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Živé slovo 
vychází 50 let

Pane, ku komu 
by sme šli?

Naša identita 
v „bratskom 
hnutí“



aktualita

ŽIVÉ SLOVO2

Počas posledného októbrového ví-
kendu sa na juhu Slovenska, v mesteč-
ku Modra, už po 19. krát konala misij-
ná konferencia. Rada sa zúčastňujem 
týchto stretnutí, pretože tu vždy mnoho 
načerpám. Zakaždým si pripomeniem, 
o čom je vlastne misia a čo všetko s ňou 
súvisí. Dáva mi to možnosť neustále si 
rozširovať obzory, pretože misia je veľ-
mi široký a hlboký predmet. Tento rok 
sa mi nepodarilo prísť na konferenciu 
osobne, ale vďaka prenosu cez internet 
som mohla byť účastná aspoň na diaľ-
ku.

Kam nás Boh volá
19. misijná konferencia v Modre
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Téma příštího čísla:
NA ČOM V ŽIVOTE ZÁLEŽÍ
Články k tématu příštího čísla, jakož i další 
příspěvky zasílejte do konce ledna/januára 2020 
na adresu odpovědného redaktora.
Děkujeme. Redakce.
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Jana Čížová

Na začiatku konferencie mal slovo Peter Kozár, ktorý posluchá-
čov uviedol do hlavnej témy. Po ňom sa za mikrofón postavili hlavní 
rečníci konferencie, ktorými boli Danny Jones – misionár a kazateľ, 
ktorý striedavo pôsobí v USA a na Slovensku, okrem iného sa na Slo-
vensku podieľal na zakladaní služby Sieť, Campfest, ACET a Josiah 
Venture; a Jozef Brenkus ml., ktorý 12 rokov pôsobil ako misionár 
v Indii a v súčasnosti sa na Slovensku venuje kurzu Kairos, a cez sky-
pe naďalej vyučuje na indickej biblickej škole.

Hlavnou témou konferencie bola otázka: Kam nás Boh volá? Je to 
otázka veľmi príznačná práve pre misiu. Hneď v úvodnom príspevku 
odznelo, že misia nie je našou záležitosťou, nie je to náš plán a ani sa 
nezačína práve v tejto chvíli. Misia je Božím dielom. On má už dávno 
rozbehnutú prácu a volá nás, aby sme sa k Nemu pripojili. Treba len 
nájsť tie správne dvere, ktoré Boh otvára práve teraz, práve mne.

Zaznelo aj niekoľko konkrétnych princípov, ako nás Boh môže 
v našom hľadaní viesť. Spomeniem zopár z nich:

• Boh usmerňuje tých, ktorí sú v pohybe, ktorí sa zdvihnú zo stoličky 
a sú pripravení pracovať. Stojace auto sa dá len ťažko šoférovať.

• Niekedy nás Boh riadi pomocou prekážok. Pred nosom nám zatvo-
rí dvere, pretože už má niekde inde otvorenú nejakú inú cestu.

• Často nás vedie po malých krokoch. Ak však porozumieme, že sme 
na Božej ceste, treba vykročiť vpred bez ohľadu na to, na koľko 
krokov dopredu nám svieti svetlo.

• A napokon, realita, ktorú uvidíme po vykročení na cestu, sa nemu-
sí vždy zhodovať s prvotným očakávaním alebo prísľubom, ktorý 
nám Boh na začiatku zjavil. Niekedy ku nám Boh hovorí obraznou 
rečou a niekedy nám ukáže iba vrcholky hôr a až cestou zistíme, 
koľko je medzi nimi údolí. Dôležité však je, aby sme vedeli, že to 
Boh nás volá, že sme na Jeho ceste, a že Božím najvyšším zámerom 
je, aby sme prinášali ľuďom zvesť evanjelia. O všetko ostatné sa 
postará On. Na nás je, aby sme dobre načúvali a nasledovali Ho. 
Aby sme zostávali v rozhovore s Bohom a boli otvorení pôsobeniu 
Jeho Ducha.

V ďalšom z príspevkov bolo zdôraznené, aké je dôležité zvoliť si pri 
vstupe do misie správnu stratégiu. Prvým a základným krokom ús-
pešnej misijnej práce je, mať jasné a silné povedomie o tom, PREČO 
to robíme. Prečo misia? Prečo nás Boh volá do svojej práce? Ak bude-
me mať správnu motiváciu, nájdu sa aj možnosti, aj spôsoby, ako pra-
covať. Potom nás ťažkosti alebo problémy len tak ľahko neodradia.

Jeden z rečníkov tiež vyjadril túžbu alebo skôr varovanie, aby sme 
nezatvárali dvere tým, ktorí prídu hlásať Krista po nás. Nepokazme 
svojimi slovami alebo životom obraz Boha a kresťanstva. Nedávajme 
ľuďom dôvod odmietať Boha, aby sme neskomplikovali prácu ďalším 
generáciám.

Počas konferencie zaznelo ešte mnoho ďalších dôležitých myšlie-
nok, a nie len v teoretickej rovine. Na misijných konferenciách je 
vzácne, že okrem teórie si môžem vypočuť aj mnohé osobné, prak-
tické skúsenosti ľudí, ktorí na Božom diele pracujú už nejaký ten rok 
alebo aj takých, ktorí ešte len začínajú. To je pre mňa vždy veľkou in-
špiráciou a povzbudením. Keď počujem a vidím, koľko existuje rôz-
nych spôsobov, ako priblížiť ľuďom evanjelium; a keď vidím, ako Boh 
predivne pôsobí aj prostredníctvom celkom obyčajných, nedokona-
lých ľudí; premýšľam, ako by som mohla k zvesti evanjelia prispieť 
ja. Kde sú tie moje otvorené dvere, kam Boh volá mňa?
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tiráž

Milí čtenáři,
z himalájského úpatí sestupoval jeden 

dobrodruh a mířil do vesnice v údolí. 
Cestou potkává mnicha, který pracuje na 
svém políčku. Dají se do řeči a turista se 
ptá: „Jdu do vesnice v údolí, jaké to tam 
je?“ „Napřed mi řekni, jak to vypadalo 
v támhleté vesnici, odkud jdeš,“ povídá 
mnich na to. „Popravdě? Jsem docela zkla-
maný. Co mi dali k jídlu, to se nedalo po-
zřít. V noci fičel studený vítr a přikrývka 
byla chabá. Vadila mi ta špína a smrad, 
jestli mi rozumíte. Takhle jsem si to ne-
představoval ani ve snu.“ „Ta vesnice dole 
bude zřejmě úplně to stejné,“ odpoví na 
to mnich, pokyne rukou a vrací se ke své-
mu políčku. Chlapík si jde svou cestou. 
Za nějakou chvíli jde kolem další. „Dobrý 
den, mistře, jdu do vesnice támhle dole. 
Můžete mi prosím říct, jak to tam vypa-
dá?“ „A jaké to bylo v támhleté vesnici 
v horách?“ táže se zase mnich. „Naprosto 
jedinečné. Jsem nadšený, zažil jsem na 
vlastní kůži obyčejný život v himálajských 
horách. Cestuji proto, abych poznal místní 
život, a tam se mi toho dostalo požehna-
ně. Jídlo bylo zajímavé, ne že bych ho měl 
mít každý den, ale jejich pohostinnost mě 
dojala…“ „Tak to tě asi potěším, protože ta 
vesnice v údolí, to je téměř to samé.“

Sto lidí, sto názorů, říká se. Jedno 
a totéž místo v nás vyvolává sto různých 
pocitů. Kterým z nich dáme vyniknout? 
Z velké části to závisí na našem rozhod-
nutí a na našem postoji, jak chceme věci 
vidět a vnímat. Naše vnímání reality je 
jen a pouze naše, a to je třeba si uvědo-
mit. Lidé obecně mají tendenci považo-
vat za katastrofické a vidět věci ve velmi 
špatném světle, zejména ve chvílích krize. 
Pravda je, že nemůžeme nějak výrazněji 
ovlivnit ostatní, jak budou reagovat na 
kritické situace, stres a nezdary. Můžeme 
ale ovlivnit naše vlastní vidění. To je teorie 
pozitivního myšlení.

Perspektiva křesťanů je, troufám si říct, 
silnější než prakticky aplikovaná pozi-
tivní psychologie. Pozitivní psychologie 
přichází se cvičeními typu: „Zastav se, 
člověče, zadívej se na nebe, hluboko do 
něj, pozoruj hvězdy, planety a vzdálené 
galaxie, aby sis mohl představit, že se na 
zeměkouli a sám na sebe díváš právě z té 
vzdálené galaxie. Vidíš nicotnost a bez-
významnost svých problémů, nezdarů, 

svého stresu. To umožňuje odpoutat se od 
katastrofického vidění a namísto toho se 
zaměřit na případné řešení situace, anebo 
ponechat nezdar nezdarem a už se tomu 
nevěnovat.“ Jít do přírody a pozorovat ji, 
to dává také nový náhled na věci a otevírá 
netušené obzory.

Pohled křesťana je cvičen podobným 
způsobem. Denně voláme k Pánu Bohu, 
každý ve svůj čas a svým způsobem. Něk-
do více a jiný méně. Uvědomujeme si veli-
kost Božího plánu se světem a poznáváme 
svou roli v něm. Je tak malinkatá, že téměř 
nestojí za zmínku. I ty potíže a stres, které 
máme, se nedají srovnat s Boží velikostí 
a jsou tak titěrné! Je to výzva pro každé-
ho jednotlivce, konfrontovat své vlastní 
stresy, životní prohry a nezdary s Pánem 
Bohem. Posunout každý problém přímo 
před Něj. Tehdy, dá-li Pán, snad také uvi-
díme, jak se tyhle věci – stres, nezdar, 
pád, nemoc, cokoliv, co nás sráží na ko-
lena – před Pánem Bohem doslova třesou.

Krom toho se ale Pán Bůh raduje také 
z toho, když s Ním sdílíme i naše úspě-
chy a výhry. Měli bychom se učit přizná-
vat naši roli, že je v onom velkém plánu 
skutečně malinkatá, a že je to právě Pán 
Bůh, který v nás a skrze nás působí. Má 
zkušenost je taková, že úspěchy a výhry 
rád přisuzuji vlastnímu umu a schopnos-
tem. Je to ale On, kdo připravil vše, aby 
se úspěch mohl dostavit. Jemu svěřujeme 
vše už od rána. Naše role v Božím plánu 
není přes svou nicotnost zanedbatelná, 
a Pán nás staví tam, kde jsme, abychom 
odráželi Jeho světlo. Být odlesk Boží slávy, 
to je skutečně dobrý důvod pro žití.

Dobrá zpráva pro všechny křesťany je, 
že Pán Bůh je hlavním režisérem dějin a že 
On má vše pod svou kontrolou. Na tom 
se v průběhu všech věků nic nezměnilo 
a troufám si prorocky říct, že se ani měnit 
nebude. I tehdy, kdy na první pohled nic 
smysl nedává, jen ve skutečnosti nerozu-
míme a nechápeme, co má Pán Bůh v plá-
nu. Jeho plán s námi zůstává. Věřme Mu, 
ať už zažíváme zdar či nezdar. On je v tom 
s námi a dovede do zdárného konce svou 
misi. Milí čtenáři, máme jedinečnou výho-
du – jsme na straně Vítěze dějin, a může-
me to již dopředu vědět! Přeji Vám hezké 
chvíle s naším časopisem.

Turisté v Himálaji
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úvaha k téme

Naša identita
v „bratskom hnutí“

Účelom tohto článku je vymedziť 
pojem „bratské hnutie“ a oboznámiť 
čitateľov s jeho vznikom, stručnou his-
tóriou, rozšírením vo svete a jeho bib-
lickými princípmi. V jej závere sa spolu 
zamyslíme nad tým, aká je naša iden-
tita s ním a v ňom aj čo z nej vyplýva 
pre náš život ako „bratských“ kresťa-
nov. Úvodzovky pri slove bratské alebo 
širšom názve označujú v tomto hnutí 
zvláštny význam tohto slova, o ktorom 
bude reč ďalej. Je odlišný od jeho ob-
vyklého významu a používania v kres-
ťanskej aj bežnej reči.

Čo je „bratské hnutie“?
„Bratské hnutie“ je jedno z najmlad-

ších duchovných hnutí nezávislých 
kresťanov, ktoré vznikli po svetovej 
reformácii v 16. storočí (v Nemecku 
a Švajčiarsku, neskôr osobitne v Anglic-
ku) a pred začiatkom 1. svetovej vojny 
(1914). Pod nezávislými kresťanmi tu 
rozumieme takých kresťanov, ktorí ne-
patria do štruktúr veľkých národných či 
nadnárodných cirkví. „Bratské hnutie“ 
vzišlo z duchovných hnutí, ktoré ho 
predchádzali. Ďalej rozvinulo niektoré 
pravdy, ktoré ony objavili (napríklad 
všeobecné kňazstvo veriacich), a samo 
objavilo a prijalo nové (napríklad oso-
bitný príchod Pána Ježiša pre Cirkev). 
Vzniklo Božím pôsobením najprv na 
niekoľkých kresťanov z viacerých cir-
kví. Skrze ich svedectvo a príklad živo-
ta prijali jeho biblické poznanie a prax 
ďalší ľudia. Tí ho potom šírili ďalej do 
stále sa rozširujúceho okruhu stúpen-
cov. Postupne vznikali a utvárali sa jeho 
miestne zbory vo viacerých krajinách. 
Tie v nich nevytvorili novú cirkev, ale 
iba duchovne spojené spoločenstvo bez 
akejkoľvek hierarchie. Jednotlivé zbory 
hnutia boli samostatné a samosprávne 
na miestnej, regionálnej či národnej 
úrovni. Na základe ich spoločného cha-
rakteru a cieľov združujú sa „bratské 
zbory“ k vykonávaniu podujatí, ktoré 
presahujú rámec jedného zboru či jed-
nej krajiny. Podľa príkladu prvotnej Cir-
kvi môžu sa na miestnej úrovni nazývať 
cirkev, zbor či zhromaždenie. Všetky tie-
to slová sú ekvivalentmi gréckeho poj-
mu ekklésia, ktorý označuje skupinu ve-
riacich v Pána Ježiša Krista na každom 

mieste a v každom čase. Je to pojem 
nadmiestny a nadčasový.

Vznik „bratského hnutia“
„Bratské hnutie“ vzniklo na britských 

ostrovoch na sklonku tretieho desaťro-
čia 19. storočia. Vzniklo najprv v Írsku 
a potom nezávisle v Anglicku. Prvé za-
čiatky boli v írskom Dubline v rokoch 
1825–27. Tam nezávisle od seba vznikli 
tri krúžky kresťanov z rôznych cirkví. 
Tí sa schádzali k čítaniu Nového záko-
na, modlitbám a rozhovorom o prečíta-
nom. Rozprávali sa aj o tom, ako sa sú-
časné učenie a prax ich cirkví podobajú 
či nepodobajú učeniu a životu prvých 
kresťanov v apoštolskej dobe. Postupne 
sa veriaci z týchto troch krúžkov spoz-
nali a navštevovali. A v máji 1830 došlo 
k ich prvému spoločnému verejnému 
zhromaždeniu v Dubline. Možno ho 
historicky považovať za zrod „bratského 
hnutia“. Nezávisle od tohto hnutia v Ír-
sku došlo v rokoch 1827–30 k podob-
nému vývoju na juhu Anglicka, v okolí 
prístavného mesta Plymouthu. Keby sa 
ľudia pýtali na „zakladateľa“ tohto hnu-
tia, boli by veľmi sklamaní. V Írsku bolo 
na jeho začiatku päť mužov s iniciátor-
ským či učiteľským pôsobením. Boli to: 
John Vesey Parnell, John Gifford Bellet, 
Edward Cronin, Anthony Norris Groves 
a John Nelson Darby. V Anglicku boli 
priekopníkmi jeho vzniku Percy Fran-
cis Hall a George Vicesimus Wigram. 
Všetkých týchto sedem mužov výrazne 
pôsobilo na začiatku hnutia. Iba jeden 
z nich bol „duchovenskou osobou“, ďal-
ší absolvoval teológiu, ale nedal sa ordi-
novať. Ostatní pracovali v občianskych 
povolaniach.

Rozšírenie „bratského hnutia“
Vďaka evanjelizačnému pôsobeniu 

spomenutých bratov, ďalších evanjelis-
tov a svedectvu novoobrátených veria-
cich slovom i životom hnutie sa veľmi 
rýchlo rozšírilo v Anglicku, Škótsku 
a Walese, žiaľ, pre rôzne okolnosti nie 
v Írsku. Z Anglicka sa rozšírilo na eu-
rópsku pevninu – najprv do Švajčiar-
ska a potom do Francúzska a Nemecka. 
Neskôr do Španielska, Talianska a Por-
tugalska. Zo Škótska prišlo na Faerské 
ostrovy a do Nórska. Z Nemecka sa 

rozšírilo do Holandska. Po roku 1850 
sa hnutie začalo šíriť v Austrálii a na 
Novom Zélande a po roku 1870 v USA 
i Kanade a došlo k jeho začiatku a rozší-
reniu i v Rusku. Až od začiatku 20. sto-
ročia sa začalo šíriť do strednej a juho-
východnej Európy misijným pôsobením 
brata Edmunda Broadbenta z Anglicka 
a ďalších bratských misionárov. Na Slo-
vensko prišlo v októbri 1900 v osobe 
Fredericka Butchera, od ktorého prijal 
biblické poznanie a prax hnutia slo-
venský evanjelista Michal Sadloň. Do 
českých zemí prišlo v roku 1909 v osobe 
Františka Jana Křesinu, ktorý ho pri-
jal v bratskom zbore v Berlíne a utvrdil 
v Anglicku. Bol absolventom Aliančnej 
biblickej školy v Berlíne rovnako ako 
brat Józef Mrózek, ktorý tiež od roku 
1909 šíril hnutie v českom Sliezsku 
a v Poľsku.

Vnútorný vývoj hnutia
V Írsku a Anglicku sa za prvých 15 

rokov hnutie vyvíjalo ako jednotný ce-
lok na základe ním prijatých biblických 
princípov. Bol to čas veľkého duchovné-
ho prebudenia a horlivej evanjelizácie 
jeho príslušníkov v týchto krajinách. 
A to bolo i jeho ochranou pred štiepe-
ním sa na nejaké frakcie. Na sklonku 
tejto doby sa však už vytvorili pod-
mienky pre rozdelenie v učení aj praxi. 
John Nelson Darby – vynikajúci teológ 
a ordinovaný duchovný anglikánskej 
cirkvi – prišiel s novým učením o Cir-
kvi v ruinách, v stave nenapraviteľného 
úpadku. Tvrdil, že preto v nej nemožno 
vytvárať „úrady“ či služby podľa vzo-
rov z Nového zákona. Narazil na odpor 
najprv u nezávislých kresťanov vo Švaj-
čiarsku a neskôr i v hnutí v Anglicku. 
K tomu pristúpil neskôr jeho osobný 
spor s Benjaminom Willsom Newto-
nom, hlavným služobníkom Slova v naj-
väčšom bratskom zbore v Plymouthe. 
Bol to tiež vynikajúci teológ, absolvent 
Oxfordskej univerzity. V roku 1845 Dar-
by obvinil Newtona, že si osoboval ne-
náležité postavenie v tomto zbore. Zbor 
sa však postavil za Newtona. Na to sa 
Darby s asi 50 prívržencami oddelil od 
tohto zboru a vytvoril v Plymouthe dru-
hý bratský zbor. To sa dovtedy v histórii 
hnutia nestalo.
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ka. On s dvoma synmi sa vrátil do An-
glicka. V roku 1833 sa znova vypravil na 
misiu do Indie, krajiny misijných túžob 
svojho detstva a mladosti. Tu misijne 
pôsobil takmer až do konca života. Bol 
to otec misie viery v „bratskom hnutí“.

V Grovesových šľapajach kráčali ne-
skôr ďalší bratskí misionári. Takými boli 
v 19. storočí v Afrike Frederick Stanley 
Arnot, Dr. Walter Fisher, Charles Albert 
Swan, Dan Crawford, John Remesses 
Oley a ďalší. V Číne James Hudson Ta-
ylor začal a po 30 rokov viedol zvláštnu 
vnútrozemskú misiu, ktorá zasiahla stá-
tisíce Číňanov zvesťou evanjelia. V mla-
dosti vyrastal v jednom z „bratských 
zborov“ v Londýne a v misii bol pod-
porovaný aj G. Müllerom. V 20. storočí 
konalo v Číne vnútornú misiu hnutie 
zvané Malé stádo, ktoré s ďalšími brat-
mi viedol Ni–To–Šeng (Watchman Nee). 
Bolo podobné „bratskému hnutiu“, ale 
malo aj svoj orientálny charakter.

Od sklonku 19. storočia a najmä 
v 20. storočí pracovali mnohí bratskí 
misionári v Strednej a Južnej Amerike. 
Výsledkom ich práce boli a sú mnohé 
bratské zbory v Mexiku, Guayane, Ek-
vádore a v širšom rozsahu v Argentíne, 
Brazílii, Paraguaji a Bolívii.

Súčasný stav „bratského hnutia“

„Bratské hnutie“ je v súčasnej dobe 
rozšírené vo viac ako 130 krajinách na 
všetkých svetadieloch. Pri dodržiavaní 
jeho základných biblických princípov 
a zvláštneho charakteru má v rôznych 
svetadieloch, regiónoch a krajinách svoj 
osobitný spôsob života, vhodný v danej 
krajine. Ten vyplýva z toho, že hnutie 
nemá nijaké vnútroštátne, regionálne či 

dokonca svetové hierarchické vedenie, 
ktoré by mu určovalo prísne a podrobné 
smernice učenia a života a sankciono-
valo za ich nedodržiavanie. Súhrnom 
smerníc pre jeho biblické poznanie a ži-
vot je Biblia a osobitne Nový zákon. Jeho 
jednotlivé zbory sú samostatné, priamo 
zodpovedné Pánovi Cirkvi a nezávislé 
od akejkoľvek duchovenskej vrchnos-
ti nad nimi. Samy rozhodujú o svojom 
vnútornom živote a vonkajšom pôsobe-
ní, čo oboje však má byť pod vedením 
Božieho Ducha skrze Božie slovo. Zbory 
sa združujú úplne dobrovoľne k spoloč-
ným podujatiam, ktoré podľa Božieho 
slova považujú za dobré. Takýto postoj 
zaujímajú „otvorení bratia“ i k spolu-
práci s kresťanmi z iných spoločenstiev 
na podujatiach, ku ktorým sú vedení 
Božím Duchom. Ich „uzavretí bratia“ sú 
obvykle ochotní mať spoločenstvo iba 
s tými, čo sa s nimi stotožnia v učení aj 
praxi – z obavy, aby sa nepoškvrnili spo-
jením s niečím, čo považujú za biblicky 
nesprávne. Vzácnym požehnaním pre 
„otvorených bratov“ sú ich národné, re-
gionálne i svetové misijné a vzdelávacie 
konferencie.

Nasledujúce číselné údaje o „brat-
skom hnutí“ vo svete (2015) sú veľmi 
hrubé odhady, lebo tieto zbory nevedú 
matriky či evidencie „členov“. Tieto 
údaje sa týkajú iba hnutia „otvorených 
bratov“. Podľa nich je zaokrúhlene úhr-
nný počet ich zborov 25 000 a malých 
domácich zhromaždení 10 000. Počet 
ich príslušníkov je okolo 1,67 milióna 
a dospelých návštevníkov 2,12 milióna.

Biblické princípy „bratského 
hnutia“

„Bratské hnutie“ prijalo od svojich 
začiatkov 5 hlavných biblických princí-
pov, o ktorých napĺňanie sa zbory i jed-
notlivci snažili.

1. nasledovanie vzoru prvých zborov 
Cirkvi v učení aj v živote – novozá-
konný biblizmus,

2. otvorenosť voči všetkým skutočným 
kresťanom z viery v duchovnú jedno-
tu Cirkvi – novozákonný eklesizmus,

3. slávenie Pánovej pamiatky každú 
nedeľu a sväté spoločenstvo pri nej – 
bratský kristocentrizmus,

4. služba všetkých bratov i sestier podľa 
novozákonných Písiem v zboroch – 
bratský charizmatizmus,

5. misijný charakter a misijné pôsobe-
nie jednotlivcov a zborov – evanjeli-
zácia a misia.

Keď Newton v roku 1847 vyslovil 
niektoré nesprávne myšlienky o Pánu 
Ježišovi, obvinil ho Darby z bludného 
učenia. Newton čoskoro svoje nespráv-
ne učenie odvolal, najprv ústne a potom 
i písomne. Ale Darby to neprijal. Podob-
ne ani vyjadrenie ľútosti starších zboru 
v Plymouthe, že nepostrehli a neod-
mietli hneď zlé učenie. Významní bratia 
z iných zborov sa usilovali priviesť obe 
strany k zmiereniu, ale bezvýsledne. 
Darby v roku 1848 vyhlásil plymouths-
ký zbor za poškvrnený zlým učením 
a vylúčený zo spoločenstva „bratských 
zborov“. A za rovnako poškvrnené a vy-
lúčené vyhlásil i ďalšie zbory, ktoré by 
prijali niekoho z neho. To sa týkalo v pr-
vom rade zboru Bethesda v Bristole, 
kde boli staršími Georg Müller, Henry 
Craik a ďalších osem bratov. Tento jeho 
čin znamenal rozdelenie bratského hnu-
tia na dve vetvy – otvorených bratov 
a uzavretých bratov. Toto rozdelenie po-
kračovalo následne aj v iných krajinách 
a trvá dodnes. O základnom rozdiele 
medzi týmito „bratmi“ bude reč neskôr.

Misia „bratského hnutia“
„Bratské hnutie“ bolo od svojho za-

čiatku misijným hnutím, a to nielen vo 
vnútri krajín, kde vzniklo. Už v júni 
1829 vypravil sa mladý Anthony Norris 
Groves, dentista z anglického Exeteru, 
s manželkou a dvomi synmi na misiu 
do Bagdadu. Vybral sa na ňu bez pod-
pory nejakej misijnej spoločnosti či inej 
inštitúcie alebo skupiny ľudí. Spoliehal 
sa iba na Boha, Jeho pomoc a zaopatre-
nie. Na živobytie si zarábal dentistickou 
praxou. Cez ňu si získaval dôveru do-
morodých moslimov. Na strašný mor tu 
zomrela jeho manželka a maličká dcér-

George Müller
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Ján hudec

Poznámky k týmto princípom: 
1) „Bratia“ verili, že tento vzor môžu 
nasledovať aj vo svojej dobe. 2) Boli 
ochotní prijať ako bratov a sestry v Kris-
tu aj kresťanov z iných cirkví a spo-
ločenstiev, pokiaľ nezastávali bludné 
učenie a nežili v zjavnom hriechu. Oni 
sami boli z rôznych cirkví a milovali sa 
navzájom. 3) Pánovu večeru považova-
li za vrchol kresťanského spoločenstva 
pre jej zameranie sa na osobu a dielo 
Pána Ježiša Krista. Nazývali ju aj „svä-
tým spoločenstvom“. Verili v Pánovu 
osobitnú duchovnú prítomnosť medzi 
nimi pri nej. Bola to Božia milosť, keď 
Pán zjavil bratovi Grovesovi, že môžu 
mať na nej účasť aj bez „vysluhovania“ 
ordinovaného služobníka cirkvi, čo 
bolo dovtedy nepredstaviteľné. 4) Tento 
princíp „bratskej služby“ neskôr rozšíri-
li na všetky svoje zhromaždenia. Podľa 
neho ich nazvali prosto „bratmi“. Svoju 
službu v zhromaždeniach majú i sestry. 
5) Vznik „bratského hnutia“ bol obdo-
bím duchovného prebudenia v Írsku aj 
v Anglicku. Neskôr tam nasledovali ďal-
šie prebudenia.

Naša identita v „bratskom 
hnutí“?

V záverečnom oddiele tohto článku 
sa budeme pýtať, či a nakoľko sa vieme 
a chceme stotožniť s „bratským hnu-
tím“, ktorého veľmi stručný náčrt sme 
si predložili. A budeme sledovať, aká 

je naša identita s ním 
a v ňom. Pomôže nám 
v tom, keď si budeme 
klásť otázky vzhľadom 
k vyššie uvedeným 
biblickým princípom 
„bratského hnutia“. 
Ako my, jednotliví 
veriaci a naše zbory, 
dodržujeme a uplatňu-
jeme vo svojom vnút-
rozborovom živote 
i vonkajších vzťahoch 
a pôsobení tieto prin-
cípy?
1. Nasleduje-
me vzor prvých zborov 
Cirkvi v biblickom po-
znaní a v živote podľa 
neho? Držíme sa zdra-
vého učenia Nového 
zákona a nepodlieha-
me vplyvom, ktoré ho 
v cirkvách relativizujú? 
A považujeme nielen 
za možné, ale i za je-

dine dobré uplatňovať toto učenie 
v osobnom, zborovom i medziizboro-
vom živote?

2. Prijímame všetkých skutočných 
kresťanov ako našich bratov a sestry 
v Kristu? Sme ochotní prijať ich do 
nášho spoločenstva v zbore aj k Pá-
novej pamiatke, i keď patria do iného 
spoločenstva Božích detí? Snažíme sa 
v Božom Duchu prejavovať jednotu 
Cirkvi Pána Ježiša Krista aj cez hrani-
ce, ktoré ľudia vytvorili medzi znovuz-
rodenými kresťanmi?

3. Naši duchovní predkovia v „brat-
skom hnutí“ si vysoko cenili Pánovu 
Pamiatku (večeru) ako vrchol svojho 
spoločenstva. Je takou i pre nás? Ce-
níme si veľmi tú pravdu a skutočnosť, 
ktorú Pán Boh im zjavil: že môžu mať 
na nej účasť aj bez „vysluhovania“ or-
dinovaného služobníka nejakej cirkvi 
ako rovnocenní bratia a sestry v Kris-
tu? Je nám vzácne, že On sa vtedy 
osobitne dotýka sŕdc všetkých nás 
v duchovnom privlastňovaní si Jeho 
obete za nás? Ale i to, že si pri nej mô-
žeme podávať chlieb a kalich?

4. Služba všetkých obdarovaných 
bratov v zhromaždeniach zborov – 
nie iba jedného človeka. Je nám stále 
vzácne, že skrze ich rôzne duchovné 
dary môžeme byť rôzne sýtení a na-
pájaní Božím slovom ako chlebom 
z neba a živou vodou pre náš duchov-

ný život? Sme vďační, že tak sa môžu 
duchovne vzdelávať sami títo bratia 
a ich službou môžu byť vzdelávaní 
všetci veriaci v zboroch? Práve podľa 
tejto širokej služby bratov, nazvali iní 
kresťania týchto ľudí „bratmi“. Chceli 
tým povedať: „Oni nemajú ordinova-
ného služobníka cirkvi, u nich slúžia, 
bratia‘.“ A to meno im napriek ich za-
čiatočnému odporu proti nemu zosta-
lo.

5. Misia jednotlivcov a zborov. Osobná 
evanjelizácia bratov a sestier v do-
movskej krajine skrze ich svedectvo 
slovom a životom. Vysielanie obdaro-
vaných a ochotných bratov a sestier 
zbormi do evanjelizácie v domovskej 
krajine a do vonkajšej misie v zahra-
ničí. Zakladanie nových zborov, skrze 
ktoré sa rozširuje „bratské hnutie“ 
aj iné spoločenstvá a celá Cirkev. Čo 
o tom vieme? Dotýka sa nás dielo mi-
sie u nás a na celom svete? Sledujeme 
jeho postup cez mnohé a veľké pre-
kážky aj cez mnohé utrpenie i smrť 
misionárov a veriacich v mnohých 
krajinách, kde sú stále viac prenasle-
dovaní? Modlíme sa za nich a hľadá-
me aj praktický spôsob, ako im po-
môcť? Veríme, že čas pre túto misiu 
je už krátky, lebo Pánov príchod pre 
Cirkev je blízko?

Položili sme si mnoho otázok. Od 
našich odpovedí na ne závisí to, aká 
je naša identita, totožnosť s bratským 
hnutím a v ňom. Ak sme vďační Pánu 
Bohu, že patríme do duchovnej rodiny 
„bratského hnutia“, kiež by sme túžili 
a usilovali sa, aby naša identita s ním 
bola čo najužšia. Aby sme tých jeho 5 
vzácnych princípov čo najviac napĺňali 
v našom živote osobnom i zborovom. To 
je, ako verím, dobrá Božia vôľa pre nás 
i moje osobné prianie všetkým bratom 
a sestrám v našich kresťanských a pod-
ľa ich pôvodu i charakteru „bratských“ 
zboroch.
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Athony Norrris Groves
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jubileum

Ani se mi nechce věřit, že nás prová-
zí již tak dlouhou dobu. Jsem jedním 
z těch, kdo stáli u zrodu tohoto časopi-
su a v mém životě hrál po celou násle-
dující dobu jistou, ne bezvýznamnou, 
roli. Tenkrát se psal rok 1969, bylo léto 
a mladí lidé byli s br. Kořínkem na, v tu 
dobu ještě „pololegálních“, pobytech na 
Nivách a na Morávce. Legální nebyly, 
ale přece jen nehrozilo aktuální nebez-
pečí postihů. Soudruzi měli plné ruce 
práce s přípravami na blížící se první 
výročí okupace naší země „spojenec-
kými“ vojsky Varšavské smlouvy a na 
to, jak zvládnout protestující davy. To 
byl pro ně prvořadý úkol – zvládnout 
začínající „normalizaci“ a nedopus-
tit, aby se jim situace vymkla z rukou. 
V nás, mladé generaci, ještě nevyprcha-
la euforie ze svobodného nadechnutí 
v roce 1968, které zatím neudusila ani 
všudypřítomná vojska Sovětské armá-
dy. Měli jsme před očima všechny ty 
možnosti: přednášky, veřejné koncerty 
křesťanských skupin (ať už z Bratislavy, 
nebo Luboše Svobody a jiných), zpívání 
křesťanských písních ve vlaku apod.

V této hektické době vznikla myš-
lenka, že bychom přece jen měli zkusit 
mít časopis našich sborů. Věřící měli 
v minulosti svůj časopis Ze slov pravdy 
a lásky (1912–1914 a 1920–1948), který 
vydával br. F. J. Křesina. Ten byl pro 
věřící zdrojem povzbuzení a právem 
si ho velmi vážili. Jenže pak přišel rok 
1948 a komunisté po upevnění své moci 
shromáždění bratří zakázali a časopis 
byl zrušen. Od té doby už, na rozdíl od 
kalendáře Cestou životem, obnoven ne-
byl. Ale teď byl nejvyšší čas chopit pří-
ležitost za pačesy. Dobře si pamatuji na 
chvíle, kdy jsme o tom s mladými lidmi 
rokovali s bratrem Kořínkem na Nivách 
a na Morávce. Bylo v podstatě „za minu-
tu dvanáct“. V roce 1969 už plnou pa-
rou probíhala normalizace a bylo jasné, 
že bude zase vše po starém a že „soci-
alismus s lidskou tváří“ je čirá utopie, 
která nebude nikdy realizována. Přitom 
osud existence či neexistence časopisu 
byl ohrožen ze dvou stran. Jednak bylo 
jasné, že za chvíli už soudruzi vznik no-
vého křesťanského časopisu nepovolí. 
A na druhé straně bratr Kořínek vyjádřil 

obavy z reakce starší generace na vznik 
časopisu. Takže „generační problém“, 
o kterém se dnes hodně diskutuje, není 
nic nového. Ty obavy pramenily z toho, 
že na nápad vydávat časopis přišla prá-
vě mladá generace a ješitnost některých 
starších věřících by mohla vykonat své 
dílo zkázy. Navíc starší generace „tuši-
la“, že nový časopis nebude, a ani být 
nemohl, jen prostým pokračováním ča-
sopisu Ze slov pravdy a lásky. Ten totiž 
vycházel za zcela jiné politické, kulturní 
i společenské situace. Dostal název Živá 
slova, protože vytvářel prostor k sebe-
vyjádření a svědectví o tom, co působí 
živý Bůh, prostor pro živá slova živých 
lidí. Pozdější změna názvu na Živé slo-
vo, odpovídala jeho dvojjazyčné povaze. 
Vraťme se však k počátkům jeho vzni-
ku.

V této souvislosti musím zmínit bra-
tra Josefa Holubce ze vsetínského sbo-
ru. To, že nás tento časopis provázel 
nelehkými dobami totality, jako jediný 
zdroj křesťanského písemného sdílení 
se v bratrských sborech, je, troufám si 
říci, právě díky tomu, že si Pán použil 
Jožku, jeho energii, odvahu a obětavost. 
Dokázal zajistit tiskárnu ve Valašském 
Meziříčí, tehdejší MTZ – provoz 26, 
a také to, že tiskárna po dlouhou řádku 
let přes všechna ohrožení náš časopis 
tiskla. To je skutečnost známá těm, kdo 
časopis provázeli od počátku. Samozřej-
mě, podstatnou roli při vzniku časopisu 
sehráli také bratři Karel Kořínek, Ján 
Ostrolucký, Jaroslav Krmášek, jako od-
povědný zástupce za sbory v tehdejším 
Severomoravském kraji a akademický 
malíř Jára Kapec. Ovšem Jožka byl tím 
motorem, který neúnavně na tyto bra-
try „tlačil“. A díky Pánu za to, že tlačil.

Situaci vlastního vzniku časopisu 
neumím popsat. Nevím, kdo z bratrů 
našel odvahu požádat státní orgány 
o povolení časopisu, nevím, který ze 
soudruhů našel odvahu toto povolení 
podepsat. Ale Pán Bůh se k této snaze 
přiznal. Časopis dostal povolení, byl za-
registrován a mohl začít vycházet. A tak 
se na podzim roku 1969 objevilo „nulté 
číslo“.

Jožka Holubec se řadu let staral o tisk 
v tiskárně a administrativu Živých slov, 

jak se časopis tehdy jmenoval. Jedním 
z argumentů, proč tiskárna náš časopis 
tiskla, bylo to, že jsme netrvali striktně 
na termínech. Takže odpovědní sou-
druzi mohli namítnout nadřízeným 
orgánům, že je to výplň práce v době, 
kdy nemají co dělat. Navíc nepsanou 
podmínkou vydávání bylo, že ruční prá-
ce na časopise si uděláme svépomocně 
sami. A tak vznikly brigády v tiskárně. 
Nezapomenutelné chvíle. Tenkrát se 
tisklo hlubotiskovou technologií – ča-
sopis tvořil jeden a půl tiskařského ar-
chu. Ty se musely poskládat, zasunout 
do sebe a vložit do obálky. To bylo na 
brigádě naším úkolem. Zdlouhavá ruční 
práce, kterou jsme udělali sami a kterou 
jsme pak tiskárně nakonec ještě zaplati-
li fakturou. Další argument pro soudru-
hy v tiskárně, kteří mohli nadřízeným 
stranickým složkám zdůvodnit ekono-
mický přínos podle hesla: „Když jsou 
tak hloupí…“

Na tyto brigády nikdy nezapomenu. 
Jejich šéfem byl Jožka Holubec. Zor-
ganizoval věřící, kteří přijeli do tiskár-
ny. Zasedli jsme v jídelně nebo přímo 
v hale tiskárny a začalo se pracovat. 
Bývala to záležitost vsetínského sboru, 
ale často se jí účastnili i věřící odjinud. 
Zapojili se, jak staří bratři i sestry, tak 
i ti nejmladší, děti. Při práci se hovořilo 
a často jsme v tiskárně také zpívali křes-
ťanské písničky. A na závěr měl vždyc-
ky Jožka připravenu svačinu, obvykle 
housky se salámem, k tomu Jožkovu 
oblíbenou hořkou čokoládu a tatranky, 
pro děti pak nezapomenutelnou „so-
dovku“ (valašský výraz pro limonádu). 
Jožka dbal, aby se vše dělalo důkladně 
a sám pak napočítal a poskládal po 25 
kusech složené časopisy na paletu, aby 
se pak strojně sešily a ořezaly. To už 
byla práce pro zaměstnance. Ti často se 
zájmem poslouchali, jak zpíváme.

O časopis byl velký zájem – nejen ze 
strany věřících ve sboru, ale i v jiných 
společenstvích. V době největší „slávy“ 
byl časopis vydáván v počtu asi 1 500 
ks. Přesto „povolený počet“, který si 
soudruzi hlídali, nestačil. Díky tomu, 
že peníze navíc i pro některé prověřené 
soudruhy měly větší hodnotu než poli-
tické přesvědčení, bylo možné uspoko-

vychází 50 let!
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jubileum

zPracoval ToMáš Pala

jit všechny zájemce. Našel se soudruh, 
který si udělal přesčas v nočních hodi-
nách v tiskárně o samotě a potřebný po-
čet tajně dodělal.

Před vlastním tiskem jsme spolu 
s Jožkou dělali korektury časopisu. 
Sloupcové korektury dělával bratr Jan-
ko Ostrolucký, my jsme pak společně 
pracovali na stránkových korekturách 
po tzv. zlomení. Obdivoval jsem Jožko-
vu pečlivost, s jakou prohlížel stránky 
a dohlížel na to, aby vše bylo v pořádku. 
Byla příkladná. V pozdější době, kdy se 
změnila tiskárna a nastoupily moderní 
technologie tisku, už to tak pečlivě ni-
kdo nedělal.

Po vytištění každého čísla, časopis 
tenkrát vycházel šestkrát ročně, Jož-
ka v tiskárně naložil časopisy do auta, 
odvezl je domů a tam začal dělat admi-
nistraci a časopisy rozesílat. Pokud byly 
možné slevy na poštovném, Jožka je 
okamžitě využil. Se svou Ladou kombi 
pak dojížděl k poště a v koši na prádlo 
měl nabalené časopisy s nalepenými 
adresami.

V době nesvobody a normalizace 
vznesly úřady požadavek, aby se naše 
sbory staly součástí „Křesťanské mírové 
konference“. Bylo to vydírání: „Vy křes-
ťané přece jste pro mír, nebo ne? Tak 
proč odmítáte takové bohulibé akce?“ 
Jedním z požadavků bylo, aby se v kaž-
dém čísle objevil článek s „mírovou té-
matikou“, který oslavoval mírové snahy 
Sovětského svazu a socialistického tá-
bora a odsuzoval štvavé imperialisty ze 
Západu. Tehdejší odpovědný redaktor 
br. Karel Kořínek byl postaven před ul-
timátum. „Buď to tam zveřejníte, nebo 
nepočítejte s tím, že časopis bude po-
kračovat.“ Bratr Kořínek si vymínil, že 
bude tyto články psát sám. Tím zabránil 
hrubým nepravdám a otupil ostří toho, 
čeho chtěli soudruzi dosáhnout. Dra-
ze za to zaplatil. Ne ze strany režimu, 
ale nečekaně z vlastních řad. Po změně 
režimu se totiž našlo dostatek věřících, 
kteří ho očerňovali z kolaborace a při-
sluhování režimu, což by oni určitě ne-
udělali. Neudělali, protože sami také 
neudělali nic pro to, aby časopis jako 
jediná možnost k vyučování věřících 
mohl existovat a to i za cenu zveřejnění 
malého politického odstavečku, který 
přece lidé, pokud nechtěli, ani nemuseli 
číst. Jsem osobně vděčný, že se rozhodl 
tak, jak se rozhodl. Časopis žil dál a byl 
v těžkých dobách oporou a povzbuze-
ním mnoha křesťanům.

Po odchodu br. Kořínka do důchodu 
(1987) se stal šéfredaktorem Janko Ost-
rolucký (1988–1993). Ten pokračoval 
v nastoupené linii a řadu let vedl časo-
pis dál, stejně tak se bratr Jára Kapec 
dále staral o grafickou úpravu časopisu. 
Nedlouho před „sametovou revolucí“ 
pak svou práci na časopise oficiálně 
ukončil. O jeho práci na časopise se mů-
žete dočíst mnohem více v jeho autobio-
grafické knize „Pamätný kameň“ (Křes-
ťanský sbor Ostrava – Kunčičky, 2017).

Velké a zásadní změny časopis čeka-
ly po „sametové revoluci“. V době po 
sametové revoluci jsme neměli k dispo-
zici žádné letáky, protože v totalitním 
režimu bylo něco takového nemysli-
telné. Redakční rada tehdy urychleně 
reagovala na aktuální potřebu a vydala 
mimořádné číslo ve velkém počtu, které 
bylo zaměřeno evangelizačně. To bylo 
zdarma a rozdávalo se zájemcům, kte-
rých bylo tehdy po pádu totality hodně. 
Skončilo období cenzury a bylo možno 
psát svobodně. Politické články okamži-
tě z časopisu zmizely. Nebyli jsme odká-
záni na zastaralé technologie tisku a na 
příděl toho nejméně kvalitního novino-
vého papíru, jak tomu bylo za minulého 
režimu.

V letech 1994–2000 se stal odpověd-
ným redaktorem bratr Tomáš Pala. 
Vzhledem k tomu, že k 1. 1. 1993 došlo 
k rozdělení Československa na Českou 
a Slovenskou republiku, bylo jeho prio-
ritním úsilím udržet a zachovat bratrské 
vztahy mezi věřícími v obou státech – 
aby časopis zůstal časopisem bratří jak 
v Česku, tak i na Slovensku a zůstaly 
tak zachovány tradičně dobré úzké 
vztahy mezi sbory i jednotlivými věřící-
mi v obou zemích. Z těchto důvodů se 
změnil i název Živá slova (což je česky) 
na Živé slovo, které je neutrální, stejné 
v obou zemích.

Časopis zažil výrazné změny poté, 
co se stal šéfredaktorem bratr Jaromír 
Andrýsek (2001). Po smrti bratra Járy 
Kapce bylo třeba zajistit jeho grafickou 
úpravu, původní grafické práce a kres-
by pak vystřídaly fotografie, změnil se 
formát na A4 a časopis se stal čtvrt-
letníkem. Změnila se navíc i práce re-
dakční rady, která se začala scházet 
cílevědoměji. Po určité době se zavedla 
nosná témata jednotlivých čísel a časo-
pis získal konkrétní strukturu. To vše 
jsou nesporně pozitiva. Na druhé straně 
ekonomická nejistota, nezbytné zdražo-
vání v přechodných letech privatizace 

i v době hospodářské krize a také ná-
stup jiných možností komunikace, jako 
je internet a webové stránky, přispěly 
k tomu, že počet odběratelů začal kle-
sat. Došlo k opačnému jevu, než dříve: 
dnes nabídka převyšuje poptávku. Ča-
sopisů se tiskne více a leží ladem, není 
o ně zájem.

To je škoda, protože jsem přesvěd-
čen o tom, že zveřejňované články jsou 
kvalitní a mohou posloužit křesťanům 
v mnoha směrech. Snaží se reagovat 
na aktuální potřeby a problémy církve, 
reaguje na proměny společnosti, ve kte-
ré žijeme. Je škoda, že dnešní sloužící 
bratří pro přípravu svých služeb raději 
brouzdají po nejrůznějších stránkách 
internetu, než aby využívali zkušenos-
tí těch nejbližších z bratrského hnu-
tí. Nemluvě o tom, že časopis spojuje 
prezentací jednotlivých sborů již tak 
rozvolněné bratrské hnutí u nás a in-
formuje o dění v jednotlivých místech. 
Mám dojem, že dnešní mladá generace 
už ani neví, kde všude jsou „Křesťanské 
sbory“ a nezná jejich členy za hranicemi 
svého kraje. To dřív nebývalo a vnímám 
to jako velkou škodu.

Rád bych připomněl, že poslední vý-
raznou novinkou je vytvoření webových 
stránek časopisu. Stojí za to je navštívit. 
Najdete je na http://zs.kstesin.cz/. Na-
jdete na nich stará čísla od roku 2004, 
umožňují vám hledat články podle rub-
rik a další možnosti. Na těchto strán-
kách naleznete také témata, která se 
připravují do budoucna.

Samozřejmě, časopis je lidským dí-
lem, a ne vždy se vše podaří tak, jak by-
chom si přáli. Určitě je řada věcí, které se 
mohou zlepšit a je na vás, abyste k tomu 
přispěli nejen kritikou, ale i vlastním li-
terárním přispěním. A zcela určitě také 
tím, že se budete za členy redakční rady 
i za vlastní časopis modlit, aby Pán dal 
autorům moudrost a oni přispívali těmi 
dary, které jim Pán svěřil, ale také aby 
je chránil před zveřejňováním věcí, kte-
ré neslouží k budování druhých a mís-
to aby spojovaly, spíše rozdělují. Mým 
přáním je, aby každé shromáždění mělo 
k dispozici alespoň jedno číslo časopi-
su, a aby si je „povinně“ četli zejména 
starší sboru. A aby měli radost a po-
žehnání z toho pozitivního, co v něm je 
a měli trpělivé pochopení, když se něco 
nezdaří.
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recenzia

Jana Čížová

Max lucado Jsi úžasný
Návrat domů, 2019, 
31 strán

Jsi úžasný od autora 
Maxa Lucada je milá det-
ská knižka, ktorá v sebe 
ukrýva veľmi jednoduchý 
a zároveň veľmi pouč-
ný príbeh, a tiež pekné 
ilustrácie. Je určená tým 
najmenším, ktorým ju 
budú čítať rodičia, a má 
čím osloviť aj tých väč-
ších, ktorí si ju už dokážu 
prelúskať sami. A celkom 
iste má čo povedať aj do-
spelým. Kniha vyšla aj 
v slovenčine pod názvom 
Si výnimočný, ale keďže 
máme doma dve princez-
né a jedného princa, ktorí 
sú zvyknutí na češtinu, 
siahla som po českej ver-
zii.

V knihe nájdete príbeh 
o malých drevených po-
stavičkách zvaných zemí-
ci. Ako sa v úvode dočí-
tate, všetkých ich vyrezal 
jeden rezbár Eli, no každý 
zo zemíkov bol iný. Nie-
ktorí vedeli pekne spievať 
alebo mali silné a obrat-
né ruky a nohy, či pekné 
lesklé telo. A naopak, iní 
neboli práve najšikovnej-
ší, ani najmúdrejší a mož-
no ani pekní… Zemíci 
mali medzi sebou taký 
zvyk, že sa neustále hod-
notili nálepkami. Kto bol pekný a šikov-
ný, dostával hviezdičky, a kto taký ne-
bol, ten dostával čierne bodky. Kašpar 
patril do tej druhej skupiny a veľmi sa 
kvôli tomu trápil:

Snažil se skákat tak vysoko jako os-
tatní, ale pokaždé upadl. A když upadl, 
ostatní se kolem něj shlukli a lepili na 
něj puntíky. Občas se stalo, že si při 
pádu poškrábal své dřevěné tělo a do-
stal další puntík. A když se snažil ostat-
ním vysvětlit, proč upadl, řekl při tom 
něco hloupého a zemíci mu za to dali 
další puntíky. Po čase měl tolik puntíků, 
že nechtěl jít ven. Bál se, že provede něco 

hloupého, jako že zapomene doma čepici 
nebo šlápne do louže a lidé mu hned dají 
puntík. Měl už tolik černých puntíků, že 
někteří mu dali puntík jenom proto, že 
jich měl tolik.

Jedného dňa však Kašpar stretol diev-
činu, ktorá prekvapivo na sebe nemala 
žiadnu hviezdičku ani čiernu bodku. 
Tá mu prezradila tajomstvo, ako môže 
nájsť svoju skutočnú hodnotu a zbaviť 
sa nálepiek od ostatných. A Kašpar sa 
rozhodol, že to vyskúša.

Myslím, že je to užitočné zamyslenie 
pre dnešnú dobu. Všetci, či deti alebo 
dospelí, sme pod tlakom neustáleho 

hodnotenia – hodnotia nás iní a hod-
notíme sa my sami. Sme pod tlakom 
neustáleho porovnávania s okolím. Ur-
čite poznáte tie detské povzdychnutia: 
„Já nic neumím, nejsem vůbec šikovná, 
a ani nejsem hezká.“ Koľkokrát si takto 
povzdychneme tajne v našom vnútri aj 
my dospelí? Ešteže existuje spôsob, ako 
nájsť svoju pravú hodnotu a zbaviť sa 
nálepiek. Podobne, ako zemík Kašpar, 
aj my sa potrebujeme zamyslieť, či s vní-
maním našej hodnoty nemôže niečo 
urobiť náš „rezbár“, a čo pre to môžeme 
(alebo musíme?) urobiť my sami.
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misia

z anGlického ČaSoPiSu 
MiSSionS

Preložil a uPravil Ján hudec

Noví misionári CMML
v BenineChristian Missions in Many Lands 

(Kresťanské misie v mnohých krajinách – 
CMML) je misijná agentúra bratského 
hnutia v Spojených štátoch a Kanade. 
Vznikla v roku 1921 s cieľom podporovať 
misionárov z bratských zborov v týchto 
krajinách v ich misijnej práci. Odvtedy 
slúži týmto misionárom, ktorých vysiela-
jú do misie ich miestne zbory. Tvorí spojo-
vací článok medzi nimi a bratskými zbor-
mi. Informuje o ich práci, povzbudzuje 
k modlitebnej a finančnej podpore ich aj 
ich rodín, ako aj k hmotnej či zdravotnej 
a inej podpore ich misie. Nekontroluje 
misionárov, ale slúži im a cez nich aj tým, 
ktorým oni slúžia v krajinách ich misie.

Misia v Benine
V tomto článku sa zoznámime s misiou 

v Benine, malej západoafrickej krajine. Tá 
susedí na východe s Nigériou, na severe 
s Nigerom a Burkinou Faso a na západe 
s Togom. Jej úzke južné pobrežie obmý-
vajú vody Atlantického oceána. Krajina 
s rozlohou 112 000 km2 má približne 6,5 
milióna obyvateľov a je jednou z najchu-
dobnejších krajín sveta. V rokoch 1894–
1960 to bola francúzska kolónia, odvtedy 
je Benin samostatný. Väčšina obyvateľov 
vyznáva primitívne domorodé nábožen-
stvo, kresťania tvoria v nej asi 20% a zo 
severu sa do nej tlačí islam. O tom, ako si 
zvyká na cudzie prostredie novoprišlá mi-
sionárska rodina, sa dozvieme z ich roz-
hovoru pre časopis vyššie uvedenej misie.

Noví misionári a ich každodenný 
život

Po tom, ako boli v roku 2018 vyslaní do 
misie zborom Grace Bible Chapel v Tim-
minse, v kanadskom štáte Ontario, Ian 
a Heather Walton–ovci začali slúžiť Páno-
vi v Benine. Odvtedy povzbudzujú veria-
cich v miestnych zboroch službou v zhro-
maždeniach biblickým vyučovaním a pô-
sobia v miestnej komunite evanjelizačne 
i medzi mládežou. Túžia rozšíriť svoju 
službu, ako ich Pán povedie. Prosíme, 
modlite sa za Iana a Heather a ich dvoch 
synov, Jakoba (19) a Kálefa (16), keď sa 
prispôsobujú svojmu novému životu v Be-
nine a hľadajú nové možnosti pre svoju 
službu. V ďalšom texte sú otázky pre nich 
a ich odpovede v rozhovore.

Akú stravu jete?
Zväčša takú, ako sme jedli doma v Ka-

nade. Začali sme jesť oveľa viac fazule, 

lebo je jej tu veľa a je lacná. Ja, Heather, 
rada varím i pečiem a tak s mnohými po-
kusmi a omylmi pokúšam sa variť a piecť 
jedlá rovnaké ako tie naše doma. Dostali 
sme tu kúpiť propánový sporák, čo nám 
umožnilo minimalizovať teplo pri varení 
a pečení. Veľmi časté jedlá sú tu ryža, fa-
zuľa, pečené kurence a zemiakový šalát. 
A majú tu viacero druhov chleba. Bývame 
pol hodiny autom od Belize City a máme 
problém nakúpiť na celý týždeň ovocie 
a zeleninu, aby sa nám v horúcom a vlh-
kom podnebí nepokazili.

Ako ste sem prišli?
Na loď sme naložili veľký kontajner 

s našimi vecami. Mohli sme na ňu na-
ložiť aj naše auto, čo bola veľká výhoda. 
Mali sme tu potom našu vlastnú dopra-
vu. Máme tiež k dispozícii 7–sedadlové 
auto pre misijnú prácu. Teraz sa modlíme 
za väčší minibus, aby sme na ňom mohli 
bezpečne prepravovať viac ľudí, lebo je to 
tu veľmi potrebné.

Aké je tu počasie?
V Belize sú počas roka dve obdobia: su-

ché a dažďové. Horúce a suché obdobie je 
od decembra do mája. Dažďové obdobie je 
od júna do novembra. Minulý december 
sme mali niekoľko rán, keď teplota kles-
la na 62o F (fárenhait, 17o C). Mnoho dní 
býva v rozmedzí 95o – 104o F (35o – 40o C) 
s veľkou vlhkosťou.

Čo vám najviac chýba?
Niekedy nám chýba iná strava, ktorá je 

tu buď veľmi drahá alebo ju nemožno do-
stať. Občas nám chýba chladné počasie, 
najmä keď je vonku horúco, ťažko pracu-
jeme a oboje nás odvodňuje. Niekedy sa 
nám cnie za rodinou a priateľmi, ale zväč-
ša sme tu šťastní.

Ako vyzerá váš typický týždeň?
Nedeľa. Pánova pamiatka v našom ma-

lom zbore Western Paradise Chapel je 
od 9:30 do 10:00. Potom je od 10:15 do 
11:30 zhromaždenie pre rodiny a detská 
besiedka. Cez jedno nedeľné popoludnie 
v mesiaci je v našom dome alebo u našich 
susedov kuchárske vyučovanie pre ženy 
a biblické štúdium pre mužov. V prvú ne-
deľu v mesiaci večer Ian káže v Belize City 
v Berea Bible Chapel. V poslednú nedeľu 
večer zase ideme všetci do Bethany Bible 
Chapel v meste Burrell Boom.

Pondelok. Popoludní chodíme slúžiť do 
miestneho domu seniorov.

Utorok. Máme modlitebné zhromažde-
nie a biblické štúdium v našom zbore.

Streda. Ideme do zboru v Burrell Boom, 
kde máme modlitebné a vyučujúce zhro-
maždenie.

Štvrtok. Heather pomáha viesť raňajky 
a biblické vyučovanie žien.

Piatok. Pomáhame viesť skupinu mlá-
deže v Belize City. Ak Pán dá, chceli by 
sme začať niekoľko služieb. Heather chce 
konať dobrovoľnícku službu na mater-
skom oddelení v nemocnici. Chceli by 
sme tiež navštevovať internát a ďalšiu 
mládež.

Aké sú výzvy?
Myslím, že najväčšou výzvou pre celú 

rodinu je dokázať pracovať v horúčave 
a vlhkosti. Naučili sme sa, že je tu takmer 
nutnosť odpočinúť si po obede. Inak člo-
vek ťažko zvládne prácu do večera alebo do 
noci. Hovoriť a pripravovať si viacero kázní 
za týždeň v tejto horúčave je ťažké. A sú tu 
mnohé bezpečnostné a zdravotné riziká, 
ktoré nás nútia osvojiť si nové zvyky.

Jedna z veľkých výziev pre Heather je 
varenie. Je tu viacero druhov múky a tre-
ba poznať ich vlastnosti a vhodnosť. A tre-
ba tiež vedieť, aký plameň z propánového 
sporáka je na ktorý pokrm vhodný, keď 
ste boli zvyknutí na elektrický sporák.

Čo je vzrušujúce?
Je tu veľká otvorenosť pre evanjelium. 

Ľudia zastavujú svoje vozidlá, aby si vzali 
od vás traktát. Veľmi ochotne počúvajú, 
keď im hovoríte Božie slovo. To je veľmi 
povzbudzujúce.

Ako sa máme za vás modliť?
Prosíme, modlite sa za všetky služby, 

v ktorých sme zapojení, za silu a múdrosť 
k ich konaniu. A za túžbu ľudí poznať 
Krista a rásť v duchovnom spojení s Ním. 
Náš syn Jakob sa vrátil do Kanady, aby tam 
študoval na vysokej škole. Proste o Božiu 
pomoc pre neho a pre nás, aby sme sa vy-
rovnali s odlúčením. Proste za nášho mlad-
šieho syna Kálefa, ktorý tu zostal bez brata 
a za jeho snahu naštudovať doma učivo 11. 
ročníka školy (na úrovni 3. ročníka našej 
strednej školy – pozn. prekl.).
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25 let služby církvi
v České republiceLetos je tomu již 25 let, kdy do Čes-

ké republiky přišli manželé Meinolf 
a Martina Mellwigovi, aby jako misio-
náři bratrského hnutí šířili 
evangelium a začali práci na 
nových místech v naší vlas-
ti. Během svého působení si 
získali značnou oblibu mezi 
českými křesťany svým pří-
kladným způsobem života 
a úsilím šířit evangelium 
různými způsoby ve svém 
okolí. Meinolf je oblíbe-
ným sloužícím bratrem na 
konferencích. Navštěvoval 
různé sbory jak k nedělním 
kázáním, tak také v rámci 
různých sborových pobytů. 
Byl aktivním členem „Misij-
ní skupiny“, která připravo-
vala materiály pro setkání 
starších sborů. To, že byl 
vděčně přijat českými brat-
ry, dokazuje i to, že se stal 
členem mezisborové rady 
českých sborů. Se svou že-
nou kladli velký důraz na to, aby v Čes-
ké republice vznikly nové sbory. Chce-
me si jejich práci vděčně připomenout 
a protože se vzhledem ke zdravotnímu 
stavu Martiny a také s ohledem na je-
jich stárnoucí rodiče odstěhovali zpět 
do Německa, poděkovat Pánu i jim za 
stopu, kterou po sobě zanechali. A také 
za to, že svou práci zde definitivně ne-
skončili, ale jsou ochotni s námi i nadá-
le spolupracovat.

Při této příležitosti jsme poprosili 
Meinolfa formou interview o sdělení, 
jak to všechno spolu s Martinou 
a dětmi prožívali a co pro ně těch 25 let 
znamenalo? Co jim ta léta dala a co jim 
naopak vzala?

ŽS: Můžete nám povědět, co vás při-
vedlo ke službě misionáře obecně a co 
nakonec rozhodlo o tom, že jste se roz-
hodli konkrétně pro Českou republiku?

MM: Uvěřili jsme s Martinou ve věku 
23 let a brzo potom jsme měli touhu 
získat teologické vzdělání a stát se mi-
sionáři. Tak rychle to ale nešlo. Bůh nás 
ještě nechal šest let pracovat v Křesťan-
ském sboru, ve kterém jsme tehdy uvě-
řili. Bylo to určitě dobré získat nejdříve 
zkušenosti v „běžné“ sborové práci, 

a přitom chodit do civilního zaměstnání 
jako všichni ostatní. Potom jsme mluvili 
se staršími našeho sboru o své touze stát 
se misionáři. Starší nás v tom podpoři-
li a v roce 1991 nás celý sbor vyslal na 
biblickou školu. V té době jsme počítali 
s tím, že po ukončení studia se staneme 
misionáři v Rusku. Misijní společnost, 
se kterou jsme chtěli spolupracovat, 
nás ale chtěla z různých důvodů raději 
poslat do ČR. Přijali jsme to jako Boží 
vedení a v roce 1994, ve věku 32 let nás 
poslaly Deutsche Missionsgemeinschaft, 
společně s naším domácím sborem, do 
Prahy, naučit se česky s cílem zakládat 
sbory v ČR.

ŽS: Jakým způsobem jste zde hleda-
li a našli působiště? Kde všude jste to 
zkoušeli?

MM: První rok našeho pobytu v ČR 
měl sloužit ke studiu českého jazyka, ke 
kulturní adaptaci a k navázání kontak-
tů. V tom roce jsme se seznámili s Křes-
ťanským sborem v Praze ve Stodůlkách 
a také se sborem na Letné (dnes na 
Spořilově). Cestovali jsme po Čechách 
a seznamovali jsme se s tamější situ-
ací. Také jsem se účastnil konference 
v Ostravě, kde jsme se poznali s Pavlem 
Vopaleckým a Milanem Michalkem. Po 

několika setkáních s nimi nás 
pozvali do Ostravy, abychom 
jim pomáhali v práci ve sboru 
v Zábřehu, který vznikl asi dva 
roky předtím.

V srpnu 1995 jsme se stěho-
vali do Ostravy, konkrétně do 
Polanky nad Odrou a začali 
jsme chodit do Křesťanské-
ho sboru v Ostravě–Zábřehu. 
K dalšímu studiu českého ja-
zyka jsme tehdy chodili k Jen-
dovi Vopaleckému, který tehdy 
ještě bydlel v Ostravě a k sestře 
Hankové ze sboru Ostrava–
Kunčičky.

ŽS: Nejvýraznější stopou, 
která po vás zůstala, je vznik 
Křesťanského sboru v Ostra-
vě–Porubě. Můžeš nám pově-
dět něco o jeho počátcích i roz-
voji?

MM: Když jsme se stěhovali do Ost-
ravy, bylo to ze dvou důvodů. První byl 
pomáhat nějakou dobu ve sboru v Zá-
břehu a druhý byl, založit po nějaké 
době nový sbor v Ostravě–Porubě.

Po našem přestěhování jsme se za-
pojili do práce v Zábřehu a skoro hned 
jsme také začali s domácí skupinkou 
v Porubě, přesněji v Třebovicích, v ro-
dinném domě sestry Jarky Práškové. 
Po zhruba tři a půl letech se stala tato 
domácí skupinka, ve složení zhruba 15 
lidí, základem nového sboru. První ne-
dělní bohoslužba byla v květnu 1999, 
rovněž v tomto rodinném domě. Na 
první kázání jsme pozvali Jendu Vopa-
leckého. Po krátké době jsme prona-
jali na nedělní shromáždění místnost 
v domě „duševního zdraví“. Ale ani tam 
jsme dlouho nezůstali. V roce 2000 jsme 
koupili v Třebovicích starý rodinný 
dům, který jsme postupně zrekonstru-
ovali a přebudovali na sborový dům. 
Bůh nám v té době hodně žehnal a sbor 
pěkně rostl. V roce 2012 se nás v neděli 
scházelo zhruba 60 lidí, čím jsme úplně 
vyčerpali kapacitu domu. Tehdy jsme 
plánovali přistavět a žádali jsme o sta-
vební povolení.
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ToMáš Pala

Proces vyřizování stavebního povole-
ní v Ostravě Třebovicích trval tak dlou-
ho, že postupně vznikaly pochybnosti, 
zda je to opravdu Boží vůle. Nakonec 
jsme vnímali, že by bylo lepší, s malým 
týmem odejít někam jinam a budovat 
tam sbor.

ŽS: Ostrava–Poruba tedy nebyla vaší 
konečnou stanicí. Začala nová inten-
zívní práce v Berouně. Můžeš nám po-
vědět, jak k této myšlence došlo a jak 
jste ji zrealizovali? V Česku je přece jen 
neobvyklé, aby vznikl sbor „na zelené 
louce“. Co vše jste tam prožili?

MM: Docela rychle jsme se do-
mluvili na tom, že by nové půso-
biště mělo být někde v Čechách. 
Nějakou dobu jsme se modlili za kon-
krétní místo a vedli jsme několik roz-
hovorů s lidmi, kteří v Čechách bydleli. 
Rozhodovali jsme se mezí Plzní, Pardu-
bicemi, Karlovými Vary a Berounem. 
Nakonec padlo rozhodnutí pro založení 
úplně nového sboru v Berouně.

V červnu 2013 jsme se spolu s dvěma 
dalšími rodinami z Porubského sboru 
a dvěma svobodnými muži odstěhovali 
do Berouna.

Bůh nám všem během krátké doby 
připravil bydlení, práci a vyřešil všech-
ny praktické překážky, které na začátku 
vyvstaly. Samotná misijní práce tam ale 
byla jiná a o dost těžší, než tomu bylo 
o 15 let dříve v Ostravě. Na začátku 
jsme měli málo kontaktů, lidé měli málo 
času a také většinou menší zájem o Boží 
věci. Sbor rostl docela pomalu. Během 
pěti let vyrostl zhruba z 15 lidí na 28.

Postupně se potom ale několik členů 
našeho týmu odstěhovalo a zdravotní si-
tuace Martiny se komplikovala.

ŽS: V Berouně začala těžká životní 
zkouška – onemocnění Martiny. Jste 
ochotni se s námi podělit, jak jste se 
museli s touto realitou vypořádat? Jak 
to změnilo váš život?

MM: Ano, zhruba měsíc předtím, než 
jsme se v roce 2013 stěhovali do Berou-
na, zjistili Martině rakovinu. Byla opero-
vána v Praze, ale stejně se do roku 2018 
nemoc ještě dvakrát vrátila na jiných 
místech. Navíc se zhoršila artróza v kyč-
li, takže chození začalo více a více bolet. 
Celkově se život stal náročnějším. Vě-
řím, že jsme dokázali tyto změny z Bo-
žích rukou bez reptání a pochybování 
přijmout. Nepřišly nám na mysl ani vý-
čitky vůči Bohu, ani nás netrápila otáz-
ka „proč se to stalo.“ Víme, že Bůh to 

s námi myslí dobře a čeká hlavně, aby-
chom Mu nadále ve všem důvěřovali. 
Jenže přišly otázky, co to prakticky 
znamená a jak máme správně reago-
vat. Bylo jasné, že v domě v Berouně 
jsme už dlouho nemohli být. Jen „ces-
ta“ z parkoviště před domem do naší 
kuchyně měla 30 schodů. A tak jsme 
se roku 2018 rozhodli odstěhovat zpát-
ky do Německa. Od konce ledna 2019 
bydlíme zase v Německu v oblasti, kde 
jsme už bydleli během studia na biblic-
ké škole.

ŽS: Jak byste zhodnotili těch 25 let 
v naší zemi? Co vám ta léta dala? Co 
vám vzala?

MM: Když se člověk ohlíží zpět, zů-
stává hlavní otázkou, zda svůj život in-
vestoval dobře.

Věříme, že 25 let v Česku byla pro nás 
dobrá investice. I pro nás osobně to bylo 
velké požehnání. Naše děti v Česku 
uvěřily, našly své životní partnery a za-
čaly také investovat svůj život do církve 
a do Božího království.

Během našeho pobytu v Česku jsme 
poznali stovky lidí a získali hodně přá-
tel. Jsou to velice cenná přátelství, za 
která jsme velice vděční a která určitě 
ani naším stěhováním neskončí. Možná 
dnes už nejsem tak zapálen pro zaklá-
dání nových sborů, jak jsem byl ten-
krát, když jsme přišli. Už nemáme ani 
tu energii jako na začátku, ale věřím, že 
osobní vztah s Bohem a nadšení z Něho 
samotného rostlo.

Jsme rádi, že jsme přišli do České 
republiky z Německa, a ne z Ameriky. 
Protože ani teď po našem návratu nej-
sme daleko od vás a máme možnost 
nadále jezdit do Česka. Oficiálně jsem 
nadále misionář pro ČR a budu jezdit 
do Čech aspoň jednou za měsíc a aspoň 
dvakrát za rok na Moravu a do Slezska. 

V Ostravě a ve Zlíně máme své děti 
a tím i další důvod zůstat v kontaktu.

ŽS: Co byste rádi sdělili křesťanům 
bratrského hnutí v České republice?

MM: Můžu vám říct, že vás obdivuji. 
Měli jste to složité během doby komu-
nismu do roku 1989, a máte to složité 
i dnes. Je vás málo. Tohle je největší 
rozdíl, který vnímáme k situaci v Ně-
mecku. Tady je spousta křesťanů, všude 
jsou sbory, a jenom v okolí 40 km od 
našeho bydlení je aspoň osm evange-
likálních, základních a středních škol 
a desítky dobrých sborů. I to nevěřící 
okolí není tady až tak nepřátelské a ate-
istické. Život křesťana je tady o dost 
lehčí. Aspoň se nám to zatím tak jeví. 
O to víc si vážím té věrné služby, kterou 
jsem u mnoha z Vás viděl. To bylo pro 
mne obrovské povzbuzení a motivace. 
Na druhé straně také vnímám, že poku-
šení nebrat život s Bohem až tak vážně 
a podlehnout tlaku společnosti žít jen 
pro současnost je v Česku obrovské. 
Spousta křesťanů mladé a střední gene-
race mu podlehla.

Budoucnost sborů je ale v mladé ge-
neraci. To není nic nového, já vím. Jenže 
mladá generace potřebuje u nás starších 
v praktickém životě vidět, že máme 
jasno v prioritách a že žijeme to, co ká-
žeme. Potřebujeme být nadšení z Boha 
samotného a ze spolehlivosti Jeho slova 
a tím nakazit generaci, kterou tak nutně 
potřebujeme.

ŽS: Děkujeme moc za toto sdílení 
a přejeme vám i vašim dětem do bu-
doucna hodně Boží milosti, síly a moud-
rosti. A budeme se těšit, že se, dá-li Pán, 
opět někde shledáme.
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úvaha k téme

V auguste tohto roka prešli média-
mi – nielen kresťanskými – správy 
o dvoch negatívnych „obráteniach“. 
Dvaja prominentní kresťania s veľkým 
vplyvom verejne ohlásili svoj rozchod 
s vierou. Jeden z nich je Joshua Harris, 
známy autor kníh o partnerských vzťa-
hoch, rečník a bývalý pastor (žiaľ, zá-
roveň sa rozpadlo aj jeho manželstvo). 
Druhým je Marty Sampson, skladateľ 
kresťanských piesní, hudobník a vedúci 
chvál v zbore Hillsong v Austrálii; ne-
skôr svoje vyhlásenie o „strácaní viery“ 
modifikoval a uviedol, že vieru „neod-
vrhol“, ale že „je otrasená a spočíva na 
veľmi vratkých základoch“.

Sampson uviedol vo svojom blogu 
celý rad problémov, ktoré viedli k jeho 
kríze viery. Patria k nim nasledovné:

• Pastori zlyhávajú.

• Kresťania súdia druhých ľudí.

• V cirkvi sa nehovorí o ťažkých problé-
moch kresťanstva.

• Biblia je plná protirečení.

• Ako môže dobrý Boh poslať ľudí do 
pekla?

• Kresťanstvo je len jedno z mnohých 
náboženstiev.

• Cítim, že to nie je pre mňa.

Pri niektorých z uvedených dôvodov 
s ním možno sympatizovať a uznať, že 
hĺbavé otázky ľudí si zaslúžia poctivé 
odpovede. V prípade autora tejto úva-
hy je výsledkom na jednej strane pocit 
smútku, že sa takéto veci stávajú, na 
druhej strane nádej, že rozhodnutie 
Harrisa a Sampsona nemusí byť defi-
nitívne, a záväzok modliť sa za nich aj 
za iných zápasiacich o vieru. Takéto 
„karamboly“ však nie sú nič nové, vy-
skytovali sa počas celých dejín cirkvi, 
ba i v čase pozemskej služby Pána Je-
žiša Krista. Tam teraz upriamime svoju 
pozornosť, aby sme videli, ako nám to 
pomôže zorientovať sa v našom nasle-
dovaní Pána.

Rozchod
6. kapitola Jánovho evanjelia zazna-

menáva dva pozoruhodné zázraky Pána 
Ježiša. Svedkom prvého z nich boli tisí-
ce divákov. Veľký zástup ľudí, ktorý vi-
deli znamenia uzdravenia, sa zhromaž-
dil, aby počúvali Ježišovo vyučovanie 
a zažili jeho mocné skutky. Učeníci boli 
náhle konfrontovaní s vlastnou bezmoc-
nosťou pri úlohe nasýtiť hladné davy na 
pustom mieste. Pán však prejavil svoju 
moc, rozmnožil päť jačmenných chle-
bov a dve ryby od jedného chlapca a po 
nasýtení ešte zvýšilo za dvanásť košov 
odrobiniek.

Ľudia, ktorí videli znamenie, čo vyko-
nal Ježiš, hovorili: „Toto je naozaj pro-
rok, ktorý má prísť na svet.“ Keď Ježiš 
spoznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, 
aby ho urobili kráľom, odišiel znova na 
vrch, aby bol celkom sám. (Jn 6,14–15).

Ján všetky Ježišove divy – zaznamená-
va ich vo svojom evanjeliu sedem – na-
zýva „znameniami“. Chce tým povedať, 
že tieto mocné skutky niečo „znamena-
jú“, niekam ukazujú ako smerová šípka 
a niečo hovoria o Ježišovi. Tu po zázrač-
nom rozmnožení chlebov sa sám nazve 
„chlebom života“ (v. 35), pri uzdravení 
slepého sa nazve „svetlom sveta“ (8,12) 
a pri vyvolaní mŕtveho z hrobu sa na-
zve „vzkriesenie a život“ (11,25). Aj tu 
davy pochopili, že ide o dôležitý odkaz, 
keď v ňom spoznali „proroka, ktorý má 
prísť“ (v. 14; por. Dt 18,18n).

Keď sa nádejný kráľ ľuďom vytratil 
z dohľadu, nastalo pátranie. (Medzitým 
sa bez pozornosti davov odohral iný 
zázrak, keď Pán chodil po mori a utíšil 
búrku; Jn 6,16–21). Keď dnes o nejakom 
človeku povieme, že je to „hľadajúci“, 
znie to nádejne. Dúfame, že keď do-
tyčný bude počuť evanjelium, spozná 
v Pánu Ježišovi to, čo naozaj potrebuje. 
Aj títo „hľadajúci“ ho našli (v. 25), čo 
viedlo k dlhému rozhovoru. Žiaľ, príbeh 
sa končí smutne: Mnohí z jeho učení-
kov… povedali: „Tvrdá je táto reč. Kto 
ju môže počúvať?“… Preto mnohí z jeho 

učeníkov ho opustili a už s ním nechodi-
li. (v. 60.66)

Venujme pozornosť tomuto dlhému 
rozhovoru, ktorý sa končí smutným 
rozchodom. Identifikujeme v ňom 6 
problémov, na ktoré „hľadajúci“ nara-
zili, pohoršili sa a odvrátili. A môžeme 
sa pýtať, ako sa k nim postavíme my. 
Prekonáme tieto prekážky, aby sme 
boli skutočnými nasledovníkmi Pána 
Ježiša?

1. problém: Plné brucho alebo 
večný život

Ježiš hľadajúcich schladí slovami: 
„Amen, amen, hovorím vám: Nehľadáte 
ma preto, že ste videli znamenia, ale pre-
to, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. 
Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale 
o pokrm, ktorý zostáva pre večný život 
a ktorý vám dá Syn človeka.“ (v. 26–27)

Zdá sa, že ľudia napokon predsa ne-
chápu „znamenie“, nepýtajú sa, kam 
ono ukazuje, ale uspokoja sa s tým, že 
dostali dobre najesť. To je legitímna po-
treba človeka a Pán Boh to vie aj sa o nás 
stará. Normálne je modliť sa za „každo-
denný chlieb“ (Mt 6,11) a spoliehať sa 
na Božiu pomoc pri jeho získavaní. No 
aj dnes sa nájdu ľudia, ktorí sa pridajú 
k zboru a pridŕžajú sa kresťanov, lebo 
im to pomáha s napĺňaním hmotných 
potrieb. Ale hmotné zabezpečenie samé 
osebe nemôže byť adekvátnou motiváci-
ou k nasledovaniu.

Žiaľ, že hmotný prospech je niekedy 
falošnou motiváciou aj pre ľudí, ktorí sa 
derú do popredia v cirkvi. Pred takými 
Pavol varuje: Sú to ľudia, ktorým chýba 
pravda a domnievajú sa, že zbožnosť 
je prostriedok zisku. Veľkým ziskom je 
však zbožnosť spojená so spokojnosťou. 
(1Tim 6,5n)

2. problém: Skutky alebo viera
Keď ľudia v zástupe počujú výzvu, 

aby hľadali nepominuteľný chlieb, pýta-
jú sa: „Čo máme robiť, aby sme konali 
Božie skutky?“ Ježiš im odpovedal: „Toto 
je Boží skutok, aby ste verili v toho, kto-
rého on poslal.“ (Jn 6,28–29) Tu vidno 

Pane,
ku komu by sme šli?
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problém typický pre nábožných ľudí. 
Stoja o večné hodnoty, ale predpoklada-
jú, že si ich majú nejako zaslúžiť. Pýtajú 
sa na „skutky, ktoré majú konať“. Pán 
však poukazuje na to, že tým pravým 
skutkom, ktorý Boh očakáva, je viera 
v toho, koho on poslal. Aj dnes, 502 ro-
kov po Reformácii, ktorú si v tomto ob-
dobí pripomíname, je potrebné zdôraz-
ňovať, že večný život nie je odmenou, 
ktorú si zaslúžime skutkami – a to nás 
pokoruje – ale darom Božej milosti, kto-
rý prijímame pokáním a vierou.

Židia, vychovaní vo viere v jedného 
Boha, stoja pred otázkou, či teraz svo-
ju vieru vložia v toho, ktorý stojí pred 
nimi, a tu sa vynorí niekoľko ďalších 
prekážok.

3. problém: Prečo veriť
Na to mu povedali: „Aké znamenie 

urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo 
urobíš? Naši otcovia jedli mannu na 
púšti, ako je napísané: Dal im jesť chlieb 
z neba.“ (v. 30–31) To je trochu zarážajú-
ce: len včera zažili znamenie, keď boli 
zázračne nasýtení, a už sa dožadujú ďal-
šieho. A iniciatívne hneď naznačia, aké 
znamenie by sa im rátalo. Mojžiš sýtil 
ich predkov 40 rokov, kým putovali po 
púšti. Prevezme aj Ježiš trvalo zodpo-
vednosť za ich zabezpečenie potravou? 
Ich návrh si však žiada istú korekciu. 
Ježiš im povedal: „Nie Mojžiš vám dal 
chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva ten 
pravý chlieb z neba, pretože Boží chlieb 
je ten, čo zostupuje z neba a dáva svetu 
život.“ (v. 32–33) Po prvé, nie Mojžiš ale 
Otec je pôvodcom toho daru. Po druhé, 
Mojžiš dal, ale Otec dáva teraz. A po tre-
tie, už nejde o hmotný chlieb, ale o sku-
točný zdroj života, pravý chlieb z neba.

Otázka, prečo veriť, je aktuálna aj 
dnes. Pán Boh od nás očakáva, že bu-
deme dôveryhodnými svedkami a že na 
úprimné otázky hľadajúcich budeme 
dávať úprimné a zmysluplné odpovede 
(pozri 1Pt 3,15). Ale dopyt po zname-
niach môže byť zásterkou pre neochotu 
uveriť, keď už bolo poskytnutých dosť 
znamení a argumentov (tak sa skončilo 
aj dopytovanie Židov v Mt 12,39–41). 
Smutným príkladom takého „hľadania“ 
je matematik, historik a filozof Bertrand 
Russell, autor knihy Prečo nie som kres-
ťanom. Na otázku, čo by povedal Bohu 
na svoje ospravedlnenie, keby sa pred 
ním ocitol na poslednom súde, odvetil: 
„Povedal by som, že mi nedal dosť dô-
kazov.“

Títo ľudia by aj chceli veriť. Hovoria: 
„Pane, vždy nám dávaj tento chlieb!“ (v. 
35) Ale Ježiš konštatuje: „Povedal som 
vám, že hoci ste ma videli, neveríte!“ (v. 36)

4. problém: Božia zvrchovanosť 
alebo ľudská sloboda

Učenie o Božom vyvolení a predurče-
ní (so solídnym biblickým základom, 
pozri napr. Rim 8,28–30; Ef 1,3–11; 1Pt 
1,2) je pre niektorých veriacich zdrojom 
istoty, vďačnosti a radosti, kým iných 
mätie svojou paradoxnosťou. Nie je ľah-
ké pochopiť ho a nie je možné vysvetliť 
ho primerane v tomto článku. Stačí na-
teraz uviesť jednu zrejmú skutočnosť: 
žiadny človek by sám od seba nehľadal 
Boha a nerozhodol by sa uveriť v neho, 
keby ho k tomu už skôr nepritiahla Bo-
žia milosť. To vyjadrujú aj slová Pána Je-
žiša hľadajúcim Židom: „Všetci, ktorých 
mi dáva Otec, prídu ku mne, a toho, kto 
prichádza ku mne, neodoženiem. Veď 
som nezostúpil z neba, aby som plnil 
svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma po-
slal. A vôľou toho, ktorý ma poslal, je, 
aby som nestratil nikoho z tých, čo mi 
dal, ale aby som ich vzkriesil v posledný 
deň… Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho 
nepritiahne Otec, ktorý ma poslal.“ (Jn 
6,37–40.44)

Pre dnešných ľudí, ceniacich si svoju 
slobodu a autonómiu, to je ťažko prija-
teľné. Ak si nemôžem spásu zaslúžiť, 
rád by som si pripísal aspoň malý kre-
dit za to, že som sa rozhodol prijať ju. 
Ale v diele spasenia je Boh zvrchovaný 
a všetka zásluha zaň patrí jemu. Je to 
pokorujúce a je to tajomstvo pre moje 
racionálne ego. Ak nechcem zostať 
mimo ako tí, čo sa pohoršujú, musím sa 
skloniť pred trojjediným Bohom, ktorý 
ma vyvolil, vykúpil a posvätil.

5. problém: Boží alebo Jozefov 
syn

Otázka, kto je naozaj Ježiš, bola jad-
rom sporov medzi ním a náboženskými 
vodcami. Na tomto mieste evanjelia je 
zvlášť vypointovaná. Židia reptali proti 
nemu, pretože povedal: „Ja som chlieb, 
ktorý zostúpil z neba,“ a namietali: 
„Vari to nie je Ježiš, syn Jozefov, ktorého 
otca a matku poznáme? Ako to, že teraz 
hovorí: ‚Zostúpil som z neba‘?“ Ježiš im 
odpovedal: „Ja som chlieb života… Toto 
je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby 
nezomrel nik, kto bude z neho jesť.“ (Jn 
6,41–42.48–50)

Núka sa tu výber z dvoch možností: 
Je Ježiš obyčajný Žid, syn tesára Jozefa 

z Nazareta, alebo je to Boží Syn, ktorý 
prišiel z neba? Tá voľba je nanajvýš zá-
važná. Ak je skutočne Božím Synom, 
ak naozaj prišiel z neba, všetko sa tým 
mení. Stáročné čakanie na Mesiáša sa 
vyplnilo. Záchrana od hriechu, smrti 
a poroby je na dosah. No zároveň je nut-
né prijať jeho zvrchovanú autoritu. Čo 
na to títo hľadajúci? Len včera ho chceli 
urobiť kráľom – ešte stále to chcú?

A Ježiš ešte pritvrdí. Znova raz za-
znie jeho „JA SOM“ (v Jánovom evan-
jeliu veľmi príznačné; pozri aj Jn 8,12; 
10,7.11; 11,25; 14,6; 15,1; ako aj vyjadre-
nia bez predikátu: Jn 8,24. 28. 58; 13,19; 
18,5). Úmyselne na seba vzťahuje slová, 
ktorými sa Hospodin predstavil Moj-
žišovi z horiaceho kríka (Ex 3,14). Tým 
vyhrocuje situáciu, vylučuje každý kom-
promis a núti k rozhodnutiu: prijať jeho 
božskú autoritu, alebo ho odmietnuť 
a odsúdiť ako najhoršieho rúhača. Nič 
medzi tým neexistuje.

Tá voľba dnes provokuje ešte viac. 
Postmoderný svet fandí tolerancii 
a všetky absolútne nároky na pravdu 
spochybňuje. Tvrdenie, že jedna viera je 
správna a všetky ostatné falošné, smrdí 
bigotnosťou a mocenskými ambíciami. 
Dokážeme aj v takomto prostredí nas-
ledovať toho, čo o sebe vyhlásil, že je 
jedinou cestou k Bohu?

6. problém: Osobné prijatie 
zástupnej obete

Sledujeme postupné stupňovanie na-
pätia medzi Pánom Ježišom a Židmi, 
až príde k úplnému zlomu pri jeho slo-
vách: „Ja som ten živý chlieb, ktorý zo-
stúpil z neba. Ak niekto je z tohto chle-
ba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja 
dám, je moje telo za život sveta.“ Nato 
sa začali Židia medzi sebou hádať a ho-
vorili: „Ako nám tento môže dať jesť 
svoje telo?“ Ježiš im povedal: „Amen, 
amen, hovorím vám: Ak nebudete jesť 
telo Syna človeka a piť jeho krv, nebu-
dete mať v sebe život. Kto je moje telo 
a pije moju krv, má večný život a ja ho 
vzkriesim v posledný deň. Veď moje telo 
je pravý pokrm a moja krv je pravý ná-
poj.“ (Jn 6,51–58)

Predstava doslovného jedenia ľudské-
ho tela a pitia ľudskej krvi je nanajvýš 
odpudivá, tobôž pre Židov, ktorí mali 
zakázané jesť akékoľvek jedlo s krvou 
(Lv 17,12). Ich odpor proti kanibalizmu 
je pochopiteľný a bol by legitímnym dô-
vodom na odmietnutie Ježiša, ak by svo-
je slová myslel doslovne – čo nemyslel. 
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Jana ČížováPeTer kozár

Pred pár rokmi boli v rámci cirkev-
nej kampane v istej zahraničnej tlači 
uverejňované krátke výroky – akoby 
krátke správy od Boha. Mali ľuďom 
pripomenúť, že Boh nie je niekde ďa-
leko, ale je so svojím stvorením stále 
v kontakte. Zopár týchto výrokov 
mám odložených a pri pohľade na 
dnešné upršané okno mi prišiel na 
myseľ tento:

Zober si dáždnik,  
dnes musím poliať kvety. 

Boh

Tento jednoduchý výrok mi pripo-
mína Božiu starostlivosť a Božiu lásku. 
A tiež mi pripomína, akú veľkú výsa-
du majú Božie deti oproti ľuďom, ktorí 
sa rozhodli žiť bez Boha.

Tento výrok hovorí, že Boh nie je len 
Stvoriteľ, ktorý by niečo vytvoril a viac 
sa o to nezaujímal. Boh je Záhradník, 
ktorý sa o svoje stvorenie verne stará. 
Nezabúda na svoje kvety a robí všet-
ko pre to, aby nezahynuli, aby mohli 
prospievať a rásť. A nerobí to iba pre 
kvety tam vonku na lúkach, ale aj pre 
ten najvzácnejší kvet, ktorý si vo svo-
jej záhrade vysadil – pre človeka. Boh 
sa vzorne stará o celé svoje stvorenie 
a o človeka obzvlášť. Aj keď to nie-
kedy znamená, že ho zaleje spŕškou 
možno nepríjemnej a studenej, no ži-
votodarnej vody.

Boh však nie je iba starostlivý Záh-
radník, On je aj láskavý Otec. Všet-
kým, ktorí sa stali Jeho deťmi, ktorí sa 
plne odovzdali do Jeho starostlivosti, 
poskytuje dve veľké výsady. Božie deti 
môžu jednak žiť v poznaní a v upo-
kojení, že všetko dianie na tomto 
svete má niekto pod kontrolou. Smú 
vedieť, že aj taký dážď je pod Božím 
dohľadom a môže byť prejavom Jeho 
starostlivosti o stvorenie. Zároveň Boh 
ponúka svojim deťom ochranu. Keď 
sa chystá polievať, a je jedno, či pôjde 
o slabé mrholenie alebo príde prívalo-
vý dážď, svojim deťom vždy ponúka 
dáždnik. Alebo biblickou rečou pove-
dané: Boh ponúka svoje krídla, pod 
ktorými sa Jeho deti môžu bezpečne 
ukryť. Už žalmista Dávid vedel, že má 
túto možnosť a aj ju využíval: „Bože… 
k Tebe sa utieka moja duša a v tôni 
tvojich krídel nachádzam útočisko, 
kým nepominie pohroma.“ (Ž 57,2)

Dávid vedel, že Boh síce dopustí, 
ale svoje deti nikdy neopustí. Tí, ktorí 
aj v dnešnej dobe toto vedia, ktorí sa 
môžu na Boha spoľahnúť ako na svoj-
ho starostlivého Záhradníka a milu-
júceho Otca, ktorí sa môžu skryť pod 
Jeho krídlami, majú obrovskú výhodu 
v tomto búrlivom svete.

Zober si dáždnik
Také nedorozumenie by sa dalo vysvet-
liť, ale za jeho slovami je niečo hlbšie, 
čo stále zostáva kameňom úrazu.

Dnešný človek, žijúci v meste, vní-
ma menej jasne, ako vidiečan z prvého 
storočia, odkiaľ pochádza naša potrava. 
Nie je z chladničky ani z Kauflandu; 
pravdepodobne pred nejakým časom 
niekde chodila po dvore alebo rástla 
v záhrade či na poli. Niečo živé muse-
lo zomrieť, aby sme my žili. Ak chceme 
žiť, musíme túto obeť doslova „prijať“. 
A k takému jedlu, chlebu i nápoju, sa 
prirovnáva Pán Ježiš. Ak máme získať 
život, on musí ten svoj obetovať. On je 
na to pripravený, veď preto prišiel, ale 
či my tú jeho obeť prijmeme? Židom ne-
stačí spoliehať sa na to, že sú deťmi Ab-
raháma, a Slovákom nestačí, že sa na-
rodili v „kresťanskej“ krajine alebo boli 
pokrstení. Musíme Krista prijať osobne 
tak ako prijímame každodenný chlieb. 
Nikto iný to nemôže urobiť za nás.

Tvrdá reč alebo slová večného 
života

Pre mnohých učeníkov boli tieto Je-
žišove slová nestráviteľné, a tak odišli 
a už viac s ním nechodili. Petra však 
priama otázka priviedla k jasnému 
vyznaniu: „Pane, ku komu by sme šli? 
Ty máš slová večného života a my sme 
uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“ 
(v. 69) Možnože v tej chvíli osvietenia 
prezradil viac, než mienil. Lebo také je 
naše „túlavé srdce“, často až vtedy, keď 
vyskúšalo všetko možné, keď spoznalo, 
že nemá inde kam ísť, spočinie pri tom 
jedinom, u ktorého nájde pravý pokoj.

Táto dlhá kapitola nastavuje zrkadlo 
aj mne. Aká reč je to pre mňa? Stojím 
o vzťah s Bohom, aj keby to znamena-
lo nejakú hmotnú nevýhodu? Prijmem 
večný život ako dar, s vedomím, že na 
ňom nemám žiadnu zásluhu? Ocením 
Pána Ježiša vyššie ako čokoľvek iné? 
Prijmem jeho obeť ako to jediné, vďaka 
čomu žijem?

Skutočná istota pritom nespočíva 
v tom, že ja sa správne rozhodnem, ale 
že za slovami Pána Ježiša je pôsobenie 
jeho Otca, ktorý priťahuje, i Svätého 
Ducha, ktorý oživuje. Lebo: Nikto ne-
môže prísť ku mne, ak ho nepritiahne 
Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim 
v posledný deň. (v. 44) Duch oživuje, 
telo nič neosoží! Slová, ktoré som vám 
povedal, sú Duch a život. (v. 63)
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Setkal jsem se s tím v posledních le-
tech opakovaně. Dostal jsem od mlad-
ších věřících z míst, kde mne docela 
dobře osobně znají, e–mail, který začí-
nal slovy:

„Dobrý den, pane XY…“ a pak násle-
doval text, který pojednával buď o tom, 
v čem jsem se na onoho odesílatele ob-
rátil s prosbou, anebo v něm byla jeho 
prosba na mne.“

Abych řekl pravdu, cítil jsem v tom 
okamžiku mírné bodnutí u srdce, způ-
sobené tím zdvořilým oslovením „pane“. 
Pak jsem si uvědomil, že to není míněno 
osobně, že je to prostě „duch doby“, ve 
které žijeme. Byl jsem tím však přesto 
trochu zklamán. Nejsem tím, kdo by si 
potrpěl na nějaké tituly. Od doby, kdy 
jsem v důchodu, už z principu ten svůj 
sám nepoužívám. Něco jiného je, po-
kud jde o druhé, zde se řídím zásadou 
„komu čest, tomu čest“ (viz Ř 13,7). 
Přesto však na jednom titulu lpím. Je to 
pro mne jako křesťana čestný titul. Zní 
prostě: „bratr“. Ale má pro mne obrov-
skou hodnotu.

Setkal jsem se ještě s horším jevem, 
ve kterém mezi křesťany figuroval zmí-
něný titul „pan“. Bylo to při veřejném 
bratrském nedorozumění, při střetu 
názorů, a to se mezi křesťany opako-
vaně stává. A pak najednou byl z „bra-
tra AB“ někdo jiný – „pan AB“. To mne 
bodlo u srdce ještě bolestněji. I když se 
mne to tenkrát osobně nijak netýkalo, 
vnímal jsem to jako degradaci a projev 
nadřazenosti a pohrdání.

Vzpomněl jsem si mimoděk na knihu 
Leontiny Mašínové „Nesmrtelný pout-
ník“, kde k biskupovi Jednoty bratrské 
bratru Láneckému přišla se stížností 
sestra Škopová, matka Magdaleny Vi-
zovské, na mladého bratrského učitele 
J. A. Komenského. Dovolím si pár řádků 
ocitovat:

„Sluší se, otče biskupe, aby učitel bratrské 
školy, který má dávat příklad, bláznil děvča-
ta? Sluší se to? Toho žádostiva nejsem, aby 
se jeho vinou mé dítě octlo v lidských hu-
bách – promiňte – ale já už pomalu nevím, 
co mluvím, tak se všecka třesu.“

„O kom to hovoříte, sestro Škopová?“ co 
nejklidnějším hlubokým hlasem se optal Lá-
necký. „Na bratrské škole nás učí několik: 
bratří Dubinus, Záhora, Dadan, Komenský 
i já sám…“

„O kom, o kom? O Komenském přece, ni-
kdo jiný to nedělá…“

„O bratru Komenském?“ podivil se bis-
kup. Na slovo „bratru“ dal nápadný důraz. 
Návštěvnice pochopila.

„Tedy – o bratru Komenském, otče bisku-
pe, jak chcete, ale jaký pak bratr? Lehkomy-
slný panáček to je, nic víc. Kdybyste viděl 
Magdalenu. Jako by z umu vypadla a již tak 
daleko došlo, že mně, své matce, odmlou-
vá…“ 1

Důvod stížnosti není pro nás podstat-
ný. Jde o to, že pro sestru Škopovou bra-
tr Komenský přestal být bratrem a stal 
se lehkomyslným floutkem. V životě 
biskupa Láneckého lze tento postoj po-
zorovat opakovaně. Pro něho byli lidé, 
věřící v Pána Ježíše jako svého Zachrán-
ce, „bratři a sestry“. To vždy rozhoř-
čeným křesťanům, kteří za ním přišli, 
připomínal.

Proč o tom všem píšu? Protože od po-
čátku bylo jedním z charakteristických 
znaků křesťanů, že se vzájemně oslovo-
vali „bratře, sestro“. Pokud se ovšem ne-
znali osobně a neoslovovali se jménem. 
(viz Sk 1,16; 2,29.37; 4,24; 5,6; 6,3; 9,30; 
10,23; 11,1. 12. 18; Ř 16,23; 1K 1,1 aj.). Je 
to odkaz našeho Pána, který svým učed-
níkům výslovně řekl (Mt 23,8–10):

„Vy však si nedávejte říkat 
Mistře: jediný je váš Mistr, vy 

všichni jste bratří. A nikomu na 
zemi nedávejte jméno Otec: jediný 

je váš Otec, ten nebeský. Ani si 
nedávejte říkat Učiteli: váš učitel 

je jeden, Kristus.“

To neznamená, že by v církvi neby-
li duchovní otcové (viz 1K 4,15) nebo 
učitelé (viz Sk 13,1; 1Ko 12,28.29), stej-
ně jako by neexistovaly další duchovní 
dary. Jde jen o to, aby se nenadřazovali 
nad ostatní, třeba tím, že si nechávají ří-

1 Mašínová, Leontina: Nesmrtelný poutník, 
Melantrich Praha 1969, díl 2., str. 159.

kat např. „bratr učitel“ nebo „otec před-
stavený“. Máme k tomu všichni sklony. 
I citovaný úsek z knihy prozrazuje, že 
v Jednotě bratrské byl „otec biskup“. 
Píšu to se vší úctou k někdejší Jednotě 
bratrské, které si nesmírně vážím.

Bojím se, aby se nám vlivem ducha 
doby neztratil biblický pojem církve 
jako těla Kristova. Abychom věděli, že 
shromáždění, do něhož chodíme, je or-
ganismem, kde si vzájemně sloužíme 
a doplňujeme se. Kde je Kristus hlavou 
a my jednotlivými údy. Rozmanitými co 
do projevu i funkce. To je naše křesťan-
ská identita a ta by se nám nikdy nemě-
la vytratit. Občanské oslovení „pane“, 
„paní“ v tomto smyslu do církve nepa-
tří. Stírá se tím nechtěně a nevědomky 
rozdíl mezi Boží rodinou (církví) a lid-
skými společenskými organizacemi. 
Jsme o tomto rozdílu ještě přesvědčeni? 
Anebo je pro nás církev již jen společen-
ským subjektem, který máme sice rádi, 
ale jinak nevnímáme jeho výjimečnost? 
Přemýšlíme vůbec nad svou křesťan-
skou identitou? Nad tím, kým jsme před 
Pánem Bohem?

Moc si také přeji, aby naši bratři 
a sestry zůstali našimi bratry a sestrami 
v Kristu. Abychom o nich nikdy neho-
vořili jako o „panu AB“ či „paní CD“. 
Nemáme na to právo. Naši sourozenci 
jsou nám dáni samotným Bohem, pro-
tože On je tím, kdo přidává k církvi 
ty, kteří jsou zachráněni (viz Sk 2,47). 
Můžeme sice říci „můj bývalý přítel“ či 
„bývalý kamarád“, ale nikdy nemůžeme 
říci „můj bývalý bratr“.

Až mne budete někdy chtít oslovit 
a nebudete vědět jak, použijte, prosím, 
buď mé jméno, anebo ten krásný jedi-
nečný titul, kterého si nesmírně vážím: 
„bratře“!

Bratr – nebo pan?

Tomáš Pala
s manželkou 
Bronislavou 
vychoval dvě děti, 
je dědečkem tří 
vnoučat, autor 
mnoha křesťanských 
publikací a článků.
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Sýrski kresťania vzdorujú nebezpečiu
zostať mimo a pomáhajúHoci sa väčšina bojov nateraz zasta-

vila, turecká invázia do Kurdmi kont-
rolovanej severnej Sýrie zanechala za 
sebou ďalšiu humanitárnu krízu. Miest-
ne cirkvi ako aj kresťanské organizácie 
ako Open Doors (Otvorené dvere) a Pre-
emptive Love Coalition (Preventívna 
koalícia lásky) majú ako hlavnú prioritu 
starať sa o občanov, čo zostali na území 
a pomáhať utečencom navrátiť sa do ich 
domovov.

Ťažké rozhodovanie
Minulú sobotu, po troch dňoch tu-

reckého ostreľovania, Aliančná cirkev 
v Kamišli mala zhromaždenie, v kto-
rom mali urobiť rozhodnutie. Majú 
odísť do bezpečia, či ostať a pomáhať? 
Bolo to veľmi ťažké na obe strany. Fadi 
Habsouna, otec dvoch detí bol zranený, 
keď bomba zasiahla jeho dom a zničila 
jeho obchod. Jeho manželka je v kritic-
kom stave. Bomba zničila aj dom jeho 
starého otca. Miestny pastor ich ubyto-
val v zborovom objekte a rozhodol sa 
ostať, aby pomáhal im aj iným podob-
ne trpiacim. Väčšina zboru sa rozhodla 
ostať – iba 8 rodín odišlo. „Sú to mimo-
riadne odvážni ľudia, čo chcú byť soľou 
a svetlom vo svojej komunite,“ hovorí 
David Curry z Open Doors USA. „Chcú 
tu udržiavať prítomnosť Ježiša a pomá-
hať.“ Pracovníci tejto kresťanskej orga-
nizácie organizujú a uskutočňujú teraz 
humanitárnu pomoc.

Nie je to prvý raz. V roku 2014 po 
vzniku Islamského štátu Open Doors 
pomáhalo 150 000 kresťanom, umiest-
neným v utečeneckých táboroch pozdĺž 
tureckej a libanonskej hranice. Teraz 
ich komunitné strediská zabezpečujú 
potravu, zdravotnícku starostlivosť, hy-
gienu a dočasné prístrešky v mestách 
na severovýchode Sýrie, zasiahnutých 
tureckou inváziou. V týchto dňoch kres-
ťania stáli a stoja pred voľbou: opustiť 
komunity, ktoré tu vybudovali, alebo 
zostať a dúfať, že nebudú zabití.

Utečenci z oblasti tureckej 
invázie

Z katolíckej diecézy Hasakeh, v kto-
rej žilo 5000 rodín, polovica ušla za 
hranicu tureckou armádou obsadzova-
nej zóny. Podobne to bolo v neďalekom 
Kamišli. Úrad OSN zverejnil, že dosiaľ 
bolo zabitých 146 ľudí. Viac ako 160 000 
ľudí ušlo, z toho asi 70 000 detí. Z cel-

kového počtu okolo 3 miliónov ľudí už 
1,25 milióna dostáva pomoc OSN. Teraz 
počet ľudí, čo potrebujú pomoc, stúpol 
na 180 000, z toho 90 000 ju potrebuje 
naliehavo.

Pomáhajúce organizácie
Ešte horšie je, že k tureckej invázii 

došlo v období ozimnej sejby, čím je 
ohrozená úroda obilia na budúci rok. 
Situácia môže byť omnoho horšia i pre-
to, že mnohé pomáhajúce organizácie 
boli pre násilie nútené úplne opustiť 
túto oblasť. „Nemôžeme účinne pomá-
hať pri sústavnom ťažkom ostreľovaní, 
uzavretých cestách a rôznych stále sa 
meniacich ozbrojených aktéroch na úze-
miach, kde pracujeme,“ povedal Made 
Ferguson, výkonný riaditeľ Mercy Corps 
(Útvarov milosrdenstva), ktoré pôsobia 
v tejto oblasti od roku 2014. Iné veľ-
ké organizácie, ako Lekári bez hraníc, 
museli sa z nej tiež presťahovať. Zastú-
penie OSN tu ostáva, ale Svetová zdra-
votnícka organizácia oznámila, že dve 
národné a tri poľné nemocnice a viace-
ré zdravotné strediská buď nefungujú 
alebo poskytujú len obmedzené služby.

Ale niektoré organizácie vydržali. 
„Sme schopní pokračovať, lebo pracuje-
me s miestnymi ľuďmi, ktorí veľmi dob-
re poznajú územie, potreby ľudí a bez-
pečnostnú situáciu,“, povedal Jeremy 
Courtney, zakladateľ Preventívnej ko-
alície lásky, ktorá je v Sýrii aktívna od 
roku 2016. „Takpovediac, je to veľmi vy-
soko rizikové prostredie.“ A Courtney 
neočakáva, že dohoda to zlepší, ale skôr 
zhorší. „Je pravdepodobné, že rodiny 
budú naďalej utekať zo zóny, keď Turci 
budú postupovať ďalej. Tí, čo už utiek-
li, podľa tejto dohody nebudú tu už mať 
domov, do ktorého by sa mohli vrátiť.“

Ťažkosti pri uskutočňovaní 
a financovaní úsilia o pomoc

Preventívna koalícia lásky pomáha 
utečencom vrátiť sa do svojich domo-
vov. V prvej polovici roku 2019 pomoh-
la opraviť 45 domov, založiť 61 malých 
podnikov a vytvoriť 500 pracovných 
miest na farmách. Po tureckej invázii 
otvorili dve pojazdné kliniky. Ale Cour-
tney hovorí, že práca bola nateraz pre-
rušená, lebo miestni pracovníci museli 
odnášať z ulíc mŕtve telá ľudí. „Táto krí-
za neukazuje známky toho, že by skoro 
prestala. Kurdi zo severu Sýrie sa cítia 
byť zradení a opustení. My ich nemô-
žeme nechať odkázaných samých na 
seba.“ Zostáva tiež úloha zachrániť deti, 
presťahovať ich na bezpečné miesta do 
utečeneckých táborov. Ale po dohode sa 
plány môžu zmeniť. „Rozhodujúci vplyv 
bude mať to, kam na severovýchod sa 
budeme môcť dostať,“ hovorí Sonja Kuš, 
zodpovedná riaditeľka organizácie Za-
chráňte deti v Sýrii. „Keď sa bojové línie 
zmenia, budeme musieť odísť.“

Pomoc miestnych cirkevných 
zborov

Aj tieto zbory majú ťažkosti. Ibrahim 
Nseir, pastor presbyteriánskeho zboru 
v Aleppe povedal, že tri ich zbory na 
blízkom území sú schopné pomáhať 
utečencom, ale potrebujú k tomu finan-
čnú pomoc. „Cirkevné zbory sú Božie 
nástroje na pomoc tým, čo sú v núdzi 
alebo sú utláčaní,“ povedal. „Ony majú 
najväčší podiel na pomoci utečencom.“ 
Donedávna sa cirkevné spoločenstvá 
starali hlavne o svojich príslušníkov. 
Ašur Eskryja, prezident Asýrskej pomá-
hajúcej spoločnosti (AAS), povedal, že 
okolo 700 asýrskych a 27 arménskych 



19ŽIVÉ SLOVO

kresťania v zahraničí

JaySon caSPer,
18. okTóbra 2019,

z chriSTianiTy Today
Preložil a uPravil Ján hudec

Cestou života 2020
Jde o biblické úvahy na každý den roku 

2020. Úvahy jsou střídavě v českém a slo-
venském jazyce. Kniha je formátu A5, má 
204 stran, cena 120 Kč (5,50 EUR).

Publikaci si můžete objednat na čes-
ké adrese: Křesťanský sbor, Bořivojova 
620/29, 718 00 Ostrava–Kunčičky, nebo 
na emailové adrese: m.pidra@seznam.cz 
nebo na slovenské: Kresťanské centrum 
Berea, Okružná 3190, 900 01 Modra, 
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rodín ušlo z konfliktnej zóny. Boli 
umiestnení v cirkevných priestoroch 
v Hasakeh, Kamišli a Damašku. Ostat-
ní arménski kresťania prišli do Aleppa. 
AAS má základňu v Iraku, preto nebola 
pripravená na túto krízu. Aj tak má 
veľký podiel na financovaní pomoci 
pre utečencov v spolupráci s USAID 
(Pomoc USA). Bez toho, aby menoval 
príjemcov, prezident Trump sľúbil 50 
miliónov dolárov na pomoc a ochranu 
etnických a náboženských menšín. 
„Spojené štáty odsudzujú prenasledo-
vanie kresťanov,“ vyhlásil. „Zaväzuje-
me sa pomáhať kresťanským spoločen-
stvám trpiacim pod útlakom a násilím.“ 
Ale Edward Clansy, riaditeľ katolíckej 
Pomoci cirkvi v núdzi (ACN) povedal, 
že im je v tomto čase prekazené pos-
kytovať pomoc. Miestni kresťania však 
majú nádej, že kurdsko–arabské milície 
a sýrska armáda vytlačia turecké vojsko 
a situácia sa upokojí. Ale iné správy ho-
voria, že niektoré organizácie ukončili 
svoju pomoc práve preto, že ju sýrska 
vláda považovala za nezákonnú.

Odpoveď zo susedného Iraku
ACN poskytovala až doteraz pomoc 

na územiach ovládaných sýrskou vlá-
dou, kde bola núdza väčšia. V oblasti 
ovládanej Kurdmi je 30–35 kresťan-
ských dedín. Ale mnohé z nich sú prak-
ticky vyľudnené „sídla duchov“. Najprv 
musí dôjsť k ukončeniu vojny a potom 
tí, čo zostali a vrátia sa, môžu odhadnúť 
svoje potreby. „Niet vojenského konvo-

ja, čo by vás chránil,“ hovorí Clancy. 
„Ale keď príde požiadavka, my odpo-
vedáme.“ Z Iraku prišla výzva. Bašar 
Warda, chaldejský arcibiskup v Erbile, 
v Autonómnom regióne Kurdistan, žia-
dal cirkev, aby sa pripravila na ďalšiu 
vlnu utečencov. Modlil sa, aby im vlá-
da dovolila prísť. Ale utečenci neprišli, 
pretože kurdské milície strážili hranice. 
Kurdi si nepriali ďalší príliv arabských 
utečencov, ktorý by zmenil etnické zlo-
ženie v ich neprospech.

Mnohoetnická spolupráca
Ašty Bahro, prezident Evanjelickej 

aliancie Kurdistanu a vedúci pomáha-
júcej kresťanskej organizácie Zalal Life, 
odhadol počet Kurdov, čo prišli zo Sýrie, 
na 2–3 tisíc. Mnohoetnický zbor pracov-
níkov organizácie zahŕňa i Kurdov, Ara-
bov, moslimov a Jezídov, preto nevie, 
koľko z nich je kresťanov. Zalal Life, za-
ložená v roku 2007, dodáva utečencom 
potravu, matrace, prikrývky a iné potre-
by. Jej jednota pri takom rôznom zlože-
ní je mocným svedectvom utečencom. 
Mnohí si žiadajú Bibliu alebo prídu na 
bohoslužby. „My ukazujeme na Ježiša 
cez naše činy,“ povedal Bahro. „Miluje-
me druhých, sme jednotní a chceme to 
ukázať.“

Steve Gumaer je zakladateľ a prezi-
dent organizácie Partners Relief and De-
velopment (Partnerská podpora a roz-
voj), ktorá spolupracuje s Červeným 
krížom a Červeným polmesiacom. Re-
špektujú spoločný kódex, ktorý zaka-

zuje rozširovať pomoc v mene iba jednej 
z týchto organizácií. Bola registrovaná 
v Erbile roku 2012 a v Sýrii začala pra-
covať v roku 2014. Vytvorila si silné 
partnerstvo s Kurdmi. Je jednou z mála 
organizácií, čo zostali na severovýchode 
Sýrie. Stará sa hlavne o deti.

Rakka, bývalé hlavné mesto samoz-
vaného Islamského štátu, je strediskom 
ich práce. Je to tretie regionálne mesto, 
z ktorého ušli kresťania. Partneri tu 
vybudovali 5 škôl a vrátili 1417 detí do 
vyučovacieho procesu. Pred tureckým 
vpádom mal sem prísť americký detský 
psychológ. Zatiaľ čo plány a povolenia 
závisia od budúceho ustálenia pomerov, 
Gumaer je ohromený celkovou pružnos-
ťou tých, čo slúžia. Povedal: „Kresťania 
prijímajú, že toto je život, ktorý majú žiť. 
Neobviňujú Boha, ako by to urobili iní 
na ich mieste. Oni pevne veria v dobrotu 
Boha a stále Ho uctievajú.“

„Ale najlepšia služba, ktorú môže kres-
ťanská pomoc ponúknuť, je proste upo-
zorniť na tú ohromnú núdzu,“ hovorí 
Courtney z Preventívnej koalície lásky. 
„Je tu dnes 160 000 ľudí bez domova pre 
rozhodnutie urobené pred týždňom,“ po-
vedal. „Ja neviem poradiť druhým, ako 
dať zmysel tomuto utrpeniu, ale môžem 
urobiť niečo, aby som mu predišiel.“

Křesťanský sbor Ostrava–
Kunčičky vydal tyto publikace
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Michal Mrozek

Dědictví reformace
Letos jsme se s rodinou vydali na 

dovolenou do slovenského Komárna. 
Je to pěkné přístavní město, ve kte-
rém se vlévá Váh do Dunaje. Je tam 
spousta možností na výlety s dětmi 
do Maďarska, Slovenska i Rakouska. 
V neděli jsme si našli místní sbor 
baptistů (křesťanské sbory v Komárně 
nejsou) a k mému překvapení jsme byli 
velice srdečně přivítáni. Dali jsme se 
do řeči s postaršími sestrami, ptaly se, 
odkud jsme, a divily se upřímně tomu, 
že někdo může trávit dovo-
lenou v Komárně. Jeden 
starší bratr hovořil o tom, 
že si s lidmi z Křesťanských 
sborů velmi dobře rozumí 
a má mnohé kontakty. 
Jejich bohoslužba byla velmi 
podobná té naší, kázání bylo 
sice v maďarštině, ale bylo 
překládáno i kvůli nám do 
slovenštiny. Mladí lidé byli 
roztroušeni po dovolených. 
Na konci setkání pak bylo 
modlitební ztišení, modlily 
se i sestry. Tato návštěva na 
mně zanechala velmi dobrý 
dojem. Vedla mne k úvahám 
právě o tom, proč patřím do 
Křesťanských sborů a zda 
bych byl ochoten být doma 
i v jiném společenství.

Patřím do Křesťanských 
sborů, ale díky této návštěvě 
u baptistů jsem si mohl 
uvědomit, že mám mno-
hem více bratří a sester 
v Kristu, než vůbec dokážu tušit. Víte, 
kolik různých protestantských církví 
je ve vašem městě anebo blízkém 
okolí? Zkuste si to zmapovat. Čechy 
na tom nejsou dobře, ale třeba Morava 
a Slezsko, tam je to jinak. Mé úvahy 
se následující dny vrátily zpět do 
významného 16. století, kdy proběhla 
reformace a vznikaly základy prote-
stantských církví. V následujících sto-
letích se pak formovaly různé proudy 
a vykrystalizovaly do dnešních refor-
movaných křesťanských společenství.

Na první pohled se může zdát, že re-
formace přinesla do církve rozdělení. 
Z jednotné, alespoň na první pohled, 

a silné církve katolické se vyčlenil směr, 
který vyjádřil jasně a rázně nesouh-
las s tehdejšími církevními autoritami 
a učením. Do dalších let pak jednotlivé 
směry reformace měly jasno: držet se 
pevně své víry, tak jak byla pochopena 
reformátory. A to s sebou neslo i členění 
na další a další směry, snad i vzájem-
nou odměřenost, opatrnost, možná 
i nevraživost a neschopnost tvořit jed-
notu. Jednota v Kristu je přitom cílem – 
směřujeme k jednomu a tomu stejnému 

Bohu. Všichni bez rozdílu církevní 
příslušnosti, ať už náležíme k tomu či 
onomu sboru a církvi. Jednou se sejde-
me na stejném místě, věřím tomu, 
a společně budeme uctívat Pána Boha. 
Naším celoživotním úkolem je hledat 
kompromisy a možnosti spolupráce.

Pán Ježíš Kristus nám zanechal svou 
vizi jednoty, je zapsána v Janově evan-
geliu, v oddíle nazývaném velekněžská 
modlitba (Jan 17,20–23, SNC):

„Nemodlím se jen za ně, 
ale také za ty, kteří přijmou jejich 

poselství a uvěří ve mne. 
Dávej jim tutéž jednotu, 

která spojuje nás, aby z jejich 
jednomyslného svědectví svět 

poznal, že jsi ty mne poslal. Jejich 
jednomyslnost ať je odleskem 
jednoty mezi mnou a tebou. Já 

působím v nich, 
jako ty působíš ve mně. 

To je sjednocuje a lidé poznají, 
že jsi mne poslal a že je miluješ 

tak jako mne.“

Nezpochybňujme tuto vizi tím, že 
budeme podněcovat a roz-
dmýchávat spory. Místo toho 
napřeme své úsilí tam, kde je 
možný pozitivní efekt k Boží 
slávě. Za každou spolupráci 
na Kristově díle jsem moc 
vděčný a lidem, kteří přijdou 
s oním argumentem, že refor-
mované církve jsou rozhádané 
a z tohoto důvodu i odpuzující, 
ukazuji právě ty projekty spo-
lupráce. Je to totiž odkaz Pána 
Ježíše uvedený do praxe. Nejde 
o naši moc, naši jednotu a sílu, 
je to moc Boží, Jeho jednota, 
a my se jí pouze přidržujeme 
a jsme jejími účastníky. Sami 
sebe můžeme často rozeznávat 
jako nekompromisní soudce, 
kteří dokáží vyřknout neo-
dvratný verdikt. Pán Bůh nám 
ovšem uděluje milost, protože 
připravil nám lidem záchra-
nu právě proto, aby nemuselo 
dojít na takové řešení situace. 
On sám má ve své charakteri-
stice hledání jiného řešení, než 

je nezvratitelný rozsudek. My pak se 
máme od Něj učit a být jako On.

Proto se nebojme občas navštívit jiná 
společenství, kde je ve středu Kristus, 
ať už sami sebe nazývají jakkoliv. Buď-
me zcela cílevědomě zvědaví. Můžeme 
přímo spolupracovat s lidmi z jiných 
církví. Buďme otevření tomu, kam nás 
vede Pán Bůh. Zároveň však mějme 
na paměti, že musíme zvažovat každé 
učení podobně jako berojští křesťané. 
Tohoto dobrého zvyku se musíme držet, 
abychom nesešli na naší cestě. Pane, po-
máhej nám k jednotě.
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z nedeľného zveSTovania
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aleXandra PavlíČková

Zapáliť budúce 
generácie

Na začiatku knihy Zjavenia Jána sa 
píše o prvej láske. Pán Ježiš tu pros-
tredníctvom apoštola Jána prehovára 
k niekoľkým zborom a do zboru v Efe-
ze odkazuje tieto slová: „Poznám tvoje 
skutky, tvoju námahu a vytrvalosť… 
Si vytrvalý, mnoho si zniesol pre moje 
meno, a neochabol si. Ale mám proti 
tebe to, že si opustil svoju prvú lásku.“ 
(Zj 2,2–4)

Nedávno sme sa týmito slovami za-
oberali v nedeľnej kázni. Hovorili sme si 
o tom, že je dôležité pracovať na Božom 
diele, byť činný v službe nášmu Pánovi. 
Pán Ježiš má voči veriacim v Efeze vý-
čitku, ale nevyčíta im, že pracujú, alebo 
že by pracovali príliš veľa. Naopak, hod-
notí kladne, že neustávajú v práci, že sú 
vytrvalí. Jeho výčitka nie je namierená 
k ich rukám, ale smeruje k ich srdciam. 
Vyčíta im, že opustili prvú lásku, že 
opustili to, čo mali v srdciach celkom na 
začiatku, keď Ho prijali. Vyčíta im, že 
ich srdcia už nie sú také zapálené, také 
horúce.

Opustiť prvú lásku nie je maličkosť, 
nie je to okrajový detail. Ak sa pozrie-
me do listov adresovaných niektorým 
iným zborom, nájdeme tam opakova-
ne slová: „Mám proti tebe niečo málo.“ 
(Zj 2,14.20 RP). Ale v odkaze do Efezu, 
keď je reč o prvej láske, nenájdeme 
vyjadrenie, že by to bolo „niečo málo“. 
Z Pánových slov je zrejmé, že na prvej 
láske naozaj záleží. Aj apoštol Pavol 
v liste Kolosanom upozorňuje veriacich, 
aby zotrvávali v prvotnom stave srdca, 
ktorý mali pri prijatí Pána Ježiša: „Ako 
ste teda prijali Ježiša Krista, Pána, tak 
v ňom žite.“ (Kol 2,6)

Tieto slová sú výzvou aj pre nás dnes. 
Ako kresťania, ako Pánovi nasledovníci 
máme úlohy, ktoré by sme mali plniť. 
A často aj plníme, pracujeme naozaj 
usilovne a vytrvalo. Ale nemali by sme 
pri tom zabúdať na dôležitú súčasť tejto 
práce – aby sme si udržali ten prvotný 
oheň v srdci, aby sme si udržali prvú 
lásku, ktorou naše srdcia zahoreli pri 
stretnutí s Pánom Ježišom Kristom. Nej-

Tak sa volá kniha, ktorú mi moja ba-
bička Helka (Helena Gschwengová z KZ 
Pezinok) dala pred 11 rokmi ako vianoč-
ný darček. Okrem varenia rada a výbor-
ne piekla, asi ako všetky babičky. 18. 11. 
uplynul rok, odkedy babička vypeká 
už len podľa nebeských receptov, a tak 
by som sa chcela krátko zamyslieť nad 
tým, ako si ju budem pamätať, čo boli 
tajomstvá tej jej životnej kuchyne a aké 
recepty mi zanechala.

Štyri hlavné ingrediencie jej života, 
ktoré som vnímala po celú dobu, boli 
modlitba, spev, odpúšťanie a nikdy ne-
končiaci humor. Už ako malá si spomí-
nam, ako babička kľačí pri posteli, ruky 
späté, modlí sa. Modlí sa nahlas, mod-
lí sa až plače, modlí sa aj predo mnou 
a vpúšťa ma do intimity jej modlitby. Po 
odovzdaní starostí Pánu Bohu sa smeje 
a jej oči znova žiaria.

Potom mi spieva v posteli veselé aj 
smutné piesne a ja ticho obdivujem, že 
vie spievať druhý hlas, a tiež jej krás-

Tajomstvá babičkinej kuchyne

de tu totiž iba o nás, tu a teraz, nejde len 
o náš osobný vzťah s Pánom. Ide aj o to, 
čo bude po nás. Potrebujeme sa poze-
rať dopredu. Božie dielo má oveľa väčší 
presah, ako je náš vlastný ohraničený 
život. Ako bude Božie dielo pokračovať 
v našom zbore, v našom meste, v našej 
krajine… keď tu už my nebudeme? Aký 
príklad zanecháme budúcej generácii? 
Ako zapálime ich srdcia, ako ich naučí-
me, že je dôležité, aby v službe Bohu 
ich srdcia horeli prvou láskou, ak naše 
vlastné srdcia budú chladnúť?

Z ďalších slov do Efezu je zrejmé, aké 
vážne následky môže priniesť strata pr-
vej lásky, resp. neochota tento stav na-
praviť: „Spomeň si teda, odkiaľ si padol, 
kajaj sa a konaj prvotné skutky; inak 
prídem za tebou a ak sa nebudeš kajať, 
pohnem tvoj svietnik z jeho miesta.“ (Zj 
2,5) Ak stratíme prvú lásku a nebude-
me túto stratu brať vážne, ak nevrátime 
naše srdcia späť do tesnej Pánovej blíz-
kosti, aby mohli opäť horieť tým prvým 
ohňom, môže sa stať, že naše miesta 
v Božej službe zostanú po nás prázdne, 
že nebudú mať pokračovateľov. Lebo len 
horiace srdce môže zapáliť ďalšie srdcia.

nu farbu hlasu. Jej humor je nenásilný 
a vytrvalý, odpúšťa aj keď to občas chce 
svoj čas a aj keď to často bolí. Vždy si 
ju budem pamätať ako niekoho, kto 
mi pri každom stretnutí povie, že sa za 
mňa modlí a ja dnes viem, že aj vďaka 
jej modlitbám bola moja cesta pozna-
nia bezpodmienečnej lásky ľahšia. Za 
jej nenásilný vzor v duchovnom živote 
budem navždy vďačná, pretože to bolo 
to najdôležitejšie, čo mohla ako babička 
vnučke dať.

Viem, že by bola určite rada, ak by 
Vám pri spomienke na ňu ostal na pe-
rách úsmev, preto zakončím mojim 
krátkym rozhovorom s Helenkou Gsch-
wengovou, ktorý si pamätám už pár ro-
kov a vždy ma naplní ľahkosťou bytia.

„Babi, ako máš brať tieto lieky?“ pý-
tam sa pri jednej návšteve.

„Jednu ráno, jednu večer.“
„A ako ich berieš?“
„Sem-tam ráno, sem-tam večer,“ od-

povedá so šibalským úsmevom.
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Proč právě on?
PověřeníKdo u vás ve sboru rovná židle před 

shromážděním? Proč právě on?

Kdo křtí, když je křest? Proč právě 
on?

Kdo podává chléb a víno u Památky? 
Proč právě on?

Kdo vítá lidi u dveří, když věřící při-
cházejí do shromáždění? Proč právě on?

Kdo vede mládež? Proč právě on?

Kdo utěšuje ty, kdo fňukají a jsou ne-
spokojení? Proč právě on?

A proč některou službu (která je také 
potřebná) nedělá nikdo?

V jednom sboru se objevilo pár nespo-
kojenců. A nedalo se nad tím mávnout 
rukou. Některým ženám ve sboru, byly 
to vdovy, se zdálo, že mají málo jídla. 
Začaly se šířit různé pověsti o křivdách 
a hrozilo, že se po celém sboru roznese 
špatná nálada, závist a kdovíco ještě.

Doneslo se to ke starším. Díky Bohu, 
že to byli moudří starší. Problému se 
věnovali, ale ne tak, že by všeho necha-
li a šli hlídat, kdo kolik čeho dostává, 
nebo že by jídlo sami rozdělovali. Jejich 
moudrost spočívala v tom, že rozpozna-
li, co je důležité, a od toho neuhnuli. 
Důležité bylo, aby jako starší dále kázali 
Boží slovo a modlili se, ale zároveň bylo 
důležité, aby na rozdělování jídla mezi 
vdovy někdo dohlédl.

Proto vybrali sedm bratrů, o kterých 
se vědělo, že jsou moudří a jsou plní 
Ducha svatého. Ty požádali, aby roz-
dělování jídla vdovám zajistili. Těchto 
sedm bratrů bylo pověřeno konkrétní 
prací a oni se jí věnovali. Podrobnosti se 
dočtete ve Skutcích 6.

V Bibli je několikrát zmínka o tom, že 
někdo byl něčím pověřen. Abrahamův 
služebník měl přivést nevěstu pro Izá-
ka, dva učedníci měli připravit večeři, 
která se pak stala Poslední večeří, Titus 
se měl starat o sbory na Krétě, Timoteus 
v Efezu, Šalomouna Bůh pověřil tím, 
aby vybudoval chrám, proroci byli pově-
řováni, aby vyřídili Boží slovo… Určitě 
byste si vzpomněli na další příklady.

Tam, kde se podaří někoho něčím po-
věřit, je většina problému předem vyře-
šena.

Jak s pověřováním začít
Sleduji, že mladí lidé v našich sbo-

rech touží po tom, aby byli něčím pově-
řeni, i když to nedávají najevo, což je do 
jisté míry zdravé. Vyrostli v našem pro-
středí, znají je, vidí nedostatky a rádi by 
měli možnost to změnit. Pokud se ozvou 
a někdo je okřikne nebo zarazí, tak 
zmaří potenciál, který v nich je. Jestliže 
se jim však někdo přiměřeně věnuje, lze 
z toho vytěžit užitek pro všechny gene-
race.

Mladý Kája přijde s novým nápa-
dem. Jeden ze starších si s ním domluví 
schůzku a návrh proberou. Je pravděpo-
dobné, že spolu nebudou úplně ve všem 
souhlasit, ale Kája uvidí, že ho někdo 
bere vážně. Ne všechny jeho návrhy 
bude starší akceptovat, ale navzájem 
si porozumí, nastaví se hranice, kom-
petence i pravomoci. Kája odchází ze 
schůzky plný nových impulsů.

Po určité době Káju pověří změnami. 
Kája je v tomto případě jen pracovní 
jméno, může se tedy jednat o pověře-
ní k vedení mládeže, u někoho jiného 
k úpravě místnosti nebo k tomu, aby 
zorganizoval sborový pobyt.

Když něco chybí
Mnoho věcí se v našich sborech ne-

dělá vůbec. Proč? Protože k tomu nikdo 
nebyl pověřen. Myslíte si, že není koho 
pověřit? Může se to stát. Ale k tomu, 
aby váš sbor začal existovat, byl kdysi 
kdosi pověřen. Možná dal někdo ze za-
kladatelů jako bratr Křesina, Mrózek, 
Zeman, Butcher či Sadloň podnět jed-
nomu z bratří, aby se začali pravidelně 
scházet, ten to vzal jako pověření od 
Pána a pak se po zbytek života o daný 
sbor staral. Dostala pověření i další ge-
nerace?

Mám za to, že i ve sborech, kde někte-
ré základní věci chybí, je možné mluvit 
o pověření. Třeba už jen k tomu, aby se 
za to někdo začal modlit. Mám na mysli 
třeba práci s mládeží, evangelizaci, pas-
toraci, zajišťování praktických záležitos-

tí sboru. Věci se mohou začít měnit tím, 
že přijme zodpovědnost i někdo, kdo 
tu práci sice nebude dělat, ale bude se 
modlit a hledat člověka, kterého by bylo 
možné pověřit.

Nemáte u vás ve sboru mládež? Tak 
někoho pověřte, aby se jí zabýval, mod-
lil se za ni, domluvil si pár osobních 
schůzek s mladými lidmi, ukázal jim, 
jak může takové setkání vypadat, po-
zval je k sobě domů… Co na tom, že 
mládežnici jsou jenom tři. Klidně se 
mládeži může věnovat jeden z tatínků, 
nebo jiných (mladších) bratrů ve sbo-
ru. Totéž platí pro dorost a maminkám 
bude asi na srdci ležet dětská besídka.

Kdo pověřuje
Každé pověření pochází vlastně od 

Boha. On dává obdarování, on připra-
vuje okolnosti a na nás lidech je, aby-
chom toto obdarování a Boží pověření 
rozpoznávali. A také o tom s dotyčnými 
mluvili, jestli vnímají, k čemu je Bůh po-
věřuje. Ať o tom přemýšlejí, ať se sami 
Pána ptají, k čemu je volá, k jaké práci 
je staví a k čemu mohou být pověřeni.

Ano, může se stát, že v určitém pro-
středí, v určitém sboru chybí lidé, které 
by Pán k dané práci připravoval a pově-
řoval. To může být problém duchovního 
stavu, duchovního života sboru nebo 
jeho starších a pak je na místě vyznání 
a modlitba, aby Pán vyslal pracovníky 
na svou žeň. Pokud Pán tuto naši prosbu 
vyslyší, nebuďme potom překvapeni, 
koho a jakým způsobem Pán povolává 
a svým Duchem pověřuje.

Pověřit znamená, že pověřující bu-
dou za pověřeným stát. Pověřený se 
může chodit ptát, může přijít za starší-
mi a svěřit jim, jaké má těžkosti, s čím 
potřebuje pomoct, starší ho mohou po-
vzbudit, budou se modlit a také podle 
možnosti prakticky pomůžou.

Mladí lidé potřebují viditelné pověře-
ní od starších. Zralejší lidé, kteří mají 
zkušenosti a osvědčený vztah s Pánem, 
často vnímají pověření přímo od samé-
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ho Pána. Také mladí lidé mohou vnímat 
pověření k určité práci přímo od Pána. 
A za normálních okolností toto pověře-
ní uvidí a také dosvědčí církev.

Ne zčistajasna
Pověření nebývá prudkým impulsem. 

Bůh si člověka připravuje, vychovává, 
dotyčný bratr či sestra by možná byli 
překvapeni, kdyby předčasně zjistili, že 
mají být pověřeni k určité práci. Učme 
se i my starší mít s mladými vztah, přá-
telsky s nimi komunikovat, modlit se za 
ně spolu s nimi, a tím připravovat chví-
li, kdy je bude moci sbor k určité čin-
nosti pověřit.

Dnes je s pověřováním potíž
Ve starověku bylo pověřování jedno-

duché. Lidé byli zvyklí, že jsou kolem 
nich služebníci, otroci, respektovala se 
hierarchie autorit. Když Abraham řekl, 
tak služebník šel. Dnes kolem nás vlád-
ne nezávislost, samostatnost, ale také 
nezodpovědnost a nespolehlivost. Po-
kud vás to štve, zařaďte se na své místo 
do hierarchie autorit. Nemusí to záviset 
na věku, vzdělání či postavení. Je dobré, 
aby se každý křesťan zařadil tam, kam 
ho Bůh postavil (Římanům 12,3) – a ně-
komu se podřídil.

Pověřit a důvěřovat
Pověřit znamená svěřit jednak úkol 

a jednak nést zodpovědnost. Ale také 
nechat pověřenému volnou ruku, svo-
bodu, jak danou práci konat. Přitom je 
možné se domluvit na určitých pravi-
dlech, jak to dělat.

Často se stává, že starší někoho pově-
ří a pak u něho (u nich) začíná vnitřní 
boj: co když to nebude dělat podle na-
šich představ! Nechat ho být? Nebo ho 
pořád upozorňovat a opravovat? – Na-
před je třeba moudře nastavit mantinely 
a pravidla, a pak ho, pokud je to mož-
né, nechte být! A neopusťte ho, mluvte 
spolu, ptejte se, modlete se a důvěřujte 
Bohu. On je tím, kdo dotyčného pověřil, 
obdaroval a zmocnil – vy jste jen vyjád-
řili pověření!

Být pověřen je zodpovědné!
Při pověření je jasné, kdo danou práci 

koná, dotyčný má krytá záda, má se na 
koho odvolat, v případě problémů má 
za kým jít a na druhé straně nese zod-
povědnost. Pověřený člověk pak nemů-
že snadno říct: „Už nemám motivaci,“ 
„Asi jsem se spletl,“ nebo, „Mám teď 
jiné starosti.“ A i kdyby se to stalo, není 
správné takového člověka zdiskredito-

vat, ale přivést k pokání, k nápravě, aby 
nerezignoval na život s Bohem a posluš-
nost. Ať znovu objeví radost ze života 
s Bohem a své místo na jeho vinici!

Další otázky
V tomto článku neřeším všechna hle-

diska. Zkuste si sami s modlitbou odpo-
vědět například na tyto otázky:

• Když mě někdo k něčemu pověří, 
tak to budu dělat dobrovolně, nebo 
to mám jako povinnost?

• Jak se pozná, že je to pověření 
podle Boží vůle?

• Co když mě pověřili k něčemu, 
k čemu nemám obdarování?

• Jak byste podle důležitosti seřadili 

Křesťanský sbor Ostrava–
Kunčičky vydal tyto publikace

tato kritéria při pověřování: 
zkušenosti, charakter, ochota, 
obdarování, věk…?

• Nevystupuje pověřující spíš jako 
ředitel než starší bratr?

• Co například může být překážkou, 
aby někdo nebyl něčím pověřen?

• Kdo všechno může někoho 
konkrétně k něčemu pověřit?

• Co když nikdo nemá odvahu někoho 
určitou zodpovědností pověřit?

• Vidíte někoho ve svém okolí, 
koho by bylo dobré pověřit?

• Jak je to s vaším osobním 
pověřením?

Světlo 
na cestu

Tyto biblické texty 
pro čtení na každý den 
jsou překladem knihy 
Daily Light on the Dai-
ly Path, která vznikla 
v rodině londýnského 
vydavatele Bagstera ně-
kdy v 19. století. Kaž-
dá stránka obsahuje 
výlučně texty z Božího 
slova, určené pro ranní 
a večerní ztišení. Nena-
hrazuje však pravidel-
né čtení nebo studium 
Bible, ale naopak, po-
bízí k němu. V původ-
ním anglickém vydání 
se uvádí, že autoři tex-
tů tuto práci konali na 
modlitbách s hlubokou 
odpovědností.

Od svého vzniku 
a překladu do řady 
světových jazyků se kniha stala velkým požehnáním 
a světlem pro rozhodování milionů vděčných čtená-
řů.

Kniha je formátu 19 x 13 cm, v pevné vazbě, má 
384 stran, cena je 250 Kč.

Tato publikace stejného formátu i rozsahu je také 
ve slovenském jazyce pod názvem: Svetlo na cestu, 
cena je 10 EUR.
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Alfréd Veľký – kráľ Wessexu (849–899)

Wessex je región na juhozápade 
Anglicka. Od príchodu z európskej 
pevniny na britské ostrovy bývali na 
tomto území Sasi, ktorí už boli kresťa-
nmi. Alfrédov otec Egbert spojil sedem 
ich menších území pod svojou vládou 
a stal sa prvým kráľom Wessexu. V tej 
dobe severskí Normani či Vikingovia, 
divokí pohanskí barbari, robili na lo-
diach nájazdy na pobrežie Anglicka. 
Prepadávali saské sídla, ich obyvateľov 
vraždili alebo brali do otroctva. Vypaľo-
vali saské kostoly a kláštory. Pre týchto 
obyvateľov Anglicka to boli ťažké časy.

Detstvo a dospievanie
Alfréd sa narodil v roku 849. Mal 

štyroch starších bratov, takže nemal 
vyhliadku stať sa kráľom. Podľa svojho 
veľkého záujmu o vzdelanie chcel sa 
stať skôr učencom. Ale okolnosti sa vy-
vinuli inak. Ich zbožná matka, kráľovná 
Osburg vštepovala deťom okrem kres-
ťanskej vierouky aj záujem o hrdinské 
piesne a povesti. Alfréd už ako štvor-
ročný prejavil veľký záujem o učenie sa. 
Jeho matka čítala deťom báseň z knihy 
saskej poézie a sľúbila, že tomu, kto sa 
ju naučí, daruje tú knihu. On si ju hneď 
vypýtal, išiel s ňou k učiteľovi a naučil 
sa báseň naspamäť. Dostal knihu, aby 
mu z nej čítal jeho učiteľ a neskôr aj on 
sám.

Po skorej smrti matky vzal ho otec 
ani nie desaťročného na cestu cez Fran-

cúzsko, Alpy a Taliansko do Ríma. Bol 
s ním aj na návšteve u pápeža. Spo-
mienky na túto cestu sa chlapcovi 
vryli hlboko do pamäti a zostali mu aj 
v dospelosti. Možno predpokladať, že 
počas dospievania absolvoval vojenský 
výcvik, ktorý mu bol v jeho postavení 
potrebný. Po otcovej smrti zúčastnil sa 
ako dospievajúci viacerých bojov s Dán-
mi vo vojsku svojich bratov, ktorí sa 
postupne stali kráľmi. Nosil so sebou 
viaceré žalmy a modlitby, ktoré si sám 
odpísal. Pre svoju prívetivosť stal sa veľ-
mi obľúbeným u ľudu.

Dospelosť
Ako dospelý sa prvý raz prejavil 

v roku 868, keď so svojím bratom, krá-
ľom Athelredom išiel do boja s veľkou 
dánskou armádou v susednom kráľov-
stve Mercia, z ktorého pochádzala ich 
matka. V tomto roku sa Alfréd oženil so 
saskou kontesou Ealswith (ílsvit), kto-
rá pochádzala z kráľovského rodu jeho 
matky v Mercii. Na svadbe nečakane 
došlo u neho k prvému záchvatu epi-
lepsie, choroby, ktorá ho sprevádzala po 
celý ďalší život. V roku 871 Dáni napad-
li Wessex a Athelred s Alfrédom zviedli 
s nimi viaceré bitky.

Kraľovanie
V roku 871 zomrel Athelred a Alf-

réd sa stal kráľom Wessexu. V rokoch 
876–878 Dáni viackrát napadli západ-
né Anglicko, napokon sa tam úspešne 
usadili a podmanili si tamojších Sasov – 
okrem Alfréda a jeho ľudu. V priebehu 
niekoľkých týždňov, keď sa pred nimi 
skrývali, podarilo sa Alfrédovi zhromaž-
diť dostatočnú armádu, s ktorou Dánov 
porazil. Preživší barbari sa vzdali a ich 
kráľ Guthrum spolu s ich kniežatami 
prijali krst. Bolo im dovolené usadiť sa 
na východe Anglicka.

Z tohto pohnutého času sa datuje uda-
losť, v ktorej sa prejavil Alfrédov cha-
rakter. V úkryte na ostrove s početnou 
rodinou mali už iba posledný chlieb. 
V tom ta prišiel hladný žobrák, ktorý 
prosil o jedlo. So súhlasom manželky sa 
kráľ Alfréd s ním rozdelil o tento chlieb. 
Urobil to v dôvere, že Ten čo z piatich 
malých bochníkov chleba a dvoch ma-
lých rýb nasýtil viac než 5000 ľudí, sa 

o jeho rodinu postará. Nebol sklamaný 
v tejto dôvere. Zanedlho sa vrátili jeho 
bojovníci a doniesli mnoho potravy.

Wessex potom nezažil podobnú dán-
sku inváziu až do roku 885, keď Dáni, 
podporovaní ich východoanglickými 
súkmeňovcami, zase zaútočili. V roku 
886 začal Alfréd so svojou armádou 
protiofenzívu a dobyl Londýn, čo ochrá-
nilo všetkých Angličanov od dánskeho 
područia a získalo Alfrédovi povesť ako 
anglickému kráľovi. Dovedna zviedol 
s Dánmi 56 bitiek. Až v posledných 
šiestich rokoch jeho vlády (894–899) 
prežívalo jeho kráľovstvo obdobie po-
koja. Rozumnou diplomaciou udržiaval 
Alfréd dobré susedské vzťahy s kráľov-
stvami Walesu a Mercie.

Časy pokoja využil Alfréd na budova-
nie a upevňovanie svojej vlády. On dal 
kráľovstvu zákonník, v ktorom bola za-
kotvená a jeho vládou zaštítená ochrana 
chudobných a slabých proti utláčaniu 
bohatými a mocnými. Tých postihoval 
trestami za jeho porušovanie a za zne-
užívanie ich bohatstva a moci. Vybudo-
vaním na ten čas veľkých lodí Alfréd 
položil základ budúcej britskej námor-
nej moci.

Kráľ – učenec
Ako kráľ sa Alfréd stal výnimočným 

svojím veľkým úsilím o vzdelanie seba 
a svojich poddaných. Sám sa ako 36–
ročný naučil latinčinu tak, že mohol 
z nej prekladať. A kráľovskými výnos-
mi zariadil, aby sa schopní mladí muži 
učili na nižšom stupni najprv po an-
glicky a na vyššom potom pokračovali 
v latinskom vzdelávaní. Dal preložiť 
z latinčiny dobré kresťanské knihy od 
cirkevných otcov i neskorších autorov. 
Sám preložil do angličtiny Augustínove 
Samovravy, tiež prvých 50 žalmov a Bo-
ethiovo Potešenie z filozofie. Vo svojich 
poznámkach v preklade tejto knihy rea-
goval na problémy svojej doby a vidieť 
v nich jeho pohľady na sociálne otázky 
a osobitne na povinnosti kráľa. Do svoj-
ho kráľovstva pozval učencov z Mer-
cie i z európskej pevniny. Svoje knihy 
a kráľovské výnosy písal pre dobro svoj-
ho ľudu, ale aj z vlastného teologického 
a filozofického záujmu.
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z hiSTorických PraMeňov 
vybral, Preložil a uPravil 

Ján hudec

Vytržení Církve
– Ján Ostrolucký

V poslední době se na sociálních sí-
tích šíří různé spekulace ohledně vytr-
žení Církve. Některé události ve světě 
se označují jako znamení blízkého pří-
chodu Pána Ježíše na naši zemi. Proto 
se autor rozhodl napsat tuto brožuru, 
ve které se uvádí učení bratrských sbo-
rů o vytržení Církve a různé pohledy 
biblistů na zařazení události vytržení 
ve vztahu k době soužení a tisíciletému 
království.

Kniha má dvě části. V první části jsou 
vysvětleny pojmy: vytržení Církve, doba 
soužení a Milénium, dále nesprávný vý-
klad 2Te 2,1–10 a otázka znamení před 
druhým příchodem Mesiáše.

Ve druhé části je uvedeno pět různých 
výkladů o časovém zařazení vytržení 
Církve: historický premilenialismus, 
amilenialismus, postmilenialismus, dis-
penzační premilenialismus a vytržení 
uprostřed doby soužení. V závěru kni-
hy je výzva k očekávání vytržení Církve.

Kniha má 120 stran formátu 19 x 12,5 
cm, cena 90 Kč (3,80 EUR).

Kde Duch působí
– Ján Ostrolucký
Autor se v této publikaci zabývá 
biblickým pohledem na působení 
Ducha svatého od počátku světa do 
vzniku Církve o Letnicích v Jeruzalémě. 
V druhé části o Jeho činnosti v Církvi 
i v jednotlivých znovuzrozených lidech. 
Třetí část pojednává o Jeho poslání 
v době od vytržení Církve do konce 
světa.

Kniha formátu A5 má 216 stran, cena 
je 180 Kč (7,50 EUR).

Všechny knihy si můžete objed-
nat na české adrese: Křesťanský sbor, 
Bořivojova 620/29, 718 00 Ostrava–
Kunčičky, nebo na emailové adrese: 
m.pidra@seznam.cz nebo na sloven-
ské adrese: Kresťanské centrum Berea, 
Okružná 3190, 900 01 Modra, emailová 
adresa: berea@berea.sk.

Choroba, charakter a pramene 
sily

Všetky kráľovské povinnosti plnil 
a dielo vzdelávania konal a podporoval 
napriek celoživotnej chorobe – epilepsii, 
ktorá mu v tom stále prekážala. Dávni 
životopisci ho zobrazujú ako príťažli-
vého muža, plného súcitu, schopného 
inšpirovať seba i druhých a intenzívne 
prežívajúceho zodpovednosť kráľovské-
ho úradu. Takýto jeho obraz je potvrde-
ný jeho zákonmi a spismi.

Aké boli pramene jeho sily k takému-
to životu a práci? Bolo to Božie slovo, 
ktoré od detstva čítal a študoval a usilo-
val sa podľa neho žiť a spravovať svoje 
kráľovstvo. A bola to modlitba, v kto-
rej sa za všetkých okolností utiekal 
k Bohu. Napriek tomu, že bol kráľom 
a mal veľkú moc, nespoliehal sa na ňu 
ani na seba. Spoliehal sa na Boha. A ten 
jemu i jeho ľudu dal prekonať mnohé 
a veľké nebezpečenstvá, zvíťaziť v nich 
a dával prosperitu jeho kráľovstvu.

Alfréd patril k šťastným invalidom 
zeme, ktorí mohli s apoštolom vyzná-
vať: „Keď som slabý, vtedy som silný“ 
a „všetko môžem, lebo vo mne prebýva 
Kristova moc.“ Denne sa zúčastňoval 
bohoslužieb a denne si čítal Božie slo-
vo. Dokázal dobre hospodáriť s časom. 
Rozdelil si 24 hodín dňa a noci na tri 
časti: kráľovské povinnosti, osobné 
vzdelávanie, odpočinok a zotavenie, 
ktoré dôsledne dodržiaval. Jeho bojmi 
a prácou naplnený život, veľmi inten-
zívne prežívaný, skoro došiel k svojmu 
koncu. Stála choroba, ťažké obranné 
boje a namáhavá práca z neho stále 
uberali. Zomrel v roku 899 ako 50–roč-
ný, keď kraľoval 28 rokov.

Pamiatka v budúcich 
pokoleniach

Alfréd nebol v budúcich pokoleniach 
zabudnutý. Jeho pamiatka bola živá do 
neskorého stredoveku. Jeho spisy boli 
vydávané až do 12. storočia. Moderné 
štúdie rozšírili poznatky o ňom, ale 
nezmenili stredoveký obraz veľkého 
kráľa. Zachovali sa viaceré jeho výro-
ky, ktoré ukazujú jeho charakter a za-
meranie. Uvediem tu aspoň tri z nich. 
„Svetská sláva zájde do prachu a život 
rýchlo zmizne.“ „Najlepšie sa staráme 
o svoj život, keď žijeme, ako nás naučil 
Ježiš.“ „Blažený je človek, ktorému sa 
stala milosť!“

Křesťanský sbor Ostrava–
Kunčičky vydal tyto publikace
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Proč můžeme klidně vyhlížet 
budoucnost?

(2. díl článku Černá labuť)
Konečně. Dne 23. září 2017 přišlo pár 

vynalézavých teologů se zvláštním nále-
zem, že planeta Jupiter se objeví v sou-
hvězdí Panny, přesně v jejím břichu. To 
u nich asociovalo těhotenský stav a při-
pomnělo jim to text ze Zjevení 12,1–2. 
Teď by mohl svět zaniknout, mohla by 
začít 3. světová válka a mohl by přijít 
Ježíš. Mohlo by nastat tajemné vytržení 
a začít velké soužení. Ohlásil se mi je-
den ustaraný pastor, protože jeho sbor 
značně znervózněl při pomyšlení, že by 
23. září 2017 mohl svět zaniknout.

Ve druhém čísle tohoto časopisu byl 
článek o černé labuti, symbolu událostí, 
které jsou sice extrémně nepravděpo-
dobné, ale přesto by k nim mohlo dojít. 
Tento strach z nepředvídaných událostí 
nebo z budoucnosti vůbec podněcuje 
celý průmysl prognostických specia-
listů, analytiků, badatelů budoucnosti 
a nejrůznějších věštců. Je to hluboce 
lidské. Rádi bychom chtěli vědět, s čím 
můžeme počítat. Nejistá budoucnost 
znejisťuje i nás, ano i nás křesťany. 
Odpovídá tomu počet pokusů s Biblí 
v ruce, a především s knihou Zjevení, 
předpovídat budoucnost. Leží přede 
mnou kniha autorů Dyer a Tobey, kte-
rá právě vyšla v němčině pod titulem: 
„Národy v kolizním kurzu – co říká Bib-
le o Rusku, Islámském státě, Íránu a po-
slední době?“ Co zde zkoušejí křesťané, 
zkoušejí i sekulární lidé: na základě 
analýzy historie a určitých parametrů 
předpovědět, jak se změní svět. Jedi-
ným rozdílem je, že jeden z parametrů 
v křesťanských knihách je Bible. Hna-
cím pérem těchto spekulací je strach, 
že budou překvapeni nějakou černou 
labutí. Pojištění budoucnosti je v naší 
západní kultuře hluboce zakořeněno 
a my děláme vše, jen aby nás budouc-
nost nezastihla „v nedbalkách“.

Předpovědi pro 23. září 2017 nebyly 
prvním a nebudou jistě ani posledním 
pokusem, kdy se křesťané pokoušeli as-
trologií, analýzou dějin či volným výkla-
dem Bible předjímat budoucnost. Touha 
chtít lépe a přesněji vědět, než je psáno, 
je veliká a produkuje neustále nové ná-
pady a učení. Chceme jistotu.

Jak můžeme 
s ohledem na 
rychle se měnící 
svět zůstat 
vyrovnaní?

Zdá se mi, že lidi 
neuspokojí, když 
jim vysvětlíte, jak 
bude vypadat bu-
doucnost. Naopak: 
křesťané, kteří věří 
podobným, výše 
uvedeným knihám, 
působí spíše zne-
pokojeně a ustra-
šeně. I když to je 
jen osobní dojem, 
zdá se být přece 
nabíledni, že zne-
pokojený pohled 
vpřed do budoucna, 
obavy neodstraní. 
Dokonce snad vy-
volá opak: čím více 
se zabýváme tím, 
co všechno by nás 
mohlo postihnout, 
tím nepokojnější jsme. Klid nevzniká 
z toho, že něco víme předem. Ježíš prá-
vě proto nedoporučuje zabývat se mož-
nými starostmi zítřka (Mt 6,34): „Nedě-
lejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít 
své starosti. Každý den má dost na svém 
trápení.“

Jak se ale můžeme naučit 
takovému klidu?

1. Rozmlouvat s Bohem
Pozorování hvězd, četba knih o po-

sledních dnech, sledování vývoje nebo 
konspiračních teorií a všeho ostatního, 
co nám zdánlivě odhaluje budoucnost, 
působí, že jsme nakonec ještě bázlivěj-
ší a nervóznější. Kromě toho se z tolika 
takzvaných knih o posledních časech 
nakonec vyklubaly jako vysloveně 
chybné a falešné spekulace, že se mi 
zdá vysoce riskantní jim důvěřovat. Můj 
návrh: modlitby se změnou perspektivy. 
Když Jan ve Zjevení 1 vidí Ježíše, je zřej-
mě zcela ponořen do svých obav o cír-
kev a její budoucnost. Ve dvou verších 
vypráví, že Ježíš k němu hovoří zezadu 

a že se musí otočit, aby Ježíše viděl. (Zj 
1,10.12) Obrátit se v modlitbě k Ježíši 
znamená zcela novou perspektivu. Za-
ujme-li moje myšlenky a mé srdce sláva 
a moc Ježíše, pak mnou nemohou otřást 
lesk tohoto světa a jeho moc.

2. Správné nastavení priorit

Zjevení Janovo začíná odkazem na 
to, že ti, kdo je čtou, jsou blahoslavení. 
První Ježíšova duchovní výzva ve Zjeve-
ní zní (Zj 1,17): „Neboj se!“ To platí pro-
gramově pro celé Zjevení. Dodává odva-
hu, posiluje víru, pomáhá vše překonat 
a dává nám obrovskou naději. A činí tak 
nejen podle lidských měřítek. Toto Ježí-
šovo „Neboj se“ neříká, že vejdu do ne-
beské říše bezbolestně a pohodlně. Ne-
zbavuje mne obětí a utrpení. Ježíš své 
„neboj se“ zdůvodňuje svou vlastní smr-
tí a vzkříšením (Zj 1,17–18): „Neboj se. 
Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem 
mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám 
klíče od smrti i hrobu.“ A když už ani smrt 
není ohrožením mého života, co může 
ještě způsobit, abych zpanikařil?



27ŽIVÉ SLOVO

úvaha k tématu

JoSef hudouSek

ulrich neuenhauSen
vydavaTel a vedoucí foruM 

WiedeneST
offene Türen 3/19, STr. 4–6

Přeložil ToMáš Pala

K prokázání své občanské identity 
potřebujeme obvykle nějaký průkaz. 
Tím může být občanská legitimace 
nebo cestovní pas, případně jiný plat-
ný, úředně ověřený doklad. Těmito 
průkazy jsou pak například povinni 
se prokázat studenti a senioři, kteří si 
nárokují slevu ve veřejných dopravních 
prostředcích. Potencionální zaměstna-
vatel obvykle od uchazeče o zaměst-
nání požaduje vysvědčení, kterým ten 
dotyčný uchazeč doloží své nejvyšší 
dosažené vzdělání. Tak to platí i při 
jednáních na úřadech, kde před jed-
náním s příslušným úředníkem, jsme 
povinni se identifikovat předložením 
úředně ověřeného dokladu.

Ale jak je tomu s naší křesťanskou 
identitou? Mohu doložit to, že jsem 
křesťanem, za kterého se vydávám? 
Někdo by se mohl domnívat, že tako-
vým dokladem by mohlo být potvrzené 
církevní členství doložené záznamem 
v církevní matrice. Takové uvažování 
by ale bylo scestné. V Bibli nic takové-
ho nenacházíme. Boží slovo nás vede 
jinak: ve Skutcích 4,13 máme zazname-
náno svědectví velekněží, kteří vyslý-
chali Petra a Jana. Když viděli odvahu 
obou apoštolů a shledali, že jsou to lidé 
neučení a prostí, žasli a museli vyznat, 
že tito muži bývali s Ježíšem. Oba apoš-
tolové, Petr i Jan, svými praktickými ži-
voty prokázali, že Ježíš je Pánem jejich 
životů. K tomu, že jsou křesťany, nepo-
třebovali žádný identifikační doklad. 
Životy těchto dvou apoštolů byly do-
stačujícím dokladem toho, komu patří.

To, že jsme učedníky svého Pána, by 
mělo poznat naše okolí, ve kterém se 
pohybujeme. To ovšem bude podmíně-
no tím, nakolik své životy vložíme do 
Jeho rukou. Do rukou Toho, který chce 
být Pánem našich životů a jak dalece 
na Něho spolehneme. Mnohdy se tak 
děje v bolestně kritických nelehkých 
chvílích, které na nás právě doléhají. 

Bude-li náš duchovní život povrchní, 
budeme-li jen živořícími křesťany, pak 
lehce splyneme se světským okolím. 
A svět nás tak rozhodně nebude iden-
tifikovat jako ty, kteří jsou nositeli Kris-
tova obrazu.

Křesťan kulhající na obě strany je 
špatným svědkem svého Pána. Má-li 
z nás zářit Kristus, pak to bude teh-
dy, když Ho budeme cele následovat. 
Zamysleme se nad tím, co o tomto du-
chovním růstu od povrchního vztahu 
až k plnému oddání se Pánu Ježíši píše 
Jan Amos Komenský v Labyrintu světa 
a ráji srdce ve 38. kapitole: „… Já ty řeči 
slyše, a že to můj Spasitel, Ježíš Kristus, 
o němž sem i prvé v světě povrchně něco 
slýchal, jest, srozuměv, ne jako v světě 
s bázní a pochybováním, ale s plným potě-
šením a celou dověrností ruce sepna a jemu 
podávaje, řekl jsem: „Teď (zde) jsem, Pane 
můj Ježíši, vezmi mne sobě, tvůj chci býti 
a zůstávati na věky. Mluv služebníku své-
mu a dej, ať poslouchám; pověz, co chceš, 
a dej, ať oblibuji; vzlož (vlož na mne), coť 
se líbí, a dej, ať nesu; obrať mne, k čemu 
chceš, a dej, ať stačuji; poruč, co chceš, a co 
poroučíš, dej: nechť sem já ničímž, aby ty 
sám všecko byl.“

Jak vznešeně nám znějí tato Komen-
ského slova napsaná už téměř před 
čtyřmi stoletími. A ani ta, už místy 
archaická barokní čeština, neubírá nic 
z hloubky a krásy jeho myšlenek; ty 
jsou živé i dnes, stejně jako tomu bylo 
tehdy, když je tento muž psal. Kéž nás 
to povzbudí k hlubším úvahám nad Pís-
mem. Vězme, že identita našeho Pána 
z nás pak bude vyzařovat tím více, čím 
více se k Němu přimkneme, čím více 
s Ním budeme chodit a čím více Mu 
budeme naslouchat. Díky Pánu za tato 
Komenského slova, která každý z nás 
může brát jako to tolik potřebné napo-
menutí i povzbuzení k plnému životu 
v Kristu Ježíši.

Nad strachem nezvítězíme proto, že 
by nás nemohly potkat žádné černé la-
butě. Nezvítězíme nad ním tím, že jsme 
již věděli, co nás potká. Nezvítězíme 
tím, že by nás Ježíš vytrhl na poslední 
chvíli, dřív, než to na zemi bouchne. 
Zvítězíme nad ním tím proto, že smrt 
a život pro nás znamenají jen kratičké 
přerušení nekonečného života, který je 
pro nás realitou již teď. Smrt není nic 
více než dveře, kratičký okamžik tmy, 
dřív, než uslyšíme zarachotit v zámku 
otáčející se klíč a uvidíme světlo, které 
dveřmi vpadne a Ježíše, který nás při-
vítá s otevřenou náručí. Proto na něja-
kých černých labutích nezáleží. Proto 
je to dokonce jedno, když svůj život 
ztratíme (Mt 10,39): „Kdo nalezne svůj ži-
vot, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, 
nalezne jej.“

3. Chápat dokonce i oběti i ztráty 
jako zisk

Nejenže je to jedno, když svůj život 
ztratíme, podle vlastních Ježíšových 
slov je to dokonce zisk! Jestliže tedy 
už nemáme co ztratit, protože i ztráty 
mohou být ziskem, když už nemůžeme 
zůstat ve smrti, protože náš nekonečný 
život začal již teď, jestliže se už nemusí-
me obávat, protože Ježíš má nejen prv-
ní, ale i poslední slovo v našem životě, 
pak naší vyrovnanosti už nestojí nic 
v cestě.

Obtížní sousedé, mrzutosti v práci, 
dlouhotrvající nemoc, ztráta zaměstná-
ní, napětí v církvi, zhroucené sny – se-
znam věcí, které v nás vyvolávají obavy, 
je velmi dlouhý. Připadá těžké věřit, že 
ve vyloženě ztracené situaci něco získá-
me – je to však pravda, předně když ji 
v lásce a trpělivosti Kristově přijmeme. 
Učíme-li se této důvěře, pak můžeme 
vyhlížet s klidem každý den. I když 
věci neprobíhají tak, jak bychom si přá-
li: jsme na straně Vítěze a nemáme co 
ztratit.

Pro mne osobně je to téměř každo-
denní proces. Své obavy musím každé 
ráno znovu odložit u Boha, aby neurčo-
valy můj den a má rozhodnutí. Vyrov-
nanost pro mne není ukolébavkou, nao-
pak. Ale dá se jí naučit, a Duch svatý je 
při tom na naší straně (2Tm 1,7): „Neboť 
Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž du-
cha síly, lásky a rozvahy.“

Křesťanská
identita
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Zjevení
– kniha,  
jež činí 
člověka 
šťastným

Ďábel řádí (Zj 12)

pokračování
Obžaloba a žalobce

Lidé, kteří ve jménu Ježíše neodmít-
nou a nezakážou tyto žalující hlasy, se 
sami příležitostně stanou žalobci, kteří 
procházejí sbory a všude pozorují chy-
by, aby na ně pak vyčítavě poukazovali 
a zpochybňovali integritu bratří a sester.

Tam, kde satan ztratil svého Jóba, pře-
bírají někdy křesťané jeho roli a stávají 
se hlídacími psy církve, aby se rozčilo-
vali nad každým hříchem a každou chy-
bou. Naší úlohou však není vznášení 
obžaloby ani na sebe ani na druhé, to 
byl satanův úkol. My nemusíme učinit 
víc než hřích přiznat, požádat o od-
puštění, pokud možno napravit škody 
a pak se znovu vydat radostně na cestu 
s Bohem. Vítězství nad satanem nebylo 
dosaženo námi, nýbrž Ježíšem Kristem. 
Na nás je, abychom Ježíši důvěřovali 
a nedali se zastrašit.

Protivníkova strategie
Z Bible víme, že satan sleduje dvě 

strategie:

1. Satan je svůdce, který nám přátel-
sky klade ruku na ramena a říká: „Udě-
lej to přece! Vždyť to dělají všichni. To 
není nic špatného, jsi jen upjatý a zá-
konický. Udělá ti to radost, potřebuješ 

to, vždyť si jinak nic nedopřeješ. Buď 
přívětivý sám k sobě, vždyť si to zaslou-
žíš!“ Jakmile jeho hlasu začne člověk 
naslouchat, mluví tentýž „přítel“ o něco 
později úplně jinou řečí: „Co jsi to jen 
udělal? Ty chceš být přece křesťanem! 
Jak se ti to jen mohlo stát? Doufám, že 
si toho nikdo nevšiml. Nechej si to pro 
sebe, jinak budeš v očích druhých lidí 
úplná nula. Hlavně, že je fasáda v po-
řádku. Ty vlastně nevěříš opravdově, ji-
nak bys to neudělal. Možná s tebou Bůh 
vůbec není a ty si to vše jen namlouváš.“

Satan svádí, aby pak mohl vznést 
žalobu. On je tím nejhorším přítelem, 
jakého byste mohli mít. A jeho cíl je jas-
ný: Když nemůže oddělit Boha od nás, 
pak oddělí od Boha nás. Kdo poslouchá 
jeho hlas, potlačí své svědomí a svůj 
hřích zamlčí, kdo dál hraje tu zbožnou 
hru, aby nebyl nápadný, kdo ze strachu 
žije se lží a špatným svědomím, aby 
nebyl druhými považován za hříšníka, 
který ztratil svou víru v Boha (srov. 1Tm 
1,18–20).

2. Satan je pronásledovatel. Řve a za-
strašuje (1Pt 5,8), bere věřícím to, co 
vlastní, jejich jistotu, a dokonce i život. 
Navzdory Jobovi je stále ještě přesvěd-
čen, že lidé, kteří Bohu důvěřují, to činí 
jen po dobu, kdy z toho mají přímé 
a hmatatelné výhody. Zasáhne-li člově-
ka, přichází ďábelské poselství: „Možná 

jsi udělal chybu, možná tě Bůh už nemá 
rád?! Nebo: svou víru si jen namlouváš. 
S Ježíšem ti to nebude fungovat. Nechal 
jsi se zmást. Nebo: zhřešil jsi a Bůh už ti 
nebude žehnat.“ Nový zákon dává jasný 
pokyn, jak mají křesťané na tento hlas 
reagovat: odolat! (Ef 6,10nn; 1Pt 5,9; Jk 
4,7) A to znamená: věřit navzdory hlasu 
svůdce, který člověka zastrašuje.

Shrnutí

Věřit navzdory: To byla velká výzva 
pro křesťanskou církev v 1. století. Ne-
byla moc velká, její přežití nebylo vůbec 
jisté a poslední apoštol byl sice naživu, 
ale ve vyhnanství. Byla spousta zmatků 
kvůli falešnému učení, a ještě více bylo 
kompromisů, protože celá řada křesťa-
nů svou pohanskou minulost chrámové 
prostituce a obětí modlám hladce inte-
grovala do své křesťanské víry. S církví 
to tedy nevypadalo dobře. Nad vším 
tehdy visel meč, jak nad židovskými ob-
cemi, z nichž mesiánská obec povstala, 
tak nad římským státem, s nímž byla 
církev ve stínu židovského náboženství 
dlouho spojena, ale nyní přecházel stá-
le více ke konfrontačnímu kurzu. Satan 
řval jako lev. Zda to křesťané ustojí, zda 
se budou držet Ježíše nebo zda se s kři-
kem rozutečou, to byla otevřená otázka.

Zjevení 12 nyní popisuje skutečné po-
zadí pronásledování a zmatku (v. 12):

16
. d

íl
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„Proto jásejte, nebesa a všichni, 
kdo v nich přebýváte! 
Běda však zemi i moři, 

neboť sestoupil k vám ďábel, 
plný zlosti, protože ví, jak málo 

času mu zbývá.“

Těžkosti a výzvy křesťanského spole-
čenství nejsou znamením toho, že by se 
snad Bůh stáhl ze scény. Právě naopak: 
protože už křesťané nejsou vystaveni 
žalobě, ďábel zuří a všemožně se je sna-
ží v jejich víře zastrašit. Odpor a pře-
kážky nejsou znakem nedostatku víry 
nebo toho, že by se Bůh vzdálil, nýbrž 
znakem pro vítězství.

Výše jsme si na textu z Ř 8,31nn jasně 
ukázali, že křesťané jsou nyní od každé 
obžaloby osvobozeni. Pavel v Listu Ří-
manům pokračuje (v. 35–39):

Kdo nás odloučí od lásky 
Kristovy? Snad soužení nebo 
úzkost, pronásledování nebo 

hlad, bída, nebezpečí nebo meč? 
Jak je psáno: „Denně jsme pro 

tebe vydáváni na smrt, jsme jako 
ovce určené na porážku.“ Ale 

v tom ve všem slavně vítězíme 
mocí toho, který si nás zamiloval. 

Jsem jist, že ani smrt ani život, 
ani andělé ani mocnosti, ani 
přítomnost ani budoucnost, 

ani žádná moc, ani výšiny ani 
hlubiny, ani co jiného v celém 

tvorstvu nedokáže nás odloučit 
od lásky Boží, která je v Kristu 

Ježíši, našem Pánu.

Budeme pronásledováni. Budeme 
utlačováni. Budeme trpět. Budeme 
umírat. Přesto však nikdy nebudeme 
odděleni od Kristovy lásky. Proti nám 
stojí lidé. Máme proti sobě také padlé 
anděly. Máme proti sobě temné moc-
nosti. Přesto nás nikdo nemůže oddělit 
od lásky v Ježíši.

Vláda šelem (Zj 13)
Tato kapitola je pokračováním 12. 

kapitoly knihy Zjevení: Ďábel ztrácí 
jako prokurátor svého Joba, byl svržen 
z nebe, protože už mu nikdo nechtěl na-

slouchat. Jeho hněv je obrovský a chce 
mu dát průchod na učednících Ježíše 
Krista (Zj 12,17 – 13,1):

Drak v hněvu vůči té ženě 
rozpoutal válku proti ostatnímu 
jejímu potomstvu, proti těm, kdo 
zachovávají přikázání Boží a drží 

se svědectví Ježíšova. A drak se 
postavil na břeh moře. Tu jsem 

viděl, jak se z moře vynořila 
dravá šelma o deseti rozích 

a sedmi hlavách; na těch rozích 
deset královských korun a na 
hlavách jména urážející Boha.

Ve 12. kapitole se dovídáme o ďáblo-
vě motivaci a záměrech, v kapitole 13 
o jeho strategii.

Na cestě ke světovládě

Šelma, kterou drak nechá vystoupit 
z moře, má sedm hlav a deset rohů, na 
každém z nich korunu. Koruna je zna-
kem královské důstojnosti. Hlavy a rohy 
představují krále či vládce (Zj 17,9–12):
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Ať pochopí ten, komu je dána 
moudrost. Sedm hlav je sedm 

pahorků, na nichž ta žena sedí, 
a také sedm králů: pět jich padlo, 
jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. 

Až přijde, bude smět zůstat jen 
nakrátko. A ta dravá šelma, 

která byla a není, je osmý král, 
a přece jeden z těch sedmi; jde 

však do záhuby. Deset rohů, které 
jsi viděl, je deset králů, kteří se 

ještě vlády neujali, ale v jedinou 
hodinu přijmou královskou moc 

spolu se šelmou.

Sedm hlav ztělesňuje sedm králů. 
Sedm pahorků, které jsou představeny 
souběžně, jsou obrazem Říma, který 
byl postaven na sedmi pahorcích. Tak-
že Jan vidí v té šelmě a sedmi hlavách 
římské císaře. Těch deset rohů není při-
řazeno Římu, neboť králové, kteří jsou 
zde osloveni, ještě nemají žádné králov-
ství. Objeví se někdy později, pak ale 
jen na krátký čas. Výše již bylo osvětle-
no, že společně se šelmou povedou po-
slední velkou bitvu proti Beránkovi (viz. 
vysvětlení ke Zj 11).

Z tohoto obrazu je zřejmé, že šelma 
zde nepředstavuje jednoho z vládců, 
nýbrž vícero. Číslo 7 jako číselný sym-
bol úplnosti ve vztahu ke zmíněným 
hlavám by mohlo být chápáno sym-
bolicky: nejde o přesně sedm vládců, 
nýbrž o úplný počet vládců, pravděpo-
dobně mnohem více než sedm. Janovi 
bylo jasné, že císař Domicián k těmto 
„hlavám“ patří.

Šelma šelem

Ta šelma, kterou jsem viděl, byla 
jako levhart, její nohy jako tlapy 
medvěda a její tlama jako tlama 
lví. A drak jí dal svou sílu i trůn 

i velikou moc. (Zj 13,2)

Ty tři šelmy, s nimiž je jedna ze šelem 
srovnávána, jsou zřejmým odkazem na 
knihu Daniel (7,3–7):

A z moře vystoupila čtyři 
veliká zvířata, odlišná jedno od 

druhého. První bylo jako lev 
a mělo orlí křídla. Viděl jsem, že 
mu byla křídla oškubána, bylo 

pozvednuto od země a postaveno 
na nohy jako člověk a dáno mu 

lidské srdce. Hle, další zvíře, 
druhé, se podobalo medvědu. 

Bylo postaveno tváří k jedné 
straně. Mělo v tlamě mezi zuby 

tři žebra a bylo mu řečeno: 
‚Vstaň a hojně se nažer masa!‘ 

Potom jsem viděl, hle, další 
zvíře bylo jako levhart a mělo 
na hřbetě čtyři ptačí křídla. 

Bylo to zvíře čtyřhlavé a byla 
mu dána vladařská moc. Potom 
jsem v nočním vidění viděl, hle, 
čtvrté zvíře, strašné, příšerné 

a mimořádně mocné. Mělo 
veliké železné zuby, žralo a drtilo 

a zbytek rozšlapávalo svýma 
nohama. Bylo odlišné ode všech 
předešlých zvířat a mělo deset 

rohů.

Obraz z Daniela 7 se podobá tomu ze 
Zjevení 13:

Daniel 7 Zjevení 13
lev

medvěd
panter/leopard

panter/leopard
medvěd

lev
4 zvířata 1 šelma

3 zvířata s 1 hlavou,
1 zvíře se 4 hlavami,

součet hlav je 7

7 hlav

4. zvíře s 10 rohy 10 rohů

To, že ve Zjevení 13 jsou shrnuty 
všechny vlastnosti těchto čtyř šelem do 
jedné jediné, potvrzuje její mimořádně 
velkou moc: byla jí osobně předána sa-
tanem.

U Daniela představují čtyři zvířata 
čtyři světové říše: Babylon, Persii, Řec-
ko a (Danielovi zatím neznámý) Řím. 
Ve Zjevení 13 je už řeč jen o jedné šel-
mě, totiž o Římu. V této šelmě se však 
sjednocuje všechna moc světa v jednu 

jedinečnou, která tu doposavad nebyla, 
autokracii nad všemi národy (13,7).

Vzkříšení jako plagiát

Jedna z jejích hlav vypadala jako 
smrtelně raněná, ale ta rána se 
zahojila. A celá země v obdivu 
šla za tou šelmou; klekali před 

drakem, protože dal té šelmě svou 
moc, a klekali také před šelmou 
a volali: „Kdo se může rovnat té 
dravé šelmě, kdo se odváží s ní 

bojovat?“ 
(Zjevení 13,3–4)

Ta šelma má ještě jednu zvláštní vlast-
nost: vypadá, jako by byla smrtelně ra-
něná. Zůstává však zázračným způso-
bem při životě. Ta formulace „smrtelně 
zraněná“ je téměř identická se šestým 
veršem páté kapitoly Zjevení, kde je 
takto popsán Boží Beránek.

Ta šelma není zvířetem náhodou, je 
protikladem k jinému zvířeti, Beránko-
vi. Jako protikladný koncept k Beránko-
vi je zároveň imitací: podobně jako Be-
ránek vypadá, že je zabitá, a stejně jako 
Beránek zůstává také zázračným způso-
bem při životě. Šelma je uctívána jako 
Beránek. A jako je Bůh uctíván, coby 
Otec Ježíše Krista, tak je uctíván drak 
jako ten, kdo propůjčuje moc šelmě.

Smrtelná rána šelmy však není ránou, 
jež by posloužila záchraně lidstva. Její 
jedinou funkcí je, aby udělala na lidi 
dojem a sváděla je, aby šelmu a draka 
uctívali a odvrátili se od Boha.

Starověkému čtenáři by se při tomto 
vyobrazení mohla vybavit legenda, kte-
rá mezi lidmi od smrti císaře Nera ko-
lovala. Šlo v ní o to, že Nero znovu ožil 
a spojil se s Parthy, úhlavními nepřáteli 
Říma, a s jejich pomocí dobyl Řím. Tato 
legenda o zemřelém a zmrtvýchvstalém 
Nerovi se jmenuje nero redivivus.

Ježíš Kristus 
(Zjevení 5–7)

Antikrist 
(Zjevení 13)

7 rohů 10 rohů

jako zabitý smrtelná rána, jako 
zabitý

vzkříšen uzdraven

uctívání Otce a Syna uctívání draka a šelmy

zázraky a znamení, rány velká znamení

zapečetění 144.000 znamení uctívačům
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recenzia

Jana Čížová

levi lusko Očami leva
Kumran, 2017, 193 strán

Kniha Očami leva vyzerá na prvý po-
hľad ako kniha o utrpení. A do určitej 
miery aj je, svedčí o tom podnadpis, 
ktorého prvá časť znie: Čeliť neznesiteľ-
nej bolesti. No viac ako o utrpení je táto 
kniha o povzbudení a o nádeji, o čom 
hovorí druhá časť podnadpi-
su: Nájsť neuveriteľnú silu. 
A práve kvôli tej druhej časti 
som ju vzala do rúk a pustila 
sa do čítania. Autor sa v tej-
to knihe nevenuje skúmaniu 
utrpenia ako takého, ale za-
meriava sa na hľadanie spôso-
bov, ako cez obdobie utrpenia 
prejsť.

Táto kniha nevykresľuje 
iba teóriu, ale hovorí o prak-
tických skúsenostiach z au-
torovho života. Hovorí o tom, 
ako on sám hľadal Božiu ces-
tu, kráčal po nej, prekonával 
prekážky a skúšky a hľadal 
východiská. Autor hovorí 
o svojom detstve, mladosti, 
o odovzdaní sa Bohu a hľa-
daní svojho miesta v Božej 
službe. A asi najviac hovorí 
o tej najťažšej skúške, ktorá 
ho v živote postretla – o strate 
svojej päťročnej dcéry, ktorá 
náhle, bez varovania opustila 
tento svet. Hovorí veľmi ot-
vorene o bolesti, ktorú on aj 
celá jeho rodina po jej smrti 
prežívali. No predovšetkým 
hovorí o tom, ako možno cez 
toto údolie prejsť a dokonca 
z neho aj niečo pozitívne zís-
kať. Napriek naozaj ťažkým 
momentom, ktoré čitateľovi 
vháňajú slzy do očí, je táto kni-
ha plná nádeje, povzbudenia a inšpirá-
cie. Je napísaná veľmi sviežim a ľahko 
zrozumiteľným spôsobom.

V knihe sa dočítate mnoho dôležitých 
vecí. Dočítate sa napríklad, aké dôležité 
je otvoriť oči a naučiť sa vidieť nevidi-
teľné. Aké dôležité je vedieť, ako veľmi 
na každom jednom z nás záleží. Potre-
bujeme mať jasno v tom, kam a k čomu 
sme boli povolaní. Potrebujeme vedieť, 

aké dary sme dostali a predovšetkým 
poznať hodnotu týchto darov, a tiež 
hodnotu nás samých. Potrebujeme tiež 
vedieť, že Pán Ježiš prišiel na tento svet 
a do našich životov zahasiť temnotu 
samoty, strachu, beznádeje, viny… a aj 
smrti. V knihe zaznieva aj jasná zvesť 
evanjelia.

Dočítate sa tiež o dôležitosti kotvy 
a o tom, že kotva bez lana nebude veľmi 
funkčná. Na lane veľmi záleží. V knihe 
sa samozrejme dočítate aj to, čo je tým-
to lanom a ako ho udržiavať napnuté. 
V tejto súvislosti autor okrem iného veľ-
mi pekne opisuje naše vzájomné prepo-
jenie. Vďaka kotve a lanu, ktoré siahajú 
až tam, do Božej svätyne, môžeme byť 
v spojení so všetkými, ktorí tiež milujú 
Boha. Bez ohľadu na to, či sú blízko ale-

bo ďaleko, či sú ešte tu na zemi, alebo 
už odišli do nebeského domova.

Autor hovorí tiež o tom, aké užitočné 
môže byť uvedomenie si vlastnej smr-
teľnosti a túžba po domove, alebo čo 
znamená žiť s pohľadom upretým na 
nedeľu – tú našu pozemskú i tú „ne-

beskú“. Hovorí tiež o dôleži-
tosti prípravy a zapúšťania 
koreňov. Búrky často odhalia 
základy, na ktorých stojíme. 
Ale búrka nie je najvhodnej-
ším časom na ich budovanie. 
A na druhej strane, bez bú-
rok, na tichej hladine v bez-
vetrí, sa ešte nikto nestal sku-
točne dobrým námorníkom.

Ďalším z obrazov, ktoré 
autor používa, je prirovnanie 
bolesti k mikrofónu. Bolesť 
môže byť ako mikrofón, kto-
rý zosilní náš hlas. Keď sa 
pozrieme na takého Jozefa, 
Dávida alebo apoštola Pavla, 
aký vplyv malo prežité utr-
penie na silu ich svedectva, 
na možnosť ovplyvniť životy 
iných? Možno po čase zistí-
me, že ani naša bolesť nebola 
zbytočná. Je len na nás, či vy-
užijeme mikrofón a pódium, 
ktoré nám boli dané.

Toto bolo len zopár myšlie-
nok na ukážku, v knihe náj-
dete ešte ďalšie dôležité veci, 
ktoré vám na ceste utrpenia 
pomôžu kráčať vpred. Alebo 
vás na túto cestu môžu aspoň 
trochu pripraviť.

Ako autor v úvode hovorí, 
túto knihu nenapísal iba pre 
ľudí, ktorí sa vyrovnávajú so 

stratou dieťaťa alebo blízkeho 
človeka. Kniha je určená každému, kto 
zažil vo svojom živote nejakú stratu, či 
už išlo o manželstvo, zdravie, prácu, 
životné plány či sny… Autor poukazuje 
na fakt, že Boh sa z našich strát neteší 
a neočakáva to ani od nás. Boh vie, že 
nás to bolí. Ale ak Mu budeme dôvero-
vať, rád nám ukáže, že On môže akékoľ-
vek črepy premeniť na víťazstvo.
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Během prázdnin probíhají nejrůz-
nější rekreační a dovolenkové pobyty. 
Křesťané nejsou výjimkou. Máme po-
byty pro děti, pro dorostence, mládež 
i pro celou rodinu. Jsme za tuto výsadu 
Pánu Bohu vděčni, protože tomu tak 
vždycky nebývalo. Dříve se společné 
pobyty křesťanů, zejména mladých lidí, 
musely konat tajně a s rizikem postihu 
těch, kdo je organizovali. Vážíme si té 
změny? Jsme za ni vděčni? A dovedeme 
ji náležitě využít?

O průběhu jednoho takového letoš-
ního pobytu bych se s vámi rád podělil, 
protože byl svým způsobem překvapi-
vý a výjimečný. Organizovali ho brat-
ří z Karlových Varů. Původně se měl 
konat v samotném srdci Českého ráje 
poblíž Sobotky. Všechno probíhalo, jak 
to bývá zvykem. Organizátoři vyhledali 
včas (rok předem) místo, vyhovující jak 
cenově, tak i vybavením. Majitel hote-
lu vyžadoval zaplacení nemalé kauce. 
Ta byla zaplacena, a všichni se těšili na 
hezkou dovolenou. Jenže došlo k nemi-
lému překvapení a závažné komplikaci. 
Hotel nám 27. 5. 2019 oznámil, že náš 
od loňského srpna rezervovaný termín, 
mnohonásobně potvrzený korespon-
dencí o cenách a počtech pokojů apod., 
která probíhala od listopadu 2018 až 
do konce května letošního roku, nám 
nemohou poskytnout. Údajně kvůli po-
čítačové chybě je náš termín od loňska 
rezervován pro jinou skupinu. Majitel 
si to jednoduše rozmyslel a rozhodl se 
nám hotel nepronajmout.

Ti, kdo organizují podobné pobyty, 
velmi dobře vědí, že sehnat v červnu 
pobyt pro cca 70 lidí na červenec je vel-
mi složitá věc. Zvlášť když měl splňovat 
naše cenové možnosti a také aspoň tro-
chu atraktivitu prostředí. Věc kompli-
kovalo i to, že se majitel hotelu neměl 
k tomu, aby vrátil několika desetitisíco-
vou vybranou zálohu.

Jsem moc vděčný organizátorům, že 
to nevzdali a hledali dál. Našli náhrad-
ní místo v Benecku v Krkonoších, kde 
se již podobné akce konaly vícekrát 
na různých místech. Mělo to jen jednu 

ohlédnutí za pobytem
v Krkonoších
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komplikaci. V hotelu již měla akci jiná 
skupina (maminky s dětmi), která měla 
obsazenu asi polovinu hotelu. Hotel 
nám nabídl možnost stravy, pořádání 
seminářů a ubytování ve volných kapa-
citách a pro přebytek zájemců zajistil 
ubytování ve velmi blízkých penzio-
nech.

Pak přišel den „D“ a my se sjeli 
z různých míst naší vlasti ke společné-
mu pobytu u Božího slova. Jako hosta 
jsme měli br. Dr. Jiřího Beneše, který 
nás, jako docent na teologické fakultě, 
velmi důkladně uvedl do knihy Žalmů 
a některé vybrané s námi probral. Jsem 
moc Pánu Bohu vděčný za to, že existu-
jí i dnes věřící biblicky věrní teologové. 
Jsou velkým přínosem. Škoda jen, že 
podle jeho povzdechu, jen málo stu-
dentů má opravdový vztah k Bibli jako 
k Božímu slovu. Po jeho odjezdu nás 
uváděl bratr Petr Húšť do evangelijních 
příběhů, které nás sice „provokují“, ale 
ve skutečnosti nás vedou k zamyšlení, 
zda náš život nepotřebuje, v určité ob-
lasti, změnu. Zde je výčet názvů jednot-
livých témat: Nejstarší a nejvýnosnější 
řemeslo (L 7,36–50), Ježíš a Samařanka 
(J 4), Kdo je můj bližní (L 10,25–37), Lis-
tí nebo plody (Mt 11,12–14.20–23) a Pří-
běh staršího syna (L 15,25–32).

Tato biblická zamyšlení byla velmi 
podnětná. Myslím, že v nás zanechala 
touhu něco ve svém životě změnit. Ne-
být zaměřen jen na sebe, své starosti 
a své ambice, ale vnímat Boha a naše 
bližní. Uvědomit si, že k nim máme své 
závazky. Ale to není to nejpodstatnější, 
co bych vám rád sdělil.

Celý pobyt mne vedl k zamyšlení, 
jak předivně Pán Bůh jedná, aby to, co 
jsme se při seminářích učili teoreticky, 
jsme se také usilovali převést do praxe. 
Zabránil nám v pobytu v hotelu, který 
jsme měli mít jen pro sebe a poslal nás 
do hotelu, kde byly dvě zhruba stejně 
velké skupiny hostů: náš křesťanský po-
byt a paralelně s námi pobyt maminek 
s dětmi. Polovinu jídelny jsme okupova-
li my, ve druhé byly maminky s dětmi. 
Měli jsme program v klubovně a v sou-
sední klubovně měly program mamin-
ky. Takže jsme na sebe neustále „nará-
želi“. A to bylo to, co Pán Bůh chtěl. Ne-
chtěl nás mít v křesťanském „ghettu“, 
ale v úplně obyčejném kontaktu s lidmi 
nekřesťany. A pak se začalo něco dít!

Začínali jsme svůj program, jak už 
to bývá zvykem, zpěvem křesťanských 

Tomáš Pala
s manželkou 
Bronislavou 
vychoval dvě děti, 
je dědečkem tří 
vnoučat, autor 
mnoha křesťanských 
publikací a článků.

písní. Maminky začínaly svůj program 
o něco málo později, takže některé 
z nich zpěv s doprovodem zaujal a při-
šly „nakouknout“. Naše aktivní sestry 
je pozvaly dál. A pak přišly na nápad, 
že bychom jim mohli nabídnout „zpí-
vání pro děti“. Začali jsme se za tyto 
maminky modlit ráno při modliteb-
ní chvilce. Nápad se „kupodivu“ ujal 
a sousední skupina ho také akceptova-
la. Na jejich nástěnce s programem se 
po dohodě času objevila kolonka, která 
nabízela pro zájemce zpívání pro děti. 
Zapsalo se osm maminek. A v naší 
skupině se objevila pracovní skupin-
ka, která připravila program na 45 mi-
nut. Začínal písní „Díky za každé nové 
ráno“. Pak následovaly „ukazovací“ pís-
ničky pro děti: „Kdo stvořil hvězdičky“, 
„Pam, pam pampelišky“ a „Muž moud-
rý stavěl dům svůj na skále“.

A v dohodnutou dobu maminky 
i s dětmi opravdu přišly. Mám dojem, 
že jich bylo více než osm, protože v naší 
klubovně bylo najednou asi 20 „cizích“ 
dětí. Ty nadšeně zpívaly tyto jednodu-
ché dětské písničky a snažily se ukazo-
vat, jak jim to předváděly naše děti. Po 
písničce „Muž moudrý“ sestra Věrka 
Húšťová požádala dobrovolníky, dětské 
zástupce hostí, aby z lega postavili dům 
na skále a dům na písku. A děti horlivě 
stavěly. A pak na její pokyn dělaly s vel-
kým nadšením vítr a bouři, až se dům, 
postavený na písku, tedy na žluté fólii, 
zřítil. Pak následovalo kratičké vysvět-
lení, co tím Pán Ježíš myslel. A na závěr 
píseň „Jak úžasná musí ta láska být“. 
Celý program trval přesně dohodnu-
tých 45 minut. Mohu dosvědčit, že mi 
běhal až mráz po zádech, když jsem vi-
děl, jak v těch jednoduchých prostých 
dětských písničkách ze zpěvníku Písně 
nového života je jasně a srozumitelně, 
a přitom tak nenásilně a přirozeně ob-
saženo pozvání k Pánu Ježíši i to, co 
pro nás Pán Bůh dělá. A výsledek? V jí-
delně jsme se od té doby trochu „pro-
míchali“, už to nebyly zcela dvě separé 
skupiny. A také došlo k mnoha násled-
ným rozhovorům venku před hotelem, 
či při setkání v přírodě.

Tento pobyt byl výjimečný ještě i ji-
nou věcí – byli mezi námi Gedeoni. 
Pod vlivem této události možná došlo 
k dalšímu podnětu, který jsme pak 
v ranních modlitbách předkládali Bohu 
a který jsme také realizovali. Po rozho-
voru s majitelem hotelu jsme objednali 
dovoz příslušného počtu gedeonských 

Nových zákonů a ty jsme pak zanechali 
ve všech pokojích, a to nejen v našem 
hotelu, ale i v přilehlých penzionech, 
které jsme obývali. My jsme ve svém 
penzionu zanechali kromě Nových zá-
konů ještě i knížky „Pět klíčových otá-
zek křesťanství“. Při rozloučení jsme 
na to majitele penzionu, který si pokoje 
osobně přejímal a čekal na jednotlivé 
hosty u stolku, upozornili. Můj spo-
lubydlící mu řekl, že si ji může přečíst 
také. A pan „domácí“ se s úsměvem na 
něj podíval a ukázal mu obálku knížky, 
kterou si mezitím četl a odpověděl: „Já 
si ji právě čtu!“ Byl to nesmírně zaměst-
naný mladý muž, který měl kromě pen-
zionu i své vlastní občanské zaměstnání 
a rodinu. Využíval tedy nabídnuté chvil-
ky volna. Velmi přátelsky jsme se s ním 
rozloučili.

Pro mne osobně byl tento pobyt vý-
jimečný i tím, že jsem se mohl setkat 
s několika bratry, které znám již více 
než 50 let. A jsem si téměř jist tím, že to 
bylo naše poslední setkání na této zemi. 
Znovu se nejspíš shledáme až „doma“ 
u Pána. O to víc jsem za to vděčný.

Dalo by se toho napsat mnohem více. 
Například o krásné přírodě Krkonoš, 
nebo o výletu do Českého ráje na Hru-
bou Skálu, o spoustě borůvek, na kte-
rých jsme si pochutnali, ale i o tom, že 
nám Pán Bůh dal příhodné počasí. Ne-
sužovaly nás ani deště, ani neúnosné ve-
dro. Ale to nejdůležitější pro mne bylo 
to, o čem jsem vám právě napsal – že 
je možné přiblížit se naprosto přiroze-
ně lidem kolem nás a že nám Pán Bůh 
takové příležitosti připravuje zcela pře-
kvapivě a nečekaně, třeba i prostřed-
nictvím hoteliéra, který se nezachoval 
tak, jak se sluší a patří. Cesty Páně jsou 
opravdu nevyzpytatelné! On nechce, 
abychom byli uzavřenou společností, 
sami ve svém soukromém ráji, ale aby-
chom mysleli i na své bližní, s nimiž se 
setkáváme. Jsem za ně vděčný a chci je 
předkládat Pánu. On přece slíbil, že se 
jeho Slovo nevrátí s prázdnou! (Iz 55,11)
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oliver a ľuba vyhnánkovci

Monika Kozárová
Stať sa Božím darom

Monika sa narodila 10. januára 1974 
a detstvo i dospievanie prežila na Lip-
tove. Vyrastala v rodine so svojou ma-
mou a nevlastným otcom, kde časom 
pribudli aj ďalší dvaja súrodenci. Mala 
tiež vlastného brata, ktorý vyrastal s ich 
otcom. Zvlášť blízky vzťah mala so 
svojimi starými rodičmi, u ktorých aj 
bývala niekoľko rokov počas strednej 
školy. A už tu, na začiatku jej živo-
ta, sa objavili vlastnosti, ktoré sa ako 
niť prepletali celým jej životom. Tu 
si osvojila pracovitosť a naučila sa 
variť a gazdovať v skromných pome-
roch i obetavo sa starať o druhých – 
vytvárať domov.

Obrat v Monikinom živote nastal 
s nástupom na vysokoškolské štú-
dium v Nitre. Starý ocko ju v tom 
podporoval, hoci mu bolo ťažko 
rozlúčiť sa so svojou „gazdinkou“. 
V Nitre sa dostala do veľmi dob-
rého kolektívu spolužiakov, ktorí 
jej boli oporou. Niektorí z nich, 
členovia skupiniek Vysokoškolské-
ho biblického hnutia, sa jej zauja-
li a svedčili jej. Vďaka nim mohla 
v Bohu spoznať svojho skutočného 
milujúceho Otca, ktorý má jej život 
v rukách. Tu spoznala aj veriacich 
ľudí v spoločenstve Kresťanského 
zboru v Nitre.

Po promovaní za inžinierku poľ-
nohospodárstva si našla prácu vo svo-
jom odbore v Bratislave, kde pracovala 
s prestávkami až do roku 2018. Vďaka 
svojej pracovitosti si dokázala poradiť 
so stále náročnejšími úlohami. Dobre 
odvedená práca a dobré vzťahy so spo-
lupracovníkmi boli pre ňu vždy dôleži-
tejšie než odmena a uznanie.

Po príchode do neznámeho mesta 
našla oporu a zázemie v skupine ab-
solventov VBH. Duchovným domovom 
sa je stal Kresťanský zbor v Bratislave-
Rači. Tu sa bližšie spoznala s Petrom 
Kozárom a na Vianoce 1998 sa – pre 
ňu úplne nečakane – začal rozvíjať ich 
dôverný vzťah. Svadbu mali vo februári 
2000 a spolu prežili bezmála 20 rokov. 
Tu sa v jej živote opäť prejavila schop-
nosť vytvárať domov. To vedomie, že sa 

máme ku komu vrátiť, že niekto na nás 
čaká a teší sa na nás.

Apoštol Peter nám pripomína, že vy-
skúšaná viera je oveľa cennejšia ako 
zlato. Za krátky čas po svadbe mladú 
rodinu potešilo, keď zistili, že čakajú 
svoje prvé dieťa. A vzápätí ich vyde-
silo, keď zistili, že Monika má vážnu 
srdcovú vadu, ktorá ohrozuje život jej 

aj bábätka. Navzdory lekárom, ktorí 
radili tehotenstvo ukončiť a riešiť Mo-
nikin zdravotný stav, sa Kozárovci roz-
hodli dôverovať Pánu Bohu a ponechať 
si dieťatko. A Pán Boh sa oslávil, a tak 
sa Monika doslova stala domovom i pre 
Dorotku, ktorá sa narodila v marci 2001. 
Pán Boh zachoval aj Monikino srdce, 
takže ešte niekoľko rokov vydržalo bez 
ujmy, až do roku 2006, keď sa Monika 
podrobila veľmi vážnej operácii. Po celé 
tie roky veľmi oceňovala záujem a mod-
litby kresťanov, ktorí ju mali radi a pri-
hovárali sa za ňu.

Vo vedomí, že ďalšie vlastné dieťa 
už nebudú mať, sa Kozárovci rozhodli 
prijať do svojej rodiny Miška – prišiel 
k nim na Vianoce 2009 a odvtedy vytvá-
rala Monika domov pre troch ľudí.

Monika bola drobná nenápadná žena 
s veľkým srdcom, zvlášť pre všetkých, 
ktorým niečo chýbalo. Vždy sa rada po-
rozprávala so staršími ľuďmi, ktorým 
už chýbali blízki. Venovala čas deťom, 
niekoľko rokov vo voľnočasovom KLIP 
KLAP KLUBE v zbore, na denných tá-
boroch aj v nedeľnej besiedke. Záležalo 
jej na zdravých manželstvách, iniciovala 

niekoľko manželských víkendoviek 
a dve série Manželských večerov. Nie-
koľko rokov hostila domáce skupinky.

Dlho túžila po vlastnom domčeku 
so záhradkou. Nikdy sa jej to nespl-
nilo. Po 15 rokoch bývania v prena-
jatých bytoch v Bratislave ju túžba 
napokon priviedla do veľkého domu 
v Modre-Harmónii, rekreačného 
a školiaceho zariadenia Kresťanské-
ho centra Berea.

Na tomto mieste v Monike postup-
ne dozrelo rozhodnutie opustiť dob-
re platenú prácu a starať sa o hostí 
v zariadení. Kolegovia sa s ňou lúčili 
neradi, pre mnohých sa za tie roky 
stala viac než len spolupracovníč-
kou. Monika na seba postupne pre-
brala zodpovednosť prevádzkarky 
chaty a hostiteľky. Tešila sa na hostí, 
predovšetkým na „domácich viery“, 
ktorým tu chcela, hoci na krátky čas, 
vytvoriť domov.

Pán Ježiš pre ňu pripravoval domov 
rovnako ako ho ona pripravovala 

pre druhých. Prišiel pre ňu a vzal si ju 
domov 18. novembra 2019 pri príprave 
chaty pre ďalších hostí. Vo svojej smrti 
bola rovnaká ako v živote – pracovitá, 
skromná, vytvárala domov a chcela tu 
byť pre druhých ľudí. Bola pre nás Bo-
žím darom. Verne odrážala Boha, ktorý 
sa darováva ľuďom. Svojím náhlym od-
chodom sa pre nás stala otázkou: Na 
koho sa spoliehame? Do čoho investuje-
me svoj život? Sme pre druhých Božím 
darom?

Za Moniku, tak ako za všetky dobré 
dary, môžeme nášmu nebeskému Otco-
vi už len ďakovať. No môžeme sa i tešiť, 
že raz všetci prídeme domov a znova sa 
zvítame.
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informace

Dva příběhy spojené
s FusionemAndy, Český Těšín (únor 2018)

S Fusionem jsem se seznámil přes 
školu, kde nám řekli, že jdeme na něja-
ký rock–pop soubor do místního kina, 
takže jsem automaticky předpokládal, 
že to bude nějaká banda zoufalců, co si 
tam někde něco brnká a snaží se nevy-
dávat zvuky, podobné kočce, co ji tahají 
za ocas. Ale světe div se, ono to znělo 
dost obstojně, řekl bych až skvěle. Když 
jsem se dozvěděl, že něco takového se 
plánuje zřídit i v tom našem maloměstě 
a že je to tak 15 metrů od našeho bytu, 
a mezi námi, bylo tam i jídlo, tak se 
jednoduše nedalo říct ne. Prvních pár 
zkoušek jsme se seznamovali, ale netr-
valo dlouho a stala se z nás v podstatě 
rodina. Byli jsme jako jeden, nikdy jsem 
se nikde necítil tak dobře jako tam. 
V průběhu celého Fusionu byla různá 
zamyšlení, debaty a už jenom být v pří-
tomnosti tolika zapálených křesťanů 
mě donutilo se trochu zamyslet na tím, 
kdo to vlastně ten Bůh je. Samozřejmě 
o Bohu jsem už slyšel, ale nikdy jsem 
se nad tím nepozastavoval, ale díky Fu-
sionu jsem zjistil, kým opravdu Bůh je. 
Mohl jsem se vydat na tu úžasnou cestu 
za jeho poznáním. Díky tomu jsem se 
od základu mohl změnit z hulváta a vý-
tržníka na člověka, který se odevzdal 
Bohu. Chci s ním být, žít s ním každý 
den.

Tereza, Český Těšín (duben 2018)
Ahoj, jmenuji se Terka, narodila jsem 

se ve věřící rodině. Když jsem byla malá 
chodili jsme do kostela každou neděli, 
ale abych byla upřímná, často jsem ani 
nevnímala, co farář říká. Po babiččině 
smrti se náš vztah k církvi změnil. Zů-
stali jsme sice stále dobří lidé s křesťan-
ským smýšlením, ale už jsme nechodili 
do kostela. Já jsem se modlila jen tak 
sama v pokojíčku a víc mě nezajímalo. 
Ale teď k Fusionu. Zpěv mě vždycky 
bavil a Fusion vypadal sympaticky, tak 
jsme si prostě s pár spolužáky řekli, že 
se půjdeme podívat a většina z nás zů-
stala. Do Fusionu chodím už skoro dva 
roky a jsem ráda, že jsem se tenkrát 
šla podívat. Z Fusionu na mládež už 
to bylo jen pár kroků. Na mládež jsem 
začala chodit pravidelně a dnes už jsem 
dokonce ve vedoucím týmu mládeže. 
Jednoduše, díky Fusionu jsem změnila 

názor na církev a poznala jsem, že křes-
ťanství je o vztahu s Ježíšem.

Služba Fusion

je služba fungující pod Křesťanskou 
akademií mladých z.s., která pomáhá 
místním církvím zasáhnout mladé ve 
svém městě. Fusion jsou pop–rock pě-
vecké sbory, které zpívají moderní pís-
ně. Přijít může úplně každý teenager. 
Jsou místem, kde se mladí učí nejen 
seberealizaci, ale také novým znalostem 
a schopnostem. Na každém koncertě je 
někdo, kdo zpívá sólo, hraje na nástroj, 
nebo dokonce diriguje poprvé v životě.

Vše funguje na bázi pravidelných 
zkoušek. Týden co týden mladí pracují 

na přípravě koncertů a jiných akcí, na 
kterých zúročí, co se naučili. Každotý-
denní setkávání také pomáhají budovat 
vztahy mezi studenty a vedoucími, kteří 
jsou křesťané. Fusion je vlastně „vzta-
hová“ služba, a proto jsou zkoušky, 
koncerty a vystoupení jen prostředkem, 
ne cílem.

Asi 80 procent mladých, kteří chodí 
do Fusionu, jsou nekřesťané a díky krát-
kým zamyšlením, která jsou na každé 
zkoušce, může řada z nich úplně poprvé 
slyšet o Bohu a o Ježíši.

Máte-li zájem dozvědět se více o tom, 
jak by Fusion mohl vzniknout i ve vašem 
městě, kontaktujte mszturc@kam.cz.

   Fusion jsou moderní pěvecké sbory, které již 10 let přivádějí mladé lidi do církve.

Naskenuj QR kód a podpoř nás hned teď.

DA R U J  L E TO S  =  DA R U J EŠ  DVA K R ÁT !

Od roku 2009 ovlivnil Fusion životy tisíců mladých lidí na 20 místech v České republice a na dalších 
30 místech v Evropě. Podpořte nás a staňte se součástí služby, která dlouhodobě nese ovoce.

Více informací o projektu a možnostech 
podpory najdete na www.10letsfusion.cz.

KAŽDÝ DAR, OBDRŽENÝ OD SRPNA DO KONCE ROKU 2019, 
BUDE DÍKY STRATEGICKÉMU NADAČNÍMU FONDU ZDVOJNÁSOBEN.



Odkaz
Keďže si bol nad málom verný,
nad mnohým ťa ustanovím…
(Matúš 25,23)

Úlohy si verne v Božom diele plň –
– úskaliami hoci pláva žitia čln.
Odkazuje tak mi nebies Pán,
vedie čo ma isto hore, k výšinám.

Pohodu a zdravie iným želať chcem –
– v službu Bohu, blížnym, smelo zastanem.
Nehľadím na tiene, zrady, sklamania,
spásne ruky Pána vždy z bied vymania.

Neopustím prácu, ktorej diel som vzal,
hoci by snáď k cieľu krok už nevládal.
Cestou tŕnia, smrti, šiel aj Vodca môj,
víťazne sa skončí dobrý viery boj.

Čoskoro už práce zakončí sa čas,
miesto chmúrnych mrakov uzriem slnka jas.
Práca, služba lásky bude uznaná,
odmena ma čaká doma, u Pána.

Ján Kučera
Texty ’82


