky výstavy 
najdete na webových stránkách www.wystawabiblii.pl.

Součástí konference byla i bohatá nabídka duchovní literatu-
ry, nahrávek mluveného slova a hudby. Přitažlivým titulem se sta-
la disertační práce o vzniku bratrských sborů v Polsku od Janusze 
Sobiecha, která vyšla pod názvem Pierwochrześcijanie a podtitulem 
Zrzeszenie Zwolenników Nauki Pierwotnych Chrześcijan w latach 1912-
1947. Publikace, která by ve sborových knihovnách neměla chybět. 
Její autor, ač není součástí hnutí, se vyznal z toho, že se díky pětile-
tému studiu všech starých dokumentů, jejichž množství ho zasko-
čilo, doslova přenesl do doby vzniku a počátků na svou dobu dost 
neobvyklého hnutí. 

Mile na mne zapůsobila výzva, aby dopředu přišli všichni účast-
níci nad 75 let. Vystoupilo jich dvanáct, a to ve věku 75 až 90 let. 
Dostali růži a zazněla myšlenka, že není důležité, jak člověk začne, 
ale jak skončí. Jeden z nich se okamžitě ohradil, že oni ještě nekončí. 
Sklidil aplaus, který zrcadlil sympatie se všemi, kteří nás na cestě 
následování předcházejí a jsou trvalým příkladem.

Nejmladší účastníci měli své aktivity v klubech a také celoden-
ní vycházku do hor, ze které poslali účastníkům fotodokumentaci 
a pozdrav. Neodradil je ani déšť, který se během výletu spustil.

Účastníci trávili volné chvíle rozhovory a jedna z večeří byla pořá-
dána formou grilu pod otevřeným nebem. Konference tak získala 
doslova rodinnou atmosféru. Cítil jsem se na ní jako doma. Odjížděl 
jsem spokojený a inspirovaný. Odvezl jsem si spoustu dojmů z osob-
ních rozhovorů a nejedno pozvání do sboru. Uvědomil jsem si, že 
přátelství Lecha a Čecha, které stálo na počátku hnutí, by se mělo 
dále rozvíjet, protože je velkým bohatstvím. Jsem za ně Pánu Bohu 
opravdu vděčný.

JAROMÍR ANDRÝSEK
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tiráž

Milí čtenáři,
číslo časopisu, jež držíte v ruce, se 

snaží z různých perspektiv přiblížit 
pojem single. Jeho význam se mění pod-
le kontextu, v němž je zrovna užit. Nej-
častěji se jím označuje osoba, která je 
svobodná a nežije tedy v manželském 
svazku. Žít jako single má své limity, 
ale i příležitosti, jak lépe naplnit přijaté 
poslání. Často to není otázka naší volby, 
ale životních okolností, v nichž se čas-
to proti své vůli ocitáme. Můžeme svou 
situaci přijmout a smířit se s ní, nebo se 
ji snažit změnit. V každém případě, by-
chom se měli pokusit jí porozumět jako 
Boží řeči k nám. Co mě tím chce Pán 
naučit?

Vedle rodinného může mít slovo sing-
le i náboženský kontext. Může označo-
vat člověka, který sám sebe vnímá jako 
křesťana, ale nežije ve společenství. 
Nevyhledává ho. Má proto své důvody. 
Může to být nedůvěra vůči druhým, 
nebo zklamání či frustrace. Může to být 
přílišná zaměstnanost či spoléhání na 
technologie, které mu prožitek spole-
čenství nahrazují prostřednictvím soci-
álních sítí. Takový stav je vnímán spíše 
jako anomálie. Blíže se o tom dočtete 
v článku Spolu po Veľkej Noci.

Se zajímavým impulsem přichází člá-
nek Krehkí, a predsa neporazitelní. Odvo-
lává se na zaslíbení neporazitelnosti, 
které je určeno církvi jako komunitě, 
ne jednotlivci. Jednotlivec je poměrně 
křehký. Je sužován a tísněn, často bez-
radný a zoufalý, srážený k zemi, ale pře-
sto nehyne. Mimo přímé Boží pomoci je 
posilován společenstvím církve, která 
ho zmocňuje a vrací mu ztracenou rov-
nováhu.

Člověk byl stvořen pro společenství, 
jako muž a žena, jako součást rodiny, 
součást čeledi, rasy a národa, který tvoří 
jeho identitu a sounáležitost. Člověk je 
obrazem Boha, nese jeho podobu. Bůh 
vystupuje v Bibli jako Otec, Syn a Duch 
svatý. Dokonce i misijní poslání nás na 
tuto skutečnost upozorňuje (Mt 28,19n): 

Bůh
a single?

Jděte ke všem národům a získávejte mi 
učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna 
i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali 
všecko, co jsem vám přikázal.

Člověk nese podobu Boha, která 
má povahu trojjediného společenství 
Otce, Syna a Ducha svatého. Ve jméno 
takového Boha máme křtít ty, kteří se 
prostřednictví nového narození stávají 
součástí Boží rodiny. Stávají se Božími 
dětmi a součástí Božího království, jsou 
jeho občany a jako takoví jsou součásti 
úzké komunity rodiny i širší komunity 
království. Přestává být single a odráží 
tak povahu Boha, který také není single, 
nýbrž Trojjedinný.

Je to společenství důvěry a lásky, 
v němž Otec miluje Syna a Syn Otce. 
Společenství důvěry, které se přenáší 
k nám na zem a proměňuje každého, 
kdo se mu otevírá. Každému, kdo se cítí 
osamocen a touží po přijetí, kdo hledá 
svůj protějšek, kdo se chce stát součástí 
Boží rodiny a Božího království.

Když jsem procházel obdobím svého 
duchovního hledání, byla to právě tato 
otázka, která změnila můj život. Chceš 
přijmout Ježíše jako svého Záchrance 
a Přítele? Toužil jsem poznat Boží krá-
lovství a stát se součástí Boží rodiny, ale 
nevěděl jsem, že se to může stát vírou 
v Ježíše a přijetím jeho nabídky. Uvě-
řil jsem, přijal ho a on velkoryse přijal 
mne. Jsem mu za to opravdu vděčný.

Milí čtenáři, jménem redakce Vám 
přeji příjemnou četbu, která Vám, jak 
doufám, zprostředkuje vědomí a pocit, 
že nejste, duchovně viděno, single.

ženatý s Ivanou, otec 
čtyř dětí, dědeček, 
pastor a učitel 
Křesťanského sboru 
Č. Těšín, redaktor 
časopisu, vedoucí 
komunitního centra.

Jaromír Andrýsek
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úvaha k tématu

JAN VOPALECKÝ

HRDINA nežije nezávazně
Autobus plný lidí, kteří mlčí. Fronta 

v hypermarketu, ale nikdo se s nikým 
nebaví. V čekárně u lékaře také nikdo 
nic neříká. Aby tam nebylo tak tíživé 
ticho, hraje tam televize, ve které jsou 
ne příliš duchaplné filmy a reklamy, 
a ty nenápadně diktují, co si má člověk 
myslet.

Objevte rozhovor, který obohatí

Hlubším rozhovorům se lidé spíš 
vyhýbají. Bojí se. Jsou ochotni číst, pře-
mýšlejí o hlubších věcech, ale spolu 
o tom nemluví. Bojí se říct, co si oprav-
du myslí.

Ale když něco řeknou, bývají to pokla-
dy – nebo naopak hluboká prázdnota. 
Každý se bojí, aby ten, s kým si povídá, 
nezískal převahu, neobjevil něco, proč 
by ho mohl znevážit. Proto rozhovory 
často vypadají tak, že se všichni chlubí 
tím, co dělají, co mají, co se jim podaři-
lo – hlavně aby nikdo neodhalil nějakou 
svoji slabost, nedostatek, stinnou strán-
ku. Takové řeči ovšem lidi navzájem 
nespojují, ti jen do sebe narážejí jako 
kulečníkové koule.

Bůh nás však stvořil tak, abychom 
spolu vytvářeli hlubší vztahy. Trvalejší. 
Abychom uměli svěřovat i své slabiny, 
své obavy a neprožívali přitom ponížení 
či pohrdnutí. Kdo najde odvahu o sobě 
prozradit i něco nelichotivého, nějakou 
svou obavu a má přitom před sebou 
důvěryhodného člověka, pozná, co je to 
soucit, někdy třeba i modlitba druhého, 
zjistí, že v tom není sám. To je příklad, 
v čem tkví bohatství vzájemného vzta-
hu.

Trend dnešní doby jako by stál proti 
hlubším myšlenkám a hlubším vzta-
hům. Facebook, maily a internet jsou 
sice skvělé nástroje i pro hlubokou 
komunikaci, zaujmou tím, jak snadno 
se dá komunikovat, ale zůstává jen u té 
komunikace. Hlavně abych komuniko-
val, abych byl vidět, tedy aby druzí vidě-
li, že taky existuji. Vlastní obsah bývá 
velmi mělký, prostě jen aby řeč nestála.

Nic neslibuju

Ještě méně lidí má odvahu postoupit 
na další úroveň. Na úroveň závazku. 
U každé smlouvy, ať pracovní, nájem-
ní či pojistné je vždy výpovědní lhůta. 

Zajímá nás, jak snadno lze vycouvat. 
Sotva si dnes dovedeme představit, že 
bychom vstupovali do něčeho, z čeho 
nelze vystoupit.

Dřív bylo takových nevratných roz-
hodnutí víc – vstup do kláštera, do 
manželství, kdo vystudoval, například 
na lékaře, sotvakdy měnil své povolání. 
Zato dnes se dá vycouvat prakticky ze 
všeho.

Ale Bůh chce, abychom se uměli pro 
některé věci rozhodnout a své rozhod-
nutí nevracet: „Když se zavážeš Bohu sli-
bem, splň jej bez meškání, neboť v hlu-
pácích nemá Bůh zalíbení. Co slíbíš, to 
splň! Lépe je, když neslibuješ, než když 
slíbíš a neplníš.“ (Kazatel 5,3-4)

A tak dnes lidé raději nic neslibu-
jí. Je pravda, že v tom případě žádný 
slib neporuší, ale v podstatě se s nimi 
nedá počítat. Když je o něco požádáme, 
vždycky odpoví: „Možná, ale nic nesli-
buji.“ Bůh však vyzývá: „Učiňte slib 
a splňte jej Hospodinu, svému Bohu!“ 
(Žalm 76,12) To je způsob, jak mu pro-
jevit poctu.

Staň se hrdinou

Zavázat se k něčemu může přinést 
určitá omezení, možná námahu nebo 
dokonce utrpení. Ale obstát a vytrvat 
až do konce je hrdinské. Takovým hrdi-
nou se stal Kristus, který řekl, že půjde 
a člověka zachrání (Iz 6,8). Nenechal 
se odradit, své dílo dotáhl až do konce. 
Díky tomu my máme dnes spasení.

Každý, kdo chce něco dokázat, musí 
se odhodlat k tomu, že se vnitřně 

zaváže jít do rizika, že ho potkají těžkos-
ti a nepříjemnosti. Platí to pro ty, kdo 
chtějí zlézat vysoké hory, kdo se dali na 
náročné studium, ale také pro ty kdo 
vstupují do manželství nebo se rozhodli 
naplno žít s Kristem.

Několik jednotlivých myšlenek 
pro svobodné lidi

Vstoupit do manželství člověka trochu 
omezuje – už není nezávislý a svobodný. 
Zato má někoho, s kým může prožívat 
hloubku života, kterou svobodní neznají.

Ať si vezmeš kohokoli, bude to dřina!

Dnes mají lidé větší obavy než dřív, 
bojí se ovšem jiných věcí: selhání, 
ponížení, nečekaných nepříznivých 
okolností, neshod s druhými, zklamání, 
rozhodování vůbec.

Je dobré se včas naučit žít s druhými 
– naučit se dívat se na věci z pohledu 
druhého, ustoupit, odpustit, obětovat se, 
pokořit se, nést příkoří.

Kolik jsme ochotni investovat do vztahů 
obecně? A kolik do vztahu s těmi 
nejbližšími?

Lidé jako by dnes postrádali dostatečnou 
schopnost žít v trvalém vztahu, neumí 
brát ohled na druhého, nedokážou se 
pro někoho obětovat.
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úvaha k tématu

Křesťan samotář?!
Tématem tohoto čísla časopisu je 

křesťan jako single.1 To se dá vykládat 
různě. Jde především o svobodné neza-
dané osoby, které žijí o samotě a nemají 
životního partnera. To je v dnešní době 
aktuální téma. Označení single se dá 
také vztáhnout na křesťany, kteří vědo-
mě či nevědomě nevyhledávají žádné 
křesťanské společenství. Vyznávají, že 
přijali Krista a věří mu, ale žijí v izolaci, 
bez kontaktů s jinými křesťany. I to je 
dnes aktuální a rozšířený jev. V člán-
ku se chci věnovat právě těmto lidem. 
Kladu si otázku, zda je v pořádku, když 
křesťan žije nezávisle na společenství 
s ostatními křesťany? Co je příčinou, že 
se někteří lidé rozhodli žít jako křesťan-
ští single? A co k tomu říká Bible?

Určitě jste se s nimi už někdy někde 
setkali – s křesťany, kteří vyznávají, že 
věří v Ježíše Krista, odevzdali mu své 
životy, ale nechodí trvale do žádného 
společenství křesťanů. Pokud ano, tak 
jen „na exkurzi“, jako hosté a pozorova-
telé, občas také jako kritici současného 
stavu křesťanství. Vyhýbají se užšímu 
zapojení do společenství, do sborového 
života, jak toho vnitřního, tak i navenek 
ve službě společnosti. Mívají často pře-
kvapivé znalosti Bible, poslouchají na 
webových stránkách vyhlášené kazate-
le, ale svou osobní svobodu a nezávis-
lost si nechtějí dát nikým omezit.

Jde dnes o poměrně rozšířený jev. 
Není to však nic nového. Záznamy 
o takových křesťanech samotářích zná-
me již z druhé poloviny 3. století, kteří 
byli pod vlivem asketického hnutí. Za 
zmínku stojí Pavel Thébský (228-341), 
který se stal poustevníkem za pronásle-
dování křesťanů za císaře Decia, a Anto-
nín Veliký (251-356), bohatý člověk, kte-
rý se po obrácení rozhodl vzdát majetku 
a žít v chudobě. Někdy se tito samotáři 
projevovali určitými extrémy, jako „sty-

1  Wikipedie: Single je osoba, která z růz-
ných důvodů, ať již dobrovolně či nedobro-
volně volí nebo je donucena okolnostmi 
žít život o samotě, tedy bez partnera. Do 
této kategorie spadají relativně mladí lidé 
ve věku 25 až 40 let, kteří se rozhodli žít 
po delší dobu bez partnera proto, aby 
mohli rozvíjet jiné než rodinné životní 
strategie. 

lité“, kteří prožili zbytek života na plo-
šince na vrcholu sloupu, odkud „kázali“ 
příchozím. Údajným prvním českým 
poustevníkem byl Ivan, který žil za dob 
knížete Neklana v lesích poblíž dnešní-
ho Svatého Jana pod Skalou. To bylo na 
přelomu 9. a 10. století. Takoví křesťané 
tedy byli vždycky. Je to ale ten správný 
způsob života křesťana?

Co říká Bible o životě křesťanů?

Největším zdrojem informací o životě 
prvních křesťanů je nepochybně kni-
ha Skutků. Ta velmi plasticky ukazuje 
život církve. Důležitými větami z této 
knihy jsou tato prohlášení: „Ti, kteří při-
jali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se 
k nim toho dne na tři tisíce lidí. Vytrva-
le poslouchali učení apoštolů, byli spo-
lu, lámali chléb a modlili se… Každé-
ho dne pobývali svorně v chrámu, po 
domech lámali chléb a dělili se o jídlo 
s radostí a s upřímným srdcem. Chvá-
lili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán 
denně přidával k jejich společenství ty, 
které povolával ke spáse.“ (Sk 2,41-47) 
V následujících kapitolách pak můžeme 
vidět, jak vznikaly jednotlivé církve na 
různých místech. Křesťané prožili vel-
kou část svého života společně v míst-
ních společenstvích – sborech či círk-
vích. Ne, že by tam byli trvale uzavřeni 
a izolováni od okolního světa. Naopak 
– kniha Skutků ukazuje, jak putovali na 
různá místa, aby tam zvěstovali Krista 
a zakládali nová společenství podle Ježí-
šova odkazu: „Jděte ke všem národům 
a získávejte mi učedníky, křtěte ve jmé-
no Otce i Syna i Ducha svatého a učte 
je, aby zachovávali všecko, co jsem 
vám přikázal.“ (Mt 28,19.20) Přitom se 
však neustále společně scházeli, aby 
se vzájemně povzbuzovali a inspirovali 
k rozhodnému životu pro svého Pána. 
Jak měl vypadat život v církvi, to nám 
ukazují listy apoštolů, zejména Pavlův 
1. list Korintským, ale také listy Petrovy, 
Janovy a Jakubův. Církev je zobrazena 
v Bibli mj. jako tělo, tvořené jednotli-
vými orgány (jednotliví věřící), kteří 
si vzájemně slouží a doplňují se a jsou 
na sobě bytostně závislí (1Ko 12). Jak 
by toto tělo mohlo fungovat, pokud by-
chom žili všichni izolovaně, nezávisle 
jeden na druhém? Pavel uvádí příklad, 

jak má vypadat společná bohoslužba 
(1Ko 14). Z Nového zákona by zbyl jen 
útloučký svazek, kdybychom vypustili 
všechna místa, která hovoří o tom, že je 
normální žít ve společenství křesťanů. 
Nakonec pisatel listu Židům nás výslov-
ně vybízí: „Mějme zájem jeden o druhého 
a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skut-
kům. Nezanedbávejte společná shromáždě-
ní, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomí-
nejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží 
den Kristův.“ (Žd 10,24.25) Přitom ale 
církev nesmí být uzavřenou společností, 
zaměřenou jen na sebe samu a na své 
členy. Stejnou měrou platí, že máme jít 
a zvěstovat dobrou zprávu lidem kolem 
nás po vzoru apoštolů a jejich spolupra-
covníků (Timoteus, Titus apod.). Tako-
vé je ústřední poselství Bible, co se týče 
vzájemných vztahů mezi jednotlivými 
křesťany.

Proč jsou přesto „křesťané 

samotáři“?

Co způsobilo, že někteří křesťané 
přesto žijí jako „single“ – bez pěstování 
společenství s jinými, anebo jen s pří-
ležitostnými návštěvami různých spo-
lečenství? Těch příčin je více – a měly 
by nás vést k zamyšlení, zda není třeba 
něco v našem životě či ve sborech změ-
nit. Některé z nich zde uvádím. Je jich 
jistě ještě více – určitě na některé další 
přijdete sami.

„Prohra“ jednotlivce

O vlcích „samotářích“ se říká, že 
jsou to většinou bývalí vůdci smečky. 
Protože však dorůstali noví mladí sam-
ci, došlo nakonec k boji, a poražený 
starý vůdce smečku opouští a žije dál 
na vlastní pěst. Anebo jsou to takoví 
jednotlivci, které smečka „nepřijala“. 
Myslím, že i v životě křesťanů se ten-
to jev občas projeví. Dojde ke střetu 
mezi bratřími – většinou kvůli nějakým 
nezásadním teologickým důrazům – 
a „poražený“ křesťan odchází většinou 
uražen a s pocitem hořkosti. Anebo dají 
bratru či sestře s originálními pohledy 
druzí necitlivě a netaktně najevo, že je 
„bílá vrána“ a že o něj nestojí – a neštěs-
tí je hotovo.

Zklamání a frustrace ze stavu církve

Když člověk uvěří a dostane se do 
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sboru křesťanů – ocitá se podle svědec-
tví většiny nově obrácených „v jiném 
světě“ – krásném a dokonalém. Jenže 
po určité době tento dojem opadne 
a křesťan zjišťuje, že ostatní bratří 
a sestry nejsou tak dokonalí, jak se zpr-
vu zdálo, že mají své výrazné nedostat-
ky, které nedokáže strávit. Pokud si člo-
věk přitom neuvědomí své vlastní nedo-
statky a myslí si, že je výjimkou, pak to 
může vést k frustraci a pocitu zklamání 
– a člověk nakonec společenství opouš-
tí. Hledá jiné, a pokud je zklamán i tam 
– nakonec zůstane jako „samotář“.

Povinnosti v životě

Dnešní doba je velmi hektická. A má-
li člověk ve svém občanském životě 
obstát, stojí ho to často hodně úsilí 
a času, zejména nese-li přitom odpověd-
nost za rodinu. A pokud si jako křesťan 
nenastaví správnou hierarchii hodnot 
ve svém životě, není divu, že nakonec 
rezignuje a začne společenství křesťanů 
opomíjet.

Vliv moderních technologií

Moderní technologie dávají úžasné 
možnosti, dříve naprosto neslýchané. 
Díky nim se mohou i lidé, kteří jsou 
upoutaní na místo svého pobytu (staří 
nebo nemocní lidé) účastnit on-line pře-
nosů z různých křesťanských akcí (jako 
jsou např. křesťanské konference), pří-
padně si mohou ze záznamu poslech-
nout doma to, co bylo řečeno na růz-
ných akcích. To je úžasné pozitivum, za 
které jsem vděčný. Ale na druhé straně 
se bojím, že je řada křesťanů, kteří toho 
svým způsobem zneužívají. Proč podni-

kat desítky či stovky kilometrů dlouhou 
cestu a platit za ni a navíc platit režijní 
náklady, když mohu v pohodlí svého 
pokoje klidně vše vyslechnout doma? 
A tak řada křesťanů poslouchá „špičko-
vé kazatele“ doma v pohodlí svého gau-
če. Nemám nic proti dobrým kazatelům 
a proti tomu, abychom si občas poslech-
li jejich kázání. Ale nesmí se to stát jedi-
ným „spojením“ s ostatními křesťany. 
I špičková technika má své negativní 
stránky – podporuje naši přirozenou 
lenost a neochotu obětovat své pohodlí 
a i peníze, abychom mohli prožívat bra-
trské společenství.

Co říct na závěr?

Ve chvíli, kdy jsme svůj život svěřili 
Ježíši Kristu, jsme jím byli „vloženi“ do 
církve. Tam je naše místo, kam se máme 
neustále vracet ze svého všedního živo-
ta a kde máme, podle svých možností, 
sloužit Pánu i jedni druhým právě tak, 
jako máme nést evangelium lidem ve 
svém okolí.

Nenechme si nikdy naším nepřítelem 
ďáblem namluvit, že bude lépe, když 
se zřekneme společenství věřících, že 
to stejně nemá cenu. Kéž nám dá Pán 
sílu vzájemně si odpouštět, přijímat 
a milovat jedni druhé, jako to činí Kris-
tus s námi (Ř 15,7; Ef 5,2; Ko 3,13). Pak 
se snáze přeneseme přes zdánlivé „pro-
hry“ a nebudeme se muset cítit jako 
vyloučení.

Nehledejme dokonalou církev. Tako-
vá církev neexistuje. Stejně jako nejsme 
dokonalí my sami, nejsou dokonalí ani 
naši bratří a sestry. Uvědomme si to. 
Učme se trpělivě žít tam, kam nás náš 

Pán postavil. Náš duchovní růst nezá-
visí na tom, jak se ve sboru cítíme, ale 
na tom, nakolik dovolíme Pánu, aby nás 
formoval do své podoby. A to někdy 
bolí.

Nedovolme, aby „časné starosti, vábi-
vost majetku a chtivost ostatních věcí“ (Mk 
4,19) pronikly do našeho nitra a udusily 
slovo, takže by zůstalo bez úrody. Pama-
tujme na slova našeho Pána: „Neměj-
te starost a neříkejte: co budeme jíst? Co 
budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom 
všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec 
přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte 
především jeho království a spravedlnost, 
a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedě-
lejte si tedy starosti o zítřek… Každý den má 
dost na svém trápení.“ (Mt 6,31-34)

A nespokojme se s „náhradním spo-
lečenstvím“ u monitorů svých počíta-
čů a chytrých telefonů. Slova známých 
dobrých kazatelů jsou jistě přínosná 
a můžeme je rádi a s užitkem poslou-
chat, ale nikdy nenahradí osobní spo-
lečenství bratří a sester z masa a krve, 
stejně jako nenahradí ani ta nejlepší 
konzerva čerstvou stravu.

Nebuďme politováníhodnými 
křesťanskými „bezdomovci“, bloudící-
mi od společenství ke společenství, kde 
sice můžeme příležitostně najít sladké 
pamlsky, ale ve chvíli, kdy to budeme 
skutečně potřebovat, nebudeme mít 
nikoho, na koho se obrátit. Společenství 
s druhými křesťany je životně důležité. 
Nebuďme křesťany „samotáři“! A snaž-
me se s láskou pomáhat těm, kteří mají 
tendenci se jimi stát.

úvaha k tématu
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SPOLUpo Veľkej Noci
Život kresťana a spoločenstva cirkvi 

možno vystihnúť dvomi vetami. Kresťan-
stvo, ktoré nezačína pri jednotlivcovi, neza-
čína. Kresťanstvo, ktoré končí pri jednotliv-
covi, končí.

To prvé vystihuje pohľad, charakteris-
tický pre evanjelikálne cirkvi. Vnímame 
dôležitosť osobného rozhodnutia: po-
kánie, uverenie, obrátenie, znovuzro-
denie – to všetko sa deje pri jednotliv-
covi a predstavuje pre jeho život rozho-
dujúci obrat. Kresťanom sa nikto nesta-
ne narodením ani výchovou v rodine či 
v zbore. Nie je dané národnou prísluš-
nosťou. Začína sa individuálnym stret-
nutím s Kristom a rozhodnutím nasle-
dovať ho.

Ale kresťanský život nemôže zostať 
vecou jednotlivca, to by bol jeho ko-
niec. Biblia nepozná takú anomáliu, 
hoci dnes sa niektorým zdajú rôzne ver-
zie single kresťanstva príťažlivé. Kres-
ťanský život sa začína pri jednotlivcovi, 
ale smeruje vždy k spoločenstvu. Len 
pred nedávnom sme znova prežili pre-
žili Veľkú Noc. Pripomenuli sme si tú 
hrôzu Veľkého piatku i slávu Veľkonoč-
nej nedele. A ak sme pozorne načúvali, 
čo sa deje, jedno posolstvo by nám ne-
malo uniknúť.

Slovo ukrižovaného

Evanjelisti zaznamenali sedem výro-
kov Ježiša na kríži. Tri z nich sú modlit-
by. „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ 
(Lk 23,34) Aj v hodine smrti myslí na 
druhých – tobôž na svojich nepriateľov! 
„Éli, Éli, lema sabachthani?“ (Mt 23,46) 
Slová, vyjadrujúce hrôzu zo samoty 
ako najhlbší moment jeho utrpenia. 
Ale napokon zaznie (Lk 34,46): „Otče, do 
tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ 

Dva výroky nemajú priameho adresá-
ta: „Som smädný!“ (Jn 19,28) a „Je doko-
nané!“ (v. 30) A dva výroky znejú sme-
rom k tým, za ktorých Pán Ježiš zomie-
ra a ktorých považuje za svojich (nie je 
ich tam práve veľa, väčšina učeníkov sa 
rozpŕchla). Zločinec, visiaci po jeho pra-
vici, počuje (Lk 23,43): „Amen, hovorím 
ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ 

A potom je tu to krátke ale pôsobivé 
oslovenie dvoch žalostiacich postáv. Keď 

Ježiš zbadal matku a pri nej stáť učeníka, 
ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, 
tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, 
tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník 
vzal k sebe. (Jn 20,26-27)

Tie slová si žiadajú vysvetlenie, aby 
nedošlo k nedorozumeniu. Máriu, Ježi-
šovu matku, mnohí vnímajú ako mat-
ku cirkvi a všetkých kresťanov. V spiri-
tualite rímskokatolíckej cirkvi má ma-
riánska úcta až nepatrične významné 
miesto. A tento text je jedno z miest, 
o ktoré sa pritom katolíci opierajú. 
Vlastne veľmi nie je z čoho vyberať, 
o Márii hovoria evanjeliá a Skutky apoš-
tolov len máličko. Viaceré miesta skôr 
ukazujú iným smerom, a aj túto repliku 
treba vnímať v ich kontexte.

Prvé kapitoly evanjelií podľa Matú-
ša a Lukáša zobrazujú Máriu ako ženu 
viery, oddanosti a odvahy. Lukáš potom 
zaznamenáva príbeh cesty do Jeruzale-
ma, keď Jozef a Mária len ťažko chápu 
svojho dvanásťročného syna. Príbehy 
z čias Ježišovej dospelosti akoby dávali 
Máriino materstvo do úzadia. Na svad-
be v Káne ju jej syn osloví: „Žena!“ – rov-
nako ako v tej scéne na kríži. A dodá (Jn 
2,4): „Čo mňa a teba do toho? Ešte neprišla 
moja hodina.“ Pri inej príležitosti sa vy-
jadrí (Lk 8,21): „Mojou matkou a moji-
mi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo 
a uskutočňujú ho.“ 

Aj keď je Máriino materstvo v úza-
dí, Pán Ježiš a evanjelisti ju tým nechcú 
nijako znevážiť. Mária je úžasným prí-
kladom veriacej ženy, príkladom nasle-
dovníčky. Počúva Božie slovo a usku-
točňuje ho. Tam na svadbe odkáže ob-
sluhujúcim (Jn 2,5): „Urobte všetko, čo 
vám povie!“ A keď tá jeho hodina nao-
zaj príde, je tam pod krížom ako jed-
na z mála. Tam pár slovami Ježiš spá-
ja týchto dvoch svojich milujúcich uče-
níkov. Vytvára medzi nimi nový príbu-
zenský vzťah, ktorý prevyšuje pokrv-
ný vzťah telesných príbuzných. Tí dvaja 
pod krížom predstavujú zárodok novo 
vznikajúcej Cirkvi, ktorá sa rodí v Kris-
tovom utrpení.

Mária sa nestáva Matkou, tobôž Krá-
ľovnou Cirkvi. Jánova opatera pre ňu 
znamená akési sociálne zabezpečenie; 

ľudsky nazerané viac ona potrebuje Jána 
ako on ju; on ju vezme k sebe, nie ona 
jeho. Ale pri hlbšom pohľade ide o viac. 
Mária má v Cirkvi – v novej Ježišovej 
„rodine“ – svoje pevné miesto. Tak ju vi-
díme v poslednej zmienke v Biblii (Sk 
1,14): Všetci títo jednomyseľne a vytrvalo 
zotrvávali v modlitbách spolu so ženami, 
s Máriou, Ježišovou matkou a s jeho bratmi. 

To robí jedno z posledných slov z krí-
ža: uvádza nasledovníkov Pána Ježiša 
do spoločenstva.

Slová vzkrieseného

Na tretí deň skoro ráno prichádza-
jú najprv ženy a potom aj ďalší z uče-
níkov k hrobu, aby si naposledy ucti-
li svojho mŕtveho Pána. To, čo vidia, 
ich šokuje: kameň je odvalený, hrob je 
prázdny, stretávajú sa s mládencom–an-
jelom a napokon i s Pánom samotným. 
Ako neboli pripravení na hrôzu piat-
ku, tak neboli pripravení ani na slávu 
nedele. Všetko je razom iné! My si už 
ten šok neuvedomujeme, keď tie príbe-
hy čítame po x-tý krát. A predsa sa nám 
môže stať, že pre úžas nad skutočnosťou 
vzkriesenia nám unikne jedno dôležité 
a veľmi praktické posolstvo.

Keď ženy dorazia k prázdnemu hro-
bu, Boží posol im nielen oznámi, čo sa 
stalo: „Niet ho tu, lebo bol vzkriesený, ako 
povedal.“ (Mt 27,6; Mk 16,6). Tiež im dá 
pokyn, čo majú robiť: „Rýchlo choďte 
povedať jeho učeníkom, že bol vzkriesený 
z mŕtvych a predchádza vás do Galiley. 
Tam ho uvidíte.“ (Mt 27,7; Mk 16,7) Vtom 
sa im zjaví sám Ježiš a zdupľuje ten od-
kaz: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim 
bratom, aby išli do Galiley. Tam ma uvi-
dia!“ (Mt 27,10) Ján zachytáva iné dojem-
né stretnutie s Máriou Magdalénou, ale 
odkaz je ten istý: „Choď k mojim bratom 
a povedz im: ‚Vystupujem k svojmu Otcovi 
a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k váš-
mu Bohu.‘“ (Jn 21,17) A tak aj urobili: 
Vrátili sa od hrobu a všetko porozpráva-
li Jedenástim a všetkým ostatným. (Lk 
24,10; Jn 21,18)

Lukáš zaznamenáva ešte jeden prí-
beh. Dvaja nemenovaní učeníci putujú 
z Jeruzalema do Emauz a v duši majú 
hlboký zmätok. Pán sa k nim pridáva 
a nepoznaný ich poučí z Písem, čo sa 
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muselo s Mesiášom stať. A keď ho na-
pokon spoznajú pri stolovaní, náhle 
im zmizne z očí. A tu sa deje niečo pre-
kvapivé. Hoci je už večer, a oni práve 
preputovali asi 11 kilometrov, nedá im 
zostať na mieste. Tiahne ich to k ostat-
ným. Ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa 
do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených 
Jedenástich a ostatných, čo boli s nimi. 
Títo hovorili: „Pán naozaj vstal z mŕtvych 
a ukázal sa Šimonovi.“ Aj oni porozpráva-
li, čo sa im cestou stalo a ako ho spoznali 
pri lámaní chleba. (Lk 24,33-35)

Tomu záveru nemožno uniknúť. Prí-
beh za príbehom, stretnutie za stret-
nutím, všetky s tým istým vyústením. 
Stretnutie so vzkrieseným Pánom sa 
nekončí blaženým rozjímaním jednot-
livca, ale neomylne smeruje k spolo-
čenstvu. K zdieľaniu tej úžasnej prav-
dy: Pán je živý, stretli sme sa s ním a teraz 
je všetko iné!

Lukášovo evanjelium opisuje veľký 
oblúk od chrámu k chrámu. Na začiat-
ku tam stretávame jednotlivcov, výni-
močné osobnosti, očakávajúce príchod 
Spasiteľa – je tam Zachariáš, Simeon, 
Anna. Príde tam aj Jozef a Mária s die-
ťatkom. A na konci sme tam zas, ale 
už s väčšou skupinou. Stále boli v chrá-
me, chválili a velebili Boha. (Lk 24,53)

Spoločenstvo ukrižovaného 

a vzkrieseného Pána

Kresťanstvo sa začína pri jednotliv-
covi – v okamihu duchovného narode-
nia – ale nekončí sa tam. Každý potre-
buje počuť: „Hľa, tvoji bratia! Hľa, tvo-
je sestry! Hľa, tvoja nová rodina!“ Ak 
sme dobre počúvali, čo hovorí ukri-
žovaný a vzkriesený Pán, jeho slová 
nás priviedli do spoločenstva. Je tam 
niekto, kto počul od vzkrieseného 
Krista: „Miluješ ma? Pas moje ovečky!“ 
(Jn 21,15-17) Niekto, kto aj nás milu-
je a záleží mu na tom, aby sme rástli.

Nie, nebude to dokonalé spoločen-
stvo. Niekedy budeme mať chuť so 
všetkým „praštiť“ a ísť si po svojom. 
Niekedy budú iní chcieť to isté kvôli 
nám. Ale nemáme na výber. Cirkev nie 
je záujmový klub. Je to rodina spojená 
Kristovou krvou; verte mi, to je silnej-
šie ako pokrvné puto. Dostali sme ju 
ako jeden z darov nášho Pána. Veľká 
Noc je za nami, ale my už vieme, že nie 
sme – že nemôžeme byť – sami.

Už sedm let máme v pěstounské péči 
dva kluky. Dostali jsme je, když jim byl 
jednomu rok, druhému dva. Starost o 
ně jsme si s manželkou a našimi vlastní-
mi už dospělými dětmi rozdělili. Pokud 
jsem večer doma, dávám kluky spát. 

Když se blíží daný čas, tak je vždyc-
ky musím napřed zahnat od počítače. 
Mají večer vyhrazenou chvilku, kdy se 
mohou dívat na pohádky (YouTube) 
nebo si něco zahrát (Minecraft). Jejich 
obvyklou reakcí je: „Ještě chvilkůůů!“ 
No, nechci to dělat střihem, vždy je lep-
ší jim s předstihem říct, co bude násle-
dovat. Takže jim řeknu: „Dobře, až bude 
velká ručička na osmičce!“ Pak jim to 
ještě připomenu a než je na desítce, tak 
se to podaří. 

Pak jim dáváme na večer kakao, pří-
padně něco drobného jako druhou veče-
ři. Následuje mytí zubů, převlékání. I to 
je hodno komentáře. Kluci se rádi myjí 
tak, že jsou oba v koupelně najednou, 
jenže se často se u toho pohádají, pope-
rou, z koupelny se ozývá křik, tak je tam 
posílám po jednom. 

Ale jsou to děti a všechno jim trvá 
dlouho. Vychovávané dítě obyčejně 
smlouvá, že ještě nechce jít spát. Drží 
v ruce oblíbené hračky a figurky, tanky 
vlastnoručně vyrobené třeba ze školní 
gumy, do které zapíchnou párátko, rov-
nají je vedle sebe a za sebe… No, a když 
je ručička na dvojce či trojce, tak už jsou 
v pyžamu u sebe v pokoji.

Jsem přesvědčen, že chvíle před spa-
ním je pro děti důležitá. Sám jsem rád, 
když na to je dost času. Jednak jim 
zpívám písničky. Někdy svoje oblíbe-
né z mládí (Ó velký Bože, Vyprávět sly-
šel jsem a podobně), jindy dětské a pak 
křesťanské ukolébavky (Usnul již celý 
náš dům…). Kluci se zklidní, posloucha-
jí, vzácně kdy si u toho pobrukují taky. 
Někdy mi do zpěvu skočí a zeptají se 
například: „Proč tam jsou ulice zlaté?“ 
Tak mám příležitost jim povídat - třeba 
o nebi. Vnímám to jako vynikající pří-
ležitost do nich zasévat biblické pojetí 
světa, věčnosti a života vůbec.

Asi před dvěma lety jsem z Dětské 
misie dostal jako dárek sadu snad dvou 
stovek záložek s biblickými verši, na 
každém je vždy nějaký obrázek. Skvě-

Jak dávám spát naše kluky
lá věc! Tak jsem jim veršíčky předčítal. 
Další večer zase a zíral jsem, jak rychle 
jim to do těch hlaviček leze. Sice nero-
zumí, co znamená „první korintským 
deset třináct“, ale tím je nezatěžuji. 
Někdy stačí ukázat obrázek a už to 
sypou! A jindy si veršíčky vezmou sami 
a zkoušejí mě. Prvňák si přeslabiková-
ním verše upevňuje schopnost číst a je 
hrdý, když si „děda“ neví s některým 
veršem rady.

Dřív jsem jim vyprávěl biblické pří-
běhy. Začali jsme od Adama, každý 
večer kousek, až jsme došli ke Zjevení. 
Nedávno jsem zjistil, že příběhy je třeba 
opakovat. Na jména a události si hned 
nevzpomenou, ale po chvíli vykřiknou: 
„Jé, to znám!“ 

Pak se spolu modlíme, oni jako 
poslední. Zřejmě si chtějí vyslechnout, 
za co se bude modlit ten druhý. Tak jim 
napovídám: „Co se vám dnes líbilo?“ 
To někdy spustí hned. Kdysi jsem jim 
řekl, že jim zazpívám speciální písnič-
ku: „V podvečer tvá čeládka“ a dodnes je 
to ta poslední, než zavřu dveře a odejdu 
z pokoje. K tomu ještě vždycky řeknu: 
„Mám vás moc rád, jste zlatí kluci a hez-
ky spinkejte.“ Mám za to, že je důležité, 
aby děti usínaly pokojně, s vědomím, že 
mají vše vyřešeno, že jsou v bezpečí a 
v prostředí lásky. Taky tak rád usínám.

Řeknu vám, že tohle ukládání k spán-
ku mě moc baví. Sice každou chvíli pro 
něco odbíhají, vyptávají se na věci „od 
věci“ a někdy mě i naštvou. Už se stalo, 
že jsem celý proces „dávání spát“ ustři-
hl, uraženě vstal a odešel z pokoje. 

Možná deset-patnáct minut bylo 
ticho. Pak vrzly dveře a Sven polohla-
sem říká: „Dědó, Sebi chce, abys při-
šel sem.“ Vzhledem k tomu, že tuším, 
co asi bude, tak jdu. „Co chceš, Sebi?“ 
– „Dědo, já se ti omlouvám, že jsem … 
odpusť mi to prosím.“

Řeknu vám, že tohle jsou nejkrásnější 
okamžiky! I celé nebe se raduje z hříš-
níka, který činí pokání! Odpustíme si, 
popusinkujeme, pomodlíme a pak už 
oba rychle usnou. 

Takhle to tedy vypadá u nás. A jak 
dáváte děti spát vy?
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úvaha k tématu

Život ve svobodě
Každý z nás se nachází v určité životní 

fázi. Ta je obvykle více či méně odlišná 
od toho, čím právě žije a zápasí můj bra-
tr nebo sestra, s nimiž si v neděli letmo 
podám ruku a posadím se vedle nich do 
stejné lavice. Vždyť život každého z nás 
je originální a neopakovatelný. Apoštol 
Pavel v 1. Korintským v sedmé kapito-
le proto dává rady těm, kteří se ocitli 
v určité životní situaci, a nyní si kladou 
otázku: Jak dál, jak mám pokračovat 
ve svém životě, aby to byl život, který 
bude sloužit ke cti a slávě mého Pána? 
Apoštol ve své skromnosti může dát jen 
radu jako ten, kdo je pro milosrdenství 
Pána hoden Jeho důvěry. Z jeho strany 
je to věcí odpovědnosti, kterou cítí vůči 
svému Pánu a těm, kterým slouží. On 
může stavět jen na tom, že Pán v něho 
vložil svou důvěru. A proto od těch, na 
které se obrací, očekává, že ho budou 
pokládat za věrného Božího služebníka, 
jehož rady přijmou.

Pán povolává a pověřuje službou 
nejen ty, kteří mají oporu v manžel-
ském a rodinném zázemí, ale povolává 
i ty, kdo část svých životů prožijí v osa-
mělosti (vdovce a vdovy) a s nimi i ty, 
kdo projdou životem bez životního dru-
ha. Těmto svobodným a vdovám Pavel 
doporučuje, že jim bude lépe, když 
zůstanou sami; to ale pod podmínkou, 
že budou schopni žít zdrženlivě. Pokud 
by se měli trápit, pak bude lépe, když 
budou žít v manželství (v. 8.9).

Zásada, které se zde apoštol drží, 
zní: Nejlépe bude, když každý zůstane 
v tom stavu, v jakém se nacházel, když 
přijal svého Pána. Ženatý ať zůstane 
ženatý a svobodný může zůstat svo-
bodný, ale může se i oženit. (v. 17) 
Totéž platí i pro svobodnou dívku. Ale 
ti, kdo se ožení nebo vdají, si mají být 
vědomi toho, že na ně dolehne „tíseň 
tohoto času!“ V dobách soužení, kdy 
budou o sebe pečovat, budou ti dva zra-
nitelnější. Ale i z duchovního pohledu 
je lépe zůstat svobodný: „Svobodný se 
stará o věci Páně, jak by se líbil Bohu, ale 
ženatý se stará o světské věci, jak by se 
zalíbil ženě.“ (v. 32.33) A to samozřejmě 
vede k rozpolcenosti. Totéž platí o ženě 
a neprovdané dívce: Žena bez manžela, 
respektive neprovdaná dívka, se stará 
o Boží věci. Z toho plyne, že je svatá 

tělem a duchem. Kdežto provdaná se 
stará o světské věci, protože touží se 
zalíbit svému manželovi.

Ti svobodní, neženatí a neprovdané 
(a z dnešního pohledu k nim můžeme 
přiřadit i nepracující důchodce ochotné 
přiložit ruku k dílu na Boží roli), mají 
velikou výhodu v tom, že na ně nedolé-
há „tíseň tohoto času“ a nemusejí se starat 
o světské věci. Oni tak mohou dát vše-
chen svůj volný čas k dispozici svému 
Pánu. A vězme, že těch služeb, službi-
ček a úkolů bude právě tolik, kolik jich 
ti žijící bez partnera či partnerky budou 
chtít okolo sebe vidět! Těm, kteří uvažují 
o manželství, je potřebné připomenout, 
že mnozí mladí zamilovaní chlapci, ale 
týká se to i dívek, nedbají úskalí, na kte-
rá nás upozorňuje Boží slovo. Tím úska-
lím bývá ženská krása, která přitahuje 
muže, a naopak mužné vlastnosti, kte-
ré dívky obdivují na svém vyvoleném. 
Tím prvním a zásadním kritériem pro 
volbu životního partnera má být to, zda 
ten můj, o kterého (kterou) se zajímám, 
patří Pánu Ježíši! Toto kritérium by měli 
mít na zřeteli jak mládenci, tak i dívky. 
Nebude-li tomu tak, pak se z takového 
manželského soužití stane vězení, ve 
kterém se oba partneři budou později 
trápit. Proto je dobré si připomenout 
biblické napomenutí: Netáhněte jho 
s nevěřícími! Na tomto místě se také 
sluší připomenout si a vyzdvihnout ty 
sestry, které když nedostanou nabíd-
ku k sňatku od věřícího mládence, tak 
raději zůstanou svobodné, než aby se 
provdaly za světského muže. Takových 
sester bychom si měli vysoce vážit.

Zastavme se ještě u té patrně největ-
ší současné bolesti, která se týká už 
i Církve: Tou je rozvodovost. Přip omí-
náme mladým lidem ve sboru, aby se 
modlili za svého budoucího partnera? 
Mají mladí jistotu v tom, že partner(ka), 
kterého(ou) si vybrali, je také tím (tou), 
kterého(ou) pro ně připravil Pán Ježíš? 
Mladí lidé by neměli uzavírat manžel-
ství lehkovážně s tím, že když to nevy-
jde, tak se to vyřeší rozvodem. I když 
je rozvod jako možnost legální rozluky 
manželství uveden v Občanském záko-
níku České republiky, a tím je po právní 

stránce vše v pořádku, pak ale pro nás 
to v pořádku nemůže a nesmí být. To 
proto, že rozvod je v rozporu s Božím 
řádem (Gn 2,24). Rozvod je hříchem, 
jehož důsledky pociťuje celá rodina, 
zasahuje děti i prarodiče. Je to takový 
zásah do života, s kterým se ti postižení 
často nevyrovnají až do konce svých 
dnů. Zvláště se to týká dětí, které utrpí 
mnohdy nezhojitelné trvalé bolestné jiz-
vy na svých duších!

Nezapomínejme na to, že Hospodin 
je Bohem, který o sobě říká, že je „Bůh 
silný, horlivý, navštěvující nepravost otců 
na synech do třetího i čtvrtého pokolení 
těch, kteříž nenávidí mne, a činící milosr-
denství nad tisíci těmi, kteříž mne milují 
a ostříhají přikázání mých.“ (Ex 20,5.6 
Kral.) To je velmi vážné varování, když 
si uvědomíme, že trest za naše hříchy 
může postihnout naše potomky až do 
třetího a čtvrtého pokolení. Ale rozvod 
bolestně zasáhne i sbor. Starší bratři 
pak v důsledku toho jsou nuceni řešit 
otázku, kdo z té rozvádějící se dvojice 
může nebo naopak nemůže mít účast 
na Památce Páně. Někdy ty problémy 
mezi manžely jsou latentní, a mohou se 
projevit až po kratší nebo delší době po 
uzavření sňatku. Tou překážkou, kte-
rá najednou hrozivě vytane, může být 
tělesná či duševní choroba, případně 
jiná příčina, kterou ten postižený part-
ner nepřiznal před uzavřením manžel-
ského sňatku. V takovém případě je 
odpovědnost na starších bratřích, aby 
oni před Pánem i sborem v Boží bázni 
došli k závěru, zda takové manželství 
lze zneplatnit a doporučit té nešťastné 
dvojici občanský rozvod.

U smíšených manželství, kde jeden 
z manželů je nevěřící, a přesto nech-
ce svého druha opustit, má v takovém 
případě ten věřící v manželství setrvat. 
Nevěřící muž je posvěcen manželstvím 
s věřící ženou. To platí i naopak.

Náš Pán, v kterého jsme uvěřili a své 
životy vložili do Jeho rukou, nás uvedl 
do svobody dětí Božích. Ovšem k té 
svobodě patří i odpovědnost. To zna-
mená, že všechny kroky, které činíme, 

a odpovědnosti

(Pokračování na straně 11 – dole)
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… a tak jsem zůstala svobodná

Měla jsem nevěřící rodiče. Můj otec 
byl manuálně velmi šikovný, a ač byl 
postižený, staral se o rodinu, jak nejlépe 
mohl. Měl však v povaze hodně špat-
né sklony, o nichž se nechci zmiňovat. 
Odpustila jsem mu a také on před smrtí 
prosil Boha o odpuštění. Dopouštěl se 
různých nemravností. Fyzicky mi neby-
lo ublíženo, ale má duše byla velmi zra-
něná, a to právě v pubertě.

Pak jsem byla přijata na uměleckou 
průmyslovku, ale po ukončení základní 
školy jsem po prázdninách zůstala u své 
věřící tety na severní Moravě. Tam jsem 
uvěřila v Pána Ježíše. Pán Bůh se stal 
mým milujícím Otcem a sbor mojí rodi-
nou. Po několika letech jsem se vrátila 
domů a pak uvěřila i maminka.

Ve vztahu k mužům jsem byla stále 
křečovitá, nedokázala jsem se k nikomu 
svobodně přiblížit. Vycítili to, a jakoby 
se mě báli. Moc jsem si přála vdát se 
a mít aspoň pět dětí. Měla jsem smů-
lu, že se mi líbili ti, kteří o mě zájem 
neměli. Jinak několik zájemců bylo, ale 
já jsem potřebovala nejdříve kamaráda, 
který by mě měl opravdu rád a měl se 
mnou trpělivost. Protože člověk je tělo, 
duše a duch, přála jsem si manžela, se 
kterým bych si rozuměla ve všech třech 
oblastech. Ale to až později, až jsem 
pochopila, že zamilovanost ještě nemu-
sí být láska. A žádný takový nebyl. Moc 
jsem se za manžela modlila, ale nebyl 
nikdo, kdo by mi porozuměl. Byla jsem 
z toho moc nešťastná, dokonce jsem 
z toho měla těžké deprese. Ale Pán Ježíš 
mi pomohl a po jedné úpěnlivé modlit-
bě deprese úplně zmizely.

Prosby za manželství však šly jen ke 
stropu. Podvědomě jsem cítila, že nebu-
du vyslyšena. Tuto Boží vůli jsem ale 
dlouho nedokázala přijmout. Až v urči-
tém věku jsem se rozhodla: „Pane, přijí-
mám tvou vůli. Zůstanu sama a budu se 

věnovat dětem.“ V tu chvíli jsem měla 
pokoj a jistotu, že to tak má být. Od té 
doby mi nevadily názory lidí, ani jejich 
pohrdání. Ani různé těžkosti s tím spo-
jené. Ovšem byl to i boj s tělem.

Jedna milá stará svobodná sestra nám 
říkávala: „Děvčata, nevdávejte se, je to 
tak lepší.“ Vážila jsem si jí, ale ten názor 
jsem nesdílela. Vždycky mám radost, 
když se dva mladí věřící lidé dají dohro-
mady a když cítím, že to vede Pán. 
Většina lidí je stvořena pro manželství. 
Pokud je někomu dáno být svobodný, 
je to správné a takový má zjistit, jakou 
službu pro Pána má dělat. Boží vůle je 
vždyck y dobrá.

Měla jsem mnoho roků besídku, čtyři-
krát do roka jsem pro děti připravovala 
program na vystoupení ve shromáždění. 
S mladými jsme dělali nejméně dvacet-
krát tábory pro děti. Opravdu jsem ani 
na sebe moc času neměla. Jeden malý 
chlapec mi jednou řekl: „Teto, viď, že 
kdyby ses vdala, neměla bys na nás 
tolik času.“ Nejraději bych ještě stále 
sloužila dětem, byla to moje radost. Ale 
už nemám často dost síly. Pánu dík za 
vše, co jsem mohla prožít.

Chtěla bych vzkázat mladým, kte-
ří mají nesnáze a trápí se, že nikoho 
nemají: Pán vás miluje a chce vám dát 
to nejlepší. Nebojte se přijmout Boží 
vůli, ať je jakákoliv. Jste-li opravdoví, 
znovuzrození křesťané, nebojte se jít 
i proti proudu!

ELIŠKA REZLEROVÁ

Elišku Rezlerovou jsem poznal jako pat-
náctiletý teenager, když jsem se v roce 1961 
přistěhoval s rodiči do Ostravy a začal 
navštěvovat tehdejší Křesťanský sbor 
v Třanovského sále na Českobratrské ulici 
a směl jsem v její přítomnosti prožít něko-
lik hezkých let. Velmi ráda přednášela bás-
ně na tehdejších „krajových“ shromáždě-

ních. Pamatuji se, jak mne doslova mrazilo 
v zádech, když přednášela na jednom silves-
trovském shromáždění báseň Karla Kolma-
na „Bible v peci.“ Básničky nejen ráda před-
nášela, ale také je skládala – ostatně v tom-
to časopise již některé její básničky s jejím 
laskavým svolením vyšly. A také dokázala 
poradit, jak správně básničky recitovat.

Eliška také velmi hezky kreslila – vedla 
kroniku mládeže – vždy na začátku sejití 
četla zápis z minulého setkání. Pamatuji si, 
že jsme tenkrát v mládeži probírali knihu 
Přísloví a také začátek Žalmů. Ta kronika 
byla vždy s krásným obrázkem od Elišky. 
Tuším, že je v opatrování bratra Milana 
Michalka st.

Během svého pobytu v Ostravě se také 
podílela na výrobě veršíků pro silvestrovské 
shromáždění – ručně kreslené a psané a vel-
mi hezké. Tenkrát se to jinak dělat nedalo! 
Ostatně – tuto ruční výrobu veršíků dělala 
ještě donedávna ve svém současném půso-
bišti.

Později se naše cesty rozešly – Eliška se 
vrátila domů, já šel na vojnu a pak na stu-
dia. Ale během života jsme na sebe občas 
naráželi – zejména na různých mládežnic-
kých pobytech, ať už to bylo na Morávce 
či na Nivách, na konferencích nebo i jinde.

Nemohu také nepřipomenout dívčí kvar-
teto „Solor“, ve kterém zpívala s děvčaty ze 
Sobotky a Lomnice n/P. (děvčata Drholco-
va a Kolova). Dodnes mi zní v mysli jejich 
krásně zpívané písně „Můj Bože, Tebe hned 
v jitře hledám…“ a dále „Rytířem lvího srd-
ce být…“.

V současné době bydlí Eliška Rezlerová 
ve Cvikově a je „doma“ ve sboru Bratrské 
jednoty baptistů v tomto městečku.

Jsem přesvědčen, že její život je opravdu 
naplněný, je to život spolu s jinými a pro 
jiné, život sestry, která je plná optimismu 
a víry svému Spasiteli. Mohl by být motiva-
cí pro jiné s podobným životním osudem…

TOMÁŠ PALA

Přijmout Boží vůli ať je jakákoliv

úvaha k tématu

JOSEF HUDOUSEK

pak se vší vážností posuzujme pod zor-
ným úhlem Božího slova. Z toho plyne, 
že křesťan nemůže uzavřít manželství 
s nevěřícím člověkem, a později, když 
to nebude fungovat, to napravit tím, 

že se rozvede a následně uzavře nové 
manželství. Manželství není studijní 
předmět, z kterého když neuspějeme 
při zkoušce, pak existuje ještě možnost 
ten neúspěch opravit složením „repará-
tu“, tj. opravnou zkouškou. Manželství 

s Boží pomocí musí vyjít hned napopr-
vé. Mějme stále na mysli své spasení. 
To konejme s bázní a třesením a k tomu 
služme jeden druhému tím darem, kte-
rý nám Bůh svěřil.

(Pokračování ze strany 10)
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úvaha k tématu

Černá labuť
Dá se život plánovat?

Labuť je bílá. To je v Evropě známo 
už několik tisíc let. Lépe řečeno: Vědě-
lo se… až do 17. století, kdy se popr-
vé objevila zpráva o černých labutích 
v Austrálii. Autor Nassim Nicholas 
Taleb z Libanonu použil ve své kni-
ze The Black Swan: The Impact of the 
Highly Improbable („Černá labuť: moc 
nanejvýš nepravděpodobných událos-
tí“) obraz černé labutě jako příklad udá-
lostí, které nastaly zcela nepředvídatel-
ně. Objev černých labutí v Austrálii byl 
také takovou zcela nepředvídatelnou 
událostí. Až do té doby bylo všeobec-
ně známo, že labutě jsou vždycky bílé. 
Nikdo netušil, že by mohly být také 
černé. Pro Taleba jsou tyto černé labutě 
symbolem událostí jako krach na burze, 
nečekané války anebo teroristické úto-
ky jako byl útok na World Trade Center 
v září 2001. Je to přímo ponižující, jak 
málo lidé dokážou podobné události 
předvídat, navzdory vší technice a sta-
vu vědy. Překvapují nás úplně stejně, 
jako v 17. století australské černé labutě 
překvapily zoology v Evropě.

Proč nás budoucnost překvapuje?

Důvod efektu překvapení při nepřed-
vídatelných událostech spočívá v našem 
nesprávném sebehodnocení. Myslíme 
si, že dokážeme z uplynulých zkuše-
ností a z pečlivého studia faktů nějak 
předpovědět, co nás čeká. I když nám 
skutečnost neustále dokazuje, že prá-
vě toto nedokážeme, prostě tuto víru 
v naše „spolehlivé prognózy“ nevzdává-
me. Přitom jak naše analýzy, tak i naše 
prognózy nejsou ani přibližně tak dob-
ré, jak si myslíme. Lidé mají jaksi ze 
zásady silnou tendenci události a fakta 
nechápat správně. Taleb vidí náš sklon 
k nesprávnému chápání především ve 
třech oblastech:
• Člověk podléhá iluzi, že rozumí sou-

časným událostem.
• Při zpětném pohledu deformuje příči-

ny a vývoj historických událostí.
• Přeceňuje význam věcných informací 

a nepřiměřeně vysoko hodnotí kom-
petenci intelektuální elity k výkla-
du a vysvětlení současnosti, jakož 
i k předpovědi budoucna.
Tyto tři tendence vedou k tomu, že 

se na budoucnost nedokážeme nasta-
vit, a ta nás stále znovu překvapuje. 

Tak jsem byl loni skutečně překvapen, 
když jsem poprvé viděl potok Dörspe, 
který protéká pozemkem Fóra Wiede-
nest, zcela vyschlý. Odporovalo to vší 
mé zkušenosti. Lidé posuzují budouc-
nost podle toho, co prožili v minulosti. 
Měsíce ve Wiedenestu bez jakéhokoliv 
deště? To pravděpodobně prožil někdo 
jen zřídka. Léto 2018 ve Wiedenestu 
bylo ale opravdu tak suché, že v Dörs-
pe opravdu netekla žádná voda. Zdálo 
se, že to má nějakou souvislost s kli-
matickými změnami. Já jsem však 
před takovými desíti lety četl, že kli-
matické změny v naší zeměpisné šířce 
mají vést k vlhčím a chladnějším létům 
a k vlhčím a teplejším zimám. Tak to 
předpovídali experti. Pro minulé léto 
byla ale předpověď nesprávná. Mnozí 
byli také překvapeni, že cena benzínu 
kvapem stoupala, protože tankery na 
Rýně v důsledku nízkého stavu hladi-
ny zvládly přepravit pouze polovinu 
pohonných hmot, takže se u čerpacích 
stanic tvořily fronty. Podle Taleba byla 
bankovní krize v roce 2008 překvapivá 
a stejně překvapivé bylo i hospodářské 
zotavení z ní. Překvapující je, že teď 
v Německu prožíváme již deset let trva-
lého růstu. Nejvíce mne však překvapu-
je stále narůstající hora dluhů, vždyť ve 
Spolkové republice Německo mohla být 
mezitím aspoň malinko snížena.

Jak lze vůbec plánovat?

Život se nedá předem vypočítat. Byl 
jsem šokován, když před pěti lety kaza-
tel Hans Peter Royer, můj vrstevník, 
zemřel při nehodě. Proč Bůh odvolal tak 
obdarovaného, bohabojného a požeh-
aného kazatele uprostřed jeho života? 
Proč se nemohl dožít podobného stáří 
jako Billy Graham? I Bůh jedná překva-
pivě a nedá se ani předem vypočítat ani 
prohlédnout s jednoduchým vysvětle-
ním.

Jestliže se tedy budoucnost dá jen tak 
málo předem odhadnout, jak potom 
vlastně můžeme plánovat? Když jsem 
byl v létě v Bavorsku na Herzogstandu, 
četl jsem o projektu anténního systému 
pro dlouhé vlny. Tehdy byla cílem mož-

nost zachytit rádiové vlny z celého světa 
za pomoci tři kilometry dlouhé antény, 
která byla volně zavěšena z vrcholku 
hory a vedla dolů až k jezeru Kochel-
see. Byl to enormně složitý technický 
úkol. Stavební práce začaly v roce 1920 
a poslední práce byly dokončeny v roce 
1927. Při stavbě však už byl projekt pře-
konán – mezitím se totiž dala realizovat 
celosvětová rádiová spojení krátkými 
vlnami podstatně levněji a s podstat-
ně menšími anténami. Anténní systém 
v Herzogstandu se dal nadále využít už 
jen jako výzkumný projekt. Vlastní účel 
však byl už během stavby zařízení pře-
konán.

Život se nedá naplánovat. Věříme, že 
dokážeme předvídat, že všechny labu-
tě jsou bílé – až jednoho dne uvidíme 
černou labuť. Ve skutečnosti jsme totiž 
vydáni životu a ještě nevíme, co přijde 
zítra. To platí i navzdory prorockým 
výpovědím Bible. Je pozoruhodné, kolik 
těchto výroků se skutečně vyplnilo. 
Avšak nikdo neví, zda se splní zítra. 
Jsem přesvědčen, že Ježíš může přijít 
již zítra. Nevím však, zda to bude zítra. 
Ježíš svým učedníkům výslovně sdělil: 
„Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si 
Otec ponechal ve své moci.“ (Sk 1,7) Jak 
ale vůbec můžeme plánovat, když se 
budoucnost nedá předpokládat? Již 
Jakub nás varuje před příliš optimistic-
kým dlouhodobým plánováním: „A nyní 
vy, kteří říkáte: „Dnes nebo zítra půjdeme 
do toho a toho města, zůstaneme tam rok, 
budeme obchodovat a vydělávat“ – vy pře-
ce nevíte, co bude zítra! Co je váš život? 
Jste jako pára, která se na okamžik ukáže 
a potom zmizí! Raději byste měli říkat: 
„Bude-li Pán chtít, budeme naživu a udělá-
me to neb ono.““ (Jk 4,13-15)

Sám Ježíš to osvětluje také z druhé 
strany, totiž ze strany starostí: „Nedělejte 
si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své 
starosti. Každý den má dost na svém trá-
pen.“ (Mt 6,34)

Jak vést křesťanskou společnost, 
nemáme-li ani náznak, jenž by prozra-
zoval, která černá labuť se zítra vynoří? 
Jak plánovat církev a misii, je-li budouc-
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nost tak nejistá? Jak funguje vedení, 
když máme o tolik menší vhled do situ-
ace, než si myslíme? Jak bychom rádi, 
aby vedoucí jednali moudře a prozíravě, 
aby již předem tušili a obešli všech-
na nebezpečí, aby předem brali vážně 
všechny šance a využili je. Ve skuteč-
nosti je toto přání jen sněním. Nakonec 
jsme zcela frustrováni, protože život 
opakovaně probíhá jinak, než jsme 
si naplánovali. Těch málo vedoucích, 
kteří udělali zdánlivě vše správně, zřej-
mě mělo přitom od Boha řádnou porci 
milosti. Nebylo by skutečně lépe, veške-
ré plánování dělat s ohledem na skuteč-
nosti, jak to říká Jakub?

Co je důležitější než plánování?

Zdá se mi, že přitom hrají svou roli 
následující prvky:

1. Vyrovnanost

Vyrovnanost považuji za ústřed-
ní kvalifikaci lidí, kteří vedou jiné. Je 
těžké zůstat klidný, když přijde strach 
z budoucnosti: Stačí nám peníze? Vyře-
ší se konflikty? Zdaří se dílo? Bude pro-
gram přijat? Proto je důležitým úkolem 
každého vedoucího vyslovit vše před 
Bohem a ujasnit, že Bůh i přes vlastní 
strach zůstává důvěryhodný a spoleh-
livý. Vyrovnanost nemůže vycházet 
z víry v mé schopnosti a mé znalos-
ti. Musí vycházet z důvěry Bohu, aby 
obstála i v krizi. Vyrovnanost se nesmí 
zaměňovat s neústupností ani s lhos-
tejností. Neústupnost znamená, že se 
nikým a ničím nedám ovlivnit a dělám 
to, co vždy fungovalo. Lhostejnost může 
někdy účinkovat jako vyrovnanost, není 
jí však. Je to forma nelásky. Komu je jed-

no, co přinese buducnost, toho hrozby 
nevzruší. Některé formy buddhistické 
meditace se zaměřují na takový postoj: 
klid. Kdo je však vyrovnaný, tomu ne-
jsou život lidí a jejich vývoj lhostejné. 
Tato vyrovnanost je angažovaná, laska-
vá, starostlivá, ale plná důvěry Bohu, 
který nakonec všechno obrátí k dobré-
mu. „Nakonec bude vše dobré. Není-
li to dobré, pak to ještě není konec.“ 
(Oscar Wilde)

2. Modlitba

Spočívá-li má vyrovnanost na důvěře 
v Boha, pak je modlitba jak odstraně-
ním mého strachu u Boha, tak také vždy 
nové rozhodnutí svěřit vše Bohu. Vede-
ní je vzhledem k nevypočitatelnosti 
života otázkou štěstí. Ale štěstí podléhá 
výlučně Bohu, nikomu jinému.

3. Pohyblivost (hbitost, flexibilita)

Jestliže každý den může proběhnout 
zcela jinak, než byl naplánován, pak 
nemohu trvat na svých plánech. To, co 
dosud fungovalo, může být zítra zcela 
nesprávné. Některé podniky se tomu 
musely naučit hořkou zkušeností, jako 
např. Nokia. Kdysi vedoucí ve výrobě 
mobilů a smartphonů, byla odsunuta 
stranou dech beroucí rychlostí Applu 
a Samsungu. Co se po mnohá léta 
zázračně prodávalo, o to najednou už 
nebyl zájem. Trochu méně sebeuspo-
kojení, trochu méně jistoty na zákla-
dě zkušeností a výrazně více hbitosti 
a flexibility, aby okamžitě reagovali na 
nové požadavky, by snad mohly Nokii 
zachránit. Jestliže sbor už léta neosloví 
evangeliem lidi ve svém okolí, pak je čas 
hledat nové cesty. Existovaly a existují 

doby a místa, kde ústřední evangelizace 
jsou zázračnými nástroji k pozvání lidí 
a k jejich seznámení s evangeliem. Kde 
však lidé tuto nabídku (už) neberou váž-
ně, tam musíme najít nové nástroje.

4. Účast všech spolupracovníků

Zůstaňme u tématu evangelizace sbo-
ru. Obvykle evangelisté a pastoři pře-
mýšlí o tom, jak mohou lidi pozvat na 
evangelizaci a jak přimět sbor k tomu, 
aby pozvali přátele a kolegy. Skutečný-
mi experty na tyto otázky však nejsou 
ti, kdo to plánují, nýbrž ti, kteří sku-
tečně mají mimo sbor přátele a kolegy. 
Místo přemlouvání sboru, aby lidi zvali 
na nabízený program, by se měli spíše 
ptát členů sboru, jaký program by se 
musel nabídnout, aby se jím dali přátelé 
a kolegové pozvat. Červ musí chutnat 
rybě a ne evangelistovi – pardon, tomu, 
kdo ho předkládá. „Evangelizace“ musí 
oslovit návštěvníky, ne sbor. A už vůbec 
ne pastora či evangelistu. Uvnitř sboru 
to dokážou nejspíše posoudit sami čle-
nové sboru, protože ti jsou skutečně 
v kontaktu s mnoha lidmi mimo církev.

5. Odvaha

Když nevím, co přijde, co funguje, co 
bude přijato, pak to mohu vyzkoušet. 
Potřebujeme prostor a odvahu k expe-
rimentování. Možná nemáme tušení, 
jak dnešní doba funguje a co ještě bude 
zítra vhodné, abychom přinesli evan-
gelium světu. Ale smíme to vyzkoušet, 
můžeme dělat také chyby a společně se 
z toho poučit. Můžeme věnovat trochu 
důvěry mladým lidem. Můžeme vyvíjet 
společně něco nového, a to i v případě 
že to vždycky nebude odpovídat mému 
osobnímu gustu a mé vlastní preferenci.

„Odpovězme světu, když nás chce 
zastrašit: Vaši pánové odcházejí, ale náš 
Pán přichází!“, řekl Gustav Heinemann 
ve svém proslovu na křesťanské konfe-
renci v Essenu v roce 1950. Nepřichází 
k nám žádná černá labuť, ale Bílý rytíř 
Ježíš Kristus (Zj 19). Neznepokojujme 
se tedy rychlými proměnami tohoto 
světa. Nechráníme žádné tradice a ani 
se nemusíme starat předem, co bude 
z našeho života. Důvěřujme Ježíši Kris-
tu a odvažme se všeho, abychom splnili 
jeho úkol: „Neboť Syn člověka přišel, aby 
hledal a spasil, co zahynulo.“ (L 19,10)

úvaha k tématu
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příběh ze života

Úsměv, který se jen těžko sundává
Nechtěl jsem být duchovní single

Jmenuji se Ryszard Mencner, je mi 40 
let a jsem ženatý s Lenkou. Máme dce-
ru Ráchel. Můj vztah k Bohu se vyvíjel 
postupně. Často v situacích, do kterých 
jsem se dostával vlastní vinou a mladic-
kou nerozvážností. M ůj vztah k Bohu je 
jako vztah syna k otci.

Od dětství ke ztrátě životní 

perspektivy

Jako dítě jsem měl do svých 12 let 
bezstarostný život. Pak začal mít jeden 
z rodičů problémy, trávil hodně času 
s kamarády a druhý zase v práci. Já 
jsem začal hledat oporu, pochopení 
a uznání jinde, ve světě hazardu, drog 
a násilí. Můj vztah s rodiči byl na dlou-
hou dobu poznamenán bolestí a hří-
chem. Uzdravit to dokázal jedině můj 
starostlivý přítel a Otec v jednom, Ježíš.

Takže po třicetiletém boji se životem 
a pravidly, po dlouhém hledání lásky, 
jsem asi po patnácté nastoupil na léč-
bu ze závislosti v Bílé Vodě. Byl jsem 
bez perspektivy na život a nevěděl, jak 
budu dále normálně fungovat.

Prožitek uzdravení a štěstí

Již po dvou týdnech jsem v Bílé Vodě 
zažil velkou milost, když jsem se tam 
setkal s Kristem. Uzdravil mě způso-
bem, který ani neumím popsat. První 
věc, která mě tehdy napadla, byla otáz-
ka: „To už nemusím ani kouřit?“ Ta otáz-
ka zněla podobně hloupě, jako když se 

Petr na hoře proměnění v tom úžasu ze 
setkání s Mojžíšem a Eljášem zeptal, 
zda jim může postavit tři stany. Tak asi 
zněla i ta moje otázka. Boží milost jsem 
však vnímal velmi silně a přijal jsem ji. 
Zároveň jsem se bál, zda se nezblázním, 
ale byla to pravda a já jsem od té doby 
šťastný.

Víra bez odevzdání

Moje první kroky s Kristem byly plné 
nových pocitů, smíchu a vůně. Špína 
a nemoc byly pryč. Pamatuji si, že po 
uzdravení jsem vše vnímal intenzivněji. 
Začal jsem věci rozlišovat na správné 
a nesprávné. Skrze Ducha mi bylo vše 
zřejmé a jasné. Musím dodat, že mé 
uzdravení ještě neznamenalo, že jsem 
obrácený. Již dříve, ve svých 18 letech, 
když jsem se předávkoval, mě Ježíš také 
už jednou zachránil. Jenže tehdy jsem 
život chápal tak, že jsem v Boha věřil, 
poděkoval mu za záchranu, ale dále 
jsem se pral sám a s Ježíšem nepočítal. 
To vedlo k dalšímu pádu, který přišel 
o několik let později.

Pocházím z katolické rodiny a víru 
mi zprostředkovala mamka a babička. 
Byl jsem přesvědčený, že za Kristem 
a Pánem Bohem bylo možné chodit 
jen do kostela. Tak jsem tomu věřil. 
Když jsem po léčbě odjel do Plzně, tak 
už jsem věděl, že nejsem v životě sám, 
ale za Pánem Bohem jsem tehdy musel 
do kostela. A tak jsem tam chodil kaž-
dou neděli a když mi to bylo málo, tak 
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i vícekrát. Modlil jsem se tam za to, aby-
ch byl Bohu blíže, taky za společenství 
věřících, protože jsem ze začátku žádné 
neměl.

Duchovní single se setkal s žitou 

vírou

Bydlel jsem sice u organizace z meto-
distické církve, jenže jako katolík jsem 
se o své víře, kterou jsem považoval za 
jedinou pravou, s nikým nebavil. Tak 
jsem si chodil na mše svaté až do doby, 
kdy mi přišla zpráva na sociální síť od 
mé nynější ženy, se kterou jsem kdysi 
před dvaceti lety chodil a které jsem 
kdysi řekl, že si ji jednou vezmu. Napsa-
la mi zprávu: „Jak se máš? Slyšela jsem, 
že jsi pryč.“ A tak jsme si vyměnili 
několik zpráv. Slovo dalo slovo a já jsem 
zjistil, že taky uvěřila v Krista. Začali 
jsme se tedy spolu otevřeně bavit o své 
víře. Žena, se kterou jsem tehdy žil, mi 
můj vztah s Bohem naopak vyčítala.

Když jsem se tehdy bavil s Lenkou, 
měl jsem obavu, že je v nějaké sektě, 
protože o Ježíši, který působí v jejím 
životě a o nebeském Otci hovořila jinak, 
než jsem byl zvyklý. Mluvila otevřeně 
a s láskou, jak jsem to doposud nesly-
šel. Protože jsem ji znal, tak jsem jí věřil. 
Vnímal jsem to velmi intenzivně a pře-
mýšlel, jak je to možné, že uvěřila a že 
po pěti letech svého vztahu s Bohem má 

takovou víru. Jak to, že Pánu Bohu říká 
tak důvěrně Tatínku?

Touha po Bohu a prožitek přijetí

Urputněji než kdykoliv před tím, jsem 
to chtěl taky. Asi týden na to mi Lenka 
řekla, že pokud chci, tak je potřebné 
Bohu odevzdat vše. Kleknout si a tiše 
vše Bohu vyznat a požádat Pána Ježíše, 
aby On kraloval v mém životě a ujal se 
ho. A pak že se doopravdy začnou dít 
věci. Udělal jsem to a setkal jsem se 
tváří v tvář s pochopením a Boží láskou. 
Bůh ke mně skrze Ducha mluvil a vím, 
že to bylo i v práci, když jsem pracoval 
na lince jedné japonské firmy. Tehdy 
se mi dával poznat a cítil jsem, že je se 
mnou. Věděl jsem, že On je můj Otec 
a já Jeho dítě. To vědomí, že Bůh je můj 
Otec a že Mu tak právem smím říkat, 
bylo srdceryvné a z mé tváře nešel sun-
dat úsměv.

Změněný život

Odhodil jsem vše špatné i to, co se 
mi až tak špatné nezdálo, jako byla 
např. metalová hudba, a do roka jsem 
byl zpět v Českém Těšíně. Oženil jsem 
se. Stal jsem se otcem krásné holčičky, 
nyní mé dcery Ráchelky, s pracovní 
smlouvou na neurčito v oboru, který 
mi hodně přirostl k srdci – zámečník 
svářeč. Změna je obrovská, Bůh Otec 

žije s námi doma. Měním se každý den 
v tom, že se snažím ze všech sil nebýt 
na prvním místě a učím se pokoře. Mé 
myšlenky a chování hodně ovlivňují 
úterní setkání na komunitním čtení 
Bible. Ve společenství bratrů a sester 
můžeme číst Bibli a otevřeně diskutovat 
o všem, co má člověk na srdci. Jak je 
psáno v Matoušovi (18,20): „Neboť, kde 
jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu 
mém, tam jsem já uprostřed nich“. A tak 
to přesně je. Už nejsem sám, ale mám 
společenství. Kristus je mezi námi a my 
se těšíme z Jeho blízkosti, která tam je 
pokaždé cítit.

Moje služba

Mohu se taky podílet na práci s mla-
dými lidmi, kteří mají rádi hudbu. Nav-
štěvuji náš těšínský Fusion, kde pomá-
hám s technikou a zpívám. Sdílíme se 
taky ve skupině „Chlapi vaří jinak“ se 
svými kolegy a bratry v Kristu. Pomáhá-
me jeden druhému a pokaždé společně 
něco dobrého uvaříme. Nakonec to za 
pomoci degustační komise v podobě 
našich manželek nebo sester, které mají 
taky v ten den ženskou skupinku, sní-
me. A ony nám s tím, co uvaříme, rády 
pomohou. Při bohoslužbách pomáhám 
se zvučením, jako jeden z členů technic-
kého týmu.

příběh ze života
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recenzia

Slovo života, 2018, 206 strán

Kniha Miluj tak, akoby si nikdy nebol 
zranený v sebe ukrýva zaujímavé roz-
právanie o vzťahoch. Je to svieže a ne-
náročné čítanie, no napriek svojej jed-
noduchosti kniha v sebe nesie pomerne 
silný odkaz.

Na vzťahoch záleží

Pán Ježiš nám nechal 
jasnú správu, že to najdô-
ležitejšie, na čom v živote 
najviac záleží, sú vzťahy. 
Keď sa Ho pýtali na prvé 
prikázanie, odpovedal: 
„Milovať budeš Pána, 
svojho Boha, celým svo-
jím srdcom a celou svo-
jou dušou a celou svo-
jou mysľou. To je veľké 
a prvé prikázanie. Druhé 
je mu podobné: Milo-
vať budeš svojho blíž-
neho ako seba samého.“ 
(Mt 22,37-39) Našou úlo-
hou je dbať v prvom rade 
o vzťah s Bohom, násled-
ne o vzťah k sebe samé-
mu a napokon o vzťahy 
medziľudské, na ktoré sa 
autor vo svojej knihe za-
meriava najviac.

Naše medziľudské 
vzťahy sa nevyhnú zrane-
niam. Čím bližšie sa do-
stávame k ľuďom okolo 
seba, či už je to manžel-
stvo, rodina, priatelia ale-
bo aj spoločenstvo cirkvi, 
tým väčšie riziko zrane-
nia podstupujeme. A pre-
to mnohokrát váhame, či 
v týchto vzťahoch zotr-
vať alebo či sa do nich vô-
bec púšťať. No Boh chce, 
aby sme žili vo vzťahoch a ponúka nám 
aj spôsob, ako to ustáť: v spomenutých 
slovách Pána Ježiša zaznieva, že láska 
je tým správnym kľúčom ku vzťahom. 
Jedine láska sa dokáže preniesť po-
nad zranenia. Jedine láska všetko vydr-
ží a nikdy neprestane. Tak ako Boh ne-
ustále miluje nás aj napriek našim zly-

haniam, tak ako rodičia neprestanú mi-
lovať svoje deti ani vtedy, keď sa v nich 
sklamú.

Láska nie je nekritická

Pri toľkých slovách o láske by sa 
mohlo zdať, že autor má trochu jed-
nostranný pohľad. Spočiatku môže mať 
čitateľ dojem, že autor prehliada vo 

vzťahoch všetko zlé a vyzýva k nekri-
tickej láske. V nasledujú cich kapitolách 
nás však vyvedie z omylu. Hovorí veľa 
o tom, že láska je dobrotivá, trpezlivá, 
neodsudzuje, láska nikdy neprestáva – 
a na to nesmieme zabúdať; no na druhej 
strane musíme vedieť, že láska hriech 
nazve hriechom a vie postaviť hrani-
ce – ľuďom naokolo a aj sama sebe. Au-

tor pridáva viaceré praktické tipy, ako si 
s tým správne poradiť. Vytýčiť hranice 
napríklad neznamená, že človeka, s kto-
rého konaním nesúhlasím, mám vyma-
zať zo svojho srdca. Autor tiež pripomí-
na, že láske k ľuďom predchádza láska 
k sebe samému. Hovorí o tom, že často 
zápasíme s pokriveným vnímaní vlast-
nej hodnoty, resp. s chybným úsud-
kom, z čoho naša hodnota pramení. Až 
keď sa naučíme pristupovať sami k sebe 
správnym spôsobom, zvládneme tak 
pristupovať aj k ostatným ľuďom.

Učme sa odpúšťať

Autor sa tiež venuje jednej z najdôle-
žitejších súčastí lásky, kto-
rou je odpúšťanie. Dalo by 
sa povedať, že bez odpúš-
ťania láska jednoducho ne-
dokáže fungovať. Ako inak 
by nás Boh mohol milo-
vať, ak by nám neodpustil 
a stále znova neodpúšťal 
naše prehrešky? A to isté 
očakáva aj od nás, aby sme 
odpúšťali jeden druhému 
a tak uvádzali do praxe lás-
ku.

Autor hovorí o viacerých 
aspektoch odpustenia, čo 
odpustenie je a čo naopak 
nie je, a čo všetko s odpus-
tením súvisí. Hovorí na-
príklad, že odpustenie nie 
je strata pamäti, odpuste-
nie neznamená, že skutok 
sa nestal. Milovať tak, ako-
by nás nikto nikdy nezra-
nil neznamená, že budeme 
voči zraneniam slepí. Zna-
mená to skôr, že sa naučí-
me so zraneniami správne 
zaobchádzať a odnaučíme 
sa počítať.

Odpustenie nám tiež ne-
zaručí, že po zranení nezo-
stanú jazvy. Tie síce býva-
jú spočiatku bolestivé, ale 
vďaka odpusteniu sa pre 
nás môžu stať pripomien-
kou našich víťazstiev. Rov-

nako ako jazvy Pána Ježiša hovoria o je-
dinečnom víťazstve nad hriechom a sa-
tanom. Pán Ježiš nám je príkladom, že 
napriek jazvám, ktoré sme Mu spôso-
bili, nás svojimi rukami pevne objíma. 
Také je skutočné odpustenie a skutočná 
láska. Takto by sme sa mali naučiť mi-
lovať.

Jentezen Franklin
Miluj tak, akoby si nikdy nebol zranený
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Buduj a bojuj

Čo sa týka konkrétnych vzťahov, au-
tor sa bližšie venuje manželstvu a rodi-
ne. Hovorí o tom, na akých základoch 
by tieto vzťahy mali stáť a ako sa o ne 
starať. Mnohé z uvedených princípov 
sa dajú využiť aj v iných vzťahoch. Na-
príklad vzťah rodiča a dieťaťa je podob-
ný vzťahu medzi staršími a mladšími 
v cirkvi. Aj v cirkvi si potrebujeme dá-
vať pozor, aké dedičstvo odovzdávame 
ďalšej generácii, aký príklad im ukazu-
jeme, akým postojom ich (často aj neve-
dome) učíme. Aj v cirkvi platí, že treba 
mladším poukázať na jasné princípy vy-
medzené v Písme, no zároveň potrebu-
jú od starších počuť láskavé slovo a cítiť 
úprimné objatie…

Autor tiež pripomína, že o vzťahy 
treba bojovať. Nemali by sme vycúvať 
z manželstva, z rodinných väzieb alebo 
zo spoločenstva cirkvi bez boja a znova 
prikladá konkrétne rady, ako sa s tým 
popasovať. Na druhej strane faktom je, 
že keď sa veci rozbijú, málokedy sa po-
darí poskladať ich do pôvodného sta-
vu. Boh má však schopnosť tvoriť veci 
úplne nové. Bez ohľadu na to, ako veľ-
mi boli rozbité. On môže naše vzťahy 
vzkriesiť aj z popola.

Boh má vždy ešte jeden ťah

V závere knihy sa autor venuje aj 
vzťahu medzi človekom a Bohom. Aj 
Boha sa musíme naučiť milovať tak, 
akoby sme nikdy neboli zranení. Nie-
žeby Boh robil niečo, čím by nám chcel 
ubližovať, ale my to niekedy tak vníma-
me. A napokon, keď sa pustíme do boja 
o vzťahy, či už medziľudské alebo vzťah 
s Bohom, autor pripomína, aby sme sa 
nezastavili na polceste, neuspokojme sa 
s niečím menším než nám Boh pripra-
vil. Satan nás bude chcieť odradiť, za-
staviť, ale vždy počúvajme Boha a Jeho 
zasľúbenia. A buďme si istí, že Boh má 
vždy ešte jeden ťah. Aj keby sme my už 
boli v koncoch, On v koncoch nikdy ne-
bude.

V knihe sa dočítate ešte veľa ďalších 
podrobností. Je plná praktických rád na 
tému láska a odpustenie, a pri jej číta-
ní som mala dojem, že autor vie, o čom 
píše. Obzvlášť, keď opisuje pestré zážit-
ky z výchovy svojich piatich detí, ktoré 
jedno po druhom prechádzali búrlivým 
obdobím puberty a svojim rodičom spô-
sobili nejedno bolestivé zranenie.

recenzia

Eva Ostro lucká:

Život sa skladá z množstva obyčaj-
ných vecí. Možno čakáme na nejakú mi-
moriadnu príležitosť, ako splniť povere-
nie Pána Ježiša, aby sme v láske podá-
vali pomocnú ruku našim blížnym. Ale 
každý deň je nová príležitosť, kedy nám 
Pán Boh dáva šancu žiť pre Neho a slú-
žiť ľuďom okolo nás. Dnes môžeme ro-
biť dobre, byť soľou a svetlom v tom-
to svete, rozhodnúť sa pre aktívny ži-
vot s Pánom Ježišom. Súčasne však bu-
deme prechádzať víťazstvami i prehra-
mi, pričom nás môže posilňovať Božie 
zasľúbenie: „Môj si ty. Z mojej ruky ťa 
nikto nevytrhne!“

Utiekli dva roky od vydania predo-
šlej knihy autorky „Zo života a pre ži-

vot“. V tejto publikácii, ktorá je jej voľ-
ným pokračovaním, opäť píše o svojich 
víťazstvách i prehrách, o svojich skúse-
nostiach, ktoré môžu byť pre čitateľov 
motiváciou v živote s Pánom. Iste im 
prinesú potešenie, povzbudenie a mož-
no aj napomenutie.

Kniha formátu A5 má 84 strán, cena 
je 5,40€. Objednať si ju možno na slo-
venskej adrese redakcie.

A život plynie ďalej 
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príbehy z histórie kresťanstva

Princezná Alica z Battenbergu
z Battenbergu (1885–1969)

Princezná Alica z Battenbergu bola 
matkou princa Filipa, vojvodu z Edin-
burgu, a svokrou kráľovnej Alžbety II. 
Ako pravnučka kráľovnej Viktórie žila 
striedavo v Anglicku, Nemecku a Gréc-
ku. Bola od narodenia hluchá. V roku 
1903 sa vydala za princa Andreasa 
Gréckeho a Dánskeho a stala sa prin-
ceznou Andreou s rovnakým titulom. 
Žila v Grécku až do odchodu väčšiny 
kráľovskej rodiny do exilu v roku 1917. 
Po krátkom pobyte v Grécku v rokoch 
grécko-tureckej vojny (1919-22) muse-
la s manželom znova odísť do exilu, 
kde zostala až do obnovenia monarchie 
v roku 1935. Podrobnejšie je jej životný 
príbeh s jeho jednotlivými obdobiami 
opísaný ďalej.

Narodenie a detstvo

Alica sa narodila 25. februára 1885 
vo Windsorskom zámku za prítomnos-
ti svojej prastarej matky, kráľovnej Vik-
tórie. Bola prvorodeným dieťaťom prin-
ca Ľudovíta z Battenbergu a jeho man-
želky, princeznej Viktórie z Hesenska 
a Porýnia. Jej matka bola najstaršia dcé-
ra Ľudovíta IV., veľkovojvodu Hesen-
ského a princeznej Alice zo Spojeného 
kráľovstva, druhej dcéry kráľovnej Vik-
tórie. Jej otec bol najstarší syn Alexan-
dra, princa Hesenského a Porýnskeho. 
Mala sestru Lujzu, ktorá sa stala švéd-
skou kráľovnou a dvoch bratov.

Alica prežívala svoje detstvo striedavo 
v Darmstadte, Londýne, Jugenheime a na 
Malte, kde bol jej otec námorným dôs-
tojníkom. Už v prvých rokoch detstva 
zistili u nej vrodenú hluchotu, násled-
kom ktorej mala zlú výslovnosť. Štu-
dovala súkromne, učila sa francúzštinu 
a po zasnúbení gréčtinu. Keď mala 16 
rokov, bola konfirmovaná v anglikán-
skej cirkvi.

Manželstvo

Alica stretla svojho budúceho man-
žela, princa Andreasa na korunová-
cii Edwarda VII. roku 1902. Bol štvr-
tým synom gréckeho kráľa Georgosa 
I. a ruskej veľkokňažnej Oľgy Fjodo-
rovny. V roku 1903 mali civilný sobáš 
v Darmstadte a neskôr cirkevné sobá-
še, evanjelický aj pravoslávny. Dovedna 
boli v blízkom príbuzenstve s vládnu-

cimi rodmi v Spojenom kráľovstve, Ne-
mecku, Dánsku, Grécku a Rusku. Spo-
lu mali 5 detí, ktoré všetky mali tiež deti, 
takže sa ich rod veľmi rozšíril. Po svad-
be jej manžel pokračoval vo vojenskej 
kariére a Alica sa venovala charitatív-
nej činnosti. V roku 1908 bola v Rusku 
na svadbe veľkokňažnej Márie a prin-
ca Vilhelma zo Švédska. Na tejto náv-
števe bola veľmi ovplyvnená svojou tetou, 
veľkokňažnou Jelizavetou Fjodorovnou, 
ktorá založila pravoslávny ženský rád 
a preň predala svoj majetok. Po návra-
te manželov do Grécka sa tu zo sporu 
o Krétu (ktorá patrila do tureckej Oto-
manskej ríše) vyvinul stav, ktorý prinú-
til princa opustiť armádu.

Ďalšie životné krízy

So vznikom Balkánskej vojny sa 
princ Andreas vrátil do armády a prin-
cezná Alica sa stala ošetrovateľkou vojakov 
v poľnej nemocnici a pomocníčkou pri ich 
operáciách. Počas francúzskeho bom-
bardovania Atén roku 1916 skrývala sa 
s deťmi v paláci. Vzniknutou vojnovou 
situáciou bol jej švagor, kráľ Konstanti-
nos prinútený k abdikácii a ona s väčši-
nou kráľovskej rodiny odišla do exilu vo 
Švajčiarsku. Následkom nepriateľstva 
medzi Spojeným kráľovstvom a Nemec-
kom bol jej otec prinútený vzdať sa ti-
tulu princa z Battenbergu a prijať titul 

Lorda z Montbattenu (čo bol anglický 
preklad Battenbergu) a Markíza z Mil-
ford Havenu. Dve Alicine tety, cárov-
ná Alix a veľkokňažná Jelizaveta Fjodo-
rovna, boli zabité počas ruskej boľše-
vickej revolúcie. Na konci vojny zanik-
la rakúsko-uhorská monarchia a strý-
ko princeznej Alice, veľkovojvoda hes-
enský Ernest Ľudovít bol zosadený. Po 
obnovení vlády kráľa Konštantína roku 
1920 kráľovská rodina sa nakrátko vráti-
la do Grécka. Po porážke Grécka Turec-
kom bola tu nastolená vojenská diktatú-
ra a kráľ i kráľovská rodina musela znova 
odísť do exilu.

Choroba

Princezná Alica s manželom žili v ma-
lom, príbuznou im zapožičanom dome 
na predmestí Paríža Saint Cloude. Alica 
pomáhala v malom charitnom obcho-
de pre gréckych utečencov. Stala sa hl-
boko veriacou a v roku 1928 prestúpila 
na pravoslávie. Čoskoro potom vyznala, 
že dostala Božie posolstvo aj uzdravujú-
cu moc. V roku 1930 po druhom nervo-
vom zrútení bola u nej diagnostikova-
ná paranoidná schizofrénia. Bola posla-
ná na liečenie do sanatória vo švačiar-
skom Kreuzingene. Počas jej liečenia 
sa jej manžel od nej vzdialil a ich šty-
ri dcéry sa vydali za nemeckých prin-
cov. Ich syn Filip odišiel do Anglicka, 
kde žil u príbuzných. Princezná Alica 
bola v sanatóriu dva roky. Po uzdravení 
a prepustení viedla nepoznaná cestovný 
život v strednej Európe. Udržovala spoje-
nie so svojou matkou, ale nie s ostatnou 
rodinou. S tou ho obnovila až roku 1937 
po stretnutí na pohrebe jej dcéry, zaťa 
a dvoch vnúčat po ich tragickej smrti. 
V roku 1938 sa sama presťahovala do Atén, 
kde sa venovala práci medzi chudobnými.

Druhá svetová vojna

Počas nej sa princezná Andrea ocit-
la vo zvláštnom duševnom rozpoložení. 
Jej zaťovia boli v nemeckej armáde a jej 
syn Filip v britskom námorníctve. Ona 
a jej grécka švagriná Nikola žili v Até-
nach, zatiaľ čo ostatná kráľovská rodi-
na žila v Južnej Afrike. Princezná Andrea 
pracovala pre Červený kríž. Organizovala 
vznik a prevádzku dvoch vývarovní po-
lievky pre strádajúcich obyvateľov. Le-
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tela do Švédska, aby s pomocou svojej 
sestry Lujzy, vydatej za korunného prin-
ca, priviezla nutné lieky a medicínske 
pomôcky aj materiál. Zorganizovala dva 
útulky pre siroty a obchôdzky zdravot-
ných sestier po štvrtiach chudobných.

Pre účasť jej zaťov v nemeckej ar-
máde, nemeckí dôs tojníci po okupácii 
Grécka, predpokladali o nej, že je na ich 
strane. Ale keď sa jej nemecký generál 
spýtal, čo môže pre ňu urobiť, odpove-
dala: „Môžete vziať svojich vojakov preč 
z mojej krajiny.“

Po páde talianskeho diktátora Musso-
liniho v septembri 1943 nemecká armáda 
obsadila Atény, kde našli útočisko de-
saťtisíce Židov. Nemeckí vojaci odvliekli 
okolo 60 000 Židov (z približne 75 000) 
do koncentračných táborov. Vrátilo sa 
z nich asi 2000.

V tom čase princezná Andrea ukrýva-
la židovskú vdovu Ráchel Kohenovú a dve 
z jej piatich detí. Po oslobodení Atén 
v októbri 1944 britský premiér Harold 
Macmillan navštívil princeznú Andreu 
a zistil, že žije v ponižujúcich podmien-
kach. Sama písala svojmu synovi, že vo 
dňoch pred oslobodením nemala žiad-
ny pokrm okrem chleba a masla a nie-
koľko mesiacov predtým žiadne mäso. 
Na sklonku roka 1944 dostala správu, 
že zomrel jej manžel, čo zmarilo jej rastú-
cu nádej na spojenie s ním. Nevideli sa 
od roku 1939. Po vojne, v čase boja ko-
munistov za vyhnanie Britov z Atén, 
chodila denne po uliciach a rozdáva-
la pokrm deťom i hliadkujúcim policaj-
tom, a to napriek zákazu vychádzania. 
Keď jej niekto povedal, že ju môže zabiť 
zablúdená guľka, odpovedala: „Povedali 
mi, že nebudem počuť guľku, ktorá ma 
zabije – a v každom prípade, ja som hlu-
chá, tak prečo sa starať o to.“

Vdovstvo 

Princezná Andrea navštívila Veľkú Bri-
tániu v apríli 1947, aby sa zúčastnila na 
svadbe svojho jediného syna Filipa s prin-
ceznou Alžbetou (Elisabeth), staršou dcé-
rou kráľa Juraja VI. (Georga), predpo-
kladanou dedičkou trónu. Svoje posled-
né šperky dala na svadobný prsteň ko-
runnej princeznej a budúcej kráľov-
nej. Vo svadobný deň kráľ Juraj VI. po-
výšil jej syna na vojvodu z Edinburgu. 
Na svadobnom obrade vo Westminster-
skom opátstve sedela princezná Andrea 
ako hlava svojej rodiny na čelnom mieste 
oproti kráľovi Jurajovi VI., budúcej krá-
ľovnej Alžbete a kráľovnej Márii (Mary). 

Bolo rozhodnuté nepozvať na svadbu jej 
dcéry pre protinemecké cítenie Britov 
po vojne.

V januári 1949 založila princezná An-
drea ošetrovateľský rád gréckych pravo-
slávnych mníšok Kresťanské sesterstvo 
Marty a Márie. Utvorila ho podľa vzoru 
pravoslávneho rádu, ktorý založila jej 
teta, mučenica, veľkokňažná Jelizave-
ta Fjodorovna roku 1909 v Rusku. Kú-
pila preň dom v osade ležiacej severne 
od Atén. V rokoch 1950 a 1952 podnikla 
dve cesty do Spojených štátov, aby zís-
kala finančnú podporu pre tento rád. 
Jej nevesta stala sa po smrti kráľa Jura-
ja VI. roku 1952 ako Alžbeta II. kráľov-
nou Commonwealtu (Britského spolo-
čenstva národov). Princezná Andrea sa 
zúčastnila v roku 1953 na jej korunová-
cii v mníšskom odeve svojho rádu. Ten 
však neskôr zanikol, lebo nevedel získať 
dosť nových mníšok.

S postupujúcou hluchotou a slabnú-
cim zdravím princezná Andrea opusti-
la Grécko po vojenskom puči roku 1967, 
ktorý ukončil éru kráľovstva. Kráľovná 
Alžbeta a vojvoda z Edinburgu, princez-
nin syn Filip, pozvali ju, aby trvale bý-
vala v Londýne, v kráľovskom Buckin-
gamskom paláci.

Smrť a miesta pohrebu

Namiesto predpokladanej stareckosti 
princezná Andrea mala jasnú myseľ aj 
pri krehkom zdraví. Zomrela 5. decemb-

ra 1969 v Buckinghamskom paláci. Ne-
zanechala žiadny majetok, lebo všetko 
rozdala. Pôvodne boli jej telesné pozo-
statky uložené v kráľovskej krypte v ka-
plnke svätého Juraja vo Windsorskom 
paláci. Ale pred smrťou vyslovila žia-
dosť, aby bola pochovaná v pravoslávnom 
kostole Márie Magdalény v Getsemanskej 
záhrade na Olivovom vrchu v Jeruzaleme 
vedľa jej tety, veľkokňažnej Jelizavety 
Fjodorovny, ruskej svätice. Jej prianie 
bolo uskutočnené v auguste 1988, keď 
jej pozostatky boli prevezené na toto 
miesto a pochované v krypte pod tým-
to kostolom. 

Tituly a vyznamenania

1885-1903: Jej Výsosť Princezná Alica 
z Battenbergu

1903-1969: Jej Kráľovská Výsosť Prince-
zná Andrea Grécka a Dánska

1903: Dáma Veľkého kríža Rádu svätej 
Oľgy a Sofie (ruského)  

1913: Kráľovský červený kríž (britský)

1928: Dáma Rádu kráľovnej Márie Lujzy

1993: Spravodlivá medzi národmi – tento 
titul dostala od izraelského ústavu Jad 
Vašem za ukrývanie matky a dvoch 
detí z rodiny Kohenovcov počas vojny 
pred Gestapom a nemeckými vojak-
mi v Aténach.

príbehy z histórie kresťanstva
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OĽGA ČÍŽOVÁ

V 1. Mojžišovej knihe si pri stvorení 
človeka čítame o spojení muža a ženy. 
Opustia otca aj matku a svoje živo-
ty spoja, aby vytvorili nový celok. (1M 
2,24)

Je pekné a pre zaľúbených lákavé, 
a podľa ich predstáv aj ľahké, vytvoriť 
takýto celok. Ružové okuliare zaľúbe-
nosti však môžu byť klamné a časom 
sa veci začnú javiť 
inak, ťažšie, zložitej-
šie. Ale ak sú obaja 
zakotvení v Bohu, dá 
sa to zvládnuť. My 
s manželom sme tiež 
prešli touto cestou 
a napriek rôznym 
prekážkam a ťažkos-
tiam náš vzťah trvá 
už 48 rokov.

Počas manžel-
stva môžu prísť chví-
le, keď Boh pev-
nosť vzťahu podrobí 
skúške. Stalo sa to aj 
nám. Prišli zdravotné 
problémy vážnejšie-
ho charakteru. Môj 
manžel (Ján Číž, kto-
rého mnohí pozná-
te ako dlhoročného 
redaktora tohto časopisu) jedného dňa 
dostal mozgovú príhodu. Bolo ťažké sa 
ráno zobudiť vedľa milovaného človeka, 
ktorý sa ma spýtal: „A ty si kto? Teba ne-
poznám.“ Bolo ťažké zvyknúť si na nový 
spôsob spolunažívania, pomôcť manže-
lovi znova nadobudnúť fyzickú pohybli-
vosť a pomôcť mu znova zvládať obyčaj-
né každodenné veci, ktoré mu mozgová 
príhoda zo dňa na deň vymazala z pa-
mäte. S Božou pomocou sa však časom 
problémy ustálili a my sme opäť mohli 
žiť z Jeho milosti pomerne pokojný ži-
vot. No po necelom roku sa veci skom-
plikovali. Ja som začala boj s rakovinou 
a manžel v tom istom čase dostal ďalšiu 
mozgovú príhodu, tentoraz s následka-
mi, ktoré ho trvalo pripútali na lôžko. 
Čakal nás náročný čas v odlúčení. Po 
polročnej liečbe chemoterapiou boli vý-
sledky dobré a my sme ďakovali Bohu, 
že bdel nad nami. Po dlhom odlúčení 
sme opäť mohli s manželom tráviť spo-
ločné chvíle, ale už nie v spoločnom prí-

bytku. Ja doma sama a môj manžel v za-
riadení s 24-hodinovou opaterou, kam 
ho chodím navštevovať.

Spolu a predsa single. Aký to je ži-
vot? Ťažký. Často by som si priala, aby 
bol môj manžel zdravý, aby mohol byť 
pri mne, byť mi oporou v ťažkých bo-
joch. Rakovina sa mi po krátkom čase 
vrátila, bolo treba podstúpiť ďalšiu lieč-

bu a bolo ťažké zvládnuť to znova sama, 
znova bez opory milovaného človeka 
a zároveň s vedomím, že ja nemôžem 
byť dostatočnou oporou preňho v jeho 
trápení. Nejaký čas sme sa s manželom 
kvôli sprievodným účinkom liečby zno-
va nemohli vidieť, boli sme v spojení len 
cez telefón alebo cez naše dcéry. Aj môj 
manžel by si prial, aby boli veci inak, 
aby mi mohol pomáhať, alebo aby som 
ja bola zdravá a mohla byť oporou jemu 
v jeho ťažkých chvíľach. Ale Boh to za-
riadil inak.

Často premýšľam nad Božími cesta-
mi a plánmi s našimi životmi. 46 ro-
kov manželstva sme prežili spolu a te-
raz musíme byť oddelení, hoci sme stá-
le manželia, hoci stále milujeme jeden 
druhého. Náš život mi často pripadá 
smutný a osamelý. Ako tmavý zamra-
čený deň. Moje myšlienky sa často po-
dobajú na myšlienky žalmistov: V deň 
svojho súženia sa pýtam Pána, v noci neú-
navne vystieram ruky… premýšľam a môj 

duch uvažuje: Zavrhuje vari Pán naveky 
a neprejaví už priazeň? (Ž 77,3.7) Hospo-
din, zmiluj sa nado mnou, lebo som v tiesni! 
Moje oči, duša i telo ochabli od žiaľu. Môj 
život sa míňa v žiali a moje roky v stonaní. 
(Ž 31,10-11)

Ale viera, ktorá síce často kolíše, pred-
sa je len väčšia ako pochybnosť. Denne, 
aj keď v obkľúčení problémov a smút-

ku, snažíme sa s manže-
lom vzájomne povzbudzo-
vať a upriamovať myseľ na 
to, že raz po týchto skúš-
kach – ako po noci – prí-
de deň, ktorý bude jasný, 
oblaky smútku a skúšok 
pominú. A dovtedy musí-
me s pevnou dôverou spo-
liehať na nášho Pána, lebo 
On je verný. On bdie aj 
nad bolesťou. Ako sa píše 
ďalej v spomínaných žal-
moch: Povedal som si: Je to 
moja bolesť. Zmeniť to môže 
pravica Najvyššieho. (Ž 
77,11) Ja len tebe dôverujem, 
Hospodin. Povedal som: Ty 
si môj Boh. V tvojej ruke je 
môj čas. (Ž 31,15-16)

Nevieme, čo nás ešte 
v živote čaká a preto po-

trebujeme žiť vo viere, že nech už bude 
akokoľvek, aj keby prišli ďalšie skúšky, 
Pán to má všetko v rukách a pomôže 
nám to zvládnuť. A my chceme vydržať 
a veriť. Aj keď to zvonku môže vyzerať, 
že nás okolnosti rozdelili a zostali sme 
každý single, pred Bohom a aj v našich 
srdciach stále sme a chceme byť spoje-
ní. Aj napriek skúškam a zmeneným 
okolnostiam chceme pokračovať na ces-
te životom ako celok, ktorý Boh na za-
čiatku nášho manželstva vytvoril. Chce-
me využiť každú chvíľu, ktorú môžeme 
stráviť spoločne. Prajeme si, aby každý 
deň, ktorý tu ešte na zemi strávime, mal 
silnú pečať rodiny – milujúcej sa navzá-
jom, ale hlavne milujúcej Boha a milo-
vanej Bohom.

Zároveň by som chcela touto cestou 
vyjadriť veľkú vďačnosť všetkým, kto-
rí našu rodinu neúnavne nesú na mod-
litbách a pomáhajú aj inými spôsobmi.

 Dvaja a predsa single?
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Žít single
Opravdu? To jako myslí vážně? Ženáč, 

a bude mluvit o životě svobodných? 
To je asi tak, jako když katolický kněz 
mluví o manželství. Nakolik asi mluví 
z vlastní praxe? Je to vůbec na místě? 
Co ten může o tom vědět? Popravdě 
tedy - nic moc… Berte prosím následují-
cí řádky s rezervou, jsou psány ženatým 
podle všech pravi-
del a regulí, se vším 
co k tomu patří. 

Hodí se začít 
vychvalovat před-
nosti manželství. 
A taky že jo, vždyť 
to má samé nespor-
né výhody, už třeba 
jen ekonomickou 
– společné soužití 
je jistojistě ekono-
micky výhodnější. 
O single křesťa-
nech se nicméně 
zmiňuje také Pán 
Ježíš, a jemu je 
nanejvýš vhodné 
naslouchat. Z pří-
rody pak můžeme 
usoudit, že Pán 
Bůh někdy volí řešení, která nám lidem 
nejvhodnější nepřipadají, jen se podí-
vejte na ten na první pohled nesmyslný 
design.

Člověk může založit rodinu, mít děti, 
na to přece je manželství to nejlepší 
řešení. Pán Bůh nás tak stvořil, že muž 
potřebuje ženu a žena muže. Je spousta 
výhod z manželství. Správný ekonom 
si je umí dát všechny dohromady, aby 
si je spočítal… a nakonec se rozhodl 
pro manželství. Nebo ne? Založit rodi-
nu, mít partnera a děti přináší novou 
zodpovědnost a svým způsobem i napl-
nění životního úkolu. Říká se, „ženatý 
se závazky“. Podvědomě vnímáme, že 
v mnoha rozhodnutích ten člověk, který 
má rodinu, rozhoduje i za svou rodinu. 
Chce chránit na prvním místě svou rodi-
nu, a to je zcela přirozená věc. Přiroze-
né je být obezřetný ve chvílích, kdy jde 
o rodinu, a tomu přizpůsobit své rozho-
dování. Někdy tedy může být manžel-
ství stejně tak přítěží, jako podporou.

Upřeme teď pohled na jednu jedi-
nou velmi specifickou záležitost, a tou 
je misie. Nést evangelium lidem okolo, 
obětovat čas lidem, kteří nejsou mojí 
rodinou (alespoň prozatím). Vůbec je 
neznám, ale vnímám povolání od Pána 
Boha jít a nést radostnou zprávu, a to 
právě jim. To je naplnění odkazu naše-

ho Pána, nejvyšší úkol pro křesťana. 
Zastiňuje to z mého pohledu i životní 
úkol „naplnit svět“, tedy mít děti. Pán 
Ježíš o tom hovořil, že to je jedna z mož-
ností, proč se lidé nežení a nevdávají 
– jednoduše se rozhodli sloužit Bohu. 
(Evangelium Matouše 19:1-12)

Výhody jsou ale též u lidí žijících 
samostatně, je to prostě jen jiný způsob 
žití. Single změní jednodušeji svou prá-
ci, cestuje bez zábran a může se zabyd-
let téměř kdekoliv. Nemusí se domlou-
vat a dělat kompromisy. Jde si za svým 
cílem přímočaře. Jsou single, kteří jsou 
velmi úspěšní, protože slyšeli a hluboce 
vnímali své povolání jako povolání žen-
ce na Hospodinovu žeň. Samozřejmě 
– misionáři jsou také celé rodiny, a roz-
hodně nechci snižovat jejich přínos, ale 
dnes hovoříme o singles.

Vzpomínám často na svou bývalou 
kolegyni z kanceláře, která už dlouhou 
dobu, určitě více než 10 let, žije v zemi 
5000 km od svého domova. Domov, ten 

se již zřejmě i přesunul tam, kde aktuál-
ně je. Nevšiml jsem si tehdy před mno-
ha lety, že by měla zájem najít partnera. 
Zato jsem si nemohl nevšimnout, jak 
často hovořila o tom, že ji to táhne právě 
tam, kde teď je. Její plány byly tak smě-
lé, až zněly nereálně. Rozumný logikou 
obdařený Středoevropan se tomu musel 

i pousmát. A snad právě 
proto se její plány naplnily, 
s Boží pomocí. 

Obdivuji tyto single, 
kteří se rozhodli pro život 
v misii, pro Krista, a upřed-
nostnili to před osobním 
životem v manželském 
svazku. Rád bych také 
připomněl verše z evange-
lia, které jsou pro tyto lidi 
potěšením, ať jsou kdeko-
liv (Mk 10,28-30, Slovo na 
cestu): 

Tu promluvil Petr: „Ale 
my jsme se všeho vzdali 
a šli za tebou.“ „Ujišťuji 

vás,“ odpověděl Ježíš, 
„že každému, kdo se 
z lásky ke mně a pro 

šíření evangelia něčeho vzdá – ať už 
domova, života se sourozenci, rodiči, 

manželkou a dětmi, nebo majetku, 
se to vrátí stonásobně už zde na 

zemi (i když neujde pronásledování) 
a v budoucnosti ho čeká věčný 

život.“

Vážení single misionáři, dovoluji si 
tímto oslovit právě vás. Velmi vás zdra-
víme z České republiky ze společenství 
Křesťanských sborů. Vážíme si vašeho 
nasazení pro  Krista i ochotu obětovat 
manželský život. Jsme za vás rádi, chce-
me vás podporovat. Jsme součástí vaší 
rodiny a rádi vás přijmeme, až to bude-
te potřebovat. Chceme se na vaší práci 
podílet, tak jak nás k tomu povolává 
Pán Bůh. Nebojte se proto ozvat, přinést 
náměty k modlitbám, i žádost o podpo-
ru. Pán Bůh vás opatruj na všech ces-
tách.

je příležitost!
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historie bratrského hnutí

Friedrich Wilhelm Baedeker
Baedeker jako výrazná duchovní 

osobnost konce 19. století, ovlivnil 
šíření otevřeného bratrského hnutí 
v celé Evropě. V roce 110. výročí vzni-
ku českých a polských bratrských sbo-
rů si chceme připomenout život a dílo 
muže, který ať už přímo či zprostřed-
kovaně motivoval pracovníky k zaklá-
dání svobodných biblických sborů ve 
Střední a Východní Evropě. Stál u zro-
du Alianční biblické školy v Berlíně, 
která připravovala misijní pracovníky, 
zakladatele nových nezávislých sborů 
a kazatele evangelia, jejichž působení 
výrazně ovlivnilo šíření svobodného 
evangelikalismu v našich zemích. Jeho 
příběh je dodnes silnou inspirací a stojí 
za připomenutí. (red.)

Spousta jeho přátel pocházela z vyso-
ké anglické a ruské šlechty. On sám 
však byl zároveň přítelem těch nejchud-
ších a vězňů v carském Rusku. Navzdo-
ry slabému zdraví překonal za nejprimi-
tivnějších podmínek tisíce kilometrů. 
Při svých setkáních a rozhovorech s nej-
různějšími lidmi, jako byl ruský spiso-
vatel Tolstoj, dřívější kamarádi ze školy 
ve Wittenu, vládci té doby anebo vězňo-
vé a pronásledovaní, vždy usiloval o to, 
aby jim všem poukázal na Ježíše Krista.

Friedrich Wilhelm Baedeker, nazý-
vaný zejména v posledních letech své-
ho života „otec Baedeker“, se narodil 
3. srpna 1823 ve Wittenu (Vestfálsko) 
jako syn přírodovědce, ornitologa. V 16 
letech se začal připravovat na obchodní 
kariéru a v Kolíně nad Rýnem si odbyl 
svou vojenskou službu. V roce 1851 se 
oženil s Augustou Jakobi. Jeho žena 
však zemřela již v září téhož roku. Tím 
pro něj začala doba plná změn. Proces-
toval různé části Německa, jel do Anglie 
a poté nakonec vycestoval do Austrálie, 
tam také procestoval celou zemi, a živil 
se jako učitel němčiny a francouzštiny. 
V roce 1858 se vrátil zpět do Německa 
a krátce nato se odebral do Anglie, kde 
spolu s přítelem založili ve Weston-
Super-Mare v blízkosti Bristolu školu. 
Zde se také seznámil se svojí druhou 
ženou, se kterou se v roce 1862 oženil. 
Získal anglické občanství a dosáhl krát-
ce poté doktorátu filosofie na univerzitě 
ve Freiburgu (Breisgau). Brzy nato se 

stal v malém městě na základě svých 
úspěchů známým mužem s odpovídají-
cím kruhem přátel.

Bez nějaké zvláštní vnitřní přípra-
vy pak prožívá v 43. roce svého života 
(1866) obrovskou životní změnu. Lord 
Radstock, tehdy velmi známý anglický 
aristokrat a evangelista, měl ve Wes-
ton-Super-Mare evangelizaci. Jeden 
důstojník přemluvil F. W. Baedeke-
ra, aby přišel na toto shromáždění. To 
vzbudilo jeho zájem, a přišel i na další 
shromáždění. Opouštěl je ovšem vždy 
v pravý čas, aby se nezapletl do osob-
ního rozhovoru. Na jednom z večerů 
se však lordu Radstockovi podařilo jej 
oslovit. Před zraky všech přítomných se 
oba odebrali do přilehlého pokoje k roz-
hovoru. O tomto večeru později Baede-
ker řekl: „Šel jsem dovnitř jako hrdý 
německý nevěřící a odcházel jsem jako 
pokorný věřící učedník Páně. Chvála 
Bohu!“

Jeho žena, pro kterou byly vlastním 
smyslem života hudba a tanec ve spo-
lečnosti přátel, si brzy povšimla změn 
v životě svého muže, navštívila rovněž 
několik shromáždění a zakrátko i ona 
došla živé víry v Ježíše Krista. Nově 
nalezené společenství víry se brzy stalo 
také společenstvím služby, ve které oba 
stáli více než čtyřicet let.

Jedním z prvních důsledků nově nale-
zené víry bylo pro Dr. Baedekera tělesné 
uzdravení. Jestliže dosud z důvodů své 
srdeční slabosti nedokázal bez podpo-
ry léků podniknout ani procházku, byl 
v poměrně krátké době schopen podni-
kat delší cesty, při nichž zvěstoval evan-
gelium.

Velmi brzy po svém obrácení se cítil 
puzen ke službě ve své německé vlasti. 
Zvlášť požehnaně působil mezi svými 
kamarády ze školy a známými ve Witte-
nu, později také v Berlíně. Ovocem této 
berlínské práce je obrácení slečny Toni 
von Blücher, která se pak sama svou 
dlouholetou věrnou službou v tomto 
městě stala požehnáním pro mnoho 
lidí. Přes mnohé možnosti ke službě se 
přesto brzy vrátil do Anglie. Byl upozor-
něn na velkou bídu německých usídlen-
ců v Rusku a cítil volání k tomu, aby jim 
sloužil. Lord Radstock ho k této cestě 

povzbuzoval, což se pak později ukáza-
lo jako opravdové Boží vedení.

A tak v roce 1877 opustil Dr. Baede-
ker se svou ženou a svým jediným dítě-
tem Weston-Super-Mare, aby se asi na 
tři roky odebrali do Ruska. Zde působil 
předtím několik let sám Lord Radstock 
a Bůh zde daroval probuzení mezi rus-
kou vysokou šlechtou. Tak našel Dr. 
Baedeker všude otevřené dveře, aby 
mohl v těchto kruzích dále pracovat. 
Ve stejnou dobu mu umožnily tyto 
vazby další cesty do nitra Ruska, nej-
prve k německým usedlíkům. Ty pak 
během roku pravidelně navštěvoval. 
Jeho návštěvy působily stále větší vliv. 
Jakub Kröcker, který se s ním seznámil 
při jeho poslední cestě do jižního Rus-
ka, shrnul své dojmy následovně: „Dr. 
Baedeker dokázal bližní odzbrojit jako 
málokdo jiný svou čistou láskou. Jeho 
síla nespočívala v dogmatice, ale v lás-
ce. Nic od druhého nečekal, ale sám mu 
vždy něco přinesl. Proto mu Bůh také 
daroval neustále doširoka otevřené dve-
ře.“

Svými cestami v ruském vnitrozemí 
získal Dr. Baedeker vhled do nepopsa-
telné bídy vězňů v tehdejším carském 
Rusku. Nutilo ho to k tomu, aby těmto 
lidem spolu s evangeliem přinášel nadě-
ji a útěchu. Jak to však udělat? Jak mohl 
cizinec získat možnost, aby navštěvoval 
ruská vězení? I když takové přání muse-
lo být považováno za beznadějné a bez 
vyhlídek, hovořil o tom Dr. Baedeker se 
známými v Petrohradě. Bůh způsobil, 
že se tito přátelé nedlouho poté setkali 
s vedoucím vězeňství v tehdejším car-
ském Rusku. Vyprávěli mu o záměru 
Dr. Baedekera přinášet do vězení Bib-
le a mluvit s vězni o evangeliu. Tento 
úředník pochopil, že to může mít jen 
pozitivní účinky. Dr. Baedekerovi tedy 
vystavili zvláštní povolení k návštěvám 
a on sám nazýval tento dokument „klí-
čem k ruským věznicím“. Pokud je zná-
mo, byl Dr. Baedeker vedle Mathildy 
Wrede jediným, kdo obdržel podobné 
povolení.

Aby využil darovanou příležitost, 
byl od této chvíle téměř nepřetržitě na 
cestách. Stal se „Božím cestujícím“. Ve 
svých dopisech z této doby popisuje 
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tělesné utrpení a duchovní bídu mno-
ha tisíců vězňů. Byli mezi nimi Rusové 
a Němci, Židé, Estonci a Litevci, Fino-
vé a Tataři, a také Kyrgyzové a Perša-
né. Procestoval tisíce kilometrů, aby 
navštívil vězení a pracovní tábory. Již 
v roce 1889 byl poprvé na Sibiři. Cesto-
val s vězni na lodích anebo sám na jed-
noduchých saních anebo na primitivní 
koňské bryčce. Přes své slabé zdraví se 
nevyhýbal žádným obtížím, aby mnoho 
tisíc Biblí, které mu pokaždé byly Brit-
skou biblickou společností dány k dis-
pozici, přivezl do vězení a nejvzdáleněj-
ších pracovních táborů.

Na jedné z dalších cest pak Dr. Baede-
ker navštívil také ostrov Sachalin, kam 
již po řadu let deportovali nejtěžší zlo-
čince z celé říše. Zde se jej jeden z vězňů 
zeptal: „Proč jste k nám přišel? Na tom-
to místě už neexistuje žádná naděje.“ 
Baedeker odpověděl: „Pak mi odpusťte, 
že jsem k vám nepřijel jako k prvním. 
Místo, kde už není žádná naděje, je tím 
pravým pro poselství o Boží záchraně.“ 
Po této příležitosti se Dr. Baedeker vrátil 
přes Japonsko, Čínu, Singapur a Indii 
zpět do Anglie. Dokonce i na této cestě 
konal na nejrůznějších místech plod-
nou službu evangelisty. Po podobné 
cestě podal Dr. Baedeker zprávu: „Měl 
jsem neocenitelnou výsadu rozdat na 
této cestě asi 12 000 exemplářů Božího 
slova a zvěstovat jeho evangelium více 
než 40 000 vězňům.“

Ke konci této doby nalézáme Dr. 
Baedekera spolu s Mathildou Wrede 
ve finských věznicích. Oba jsou puzeni 
Kristovou láskou k vězňům a Dr. Baede-
ker se sdílel o to, jak působivě překláda-
la Mathilda Wrede jeho přednášky.

Mezitím postoupilo probuzení v mno-
ha částech země a zasáhlo téměř všech-

ny vrstvy obyvatelstva. Nato následova-
la v roce 1891 protiakce ruské ortodoxní 
církve, která se zaměřovala především 
proti „Stundistům“, jejichž společenství 
zhruba odpovídala povaze sborů „ote-
vřených bratří“. Věřící byli pronásle-
dováni, museli počítat s tvrdými tresty. 
Tak byly trestány zatčením a uvězně-
ním například už samotné vystoupení 
z ortodoxní církve, psaní náboženských 
spisků a šíření „kacířských učení“. Od 
této chvíle se setkával Dr. Baedeker ve 
vězeních a v trestných táborech nejen 
s běžnými zločinci a politickými vězni, 
ale také i s mnoha věřícími, kteří byli 
pro svou víru ochotni podstoupit i tuto 
cestu.

Pokyn k službě pronásledovaným 
z důvodu náboženského přesvědčení 
dostal Dr. Baedeker velmi působivým 
způsobem, když se v roce 1892 setkal 
ve Vídni s Georgem Müllerem. Oba se 
znali již delší dobu a Müller měl teh-
dy již 86 let. Hovořili spolu o utrpení 
věřících ve vězeních a v deportačních 
táborech. Müller pak v modlitbě vložil 
na Dr.Baedekera ruce a „oddělil jej pro 
zvláštní službu mezi zatčenými bratry.“ 
Dr. Baedeker nikdy nezapomněl na tuto 
zvláštní hodinu. Přijal jako svůj úkol, 
aby ve vězeních a táborech vyhledá-
val zvlášť bratry a sestry, aby se k nim 
přiznal a povzbudil je. Často jim mohl 
poskytnout i materiální pomoc, která 
pak úděl těchto vězňů výrazně usnad-
nila. Píše o tom: „Tito trpící svatí jsou 
obvykle transportováni s ostatními věz-
ni, často v řetězech. V odlehlých oblas-
tech Sibiře a Kavkazu je jim předán 
kousek pozemku k rekultivaci, a musejí 
tam být pod policejním dohledem. Pře-
sto i zde se věřící vzájemně rychle na-
jdou a vznikají nové malé sbory.“

Jeho cesty však nezůstaly omezeny 

jen na Rusko, ale v průběhu let navští-
vil téměř všechny evropské země. Svůj 
duchovní domov měl ve sborech „otevře-
ných bratří“, avšak všude, kde pobýval, 
bylo pro něj výzvou uskutečňovat jed-
notu věřících. Tak se podílel v roce 1886 
na založení Alianční konference v Bad 
Blankenburgu. Účastnil se pak téměř 
všech aliančních konferencí v následu-
jících letech. V roce 1905 spolu s něko-
lika dalšími muži a ženami Evangelické 
aliance založil Biblickou školu Berlín, 
Hohenstaufenstraβe. Zde získávali mla-
dí ruští muži, povolaní Bohem do služby 
zvěstování slova, své vzdělání a vraceli 
se zpět do služby do své vlasti. Biblická 
škola Berlín se pak v roce 1919 přestěho-
vala do Wiedenestu.

Přes slabé zdraví dostal Dr. Baede-
kerovi dar, že mohl až do posledních 
dnů svého života stát ve službě zvěsto-
vání slova. Jedno ze svých posledních 
kázání měl v roce 1906 v malém místu 
poblíž Weston-Super-Mare, na kterém 
před 40 lety započal službu zvěstování 
Slova. Během účasti na jedné konferen-
ci v Cliftonu u Bristolu povolal pak Pán 
svého služebníka domů. Jedno z jeho 
posledních slov znělo: „Budu vidět Krá-
le v jeho kráse.“

Poznámka překladatele: Tento výji-
mečný Boží služebník zanechal stopu 
také i v naší zemi, která přispěla ke 
vzniku bratrských sborů na Těšínsku. 
V roce 1905 byl ve svých 82 letech na 
návštěvě v Komorní Lhotce a na jeho 
kázání se tenkrát obrátilo více lidí. 
Mezi těmi, kdo tam odevzdali svůj život 
Pánu Ježíši, byl Jiří Michalík (otec Pavla 
Michalíka), pozdější starší prvního bra-
trského sboru v Třanovicích a Koňáko-
vě.

historie bratrského hnutí

F. W. Baedeker Lord Radstock Georg Müller
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110 let od společného začátku
České a polské bratrské hnutí

Před 110 lety vznikly bratrské sbory 
na Moravě (Bratřejov) a ve Slezsku (Třa-
novice-Koňákov) – dva svobodné sbory 
podle biblického vzoru.1 Tak nazýva-
li plody své misijní práce zakladatelé 
bratrského hnutí na Vsetínsku, F. J. 
Křesina, a na Těšínsku, J. Mrózek. Ať 
už chceme nebo ne, nevyhneme se aso-
ciaci s příběhem Čecha a Lecha, i když 

1  TUROŇ, Jiří. Dopis zveřejněný v časopise 
Betanie v roce 1912 adresovaný Křesťan-
skému společenství a dalším hnutím: 
„Křesťanská společnost odpírala zdravému 
biblickému učení a opravdové svobodě 
a uzavřela se proti všemu …“ a také MRÓ-
ZEK, Józef. Slowo twoje jest Prawdą. 
Cieszyn. 1910: „Křesťanské církve, 
rovněž i luterská církev, nejsou onou 
církví bible.“

se ten Františkův a Józefův odehrál 
jen na poli svobodného evangelikalis-
mu v první polovině dvacátého století. 
Oba byli čerstvými absolventy Alianční 
biblické školy v Berlíně, založené z ini-
ciativy osobností německé Evangelické 
aliance. Z bratrského hnutí k nim patřil 
Dr. Friedrich W. Baedeker, evangelista 
a misionář v carském Rusku, za elber-
feldské bratry generálporučík Georg 
von Viebahn, od baptistů pak misijní 
inspektoři K. Mascher a F. W. Simoleit, 
ale také evangeličtí šlechtici Joachim 
von Thümmler a Hans Werner von Tie-
le-Winckler nebo sekretář Evangelic-
kého aliančního listu Bernhard Kühn. 
Biblická škola byla založena roku 1905 
a sídlila v Berlíně na Hohenstaufen-
strasse 65 v domě šlechtičny Toni von 
Blücher, znovuzrozené křesťanky, která 

v bratrském hnutí vedla práci s dětmi 
jako dílo víry. Byla spolu s Baedekerem 
jednou z hlavních iniciátorek vzniku 
Allianz-Bibelschule. V tomto prostředí 
bratrství napříč společenskému půvo-
du, v prostředí spolupráce věřících 
různých tradic a společného naplňová-
ní misijního úkolu církve vyšel impuls 
k zakládání svobodných sborů ve střed-
ní a východní Evropě. Zde jsou také 
počátky českého a polského bratrského 
hnutí.

Vliv duchovně svobodného 

a misijního společenství 

Na domě slečny Toni von Blücher, kde 
se rodila myšlenka vystrojit pracovníky 
pro zakládání svobodných sborů, stál 
nápis: „Jednou provždy spojeni v Kristu 
Ježíši.“2 Svědčil navenek o tom, co se 
dělo uvnitř vyznavačsky pestrého spole-
čenství Božích dětí z různých církevních 
tradic a národností. Pro biblickou školu 
i křesťanský sbor, který na zmíněné 
adrese sídlí dodnes, to bylo prostředí 
duchovního kvasu, jenž v lidech půso-
bil kvalitativní proměnu. Posluchači se 
začali na svět dívat z biblické perspek-
tivy, takže zvyky a tradice ustoupily 
původní praxi Písem. Tento kvas nako-
nec posluchače osvobodil k budování 
nových svobodných společenství, která 
se snažila žít biblicky. Šlo o společenství 
věřících z různých zemí, formující se 
kolem Krista, jehož Slovo přijímali jako 
směrnici pro život a stejně tak i auto-
ritu celého Písma svatého. Studenti ve 
věku 20 až 35 let měli být uváděni do 
dějin spásy, do zaslíbení a učení Bible 
v duchu a kontextu Písem. Národnost-
ní a konfesní rozdíly nebyly překážkou 
přijetí. Kurzy začínaly 1. září a končily 
1. července. Základní podmínkou bylo 
obrácení, rozhodný křesťanský život 
a obdarování ke službě evangeliu.

Hledáme-li tedy společný začátek 
českého a polského bratrského hnutí, 
pak nemůžeme minout místo a ducha, 
kterým se oba zakladatelé svobodných 
biblických sborů inspirovali. Berlínský 
bratrský sbor stejně jako Alianční bib-
lická škola vytvářely misijně smýšlejí-

2  „Allzumal Einer in Christo Jesu.“

O. Záleský, J. Mrózek, J. Warns, F. Křesina, J. Dytrt

Rodina J. Zabystrzana a dům 

prvních shromáždění
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cí komunitu, ve které často zaznívaly 
zprávy misionářů a jejich kázání. Zde se 
ostatně obrátil a vyrostl i jeden z teolo-
gů bratrského hnutí, Erich Sauer, který 
se pak věnoval práci s mládeží, městské 
misii a posléze vyučování na biblické 
škole ve Wiedenestu, nástupkyni té ber-
línské. Ve stejném společenství duchov-
ně čerpali během svého pobytu v Berlí-
ně také Křesina a Mrózek.

Duchovní dvojčata z přelomu století

František Křesina (1881-1962) ode-
šel do Berlína na doporučení bratří ze 
Svobodné reformované církve v Praze. 
Obrátil se jako devatenáctiletý (1900) 
a v berlínské Allianz-Bibelschule absol-
voval druhý kurz (1906-07), a to ve 
svých 26 letech. Poté odjel na rok do 
Anglie (1907-08) a zpět do Čech se vra-
cel přes Berlín, kde pozdravil své učite-
le a žáky nového kurzu. Nejpozději při 
této příležitosti se mohli František a Jó-
zef setkat.

Józef Mrózek (1882-1972) byl z luter-
ské evangelické církve v Těšíně, jež 
dodnes tvoří největší evangelický sbor 
v Polsku. Jako kolportér pomáhal těšín-
skému pastorovi Dr. Pindórovi s šířením 
probuzenecké literatury, kterou pastor 
z pera D. L. Moodyho či Ch. Spurgeona 
pilně překládal. Józef byl u něj pečený 
vařený a četl vše, co pastor vydával. Při 
četbě Knihy o věčném odpočinutí spase-
ných od nejvlivnějšího anglického non-
konformisty Richarda Baxtera, kterou 
Dr. Pindór také přeložil, se Józef obrátil 
(1900). Poté zažil požehnání Těšínské-
ho zázraku (1905), probuzení, při němž 
aktivně spolupracoval.

Je pravděpodobné, že se tehdy Józef 
od evangelisty Dr. Baedekera, jedno-

ho z kazatelů těšínského probuzení, 
dověděl o založení Alianční biblické 
školy v Berlíně. Ostatně ze stejného 
zdroje mohla tato informace doputovat 
i k Františku Křesinovi, protože v Těší-
ně tehdy působili i kazatelé ze Svobod-
né reformované církve, s níž byl Baede-
ker v kontaktu. V jejím vinohradském 
sboru kázal Baedeker v roce 1888. Zdá 
se, že to byla právě Baedekerova charis-
matická osobnost, která oběma mladým 
mužům dala impuls k cestě do Berlína.

Mezi tím vznikaly na Těšínsku skupi-
ny nově obrácených lidí a začali vytvá-
řet malá domácí společenství s evange-
likální zbožností. O ta se však neměl 
kdo starat, protože evangelická církev 
se nově rodícího hnutí obávala a snažila 
se je podvázat. Probuzenečtí faráři 
(Pindór, Kulisz) nesměli působit mimo 
svou farnost. Tato zkušenost přivedla 
Józefa k rozhodnutí, že bezprostředně 
po vojenské službě (1906-1907) odjede 
do Berlína, aby se připravil na službu 
nově obráceným a po návratu se jí ujal. 
V Berlíně absolvoval třetí a čtvrtý kurz 
(1907-1909), bylo mu 27 let.

Vliv Baedekerovy 

a Warnsovy osobnosti

Vedle místa a ducha, které oba mla-
dé pracovníky spojovalo, to byla i silná 
motivace ke službě evangeliu. Křesina 
odešel do Berlína na doporučení bratří 
vinohradského sboru SRC šest let po 
svém obrácení jako aktivní křesťan.3 
Mrózek sloužil po svém obrácení jako 
kolportér probuzenecké literatury 

3  PALA, T. a HUDEC, J. Cestou pravdy 
a lásky. 100 let bratrského hnutí v Čes-
kých zemích a na Slovensku. Ostrava: 
A-Alef, 1998

a také při evangelizacích v roce 1905. 
Tam se setkal s osobností F. W. Baede-
kera, který je považován za zakladate-
le hnutí Otevřených bratří v Západní 
i Východní Evropě. Baedeker kázal i ve 
sboru SRC, ve kterém se obrátil Křesi-
na. Tam ho ostatně slyšely i sestry Royo-
vé a on se pak stal jejich duchovním 
otcem. Tuto vazbu nelze přehlédnout.

Ve škole se oba mladí muži setkali 
s Johannesem Warnsem, který se jim 
stal dlouholetým přítelem a rádcem. 
Warns, coby vikář, opustil evangelickou 
církev, která mu bránila v probuzenec-
ké činnosti, a stal se prvním učitelem 
Alianční biblické školy. Od něj se pak 
Křesina i Mrózek učili biblickému obra-
zu církve, zásadám duchovního kněžství 
věřících, svobodě svědomí a shromaž-
ďování, Božímu vyslání nebo biblické-
mu řádu a úřadům církve. Při svých 
evangelizačních cestách navazoval 
Warns na otce hnutí Müllera a Baede-
kera. Evangelium zvěstoval co nejsro-
zumitelněji, vedl posluchače k Bibli, 
k bratrské lásce mezi všemi opravdově 
věřícími a k oddělení se od světských 
vlivů. Sektářského ducha však rozhod-
ně odmítal.4

Józef Mrózek pozoroval Baedekerovu 
službu během probuzení na Těšínsku 
v roce 1905. Baedeker kázal a Mrózek 
na shromážděních všemožně pomá-
hal. Tehdy se v Komorní Lhotce obrátil 
také Jiří Michalík, spoluzakladatel prv-
ního bratrského sboru na Těšínsku.5 
4  BISTER, U. Johannes Warns. Wahrheit 

in der Liebe. Auszüge aus seinen Wer-
ken. Hammerbrücke : jota Publikationen, 
2005. s. 489-90.

5  PALA, T. a HUDEC, J. Cestou pravdy 
a lásky, s. 170.

jubileum

Józef MrózekJohannes Warns František Křesina
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Ani v tomto případě se nedá přehléd-
nout Baedekerův vliv na Mrózkovo 
rozhodnutí k oddané službě nezávislé 
na církevních strukturách, které tehdy 
probuzeneckému hnutí spíše bránily. 
Baedeker motivoval posluchače k důvě-
ře Bibli a k životu podle ní. Byl žákem 
zakladatele hnutí Georga Müllera a stej-
ně jako Müller se i on snažil vést posvě-
cený život, uplatňovat zásady prvotní 
církve ve svobodných sborech a záro-
veň myšlenku bratrství v rámci alianční 
spolupráce. Ve stejném duchu pracoval 
i Warns, který Mrózka i Křesinu učil 
a potom také pravidelně navštěvoval 
a povzbuzoval ve službě.

Budování sborů je Boží mise a církev 

ji naplňuje svědeckým životem

Čelní stěnu bratrského sboru, kde 
sídlila Alianční biblická škola (v Berlí-
ně a potom i ve Wiedenestu), zdobily 
dva nápisy: „Já zbuduji svou církev“ (Mt 
16,16) a „Vy mi budete svědky“ (Sk 1,8), 
které jasně vymezovaly kompetence 
v procesu budování církve. Vlastníkem 
a Původcem církve je Ježíš. On ji buduje 
podle vlastního konceptu, který vznikl 
již před založením světa. Jeho učední-
ci jsou přizváni ke spolupráci a jejich 
hlavní úlohou je být svědky Božího 
dění. Svou roli svědků, však zakladatelé 
svobodných sborů nechápali pasivně. 
Naopak, svědčili aktivně a sbory byly 
od samého počátku misijní. „Hlásání 
evangelia, vyučování pravd Písma sva-
tého, shromažďování se na bohosluž-
bách, během nichž byla praktikována 
Večeře Páně, modlitba, náboženský 
zpěv, naslouchání kázání a vzájemné 
křesťanské vztahy, to vše bylo pro svo-
bodné křesťany něčím zcela přirozeným 

a běžným…“6 Jednoduše s vírou přijíma-
li a oddaně naplňovali Ježíšův koncept 
církve, jak jej odezírali ze stránek Nové 
smlouvy. Vedle uctívání Vykupitele při 
Památce Páně pořádali evangelizační 
shromáždění, na která zvali své známé. 
Vznikala domácí shromáždění a ta pře-
růstala ve sbory. Tento proces podporo-
vali kolportéři Biblí, absolventi biblické 
školy a cestující kazatelé.

Hledání otevřených dveří na cestě 

víry

Mrózek hledal Boží cesty a přemýšlel 
strategicky. Po založení prvního sboru, 
který se střídavě scházel v domě Jiřího 
Sabely v Třanovicích č. 83 a v domě 
Jana Zabystrzana v Koňákově č. 24, se 
rozhodl odejít do průmyslového Bohu-
mína. Ten tehdy tvořil významný evrop-
ský železniční uzel, kam za prací při-
cházeli lidé z různých míst monarchie. 
Christoph Köhler, ředitel biblické školy, 
popsal situaci po své návštěvě Mróz-
ka a Křesiny v srpnu roku 1910 takto: 
„Náš bratr (Mrózek) … se pokusí pracovat 
mezi Poláky v Bohumíně a odtamtud pak 
i v Moravské Ostravě. Věříme, že Pán ve 
svou dobu otevře dveře a našeho bratra zce-
la uvolní pro jeho službu. Až doposud brz-
dily jeho práci dvě překážky. Tou první je 
jeho postavení člověka ze svobodné církve. 
Tou druhou je otázka jeho obživy. V tomto 
ohledu jsou zcela závislí na Pánu … Dou-
fáme, že tuto půdu víry nikdy neopustí. 
A jsme si jisti, že Pán na krok víry vždy 
odpoví … Podobná je i situace bratra Křesi-
ny ve Vizovicích … v našem shromáždění 

6  SOBIECH, J. Zrzeszenie Zwolenników 
Nauky Pierwotnych Chrześcijan v latach 
1912-1947. Praca doktorska. CHAT: War-
szawa, 2018. s. 172.

bylo asi 50 osob, skoro všichni katolíci … 
Bratr Křesina mě doprovodil do Prostějova, 
Brna a Skalice u České Lípy. Na předměstí 
Brna je také malá skupinka Božích dětí, kte-
rá statečně pracuje mezi dělníky a schází se 
ve jménu Ježíšově. Jak malé jsou všude ty 
začátky … a jak velká je naproti tomu žeň. 
Milióny do bludu vedených křesťanů pod-
le jména nemají žádnou příležitost slyšet 
jasné evangelium.“7 Zvěstování jasného 
evangelia vycházelo z předpokladu, že 
kazatel má jasno ve vztahu k Písmu.

Celé Písmo svaté (tota scriptura) jako 

jediná směrnice života víry

Podmínkou k přijetí do kurzu ber-
línské biblické školy byl prožitek obrá-
cení dosvědčený praktickým životem 
a doporučením bratří. Zájemci o kurz 
museli přijímat Bibli jako jedinou směr-
nici svého života víry. Škola byla také 
dílem víry. Za prostředky na provoz se 
učitelé spolu se žáky modlili s očeká-
váním, že se Pán o ně postará. To byla 
cesta v křesťanství, kterou Johannes 
Warns charakterizoval slovy: „vede ke 
Spasiteli, ke znovuzrození, k osobní víře, 
k opravdovému společenství, k výlučné 
autoritě Písem svatých, k uctívání, jaké si 
přeje Bůh.“ Druhá cesta se snaží dosáh-
nout spásy skrze skutky, vede k forma-
lismu a zděděné víře, nechává se vést 
klérem, je to náboženství, jaké si přeje 
člověk. Warns vedl hnutí zpět k Bibli ve 
všech důležitých církevních otázkách.8 
B. Kühn definoval postoj biblické školy 
k celému Písmu, Staré i Nové smlouvě, 
jako neporušené, plné a celé. Lutherovo 
sola scriptura (jedině Písmo) rozšířil na 
tota scriptura (celé Písmo): „Celé Písmo 
obsahuje celý Boží úradek a ukazuje nám 
nádherný plán vyplnění a provedení tohoto 
úradku v dějinách a v symbolice, v Božích 
předpisech a činech, ve vyučování a pro-
roctví. Jen celé Písmo nám také ukazuje 
celého Krista, trpícího, jakož i oslaveného 
a vládnoucího Krista … Ve Staré smlouvě 
máme před sebou celý až do jednotlivostí 
načrtnutý půdorys budoucího dokonalého 
světa v jeho věčné podobě, řádu a panování 
… Boží církev jako Kristovo tělo … nejenže 
nepřímo působí svou současnou službou, že 
Izrael dospěje k odpočinutí (každé obrácení, 
k němuž dojde skrze naši službu, přibližuje 
znovupřijetí Izraele), nýbrž je také po svém 

7  KÖHLER, Chr. Mitteilungen der Bibel-
schule. Heft 3. Oktober 1910. s. 5-6.

8  WARNS, J. Wahrheit in der Liebe (Hefte 
zum Verständis der Gemeinschaftsbewe-
gung). 1906. s. 42n.

Třetí kurz Alianční biblické školy v Berlíně (1907-08)
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vtržení spojeno s Kristem, svou Hlavou, 
a bude při tom, když On v moci a slávě 
přijde znovu k vykoupení Izraele … Chce-
me-li pracovat plánovitě, musíme z Písem 
studovat celý Boží plán a zohledňovat jej 
v naší službě …“9 Tento postoj vedl sbory 
od začátku k pečlivému studiu Božího 
slova. Biblické týdny začaly v Koňákově 
(už 1909) a pak pokračovaly v Těrlicku 
a v Těšíně.

Svoboda svědomí a svoboda církve

V okamžiku, kdy člověk povýší Pís-
mo nad církevní tradici a začne jím 
poměřovat svá náboženská přesvěd-
čení, začíná svůj vlastní boj o svobodu 
svědomí. Přestává spoléhat na to, co mu 
říká klér a náboženská tradice, a začíná 
samostatně myslet a rozhodovat. Warns 
komentoval situaci slovy: „… nechtěli jed-
nat proti svému přesvědčení … nenechal se 
zastrašit a Pán mu neupře svou odměnu.“10 
Když v roce 1910 vystoupil Mrózek 
z evangelické církve, popsal tento pro-
ces ve spisku nazvaném Slowo Twoje jest 
prawdą, který vydal vlastním nákladem. 
Vymezil se v něm vůči mrtvému ná-
boženství, vyjádřil respekt a poslušnost 
vůči Božímu slovu, příslušnost k církvi 
spojoval se znovuzrozením, v luterské 
církvi nenalézal církev Bible, protože 
v učení i praxi opustila čisté učení Bib-
le i biblickou kázeň, a protože chtěl 
zachovávat jednotu všech Božích dětí, 

9  WARNS, J. Wahrheit in der Liebe. (Hefte 
zum Verständis der Gemeinschaftsbewe-
gung). 1908. s. 54n.

10  WARNS, J. Offene Türen. Sešit 6. Srpen 
1910. s. 12.

rozhodl se osvobodit od vlády církevní 
hierarchie. Hledal církev Bible a našel ji 
v každém místním sboru, kde se znovu-
zrození věřící scházejí v Ježíšově jménu, 
aby spolu měli společenství. Církev vidí 
jako „rodinu, ve které je Bůh Otcem a my 
všichni jsme bratři.“ Založil ji Kristus 
a stal se jejím základem. Společenství, 
ve kterém se jeho svědomí cítilo svo-
bodně, musela být svobodná i navenek. 
Biblická ekklésia je (1) souhrn všech 
věřících všech míst a zároveň (2) místní 
shromáždění jako společenství věřících, 
kteří se scházejí na stejném místě. Kaž-
dá i ta nejmenší církev je skutečným 
projevem a ztělesněním Kristova těla. 
Místnímu sboru přísluší samostatnost 
a svoboda. Její hranice spočívají v bra-
trské lásce a ohleduplnosti. Takovéto 
nezávislé sbory se pak mohou sdružo-
vat do svazů, ve kterých chtějí svobod-
ně spolupracovat. To je obraz církve, 
kterou se Křesina s Mrózkem rozhodli 
budovat.11

Večeře Páně jako iniciační slavnost 

a střed bohoslužebného života sboru

Centrum bohoslužebného života svo-
bodných sborů tvořilo slavení Večeře 
Páně. Probíhalo bez vysluhování ordi-
novaným služebníkem církve. Sbory 
uplatňovaly všeobecné kněžství všech 
věřících, a to se vztahuje i na vysluho-
vání Památky Páně. Před 110 lety to 
na Moravě a ve Slezsku stále ještě byla 
revoluční myšlenka. V Bratřejově slavili 

11  ANDRÝSEK, J. Sto let bratrského hnutí 

v Českých zemích (1909-2009). 
Č. Těšín : Infinitiart, 1909. s. 44-45.

poprvé neformálním bratrským způso-
bem 28. listopadu 1909. Společné slave-
ní Večeře Páně můžeme vnímat jako ini-
ciační slavnost, která svědčí o duchovní 
samostatnosti vzniklého společenství. 
V Třanovicích-Koňákově přesné datum 
společné Večeře Páně k dispozici nemá-
me, nicméně věřící se od Mrózkova 
návratu z Berlína v létě 1909 scházeli 
v neděli pravidelně, jednou v Třanovi-
cích, podruhé v Koňákově. Józef Mró-
zek junior uvádí jako počátek vzniku 
bratrského sboru na Těšínsku rok 1909 
a toto datum nebylo nikdy zpochybňo-
váno.12 Tak vznikly samostatné svobod-
né sbory na Vsetínsku a na Těšínsku 
ve stejnou dobu, takže si v tomto roce 
české a polské bratrské hnutí připomíná 
110. jubileum svého vzniku. Nešlo však 
jen o spolupráci Čecha a Poláka, v Bra-
třejově už o dva roky dříve vydávali 
svědectví věřící ze Slovenska ovlivněni 
bratrem F. Butcherem. Na Těšínsku sklí-
zel bratr Mrózek ovoce práce probuze-
neckých pastorů Dr. Pindóra a Kulisze, 
jakož i probuzenecké vlny Těšínského 
zázraku z roku 1905 s jeho výraznou 
postavou Dr. Baedekera. Nicméně vznik 
samostatných svobodných sborů zůsta-
ne trvalým příspěvkem k rozvoji evan-
gelikalismu v Českých zemích i v Pol-
sku, za který jsme Pánu vděčni.

12  MRÓZEK, J. Jr. Być chrześcijaninem to 
znaczy służyć, v časopise Myśl Ewange-
liczna, číslo 1-2/1990 a článek Wspomnienie 
o Bracie Józefie Mrózku seniorze z knihy Ka-
lendarz Chrześcijanina 1997.

jubileum

Sbor v Bohumíně v roce 1921
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úvaha

JÁN ČÍŽ

V Božom chráme
do konca života

 V žalme 27,4 si čítame Dávidove slo-
vá:

Jedno si žiadam od Hospodina, 
iba to budem hľadať: aby 
som mohol bývať v dome 

Hospodinovom po všetky dni 
svojho života, aby som hľadel na 
krásu Hospodinovu a spytoval 

v Jeho chráme.

Dávid mal túžbu prebývať v Božej prí-
tomnosti, a to nie len na chvíľu, ale po 
celý svoj život. Mal túžbu neustále hľa-
dieť na Hospodina a premýšľať o Jeho 
dielach, cítiť Jeho blízkosť. Z ďalších 
miest Biblie vieme, že potom neskôr mal 
túžbu aj reálne fyzicky postaviť chrám, 
kde by mohol prebývať Hospodin a ľu-
dia by tam spoločne mohli k Nemu pri-
chádzať.

Pre nás v dnešnej dobe môžu byť tie-
to Dávidove slová obrazom na duchov-
ný chrám, ktorý Boh buduje z nás: 
A tak teda už nie ste cudzinci a prišelci, 
ale ste spoluobčania svätých a členovia 
Božej rodiny. Ste vybudovaní na zákla-
de apoštolov a prorokov, pričom uhol-
ným kameňom je Ježiš Kristus. V ňom 

celá stavba pevne pospájaná rastie vo 
svätý chrám v Pánovi; v ňom ste aj vy 
spoločne budovaní na Boží príbytok 
v Duchu. (Ef 2,19-22) Pre novozákon-
ných veriacich je Cirkev tým chrámom, 
kde môžu spoločne obdivovať Hospodi-
na, premýšľať nad Jeho dielami a hľadať 
Jeho vôľu.

Chrám si zaslúži úctu

Označenie „chrám“ v nás evoku-
je niečo veľkolepé a vzácne, niečo, čo 
vzbudzuje úctu a rešpekt. Takýto po-
stoj by sme mali mať aj voči Cirkvi, kto-
rá je dielom samotného Boha. K jed-
notlivým jej stavebným kameňom sa 
máme správať s úctou a rešpektom, ne-
máme sa navzájom znevažovať, ubližo-
vať si, ohovárať alebo sa nejako inak ne-
úctivo správať. Ani nemáme túto stav-
bu podceňovať, považovať za nedôležitú 
alebo nepotrebnú. V inom preklade sa 
píše, že Dávid nie len chcel byť v chrá-
me, ale chrám dokonca obdivoval: Len 
jedno som žiadal od Hospodina, len o to 
sa snažím, aby som smel bývať v jeho 
dome po všetky dni svojho života, aby 
som mohol rozjímať o dobrote Hospodi-
na a obdivovať Jeho chrám.

Aj keď sú stavebné kamene duchov-
ného Božieho domu nedokonalé, sú sú-
časťou veľkolepého chrámu, na to nikdy 
nezabúdajme. A nikdy sa nevzdávajme 
tohto vzácneho miesta len preto, že jed-
notlivé kamene nie sú také, ako by sme 
si predstavovali, alebo preto, že sa ob-
čas poškriabeme na ich neobrúsených 
hranách. Podľa žalmistu Dávida je Boží 
chrám natoľko vzácny, že tam chce strá-
viť celý zvyšok života.

Chrám ako útočisko

Keby sme si čítali aj ďalšie verše 
z tohto žalmu, zistíme, že Dávid neho-
vorí o Božom dome len v súvislosti s ob-
divovaním Hospodina, ale považuje ten-
to dom aj za úkryt v čase, keď naňho 
útočia nepriatelia (Ž 27,3-5): 

Keby sa vojsko táborom 
rozložilo proti mne, 

nebude sa báť moje srdce; 
keby povstala proti mne vojna, 

i v tom sa ja nadejem. 
Jedno si žiadam od Hospodina, 

iba to budem hľadať: 
aby som mohol bývať v dome 
Hospodinovom po všetky dni 

svojho života, 
aby som hľadel na krásu 

Hospodinovu 
a spytoval v Jeho chráme; 

lebo ma ukryje vo svojom stánku 
v zlý deň;

skryje ma v skrýši svojho stánu; 
vyzdvihne ma na skalu.

Boží chrám, ktorým je dnes pre nás 
Cirkev, nie je len miestom, kde môžeme 
spoločne s ostatnými hľadieť na Hospo-
dina. Je to aj náš úkryt, keď prídu zlé 
dni. Uprostred Cirkvi sa nachádza ska-
la – Pán Ježiš Kristus, o ktorého sa vždy 
môžeme oprieť.

Zoberme si teda príklad z Dávidov-
ho postoja a snažme sa aj my mať vždy 
v úcte a obdivovať Boží chrám. Túžme aj 
my prebývať na tomto vzácnom mieste, 
práve tu hľadajme Hospodina a nachá-
dzajme svoje útočisko. A zotrvajme tu 
do konca svojho života.
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ULRICH NEUENHAUSEN
PŘELOŽILA NOEMI PÍPALOVÁ

UPRAVIL JAROMÍR ANDRÝSEK

biblický výklad

Ve dvanácté kapitole je hned od 
počátku jasné, že se čtenář nachází ve 
světě znamení a obrazů (Zj 12,1-2):

A ukázalo se veliké znamení 
na nebi: Žena oděná sluncem, 

s měsícem pod nohama 
a s korunou dvanácti hvězd 
kolem hlavy. Ta žena byla 

těhotná a křičela v bolestech, 
neboť přišla její hodina.

Objeví se znamení na nebi: Žena. Leží 
ve velkých porodních bolestech. Jako by 
to už samo o sobě nebylo dost, není ke 
svému neštěstí a neštěstí očekávaného 
dítěte na porodním sále sama (Zj 12,3-4):

Tu se ukázalo na nebi jiné 
znamení: Veliký ohnivý drak 

s deseti rohy a sedmi hlavami, 
a na každé hlavě měl královskou 

korunu. Ocasem smetl třetinu 
hvězd z nebe a svrhl je na zem. 

A drak se postavil před ženu, aby 
pohltil její dítě, jakmile se narodí.

Identitu draka vysvětluje Jan ve verši 
9 ve stejné kapitole. Je to Ďábel anebo 
Satan:

A veliký drak, ten dávný had, 
zvaný ďábel a satan, který sváděl 

celý svět, byl svržen na zem 
a s ním i jeho andělé.

Kdo je to dítě?

 Žena je na porodním sále a ďábel 
osobně, aby očekávané dítě ihned 
sežral. Ke zodpovězení otázky, kdo je ta 
žena, nám pomůže identita dítěte (v. 5):

Ona porodila dítě, syna, který 
má železnou berlou pást všechny 
národy; ale dítě bylo přeneseno 

k Bohu a jeho trůnu.

Tento citát pochází z Žalmu 2,7-9:

Přednesu Hospodinovo 
rozhodnutí. On mi řekl: „Ty jsi 

můj syn, já jsem tě dnes zplodil. 
Požádej, a národy ti předám do 

dědictví, v trvalé vlastnictví 
i dálavy země. Rozdrtíš je 

železnou holí, rozbiješ je jak 
nádobu z hlíny.“

Druhý žalm mluví pravděpodobně 
o Šalamounovi, krátce před jeho nástu-
pem na trůn. Titul „pomazaný“ (Maši-
ach) se v žalmu (2,2) vztahuje na krále 
Izraele. Šalamoun byl tak jako jeho otec 
pomazán (1. Královská 1,39).

Žalm zároveň obsahuje prvky, které 
Šalamounovu vládu přesahují a pou-
kazují na pozdějšího Mesiáše. Už Šala-
moun měl enormní moc i mimo svou 
zemi, ale vlastnictví „dálav země“ ve 
verši 8 očividně přesahuje slavnou 
Šalamounovu vládu a mělo by tedy být 
vztaženo na pozdějšího pomazaného. 
Tento pomazaný se narodí ve Zjevení 
12. Je „Mesiášem“ tedy „Kristem“ - obě 
slova znamenají pomazaný, a to hebrej-
sky respektive řecky. Dítě je tímto Ježí-
šem Kristem a text ve Zj 12,5 je retro-
spektivou jeho narození. 

Pokus Ďábla zničit jej už po jeho naro-
zení, naráží na Herodovo pronásledová-
ní, vraždění dětí v Betlémě a útěk rodi-
čů s Ježíšem do Egypta. Zj 12,5 mluví 
ovšem také o přenesení dítěte k Bohu. 
Tím je myšleno nanebevstoupení Ježíše. 
V jediném verši je shrnut celý Ježíšův 
život. Chybí jednotlivosti a také klíčové 
výpovědi např. o jeho zmrtvýchvstání 
nejsou obsaženy. Důvodem je to, že ne-
jde o Ježíšův život, nýbrž o draka a jeho 
osud, jak ukážou další verše. 

Kdo je ta žena? 

Ale kdo je ta žena? Katolická církev 
se rozhodla vidět v ní Marii, Ježíšovu 
matku. Pro tuto možnost mluví okol-
nosti narození a Herodovo pronásledo-
vání. Dvanáct hvězd okolo její hlavy, 
záře slunce a měsíc pod jejími nohami 
ovšem ukazují na něco víc. Na jednom 
místě ve Starém zákoně se nacházejí 

tyto symboly ve stejném počtu. V 1. 
Mojžíšově 37,9 vypráví Josef svým jede-
nácti bratřím a svým rodičům o snu, 
ve kterém viděl jedenáct hvězd, slunce 
a měsíc, kteří se všichni před ním kla-
něli. Jeho bratři a rodiče hned pochopí, 
že tento obraz znamená vlastní rodinu. 
Vzhledem k tomu, že se Josefovi zdá, že 
se jeho jedenáct bratří před ním klanějí, 
je on sám dvanáctým bratrem, v obraze 
tedy dvanáctou hvězdou. 

Obraz ženy ve Zjevení 12,1 je tedy víc 
než jen Marie: Je tím myšlen celý Izra-
el, který zoufale čeká na svého Mesiáše, 
aby byl osvobozen od tlaku a pronásle-
dování Římany. Pohled je zaměřen na 
mesiánský Izrael před narozením, ukři-
žováním a zmrtvýchvstáním Ježíše Kris-
ta. Nejen dítě, ale také mesiánský Izrael 
se dostává pod tlak (v. 6): 

Žena pak uprchla na poušť, kde 

jí Bůh připravil útočiště, aby tam 

o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě 

šedesát dní.

Opět je zmíněno 1 260 dní, respekti-
ve tři a půl roku, které se objevují také 
v 11. kapitole. Nyní je čas, ve kterém 
je mesiánský Izrael uveden Bohem do 
bezpečí. Znovu je zde připomínka 90. 
let 1. století, kdy byli mesiánští Židé 
postupně vypuzeni ze synagog. Tlak 
byl extrémně vysoký a docházelo k pře-
padením až k vraždám (viz. Zj 2,9-10). 
Ochrana „ženy“ je znamením, že mesi-
ánský Izrael běh celé „poslední doby“ 
nezanikne, ale žije ve skrytu. Je tomu 
tak dodnes. Zatímco jsou nežidé, kteří 
následují Mesiáše, velkou a nepřehléd-
nutelnou skupinou, je počet mesián-
ských Židů nepatrný. I dnes jsou v Izra-
eli pod velkým tlakem ortodoxních Židů 
a ve světě je sotva berou vážně. Ale 
mesiánské židovství existuje. A Ďábel 
mu je v patách. 

ZJEVENÍ– kniha, jež činí 
člověka šťastným 

Ďáblovo řádění (Zj 12)

14. díl
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recenze

Úvod k  autorovi

Thomas Clark Oden působil jako 
profesor teologie a etiky na Drew Uni-
versity v New Jersey (1980-2004). Tam 
působil až do svého skonu (2016) jako 
emeritní profesor. Je často vnímán jako 
otec paleo-ortodoxního hnutí a jeden 
z nejvlivnějších teologů 20. století 
a počátku nového milénia.1 Původně se 
politicky a teologicky řadil k liberálům, 
ale na počátku 70. let se díky vlivu své-
ho židovského kolegy Willa Herberga 
přiklonil k patristickým spisům. Obje-
vil a začal uplatňovat výklad Nového 
zákona a apoštolských doktrín, který 
je přijímán univerzálně. Jeho základ-
ním cílem bylo předložit „řádný pohled 
na víru křesťanské komunity, se kte-
rou obecně existovala podstatná shoda 
mezi tradicemi východu a západu.“ Toto 
přesměrování označil ODEN za „her-
meneutické obrácení“, které ho nauči-
lo naslouchat předmoderním textům.2 
I díky tomu se stal významným evange-
likálním učencem a teologem naší doby.

Nabízí se však otázka, nakolik se jeho 
hermeneutický přístup prosadil v rámci 
jednotlivých církevních tradic? Zda je 
to i pro současného teologa alternativa, 
se kterou je schopen se ztotožnit a reál-
ně ji rozvíjet? Nebo zda je to jen jeden 
z nových trendů? Každopádně v pasto-
rální teologii má co nabídnout, protože 
přichází se zdrojem moudrosti, která je 
stále platná a je ověřena staletími.

Důležitým aspektem Odenova díla 
se stalo pátrání po jednotě křesťanů 
a výzva k jednotě založené jak na dok-
tríně Písma, tak na trojiční a christolo-
gické shodě rané církve. V předmluvě 
ke své třísvazkové systematické teologii 
Oden uvádí, že jeho cílem není prezen-
tovat pohled jednoho proudu moderní-

1  HEISE, J. 2011. Thomas Oden Publicati-
ons, 1960-2000. Drew University Library. 
[Cit. 2017.12.18] Dostupné na internetu: 
https://uknow.drew.edu/confluence/dis-
play/Library/ 
Thomas+Oden+Publications,+1960-2000--
+Finding+Aid/

2  GEORGE, T. 2016. Reversed Thunder: 
A Tribute to Thomas C. Oden (1931-2016). 
In: Christianity Today. Carol Stream: Chris-
tianity Today International, 1956-. ISSN 
0009-5753. 

ho křesťanského učení, nýbrž naslou-
chat a hledat hlubší konsenzus, který 
byl přijímán věřícími z různých kultur-
ních prostředí různých dob. Oden navr-
hl tento návrat k původním zdrojům 
s cílem obnovit církev. 

Obsah a členění publikace

Obnovou bylo motivováno i jeho dílo 
Klasická pastorační péče (Classical Pastoral 
Care), jež vycházelo postupně v letech 
1986 až 1989, a v němž předložil čte-
náři pasáže z klasických křesťanských 
spisů, nabízející poradenství ve všech 
hlavních oblastech pastorální teologie. 
Jsou uspořádány ve čtyřech svazcích do 
čtyř celků. 

První z nich věnoval osobě pasto-
račního služebníka a jeho sebepojetí, 
coby poskytovatele pastorační péče (On 
Becoming a Minister), druhou jeho služ-
bě v péči o zdraví druhého a své vlastní 
(Ministry Through Word and Sacrament), 
třetí poradci jako takovému (Pastoral 
Counsel) a jeho netradiční službě těm, 
kdo sami ubližují. Závěrečnou část, na 
kterou jsem se zaměřil více, věnoval 
krizovým službám (Crisis Ministries) 
a klíčovým situacím, ve kterých musí 
poradci často reagovat na naléhavé 
a specifické problémy a těšit trpící.3 
Celá čtyřdílná sada obsahuje spisy 
od více než dvou set pozoruhodných 
křesťanských autorů, Abelardem počí-

3  ODEN, T. C. Classical Pastoral Care, Volume 

Four, Crisis Ministries. Grand Rapid: Baker 
Books, 1994. s. ix.

naje a Zwinglim konče. Vše je uspořá-
dáno v tematických sekcích. 

Záměr tohoto díla je zřejmý, snaží se 
revitalizovat vědeckou disciplínu pas-
toračního poradenství, která byla evan-
gelikálním učencům důvěrně známá, 
avšak nyní se jeví spíše jako zmrzačená 
a vyčerpaná. Oden tak chtěl reagovat na 
hlad, který v té době mezi evangelikály 
pozoroval, a také na zájem o zanedbané 
klasické křesťanské kořeny, coby zdroje 
poradenství, vyučování, exegeze a služ-
by jako takové. Odvolává se přitom na 
díla tehdejších evangelikálů.

Snaží se tak svou čtyřsvazkovou edi-
cí navázat na protestantskou tradici 
dobré orientace v dílech starověkých 
křesťanských autorů. Myslím, že tuto 
skutečnost Oden připomíná právem, 
protože od konce 19. století začíná stu-
dium antických pastorálních autorů 
ustupovat do pozadí. Důvodem proto 
mohla být mimo jiné expanze poznat-
ků moderních humanitních oborů, kte-
ré začaly sekularizovanou společnost 
ovlivňovat mnohem víc než křesťanské 
učení.

Krizové služby

V recenzi se zaměřím na čtvrtý sva-
zek Odenovy pastorální kompozice, 
který autor nazval Krizové služby (Crisis 
Ministries). Vyšel v edici vydavatele 
Baker Books v roce 1994. Toto vydání 
člení jednotlivé svazky zřetelněji. Sek-
vence kompletní sady jsou uspořádány 
tak, aby pokryly všechna hlavní témata 
pastorální teologie. I z tohoto důvodu 
lze publikaci považovat za standard-
ní součást teologických, univerzitních 
i veřejných.

Oden upozorňuje na nebezpečí umě-
lého zúžení pastorační péče na „moder-
ní psychoterapeutické procedury nebo 
pragmatické agendy.“ Ta je však dílem 
„křesťanské služby.“ I proto se snaží 
vidět současné pastorační poradenství 
v dlouhé tradici dvou tisíciletí reflexe 
úkolů spojených s péčí o duši. V šede-
sátých a sedmdesátých letech minulé-
ho století převládaly v původních pro-
testantských církví redukcionistické 
modely a v osmdesátých letech tento 
trend do jisté míry pokračoval i mezi 
evangelikály. Oden svou antologií z kla-

Klasická pastorační péče
Thomas C. Oden
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sických historických pramenů pouka-
zuje na kořeny současných přístupů 
k psychologickým změnám a do jisté 
míry přichází s kritikou těchto soudo-
bých modelů. 

Svůj vlastní přístup a předpoklady, 
z nichž ve své práci vychází, se pokusil 
shrnout do několika zásadních bodů: 
(a) pastorační péče je jedinečnou čin-
ností, která má svůj vlastní předmět 
zkoumání (péči o duše), (b) vlastní 
metodologickou premisu (zjevení), (c) 
má svůj vlastní způsob, jak se předmě-
tem zabývat (pozornost vůči Slovu zje-
venému Písmem a konsensuální tradici 
jeho exegeze), (d) svá vlastní kritéria 
vědecké autenticity (odpovědnost vůči 
kanonickému textu a tradici), (e) svou 
vlastní cestu poznávání (naslouchání 
svatým Písmům spolu s historickou 
církví), (f) svůj vlastní způsob kulturní 
analýzy (zohledňující působení svět-
ských sil, jakož i božské prozřetelnosti) 
a (g) svou vlastní logiku (vnitřní důsled-
nost předpokládanou v odhalené prav-
dě). Tyto principy odpovídají také seku-
lární definici, jež vymezuje pastoraci 
jako „činnost institucionalizovaného 
náboženství směřovanou k uspokojová-
ní náboženských potřeb jedinců“, její-
mž předpokladem je „ochota přijímat 
náboženský výklad světa.“ Přívlastek 
„pastorační“ znamená „vztahující se 
k duchovnímu zaměření.“4 

Oden se snažil současné generaci při-
blížit bohatství křesťanské pastorální 
tradice, která je pro dnešní službu stále 
relevantní. Při zohlednění výše uvedené 
definice pastorační péče a jejích princi-
pů, lze s tímto předpokladem jen sou-
hlasit. Také s jeho očekáváním, že pří-
jemci péče mají právo na kompetentní, 
historicky ukotvenou pastorační službu, 
a pastorační poradci mají právo na tex-
ty, jež ukazují, jak bylo k této službě 
přistupováno po celá staletí. Jeho před-
poklad, že staré texty a přístupy nemusí 
být z podstaty věci zastaralé či méně-
cenné, je oprávněný a vede k obnově 
pastorální identity. Otázkou zůstává 
jejich zpřístupnění českému a sloven-
skému čtenáři.

Nyní se zaměřím na oblast Krizové 
služby, ve které Oden čtenáři přibližuje 
(1) členění krizových služeb, (2) přítom-
nosti pastoračního pracovníka upro-
střed krize jako jedné ze zvláštních situ-
ací krizového poradenství, dále (3) pas-
4  HARTL, P. a HARTLOVÁ, H. Velký psycho-

logický slovník. Praha: Portál. 2010. s. 394.

torální návštěvy nemocných a následně 
dvě témata souvisejícími se smrtí: (4) 
péči o umírající a hledání významu smr-
ti a (5) smrti a křesťanskému pohřbu. 

Oblasti arén krizové služby

V úvodu ke čtvrtému svazku své kom-
pozice, ukazuje Oden, že pastorační 
pracovník zápasí o zdraví osoby a její 
duši právě na pozadí velkých životních 
krizí. Používá metaforu „arény krizové 
služby“, což navozuje představu vážné-
ho životního zápasu, který nelze podce-
ňovat. Tyto arény člení ve své publikaci 
do šesti principiálních oblastí krizové 
služby a vede o nich diskuzi. Snaží se 
ukázat, že pastorační práce vstupuje do 
situací života a smrti, v nichž je ohrožen 
osobnostní růst člověka a kvalita jeho 
životního prožívání. Upozorňuje, že se 
tak neděje jen slovně, ale také vírou, 
která se v lásce stává aktivní všude, kde 
se život projevuje fyzicky, sexuálně, zvy-
kově, ekonomicky a interpersonálně, 
ale také tam, kde je vztažen ke smrti.5 

Oden vychází ze šesti klíčových otá-
zek:

1. Jak má pastorační pracovník fungo-
vat v konfliktech při interpersonál-
ní mediaci a v takových kritických 
momentech jako je rozhodnutí ve věci 
povolání, návykového a kompulzivní-
ho chování či v případě myšlenek na 
sebevraždu?

2. Jak má pastor efektivně navštěvovat 
a pečovat o fyzicky nemocné?

3. Jak má pastor přistupovat k utrpení 
věřících a zohledňovat přitom Boží 
moc a dobrotu? Jaký druh péče a jaké 
zdůvodnění má poskytnout s ohle-
dem na Boží spravedlnost uprostřed 
utrpení, pokušení a různých nerov-
ností?

4. Jak má sloužit v krizích manželského 
a rodinného života: v předmanžel-
ském a manželském poradenství, při 
rozvodech a sexuální zdrženlivosti, 
v poradenství rodičům, mládeži, při 
potratech a manželské nevěře?

5. Jak má efektivně pečovat o chudé 
a potřebné, cizince, o lidi s depriva-
cí rodinných a ekonomických zdro-
jů, o sirotky, vdovy, opuštěné, vězně 
a zotročené?

6. Jak má pečovat o duše uprostřed krize 
terminálních nemocí, smrti a pohřbů 
a v procesu truchlení?

5  ODEN, T. C. Classical Pastoral Care, s. 1.

Odpovědi na tyto základní otázky, 
vygenerované autorem z bohaté moud-
rosti církevních otců, reformátorů 
a významných křesťanských osobností 
z doby před začátkem 18. století, jsou 
utříděny do šesti kapitol: (1) Zvláštní 
situace krizového poradenství, (2) Pas-
torální návštěvy a péče o nemocné, (3) 
Záhada utrpení, (4) Manželské a rodin-
né poradenství, (5) Péče o chudé a (6) 
Péče o umírající. 

Důležitou součástí publikace je přílo-
ha: Pastorální autoři, obsahující vybra-
ná biografická shrnutí a bibliografii.

Vraťme se nyní k názvu čtvrtého 
svazku: Krizové služby. Když jej srov-
náme se sekulárním slovníkem, který 
vymezuje pojem krizový (crisis) jako 
„nacházející se v nesnázích, v těžké 
rozhodující situaci“6, vidíme, že se zde 
církevní a sekulární terminologie kryje. 
Rozdíl tedy není ve vymezení pole půso-
bení, ale ve způsobu reakce na krizovou 
situaci. V sekulárním poradenství je 
krizová intervence pojímána jako psy-
choterapeutická pomoc např. v situa-
cích jako jsou předávkování drogou, 
sebevražedný pokus, těžký manželský 
konflikt či nápor náhlé deprese. Také cíl 
sekulární krizové intervence: ohraničit 
akutní krizový stav, zeslabit intenzitu 
krize či zklidnit se do velké míry kryje 
s cílem pastoračních krizových služeb. 
To platí i pro dlouhodobější cíl, kterým 
je funkční obnovení psychického stavu 
postiženého na úroveň před započetím 
krizového stavu.7 

Z uvedeného je zřejmé, že Odenovo 
pojetí krizových služeb je širší než seku-
lární pojetí krizových intervencí, není 
redukováno na pouhý psychoterapeutic-
ký postup, ale snaží se k člověku přistu-
povat šířeji s respektem k delší tradici 
a spirituálnímu rozměru, který člověka 
přesahuje. 

Podívejme se ještě na jednu specific-
kou oblast, kterou je přítomnost pasto-
račního pracovníka uprostřed krize.

Přítomnost uprostřed krize

Krize jako náhlý projev narušení rov-
novážného stavu8 v sobě obsahuje jak 
nebezpečí, tak i příležitost. Oden deri-
vuje pojem z řeckého krinein - rozdělo-
vat, třídit či rozhodovat, soudit. Připo-
míná také jeho lékařský význam - bod 

6  HARTL, P. a HARTLOVÁ, H. Velký psycho-

logický slovník. Praha: Portál. 2010. s. 273.
7  Tamtéž, s. 230.
8  Tamtéž, s. 272.
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změny ve vývoji nemoci, a to směrem ke 
zlepšení nebo naopak ke smrti. Porad-
ce se potýká s rozhodujícími momenty 
v životě osob, když je doprovází v jejich 
osobních krizích.

Základním předpokladem pastorační 
péče v krizových situacích je už sama 
přítomnost poradce. Pečovat o duši 
znamená být jednoduše 
přítomen, být empatický, 
pozorně naslouchat. Oče-
kává se, že doprovázející 
bude spíše bezprostředně 
reagovat na nástup krize než 
vyčkávat na přizvání. Při té 
příležitosti Oden zmiňu-
je starý bohoslužebný text 
rané církve z druhého či 
třetího století, který zachy-
cuje duchovní znepokojení 
a modlitební zápas v tako-
vých krizových situacích, 
jako je plavba po moři či 
cestování cizími zeměmi, 
vězení a nucené práce, trp-
kou zkušenost zotročení 
nebo dokonce mučení. Dále 
do toho zahrnuje krizovou 
situaci nemoci, problémů 
a pokřivených představ, utr-
pení a nouze.9 Při tom všem 
platí: kdo pečuje o lidskou 
duši, ten se nemůže krizím 
vyhýbat, musí jim čelit. To 
je základní předpoklad také 
pro potěšování v pohřebním 
zvěstování. 

S odvoláním na výrok 
Minucia Felixe (3. stol.), 
jenž říká, že pastor by měl 
naslouchat řeči, kterou Bůh skrze danou 
situaci promlouvá a konstruktivně se 
z ní učit, protože síla duše se projeví jen 
tehdy, když zátěžovou situací projde. 
A to, že na svém těle pociťujeme zloči-
ny jiných, není trest, ale součást naše-
ho bojování, protože „zlato“ se zkouší 
a přetavuje ohněm.10

Člověk se vlastně nezná, dokud 
neprojde momenty výzev a testů. Navíc 
se krize může náhle dostavit i v případě 
jedince, který se jeví být v každém ohle-
du zdravý. Před krizí tedy není nikdo 
imunní a může se do ní dostat i ten, kdo 
životem procházel klidně. Středověký 
křesťanský teolog, Hugo ze Svatého 
9  ODEN, T. C. Classical Pastoral Care. s. 3.
10  FELIX, M. The Octavius, Ch. XXXVI, ANF 

IV, s. 195n. In: ODEN, T. C. Classical Pasto-

ral Care. s. 4.

Viktora, označil krizi metaforou „moře 
(vášní) v nás“ jako záplavy emocí, což 
bylo později dále vysvětleno Carlem 
Jungem. Hugo popisoval tři druhy lidí: 
(1) mající v sobě záplavu bez archy, (2) 
mající záplavu i archu, ale nejsou v arše 
a nakonec ty, kteří (3) mají v zápla-
vě archu a stojí v ní.11 Oden vycházel 
z předpokladu, že v každém z nás se 

potenciálně může rozbouřit moře váš-
ní, libidinální energie, která může čelit 
příležitosti bouře. Zvládnout takovou 
plavbu pak mohou jen ti věřící, kteří 
se naučili mapovat, navigovat a přežít 
bouře vášní, jež jsou v lidské zkušenosti 
endemické.12

Tímto a dalšími vybranými výroky 
otevřel Oden krizové poradenství, aby 
objasnil, že kvalita pastoračního pora-
denství souvisí se schopností být pří-
tomný zranitelně a zároveň přístupně 
uprostřed krize, modlit se za ty, kdo 
krizím čelí, učit se z nich a pomáhat 
druhým.13 
11  HUGO ze Sv. Viktora. SSW, s. 141-143, 

NEB. In: ODEN, T. C. Classical Pastoral 

Care. s. 27.
12  ODEN, T. C. Classical Pastoral Care. s. 5.
13  ODEN, T. C. Classical Pastoral Care. s. 6.

Pastorální návštěvy, péče o nemocné 

a rámec vzdělávání

Od samého počátku křesťanských 
komunit se předpokládalo, že se s věří-
cími pravidelně vedly rozhovory. Jako 
jeden ze zdrojů uvádí Oden staro-
křesťanské dílo Didaché, jehož kořeny 
sahají do 1. století. Cílem těchto roz-

hovorů bylo vnést do životních 
situací pokoj, uspokojit touhu 
po spravedlnosti a také napo-
mínat v lásce. Spory se měly 
řešit spravedlivě. S odvoláním 
na Richarda Baxtera poukazuje 
nato, že osobní interakce jsou 
důležitější než kázání, proto by 
měl být dáván důraz na kvali-
tu návštěv a systematický pří-
stup k rodinnému poradenství.14 
Návštěvy pak poskytují nový 
rámec křesťanskému vyučování. 
S odkazem na Klementa Alexan-
drijského Oden ukazuje, že vzdě-
lavatelem je Kristus, Boží vlastní 
Slovo, adresované trpícímu, uči-
něné srozumitelnějším a smyslu-
plnějším Boží vlastní účastí v lid-
ském utrpení. Záměrem tohoto 
vzdělávání je získat zpět zdraví 
duše a podržet si ho. Nejde jen 
o předávání objektivních dat 
a informací.

Péče o umírající a hledání 

významu smrti

Asi není osobnějšího, hlubší-
ho a smysluplnějšího aktu péče 
o duši, než je péče o umírající. 
Oden ukazuje, že doprovázející 
je přítomný uprostřed situace 
smrti, protože Kristus je pří-

tomen: „Zatímco vlastní slovo Boha 
provází věrné do údolí stínů smrti, 
zástupná služba tohoto Slova se snaží 
Kristovu přítomnost učinit poznatelnou 
a prožitelnou.“15 Pastorační péče o umí-
rající by měla začít dlouho před tím, než 
nastoupí vážná nemoc. Spočívá v osob-
ním doprovázení při přemýšlení o vlast-
ní zranitelnosti a smrtelnosti. K tomu 
Climacus napsal, že by člověk měl 
s každým dnem nakládat tak, jako by 
byl jeho poslední. Toto vědomí smrtel-
nosti stojí v rozporu s přístupem k živo-
tu současné generace, která se snaží 
14  BAXTER, R. The Reformed Pastor. s. 43n. 

In ODEN, T. C. Classical Pastoral Care. s. 
28n.

15  ODEN, T. C. Classical Pastoral Care. s. 164.
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Krehkí,
Každé Božie dieťa si po znovuzrode-

ní skôr či neskôr všimne, že sa ocitlo 
na bojovom poli zoči-voči silnému ne-
priateľovi. Apoštol Peter upozorňuje ve-
riacich, aby boli v strehu: Buďte triezvi 
a bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchád-
za ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. 
(1Pt 5,8) A apoštol Pavol k tomu pridá-
va: Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby 
ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď 
náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kni-
ežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto tem-
ného sveta a proti duchom zla v nebesiach. 
(Ef 6,11-12)

Diabol je od počiatku klamár, je to 
veľmi zákerný a rafinovaný protivník. 
Rád rozdáva údery pod pás, útočí ne-
čakane, od chrbta, útočí na oslabených, 
neskúsených, nedostatočne chráne-
ných… Ako Božie deti však máme jednu 
obrovskú výhodu, smieme sa v tomto 
boji spoliehať na Božiu pomoc. V Bohu 
máme víťazstvo: No vďaka Bohu, ktorý 
nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša 
Krista! (1Kor 15,57) Avšak, sám Pán Je-
žiš hovorí, za akých okolností je toto ví-
ťazstvo zabezpečené (Mt 16,18): 

„Postavím svoju Cirkev a pekelné 
brány ju nepremôžu.“

Pán Ježiš založil Cirkev a jej dal toto 
nádherné a silné zasľúbenie nepremo-

žiteľnosti. Nenašla som v Biblii miesto, 
kde by bolo takéto zasľúbenie v novo-
zákonnej dobe dané jednotlivcovi. Ne-
našla som slová o tom, že by jednotlivec 
sám obstál proti diablovi. No Cirkev ako 
celok obstojí. Aby sme mohli mať účasť 
na tomto zasľúbení, na víťazstve, ktoré 
nám je už vopred dané, potrebujeme sa 
držať pohromade.

Apoštol Pavol v jednom zo svojich lis-
tov píše, že sme ako hlinené nádoby, 
krehké, s rizikom rozbitia, s rizikom zá-
niku (2Kor 4,7). Ale vzápätí píše o tých-
to krehkých nádobách pomerne odváž-
ne slová a mám za to, že ich naplnenie 
spočíva práve v onom zasľúbení nepre-
možiteľnosti, ktoré bolo dané Cirkvi: 
Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie 
stiesnení; sme bezradní, no nie zúfalí; sme 
prenasledovaní, no nie opustení; sme zráža-
ní k zemi, no nehynieme. (2Kor 4,8-9)

Práve pridŕžanie sa Cirkvi zabezpeču-
je zvláštnu rovnováhu medzi krehkos-
ťou hlinenej nádoby a jej neporaziteľ-
nosťou. Je to práve Cirkev, ktorá je Bo-
hom zmocnená k tomu, aby nám v ťaž-
kých bojoch mohla kryť chrbát a pomá-
hať odrážať útoky nepriateľa, ktorá nás 
nesie na modlitbách a môže pomáhať 
rôznymi ďalšími spôsobmi, aby sme ne-
skončili na lopatkách.

a predsa neporaziteľní

myšlence na smrt vyhnout. Člověk se jí 
však na cestě k Bohu nevyhne: „Jako je 
nemožné, aby hladový muž nemyslel na 
chléb, tak je nemožné, aby muž toužící 
po spáse nemyslel na smrt a soud.“16 

Smrt a křesťanský pohřeb

Stává se, že duchovní pastýř je pří-
tomen umírání a očekává se od něj, 
aby se současně staral jak o umírající, 
tak o truchlící. Z historického pohledu 
pastorační péče neviděla smrt zoufa-
le, nýbrž nadějně. Oden se snažil na-
jít odpověď na otázku: „Co znamená 
zemřít?“ Pomáhá si výrokem z pera 
Irenea: „Zemřít znamená ztratil životní 
sílu a stát se bezduchým, neživým a bez 
pohybu a rozplynout se na ty složky, 
které jsou jeho podstatou. Ale tato 
událost se neděje ani duši, neboť to je 
dech života, ani duchu, neboť duch je 
prostý a ne složený, takže nemůže být 
rozložen, a sám o sobě je životem těch, 
kdo ho přijmou.“17

Sekulární definice smrti hovoří o sta-
vu, „kdy u člověka došlo k nezvratným 
změnám v mozku a v jejich důsledku 
k selhání funkce a zániku center řídí-
cích krevní oběh a dýchání.“18 Vyhý-
bá se pojmu duše a její nesmrtelnosti. 
Z náboženské perspektivy je tělo urče-
no k zániku a duše je definicí toho, co 
žije, a proto žije i za zničením těla. 

Ústředním pastoračním úkolem na 
pohřbu je potěšovat, což je v podstatě 
akt přítomnosti. Zpěv, předčítání tex-
tů a modlitby až do okamžiku smrti 
přinášejí útěchu pozůstalým.19 Cílem 
pastorační péče o umírající a truchlící 
bylo historicky i v současnosti připravit 
věřící na smrt a objasnit její význam. 
Učit, co může učit sama smrt, potěšovat 
ty, kdo prožívají ztrátu. Být přítomný, 
jak osobně, tak i liturgicky uprostřed 
truchlení. Ve vztahu k pozůstalým 
dochází Oden k závěru, že pastorační 
pracovníci, kteří slouží truchlícím, se 
sami musí naučit nakládat s vlastním 
smutkem.

16  CLIMACUS, J. The Ladder of Divine As-
cent, Step 26, sec. 43, p. 195. In ODEN, T. 
C. Classical Pastoral Care. s. 164.

17  IRENEUS. Against Heresies, Bk. V, Ch. 
VIII, sec. i. ANF I, s. 533. In ODEN, T. C. 
Classical Pastoral Care. s. 176.

18  HARTL, P. a HARTLOVÁ, H. Velký psycho-

logický slovník. Praha: Portál. 2010. s. 535.
19  Athanasian Canons, sec. 100, s. 65. In 

ODEN, T. C. Classical Pastoral Care. s. 179.

Závěr

Záměrem kompozice Klasická pasto-
rální péče, se kterou Oden před čtenáře 
předstupuje, bylo předložit srozumi-
telně uspořádané a čtivým způsobem 
podané texty pastoračních autorů 
z doby před začátkem 18. století, jejichž 
cílem je péče o duše v diachronním 
pohledu. Hlavní rysy pastorační prá-
ce historických autorů jsou uspořádá-
ny do krátkých pasáží a začleněny do 
oblastí, kterým čelí současní pastorační 
pracovníci. Velká pozornost je věno-
vána patristickým zdrojům, ačkoliv 
středověké a reformační autory nelze 
přehlédnout. Látka je přehledně členě-

na a k dobré orientaci přispívají také 
stručné úvody jednotlivých celků. Vše 
je promyšleně tematicky utříděno. Kaž-
dý text je spojen s doprovodnými texty 
zasvěcenou analýzou. Oden představil 
pastorační přístupy klíčových autorů 
církevní historie dle hesla, že klasickým 
se stává jen to, co je ukotveno v klasice 
a co vykazuje kvalitu i s velkým časo-
vým odstupem. Texty třídil s trpělivostí 
archeologa, aby nakonec vyzdvihl ty, 
které na předmět zkoumání vnášejí jas-
né světlo. Za celým dílem je vidět obrov-
skou redakční práci. 
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Křesťanský sbor 
OLOMOUC

Pore voluční vývoj sboru 

Křesťanský sbor Olomouc prošel od 
roku 1989 různými obdobími růstu, 
tříbení i hledání nových prostor. Pán 
Ježíš dal milost, že se sbor rozrostl, 
a díky jeho milosti i upevnil. Kritic-
kým však byl rok 1996, kdy mezi brat-
ry došlo ke generačnímu střetu. Nešlo 
ani tak o věrouku jako o akceptování 
nezbytných změn, jako byl výběr písní, 
průběh bohoslužby, uspořádání židlí 
v místnosti, ale i skoncování s napo-
mínáním staršími sestrami a výtkami 
k oblékání. Lpění na tradicích tedy 
ustoupilo vytváření prostoru mladé 
generaci, kterou nebylo možné stále 
formovat do přežitých představ star-

ší generace. Zejména mladí lidé, kteří 
přišli „ze světa“, byli z této situace zma-
teni. Tlak a pokrytectví zpravidla nevy-
drželi a odcházeli do jiných církví. Vše 
se vyřešilo odchodem asi čtyř bratrů do 
nové skupinky a život sboru pokračoval 
po těchto turbulencích dál. Z průběhu 
posledního společného shromáždění, 
na němž se vše vyhrotilo, byl pořízen 
zápis tak, aby se časem nic nepřekru-
covalo. Je dobré, když se jako křesťané 
dokážeme přiznat k chybám, které dělá-
me a poučit se z nich.

Díky evangelizační službě mladých 
křesťanů zaznamenal sbor rozšíře-
ní mládeže a s ním také potřebu hle-
dat nové větší prostory pro společná 

shromáždění i pro nové aktivity. Dlou-
hou dobu sídlil sbor v Hrnčířské ulici, 
tak trochu zastrčeně. Byla to jedna míst-
nost se šatnou a WC. Když byl u nás 
jednou na návštěvě sboru bratr z jiné 
církve, poznamenal, že o slovo, které je 
za stolem hlásáno, nepřijde ani ten, kdo 
si musí odskočit na WC.

Mládež, jež se formovala z lidí, kte-
ří nově uvěřili a dorůstající generace 
věřících rodin, začala na sídlišti Olo-
mouc – Nové Sady pracovat s mladými 
dorostenci ze sídliště. Sbor začal hledat 
nové prostory nejen pro bohoslužby, 
ale i pro nově vzniklý klub dorostu. 
Vedle nových křesťanů přišly v té době 
do sboru i čtyři manželské páry, které 
postupně založily své rodiny (Heřmán-
kovi, Hromkovi, Ježovi a Pazderovi). 

V listopadu roku 2002 našel sbor 
blízko sídliště Nové Sady prostory 
ve Středním odborném učilišti doprav-
ním na Rooseveltově ulici. Sbor tak zís-
kal místo jak pro svá shromáždění, tak 
i pro setkávání mládeže a klubu doros-
tu. O několik let později musela být 
budova elektronicky zabezpečena a její 
nedělní používání se ztížilo. V neděli 
v budově nebyl nikdo z vedení školy 
a pedagogický sbor poukazoval na to, 
že může v budově může dojít ke krá-
deži. Nový ředitel byl v úzkých a začal 
vytvářet nepřímý tlak, abychom z učiliš-
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tě odešli. Museli jsme se přestěhovat do 
jiné budovy stejného učiliště, jejíž pod-
mínky nám nevyhovovaly. Pro boho-
služby jsme měli menší prostor a dětská 
besídka probíhala na chodbě. Od roku 
2010 si sbor pronajal prostory v budově 
Biblické školy, dnes Vyšší odborné ško-
ly Dorkas na Blažejském náměstí, kde 
se scházíme doposud. V tomto období 
posílila náš sbor rodina Czuczorových 
z Hradce Králové. V průběhu let 2010-
2017 přibyli do sboru noví věřící, ale 
někteří sbor také opustili.

Duchovní a praktický vývoj

Příchodem nových lidí vyvstáva-
ly nové otázky a nové situace, které si 
žádaly řešení. Sbor stál před novými 
výzvami, jak uspořádat společné boho-
služby, jak co nejlépe rozdělit služby 
podle obdarování, zohlednit službu ses-
ter, řešit uspokojivě finance apod.

Jeden příklad za všechny. Když měly 
některé mladé rodiny, které dojíždě-
ly z okolních vesnic, malé děti, řešily 
v neděli problém, aby včas dorazily 
na začátek společného shromáždění 
a nerušily Památku Pána Ježíše, kterou 
nedělní bohoslužby začínaly. Starší teh-
dy zvažovali návrh, aby Památka Páně 
byla vrcholem nedělního shromáždění, 
a nebyla tak rušena pozdními přícho-
dy. Návrh byl přijat a nedělní boho-
služba se uspořádala nově. O několik 
let později, když děti dorostly, přišli 
jejich rodiče s návrhem, aby se slavení 
Památky vrátilo na začátek a mohly se 
jí účastnit i děti, než odejdou do dětské 
besídky. Návrh byl opodstatněný a byl 
realizován.

Po několika sborových jednáních 
jsme nově uspořádali i jednotlivé služ-
by tak, aby zohlednily obdarování 
sloužících i praktické vybavení sboru. 
Vzniklo celkem 16 služeb a činností ve 
prospěch sboru i okolí. Díky tomu se do 
různých služeb a činností zapojuje 90 
procent věřících ze sboru. Cílem je, aby 
žádný z nich nebyl jen návštěvníkem, 
ale aby se také podílel na chodu sboru. 
Zapojujeme do služby i školou povinné 
děti, které promítají písně nebo vítají 
u dveří apod. Díky Bohu, že se to daří.

V oblasti financí udělal sbor velké 
pokroky. Náklady na vlastní činnost 
nejsou malé, přesto se díky sdíleným 
informacím podařilo zabezpečit i pod-
poru vně sboru – různé misijní projek-
ty, podpora uvolněných bratří apod.

Na službě Slovem se podílí celkem 

šest bratří. V současné době se sbor 
schází jen v neděli. V týdnu probíhají 
skupinky na různých místech s různým 
posláním (evangelizace, podpora star-
ších věřících, praktická pomoc potřeb-
ným).

Spolupráce v regionu

Sbor spolupracoval s ostatními sbory 
a shromážděními v regionu (Prostějov, 
Šternberk, Šumperk, Jeseník a Žam-
berk) a od roku 2002 pomáhal s pří-
pravou tzv. regionálních konferencí, 
společných setkání sborů, které trva-
ly až do roku 2010. Věřící se na nich 
vzájemně povzbuzovali na cestě víry. 
Postupně však zájem o tato společná 
setkání upadal, takže se v tomto rozsa-
hu shromáždění už neorganizují.

Spolupráce sboru s ostatními 

evangelikálními církvemi

Již řadu let sbor spolupracuje se sed-
mi evangelikálními církvemi ve městě. 
Společně pořádáme Velikonoční boho-
službu, dále Půlnoční bohoslužbu pod 
širým nebem a společná modlitební 
setkání, kde se modlíme za město, za 
potřeby jednotlivých církví, za vzájem-
nou jednotu apod.

Tato spolupráce vedla sbor k větší 
otevřenosti směrem k věřícím z jiných 
církví. Dlouhodobá spolupráce vyúsťu-
je také do hudebně pěveckých projek-
tů: velikonoční příběh (Pašije), příběh 
o narození Mesiáše (Oratorium), do 
nichž se zapojují věřící našeho sboru. 
Kdo byl na Velikonoční konferenci 2018 
v Třinci, mohl vidět velikonoční příběh 
– Pašije.

SPOLČOS

SPOLČOS znamená společné utváře-
ní času. Sbor pořádá různá neformální 

setkání, jako jsou výlety do přírody, 
sportovní aktivity, sborové víkendy, 
setkání rodin na závěr školního roku, 
vědomostní hry, kde se budují a prohlu-
bují vzájemné vztahy věřících. Cílem 
těchto setkání je, aby se sbor nesetkával 
jen při nedělním shromáždění, ale také 
při jiných aktivitách.

Evangelizace

V roce 2009 organizovala misijní 
skupina praktickou evangelizaci ve 
městě. Za sbor se zúčastnilo pět věří-
cích. Dopoledne probíhalo vyučování 
a odpoledne vyšly dvojice do ulic města 
Olomouc, aby pořádaly anketu s evan-
gelijním poselstvím. Kontaktů z tohoto 
týdne bylo mnoho, ale žádný nepokra-
čoval praktickým výstupem.

V minulém roce osm bratří a sester 
absolvovalo trénink Mosty k lidem, kde 
se učili, jak sdílet evangelium srozumi-
telnou formou, jak navazovat kontakty, 
jak nelenit a „vyjít do ulic“. Pro některé 
byl trénink velmi přínosný, protože prá-
vě v té době vstoupili do služby sociál-
ně potřebným. Na této službě se zatím 
podílejí dva starší sboru a jejich cílem je 
zapojit do této služby také další.

Kdyby Pán sbor nenesl a nedržel, 
nebyli bychom tam, kde dnes jsme. 
Jsme za to Pánu vděční!

Služba slovem v ostatních 

shromážděních

Bratři sloužící Slovem jezdí do jiných 
sborů „podle plánku“, zejména pak do 
Prostějova, Šternberka a Šumperka), 
ale také do jiných sborů v rámci vlast-
ních aktivit (Veselí na M., Lomnice nad 
Popelkou).

Odpovědi duchovně nejmladší sestry 
sboru Květy Svozilové, na následující 
otázky:

Co ti sbor dává do duchovního 
a praktického života?

Je to pro mne především duchovní 
podpora, že nejsem sama, sbor dokáže 
nabudit, a je to podpora v různých situ-
acích a věcech, že člověk ví, že na řeše-
ní není sám. Mám kolem sebe věřící ze 
sboru, na které se mohu obrátit.

Co můžeš ty přinést do sboru, jakou 
službu?

Znovu to vidím jako podporu, že se 
mohu za věřící modlit, sama hodně 
čerpám, ale to, co mohu přinést, zatím 
sama hledám.

představujeme



 Našli 
sme 
bratov

Tu sme našli bratov, ktorí nás pozvali k sebe...

(Skutky 28,14)

Našli sme bratov, kde len cudzí boli,
radiť kde, pomôcť, nikto nemal síl.
V rodinu Božiu kto sa z Ducha zrodil,
môže žiť šťastne, hoc mrel, živoril.
Láska je, dobro, opatera v núdzi,
bratia kde v Kristu stoja naporúdzi.

Našli sme bratov tam, kde chladno bolo,
k cieľom sme jedným ruka v ruke šli.
Božia v nich blízkosť za prestretým stolom,
záštita proti sveta víchrom zlým.
Pôjdeme s bratmi napred, hore stále,
kým zaznie chorál k Baránkovej sláve.

Nájdeme bratov doma, v blahom cieli,
vďačnosti za nich skanie slza z rias.
O poctu s nimi budeme sa deliť,
Pán keď dá svojim veniec žitia krás.
Naveky skončia o jednotu boje,
v náručie zovrie Otec deti svoje.

JÁN KUČERA
TEXTY ´82


