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To nejdůležitější

Jana z Arku

Zůstat pohybliví
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V listopadu jsem již potřetí navštívil 
Izrael.  Pokaždé  si  na  cestu  beru  jedno 
ze  svých  dětí,  takže  všechny  už  byly 
v zemi zaslíbené. Tentokrát  jsme nele-
těli do Tel Avivu. Využili jsme novinku, 
let  z  Prahy  na  jih  Izraele,  do  přístav-
ního  města  Eilat.  Letenky  byly  levné, 
proč dětem nedopřát podzimní koupání 
a poznávání biblické krajiny a příběhů 
s ní spojených. V Eilatu mě jeden zvlášť 
upoutal a já se o něj s vámi rozhodl po-
dělit.

Příležitost k odpočinku 
i přemýšlení

Přistáli jsme 1. listopadu, ale na letiš-
ti v Eilatu nás přivítalo krásných 25 °C 
a za týden jsme opět odlétali do pod-
zimních 5 °C v Praze. Bylo nás celkem 
pět. V pohodě jsme se vešli do jednoho 

auta, kterým jsme kromě pouště Negev 
navštívili ještě Mrtvé moře, Sodomu 
a Gomoru, Kumrán a Jeruzalém, kde 
jsme na Olivové hoře jeden den přespa-
li v Československém domě modliteb. 
Tam jsme se setkali se starými známými 
z Prostějova a z Hodonína. Za zmínku 
stojí i to, že na jihu Izraele bylo hodně 
Čechů a Slováků, které jsme všude na 
cestách potkávali, a také jsme si osvěžili 
komunikaci v ruštině.

Když jsem tak ležel na pláži v Eilatu, 
přemýšlel jsem, co všechno je v Bibli 
o tomto místě napsáno. A bylo z toho 
zajímavé biblické pátrání, které mne na-
konec přivedlo k otázce: proč má někdo 
při svém díle úspěch a druhý neúspěch, 
přestože dělá totéž? Napadlo mne to, 
když jsem četl o velkém podnikatel-

ském plánu mořeplavby, který je hodný 
takových mužů, jako byli králové Šala-
moun a Jóšafat.

Dva izraelští králové 
a mořeplavba

V první biblické zmínce o Eilatu se 
mluví o Šalamounově podniku stavby 
zámořských lodí, které pluly do země 
Ofíru, odkud přivezly zlato. Někoho by 
možná zajímalo, kde je ta bohatá země 
Ofír, ale já jsem spíše zkoumal, proč 
Šalamounův podnik uspěl, zatímco ob-
dobný plán krále Jóšafata ztroskotal. 
Odpověď jsem pro sebe nakonec na-
šel, ale odkrývání možných příčin pádu 
Jóšafata bylo velmi zajímavé. Zde je prv-
ní zmínka:

„Král Šalomoun dal také 
udělat lodě v Esjón-geberu, 

který je blízko Eilatu na břehu 
Rákosového moře v edómské 

zemi. Na ty lodě poslal Chíram 
své služebníky, lodníky znalé 
moře, aby byli se služebníky 
Šalomounovými. Dopluli do 

Ofíru a přivezli odtamtud králi 
Šalomounovi čtyři sta dvacet 

talentů zlata.“ 
(První Královská 9,26-28)

Asi o 100 let později přišel s podob-
ným záměrem král Jóšafat a nedopadl 
dobře:

„V Edómu tenkrát neměli krále, 
byl tam královský správce. 

Jóšafat dal udělat zámořské lodě, 
aby pluly do Ofíru pro zlato, 
ale nevyplul; lodě ztroskotaly 
v Esjón-geberu. Achazjáš, syn 

Achabův, tehdy řekl Jóšafatovi: 
„Ať se plaví na lodích s tvými 

služebníky i moji služebníci!“ Ale 
Jóšafat nesvolil.“ 

(První Královská 22,48-50)

V souvislosti s králem Jóšafatem se 
mi hlavou honilo hodně myšlenek. Po-
stupně, jak přicházely, jsem objevoval, 
že se ta situace starověkých příběhů 
může týkat i nás samotných: „Proč zrov-
na já jsem neuspěl, zatímco ten druhý 
ano?“ Odpověď může, ale nemusí, být 
podobná té z výše uvedeného příběhu.

Záhada z jihu Izraele
vyřešena
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Téma příštího čísla:
SVĚT PLNÝ BAREV
Články k tématu příštího čísla, jakož i další 
příspěvky zasílejte do konce dubna/apríla 2020  
na adresu odpovědného redaktora.
Děkujeme. Redakce.
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ALEš HRomEk

Pozadí lidských úspěchů a neúspěchů

Zajímalo mě například, zda měl Jóšafat k tomuto podnikání do-
statek moudrosti. Myslím si, že měl, ostatně byl zbožným králem 
a v Judsku uskutečnil velká a úspěšná díla. Četl si jak Tóru, tak i jiné 
knihy, zvláště ty od Šalamouna. Znal tedy úspěšné podniky svého 
předchůdce. Dotazoval se Boha a Hospodin byl s ním. O tom všem 
se píše v Druhé knize Letopisů (17,1-13). Nebyl určitě zbrklý, ale plá-
noval a důležité informace měl už od Šalamouna předem prozkou-
mané a připravené k použití. Jen začít.

Mnohdy prvotní nezdar v podnikání může být právě z neznalosti 
a nedostatku moudrosti, jak vše rozjet, udržovat v chodu, financovat, 
koho poprosit o pomoc a vedení. A pokud si s něčím nevíme rady, je 
moudré povolat odborníky, třeba od krále Chírama, jak učinil moud-
rý král Šalamoun. Nemusím všemu rozumět a všechno dopodrobna 
studovat, stačí mít dobrý kolektiv schopných pracovníků a dostatek 
moudrosti.

Přemýšlel jsem i o jiných důvodech Jóšafatova neúspěchu. Možná 
jeho plány, aby plul po mořích, nebyly v souladu s Boží vůlí. Možná 
lodě ztroskotaly, protože byly špatně postavené. Konec konců mohl 
přijít i velký vítr, který lodě rozbil o skály.

Jeden den, který jsme v Eilatu využili ke koupání, byl od rána ob-
zvláště bouřlivý. Vanul silný vítr a velké vlny znepříjemňovaly kou-
pání. V Eilatu prší obvykle asi pětkrát do roka. Občas se tu nějaké 
smrště proženou a jsou velmi nebezpečné. Lodě na dně moře toho 
mohou být důkazem. Tahle možnost se jeví jako přijatelná, ale při 
svém biblickém pátrání jsem došel k závěru:

Příčinou pádu byl Jóšafatův hřích

Poslední zmínku o Eilatu jsem našel v 2. knize Letopisů 20,37: 
„Elíezer, syn Dódavahův z Maréši, však prorokoval a řekl Jóšafatovi: „Že jsi 
se spolčil s Achazjášem, Hospodin přerušil, co jsi udělal.“ Lodě ztroskotaly 
a nemohly plout do zámoří.“

V textu je řečeno víc, než by člověk očekával. Je to prosté zhodno-
cení neúspěchu a jeho příčiny. Všechno počínání krále Jóšafata se 
mohlo zdařit, i stavba lodí, jen kdyby se v jeho životě neobjevil hřích. 
Jen kdyby nadále poslouchal Hospodina jako na počátku. Hlavní pří-
činou Jóšafatova pádu bylo spolčení s bezbožným izraelským králem 
Achazjášem, který ho odváděl od Boha. Už jednou jeho dřívější spo-
lečný válečný podnik s bezbožným králem Achabem málem skon-
čil smrtí. Byl zázračně vysvobozen, zato Achab ztratil v boji život. 
Jóšafat se z předchozí události nepoučil a zase udělal stejnou chybu. 
Ustrnul na stejném místě. Achabův nástupce Achazjáš se v uctívání 
jiných bohů podobal svému otci i matce a svedl krále k svévolným 
činům. Jóšafatova neposlušnost a svévole vyvrcholila tím, že nechal 
svého syna oženit s cizinkou, dcerou čarodějné královny Jezábel, kte-
rá svedla skrze Achaba k hříchu celý Izrael. Vlivem Jezábeliny dcery 
Atalji se od Boha nakonec odvrátilo i Judské království. Hlavní příči-
nou pádu krále Jóšafata byl tedy hřích. Neskrývá se i za našim neú-
spěchem hříšný způsob života nebo hříšná rozhodnutí?

Jsem rád, že jsem se na lidský úspěch a neúspěch mohl podívat 
z perspektivy biblických příběhů, které mne při návštěvě Eilatu 
zvlášť oslovily. Už se těším, až budu pokračovat v dalším biblickém 
pátrání.
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Milí čitatelia!

Tento úvodník vzniká v dobe vrcholi-
acej predvolebnej kampane na Sloven-
sku. Zdá sa mi, že nikdy nebola s par-
lamentnými voľbami spojená taká neis-
tota. Mnoho ľudí ani pár dní pred dňom 
D  nevie,  komu  to  majú  hodiť.  Možno 
nikomu…  napokon  aj  to  je  voľba.  Ale 
ten deň rozhodnutia príde, po odvolení 
a zatvorení volebných miestností budú 
spočítané hlasy,  a ukáže  sa nejaký vý-
sledok. S dôsledkami nášho rozhodnu-
tia budeme musieť žiť ďalšie štyri roky 
(alebo možno menej, ak sa niečo skom-
plikuje).

Toto je tiež čas, keď si žiaci či študen-
ti podávajú prihlášky na stredné alebo 
vysoké školy. Zo širokej palety možnos-
tí si zvolia jednu, možno dve, v určený 
deň sa dostavia na prijímacie skúšky – 
a znova o niekoľko dní sa ukáže výsle-
dok. S dôsledkami svojho rozhodnutia 
budú žiť ďalšie roky.

Ako sa dá dobre rozhodnúť? Kde sa 
dá získať múdrosť?

Boží muž Mojžiš prosí (Žalm 90,12): 
„Nauč nás počítať naše dni, aby sme 
získali múdre srdce.“ Podľa jeho slov 
sa so získavaním múdrosti spája časo-
vý faktor. Do hry vstupuje otázka: Ako 
dlho budem pociťovať dôsledky môjho 
rozhodnutia?

Materialistický pohľad hovorí: žiješ 
len raz, tak si uži, koľko sa dá. (1Kor 
15,32) „Jedzme a pime, veď zajtra zomri-
eme!“ Ale život podľa zásady carpe diem 
vedie veľmi často k stroskotaniu. Médiá 
prinášajú príbehy ľudí, ktorí boli na vý-
slní a mysleli si, že môžu všetko, ako 
končia v biede a hanbe. Politici v našej 
zastupiteľskej demokracii, ktorých ob-
zor málokedy presahuje horizont šty-

Získať múdrosť

Milí čtenáři,
od prvního čísla letošního ročníku je jako 

šéfredaktor Živého slova navržen bratr Michal 
Mrozek. Po dlouhé řadě let střídá bratra Jaromí-
ra Andrýska, kterému za jeho dosavadní práci 
a nasazení pro časopis děkujeme. Definitivně 
schválení nového šéfredaktora udělá Shromáž-
dění starších konané koncem března 2020. 
Předpokládáme, že zaznamenáte v časopise 
několik změn, doufáme, že vesměs pozitivních. 
Vedle dosavadního obsahu chceme položit dů-
raz na kratší, aktuální články ze života sborů 
a větší pestrost autorů, včetně mladších. Pokud 

máte ve sboru bratry či sestry, kteří mohou při-
spět svou tvorbou k inspiraci a upevnění ostat-
ních věřících, tak je povzbuďte, aby své pří-
spěvky zaslali redakci: redakce@ziveslovo.cz. 
Vzhledem k měnícím se poměrům v ekonomic-
ké oblasti jsme po zvážení různých možností 
(např. snížení rozsahu) přistoupili ke zvýšení 
ceny z 220 na 250 Kč (z 7,80 € na 10 €) u roční-
ho předplatného a věříme, že tím nikoho nevy-
stavíme situaci, že by si časopis nemohl dovolit. 
Přejeme Vám povzbuzení a Boží pohlazení při 
čtení Živého slova.

JAN VoPALEckÝ

roch rokov, robia s bravúrou rozhodnu-
tia, ktorých dôsledky raz tvrdo dopadnú 
na ďalšie generácie. Ale ich to netrápi, 
oni tam už nebudú… Zodpovednosť vy-
zerá inak; múdrosť sa takto neprejavuje.

Na opačnom póle pohľad východnej 
mystiky vníma plynutie času ako kolo-
beh. (Koh 1,9) „Čo bolo, to bude, a čo sa 
robilo, to sa bude robiť. Niet nič nové-
ho pod slnkom.“ Aj ty sa na svet znova 
vrátiš, v nekonečnom cykle prevtelení, 
kým si neodpracuješ svoju zlú karmu. 
Ak sa takto „počítajú naše dni“, netreba 
si robiť veľké starosti. Čo sa teraz poka-
zí, môže sa napraviť v budúcom živote. 
Karmu neoklameš. Svojmu osudu neu-
nikneš. Nejako bolo, nejako bude. No 
pohľad na skutočný život v krajinách 
východu, kde sa ľudia riadia takouto 
vierou, znova odhalí deficit skutočnej 
múdrosti.

Biblický náhľad počíta naše dni ináč: 
žiješ tu na zemi len raz, ale rozhodnutia, 
ktoré tu urobíš, budú mať dopad na več-
nosť! (Ž 90,10) „Počet našich rokov býva 
sedemdesiat, pri väčšej sile aj osemdesi-
at; ich pýchou je len lopota a strasť, 
rýchlo sa pominú a my odlietame.“ Raz 
budeš stáť pred Božím súdom, preto vy-
uži ten čas, ktorý máš, aby si sa s Ním 
zmieril a nemusel sa obávať stretnutia 
so Sudcom, ktorý všetko vidí (pozri v. 
7-8). Na každý deň života máme nade-
lených 24 hodín – férovo všetci celkom 
rovnako – a je na nás, ako s nimi nalo-
žíme. Budú investované do vzťahu s Bo-
hom, s blížnymi, budú odrážať hodno-
ty, ktoré presiahnu náš čas života?

Na čom v živote záleží? Prajem Vám 
dobré rozhodnutia tento deň aj v celom 
roku, ktorý sa nedávno začal. Budeme 
radi, keď Vám sprievodcom pri hľadaní 
a nachádzaní múdrosti bude aj náš ča-
sopis.
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úvaha k tématu

To nejdůležitější!
Dojde-li  k  těžkému  úrazu,  např.  při 

dopravní  nehodě,  záchranáři  nevěnují 
pozornost  drobným  oděrkám  a  povr-
chovému krvácení, ale jejich první sta-
rostí je zachování základních životních 
funkcí.  Mezi  ně  patří  dýchání  a  krev-
ní  oběh,  ale  také  zabezpečení  mozku 
a nervového systému. Nejdůležitější  je 
zachovat  život  člověka.  Zde  jde  přece 
o život. To ostatní musí počkat.

Podobně  je  tomu  i  v  životě  víry. 
I v něm existují  různé nehody a  různá 
neštěstí,  při  nichž  dochází  mnohdy 
k  velkým  zraněním.  Jsou  věci,  na  kte-
rých opravdu záleží a bez nichž je život 
nemyslitelný.  A  jsou  věci  podružné, 
které sice mohou náš život zkrášlit, ale 
samy o sobě nejsou až tak důležité. Co 
považuje Bible za velmi důležité pro náš 
život víry?

Naše srdce
Srdce má v našem životě velmi důle-

žitou roli – je to pumpa, která uvádí do 
činnosti krevní oběh. Tím zajišťuje lát-
kovou výměnu v celém těle: k jednotli-
vým buňkám přivádí životodárný kyslík 
a potřebné živiny a odvádí škodliviny, 
odpad a oxid uhličitý. Musí fungovat po 
celý náš život. Dojde-li k srdeční zásta-
vě a není-li neprodleně obnovena, na-
stává nutně smrt.

I Bible hovoří mnohokrát o srdci. 
V jednotném čísle se v Bibli hovoří 
o „srdci“ téměř 800krát. V naprosté 
většině však tím není míněn orgán, 
umístěný v hrudním koši v našem těle, 
ale něco jiného. V biblickém lexikonu1 

Fritze Rieneckera se to vysvětluje tak-
to:

„Srdce znamená původně jádro věci, její 
těžiště, to, co je na ní vůbec to nejpodstat-
nější a nejdůležitější, nejdůležitější část, kte-
rým je možno reprezentovat celek. V tomto 
smyslu se toto slovo také naprosto použí-
vá převážně ve Sz a téměř výlučně v Nz… 
Hlavně však slovo srdce označuje bytost, 
jádro lidské osoby, duševně-duchovní cent-
rum celého života…“

1 Lexikon zur Bibel: Fritz Rienecker (Hrsg.) 
R. Brockhaus Verlag Wuppertal, 7. Auflage 
der Volksausgabe 1980, str. 597

Opravdu stojí za to projít si těch zhru-
ba osm set veršů, kde je o něm řeč. Ho-
voří se tam o srdci a jeho obsahu jak 
v pozitivním, tak i v negativním smys-
lu. Mluví se o srdci pyšném, zpupném 
a zatvrzelém, ale i pokorném a poní-
ženém, milujícím i nenávistném, faleš-
ném i přímém, reptajícím i vděčném 
a radostném, o srdci celém a nerozdě-
leném, ale i rozpolceném, lvím a od-
vážném, ale i chvějícím se a bázlivém. 
A mohli bychom jmenovat celou řadu 
dalších vlastností lidského srdce.

To zásadní ve zvěsti Bible ale je, že 
naše přirozené srdce je od počátku 
špatné. Tak čteme brzy na počátku 
lidských dějin, při vůbec první zmín-
ce o lidském srdci v Bibli toto (Gn 
6,5): „I viděl Hospodin, jak se na zemi 
rozmnožila zlovůle člověka a že každý vý-
tvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen 
zlý.“ Podobné výroky se opakují (např. 
Kaz 9,3). Snad nejvýstižněji to napsal 
prorok Jeremiáš (Jr 17,9): „Nejúskočnější 
ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak 
je zná?“ A Pán Ježíš to komentoval tak-
to (Mt 15,18-20): „To, co z úst vychází, jde 
ze srdce, a to člověka znesvěcuje. Neboť ze 
srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, ci-
zoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, 
urážky. To jsou věci, které člověka znesvě-
cují…“.

Co dělají lidé, když je srdce vážně po-
škozeno a není schopno další spolehlivé 
funkce? Pak se uvažuje o transplantaci, 
kdy se vadné srdce nahradí srdcem ji-
ným, zdravým.

A přesně tak to řeší Pán Bůh. Tuto 
transplantaci slíbil již skrze proroka 
Ezechiele (Ez 36,26): „A dám vám nové 
srdce a do nitra vám vložím nového ducha. 
Odstraním z vašeho těla srdce kamenné 
a dám vám srdce z masa.“ Tento slib Pán 
Bůh plní při každém člověku, který 
věří Pánu Ježíši Kristu a přijímá ho do 
svého srdce. Proto nás Bible vyzývá (Př 
23,26): „Můj synu (nebo dcero), dej mi své 
srdce!“

O srdce je třeba po celý náš život pe-
čovat a chránit si je. Platí to i v životě 
víry (Př 4,23): „Především střež a chraň 
své srdce, vždyť z něho vychází život.“

Jak je tomu s naším srdcem? Máme 
nové, masité srdce, které dává Pán Bůh? 
Anebo je to naše staré, kamenné, stude-
né, sobecké…, které nikdo a nic nezají-
má a nebolí?

Krev a krevní oběh
„Daruj krev, daruješ život!“ – to je 

známý slogan ve zdravotnictví. Daro-
vaná krev zachránila život mnoha těm, 
kteří utrpěli její ztrátu. Ale i v životě 
víry je tomu podobně. V listě Židům 
čteme (Žd 9,22): „…bez vylití krve není 
odpuštění.“ Proto musel Boží Syn zemřít 
na kříži, proto musel prolít krev, aby nás 
smířil s Bohem a otevřel nám cestu zpět 
k Bohu. Daroval svou krev, abychom 
mohli žít.

Právě tak důležité je, aby byl zajištěn 
krevní oběh, protože jeho prostřednic-
tvím dochází k látkové výměně. Pokud 
se do buněk, zejména mozkových, ne-
dostane včas potřebný kyslík, hynou, 
a s nimi celý organismus. Právě tak krev 
odnáší odpadní a škodlivé látky. Krev 
nesmí utéci, protože v ní je život, jak 
nám to říká i Bible, když zdůvodňuje, 
proč lidé krev nemají jíst (viz Lv 17,19). 
Proto se zdravotníci snaží nejprve za-
bránit silným tepenným a žilním krvá-
cením. Krevní oběh se nesmí zastavit po 
celý náš život.

Chtěl bych se na chvíli zastavit u toho 
trvalého koloběhu krve v našem těle. 
Díky němu dochází, jak již bylo zmí-
něno, k látkové výměně. Co nám to 
připomíná? Kde se koná taková „látko-
vá výměna“ v našem životě víry? Jsem 
přesvědčen, že k tomu slouží náš mod-
litební život. Naše modlitby nejsou jen 
odříkáváním nějakých slov. Nezáleží na 
jejich délce, ani na uspořádání a kvalitě 
slov. Někdy stačí i pouhé slzy, jak tomu 
bylo v případě hříšné ženy, která poma-
zala drahou mastí nohy Pána Ježíše. Ale 
jde o to, aby docházelo opravdu k lát-
kové výměně: abychom Pánu Bohu vy-
znávali a předávali svá provinění a hří-
chy, své neúspěchy, bolest i zklamání, 
a abychom od něho přebírali životodár-
ný kyslík – jeho upokojení, jeho promě-
nu našeho života, novou sílu a odvahu 
vést dál život v následování Pána Ježíše. 
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Modlitba není náš monolog, ale oprav-
dový rozhovor s Pánem Bohem. Může-
me Pánu Bohu děkovat a předkládat 
mu své prosby (viz Fp 4,6). Ale zároveň 
se máme ztišit a čekat, co nám chce říci. 
Duch svatý nám pak připomíná a uvádí 
nás do všeliké pravdy. Mít modlitbu jen 
jako seznam toho, co máme nakoupit, 
co právě teď potřebujeme, je její zploš-
tění. Má to jít oboustranně. A má to jít 
trvale. Krevní oběh se nesmí zastavit, 
musí neustále pokračovat. Proto nás 
také Bible vyzývá (1Te 5,17): „…v modlit-
bách neustávejte.“

Jak je tomu s našimi modlitbami? 
Modlíme se jen tehdy, když cítíme, že 
něco potřebujeme? Anebo dovedeme 
s Pánem Bohem sdílet svůj život? Je to 
životně důležité.

Dýchání
Další důležitou věcí je zajištění dý-

chání. Tak se do těla dostává potřebný 
kyslík, a tak se zbavujeme oxidu uhliči-
tého, který zabíjí. Pokud člověk nemů-
že dýchat, udusí se. Proto se záchranáři 
prvně snaží odstranit překážky k dý-
chání, např. zapadlý jazyk. Pravidelný 
dech udržuje náš život. Chceme-li žít, 
potřebujeme, aby dýchací cesty byly 
v pořádku a volné, aby nic nebránilo 
dýchání.

Když nám Pán Bůh daroval nový ži-
vot, dal nám také Ducha svatého, který 
nás chce provádět celým životem. Ne-
máme jej uhašovat (dusit), ani zarmu-
covat. On nás uvádí do všeliké pravdy, 
připomíná nám vše, co nás učil Pán Je-
žíš.

Jak je tomu v našem životě víry? Ne-
uhašujeme Ducha svatého? Necháváme 
mu volný prostor, aby nás mohl vést 
tam, kde nás chce Pán Bůh mít?

Tělesná teplota
Naše tělo je stavěno na určité tepel-

né rozmezí. Jsme-li vystaveni dlouho-
době chladu, hrozí nebezpečí podchla-
zení nebo umrznutí. Naopak, jsme-li 
vystaveni vysoké teplotě, dochází rov-
něž k poškození těla, které může mít 
fatální následky, např. popáleniny. Po-
třebujeme tepelně vhodné prostředí. 
Proto se tak při podchlazení, ale i při 
popáleninách, chrání postižení tepel-
ně stabilizující fólií, která má zaručit 

správné mikroklima, než dojde k vlast-
ní terapii.

Co je tím životodárným teplem v ži-
votě křesťanů? Je to láska. Ne nadarmo 
Pán Ježíš dává učedníkům při poslední 
večeři jedno důležité „nové“ přikázání 
(J 13,34-35): „Nové přikázání vám dávám, 
abyste se navzájem milovali; jako já jsem 
miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle 
toho všichni poznají, že jste moji učedníci, 
budete-li mít lásku jedni k druhým.“

Co poznají lidé kolem nás, když nás 
pozorují? Je mezi námi bratrská láska, 
anebo se hašteříme a hádáme o to, kdo 
je větší, důležitější nebo kdo má prav-
du? Láska je nesmírně důležitá. Bez 
ní je všechno naše křesťanské snaže-
ní marné a zbytečné. Proto Pavel píše 
právem (1K 13,1-3): „Kdybych mluvil ja-
zyky lidskými i andělskými, ale lásku bych 
neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící 
zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl 
všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, 
ano kdybych měl tak velikou víru, že bych 
hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nej-
sem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano 
kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku 
bych neměl, nic mi to neprospěje.“ Kéž se 
nám tato slova hluboko vryjí do našeho 
srdce.

Udržení nervové soustavy
Při těžkých úrazech je třeba zajistit, 

aby nedošlo ke krvácení do mozku – 
protože to představuje smrtelné ne-
bezpečí. Smrt mozku znamená smrt 
celého těla. Právě tak je třeba zajistit, 
aby nedošlo (pokud k tomu nedošlo 
při vlastním úrazu) k přerušení míchy. 
Ta představuje spojení mezi hlavou 
a jednotlivými údy či orgány. Pokud 
dojde k jejímu přerušení, dochází 
buď k úmrtí, anebo v lepším případě 
k trvalé invaliditě. Bez spojení s moz-
kem jsou i ty nejsvalnatější končetiny 
zcela bezvládné, jako hadr. Jistě znáte 
případ Joni Eareckson, anebo českého 
Muže roku 2009, Martina Zacha, který 
po neuváženém skoku do vody zůstal 
trvale upoután na vozíček.

V našem životě víry existuje také ta-
kové spojení jednotlivých orgánů těla 
Kristova s hlavou. Čteme si o něm v Lis-
tu Efezským (Ef 4,15-16): „Buďme pravdi-
ví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. 
On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně 
spojené…“ a v Listu Koloským (Ko 2,19): 
„Takový člověk se nedrží hlavy, Krista, z níž 
celé tělo, pevně spojené klouby a šlachami, 
roste Božím růstem.“

Jak je tomu s naším vztahem s Pánem 
Ježíšem? Není spojení mezi ním a námi 
přerušeno? Pamatujme na jeho slova, že 
bez něj nemůžeme nic učinit. Vůbec nic!

Zajištění trávicího systému
Vzpomínám v této souvislosti na své-

ho otce, který byl do konce války v kon-
centračním táboře. Ten vyprávěl, že řada 
vězňů, kteří byli vyhládlí na kost, nedala 
na rady jiných a při první příležitosti se 
nacpali jídlem, které jim osvoboditelé 
přinesli. A pak v bolestech jako svobod-
ní lidé umírali.

Při takových příležitostech je třeba 
velmi opatrného nového rozběhu trávicí-
ho systému. Ten potřebuje pravidelnost 
a plynulost, má-li dobře fungovat. Bylo 
třeba zprvu dávat jen maličko a častěji.

Náš život víry potřebuje také pravidel-
ný přísun živin. Bez nich hyneme. Tím-
to pokrmem je pro nás Boží slovo. „Ne 
jenom chlebem bude člověk živ, ale každým 
slovem, které vychází z Božích úst…“, řekl 
Pán Ježíš ďáblu, který chtěl po něm dů-
kaz, že je Božím synem. Pán Ježíš o sobě 
sám prohlásil (J 6,50,51): „Toto je chléb, 
který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, neze-
mře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil 
z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na 
věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané 
za život světa.“

Co je pokrmem pro naši duši? Sytíme 
se pravidelně Božím slovem?

Co z toho plyne?
Je třeba vždycky hledat to nejdůleži-

tější, co udrží a zachová váš život. Platí 
to nejen pro náš pozemský život, ale tím 
spíše to platí i v životě víry.

Proto říká moudrý Šalomoun toto (Kaz 
12,13): „Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj 
a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka 
všechno závisí.“ Proto píše apoštol Jan vě-
řícím tato zásadní slova (1J 5,11-12): „A to 
je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten 
život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; 
kdo nemá Syna Božího, nemá život.“

Proto říká náš Spasitel následující slo-
va (Mt 16,26; srov. Mk 8,36; L 9,25): „Jaký 
prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, 
ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj 
život zpět?“ A také toto (Mt 6,31-33): „Ne-
mějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co 
budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom 
všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec 
přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte 
především jeho království a spravedlnost, 
a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Jde 
přece o život! O věčný život!

Modlíme se jen tehdy, když 
cítíme, že něco potřebujeme? 

Anebo dovedeme s Pánem Bohem 
sdílet svůj život?
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glosa | chatování

Chatování 
s Katkou

Je ticho. Do místnosti vchází první 
lidé, s nacvičenou samozřejmostí na-
přahují ruku k vítači a pak plynule pře-
jdou ke skříňce se zpěvníky. S jedním 
v podpaží poté míří neomylně ke svým 
oblíbeným místům. Včasným přícho-
dem si zajistí, že jejich židle nebude 
obsazená. Narušit odvěký zasedací po-
řádek je totiž nepřípustné.

Místnost se pomalu plní. Zdola dolé-
hají hlasy přátelských pozdravení a dět-
ského smíchu a dupání, zkrátka života. 
Jakmile ale začnou účastníci bohosluž-
by stoupat po schodech a blížit se do 
společné místnosti, život začne odumí-
rat. Rodiče tlumenými hlasy okřikují ra-
tolesti, aby se zklidnily, ostatní nasadí 
zbožný výraz a se sklopeným zrakem 
usedají. Ti odvážnější se polohlasem 
přivítají s nejbližšími spolusedícími, 
a vyruší je tak z jejich zarputilého kou-
kání před sebe. Jinak je ticho. A čím 
více se velká ručička na hodinách blíží 
k šestce, tím je ticho markantnější. I se-

bemenší zavrtění vyvolá nežádanou po-
zornost. Jen sem tam se ozve zašustění 
rozbalovaných mentolových bonbonů, 
jako by to byl jediný ospravedlnitelný 
zvuk.

S úderem půl se zvedá moderátor 
a uvádí začátek bohoslužby. Během 
úvodní písně se s provinilými výrazy 
courají opozdilci první vlny. Musí ale 
rychle, jakmile totiž píseň dozní, pohyb 
návštěvníků ustává, jelikož by svými 
kroky znevažoval modlitby, které násle-
dují. Návštěvníci se tak kumulují u dve-
ří a čekají, až vítač svým návrhem další 
písně odšpuntuje vchod a druhá vlna 
opozdilců míří na volná místa. Jakmile 
po pár vteřinách ztratí pozornost pohor-
šených spoluvěřících, urovnají si volány 
na šatech a nalistují příslušné číslo pís-
ně, rozhostí se po místnosti opět har-
monie. Konečně je ticho. A tentokráte 
to žádoucí, které ztlumí i naše vlastní 
myšlenky a nechá rozeznít ty nebeské.

Ticho

TEREZA kAšPARcoVÁ

Šárko? Jsi tam?

Ano A.

Přemýšlela jsem, že přestanu 
chodit do sboru.

A co tě k tomu vede?

Nevím, nějak mi některé věci 
nesedí. Nerozumím jim a hodně 
lidí se tváří, jako by mi to mělo 
být jasné.

A myslíš, že bych ti mohla nějak 
pomoci?

Ani nevím. Nebaví mě to a nudí 
mě to.

Hm…

Vlastně, možná jo. Připadne mi, 
že lidi ve sboru si už zvykli na 
svůj zajetý způsob života a moc 
nevnímají nás mladé. Mají snad 
pocit, že jim chceme vzít vítr 
z plachet?

To si nemyslím. Jen je to asi tím, 
že vás mladé více neznají nebo 
nevědí, co s tím vším novým 
mají dělat.

Ale já když chci své nápady 
a chuť do života s někým 
z nich sdílet, většinou obrátí 
a dávají mi své rady. Rozumíš? 
Nenaslouchají.

Přesto si myslím, že mezi 
nimi někdo takový je, kdo by 
naslouchal a rád. Věř mi. Já 
sama jsem to zažila. Myslím, že 
vím, o čem mluvím.
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Zůstat pohybliví
Černá labuť

100  let  Fóra  Wiedenest  ve  Wie-
denestu  –  pro  některé  důvod  k  osla-
vám, pro jiné důvod k obavám: 100 let, 
není to už příliš staré, aby to mohlo být 
pružné,  není  už  ve  slepé  uličce,  samá 
rutina,  vše  svázáno  pravidly,  aby  to 
ještě  dokázalo  reagovat  na  nové  časy 
a nové výzvy? Ve skutečnosti je Fórum 
Wiedenest ještě starší, protože prvních 
14 let proběhlo v Berlíně. Nemám moc 
odvahu  napsat  tento  článek  vzhledem 
ke  stáří  naší  organizace…  a  sám  mám 
ostatně  již 57  let,  jsem tedy z pohledu 
„náctiletých“  a  „dvacítek“  už  skutečně 
„velmi  starý“.  57  nebo  77  let  –  v  tom 
není z jejich pohledu podstatný rozdíl.

Abych si uchoval své kosti pohyblivé, 
navštěvuji již řadu let každý týden cvi-
čení gymnastiky. Ano, už to zní velmi 
staře, ale opravdu to pomáhá. Protáh-
nout, zatížit, pohybovat se… Když se 
člověk cítí zdravý, znamená to určité 
přemáhání, si ještě něco každý týden 
přidat. Je to čistě rozumové rozhodnu-
tí, že to je prostě důležité – a basta. Po-
dobně je tomu také s pohyblivostí sborů 
a organizací: pokud se cítíme aspoň na-
půl zdraví, vyhýbáme se výzvám. Proč 
bychom si toho měli také nabírat ještě 
více? Slyšel jsem kdysi tento výrok:

Pro organizaci není nic 
nebezpečnějšího než úspěch

Úspěch uspokojuje a činí lenivým 
a vyvolává pocit, že už není třeba dělat 
nic, než sklízet plody své práce. Velmi 
úspěšné firmy jako Kodak a Nokia za-
spaly změny v technice a společnosti, 
protože je úspěch ukolébal. Jeden 24letý 

inženýr z Kodaku vynalezl v 70. letech 
digitální fotografii. Kodak tenkrát roz-
hodl fatálně, aby se tento vynález udr-
žel v tajnosti a nevyužíval se, aby nebyl 
ohrožen páteřní obchod s filmovými 
rolemi, i když si firma v roce 1978 při-
hlásila na něj patent. Tím si přivolala 
vlastní konec. Světová vedoucí firma 
v oblasti fotografií nakonec byla ztráto-
vá. V roce 2012 musel Kodak vyhlásit 
insolvenci.

Úspěch zamlžuje a svádí k tomu, aby-
chom dělali vše dál přesně jako dosud. 
Dokonce, i když úspěch přestává anebo 
zcela zmizí, je to těžké odpoutat se od 
dosavadní linie. Tak existují sbory, které 
už po desetiletí praktikují stejnou formu 
evangelizace, i když už dlouho nikdo 
neuvěřil. Existují sbory, které jsou pře-
svědčeny, že jejich členové nepotřebují 
trénink ve věci evangelizace, i když už 
mnoho let žádný člen sboru nikoho 
nepřivedl do sboru, který ještě nezná 
Ježíše – nemluvě o tom, že by někoho 
přivedl k víře. Když se pak kýžený vý-
sledek nedostavuje, je sbor napomínán, 
že se málo modlí, že má málo odvahy, 
že je líný či cokoliv jiného. Nikdo však 
nemá odvahu zeptat se, zda není špatná 
metoda. Protože fungovala před 30 lety, 
drží se jí pevně, jako by ta metoda byla 
sama evangeliem.

Totéž by se dalo říci o bohoslužbách. 
Co je to vlastně „úspěch“ při bohosluž-
bě? Je-li sbor zaměřen na to, aby při 
bohoslužbách lidé bez Ježíše poznali 
evangelium, pak je úspěch, že lidé uvě-
ří. Když však takoví lidé na bohoslužby 
vůbec nepřicházejí, pak je to pohodlné 
mluvit o „tvrdé půdě“ nebo o „zatvrze-
losti“. Skutečně by se měli přece ptát, 
na jaké bohoslužby by lidé zvenčí při-
šli. Otázka by se mohla položit členům 
sboru: na jaký druh bohoslužby byste 
své přátele přivedli? Kdy by bylo nejlé-
pe shromáždění započít, jak dlouho by 
mělo trvat a jaké prvky by mělo obsaho-
vat? Okolnost, že sbor věrně už po de-
setiletí každé nedělní ráno v 10 hodin je 
na svém místě a že někdy příliš dlouhou 
bohoslužbu trpělivě přijímá, se zdá být 

pro některé odpovědné již tak velkým 
„úspěchem“, že necítí žádný podnět 
přemýšlet o nějaké změně.

Pokud úspěch uspokojuje, stává se 
brzdou pro důležité vývoje. Potřebuje to 
svatou nespokojenost se statutem quo, 
aby se získala dynamika pro změny. Po-
kud jsme se spokojili s tím, že jen těsně 
2% Němců znají Ježíše anebo toto číslo 
považujeme za úspěch, pak zlenivíme 
a ztrácíme kreativitu, jak lidi oslovit. 
Anton Schulte, někdejší Wiedenesťan 
a zakladatel misie „Nový život“ byl ta-
kovým člověkem svatého nepokoje. 
Když realizoval po 2. světové válce vel-
mi úspěšnou stanovou misii a později 
zjistil, že její účinnost klesá, hledal nové 
možnosti ke zvěstování evangelia a na-
lezl je např. v rozhlasové práci. Později 
k tomu přistoupila televize, sportovní 
misie atd. Svatý nepokoj nás chrání 
před sebeuspokojením a leností. Artur 
Siegert z Kirche für Oberberg chtěl, 
aby v Německu poznalo Ježíše o mili-
on lidí více. To ho znepokojovalo a nás 
také. Co musíme dělat jinak než dosud, 
chceme-li dosáhnout takového cíle? Jak 
se dá tento cíl uskutečnit? Dosavadními 
prostředky určitě ne, jinak bychom se 
přece v minulosti tomuto cíli již blížili. 
Výsledkem těchto úvah vznikl mj. také 
školicí program tréninku K5, který dnes 
trénuje téměř 4.500 lidí k dobrému ve-
dení. A vznikne ještě něco dalšího, pro-
tože nás pohání svatý nepokoj. Jak mů-
žeme tento svatý nepokoj vytvořit, resp. 
udržet v bdělosti?

Uvádět plynule do odpovědnosti 
novou generaci

Bůh nám dává s každou generací lidí 
také takové, kteří nás budou vyzývat 
a nedají pokoj, dokud se znovu nedáme 
do pohybu. Můžeme to pozorovat právě 
v současnosti u mladé generace, která 
nám nechce dát pokoj, dokud generace 
jejich rodičů a prarodičů nebudou brát 
vážně problematiku klimatu. Takoví 
„strůjci nepokojů“ existují i ve sborech, 
a požehnané jsou sbory, které to berou 
vážně a tyto lidi neumlčí. Naslouchání – 
vítání konfliktů a nezavrhování diskusí 

dí
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úvaha

vo. Jsme služebníci – a nic víc. Služeb-
níci stojí v pozadí, jejich jména nejsou 
zajímavá, jejich služba je očekávána 
jako samozřejmost a proto není nijak 
zvlášť hodnocena. Blaze vedoucím, kte-
ří své úkoly zavčasu a rádi předají další 
generaci a nikdy si nezakládají na tom, 
co všechno udělali pro církev. Blaze těm, 
kteří nemusí bojovat o uznání a pozor-
nost jiných, nýbrž rádi a nenápadně 
ustoupí do pozadí. Blaze těm, kteří to, 
co činí, činí vskutku pro Ježíše a ne sami 
pro sebe, pro svou čest, svou identitu, 
pro svou touhu po uznání, pro touhu 
mít vliv, nutkání kontrolovat a svou tou-
hu mít moc. Takoví vůdcové se změn 
nebojí, ale přivítají každý krok, který 
staví Ježíše do středu a zve lidi k němu, 
ti dodávají odvahu ostatním a záhy pod-
porují již další generaci vůdců.

Zůstat pohyblivým je možné – ale 
pohyblivost také občas bolí, stejně jako 
moje gymnastika na procvičování zad. 
Jsem však přesvědčen o obojím: dělají 
nám dobře a uchovávají nám zdraví.

Dodatek překladatele:
Tento článek je z německého pro-

středí, vznikl při příležitosti 100. výročí 
biblické školy ve Wiedenestu. Vyslovuje 
jednak obavy, aby toto dílo neustrnulo, 
nezkostnatělo, neztratilo kontakt s reali-
tou současného světa a tedy svou schop-
nost oslovit lidi kolem nás, a jednak na-
ději, že církev buduje Ježíš a že ji nezničí 
ani brány pekel.

My jsme v naší zemi loni slavili 110. 
výročí počátků sborů v naší zemi. 
A také 50. výročí tohoto časopisu. Není 
to podnět k tomu, abychom se podobně 
zamýšleli nad našimi jednotlivými sbo-
ry? Jistě, některé věci jsou nepřenosné. 
To, co funguje v Německu, nemusí fun-
govat u nás. Nejde o to, abychom me-
chanicky kopírovali to, co se osvědčilo 
jinde. Ale ty principy jsou stejné. Kéž 
i tento časopis, i naše sbory, si uchovají 
pohyblivost – kéž jsou schopny oslovo-
vat lidi v našem okolí a nabídnout jim 
akceptovatelným způsobem to, co tolik 
potřebují: odpuštění hříchů, věčný život 
a také provázení pozemským životem, 
aby byl smysluplně naplněný službou 
lidem i Pánu Bohu.

ULRicH NEUENHAUSEN
VyDAVATEL A VEDoUcí FoRUm 

WiEDENEST.
oFFENE TüREN 4.2019, STR. 4-6

PřELožiL TomÁš PALA

a názorových střetů – to je duchovní 
cvičení pro zachování vlastní pohybli-
vosti.

Na mezinárodní misijní konferenci 
bratrských sborů (IBCM) na jaře v Římě 
jsem slyšel zajímavý model, využíva-
jící komunikaci a dynamiku různých 
generací v jednom sboru. Šlo o jeden 
sbor v Austrálii, který si vyvoluje nejen 
své starší, ale zároveň některé „Senior 
Elders“, tedy někdejší starší, kteří sto-
jí s radou po boku vedoucímu kruhu, 
ale už nemají rozhodovací pravomoc, 
a zároveň také „Junior Elders“, tedy 
mladé lidi, kteří ještě spolu se staršími 
nerozhodují, avšak přihlížejí, a smějí 
spolu s nimi mluvit a učit se. Tak jsou 
již mladí lidé záhy vtahováni do odpo-
vědnosti, aniž by přitom museli nést 
hned celou tíži vedení. Jejich příspěvek 
je brán v potaz vážně, a sbor má šanci 
se změnit, aby tak i nadále mohl plnit 
své poslání.

Omlazení sboru přispěním mladých 
je dnes ještě větší výzvou. Právě moje 
generace, tzv. baby boomer (narození 
v 50. a 60. letech), je dnes ve vedoucích 
pozicích. Je nás mnoho, protože naše 
ročníky byly populačně silné, a sedíme 
bezpečně na svých pozicích a blokuje-
me tyto mladší nastupující lidi – často 
aniž bychom si toho byli vědomi. Naše 
množství, naše zkušenost a naše suve-
renita to nastupující generaci velmi ztě-
žuje, aby došla sluchu. Ježíš varuje před 
novým vínem ve starých měších: víno 
vyvíjí tlak a roztrhne tyto měchy. Nové 
víno potřebuje nové měchy. Sníme sice 
o tom, aby mladí lidé přinesli do sboru 
svůj čas, síly a kreativitu, avšak prosím, 
jen ne změnit něco na programech, na 
utváření anebo průběhu. Ty jsme pře-
ce vytvořili tak dobře! To musí někde 
prasknout, a pak mladí lidé odchází 
zklamáni do jiných společenství anebo 
si založí něco, co se jim hodí. V horším 
případě jsou pro Ježíše ztraceni – víno 
vyteklo (Mk 2,22).

Vidět novou dobu nejen jako 
ohrožení, ale také jako šanci

V pohledu některých lidí je všech-
no stále jen horší: To, co bylo včera, 
bylo proto nevyhnutelně lepší než to, 
co bude zítra. Černá labuť, to je kaž-
dopádně jen neštěstí. Popisy Bible 
konce věků se zdají dávat za pravdu 
tomuto pohledu: srdce chladnou, lidé 
se vzájemně zrazují, povstávají falešní 
Kristové atd. Existuje však také druhá 

strana. Např. v Mk 4,26-29 Ježíš říká: 
„S královstvím Božím je to tak, jako když 
člověk vhodí semeno do země; ať spí či bdí, 
v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on 
ani neví jak. Země sama od sebe plodí nej-
prve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí 
v klasu. A když úroda dozraje, hned hospo-
dář pošle srp, protože nastala žeň.“

Evangelium roste – neodvratně. Po-
kud je zaseto, roste a přináší ovoce. 
Boží království roste. Pokračuje to dál, 
možná ani někdy nevíme, jak: muslim 
má sen o Kristu a stane se křesťanem; 
vězeň kouří cigarety umotané v listech 
z Bible, přečte si každou stránku, než 
do ní zabalí tabák a stane se křesťanem; 
celá církev v Číně se dostane do nejhor-
šího pronásledování a po 70 letech je té-
měř 100x větší než před pronásledová-
ním. Boží království roste! Jsou všechny 
důvody pro naději. Samozřejmě, zlo ros-
te také. Nemáme však žádné pověření 
k tomu, abychom nad tím naříkali ane-
bo to stále rozebírali. Díváme se na to 
dobré, co se šíří, a děláme vše, abychom 
se tohoto rozvoje účastnili také. Saháme 
po všech možnostech, aby se evangeli-
um stalo známým. Hledáme stále nová 
slova pro starou pravdu, nové příklady 
a obrazy, nové formy a nová média. Vě-
řím Ježíši, že růst je tam, kde se rozsévá 
evangelium. A vidím, že to neskončilo 
ani v roce 2019.

Bojovat za Ježíše, nikdy za nás 
samotné!

V Lukáši 17,7-10 vypráví Ježíš velmi 
provokativní podobenství: „Řekne snad 
někdo svému služebníku, který se vrátil 
z pole, kde oral nebo pásl: „Pojď si hned 
sednout ke stolu?“ Neřekne mu spíše: „Při-
prav mi něco k jídlu a přistroj se k obsluze, 
dokud se nenajím a nenapiji; pak budeš jíst 
a pít ty!“? Děkuje snad svému služebníku, 
že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, 
když učiníte všechno, co vám bylo přikázá-
no, řekněte: „Jsme jenom služebníci, učinili 
jsme to, co jsme byli povinni učinit.““

Naše angažovanost pro církev, naše 
nasazení po léta a desetiletí, naše mno-
hé dobré činy a mnohé oběti, které jsme 
přinesli: to nejsou žádné mimořádné 
činy, ale to, co děláme pro samozřejmě 
pro Ježíše – a ne pro nás samotné. Sa-
mozřejmě to dělá dobře, když nám další 
generace poděkuje, je-li k nám zdvořilá 
a chválí nás za naši aktivitu, když nás 
poslouchá a dělá všechno přesně tak, 
jak jsme to my vždycky považovali za 
správné. Ale nemáme na to žádné prá-
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úhel pohledu

Duch svatý
ve shromáždění

Nová  rubrika  s  názvem  ÚHEL  PO-
HLEDU  nám  umožní  vidět  konkrétní 
téma různýma očima. První sada otázek 
se  týká  působení  Ducha  svatého: „Jak 
se projevuje Duch svatý během našich 
setkání? Jak byste chtěli, aby se projevo-
val? Proč? Co by se pro to dalo udělat?“

Duch svatý je jako vítr do plachet
„Je třeba mít napnutou plachtu,“ prohlá-

sil sloužící bratr, když hovořil o vedení 
Duchem svatým, v souvislosti s veršem 
Jan 3,8: „Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho 
zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. 
Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“ 
Je-li napnutá plachta, Duch svatý nás 
může použít.

Na naše shromáždění připlouvají lo-
dičky v různém stavu. Některé mají na-
pnuté plachty a mají připravený vzácný 
náklad. Jiné se sice objevily s napnutý-
mi plachtami, ale jsou buď prázdné ane-
bo vezou pouze sedm chlebů a několik 
rybiček. Některé mají plachty skasané 
a další zase potrhané.

V našich shromážděních si Duch sva-
tý používá ke službě ty s napnutými 
plachtami. Stává se ale, že také ti, kteří 
původně nechtěli sloužit (ani modlit-
bou, ani písní, ani slovem povzbuzení) 
a chtěli si pouze „něco“ odvézt, během 
shromáždění plachty napnou a poslou-
ží tím, co mají. Stává se, že těm, kteří 
přijeli s potrhanými plachtami (těžká 
životní situace, bolest, nemoc, hřích…) 
a potřebují pomoc, přivezla jiná lodička 
materiál na opravu.

Duch svatý působí v našich shromáž-
děních nejrůznějším způsobem. Nezbyt-
ným předpokladem pro vystavení se Jeho 
působení, je do shromáždění „připlout“.

miLoš RAUš, SBoR BRNo, 
šÁmALoVA

a) Jak se Duch svatý projevuje 
během vašich shromáždění?

Těžko říct. Necítím se být kompe-
tentní posuzovat, co dělá Duch svatý, 
a co děláme my lidé. Máme plánek, ká-
zajícího bratra si může vést Duch sva-
tý, ale klidně si kázání může odněkud 
opsat – může i toto být vedení? Nevím. 

Máme nějak uspořádané bohoslužby 
a nemyslím si, že to je špatně, nějaký 
řád musí být. Ale jestli jednotlivé bra-
try, případně sestry motivuje (vede) 
k vystoupení – modlitbě, podání písně 
či svědectví – Duch svatý nebo jen to, 
že to neudělá nikdo jiný a je potřeba 
zaplnit mezeru, to skutečně nedovedu 
posoudit. Duch svatý je Bůh a ten může 
mít i takové projevy, které bychom my 
lidé za projevy třeba ani neoznačili.

b) Jak byste chtěli, aby se 
projevoval? Proč?

Nevím, myslím, že si nemůžeme ur-
čovat, jak chceme, aby se Duch svatý 
projevoval. Je to přece část Boha (Bůh 
sám), a ten je (musí být) větší než naše 
představy. Takže mu nechci dávat něja-
kou představu. Možná mě napadá, že 
by se mohl projevovat rozhodností v či-
nění změn. Jako když apoštol Pavel byl 
Duchem puzen někam jít, nebo naopak 
někam mu bylo zabráněno, tak z toho 
vnímám, že když Duch svatý působí, 
nelze mu uhnout, i když jde o radikální 
řešení, které odporuje našim křesťan-
sko-sborovým tradicím. A jestli to bylo 
skutečně z Ducha nebo z vlastní síly, to 
se ukáže časem. Měřítkem práce Ducha 
svatého je rozvoj sboru, příliv nových 
lidí, růst těch stávajících ve věrné slu-
žebníky aj. Pokud tomu tak není, tak 
mu možná v něčem bráníme.

c) Co by se pro to dalo udělat?
I) Přiznat si, že (někdy, často?) spoléhá-

me více na sebe, na zvyky a tradice 
než na to, co nám Ježíš skutečně při-
kazuje dělat. Protože to je často velmi 
radikální a vede nejprve ke změnám 
uvnitř nás samotných.

II) Být v životě autentičtí a neschovávat 
se za křesťanskou fasádu – otevřeně 
přiznat boje s vírou a pády, i to že to 
s našimi sbory (obecně KřSb i církví 
v ČR) jde z kopce, ať si to uvědomu-
jeme nebo ne, a samo se to nespraví. 
Dnešní mladá generace je jiná, než 
před revolucí, nesnáší pokrytectví 
a nestačí jí, že něco se dělá jen proto, 
že se to tak kdysi dělalo.

III) Více „riskovat“ a nebát se akcepto-
vat i netradiční nápady (které může 
vnuknout právě Duch svatý). Boho-
služby nejsou primárně o formě, to 
víme, ale také víme, že obal je „rekla-
mou“ na obsah. Každá generace ně-
jak vyjadřuje svou víru, měli bychom 
vytvářet prostor proto, aby ve sboru 
skutečně mohli pevně zakotvit všich-
ni. Je to více na nás, střední a starší 
generaci, protože ta je (zpravidla) ve 
vedení sboru.

IV) Nenakládat na věřící více, než je 
nutné (podobně jako první křesťané 
z pohanů se nemuseli obřezávat), pro-
tože právě tím, si myslím, můžeme za-
stiňovat práci Ducha svatého.

oNDřEJ šimik, SBoR ČESkÝ TĚšíN

Duch svatý se projevuje během shro-
máždění v harmonii vedení jednotlivců

Projev Ducha svatého na shromáždě-
ních je do velké míry výsledek projevů 
Ducha svatého v životech těch, kteří 
společenství utváří, a to nejsou jen star-
ší sboru a učitelé Božího slova, ale i Ti, 
kdo sdílí svá svědectví a vedou různé 
části společné bohoslužby.

Skrze Otce poznáváme Boží cha-
rakter lásky a spravedlnosti. V Kristu 
máme našeho Spasitele, Pána a praktic-
ký vzor naší služby. Naším aktuálním 
pomocníkem je Duch svatý, který nás 
provází různými situacemi v našem ži-
votě. S naší duchovní zralostí roste naše 
vnímavost k tomu, abychom nejednali 
podle našeho nejlepšího, ale spoléhali 
na jeho vedení. Když připravuji slova 
vyučování pro sbor, tehdy Duch aktiv-
ně ovlivňuje to, co bude tvořit centrum 
bohoslužby. Když Duch svatý oživu-
je pasáže Písma a připomíná události 
a příklady, které budou součástí mého 
poselství, věřím v jeho svrchované ve-
dení, které tvoří přesně to, co je třeba, 
aby v daném čase zaznělo. Kde je důkaz 
jeho jednání? Bez lidské koordinace se 
propojují slova různých účastníků bo-
hoslužby s písněmi a svědectvími do 
jedné krásné harmonie, kterou bychom 
dohromady jen těžko mohli způsobit 
lidskými prostředky. To je krása jeho 
působení. On je tím zdrojem jednoty 
v naší různosti.

Jeden člověk a Bůh je vždy většina, 
a to se projevuje i ve vedení Duchem při 
shromážděních. Proto to od Boha má 
navrch. Jan 16,5-16

JAN kUkLíNEk,  
SBoR oSTRAVA-PoRUBA
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úvaha k tématu

Na čem v životě záleží?

JoSEF HUDoUSEk

Kdybychom takto formulovanou 
otázku „Na čem v životě záleží“, co je 
pro mne v mém životě to nejdůležitější, 
nebo jinak, jaká je moje životní priorita, 
položili v anketě, pak bychom patrně 
obdrželi širokou paletu nejrůznějších 
odpovědí. Určitě by zde hrály důleži-
tou roli hodnoty, které nám jsou blíz-
ké, které upřednostňujeme a které tak 
vytvářejí obraz našeho života. Z těch 
nejrůznějších odpovědí, na čem lidem 
v životě záleží, bychom asi zaznamenali, 
že to je zdraví, rodina, děti, zaměstnání, 
materiální dostatek atd. Nemocný člo-
věk bude tvrdit, že to, o co mu v životě 
jde, je v jeho případě jen jeho zdraví. 
Ten, kdo touží vyniknout, pak tím prv-
ním, na co bude myslet, bude jeho spo-
lečenská kariéra. Jiný bude ochoten vše 
obětovat svým dětem jen proto, aby ty 
to někam v životě dotáhnuly. A chudák 
bude tvrdit, že v životě záleží jen a jen 
na tom, zda se člověk narodí bohatým 
nebo chudým rodičům.

Ale takto položená otázka spíše 
míří na to, co je smyslem mého života, 
k čemu se kloním, co je tou prioritou, 
které podřizuji svou životní orientaci? 
Jsem vazalem toho materiálního, kte-
rého je ode mne přebohatě na dosah 
ruky, a do jaké míry tomu pokušení 
podléhám – nebo jsem otevřený Bohu 
a duchovním hodnotám? Nepodobá-

me se čas od času v tomto ohledu těm 
pohádkovým hrdinům, pro které se 
jednou v roce otevřela ta kouzelná ská-
la, která v sobě ukrývala veliký poklad 
zlata a drahých kamenů? Tomu, kdo si 
z toho pokladu pro sebe nabral tolik, že 
to stěží unesl, se toto bohatství brzy pro-
měnilo v kamení. A tak se to podobně 
může snadno stát i tomu, komu v životě 
záleží na tom, aby posbíral co nejvíce 
toho pozlátka, které v pohledu věčnosti 
je bezcenné.

Pán Ježíš na toto téma vyprávěl zná-
mé podobenství o boháči a stodolách 
(L 12,13-21). Toto podobenství je varo-
váním těm, kdo své životy orientují na 
to, co je časné, a zapomínají naopak na 
to věčné. Ten muž z tohoto podobenství 
uvažoval velmi racionálně. On své plány 
měl dobře promyšlené. Bylo by nesmy-
slné, kdyby svou úrodu nechal shnít na 
poli, nebo ji přenechal polním hrabo-
šům. Proto, když ta jeho stávající hospo-
dářská stavení nemohla pojmout to vše, 
co se urodilo, pak určitě bylo rozumné 
uvažovat o stavbě dalších skladů. Ten 
muž ale na něco důležitého zapomněl. 
On do svých plánů nezahrnul to, že do 
nich může zasáhnout Bůh, aniž by Ho 
člověk k tomu přizval. A tak ten projekt 
těch nových stodol v sobě skrýval dvě 
chyby: Nebyl v něm zahrnut Bůh a věč-
nost! Své poslední chvíle na této zemi 

tento boháč trávil s veselou myslí v pří-
jemných představách požitku, který 
bude mít z jídla a pití. Jeho chybou bylo 
to, že se obíral pouze zemskými věcmi. 
K věčnosti, kterou nezahrnul do svých 
plánů, byl naprosto lhostejný.

Takovéto uvažování je typické pro 
světské lidi: Ten dnešní den, který právě 
prožívají, spatřují v jasném světle a zře-
telných konturách; kdežto věčnost je 
zastřená a zamlžená, někdy i přes míru 
denních starostí a nekončících povin-
ností jako by byla zapomenuta. To, co 
nemáme trvale před očima, na to rych-
le zapomínáme. Záleží-li někomu na 
tom, aby se trvale obohacoval nekončící 
prací nebo se nechal opanovat obava-
mi z nedostatku finančních prostředků 
(a takové nebezpečí hrozí i upřímně 
věřícím křesťanům), pak takový člověk 
nepochopil to, na čem v životě záleží: Že 
tím je život žitý k oslavě Boha Stvořite-
le a Boha Spasitele. Jen takový život je 
smysluplný; je to život, který přináší lid-
skému srdci radost a pokoj. Kdežto život 
pošetilce, kterého nám představuje Pís-
mo, Bůh hodnotí slovy: „Blázne! Ještě této 
noci, si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi 
nashromáždil?“ Takové je Boží hodnocení 
bezúčelně prožitého života.
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příběh ze života

mANžELé
PAVEL A miLUšE BUDiNoVi

Životní příběh manželů
Pro souvislost vzpomenu i minulost 

rodičů. Mamka pocházela z věřící ro-
diny a otec naopak ze silně ateistické. 
A to se stalo časem překážkou v man-
želském soužití. Mamka musela hodně 
slevovat ze svých zásad, aby se man-
želství nerozpadlo. Já sám jsem se od 
svého dětství přikláněl na stranu mam-
ky a její rodiny. Rád jsem je navštěvo-
val pro jejich vlídnost a laskavost. Byla 
tam cítit nějaká zvláštní láska, o které 
jsem mnoho nevěděl. Když mi bylo asi 
8 let, dostal jsem darem od dědy Bibli, 
abych si spolu s nimi doma mohl číst. 
Byla u nich totiž každodenní praxe číst 
alespoň jednu, dědou určenou kapitolu 
a on jako kazatel církve Husitské udělat 
výklad přečtené kapitoly. To mi sedělo, 
to jsem měl moc rád, přestože jsem měl 
i jiné klukovské zájmy. Měl jsem bra-
trance i sestřenici z otcovy strany a ti 
bydleli blíže k našemu domu. Tam jsem 
se také rád vydováděl ve stodole na slá-
mě i jinak.

Otec vystudoval vysokou báňskou 
a dostal umístěnku do Čech. Mohl si 
vybrat ze dvou možností – Kladno nebo 
Chomutov. Stěhovali jsme se do Cho-
mutova a tam začaly problémy rodin-
ného života narůstat. Mamka to řešila 
modlitbami v kostele, otec chodil čím 
dál později z práce. Nechal nás vypsat 
z církve v domnění, že se všechno vyře-
ší. Sám byl členem KSČ. Na to asi spo-
léhal nejvíce. Často se hádali a občas 
mamku také uhodil.

Mamka se rozhodla přestěhovat se 
zpět k rodičům do Petřvaldu s tím, 
že rozvod nebude. Otec se také vrátil 
z Chomutova ke svým. Rodina tak byla 
rozdělená na dobu, kdy otec dostal při-
dělený byt v Havířově. Tam se naši dali 
znovu dohromady. Ale stále v rozporu 
ve víře. Znovu docházelo k hádkám 
a zvláště, když za mamkou začala do-
cházet do bytu jedna věrná věřící žena, 
sestra Kiszová. To otec znovu nesnášel 
a dělal doma dusnou atmosféru. Jednou 
té sestře vyhodil boty z okna ven, potom 
zašel na úřad, aby mamce víru zakázali. 
Tam mu bylo řečeno: „To je problém vás 
dvou, a to si vyřešte doma.“ Tak došlo 
k tomu, že roztrhal Bibli v domnění, že 
tím vyřeší problém.

Mamka se přesto za něho stále mod-
lila. A když onemocněl na plíce a v ne-
mocnici téměř umíral, klečela vedle 
postele a prosila o pomoc Pána, a došlo 
k očekávanému obratu. Najednou zjis-
til, že je ztracen, a že potřebuje toho ne-
beského lékaře, který léčí lidskou duši. 
A postupně, po propuštění z nemocni-
ce, začal navštěvovat shromáždění v Še-
nově.

Po nějaké době mně začal přesvědčo-
vat, že bych měl také chodit, že to budu 
potřebovat. Moc jsem mu nevěřil, proto-
že jsem věděl, co doma vyváděl. Myslel 
jsem si, že se zbláznil. Nešlo mi do hla-
vy, co se to s ním stalo. Vždyť jsem ho 
přece znal docela dobře jiného. A pro 
mne to byl nový impuls k rozhodování.

Babička Kiszová, jak jsem si ji pojme-
noval, naši domácnost před tím také 
navštívila, aby nám, mě i manželce, 
evangelizovala. A také její věřící syn 
Josef nás začal navštěvovat. Jednoho 
dne jsem se tedy rozhodnul, že půjdu 
do shromáždění v Havířově. Manželka 
tenkrát ještě nešla, ale když jsem se vrá-
til, vyptávala se mne, jaké to bylo. A tak 
jsem ji řekl, že pořádně nevím. Ale že 
jeden bratr sloužil o Pavlovi, a to se mi 
líbilo, protože jsem nositelem stejného 
jména. Potěšil mne také zájem všech, 
věřících, kteří mi věnovali pozornost. 
Nabídl jsem tedy manželce, že příští 

neděli tam půjdeme spolu. To se skuteč-
ně stalo, a to byl počátek našeho zájmu 
o shromáždění.

Blíže jsme se seznámili s bratrem Ja-
roslavem Krmáškem a jeho ženou Jiřin-
kou. Docházelo k mnohým společným 
návštěvám. Ale ke skutečnému přijetí 
Pána Ježíše došlo až po nějaké době, 
když nám věnovali svou pozornost a na 
některých návštěvách Jarka a Jiřinky 
a někdy také jiných bratří nám bylo 
řečeno, že k odpuštění hříchu a záchra-
ně pro věčnost potřebujeme Pána Ježí-
še. A to se stalo 9. prosince 1968 u nás 
doma. Právě na popud bratra Jarka. Při-
jali jsme oběť Pána Ježíše, jako tu nejdů-
ležitější potřebu pro další život. Bratr mi 
tenkrát řekl, že sám kdysi hrával fotbal, 
a když se stalo, že jejích tým prohrál, 
příště zápas mohli opakovat, s možnos-
tí výhry. V životě to tak nejde. Je to jen 
jeden život, který když se prohraje, už 
zůstane prohraným, bez možnosti změ-
ny, a proto je nutné být na straně vítěze. 
A tím je Pán Ježíš, který porazil i smrt.

Naše rozhodnutí bylo poměrně snad-
né. Nechtěli jsme zůstat v polí pora-
žených. Pán Ježíš nás přijal do rodiny 
církve v závěru roku 1968. Jsme tomu 
moc vděční a radujeme se spolu v haví-
řovském shromáždění.

Budinových
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úvaha k tématu | poezie

JAN VoPALEckÝ

Co děláte, když se potřebujete nějak 
rozhodnout? Seženete si potřebné infor-
mace, podíváte se na internet, poptáte 
se známých a pak si vyberete, co se vám 
zdá nejlepší. – A ptáte se někdy Boha?

Jak vám je, když za vámi někdo přijde 
se závažnou životní otázkou. Zeptá se 
třeba na volbu zaměstnání, stěhování, 
na to, jak vnímáte nějakého člověka, 
svěří se vám, na koho myslí jako na své-
ho životního partnera, nebo hledá, co 
dál v životě… Takové otázky vnímáme 
vždy jako velký projev důvěry. Někdy 
si přitom pomyslím: „A mám já někoho, 
koho bych se na takové věci zeptal?“

Koho se zeptat?
Mám. Bible je plná výzev, abychom 

se ptali Boha, například (Ž 105,4): „Do-
tazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, 
jeho tvář hledejte ustavičně,“ nebo (Iz 
55,6): „Dotazujte se Hospodina, dokud je 
možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.“ 
Pro Boha je to čest, je to projev naší dů-
věry, když se ho chodíme ptát.

Když se někdo naopak šel ptát jinam, 
Bůh to vnímal jako urážku. Eliáš byl 
velmi ostrý na krále Achazjáše, který se 
zranil a poslal posly (2Kr 1,2-4): „‚Jděte 
a dotažte se Baal-zebúba, boha Ekrónu, zdali 
z tohoto ochoření vyváznu živ.‘ Tu promlu-
vil anděl Hospodinův k Elijášovi Tišbejské-
mu: ‚Vstaň a vyjdi vstříc poslům samařské-
ho krále a pověz jim: Což není Bůh v Izraeli, 
že se jdete dotazovat Baal-zebúba, boha 
Ekrónu? Proto Hospodin praví toto: Z lože, 
na něž jsi ulehl, nepovstaneš, ale zcela jistě 
zemřeš.‘“

Bůh nás vede
Když přejdeme do Nového zákona, si-

tuace se najednou mění. Přímou výzvu, 
abychom se ptali Boha, jsem tam nena-
šel. Jsou tam zmínky o tom, abychom se 
snažili poznat Pánovu vůli (Ef 5,17; Kol 
1,9; 4,12; 1Pt 4,12), je tam několik názna-
ků, co to je Boží vůle (např. posvěcovat 
se, 1Tm 4,3), ale nejsilnější moment je 
v tom, že jako věřící lidé jsme chrámem 
Ducha svatého, který v nás bydlí, který 
nás vede a kterému se máme podřizovat 
(1 K 3,16; Ř 8,14; Ga 5,25). Díky Duchu 
svatému je v nás sám Bůh, který nás 
učí, ukazuje nám cestu – to je pro něho 
normální. Na nás potom je, abychom ho 
poslouchali a dávali se jím vést.

Kde bereme orientaci pro svůj život? 
Komu se svěřujeme? Je normální, že se 
radíme s přáteli, s rodinou, že hledáme 
informace, ale nezapomínejme, že se 
svými problémy a otázkami máme cho-
dit k Bohu.

A jak prakticky?
Jak vám Bůh odpovídá? Jak vás vede? 

Podle toho, co právě cítíte? Možná je to 
jeho odpověď. Sám na sobě vnímám, že 
pokud s Bohem žiju, v ideálním přípa-
dě jsem „prosáklý Božím slovem“, pak 
i moje vlastní myšlenky nebudou dale-
ko od toho, co by řekl Bůh. Jestliže jsme 
trpěliví, upínáme svou naději s důvěrou 
k němu, pak Bůh odpovídá. Není na to 
šablona, jak to poznat, ale Bůh je věrný 
a svou odpověď dá tak, že to poznáme.

Když se mi zdá, že Bůh neodpovídá, 
tak si říkám: „Na to odpověď na interne-
tu nenajdu? Copak na to v Bibli odpovědi 
nejsou?“ Čtení Bible má ten účinek, že si 
přitom uvědomím, co Bůh vlastně chce. 
Najednou vím, co je správné, odpovědi 
vznikají ve chvíli, když čtu Bibli. A vět-
šinou jsou to odpovědi jednoduché, ele-
gantní, jasné, ale bez čtení, bez modlit-
by, bez toho, že bych se ptal Boha, by 
mě to nenapadlo. A vím, že ti, kdo Bibli 
čtou víc, kdo se Boha ptají víc, mají od-
povědi ještě lepší.

Čtěme Bibli nejen tehdy, když potře-
bujeme odpovědi na své otázky, ale čtě-
me ji jen tak, pro život. Vždyť na tom 
v životě záleží.

Jak vznikají
dobrá rozhodnutí

Ty sis mě vyvolil, abys svůj plán 
naplnil.

Toužím jít po Tvojí cestě, 
prosím ukaž mi směr a já půjdu, 
tak prosím, veď mě!

Otče, toužím vnímat Tvou blízkost 
dnes a zítra, 
každý den, 
toužím jít s Tebou a cítit, 
že Ty při mně stojíš, 
že mě chráníš, 
že ke mně mluvíš, 
že mi dáváš sílu vítězit 
v každém boji. 
Díky, Ježíši, že jsi za mě zaplatil 
tu největší cenu, 
a já smím bojovat 
a vítězit ve Tvém jménu.

Ty jsi můj otec, miluješ mě! 
Nikdy mě neopustíš. 
Nikdy nic nedopustíš, 
co je nad mé síly, 
vždy dovedeš mě k cíli.

Ty vidíš mé trápení, 
Ty vidíš nepochopení. 
Ty vidíš mou touhu být

s Tebou na všech mých cestách,

a nejen ve snách.

Vyslechneš mě, poradíš mi, 
pomůžeš mi, zachráníš mě.

Díky, že můžu Tvou cestou jít 
a Tvůj plán pro můj život žít.

Díky, že Tvá smím být.

Děkuji Ti, táto, za to, 
že Tě můžu znát, 
a že mě máš tak rád.

Tvá milovaná, vyvolená

Milovaná,
vyvolená

ELiškA LíNoVÁ
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glosa | chatování

PETR LiBÁNSkÝ

Nedávno jsem si v jedné knize1 pře-
četl provokativní větu: „Byli jsme spaseni 
z milosti, ale žijeme ze skutků.“ Hned jsem 
se v duchu ohradil, že toto není můj pří-
pad. Při další četbě jsem ale zjistil, že si 
možná trochu „lžu do kapsy“. Uvědomil 
jsem si to na jednom příkladu, který 
byl v knize také zmíněn. Pokud v živo-
tě v nějaké oblasti zhřeším, tak mě au-
tomaticky napadá, že teď samozřejmě 
nemohu od Pána Boha očekávat něja-
ké požehnání nebo vyslyšení proseb. 
V rámci pokání mám často snahu tento 
hřích „odčinit“. Někdy se přistihnu při 
pocitu, že si Boží přízeň musím zaslou-
žit svou poslušností, nebo naopak že 

ztratím Jeho přízeň díky své neposluš-
nosti. Ve skutečnosti jsou ale takové 
myšlenky zaměřené na moje skutky. 
Jsou podněcovány více tím, co podle 
sebe mohu před Bohem ztratit nebo zís-
kat než vděčností za Jeho milost, kterou 
nám už dal v Pánu Ježíši Kristu. Bůh 
nám v Něm už všechno dal, bez ohledu 
na to, jestli si to svým životem zaslouží-
me nebo ne.

Považujeme Boží milost a požehnání 
za důsledek svého správného jednání, 
nebo své postavení před Bohem zaklá-
dáme výhradně na díle Pána Ježíše?
1 BRIDGES, Jerry. Proměňující milost. Poutní-

kova četba, 2006.

Zasloužená
Boží milost?

No já nevím. Momentálně mi 
to tak nepřipadne. Myslím, že 
si dám fakt pauzu. To už lidi 
venku (ve světě) se mnou víc 
sdílejí to, co chci žít, chápou mě 
a nepůsobí tak upjatě.

A co konkrétně bys chtěla ve 
sboru dělat nebo sdílet?

Chtěla jsem, aby sbor byl víc pro 
mladé. Abych mohla pozvat své 
přátele. Třeba mít pravidelně 
bohoslužbu pro mladé. 
A zapojit do toho nejen naše 
svědectví a zážitky s Pánem, ale 
i svědectví starších lidí ze sboru. 
Nějak to prakticky propojit. Aby 
to žilo a bylo veselo, chápeš?

Rozumím.

Ale momentálně jsem zklamána 
z reakcí některých lidí, že nic 
takového se dělat nebude. Tak 
teď fakt chodit nebudu.

Po měsíci…

Ahoj Katko A. Tak jak jde život?

Ahoj… no nic moc, abych 
pravdu řekla. Moc se mi nedaří. 
Ani mimo sbor.

To znám, ale nevěš hlavu. S tím 
se dá něco dělat, ne?

No snad ano. Chtěla jsem 
nadšeně vymyslet nějakou 
akci s přáteli, říct jim svědectví 
a uspořádat nějakou 
dobročinnou akci pro děti 
z dětského domova. Zprvu byli 
nadšeni, ale s dalšími kroky nad 
tím mávli rukou, že je to nudí 
a nemá to smysl. Ach jo. A já 
pořád cítím, že by se mělo něco 
dělat. Ale pořád narážím.

To máš ale skvělý nápad! Můžu 
ti s tím nějak pomoct?
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10 chlapců,
kteří se zapsali do dějin

Nedávno se mi dostala do rukou knížka spisovatel-
ky Ireny Howatové s názvem „Deset chlapců, kteří se 
zapsali do dějin“. Popisuje poutavým způsobem životy 
celosvětově známých křesťanských osobností, jimiž 
byli Robert Murray M‘Cheyne, Martyn Lloyd-Jones, 
George Whitefield, Charles Spurgeon, Jonathan Ed-
wards, Samuel Rutherford, D. L. Moody, Billy Sun-
day, A. W. Tozer a John Owen.

Na knížce je zajímavé, že značný důraz klade na 
dětství a rané mládí těchto mužů z různých období 
dějin – od 17. století až do století 20. Ukazuje, z jaké-
ho prostředí vyšli, s jakými problémy se jako mladí 
lidé potýkali, že to občas nebyly vzory ctností – ale 
také jak změnilo setkání s Ježíšem celý jejich život. 
Jejich život rozhodně nebyl nudný. Tato knížka je 
zvlášť vhodná jako dárek pro mladé chlapce.

Rád bych uvedl to, co je napsáno na zadní straně 
obálky knihy:

Chtěli byste změnit svět, ve kterém žijete? 
Přesně to udělali tihle kluci, když vyrostli. 

Dozvíte se, jak Samuel lidem ukázal, že 
přesvědčování láskou je účinnější než 

přesvědčování strachem, jak se John přátelil 
s mocnými vládci i chudými řemeslníky, jak 

Jonathan pomáhal irokézským indiánům 
a pak ho Princetonská univerzita požádala, 

aby na ní vyučoval, jak George kázal 
o spasení a staral se o tisíce dětí, jak Robert 

přišel o bratra a našel Ježíše, jak Dwight 
prodával boty a pak v nákladním vagonu 

učil děti, jak Billy hrál profesionálně 
baseball a pak kázal evangelium, jak se 

Charles stal za sněhové bouře křesťanem 
a pak vyprávěl světu o Ježíši, jak Aiden 
zachraňoval osiřelá jehňata a pak jeho 

samého zachránil Ježíš, a jak se Martyn stal 
lékařem a pak našel ještě lepší lék pro duše.

Přečtěte si tuto knížku a přemýšlejte, k čemu Bůh 
volá vás.

Čtení to není rozhodně nudné – navíc pro osvěžení 
paměti je na konci kvíz, kde si můžete ověřit, co jste 
si z knížky zapamatovali.

Kniha má cca 160 stran, vydalo ji Didasko a stojí 
190 Kč. Objednat si ji můžete u Didaska, anebo za 
stejnou cenu i u Brněnské tiskové misie.

Jen tak pro zajímavost – toto nakladatelství vydalo 
obdobnou publikaci od stejné autorky s názvem „De-
set dívek, které se zapsaly do dějin“.

PřiPRAViL TomÁš PALA
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Jana z Arku
Panna Orleánska

Jeanne  d’Arc  (žan d’ark)  sa  narodila 
v  roku 1412  (presný dátum nie  je  zná-
my)  v  lotrinskej  dedinke  Domrémy 
v pohorí Vogézy. Prímeno z Arku dosta-
la asi po predkoch svojich rodičov, ktorí 
z  toho  miesta  pochádzali.  Od  detstva 
pásla  dobytok  svojich  rodičov,  podob-
ne ako ostatné deti v dedine. Jej rodičia 
boli  zbožní  a  cnostní  sedliaci.  Už  ako 
dieťa bola priateľská, mala súcitné srd-
ce  a  rada  dávala  almužny.  Každé  ráno 
chodila na omšu a pri večernom zvonení 
sa modlila kľačiac na kolenách. Každú 
sobotu  chodila  do  lesnej  kaplnky,  aby 
sa tam osamote modlila. Povahou bola 
hanblivá, najmä vo vzťahu k chlapcom. 
Neskôr odmietla ponuku k manželstvu, 
ktoré jej chystali rodičia.

Francúzsko bolo v čase jej detstva 
a dievčenstva v ťažkom položení. V ro-
koch 1337-1453 prebiehala medzi ním 
a Anglickom takzvaná storočná vojna. 
Jednou jej príčinou bola snaha Angli-
čanov zachovať si vlastníctvo a vládu 
nad územiami v západnom Francúzsku, 
ktoré im patrili od čias Viliama Dobyva-
teľa. Druhou príčinou bolo úsilie oboch 
krajín o nadvládu nad významným ob-
chodným centrom Flámskom. V roku 
1415 anglický kráľ Henrich V. spôsobil 
Francúzom ťažkú porážku pri Azincour-
te (azinkúrt). Aby utvrdil svoju moc nad 
Francúzskom, vzal si za manželku fran-
cúzsku kráľovskú princeznú. Vyhlásil 
mladého následníka francúzskeho tró-
nu Karola VII. za zosadeného. Anglické 
vojsko obliehalo významnú francúzsku 
pevnosť Orléans a už predtým zaujalo 
ďalšie mestá vrátane Paríža.

Janka z Arku bola v tomto čase iba 
13-ročná, ale núdza a hanba jej krajiny 
sa veľmi dotýkala jej srdca. Už v tom-
to čase počula „hlas“, ktorý prichádzal 
z kostola, za ktorým nasledovali „zjave-
nia“. Až neskôr bola presvedčená, že to 
bol archanjel Michael a dve cirkvou cte-
né svätice. Po päť rokov si to nechávala 
v skrytosti pre seba, hoci veľmi súcitila 
so svojím ľudom aj so zosadeným krá-
ľom. Bránila sa tomu, k čomu ju „hlasy“ 
ponúkali: aby išla ku kráľovi a ponúkla 
mu svoju pomoc. Hovorila si: „Ja som 

iba chudobné dievča, čo nevie jazdiť 
a viesť vojnu.“ Ale hlasy boli stále na-
liehavejšie. Keď mala 17 rokov, zverila 
sa s ich obsahom svojmu strýkovi, ktorý 
jej uveril a uviedol ju ku kráľovskému 
kapitánovi. Ten jej naopak poradil, aby 
tie „hlasy“ dvomi dôkladnými zaucha-
mi vyhnala. Ale ona presvedčila svojho 
strýka, aby ju doviedol na kráľovský 
dvor. Kým čakala na prijatie, jej pobož-
ný život a jej oduševnená dôvera v Boha 
získali si dôveru malého kruhu ľudí. 
Dvorskému kapitánovi, keď sa s ňou 
znova porozprával, potvrdila, že „nebes-
ký Kráľ jej dal úlohu oslobodiť oblieha-
ný Orléans a doviesť kráľa do Remeša 
(rheims) ku korunovácii.“ Kapitán sa 
napokon rozhodol obliecť ju do rytier-
skeho odevu, posadiť na koňa a v sprie-
vode dvoch mladých šľachticov ju poslal 
ku kráľovi.

Nenazdaný rytier na koni, Jana 
z Arku v takomto odeve a sprievode 
prišla na jedenásty deň na skromný krá-
ľovský dvor. Tam sa už predtým rozhlá-
silo, že prichádza jedna mladá pastier-
ka, aby oslobodila Orléans a doviedla 
kráľa do Remeša. Na kráľovu žiadosť, 
aby sa predstavila, povedala: „Vzneše-
ný dauphin (dofín – korunný princ), 
menujem sa panna Jana a nebeský Kráľ 
Vám skrze mňa ponúka, aby ste boli ko-
runovaný v Remeši a aby ste boli mies-
todržiteľom nebeského Kráľa, ktorý je 
pravým kráľom Francúzska a má súcit 
s Vami a Vaším ľudom.“ Kráľovi teoló-
govia jej neverili a žiadali od nej nejaké 
znamenie. Ona im odpovedala: „Ja nie 
som tu preto, aby som urobila zname-
nie, ale aby ste išli so mnou do Orléan-
su a tam urobím znamenie.“ Napokon 
učenci z Poitiers (poatié) vyhlásili, že 
nenašli pri nej nič, čo by protirečilo ka-
tolíckej viere a kresťanskému životu, ale 
naopak pokoru, zbožnosť, nevinu a že 
kráľ môže v tejto núdzi, keď nemá inú 
nádej iba na Boha, rád prijať službu toh-
to dievčaťa.

Tak bola panna Jana z Arku na kráľov 
rozkaz vystrojená do vojny. Kráľ jej dal 
družinu ako vojenskému veliteľovi, jed-
ného šľachtica ako koniara a ako och-

Díky. Ale už mě nic nenapadá 
a ztrácím motivaci.

Jsem přesvědčena, že se najde 
někdo, kdo ti pomůže tuto 
myšlenku uchopit a zapojit do 
toho více lidí. Pojďme to zkusit!

A jak to chceš jako uchopit??? 
Moc lidí pro nějaké aktivity 
s mladými není.

Budu se za tebe a tvou chuť 
něco dělat, modlit. A necháme 
tomu chvilku čas.

Uf, tak teda asi jo. Ještě to 
zkusím. Přijdu příští neděli.

Fajn, budu se na tebe těšit.

Po pár dnech…

Šárko?

Copak A?

Asi to začalo nějak fungovat A.

A co?

No ty modlitby a ta chuť!

To ráda slyším… povídej.

V týdnu jsem potkala jednu 
starší sestru na náměstí a moc 
hezky jsme si popovídaly. Ptala 
se mě, jak se mám a že mě 
dlouho neviděla. A tak jsem 
ji to vše povídala -- jak věci 
vnímám a jak mě trápí taková 
ta jednotvárnost. Byla moc milá 
a pozvala mě k ní domů na čaj.

Teda Katko? To je skvělé.  
To mám radost.

No a my jsme se spolu úplně 
skamarádily A. Nějak jsme si 
prostě padly do oka.
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rancov dvoch mladých šľachticov, tiež 
dvoch heroldov a vojenského kaplána. 
Na jej zástave bol obraz Vykupiteľa me-
dzi dvomi klaňajúcimi sa anjelmi, ktorý 
požehnáva jej znak, bielu ľaliu. „Hlasy“ 
jej povedali: „Vezmi ľaliovú zástavu od 
Kráľa nebies a nes ju chrabro!“ A Jana 
ju vzala, niesla ju a išla v ústrety veľ-
kému boju. Bola v 18. roku života, dosť 
vysoká a silná na dievča. V Blois (bloa) 
ju čakalo 3000 ozbrojených kráľových 
vojakov. Spolu s ich veliteľom postavi-
la sa na bielom koni so zástavou na ich 
čelo a tak odtiaľ tiahli k Orléansu. 29. 
apríla 1429 privítali ju jeho obyvatelia 
ako Bohom poslanú Záchrankyňu. Pred 
dómom zosadla z koňa, aby poďakova-
la Stvoriteľovi. Obyvateľom povedala: 
„Prinášam vám najlepšiu pomoc, akú 
kedy nejaké mesto dostalo, pomoc Krá-
ľa nebies.“ Na druhý deň poslala cez 
svojich heroldov obliehajúcim Angliča-
nom výzvu, aby odtiahli od mesta, odo-
vzdali kľúče i od ostatných miest, ktoré 
dobyli a odišli z Francúzska. Veliteľ 
Angličanov Talbot jej na to odpovedal 
urážlivými slovami a hrozbou zajatia 
i smrti. Nasledujúcu noc po tom, ako 
prišli čerstvé posily, vyšla časť vojakov 
bez jej vedomia z mesta a zaútočila na 
obliehajúcich Burgunďanov. Boli však 
odrazení, niektorí zabití a zranení a os-
tatní sa zachránili iba rýchlym útekom 
do mesta. Jana, ktorá o tom nevedela, 
náhle vyskočila zo spánku, prikázala 
priviesť jej koňa, vzala meč a zástavu, 
postavila sa proti utekajúcim a obrátila 
ich naspäť do boja. S veliteľom voja-
kov, grófom z Dunois (dünoa) zaútočili 
na nepriateľov, bojovali celý deň a do 
večera dobyli prvú baštu nepriateľov. 
Ich ďalšie boje skončili s rovnakým ús-
pechom. Pred Orléansom padla pred 
víťaznou pannou jedna bašta Angliča-
nov za druhou. V jednom boji bola za-
siahnutá do hrdla šípom, ktorý si sama 
vytiahla. Večer toho dňa vtiahla Jana 
na čele víťazného vojska za zvonenia 
zvonov do Orléansu. V kostoloch spie-
vali zástupy ľudí Te Deum (Teba, Bože, 
chválime). Oslobodenie Orléansu bolo 
dokonané – Angličania s Burgunďanmi 
ušli od mesta.

Nasledujúca úloha pre Janu a jej vo-
jakov bola tiahnuť do Remeša, koru-
novačného mesta francúzskych kráľov. 
Ale toto mesto bolo v rukách nepria-
teľov a vzdialené od Orléansu viac ako 
200 km cez nimi obsadené územie. Preto 
kráľ a jeho radcovia mienili, že je najprv 

nutné dobyť toto územie a odložiť koru-
nováciu na neskorší čas. Ale Jana trvala 
na tom, že Boh jej dal príkaz teraz viesť 
kráľa do Remeša. Za tým bola hlboká 
príčina: Mnoho Francúzov pochybova-
lo, že Karol VII. je legitímny kráľ. Tieto 
pochybnosti by boli odstránené, keby 
bol v remešskom dóme arcibiskupom 
slávnostne korunovaný a tak považo-
vaný za Božieho pomazaného. Jana od-
mietla všetky námietky. „Boh má väčšiu 
moc ako Angličania a Burgunďania.“ 
Napokon sa protirečiaci vzdali odporu 
a bolo rozhodnuté tiahnuť k Rheimsu. 
Vrchné velenie dal kráľ vojvodovi z Ale-
nçonu. Jana mu neskôr v boji zachráni-
la život. Počas ťaženia boli oslobodené 

mnohé mestá obsadené nepriateľmi a tí 
boli v otvorených bojoch porazení. V kr-
vavej bitke pri Patay bol zajatý vrchný 
veliteľ anglického vojska Talbot a tým sa 
začalo jeho rozpustenie. Od tejto bitky 
došlo k úplnej premene myslenia oboch 
strán: prv zúfalí Francúzi boli plní od-
vahy a oduševnenia a predtým víťazní 
Angličania a Burgunďania prepadali 
zúfalstvu. Francúzski pozorovatelia bo-
jov sa zhodli, že to mohol spôsobiť iba 
Boh. Angličania to zase pripisovali diab-
lovi. Prví považovali Pannu za sväticu, 
hrdinku a prorokyňu, druhí za čarodej-
nicu. Francúzske vojsko bolo stále po-
vzbudzované mravným vplyvom, ktorý 
vyžaroval z Panny. Jana bola udivujúcim 
a ušľachtilým zjavom. Jej odvaha a vytr-
valosť boli obdivuhodné. Od rána do 
večera bola na koni v ťažkom kovovom 
brnení. V dňoch cirkevného pôstu a bo-
jov jedla až večer chlieb máčaný vo víne 
riedenom vodou. Plakala, keď ju Angli-
čania urážali, ale najmä nad ranenými 
a zabitými.

Veľkou prekážkou na ceste k Rhe-
imsu bola pevnosť Troyes (troa), ktorá 
pred nimi zavrela brány. Jana predpo-
vedala kráľovi, že ju do troch dní obsa-
dia: buď sa jej obrancovia vzdajú alebo 
ju dobyjú. A tak sa i stalo. Anglickým 
obrancom umožnili slobodný odchod 
a francúzski obyvatelia im otvorili brá-
ny. Konečne stála Jana s francúzskym 
vojskom pred Remešom. Cudzie voj-
sko opustilo mesto bez boja a predsta-
vitelia mesta odovzdali kráľovi kľúče 
od neho. Karol VII. bol 17. júna 1429 
v remešskom dóme tamojším arci-
biskupom slávnostne korunovaný za 
kráľa Francúzska. Panna Jana stála pri 
tom so zástavou pri hlavnom oltári. Po 
korunovácii kľakla pred kráľom a so 
slzami v očiach mu povedala: „Vzneše-
ný kráľ, teraz sa naplnila Božia vôľa… 
a vy ste teraz pravý kráľ, ktorému patrí 
Francúzsko.“ Toto bol vrcholový bod jej 
života. Priala si vrátiť sa domov k svo-
jej matke a otcovi, sestre a bratom, 
znova pásť rodinné stádo a prežiť svoj 
ďalší život v ústraní. Janino poslanie, 
ku ktorému bola povolaná „hlasmi 
z neba“ bolo splnené a skončené. Tak to 
cítila a chcela. Ale nebolo jej to umož-
nené. Kráľ a jeho radcovia ju nechceli 
prepustiť. Oni, ktorí jej na začiatku 
neverili, chceli ju teraz využiť. Musela 
sa rozhodnúť medzi poslušnosťou voči 
Bohu a svetskej vrchnosti. A tento boj, 
žiaľ, prehrala. Po skončení Božieho po-
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slania, stala sa zajatkyňou mocných 
ľudí, ktorí ju chceli využiť ako modlu 
pre svoje ďalšie zámery.

Tak začalo krátke tragické obdobie 
Janinho života. Kráľ, ktorého vojsko 
sa rozmnožilo, rozkázal mu tiahnuť na 
Paríž. Jana už keď prišla k nemu, pred-
povedala, že aj ten bude dobytý. Voja-
ci prekročili pod paľbou nepriateľov 
prvú obrannú priekopu na predmestí 
Saint-Honoré. Keď prišli k druhej, na-
plnenej vodou, Jana kopijou merala jej 
hĺbku. V tom zasiahla vrhnutá kopija 
jej stehno a zástava vypadla z jej ruky. 
Zaznel povel na ústup, ale Jana napriek 
zraneniu nechcela ustúpiť. Takmer ná-
silím ju odtiahli z miesta. Od toho dňa 
bola viera v ňu otrasená. Jana chcela 
pokračovať v boji o Paríž, ale kráľ jej 
prikázal ísť s ním k rieke Loire (loár). 
So zármutkom ho nasledovala, ale už 
predtým zavesila svoj meč a brnenie 
v katedrále Saint-Denis na predmestí 
Paríža. Na tejto ceste jej „hlasy“ predpo-
vedali, že bude zajatá. Jej duša sa ocitla 
v dileme: má im veriť či nie? Medziča-
som bolo Burgunďanmi ohrozené mesto 
Compiegne (kompiéň). Jana prišla s vo-
jakmi, aby ho obránila. Urobila výpad 
a dostala sa ďaleko dopredu na čele vo-
jakov. Ich ústup, ktorý kryla, sa zmenil 
na divoký útek, oni aj ich veliteľ Flovy 
opustili Janu, ktorá ich viedla do boja. 
Burgunďania ju tak 23. mája 1430 ľah-
ko zajali a slávili to ako veľké víťazstvo. 
Za 10 000 libier ju predali Angličanom. 
Jana sa chvela strachom, čo s ňou bude. 
Uväznili a strážili ju v pevnostnej veži 
v Beaurevoir (bórevoár). V decembri 
1430 ju dopravili do Rouenu (ruen).

V Rouene začali s ňou proces, keď 
jej dali smrťou hroziace meno „kacír-
ka“. Dávali jej ľstivé otázky, ktoré ona 
vo svojich rozumných odpovediach od-
mietala. Odopreli jej odvolanie sa k pá-
pežovi a Bazilejskému koncilu. Pre nich 
dôležitá obžaloba bolo aj to, že proti Dt 
22,5 nosila mužský odev. Ale najťažšia 
bola tá, že komunikovala so zlými duch-
mi – tak označili „hlasy“, ktoré počúva-
la. Kráľa Karola VII. akoby sa jej údel 
nedotýkal a arcibiskup z Remeša vyhlá-
sil, že je to trest za jej pýchu. Keď sa jej 
pýtali, prečo považovala také zjavenia 
za dôveryhodné, odpovedala, že Boh 
sa rozhodol použiť prosté dievča, aby 
zahanbil kráľových nepriateľov. Keď sa 
jej úkladne pýtali na to, či si je istá, že 
je v stave milosti u Boha, odpovedala, 
že keby nebola, prosila by Boha, aby ju 

do neho uviedol a keď je, prosí, aby ju 
v tom zachoval. Radšej by chcela zom-
rieť ako nebyť v Božej milosti. Sudcovia 
usilovali o to, aby odvolaním odsúdila 
svoj život a svoje skutky. Jana bola v ťaž-
kom položení. Jej sudcovia boli z veľkej 
väčšiny predstavitelia cirkvi, ktorú si 
veľmi ctila, a hovorili v jej mene. Keď 
sa jej pýtali, či sa nechce podrobiť cir-
kvi, odpovedala: „Ja som dobrá kres-
ťanka… a chcem ako taká zomrieť. Ve-
rím všetkým článkom viery a desiatim 
prikázaniam, milujem cirkev. Ale, čo sa 
týka mojich skutkov pre Francúzsko, 
musím sa držať nebeského Kráľa, On 
ma poslal.“ 24. mája 1431 konal sa jej 
konečný, verejný výsluch. Jana stála na 
pripravenom lešení. Spýtali sa jej, či 
chce odvolať všetky svoje slová a skut-
ky, ktoré súd odsúdil, lebo v opačnom 
prípade bude upálená. Ukázali jej kata, 
ktorý stál na káre pripravenej pre ňu. Jej 
odvaha sa zlomila: „Chcem radšej odvo-
lať, ako byť upálená. Ak muži cirkvi roz-
hodli, že zjaveniam, ktoré som dostala, 
nemám veriť, nebudem im veriť.“ Nato 
musela odriekať odvolaciu formulu za 
smiechu bezcitných prítomných. Mu-
sela ju podpísať najprv nulou a potom 
krížom. Teraz ju namiesto smrti čakalo 
doživotné väzenie v niektorom kláštore. 
Keď bola znova vo väzení, pokúsil sa ju 
silný anglický lord znásilniť. Ale ona 
sa ubránila, hoci za cenu zranení. Po 
takomto zážitku, obliekla si znova muž-
ský rytiersky odev. Keď to bolo ohláse-
né biskupovi a ostatným sudcom, prišli 
za ňou do väzenia. Pýtali sa jej znova, či 
„hlasy“, ktoré počula, boli od Boha? Od-
povedala: „Áno, ony sú od Boha.“ Keď 
jej hovorili, že v odvolaní pred súdom 
povedala opak, riekla: „Čo som vtedy 
povedala, je proti pravde, iba zo stra-
chu pred ohňom.“ Tým bolo rozhodnuté 
o jej osude – bola s konečnou platnos-
ťou odsúdená na smrť upálením.

Keď sa Jana z Arku 30. mája 1431 
prebudila, nevedela ešte, že v ten deň 
má zomrieť. Do väzenia prišiel mních, 
aby ju pripravil na smrť. Prejavila túž-
bu dostať sviatosť Pánovho tela, ktorú 
s mnohými slzami prijala. Potom jej po-
vedali, že prišla hodina jej smrti. Nato 
zvolala: „Beda mi! moje mladé telo, kto-
ré nikdy nebolo poškvrnené, bude dnes 
zničené a premenené na popol. Ach, 
keby som bola radšej sedemkrát sťatá 
ako upálená!“ Potom sa však ponorila 
do modlitby v dôvere v Boha, že ešte 
tento večer bude u Neho v raji. O 9. ho-

dine bola Panna Orleánska dovezená 
na popravnej káre v sprievode 700 vo-
jakov na námestie v Rouene. Tam bola 
cirkvou odvrhnutá s formulou: Vyvr-
hujeme ťa z lona cirkvi a odovzdávame 
ťa svetskej moci s prosbou, aby s tebou 
naložila mierne a ľudsky. Aký hrozný 
cynizmus! Na popravisku si žiadala kríž 
a súcitný Angličan jej ho urobil z dvoch 
kúskov svojej palice. Úctivo ho poboz-
kala a skryla ho na svojom srdci. Tiež 
poprosila jedného kňaza, aby jej z kos-
tola priniesol krucifix a držal ho tak, 
aby naň mohla pri zomieraní hľadieť. 
Potom prosila o milosrdenstvo pre mes-
to Rouen a vyhlásila, že to, čo robila, 
konala na Boží príkaz. Prosila všetkých 
o odpustenia, povedala, že ona odpúšťa 
všetko zlé, čo jej ľudia urobili a napo-
kon volala k Bohu s prosbou o svoje vy-
kúpenie. Keď ju obkľúčili plamene, jej 
posledné slovo bolo meno Vykupiteľa. 
Ľalia Francúzska stála v obkľučujúcej 
páľave, kým ju dym a plamene nepohl-
tili. Na ceste z popraviska povedal jeden 
Angličan: „Všetci sme stratení, upálili 
sme sväticu, ktorej duša je u Boha.“ O 7 
rokov neskôr stratili Angličania Paríž, 
o 10 rokov i Rouen a o 26 rokov posled-
ní z nich museli opustiť Calais (kalé).

A čo Panna Orleánska? Opustila ten-
to svet, aby bola u Pána Boha. Nemusí-
me vedieť vysvetliť jej zjavenia. Jedno je 
však isté. Už vo svojom detstve a mla-
dosti hľadala Boha a túžila byť Mu blíz-
ko skrze Jeho Syna Ježiša Krista. Bolo to 
Božie povolanie, ktoré počula, poslúchla 
a nasledovala. Núka sa podobnosť s De-
borou v Izraeli. Ani Jana nevelila voj-
sku, velili mu ustanovení velitelia. Ale 
prítomnosť jej Spasiteľa v nej a s ňou 
na bojisku zaručila víťazstvo. A čo cir-
kev, ktorá ju odsúdila na ukrutnú smrť? 
V roku 1456 rouenský proces anulovala 
a Janu plne rehabilitovala. V roku 1909 
ju vyhlásila za blahoslavenú, 1920 za 
svätú a 1922 za spolupatrónku Fran-
cúzska. Ale zmenila svoj postoj k dom-
nelým „kacírom“, kým mala moc nad 
ich životom a smrťou? Žiaľ nie. A tak 
zostáva i pre nás krásny príklad šľachet-
nej a statočnej devy-kresťanky, ale i vý-
straha pred neznášanlivosťou voči inak 
zmýšľajúcim. Rodná obec Jany z Arku 
dostala k názvu prídavok, nazvali ju 
Domrémy-la-Pucelle (püsel – panna).

Z HiSToRickÝcH PRAmEňoV
VyBRAL, PRELožiL A UPRAViL

JÁN HUDEc
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JANA ČížoVÁ

Don Bosco, 2018,  
126 strán

Pravda o Ježišovi Kris-
tovi je drobná, tenká 
knižka, určená detskému 
čitateľovi. Je to zaujímavé 
detektívne pátranie. Au-
tor knihy, J. Warner Wal-
lace, je v civilnom živote 
skutočným detektívom 
a v tejto knihe predkla-
dá deťom zopár dobrých 
rád, ako sa taký detektív 
má správať. Ako má nará-
bať s informáciami a hľa-
daním skutočnej pravdy.

Spočiatku som sa tej-
to knihe trochu bránila, 
nemám rada špekulá-
cie okolo Boha a života 
a diela Pána Ježiša Krista. 
Obávala som sa, že táto 
„detektívka“ bude príliš 
špekulovať a hľadať roz-
umové súvislosti tam, 
kde treba jednoducho iba 
vieru. Ale nakoniec sa 
z nej vykľula vcelku zau-
jímavá záležitosť.

Ak chce byť niekto 
kresťanom, to ešte nezna-
mená, že musí dať rozum 
úplne bokom. Autor vo 
svojej knihe pripomína, 
že Biblia sama vyzýva 
svojich čitateľov, aby do hľadania Boha 
zapojili aj rozum, premýšľanie (Rim 
1,20): „Lebo jeho neviditeľnú skutoč-
nosť, jeho večnú moc a božstvo možno 
od stvorenia sveta poznávať uvažo-
vaním…“ A na inom mieste hovorí, že 
vzťah k Bohu nie je len otázkou srdca, 
ale aj mysle (Mt 22,37): „Milovať budeš 
Pána, svojho Boha, celým svojím srd-
com a celou svojou dušou a celou svojou 
mysľou.“

Autor predkladá niekoľko detek-
tívnych zásad pri takomto uvažovaní 
a hľadaní pravdy. Učí deti, že nie je dob-
ré robiť unáhlené závery. Učí ich, aké je 
dôležité najskôr pozbierať dôkazy:

„Nedovoľte, aby vám vaše 
pochybnosti bránili vidieť 

fakty, a nezačnite vyšetrovanie 
s presvedčením, že už dopredu 
poznáte pravdu. Buďte ochotní 
nasledovať dôkazy, kamkoľvek 

vás zavedú.“

Vysvetľuje tiež, ako a prečo odlíšiť dô-
kazy od artefaktov. Ako narábať so sve-
dectvami očitých svedkov a ako zistiť, 
či ich svedectvo je dôveryhodné. Prečo 
netreba veriť konšpiračným teóriám 
a čo to vlastne je. Alebo, na čo je dob-
ré zoradiť si svoje objavy podľa časovej 
postupnosti. Autor to všetko predkladá 

pomerne jednoduchou a struč-
nou formou. Nič zložité ani prí-
liš hlboké, ale môže to postačiť 
ako malý odrazový mostík pre 
správne uvažovanie o veciach 
okolo nás.

Celé autorovo rozprávanie je 
súčasťou príbehu mladých pát-
račov, ktorí sa zapojili do kurzu 
detektíva na neďalekej policaj-
nej stanici. Popri hľadaní maji-
teľa záhadného starého skate-
boardu, spolu so svojím lekto-
rom hľadali aj pravdu o Ježišovi 
Kristovi. Pokúšali sa zistiť, či sa 
dá veriť svedectvám a dôkazom 
v Biblii, ktoré tvrdia, že Ježiš tu 
na zemi naozaj bol, že robil zá-
zraky, že zomrel na kríži, a že 
nakoniec vstal z mŕtvych.

Celkom na záver autor deti 
upozorňuje ešte na jednu dôle-
žitú vec – na rozdiel medzi poj-
mami „veriť niečomu“ a „veriť 
v niečo“. Aj keď nás pátranie 
dovedie k tomu, že začneme 
veriť dôkazom a svedectvám, že 
dané veci sa naozaj stali; v prí-
pade hľadania pravdy o Ježišovi 
Kristovi to nestačí. Nestačí ve-
riť, že údaje o Ňom sú pravdivé, 
treba urobiť ešte jeden krok – 
teba uveriť v Neho samotného. 
Autor jednoducho a stručne 
vysvetľuje aj to, ako tento krok 

zrealizovať.

A napokon autor vyzýva deti, aby 
o svojich objavoch o Ježišovi Kristovi 
rozprávali ostatným:

„Ste súčasťou dôležitého tímu. 
Stali ste sa členmi Božej rodiny 

i absolventmi detektívnej 
akadémie. Členovia akéhokoľvek 

družstva nezvyknú len tak 
posedávať na lavičke, sú na 

ihrisku na to, aby sa zapojili do 
hry. Začnite sa deliť o to, čo ste sa 

dozvedeli, s ľuďmi okolo seba.“

J. Warner Wallace a Susie Wallaceová

Pravda o Ježišovi Kristovi
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spomienka | chatovanie

miLoTA koZÁRoVÁ

Slovo na svoj čas,
oj, aké je dobré!

Ohliadnutie za Monikou
V novembri minulého roka sme sa na 

pohrebnom zhromaždení na cintoríne 
v Nitre rozlúčili s našou nevestou Mo-
nikou, ktorú si Pán povolal do večných, 
nám zasľúbených príbytkov, vo veku 45 
rokov. V našom zborovom dome sme 
potom pokračovali viacerými spomien-
kami na jej život a vernú službu Pánovi 
a ľuďom. Brat Ľuboš Vyhnánek vyjadril 
myšlienku, že Monika mala silné sociál-
ne cítenie. Po niekoľkých dňoch sa mi 
táto myšlienka vynorila a ihneď spojila 
s udalosťou spred mnohých rokov.

Mladí z nášho zboru niekoľko ro-
kov navštevovali Detský domov v obci 
vzdialenej 18 km z Nitry. Zahrali si 
s deťmi futbal a pokračovali vnútri hra-
mi, improvizovaným bábkovým divad-
lom (bábky mali tváre detí z domova), 
pesničkami a samozrejme biblickým 
príbehom, čo po dlhšom čase riaditeľ 
domova vyhodnotil ako oficiálne vyučo-
vanie náboženstva. Po niekoľko rokov 
sme si časť detí z domova brávali cez 
vianočné sviatky do rodín a zúčastňova-
li sa s nami sviatočných zhromaždení. 
Bolo medzi nimi dievča so zdomácne-
ným menom Macka. Tá bývala cez sviat-

ky v rodine môjho brata Janka Hudeca. 
Jeho dcéra Ľudka si vytvorila zvláštny 
vzťah k Macke a po rokoch, keď Mac-
ka ukončila učňovskú školu v ďalšej 
internátnej škole - Domove, vzala ju so 
súhlasom rodičov bývať k nim. Macka 
sa obrátila k Pánu Ježišovi a bola pokrs-
tená v našom zbore. Po troch rokoch, 
keď sa Ľudka vydala, usúdili, že bude 
pre Macku dobré učiť sa samostatnému 
životu, a tak bývala rok v podnájme aj 
s ďalšími dievčatami. To bývanie však 
bolo pre mladé veriace dievča zlé, od-
hovárali ju od zhromaždenia (čo tam 
budeš so starými babkami…), volali na 
diskotéku, atď.

Videli sme, že to prostredie narúša jej 
duchovný život a doma u nás sa zvažo-
vala ockova myšlienka, čo tak vziať ju 
k nám, ale nevedeli sme, ako to vyriešiť. 
Keď prišiel Peter s Monikou a Dorotkou 
z Bratislavy na návštevu, rozprávala 
som Monike, aké škodlivé je bývanie 
v tom podnájme pre Macku. Na Mo-
nikinu otázku, či by sme ju nemohli 
zobrať bývať k nám, som odpovedala 
otázkou: „A kde by sme ju dali?“ Monika 
na to povedala: „Do Peťovej izby!“ Na to 
som sa opýtala: „A keď vy prídete, kde 
by išla?“ Monika mala riešenie: „No, do 
hosťovskej.“ Tento krátky dialóg a Mo-
nikin jasný postoj rozhodol o ďalšom 
smerovaní Mackinho života. V rodine 
sme sa poradili a Macka prijala našu 
ponuku. Ďalších 11 rokov žila s nami 
a s našou dcérou Kvetkou v spoločnej 
domácnosti tak, ako to Monika navr-
hovala – vždy, keď prišli naši mladí 
s Dorotkou a neskôr aj s Miškom, Mac-
ka sa presťahovala do hosťovskej izby. 
Takto to išlo dovtedy, kým Pán spojil jej 
život s bratom Mirom Šimákom z brat-
ského zboru v srbskej Padine, s ktorým 
sa ako manželia tešia už z dvoch malých 
dcér a my v zbore spolu s nimi. Vďaka 
Pánovi za to!

Pravdou je naozaj Božie slovo z Prí-
sloví 15,23 b: „Aké dobré je slovo v pravý 
čas!“

Ona mi vyprávěla o sobě, 
o svém životě, o svých chybách 
i o tom, co se jí povedlo.

A taky mi dala takový vhled 
do různých životních situací 
a sborového života. Konečně mi 
někdo fakt naslouchal.

Tak to vypadá nadějně.

A víš co? Já jsem přišla taky 
na to, že i já se musím učit 
naslouchat.

Ano, tak to je, pořád se máme 
co učit.

Tak ahoj v neděli.

Po neděli…

Šárko, bylo to moc milé v tu 
neděli. Tolik mi pomohlo to, 
že mě ta sestra pozvala na 
čaj a povídali jsme si o životě. 
Moc to pro mne znamenalo. 
Pomohlo mi to změnit pohled 
na sbor, na starší generaci. 
A sestře Květě to zase dodalo 
prý radost a odvahu se bavit 
s mladými lidmi a být jim po 
ruce. Dokonce mě pozvala i na 
skupinku starších sester a dala 
mi možnost mluvit o mých 
snech. I o tom udělat v neděli 
s mládeží bohoslužbu pro 
mladé. Moc mě to povzbudilo, 
že mě někdo pochopil, 
nepohrdl tím, že jsem mladá 
a nezkušená.

Katko, moc mě to těší, že jsi 
to nevzdala. A taky mě těší, že 
máme ve sboru starší generaci, 
která nežije v předsudcích 
a strachu z dnešní doby 
a z chuti nás mladých žít 
a rozvíjet svá obdarování.

Po čase…
Díky upřímnému zájmu a taky 
poodkrytí svého vnitřního 
života oné starší sestry Květy, se 
z Katky stala dobrá křesťanka. 
Je vdaná a má stále spousty 
nápadů a služeb, do kterých 
se zapojuje se svou rodinou. 
Katka taky pravidelně se svou 
skupinou navštěvuje Dětský 
domov. A protože sama zažila 
chuť jít dál a taky především 
zájem starší generace, která ji 
začala naslouchat a zajímat se 
o ni, předává toto nadšení další 
mladé generaci a dokonce v tom 
stále zapojuje i starší členy sboru. 
ŠáRKA
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Už si nepamätám, či to bolo na nedeľ-
nej bohoslužbe alebo v stredu na biblic-
kej hodinke alebo v piatok na modliteb-
nej. Ani si nepamätám všetky súvislosti 
predmetnej kázne. Ale pamätám si z nej 
dva pojmy: lev revúci a lev trhajúci.

Toho prvého leva spomína apoštol Pe-
ter (1Pt 5,8): „Buďte triezvi, bdejte! Váš 
protivník, diabol, obchádza ako revúci 
lev a hľadá, koho by zhltol.“ Toto je lev, 
s ktorým sa stretávajú Božie deti a také-
to stretnutie môže byť niekedy poriad-
ne desivé. Ale v Biblii je spomenutý aj 
iný lev. Hovorí o ňom žalmista Dávid (Ž 
22,14): „Roztvorili tlamu proti mne ako 
dravý a revúci lev.“ Dávidov lev, rovna-
ko, ako ten Petrov, má schopnosť revať. 
Ale popri tom je to aj lev dravý. Profe-
sor Roháček použil ešte silnejší výraz: 
lev trhajúci. Takýto lev sa objavil v prí-
tomnosti Božieho Syna, o ktorom Dávid 
v tomto žalme prorocky hovorí.

Na Pána Ježiša zaútočil lev, ktorý nie-
len reval, ale mohol aj chytiť a roztrhať. 
To bol zápas na úplne inej úrovni, ako 
sú všetky naše zápasy. Bol to zápas sku-
točne na život a na smrť. Pán Ježiš na-
koniec tou smrťou aj musel prejsť, aby 
zvíťazil. Bola to veľmi bolestivá smrť, 
ale práve vďaka Jeho ťažkému a bolesti-
vému zápasu sme my konfrontovaní už 
iba s levom revúcim. Už nie s dravým 
ani trhajúcim.

Nedaj sa oklamať
To sú veľmi potešujúce slová, predo-

všetkým pre chvíle, keď na nás lev zase 
poriadne „nakričí“. Peter síce hovorí, 
že revúci lev hľadá, koho by zhltol, ale 

bez môjho zvolenia ma zhltnúť nemôže. 
Môže na mňa revať, ale nemôže ma roz-
trhať a odvliecť násilím. Trest smrti už 
nie je určený pre mňa, už ho zniesol môj 
Pán, pod ktorého ochranou teraz som. 
Ak mi lev tvrdí čokoľvek iné, tak klame.

Myslím, že apoštol Peter nás slova-
mi „Buďte triezvi, bdejte!“ varuje práve 
pred diablovou schopnosťou klamať. 
A varuje nás dôrazne, lebo diabol je 
naozaj veľmi zdatný klamár. (Jn 8,44) 
Jeho rev koniec-koncov nemusí byť len 
o decibeloch, môže na nás zatlačiť aj 
tichými, zaliečavými slovami, môže sa 
dokonca tváriť ako anjel. (2Kor 11,14) 
Ale výsledok je stále rovnaký, môže na 
nás iba šepkať, hovoriť, kričať, revať, 
ale nemôže nad nami zvíťaziť – pokiaľ 
sme naozaj Božím vlastníctvom a sami 
z vlastnej vôle sa mu nevydáme, pokiaľ 
nepodľahneme jeho klamstvu.

Stíhaj pokoj
V tom istom Petrovom liste som naš-

la aj dobrú radu, ako zostávať ostražitý 
a bdieť. V 3. kapitole Peter píše o tom, 
že ak si niekto nechce zbytočne kompli-
kovať, kaziť život, mal by okrem iného 
dbať o pokoj (1Pt 3,10-11): „Veď kto chce 
milovať život a vidieť dobré dni… nech 
hľadá pokoj a usiluje sa oň.“ Profesor 
Roháček tu opäť používa trochu iné 
a veľmi výstižné slovo: „… nech hľadá 
pokoj a stíha ho.“

Diablove klamstvá môžu byť veľmi zá-
kerné a silné, môžu nám úplne zastrieť 
zrak a veľmi skomplikovať život. Ak 
im chceme odolať, musíme si dať zále-
žať na tom, aby sme stíhali pokoj, aby 

sme ho presunuli z kolónky „nestíham“ 
k veciam, na ktoré si dokážeme nájsť 
čas. Potrebujeme tráviť tiché a pokojné 
chvíle predovšetkým s Bohom a Jeho 
Slovom, a aj s Jeho ľudom. Ako inak zo-
stať v strehu a bdieť? Ako včas odhaliť 
nepriateľove klamstvá a ako nabrať silu, 
aby človek také „revanie“ leva ustál, ak 
nebude mať čas v pokoji čerpať posilne-
nie, rozvahu a múdrosť pri nohách svoj-
ho Boha?

Ja viem, niekedy je naozaj ťažké nájsť 
si čas na pokojné posedenie s Bohom, 
alebo s Jeho ľudom. Ja sama si v posled-
nej dobe uvedomujem, ako veľmi sa ne-
ustále naháňam. Niežeby to bolo mojou 
vinou, tlačia ma k tomu zložité životné 
okolnosti. Ale uvedomujem si, že prá-
ve v takýchto časoch, keď je človek za-
ťažený rôznymi zápasmi a starosťami, 
má satan ľahší prístup k nášmu srdcu. 
Práve vtedy sme zraniteľnejší – menej 
ostražití, unavení, disponujúci menšou 
silou. O to viac je potrebné, aby sme 
si v našich hektických dňoch dokázali 
nájsť čas na pokoj, na stíšenie sa pred 
Bohom.

Samozrejme platí to aj vtedy, keď sa 
nám pošťastí prežívať pokojné obdobie, 
bez zbytočného stresu a starostí. Aj vte-
dy je dôležité tráviť čas s Bohom, lebo 
diabol si vždy nájde spôsob a cestu, ako 
nám predostrieť nejaké to svoje klam-
stvo. Ak nás nebude práve zastrašovať 
svojím revom, tak nám možno začne 
spievať nejakú peknú uspávanku.

Revanie 
leva
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Z Nemecka
do Rumunska

Eva a Ondrej Kurániovci – Ondrej po-
chádza  z  Báčskeho  Petrovca  v  Srbsku, 
Eva zo Serede. Spoznali sa na Slovensku 
a  v  máji  roku  1968  sa  zosobášili.  Naj-
prv bývali v Seredi, ale v roku 1970 sa 
legálne  presťahovali  do  Nemecka,  kde 
pôsobili  až  do  dôchodku.  Z  Nemecka 
pravidelne (aspoň dvakrát ročne) cesto-
vali do Rumunska,  aby povzbudili ko-
munistickým  režimom  utláčanú  cirkev 
a materiálne pomohli chudobným rodi-
nám. Momentálne žijú a slúžia v Šútove 
pri Martine a sú príslušníkmi Kresťan-
ského zboru v Krpeľanoch. Rozprávala 
sa s nimi Vladimíra Vrajová.

Ako ste sa dostali k službe v Rumun-
sku a ako sa vám podarilo preklenúť ja-
zykovú bariéru?

Ondrej: K službe v Rumunsku sme 
sa dostali v osemdesiatych rokoch, keď 
za mnou prišiel jeden brat, Rumun, ži-
júci v Nemecku, a povedal mi o chor-
vátskych prisťahovalcoch v rumunskej 
obci Karaševo (rum. Carasova). Títo ľu-
dia nevedeli dobre po rumunsky a túžili 
počuť evanjelium a výklad Božieho slo-
va vo svojom rodnom jazyku. A keďže 
ja som chorvátčinu ovládal, dlho sme 
neuvažovali a pri prvej možnej príleži-
tosti sme sa tam s Evkou vybrali. Dostať 
sa z Nemecka do Rumunska nám trva-
lo dva dni a dve noci aj s prestávkami. 

Dokopy sme do Rumunska prichádzali 
viac ako desať rokov minimálne dvakrát 
ročne.

Eva: Našou rumunskou spojkou bol 
kazateľ zboru v Temešvári (rum. Timi-
soara) Pascu Balazs, ktorý spolu so svo-
jou manželkou vedel veľmi dobre po ne-
mecky. Spolu s Pascom sme chodili do 
Karaševa, kde nám Pascu pri kontakte 
s rumunskými veriacimi prekladal z ne-
mčiny do rumunčiny.

Predpokladám,  že  vaša  pomoc  ru-
munskej cirkvi bola aj materiálna…

Eva: Samozrejme, pretože v Rumun-
sku bola počas totality neuveriteľná bie-
da. Keď som prišla do obchodu, nebolo 
tam nič okrem zaváranej fazule naukla-
danej v regáloch. Z Nemecka sme do 
Rumunska preto prinášali základné po-
traviny, mäsové konzervy, múku, cukor, 
olej, margarín, čokoládu, ale aj obleče-
nie a podobne. Veľmi sa ma dotýkalo, 
keď som dala jednej chudobnej sestre 
kávu a vedela som, že ona si ju neuvarí, 
ale radšej ju dá lekárovi. V Rumunsku 
ťa doktor poriadne nevyšetril a nedal ti 
lieky, pokiaľ si mu na revanš niečo ne-
doniesla. Toto boli situácie, v ktorých 
som si najviac uvedomovala, čo všetko 
mám a ako málo za to ďakujem.

Ondrej: Okrem toho sme potraviny 
nakupovali aj v jednom interhoteli v Te-

mešvári, kde bol veľký sklad, do ktoré-
ho mohli vstúpiť iba cudzinci a platiť sa 
dalo iba vo valutách. Pamätám si, ako 
sme tam raz chceli niečo kúpiť, ale ob-
chodník to momentálne nemal a pove-
dal nám, že tovar bude k dispozícii až 
o týždeň. My sme sa však mali v tom 
čase vracať do Nemecka, tak sme sa 
spýtali, či môže potraviny vyzdvihnúť 
Rumun, ktorému necháme marky. V in-
terhoteli s tým mali problém. Pascu mu-
sel prísť a my sme museli dosvedčiť, že 
ho poznáme, že to je náš priateľ a že on 
príde vyzdvihnúť tovar, ktorý sme si ob-
jednali. V opačnom prípade by ako Ru-
mun nemal žiadnu šancu.

Eva: Na tento hotel v Temešvári sa 
viaže ešte jedna príhoda, na ktorú veľmi 
rada spomínam. Bolo to tesne pred Via-
nocami, keď bola v temešvárskom zbore 
detská slávnosť a my sme chceli pri tej-
to príležitosti účinkujúce deti nejakým 
spôsobom obdarovať. Detí bolo dokopy 
štyridsaťšesť. V sklade mali krásnych 
čokoládových Mikulášov a ja som tŕpla, 
či ich bude dosť pre všetkých. Vedela 
som, že buď vezmeme štyridsaťšesť ku-
sov, alebo ani jeden. Čokolád bolo na 
kus presne, kúpili sme ich všetky a deti 
boli nadšené, pretože takúto sladkosť zo 
západu videli prvýkrát v živote.

Čiže ste slúžili aj v Temešvári?
Ondrej: Nie, do Temešváru sme cho-

dili len ako poslucháči. Tam bol Pascu, 
ktorý duchovne viedol zbor a rozbehol 
službu vo viacerých oblastiach. Nosili 
sme tam len potraviny a oblečenie, ale 
väčšia duchovná pomoc nebola v Te-
mešvári potrebná. Našou cieľovou ob-
lasťou bolo Karaševo, vzdialené od Te-
mešváru asi stodvadsať kilometrov.

Eva: Chvíle strávené v Temešvári, pre-
dovšetkým s Pascom a jeho rodinou, 
boli pre mňa veľmi vzácne. S Pascom 
sme síce komunikovali po nemecky, ale 
on sa pred nami vždy modlil v rumun-
čine. Aj keď som jeho modlitbám ne-
rozumela, zakaždým som v nich mohla 
zachytiť mená našich štyroch detí. Po-
vzbudzovalo ma to k intenzívnejšiemu 
modlitebnému životu, ale zároveň aj 
zahanbovalo, že človek, ktorý je pre-
nasledovaný režimom a trie biedu, je 
v skutočnosti veľmi vďačný a nemyslí 
len na seba.

Ondrej: To je pravda. Pascu bol ochot-
ný sa pre druhých rozdať. Oblečenie 
a potraviny, ktoré sme priniesli pre 
temešvársky zbor, sme vždy vyložili 
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v jeho dome a on to potom porozdával 
jednotlivým rodinám. Nikdy si nene-
chal nič pre seba.

Vráťme sa k zboru v Karaševe. Aké to 
bolo slúžiť na tomto mieste?

Ondrej: Karaševo je dedina s asi šty-
ritisíc obyvateľmi, prevažne Chorvátmi 
a rumunskými Rómami. Keď sme tam 
začali chodiť, miestna cirkev sa stretá-
vala v malej chalúpke u jednej cigánky. 
Miestnosť na zhromaždenie bola veľmi 
malá s rozmermi cca 4 × 3 metre a ľu-
dia v nej boli natlačení. Časom sme sa 
rozhodli, že v Karaševe postavíme mod-
litebňu. Kúpili sme pozemok a začali 
sme stavať. Vtedy sme nevedeli, ako 
veľmi bude stavba finančne a časovo 
náročná, inak by sme sa do nej nikdy 
nepustili.

Eva: Veru, bolo to veľmi ťažké, ale aj 
krásne obdobie. Na cesty do Rumunska 
sme obetovali všetky naše dovolenky, 
na miestnych cestách sme zničili dve 
autá. Ja som pracovala ako chemička, 
ale bola som nútená nájsť si druhé za-
mestnanie v domove dôchodcov, inak 
by sme to finančne neutiahli. Všetky 
peniaze, ktoré som zarobila v stacioná-
ri, sme odkladali, a potom sme ich po-
užili na uhradenie nákladov spojených 
s cestami do Rumunska.

Ondrej: Ja rád hovorievam, že ma Pán 
spasil celého, nielen z desiatich per-
cent, a tak mám byť ochotný dať celú 
výplatu na Božie dielo, keď to On odo 
mňa žiada, nielen desiatok. Preto sme aj 
rumunským robotníkom, ktorí s nami 
pracovali na stavbe, zaplatili dvakrát 
viac, ako by zarobili inde. Mali sme len 
jednu podmienku: že budú chodiť do 
zhromaždenia. Niektorí z nich sa aj ob-
rátili, aj sme ich pokrstili. Jediným nega-
tívom bolo, že týchto ľudí nemal po ob-
rátení kto duchovne viesť. Karaševský 
zbor nemal pastora, ktorý by sa mohol 
veriacim dlhodobo venovať a pracovať 
s nimi. My sme síce prišli každé štyri 
mesiace, ale to nestačilo. Zhromaždenie 

potrebovalo stáleho pracovníka.
Ako to nakoniec dopadlo? Našiel 

sa nejaký pracovník?
Ondrej: Asi dvadsať kilometrov 

od Karaševa býval jeden mladý 
muž, teológ, ktorého som veľmi pro-
sil, aby dochádzal do zboru aspoň 
každú druhú nedeľu, slúžil slovom, 
rozprával sa s veriacimi a pomáhal 
im duchovne rásť. Nesúhlasil s tým, 
pretože nemal k týmto ľuďom (pre-
važne Chorvátom a Rómom) žiadny 
vzťah a zároveň neprežil ani povola-
nie do tejto služby. Na jednej strane 
som ho nechcel a nemohol tlačiť do 
niečoho, do čoho nie je povolaný, 
na druhej strane ma zamrzelo, že 
my dochádzame za miestnymi ve-
riacimi až z Nemecka, zatiaľ čo nie-
kto, kto býva blízko pri nich, k nim 
nemá naklonené srdce.

Eva: Neskôr sa s nami skontakto-
vali mladí manželia z temešvárske-
ho zhromaždenia, ktorí sa chceli 
presťahovať do Karaševa a slúžiť 
v zbore. Našli sme im ubytovanie, 
zariadili byt, kúpili auto, všetko povyba-
vovali, ale v období, keď mali prísť, sa 
ich manželstvo ocitlo v kríze, takže na-
koniec všetko zrušili a neprišli. Ozvali 
sa nám až po dvoch rokoch s tým istým 
návrhom, ale na základe predchádza-
júcej skúsenosti nechcel zbor riskovať 
a ich žiadosť zamietol.

Ondrej: Nakoniec to dopadlo tak, 
že sa členom zboru naozaj nik neve-
noval a zostali odkázaní sami na seba. 
Z veľkej modlitebne sa využívala len 
zhromažďovacia miestnosť na prízemí, 
celé poschodie bolo nevyužité a pusté. 
Veľmi dlho sme sa modlili za to, aby 
sa Boh priznal k práci našich rúk a aby 
poschodie v modlitebni nezapadalo pra-
chom a našlo svoje využitie. Asi pred 
pol rokom mi telefonoval jeden brat 
z Rumunska a povedal mi, že temešvár-
sky zbor sa rozhodol slúžiť v Karaševe, 
prebudovať poschodie zborového domu 
na ubytovacie zariadenie, posielať tam 
mládežníkov, organizovať letné tábory, 
víkendovky, brigády a podobne. Veľmi 
ma to potešilo, bola to odpoveď na naše 
dlhoročné modlitby.

Podporoval vás v službe v Rumunsku 
aj váš domáci zbor?

Ondrej: Áno, nemeckej cirkvi ležala 
táto služba na srdci. Modlili sa za nás, 
robili zbierky, niektorí s nami išli do Ru-
munska a pomohli nám pri práci.

Eva: Samozrejme, že sme sa stretli aj 
s nepochopením. Raz som si nechala 
v obchode odložiť dvadsať kíl poma-
rančov pre rumunské deti, a keď som 
ich prišla vyzdvihnúť, pri pokladni som 
stretla jednu sestru zo zboru, ktorá veľ-
mi rozmaznávala svoje vnúčatá. Keď ma 
zbadala, čudovala sa, načo mi je toľko 
pomarančov, tak som jej povedala, že to 
vezieme do Rumunska pre deti. Spýtala 
sa ma: „A to rumunské deti potrebujú 
toľko pomarančov?“ Toto je veľká bieda 
nás ľudí: neuvedomujeme si, že aj druhí 
majú tie isté pocity, túžby a potreby ako 
my a naše rodiny.

Ondrej: Boh nám nezasľúbil, že služ-
ba pre neho bude ľahká, práve naopak. 
Vždy, keď som pri práci na Pánovej vini-
ci zažíval rôzne úskalia, pripomínal som 
si slová žalmistu: „S plačom vychádza 
ten, čo rozsieva semeno; s plesaním sa 
však vráti a donesie snopy.“ (Ž 126,6) 
Rozsiate semeno sa musí kropiť slzami, 
aby prinieslo úrodu. V Rumunsku sme 
zažili veľa ťažkých chvíľ, ale Pán nás ne-
opustil a preniesol nás cez všetko zlé. 
Svojím požehnaním nám vynahradil 
obetovaný čas, námahu a peniaze, a my 
môžeme s vďačnosťou a plesaním sle-
dovať, ako práca pre neho dodnes pri-
náša vytúženú úrodu.
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Sestra Helenka Šimiková (roz. Vrá-
želová) se narodila v roce 1956 v Brně 
manželům Václavovi a Ireně Vráželo-
vým. Byla prostřední ze třech souro-
zenců. V Brně prožila své mládí. Ježíše 
přijala jako svého Spasitele již v deseti 
letech, na pobytu v Tasově, kde byl ten-
krát i bratr Krištof. Do besídky a poz-
ději do Poutníků chodila do Křesťan-
ského sboru v Brně na Šámalově ulici. 
Po maturitě v roce 1975 nastoupila 
jako učitelka do mateřské školy v Oře-
šíně, kde přirozeně žila svoji víru, což 
v době komunismu byl problém, a tak 
kvůli víře v Ježíše ztratila práci, kterou 
milovala. Byla to cena za následování, 
ale Helenka ji přijala, protože věděla, 
že Ježíš na kříži za ni zaplatil mnohem 
více. Pak pracovala jako korespondent-
ka v brněnském Agroprojektu (1977-
1982).

V brněnské mládeži se v roce 1978 se-
známila se svým budoucím manželem 
Petrem, se kterým se 22. srpna 1981 
vzali. O rok později se jim narodil prv-
ní syn Ondřej a v roce 1983 (po návratu 
manžela z povinné vojenské služby) se 
už jako rodina přestěhovali na Slezsko 
do Ropice u Českého Těšína, kde pro-
žila zbytek svého života. Na mateřské 
dovolené si dálkově dodělávala střední 
sociálně právní školu – obor, k němuž 
měla blízko svoji otevřenou a laskavou 
povahou, kdy neměla problém navázat 
kontakt s novými lidmi a projevit o ně 
zájem. Poznatky ze studia ale uplatnila 
až v pozdějším věku jako dobrovolnice 
v hospici a také domově pro seniory, 

kde i ve svém důchodovém věku chodi-
la navštěvovat a potěšovat staré a opuš-
těné lidi. Před několika lety si dokonce 
udělala kurs doprovázení umírajících, 
aby její pomoc mohla být ještě více 
kvalitní. Tehdy ještě netušila, jak brzy 
se ona sama stane závislá na pomoci 
druhých. K Ondrovi pak postupně při-
byli ještě další 3 sourozenci – Martin, 
Daniela a Jana. Byla po dlouhá léta (cel-
kem 13 let) maminkou na plný úvazek. 
V roce 1995 po mateřské dovolené na-
stoupila do práce jako poštovní doručo-
vatelka a na poště strávila celkem 20 let. 
Nachodila a najezdila tisíce kilometrů 
a v roce 2015 odešla do důchodu. Ve své 
profesi tak mohla prakticky uplatňovat 
svou otevřenost a laskavost k lidem – 
ona znala je a oni znali ji. Za svůj život 
podstoupila také řadu operací (páteře 
už ve 21 letech, později také operaci ko-
lene nebo kyčle či štítné žlázy). V roce 
2013 přežila s manželem a snachou těž-
kou autonehodu, po které následovala 
další operace a několikaměsíční léčení. 
Vše snášela s pokorou a odevzdáním se 
Boží vůli.

Helenka byla otevřená druhým lidem. 
Vždy, když se ve sboru objevil někdo 
nový, neměla problém k němu přijít, 
seznámit se, navázat kontakt, projevit 
zájem. Také uměla chválit a povzbuzo-
vat. Byla velmi pokorná a citlivá žena, 
věrně zůstávala v pozadí a podporova-
la ve službě svého manžela a později 
i své děti. Měla jistotu v Kristu, ze které 
pramenila její víra a naděje. V poslední 
době si psala deník. Byly v něm poznám-
ky ze služby slovem a osobní reflexe ži-
vota tak, jak se den za dnem odvíjel. Ze 
zápisků lze jednoznačně číst její důvěru 
v Krista a naději do budoucnosti. Třeba 
i z poznámky o zpěvu vnukům, které 
uspávala, ale se svým zpěvem nebyla 
„spokojená“: „V nebi budu mít 100 % hlas 
a budu klukům zpívat.“ Zkrátka důvěřova-

la Pánu a tato důvěra se promítala i do 
vztahu s druhými lidmi.

Milovala své děti, kterým obětovala vel-
kou část svého života. Ve vzpomínkách 
nás, dětí, zůstane tou, která tady vždyc-
ky byla pro druhé. Sama sebe rozdáva-
la. Zvlášť dětem a později i vnoučatům. 
Byla ochotná obětovat své pohodlí, spá-
nek, peníze, svou bolest i zdraví pro to, 
abychom my, děti, měly dostatek, lásku 
a bezpečí. Rozdala všecko, a teď už jí ne-
zůstalo vůbec nic pozemského. Ale my, 
co tady ještě zůstáváme, můžeme čerpat 
z její štědrosti a z toho, co nás naučila.

Své děti naučila mimo jiné i spor-
tovat – v mnoha disciplínách. Trávila 
s námi také mnoho času u vody, pro-
tože koupání milovala. Když odešla, 
voda v jejím bazénu zezelenala… Ale tu 
hlavní životní prioritu položila někam 
jinam. Výš, než dokážete zažít v národ-
ním hokejovém týmu. Dovedla své děti 
k tomu Nejvyššímu. K Bohu, Ježíši Kris-
tu a jeho kříži. K životu pro Boží králov-
ství. Byla u toho, když se narodila naše 
dětská víra, i později, když se v pubertě 
otřásala. Modlila se za nás. Neměla od-
pověď na všechny otázky, ale ukázala 
cestu. Ukázala svým životem na to, co 
má opravdový smysl. Díky tomu, co své 
děti, naučila, i my jednou otevřeme ty 
stejné dveře, kterými vešla do nebeské 
slávy ona sama! Spolu s taťkou vytvořili 
prostor pro bezstarostné dětství svých 
potomků, kteří se na své rodiče mohli 
plně spolehnout.

Byla to pracovitá maminka. Přes léto 
to byly hlavně maliny, co trpělivě, rok, 
co rok obírala a taťka je pak do noci za-
vařoval. Chystala neúnavně svačiny celé 
rodině. Trpělivě naslouchala, když jí 
někdo cokoli říkal. Mamka nás naučila 
také rozdávat, a přestože nikdy neměla 
peněz příliš nazbyt, vždycky nám byla 
ochotná něco dát nebo koupit. Její štěd-
rost byla opravdu velká. Maminka byla 

Vzpomínka na manželku, maminku, 
babičku, sestru v Kristu

Helena Šimiková
(21. 7. 1956 – 25. 8. 2019)
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oNDřEJ, PETR A mARTiN šimikoVi

ženou, která odváděla „černou práci“ 
vždy pokorně a bez reptání.

I přes mnohé povinnosti v domác-
nosti si dělala „chvilku“, tj. četla si svou 
Bibli a modlila se. Její znalost Písma 
svatého byla obdivuhodná, což si jistě 
někteří z vás pamatujete. Maminka ne-
byla nikdy vidět „vepředu“, na pódiu, 
ale byla všude okolo. Všímala si lidí 
a přinášela úsměv a dobrou náladu, 
což nám teď chybí a bude chybět. Asi 
ji chtěl mít Pán Ježíš už u sebe, aby to 
v nebi mohla více „rozveselit“.

Měla také velmi ráda partnery a part-
nerky svých dětí. Byla hodnou tchyní, 
která uměla respektovat druhé a roz-
hodnutí svých blízkých. Nemluvila do 
věcí, které se jí netýkaly, nemíchala se 
svým dětem do manželství, a přesto 
vždy byla nablízku připravena pomoci. 
Byla ženou, co skutečně dokázala pro-
pustit. Byly to i jedny z jejich posled-
ních slov v nemocnici: „propouštím vás“.

V roce 2018 ji Bůh dopřál s manže-
lem i dalšími věřícími ze sboru navští-
vit zaslíbenou zemi Izrael. Vzhledem 
k problémům s chůzí (důsledek mnoha 
operací i těžké práce pošťačky) to pro ni 
bylo náročné, většinou docházela za po-
mocí trekových holí jako poslední, ale 
přesto jí nechyběl ani tam zájem o lidi 
a úsměv, který rozdávala kolem sebe. 
Stejně tak vyhlížela tu novou zemi – 
nový Jeruzalém. Pán Bůh její očekávání 
naplnil, ona se tam podívala, a nejen 
to – je tam přijata.

Věrně stála po boku svému manželovi 
38 let. Právě toto výročí oslavili jen tři 
dny před její smrtí, i když už nemohla 
mluvit a nejspíše ani vnímat. Jako děti 
jsme mohli vnímat lásku jejího manžela, 
která nepolevila v době odcházení, spí-
še naopak. Byl to Petr, který skoro dva 
měsíce, den, co den svoji manželku na-
vštěvoval v nemocnici a trávil s ní veš-
kerý svůj volný čas, někdy tam zůstával 
i přes noc. Helenka si do svého deníku 
mj. zapsala: „S Petrem se máme moc rádi.“ 
V tom všem nechápeme, proč si ji Bůh 
k sobě zavolal „tak brzy“, v době, kdy 
byla „babičkou na plný úvazek“. Když 
její nemoc (neurodegenerativní one-
mocnění) na jaře 2019 začala, prosila 
Pána, aby jí dal sílu všechno zvládnout. 
Její oblíbená věta byla: „Jak to má být, tak 
to bude.“ I v tom se odráží její naprostá 
důvěra v Boha.

Její odchod na věčnost byl rychlý, v 63 
letech nečekaný a z lidského pohledu 

i předčasný. 
Na jaře 2019 
začala mít 
bolesti a br-
nění v nohou 
(onemocnění 
nervového pů-
vodu), které 
se postupně 
zhoršovalo. 
Počátkem čer-
vence šla z to-
hoto důvodu 
na operaci mí-
chy, ale uká-
zalo se, že toto 
nebyla příčina 
její nemoci. 
Její zdravotní stav se dále rychle zhoršo-
val. Odešla k Pánu během měsíce a půl 
dne 25. 8. 2019. Díky Boží milosti a také 
díky synu Martinovi jako zdravotnické-
mu záchranáři, který zajistil potřebné 
podmínky, mohla poslední týden života 
strávit doma, obklopena svými nejbliž-
šími. Byl to týden, kdy se původně měla 
jako babička starat o své vnuky. Bůh 
však její plán změnil, a místo toho se 
děti společně s manželem starali o ni. 
Mohla tak prožít odchod z této země do 
věčnosti z přirozeného prostředí domo-
va, obklopena nejbližšími. Při posled-
ním výdechu v kruhu rodiny její tvář 
ztratila vrásky – jako by odrážela oka-
mžik slávy, kam ji právě zavolal její Pán. 
Helenka odešla do nebe v kruhu svých 
nejbližších, kde se to hemžilo životem. 
Poslední týden tam život a smrt stály 
doslova vedle sebe. Rozhodující však 
není život či smrt, ale Boží láska, kterou 
ani smrt nemůže přemoci. Na smuteč-
ním parte měla verše z listu Římanům 
8,38-39: „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 ne-
dokáže nás odloučit od lásky Boží, která je 
v Kristu Ježíši, našem Pánu.“

Helenka tuto lásku znala. Znali jsme 
ji i jako příkladnou matku a vzornou 
babičku 10 vnuků, když ještě dva další 
vnuci ji do nebeského domova přede-
šli. Jeden z vnuků, kteří kolem ní v den 
její smrti běhali, někdy kolem poledne 
řekl, že „babička odejde v 18 hodin na 
ohnivém voze“. Ten den navečer pak 
byla v Ropici bouřka, a když hromo-
bití a blesky skončily, babička v 18:55 
skutečně dodýchala a „odjela do nebe“. 
Její tvář odrážela Boží pokoj a byla ještě 

hezčí než ty dny předtím. Odešla smíře-
na a výraz tváře o tom hovořil zcela jas-
ně. Bůh je věrný a ani smrt ji nemohla 
oddělit od Boží lásky. Helenka tuto jisto-
tu měla. Díky důvěře v Ježíše vyrostla ve 
zralou lidskou osobnost – po lidsku by 
se dalo říct, že s ní byl Pán Bůh jakoby 
„hotov“. Její život se na této zemi napl-
nil – více myslela na druhé než na sebe. 
Dobojovala dobrý boj víry, žila život po-
korné ženy děj se co děj.

Helenka odešla na ojedinělou nemoc, 
která postihuje jednoho člověka z jed-
noho až dvou milionů, na nemoc, jejíž 
příčinu lékaři neznají a na kterou není 
lék. O to více rezonuje otázka PROČ? 
Jako by se pak člověk propadal do 
hloubky, která nemá dno, a zbývá mu 
jen jediné – Boží láska. Dne 30. 6. 2019 
do deníku třesoucí rukou napsala svoji 
poslední poznámku: „Milé děti, mějte se 
rádi, děkuji vám za všechno, v nebi se sejde-
me, nehádejte se, mám vás ráda.“ Sestra 
Helenka – manželka a maminka, vědě-
la, kam jde, a byla si tím stoprocentně 
jistá. Věděla, že ji od Boží lásky nemů-
že nic odloučit. Místo na dovolenou 
k moři, na kterou se těšila, přesně den 
před plánovaným odletem „odletěla“ do 
Nové země, do nového Jeruzaléma.

Odešla tak pokorná a obětavá žena, 
plná optimismu a dobrého slova. V na-
šich vzpomínkách zůstane jako milova-
ná a věrná manželka, obětavá maminka, 
chápavá a přející tchyně, laskavá babič-
ka, žena, která vždy vytvářela nádherné 
teplo domova. Přes hluboký zármutek 
z jejího odchodu zůstává naděje na shle-
dání s ní tam, kde již nebude smrt ani 
pláč. Těšíme se na tu chvíli, kdy ji znovu 
uvidíme!
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SyNoVé
JoSEF A JAN šEVČíkoVi

Naše milá sestra, maminka, babič-
ka, prababička patřila do heršpického 
Křesťanského sboru. Znali jsme ji jako 
tichou a obětavou pomocnici ve sboru. 
Rozloučili jsme se s ní 13. září 2019 
v Heršpicích v evangelickém koste-
le a na místním hřbitově. Narodila se 
9. listopadu 1919 v Heršpicích coby 
páté dítě manželů Jana a Růženy Malá-
čových a ve své rodné vsi prožila i své 
mládí.

Rodiče pravidelně chodili do evan-
gelického kostela a své děti vodili do 
nedělní školy. V té době bývaly boho-
služby v kostele i odpoledne. Po zruše-
ní odpoledních bohoslužeb se někteří 
z věřících začali scházet v domě u ro-
diny Kalabusových, kde byly za podpo-

ry bratří z Brna položeny základy pro 
vznik dnešního Křesťanského sboru 
Heršpice. V roce 1932 bylo shromáž-
dění přestěhováno do domku manželů 
Maláčových a je tam dodnes. Tomu mís-
tu se říkalo „v koutě“ („v kótě“), protože 
v tehdejší době bylo v Heršpicích asi 
40 rodin Maláčů a tímto přívlastkem se 
rozlišovali. Shromáždění se zúčastňo-
valy i jejich děti, které zde slyšely Boží 
slovo. Právě pod vlivem Božího slova se 
ve svých 15 letech Emilie rozhodla svě-
řit svůj život Pánu Ježíši Kristu a nikdy 
tohoto kroku nelitovala.

Po ukončení základní školy, kdy se 
rozhodovala, jaké povolání si zvolí, za-
toužila stát se fotografkou. Ale v tehdej-
ší době, a ještě na venkově, to bylo vel-
mi odvážné rozhodnutí, které narazilo 
na rodičovský nesouhlas. A jelikož byla 
zvyklá poslouchat rodiče, tak se na je-
jich přání nakonec v Heršpicích vyučila 
švadlenou. V tomto oboru však nikdy 
nepracovala.

V roce 1941 se provdala a do společ-
ného života vykročila s Josefem Ševčí-
kem z Heršpic. Narodily se jim postup-
ně tři děti: Anna, Josef a Jan. Společně 
přestavěli rodný dům sestry Emilky 
a v roce 1968 se do něj přestěhovali. 
Své děti rovněž vedli k víře v Pána Ježí-
še Krista ve společenství Křesťanského 

sboru v Heršpicích. Jejich dům byl ote-
vřený pro věřící, obzvláště pro brněnské 
a ty z okolních sborů, kteří do Heršpic 
za věřícími přijížděli.

V roce 1989 se společná shromáždění 
věřících přestěhovala opět do rodného 
domu sestry Emilky, která se o míst-
nost k bohoslužbám starala až do roku 
2010. V roce 2011 byla hospitalizována 
ve Vyškově a po návratu z nemocnice 
již nemohla být sama, proto šla ke své 
dceři Aničce. Přesto se do shromáždě-
ní vždy těšila, i když již nebyla schopna 
jít sama a my jsme ji vozili. Byla velkou 
modlitebnicí, a i v jejich téměř sto le-
tech byly její modlitby jasné a srozumi-
telné. Ve shromáždění byly pro ostatní 
velkým požehnáním a povzbuzením.

Život Emílie nebyl bez těžkostí, ale 
ona je přijímala z Božích rukou a nikdy 
si nestěžovala. Její tvář vyzařovala vědo-
mí jistoty a pokoje, který prožívala jako 
důsledek osobního vztahu s Pánem Ježí-
šem Kristem.

Na smuteční bohoslužbě v kostele 
sloužil slovem br. Jiří Krejčí, u hrobu 
posloužil slovem br. Jenda Vlček a pís-
němi její příbuzní z Církve bratrské 
z Bohumilic.

Vzpomínka na sestru
Emilii Ševčíkovou

iRENA ZEmANoVÁ

Helenčino obrácení
Hela Šimiková patřila k první sku-

pině dětí, které jsem učila v besídce. 
A také byla mezi prvními účastníky tý-
denních prázdninových pobytů v Taso-
vě. Ten první byl pro ni zvlášť důležitý.

Před odjezdem na autobusovém ná-
draží mi maminka Páleníková předáva-
la prvňačku Milanku se slovy: Milanka 
tento týden uvěřila, zeptej se jí na to.

V průběhu týdne jsem se Milanky vy-
ptala na to, jak to bylo, když si s Pánem 
Ježíšem na houpačce povídala a radost-
ně si zpívala. Všechno mi popovídala 
a domluvily jsme se, že to poví i ostat-
ním dětem. Byl poslední večer – tábo-

rák. Seděli jsme kolem ohně a mezi zpí-
váním a povídáním se dostala ke slovu 
i Milanka. Já jsem seděla vedle Helenky 
a zeptala jsem se jí: „Heli, a Ty bys ne-
chtěla Pána Ježíše pozvat do srdce? Kdy to 
uděláš?“

Odpověď byla: „Já bych chtěla, ale jak?“ 
Zvedly jsme se, odešly kousek dál do 
lesa a tam Helenka Pána Ježíše prosila 
za odpuštění a děkovala za Jeho smrt.

Už si přesně ta slova nepamatuji, ale 
ta odpověď: „Já bych chtěla, ale jak?!“ mne 
provázela po všechny roky, kdy jsem 
učila besídku a potom i učitele. Moje 
dobrá besídkářka, moje Helenka by 

chtěla „uvěřit“, ale neví, JAK! Co potom 
ty ostatní děti, když to nevěděla ona? Za 
tu lekci jsem jí byla a dosud jsem velice 
vděčná. Když odcházela za manželem 
do Ropice, bylo mi líto, že nám z Brna 
odchází tak dobrá mládežnice a sestra. 
Zůstalo po ní delší čas volné místo.

ALE rok se s rokem sešel a místo jed-
né Helenky máme v Brně dvě její dcery, 
které už mají se svými rodinami mezi 
námi – v našich srdcích svoje místo. 
Spojení Ropice – Brno zůstává, i Helen-
ka Šimiková zůstává.

Děkujeme za ni Bohu a těšíme se na 
shledanou.
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Volná cesta pro novou 
světovládu

A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně 
a rouhavě a měla moc po čtyřicet 
dva měsíce. A tak otevřela ústa 
a rouhala se Bohu, jeho jménu 

i jeho příbytku, všem, kdo 
přebývají v nebi. A bylo jí dáno, 

aby vedla válku proti svatým 
a aby nad nimi zvítězila. Dostala 

moc nad každým kmenem, 
národem, jazykem i rasou. 

(Zjevení 13,5-7)

Tři a půl roku se šelma rouhala Bohu 
a všem, kdo patří k němu. Jak už bylo 
výše vysvětleno, jedná se o dobu od Je-
žíšova působení na zemi až dodnes a je 
možné, že i nějakou dobu déle. Vlastní 
rozvinutí moci Šelmy však začíná teprve 
tehdy, když přemůže svaté. Křesťanská 
církev stojí v cestě. Svědčí lidem o jiné 
pravdě než šelma, šíří světlo v temno-
tě. Lidé přicházejí k víře v Boha nebo 
aspoň mají bázeň před Bohem, protože 
vidí církev. Duch svatý působí v církvi, 
činí ji světlem a solí světu. Proto se ďáb-
lovo konečné rozvinutí moci nezdaří. 
Napřed musí být církev odstraněna, pak 
bude cesta volná pro to vylhané posel-
ství, že ďábel se svou šelmou se budou 
prezentovat jako Bůh-Otec a Bůh-Syn.

Když je církev poražena, dostane se 
šelmě uctívání ze strany všech národů. 
Církev proto ještě nemusí být vyhlaze-
na. Její porážka může jednoduše zna-

menat, že prostě nenalézá žádnou sílu 
k misii. Jako je tomu ve Zjevení 9,20-
21. Nikdo tam nenachází sílu k pokání 
a nepřikloní se k Ježíši, a tak ve Zjevení 
13,7 přestává svítit světlo církve. Její síla 
je pryč, její vášeň vyprchala (Mt 24,12), 
její učení je zničeno svodem (Mt 24,11), 
Duch svatý už není aktivní v církvi ani 
skrze ni (2Tes 2,6).

Nyní dochází ke střetu názorů

„Budou před ní klekat všichni 
obyvatelé země, jejichž jména 

nejsou od stvoření světa zapsána 
v knize života, v knize toho 

zabitého Beránka. Kdo má uši, 
slyš! Kdo má jít do zajetí, půjde 

do zajetí. Kdo má zemřít mečem, 
musí mečem zemřít. Teď musí 

Boží lid osvědčit trpělivost 
a víru.“ (Zjevení 13,8-10)

Od teď existují jen dvě možnosti: buď 
patříte k šelmě nebo k Beránkovi. Ten, 
kdo následuje šelmu, nepatří k Berán-
kovi. Jeho jméno se neobjeví v Knize 
života, což má za následek, že při po-
sledním soudu nad lidmi přejde do věč-
né smrti místo do věčného života. Kdo 
však následuje Beránka, ten musí počí-
tat s tím, že skončí ve vězení a může být 
dokonce i zabit. Není to žádné neštěstí 
ani se Bohu jeho plán nijak nevymkl 
z rukou, když se křesťané dostanou do 
strašného pronásledování. Zjevení 12 
představilo celkem zřetelně, že původ-
cem tohoto pronásledování je ten, který 

prohrál, sám ďábel, který v nebi nemá 
žádné slovo. Proto nejsou vězení a smrt 
Božím trestem, nýbrž spíše logickým 
průvodním znakem těch, kdo raději ná-
sledují Beránka než šelmu.

Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak 
vyvstala ze země: měla dva rohy 
jako beránek, ale mluvila jako 

drak. Z pověření té první šelmy 
vykonává veškerou její moc. 

Nutí zemi a její obyvatele, aby 
klekali před první šelmou, které 
se zahojila její smrtelná rána. 

A činí veliká znamení, dokonce 
i oheň z nebe nechá před zraky 

lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno 
dělat znamení ke cti první šelmy 

a svádět jimi obyvatele země; 
rozkazuje obyvatelům země, aby 
postavili sochu té šelmě, která 
byla smrtelně zraněna mečem, 

a přece zůstala naživu. Je jí dáno, 
aby do sochy té šelmy vdechla 
život, takže ta socha mluvila 
a vydala rozkaz, že zemřou 

všichni, kdo před ní nepokleknou. 
(Zjevení 13,11-15)

Vedle draka a šelmy se nyní objevuje 
třetí bytost, další zvíře. Jeho úkolem je, 
aby se postaralo o to, že pokud možno 
všichni lidé budou uctívat první šelmu. 
K tomu si může posloužit mocnými sila-
mi. Je protiobrazem obou proroků z ka-
pitoly 11:

dva proroci 
(Zjevení 11)

druhá šelma 
(Zjevení 13)

proroci (11,10) prorok (19,20)

oheň z jejich úst (11,5) oheň z nebe (13,13)

sucho, voda v krev, 
pohromy (11,6)

veliká znamení 
(13,13)

volání k obrácení 
se k Bohu, smuteční 
oděv – pytlovina (11,3)

svedeni k uctívání šelmy 
(13,4n)

oživeni Duchem/ 
dechem života (11,11)

do sochy šelmy vdechla 
život (13,15)

zastat se církve: 
svědci Ježíše Krista

„svědci“ šelmy

Oba proroci z kapitoly 11 představují 
křesťanskou církev, která skrze Ducha 
svatého je svědkem Ježíše Krista. Dru-
há šelma tak představuje ducha, který 
se stává svědkem šelmy a svádí lidi, aby 
šelmu uctívali.

Zjevení

Vláda šelem (Zj 13)

17. díl

– kniha, jež 
činí člověka 
šťastným
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Drak si vytvořil alternativní Trojjedi-
nost:
1. Šelma se smrtelnou ránou je náhradou 

za Krista.
2. Prorok se znameními nahrazuje Du-

cha svatého, který církvi otvírá oči, 
aby viděla Krista, a vede ji k uctívání. 
Falešný prorok vede tedy lidi k tomu, 
aby uctívali šelmu.

3. Drak se chová jako sám Bůh: satan tak 
na malý okamžik dosáhl svého nejvyš-
šího cíle, být světem uctíván jako Bůh, 
a podlehl klamu, že je skutečně Bohem. 
Zjevení 14-20 ukazují, jak Bůh tohoto 
směšného protivníka jakoby „malíčkem“ 
porazí a uvězní.
Pojem „Antikrist“ z Janova listu je 

v našem prostředí často chápán jako 
„proti-Kristus“. Předpona anti- pochází 
z řečtiny a má dva významy: (a) proti 
a (b) na místě něčeho. V druhém význa-
mu by to tedy znamenalo, že šelma je 
antikristem, protože se staví na místo 
Krista. Nesvatá trojice chce nahradit 
Boží Trojici. Zjevení 13 je tedy, aniž by 
to bylo vysloveno, příběhem antikrista 
a anti-trojice.

666

A nutí všechny, malé i veliké, 
bohaté i chudé, svobodné 

i otroky, aby měli na pravé ruce 
nebo na čele cejch, aby nemohl 
kupovat ani prodávat, kdo není 
označen jménem té šelmy nebo 
číslicí jejího jména. To je třeba 

pochopit: kdo má rozum, ať sečte 
číslice té šelmy. To číslo označuje 

člověka, a je to číslo šest set 
šedesát šest. (Zjevení 13,16-18)

Ve Zjevení 7 jsme si četli, že Bůh svůj 
lid zapečetil. Jeho jméno na jejich čelech 
mělo jasně vypovídat o tom, že patří je-
nom Bohu – běda tomu, kdo vztáhne 
ruku na Boží vlastnictví!

Ve Zjevení 13,16-18 je popsáno, jak 
i tento proces ďábelské trojice je kopí-
rován. Uctívači šelmy jsou zapečetěni 
jménem šelmy a tím prohlášeni za jeho 
vlastnictví. Ďábelská strana se připravu-
je a proti Božím lidem staví své vlastní. 
Přitom je důležité, že se zde nejedná jen 
o nějaké znamení, které bude bezděčně 
vytetováno, vypáleno nebo implantová-
no. Předcházející verše jasně ukázaly, 
že lidé se pro uctívání šelmy vědomě 
rozhodli. Jedenáctá kapitola začala uctí-
váním v chrámě, třináctá končí uctívání 
šelmy. Mezi tím nic neexistuje. Každý 

se musí rozhodnout, kterou z těch dvou 
možností zvolí. Nikdo nebude moci zů-
stat neutrální. Jan poskytuje jen jeden 
náznak ohledně jména šelmy. Číslo 666 
znamená jméno lidské bytosti (13,17-
18).

Skutečnost, že Jan toto jméno neuvá-
dí přímo, souvisí s tím, že v té době bylo 
nebezpečné o něm mluvit, zvláště pak, 
když šlo o jméno císaře. Kniha Zjevení 
by byla zabavena, její autor a ti, kdo ji 
vlastní, by byli potrestáni. Označit císa-
ře za šelmu, která je ve svazku s ďáblem, 
je dostačujícím přestupkem k tomu, aby 
byl krutě potrestán. Znepokojivě půso-
bí fakt, že zvíře má sedm rohů a deset 
hlav, představuje tedy množství vládců. 
Proč tedy Jan mluví o jednom jménu? 
Nebo se snad jedná o jméno, jež vejde 
ve známost teprve později? Proti tomu 
však stojí Janova výzva, aby ti, kdo mají 
„rozum a vhled“, tedy něco o číslicích 
a jejich sčítání ví a dokáží ostatní naráž-
ky v knize vyhodnotit, vše sečetli. Touto 
výzvou mohl Jan jen těžko oslovit gene-
raci, která bude například žít o 2000 let 
později. Pak by ta výzva k sečtení ne-
byla fér, protože by celé generace lidí 
počítaly, aniž by se mohli dopočítat ke 
spolehlivému výsledku a ani by to ne-
mohli vědět.

Nabízí se však řešení, že jméno zvíře-
te bylo v Janově době známo.

Možnosti, jak číslo 666 
interpretovat

Jakým způsobem se ve starověku 
luštila a vypočítávala symbolická čísla? 
Zváženy by měly být čtyři možnosti:

1. doslovný význam,
2. symbolický význam: číslo představuje 

anti-křesťanskou moc,
3. chronologický význam: 666 jako trvá-

ní anti-křesťanské vlády,
4. gematrie: odkrývání významu cestou 

numerické hodnoty písmen.

1.  Doslovný  význam. Tato metoda 
jednoduše sleduje posloupnost čísel 
666. Hledání v Googlu přitom nepomů-
že, protože Google nabízí k heslu „666“ 
hned několik miliónů stran. Pod ním se 
nachází také strany jako „Antikrist“, což 
také zrovna nepřivede člověka k hleda-
né stopě. V 80. letech byl čárový kód 
na zboží podezírán z toho, že obsahuje 
číslo 666. Navíc hebrejské písmeno vav 
(anglicky waw) má číselnou hodnotu 6, 
takže World Wide Web (www) předsta-
vuje tři po sobě jdoucí šestky.

Podle Jana však číslo představuje jmé-
no. Tím některé doslovně chápané mož-
nosti odpadají. Navíc označení číslem 
nebo jménem čísla předpokládá, že lidé 
se vědomě rozhodli pro uctívání faleš-
ného Boha.

2. Symbolický význam. Trojí 6 je pro-
tikladem 7. Se šestou katastrofou za-
počnou tři velké soudy nad těmi, kdo 
uctívají šelmu. Trojí opakování šestky 
může být vyjádřením plné míry hříchu. 
Číslo šest bude za dokonalou sedmičkou 
stále zaostávat a je tak číslem nedokona-
losti, neúplnosti. Navzdory snaze imito-
vat Boha zůstává šelma upozaděna a je 
tedy zcela zjevně nedokonalou. To by 
dávalo smysl, pokud by se z toho daly 
s největší pravděpodobností odvodit in-
strukce pro církev: buďte chytří a pro-
hlédněte falešnou hru, která se přece 
pravému Bohu nemůže přiblížit. Tato hra 
je lidskou hrou, je číslem člověka.

Zajímavou je určitá paralela se zlatou 
sochou z Daniela 3,1: „Král Nebúkadnesar 
vyrobil sochu ze zlata: její výška [byla] šede-
sát loket, její šířka šest loket.“ (Elberfeldský 
překlad, poznámka autora). Narážkou 
na tuto modlářskou sochu krále Babyló-
nu by zmíněné číslo pomohlo prohléd-
nout a odmítnout falešné uctívání.

3.  Chronologický  význam. Šestka 
byla chápána jako 6. tisíciletí stvořené-
ho světa (Gn 1; Ž 90,1), bezprostředně 
před 7. tisíciletím, Miléniem. Církevní 
otec Ireneus chápal 666 jako celou epo-
chu velkého odpadnutí, a to od začát-
ku světa, tedy za celých 6000 tisíc let. 
Typickým je, že šestá katastrofa série 
sedmi je namířena proti následovníkům 
šelmy. Luther se viděl jako účastník 6. 
tisíciletí. Každopádně si nemyslel, že by 
se těch 7000 už naplnilo a domníval se, 
že sám možná ještě zažije začátek 7. ti-
síciletí.

4.  Gematrie. Abecedy starověku ne-
znaly samostatné znaky pro čísla. To 
bylo možné až o dost později, když 
evropští učenci vedle latinské abecedy 
zavedli arabskou k představení čísel. 
Takže dnes máme latinská písmena 
a arabská čísla. Tento trik umožňuje 
samostatné používání čísel, což pod-
statnou měrou ulehčuje čtení textů. Ve 
starověku však měla písmena zároveň 
číselnou hodnotu. Z latinské abecedy 
dnes známe a používáme tzv. římské 
číslovky: I=1, V=5, X=10 atd.

Každopádně toto dvojí užívání pís-
men také dovoluje určitým slovům nebo 
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ULRicH NEUENHAUSEN
PřELožiLA NoEmi PíPALoVÁ

jménům přisoudit číselné hodnoty. Na-
víc se každému písmenu přisoudila jeho 
číselná hodnota a pak se sčítala. Tak je 
znám příklad, kdy milenec představuje 
jméno své milované jako číselnou hod-
notu. Tak může na stěně zanechat zprá-
vu, zatímco ty, kteří netuší, o koho se 
jedná, skutečné jméno nenapadne. Oni 
totiž neví, kolik písmen jméno má a kte-
rá čísla byla vlastně sčítána. Jen ten, kdo 
tuší, o koho by se mohlo jednat, může 
to číslo vypočítat.

Janova výzva ze Zj 13,18 míní dvě 
věci:
a) Kdo „má rozum a vhled“, zná způsob 

výpočtu, kterým může číslo 666 roz-
luštit.

b) Kdo „má rozum a vhled“, již tuší, 
o jaké jméno by mohlo jít.
Kdo nesplňuje druhý předpoklad, ten 

může číslem 666 přijít na hodně jmen, 
takže řešení ve skutečnosti nenajde. Tak 
tomu bylo i během historie výkladu:
• Hebrejské slovo pro šelmu má čísel-

nou hodnotu 666. Nero byl takto ně-
kterými nazýván.

• Člověk by mohl sčítat počáteční pís-
mena císařských jmen od Júlia po Ve-
spasiána, každopádně s malými vari-
antami, a dospěl by k číslu 666.

• Zkrácené jméno Domiciána tak, jak se 
objevuje na mincích, dává také 666.

• Alternativně by mohlo být nabídnuto 
jméno německého císaře nebo Hitle-
ra, ale také zkratka titulů Vespasiána 
na římských mincích.

• Existují i nadosobní interpretace to-
hoto čísla: Euanthas je „krásně kvetou-
cí“, vedlejší jméno tehdy oblíbeného 
božstva Dionýsa; Lateinos také sedí, 
snad pro celou římskou říši, stejně 
tak Teitan, legendární postava rebela.

• Přes hebrejskou abecedu se dá rekon-
struovat také římský císař a chaos pra-
věku.

• Jaké by to bylo v případě císař theos, 
tedy císař je Bůh? Nebo ještě pikant-
něji: Vicarius filii dei, tedy „Reprezen-
tant Božího Syna“, což se samozřejmě 
vztahuje na papeže.

Kdo chce něco sám vyrobit, zde je pár 
pravidel:
1. Když samo jméno nedává číslo, připoj 

ke jménu nějaký titul.

2. Když k součtu nedospěješ v řečtině, 
zkus latinu nebo hebrejštinu.

3. Při převodu nesleduj jednotlivá pís-
mena příliš důsledně.

Výsledek: císař Nero 
a přece ne Nero

Když řecká slova neron qesar napíšete 
hebrejsky, vyjde vám číslo 666. Pokud 
převedete latinskou verzi nero caisar do 
hebrejštiny, dostanete číselnou hodno-
tu 616. Toto číslo se nachází v jednom 
důležitém starém rukopisu. Proč ji opi-
sovač změnil? Nemohlo jít o přehlédnu-
tí, protože toto číslo se zapisuje úplně 
jinak než 666.

Je zřejmé, že opisovač měl před oči-
ma jméno, na které se to číslo muselo 
vztahovat, všiml si však, že jeho čtenáři 
to nemohli pochopit, protože vycházeli 
z latiny, která se od 4. století stala ev-
ropským dorozumívacím jazykem. Tak-
že opisovač přizpůsobil číslo novému 
jazyku a místo 666 zapsal 616, které se 
vztahovalo na nrv qsr, tedy císař Nero, 
a po převodu do hebrejštiny dávalo čís-
lo 616. Skutečnost, že obě čísla, tedy 666 
a 616, takto sedí na Nera, je důležitým 
důkazem. Najít stejné jméno pod dvě-
ma čísly je jev mnohem vzácnější než 
rekonstruovat nějaké jméno jedním čís-
lem.

Překladatel si byl tedy zřejmě jistý, že 
je řeč o Nerovi (srov. s výše uvedenou 
legendou o nerovi redivivi), číslo však 
změnil, protože buď znal a za pravdivé 
považoval jen řešení přes latinské slovo 
nebo proto, že chtěl urovnat cestu k po-
rozumění určitým latinsky mluvícím 
čtenářům, kteří mohli přijít jen na jeho 
latinskou variantu.

Když psal Jan na začátku devadesá-
tých let, byl Nero již dlouho mrtvý. Ve 
své brutalitě a vlastním vyvyšování byl 
však Nero stále ještě příkladem císaře, 
který je Bohu a křesťanům nepřátelský. 
Prvním, za jehož vlády bylo v Římě za-
bito velké množství křesťanů. Díky le-
gendě o nerovi redivivi je ideálním obra-
zem šelmy, která napodobuje Beránka. 
Nero byl mrtvý a znovu ožije. Nápověda 
v 17,9-11 tomu dobře odpovídá:

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.

Pět králů již přišlo. Šestý právě vlád-
ne. Sedmý má ještě přijít, a ještě na krát-
ko vládnout. Pak nastoupí ještě osmý, 
on však ve skutečnosti není žádným 
novým králem, nýbrž jedním ze sedmi 
králů, kteří vládli před tím. On „byl“, 
„není“ a ještě jednou bude. Povstane 
z mrtvých a zavládne ještě jednou. On 
je tou šelmou s jizvou smrti, šelmou, jež 
vládne. Takový popis je legendou o zno-
vu oživeném Nerovi dobře ilustrován.

… a kdo je to nyní?
Císař Domicián, který vládl v době, 

kdy Jan knihu psal, je „šelmou“ právě 
v té míře, v jaké patří k řadě králů, kte-
ří tvoří rohy šelmy. Zároveň však není 
koncem, neboť po něm přijdou ještě dva 
další císařové či králové, a teprve ten 
osmý je vlastní šelmou. Ani dva císařo-
vé po Domiciánovi nepředstavují konec, 
neboť jde o rohy šelmy a v posledku 
o šelmu samu. Kolik jiných rohů mezi 
šestým a sedmým ještě vládlo a kolik 
mezi sedmým a kralováním šelmy ještě 
vládnout bude, zůstává otevřenou otáz-
kou.

Smysl 13. kapitoly Zjevení nespočí-
vá v tom, aby čtenář začal spekulovat 
o konci, nýbrž aby byl varován před 
svody falešného mesiáše a církev byla 
v situaci pronásledování a ohrožení 
posílena a povzbuzena. Nezávisle na 
tom, jak se dnes antikrist projeví, bylo 
křesťanům Janovy doby poměrně jasné, 
o čem ve 13. kapitole své knihy mluvil. 
Dominance šelmy a její nárok na uctí-
vání se blížila nároku Domiciána být 
rovný Bohu. Římský císař se tak stává 
typem pro antikrista. V postavě Hitlera 
se ukázalo, že tento typus může být stále 
ještě vystupňován. Kdo bude posledním 
antikristem se proto nedá říct. Rozho-
dující je, abychom každému takovému 
odolali, jedno komu a kde. Zjevení 13 
zároveň varuje před podobností anti-
krista Ježíši Kristu (anti ve smyslu „na 
místo, místo“, srov. Zj 12), podobně 
jako Jan varuje ve svých listech před lží 
a svody antikrista (1 J 2,18.22; 4,2).

„Proč vám to píšu? Neboť v tomto 
světě mnozí svůdci šíří svá 

falešná učení. Nevyznávají, že 
Ježíš Kristus přišel jako člověk 

z masa a krve, a kdo takto učí, je 
svůdce a antikrist.“ (2 J 1,7)
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Pán Bůh má určitě smysl pro humor. 
Vyplývá to i z počátků bratrského hnu-
tí  na  Valašsku.  Vybral  si  k  tomu  mís-
ta,  která  jako  by  k  tomu  byla  určena. 
Bratrské  hnutí  totiž  zapustilo  své  ko-
řeny  poprvé  ve  vesnici  s  příznačným 
názvem „Bratřejov“ – a to v jeho části, 
která nese název „Chrámečné“. To jsou 
pojmy, které s vírou v Pána Ježíše úzce 
souvisí.

Vizovice, Bratřejov a okolní vesnice 
jsou velmi úzce spjaty s počátky bra-
trského hnutí na Moravě, a to víc než 
před 110 lety. Rád bych uvedl vzpomín-
ku jednoho z jejich průkopníků, bratra 
Františka Jana Křesiny (19. 4. 1881 – 
28. 3. 1962), kterou zveřejnil ve svém 
časopise „Ze slov pravdy a lásky“. Při 
příležitosti 20. výročí tohoto časopisu 
zavzpomínal1:

„Přijel jsem z Anglie na podzim roku 
1909. Odmítl jsem pracovati v evangeliu ve 
spojení se Svobodnou reformovanou církví 
pro světlo o Jeho církvi, které mi dal Pán 
z Písem svatých. Asi v listopadu jsem jel do 
Bratřejova. Tři milé sestry: Bělíčková, Bar-
toňová a Babičková, které uvěřily v Pána 
v Bratislavě u bratra Butchera, čekaly mě 
na nádraží ve Vizovicích.

Začali jsme shromáždění u Hetů v Brat-
řejově. Velká místnost byla naplněna po-
sluchači, hlavně evangelíky, kteří stáli pod 
dobrým vlivem p. faráře Pokory. Nežli jsem 
začal mluvit na Jana 14,1-6, vstoupil do 
místnosti jakýsi muž, aniž by věděl, že bu-
deme míti shromáždění. Zůstal a ten večer 
uvěřil v Pána Ježíše. Byl to bratr Korčák. 
V následujících několika dnech a v pozdější 
době i jiní uvěřili v Pána, aneb utvrzeni byli 
u víře.

Odtud jsem jel do Slezska do Třanovic 
k br. J. Mrózkovi…

Z jara 1910 jsem se přistěhoval do Vizo-
vic, ale většinu času jsem byl na cestách, 
káže evangelium na mnoha místech. Viděl 
jsem v tom spolu s několika jinými bratřími 
úlohu, přiřčenou mi Pánem. A snad neby-
lo cesty, aby na několika místech nepřišly 
duše k obrácení. Budiž čest za vše jen Pánu 
samotnému. Historie by se daly psát o obrá-
cení jednotlivých duší.

Br. Butcher, Sadloň, Mrózek a já pra-
covali jsme společně – ruku v ruce. Bratr 
Butcher se již několik roků cele věnoval prá-

1 Ze slov pravdy a lásky 1/1936.

Křesťanský sbor
VIZOVICE
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ci Páně a já z Jeho milosti jsem se jí mohl 
věnovati ihned po svém příjezdu z Anglie. 
Také br. Sadloň mohl za nějaký čas zanechat 
kolportérství a br. Mrózek své zaměstnání.“

Jedna z těch tří sester, které ten-
krát čekaly bratra Křesinu na nádraží 
ve Vizovicích, byla sestra F. Bělíčko-
vá. Ta chodila spolu se svými sestrami 
z chudého Valašska pracovat na vinice 
u Bratislavy, kde se setkala s věřícími 
kolem anglického misionáře br. Fre-
dericka Butchera, žijícího v Bratislavě, 
a tam sestry uvěřily. Takže k prvnímu 
průniku evangelia na Valašsko službou 
bratří došlo z vinohradů Malých Kar-
pat (v Modre a Pezinku). Mezi prvními 
nově věřícími byly rodiny Hetů, Korčá-
ků a Olejníků.

Bratr F. J. Křesina bydlel ve Vizovicích 
spolu se svou postiženou sestrou Anič-
kou. V roce 1912 se pak odstěhoval do 
Prahy.

První shromáždění bratří na Valašsku 
bývala u Hetů, později se věřící scházeli 
u Korčáků. V Bratřejově byla také první 
větší shromáždění a konala se zde i prv-
ní „konference“ v roce 1921. Ta byla 
velmi prostá. Spávalo se ve stodole, na 
mlatě probíhalo i vlastní shromáždění. 
Sestry navařily guláš a tak bylo o všech-
ny postaráno. Shromáždění v dobách 
počátků navštěvovali zejména bratr F. 
J. Křesina, ze Slovenska pak bratři Sad-
loň, Murányi a další.

V Bratřejově vznikla v roce 1923 také 
první besídka v tomto kraji. Ujala se 
jí sestra Helena Hrušková. Tato sestra 
později také dala k dispozici svůj dům 
na Nádražní ul. 423, aby zde mohlo 
v roce 1931 vzniknout shromáždění 
také i ve Vizovicích.

Velkého rozmachu shromáždění do-
šlo kolem roku 1930 – kdy uvěřila řada 
mladých lidí, mj. Lydie Olejníková, Bě-

líčkovi, Húš-
ťovi a další. 
Evangelium 
přeskočilo i do 
další valašské 
vesnice – do 
Prlova, kde 
později také 
vzniklo shro-
máždění.

K dokres-
lení koloritu 
shromáždění 
v Bratřejově 
určitě patří 

i vzpomínka bratra Jaromíra Kašparce2 
(syna kolportéra Antonína Kašparce 
z brněnského sboru), kterou zde také 
uvádím. Byla někdy z dob konce 2. svě-
tové války či těsně po ní:

„I k dalším místům na Valašsku mám tu 
a tam nějakou vzpomínku: Většinou jsem 
bydlíval v Bratřejově u Korčáků – na sa-
motách – mimo dědinu. Prožil jsem tam 
rovněž čas konference a křtu (v té době už 
jsem byl pokřtěn v Brně). Tehdy Korčákovi 
vyklidili pro sejití (konferenci) jejich největ-
ší místnost a na jejich dvoře, jímž protékal 
potok, se měl konat křest. V mých asi čtr-
nácti letech jsem na tom potoce u Korčáků 
vystavěl přehrazení, aby za účelem křtu 
dosahovala výška hladiny alespoň metr 
a čtvrt. Pak přicestovalo mnoho věřících 
z blízka i z dáli. Při shromáždění jsem seděl 
mezi bratřími, vedle bratra Úlahly ze Zlína. 
Po písni a modlitbě nastalo důstojné ticho, 
které přerušil bratr Úlahla slovy: „Máme tu 
mezi sebou syna bratra Antonína Kašpar-
ce a on nám teď něco poví!“ Ve mně hrklo 
víc, než by mohlo ve starých hodinách – to 
jsem nečekal! Šeptem jsem ho poprosil, aby 
ještě navrhnul nějakou píseň pro tuto pří-
ležitost (chtěl jsem získat alespoň kousíček 
času na rozmyšlenou). „Není třeba, můžeš 
začít hned,“ zněla jeho odpověď. A tak, 
se srdcem až v krku, vydal jsem své první 
svědectví o mém obrácení před značným po-
čtem věřících…“

Shromáždění v Bratřejově pokračova-
la dál i za doby okupace i za dob komu-
nistického režimu až do 60. let. Později, 
zejména vlivem příbuzenských vztahů 
(zejména rodiny Húšťových) se věřící 
z Bratřejova začali trvale scházet v Prlo-
vě a shromáždění v Bratřejově zaniklo.

Přesto je na místě se o něm zmínit 
i z doby pozdější. V době totality (od 
roku 1972) se v Bratřejově, sousedním 

2 Pala Tomáš: Milníky 2013, str. 144-145.

Pozděchově a Prlově začala scházet vě-
řící mládež těchto tří vesnic. Jejich zá-
žitky dokumentuje „Kronika mládeže 
v Prlově, Pozděchově a Bratřejově“, kte-
rou začala psát sestra Lýdie Húšťová3. 
V Bratřejově se v domech bratří Jana 
a Josefa Húšťových a na jejich pozem-
cích v letech 1980-89 konaly ilegální 
prázdninové pobyty dětí z besídky. To 
bylo velmi riskantní – a nebezpečné. 
A také se zde konaly občasné schůzky 
mladých věřících. V posledních něko-
lika letech se do Bratřejova přesunula 
„Valašská konference“ z blízkých Vizo-
vic. Ta se koná dvakrát ročně v místním 
Kulturním domě.

Ve Vizovicích začalo bratrské shro-
máždění (Shromáždění věřících v Pána 
Ježíše Krista) teprve až v roce 1931.4 Teh-
dy ještě nevěřící pracovník místní cihel-
ny, František Holčák, byl pozván svým 
spolubydlícím do společnosti, kde se 
scházeli věřící, kde byl „cizí kazatel, kte-
rý mluvil vážně a procítěně“ a kde několik 
mladých děvčat zpívalo „krásné písně“. 
Bylo to právě v již zmíněném domku 
sester Hruškových na Nádražní ul. 423. 
Na pozvání zde přijížděli bratři z oko-
lí (D. Ouzký ze Zlína, br. Olejník a br. 
Josef Húšť z Bratřejova), ale i z jiných 
míst republiky (F. J. Křesina, R. Meitner, 
J. Zeman, J. Kurz, J. Dytrt, M. Bartoněk, 
J. Kolouch, ze Slovenska pak br. Ján Si-
racký a Karol Pavlovič). Br. Holčák pak 
uvěřil až v roce 1942. Později se odstě-
hoval do Nového Jičína a navštěvoval 
sbor ve Valašském Meziříčí.

Velkou oporou shromáždění byl ze-
jména stavitel Jaroslav Fojtík a jeho 
dva zeťové Stanislav Havlíček a Bohu-
mil Mladějovský. V jejich domě bývalo 
shromáždění v neděli večer. Vzdáleněj-
ším návštěvám zajišťovali pohoštění 
a nocleh. A to i za 2. světové války, kdy 
byl nedaleký zámek obsazen Němci 
a sloužil jako oblastní sídlo gestapa.

V roce 1944 se do Vizovic přistěhoval 
ze Žamberka bratr Václav Formánek, 
který zde nalezl svou druhou manžel-
ku Aničku Hruškovou (sestru uvedené 
Helenky Hruškové). Po válce se z Vi-
zovic odstěhovali Havlíčkovi (do Brna) 
a Mladějovští (do Ivančic). Do Vizovic 
se z Opavy zase přistěhovali manželé 
František a Marie Bedřichovi.
3 Húšťová Lýdie: Kronika mládeže v Prlově, 

Pozděchově a Bratřejově  
(v letech 1972-1990).

4 Hudec Ján, Pala Tomáš: Cestou pravdy 
a lásky, Ostrava 1998.
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JAN VoPALEckÝ

Velmi inspirativní knížka pro osobní 
evangelizaci. Světově známý obhájce 
křesťanství a profesor matematiky po-
vzbuzuje, abychom se nebáli být hrdí 
na své křesťanství, a vysvětluje biblic-
ké principy, jak mluvit s lidmi o Kristu, 
aby to nebylo trauma nesplněné povin-
nosti, ale něco radostného a osvobozu-
jícího.

Křesťanství není soukromá záleži-
tost, do které nikomu nic není. Křes-
ťané se nemusí bát, že je jejich zprá-
va zastaralá a neaktuální, ale mohou 
odvážně mluvit o Kristu! Autor sype 
z rukávu jednu zkušenost za druhou 
o tom, jaký mají lidé zájem o evange-
lium, když se jim podá takovým způ-
sobem, jak o tom mluví Bible. Mluvit 
o Kristu odvážně a přirozeně má za ná-
sledek, že naše víra potom roste a dává 
radost.
Vydal: ALEF Křesťanské sbory,
Formát 11x18 cm, 72 stran, 90 Kč,  
lze objednat na www.ethos.cz

TomÁš PALA

Po obnovení činnosti sborů v roce 
1956 začali bratr Bedřich a Formánek 
ve Vizovicích organizovat větší oblast-
ní čtvrtletní shromáždění (dnes známá 
jako Valašská konference).

Ta navštěvovali věřící od Hodonína 
(br. Václav Kuklínek, Bedřiška Loucká, 
Františka Danielová), ze Zlína, Olo-
mouce, Valašského Meziříčí a Vsetína. 
Dlouhá léta se konala v Sokolovně na 
Tyršově ulici. Později, v dobách norma-
lizace (po roce 1968) byl vydán zákaz 
konání „církevních akcí“ na „necírkevní 
půdě“, proto se tato shromáždění konala 
na faře ČCE poblíž vizovického zámku. 
Po uvolnění politických poměrů v roce 
1989 se obnovila opět v Sokolovně, ně-
jakou dobu se konala také na náměstí 
v nově vybudovaném Kulturním domě. 
Tam ale nájem prudce narůstal, a tak 
našli bratři vhodné místo ke konání 
těchto shromáždění nad Vizovicemi 
v rekreačním středisku Revika, kde se 
konala řadu let, než se přesunula opět 
na místo prvních konferencí – do Brat-
řejova.

Běžná shromáždění ve Vizovicích 
pak nadále pokračovala v domku sest-
ry Hruškové na Nádražní ulici. Postu-
pem času se shromáždění ve Vizovicích 
ztenčilo, až se zdálo, že úplně skončí. 
Nebyl zde již žádný věřící muž, jen 
tři věrné sestry, které se zde scházely 
a které podporovala s. Zdena Šimková. 
Shromáždění zajišťovali bratří podle 
plánku. Soused, funkcionář KSČ, který 
shromáždění nepřál, a vadilo mu, že je 
zde oficiálně povoleno shromažďování, 
poznamenal, když viděl, jak se počet 
věřících ztenčuje: „Baptisté zde brzy 
skončí!“ Nestalo se! Sbor, o kterém se 
zdálo, že jeho svíčka dohasíná, najed-
nou opět vzplál novým životem!

Pán církve vyslyšel modlitby starých 
sester – a došlo k obnově shromáždění. 
Bratru Miloslavu Šimkovi ze Zlína se 
podařilo převést domek po s. Heleně 
Hruškové do vlastnictví. Domek adap-
tovali – a shromáždění tam nadále po-
kračovalo podle plánku. V domku bydlí 
nyní rodina Ševčíkova, která má dnes 
sedm dětí, které patří Pánu.

Dnešní sbor ve Vizovicích čítá i s dět-
mi asi padesát osob. Schází se zde 
vesměs všechno mladší rodiny: Hroma-
dovi, Húšťovi (Petr s rodinou), Ottovi, 
Pšenčíkovi, Ševčíkovi, Šimkovi, Persu-
novi, Černíkovi a dále starší Šimkovi 
a potomci rodiny Korčákových z Brat-

řejova–Chrámečného, z bratřejovských 
pasek Liduška Čižmářová (roz. Korčá-
ková) a její syn Pavel. Je zde řada dětí 
a mladých lidí.

Takové shromáždění se už samozřej-
mě nemůže scházet v malém domečku 
na Nádražní ulici. Věřící Křesťanského 
sboru ve Vizovicích se v současnosti 
scházejí v hezkém prostředí katolické 
„Orlovny“ v centru Vizovic, poblíž zám-
ku.

Myslím, že historie shromáždění ve 
Vizovicích je velkým povzbuzením – ze-
jména tam, kde se nám zdá, že je konec 
všem nadějím. Náš Pán přece zaslíbil 
(Mt 16,18): „Na té skále zbuduji svou cír-
kev a brány pekel ji nepřemohou“. A pro 
povzbuzení také básnička, která se váže 
se shromážděním Křesťanského sboru 
ve Vizovicích:

Sborová vzpomínka 5

Kdo z nás to ví a napoví
z vizovského sboru,
jak dlouho už v tomto městě
scházíme se spolu?

V našem malém společenství
převládají mladí
a my starší – senioři
jsme tu s vámi rádi.

Scházíme se díky Pánu
v Jeho lásce spolu
k oslavě a děkování
k prostřenému slovu.

Převzali jsme štafety běh
díky, běží dle,
s dary svými jak kdo umí
slouží Bohu k chvále.

Zpěvem, hudbou, modlitbami,
z Bible výklad bratří,
u Památky slavit Pána,
všechno k službě patří.

Když ta věrná láska Boží
společně nás víže,
k Němu duch náš chvátá – spěje
zbaven zemské tíže.

5 Materiál předaný br. Miloslavem  
Šimkem st.

John C. Lennox

NEBOJ SE
být solí a světlem, 
i když to něco stojí



ZACHEUS
Ve městě Jerichu žil bohatý muž. Chudáků v ulicích dávno nevšímal si už.
Ten hlavní výběrčí daní mohl si splnit mnohá svá přání.
Vždy hodně peněz měl, na daních okrádal, málokdo se s ním potkat chtěl.
Zcela ovládla jej chamtivost, byl velký boháč a stále neměl dost.
Často také přemýšlel, co by si ještě koupit měl.

Lidé si ho moc nevšímají, dnes rychle někam pospíchají.
„Kam jenom se všichni ženou? Co je to za podívanou?“
„Do města přišel Ježíš! Zachee, ty to nevíš?“
Opravdu to nevěděl, Ježíše moc spatřit chtěl.
Z davu však nic neviděl, vždyť postavu malou měl.

Nevzdává to, napřed běží, na ničem mu nezáleží.
A že to byl nápad skvělý, i když zadýchán je celý,
vždyť předběhl ten zástup dlouhý a už za okamžik pouhý
zapomíná ten velký boháč, co to provádí a co je zač,
jde za tím, co si usmyslel, aby Ježíše vidět směl.

A tak vyleze vrchní celník u cesty na planý fíkovník.
Na stromě pak sedí tiše, na Ježíše vidí z výše.
Náhle Ježíš oči zvedá, skutek víry obejít se nedá.
„Zachee, pojď rychle dolů, chci jít dnes do tvého domu!“
Radost velkou z toho má, Ježíše rád přijímá.

Lid Ježíše pomluvil, že Zachea navštívil.
„U toho hříšníka chce být? Se zlodějem jíst a pít?“

Zacheus byl však proměněn, když Ježíše hostil v domě svém.
Náhle mu všechno dochází a odvaha mu neschází.
Teď vidí, jak lidem ublížil a svědomí své zatížil.
Pochopil celník Zacheus, jaký doteď byl a jaký to byl hnus.
Ne, nemůže už tak dále žít, to Ježíš ho přišel proměnit!

„Pane, kdykoliv jsem měl možnost, tak chudé jsem obral o dost.
Teď polovinu svého majetku jim dám, snad aspoň trochu to vyrovnám.
A čtyřnásobek chci dát všem, lidem těm,
které jsem nečestně na daních odíral.
Byly to jen peníze! O co jsem se zajímal.“

Ježíš se dívá, andělé jásají, jak lásku a pokoj si všichni užívají.
„Dnes přišlo do tohoto domu spasení! Větší radost nikde na světě už není!“
Spíše velbloud uchem jehly projde, než boháč do Božího království vejde.
Však co nemožné je u lidí, Bůh, když pokoru vidí,
tak potom všechno možné je, když člověk zlých činů lituje.

mARTA SLoVÁČkoVÁ


