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Matěj Nový patřil mezi movité maji-
tele restaurací a nočních klubů, ale před 
lety se z něj stal křesťan. Současnou ná-
plní jeho života je pomáhat potřebným 
a těm, kteří jsou na okraji společnosti.

Matěji, jak je to dlouho, co Boží mi-
lost proměnila tvůj život?

Svůj život jsem odevzdal Pánu Ježíši 
v roce 2008 ve věznici Kuřim.

Musel jsi projít opravdovým poká-
ním. Bylo to pro tebe těžké?

Byl jsem pyšný a měl jsem tvrdé srd-
ce, a proto pokání bylo pro mne velmi 
obtížné. Muselo přijít utrpení.

Jaké utrpení?
Mé utrpení spočívalo v uvěznění, 

tedy ve ztrátě svobody. Krátce potom 
jsem přišel o rodinu. Manželka vzala 
naše dvě děti a odstěhovala se na Slo-
vensko k mamince a přestala se mnou 
komunikovat. Následně při preventivní 
lékařské kontrole byla u mě diagnosti-
kována rakovina tlustého střeva. Jedna 
rána za druhou, ale díky těmto ranám 
jsem začal hledat Boha celým srdcem.

Poté, co jsi uvěřil v Pána Ježíše, vní-
mal jsi, že tě Bůh povolává k nějaké 
službě? Přešlapoval jsi chvíli na místě, 
než ti bylo jasné, co máš dělat?

Poté, co jsem uvěřil v Pána Ježíše, 
jsem ještě povolání do žádné konkrétní 
služby nevnímal. Uplynulo několik let, 
než jsem byl sám osvobozen z mnoha 
špatných věcí, které Pán z mého života 
musel odstranit, abych mu mohl začít 
sloužit.

V úvodním verši našeho povídání 
jsou uvedeny tři skutky. Prvním z nich 
je „lámat chléb hladovému“. Jak jsi hle-
dal cestu k těm, kteří potřebovali tvou 
pomoc – bezdomovcům, Romům?

Cesta ke ztraceným lidem vedla přes 
uspokojování jejich základních život-
ních potřeb. Když jsem chtěl, aby k nám 
začali chodit bezdomovci, pronajal jsem 
restauraci s názvem U vrtule, která je 
mimo obytnou zónu brněnského sídliš-
tě Vinohrady. Tam jsem jim dobře uvařil 
a pozval je na hostinu. Romské obyva-
telstvo se mně daří zvát na tašku plnou 
potravin. Romské děti zvu na oblečení 
a hračky.

Druhý požadavek zní: „Popřát po-
hostinství bloudícím ubožákům a oblé-
ci nahého.“ Mohl bys popsat, jak uvádíš 
svou víru v Boha do praktické pomoci 
bližnímu?

Ze začátku jsme bezdomovcům va-
řili jednou týdně. V pátek odpoledne 
jsme je naložili do autobusu u Armády 
spásy v Brně a přivezli jsme je k nám 
do restaurace. Všem, kteří k nám přišli, 
jsme dali večeři. Po jídle jsme pro ně 
v prvním patře restaurace uspořádali 
bohoslužbu. Později jsme přidali další 
den a každé úterý jsme připravili snída-
ni a oběd s tím, že čas mezi jídlem jsme 
vyplnili promítáním biblických filmů. 

Lámej svůj chléb

Toto praví Bůh Hospodin: „Lámej 
svůj chléb hladovému, popřej 

pohostinství bloudícím ubožákům; 
když vidíš nahého, obleč ho, 

neodmítej pomoc svému bližnímu.“ 
Izajáš 58,7
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Téma příštího čísla:

ŽIVOT ON-LINE

Články k tématu příštího čísla, jakož 
i další příspěvky zasílejte do konce júla/
července 2020 na adresu odpovědného 
redaktora.
Děkujeme. Redakce.
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Lenka Libánská

Podařilo se nám stáhnout několik mužů z ulice, kterým jsme u nás 
poskytli domov, práci, stravu i ošacení. Někteří si toho vážili, ale ne 
všichni u nás zůstali. Tak to šlo se službou bezdomovcům celé tři 
roky až do vyhlášení letošní karantény.

V závěru úvodního verše je napomenutí „neodmítat pomoc své-
mu bližnímu.“ To by nás mělo vést k pozornosti vůči druhým lidem. 
Matěji, ty ses nechal Bohem vést a před časem jsi založil Spolek 
křesťanské pomoci. V čem spočívá křesťanská pomoc?

Všechno to úsilí vynakládáme na záchranu lidí. Bezdomovce se 
snažíme stáhnout z ulice, dát jim zázemí a zaměstnání. Romům se 
snažíme být příkladem a učíme je základním návykům, aby uměli žít 
s majoritou. Děti u nás mají doučování včetně školních potřeb a oša-
cení.

Matěji, to vše zní docela jednoduše, ale jistě bylo potřeba udělat 
spoustu opatření, aby se ti podařilo oslovit a získat lidi z ulice. Mohl 
bys být konkrétnější?

Abych mohl sloužit a oslovit lidi z ulice bylo opravdu potřeba 
zařídit několik věcí. V první řadě bylo nutné založit oficiální spolek 
občanů pro komunikaci s úřady. Dále pronajmout a upravit objekt 
pro vlastní službu. To je již výše zmíněná restaurace U vrtule. Pak 
bylo potřeba koupit autobus na svoz zájemců o službu z centra města 
k nám na ulici Věstonickou na brněnských Vinohradech. A nejtěž-
ším úkolem bylo získat oprávnění pro řízení autobusu. To se, díky 
Pánu, podařilo, a tak mohla začít služba bezdomovcům.

Jsi pastorem jednoho brněnského sboru. Pověz nám, jak tento 
sbor vznikl, kolik se vás v něm schází a jestli máš nějaké spolupra-
covníky.

Neřekl bych, že jsme sbor, protože oficiálně jsme jenom občan-
ský spolek. Pastorační práci zde vykonávám, ale ještě nemáme status 
církve. Založili jsme ho v r. 2013 s manželkou, synem a několika čle-
ny Křesťanského sboru ze Šámalovy ulice v Brně.

Vzhledem k vývoji epidemie koronaviru se v současné době 
v naší zemi nemohou konat žádná setkání. Našel jsi cestu, jak i v této 
nelehké době pomoci potřebným?

V této době jsme zavřeli náš spolek pro veřejnost, ale naše služba 
probíhá dál. Stále vaříme a venku u Dolního nádraží v Brně rozdá-
váme potravinovou pomoc třikrát v týdnu pro 250 lidí bez domova. 
Připravujeme pro bezdomovce denní komunitní centrum v areálu 
Židenických kasáren v Brně, kde mohou naši klienti bydlet s poskyt-
nutím plné penze. Tímto bychom chtěli předejít možnému nakažení 
těchto lidí a následnému šíření nákazy po Brně.

Vařit tak často a pro tolik lidí je hodně náročné. Máš nějaké po-
mocníky?

Pomocníků mám už skoro třicet, ale jen šestnáct je jich ochot-
ných stát se mnou v této službě i v čase současné pandemie.

Je pro tebe služba Bohu radostí?
Služba Bohu mě naplňuje radostí, dělám ji rád a věřím, že celým 

srdcem.
Umíš odpočívat?
Odpočívat neumím. Často se vracím domů hodně vyčerpaný.
Moje poslední otázka. Matěji, co tvůj starý život? Vzpomeneš si 

někdy, jaké to bylo?
Na starého Matěje vzpomínám jako na někoho, kdo už zemřel. 

Na starý život nevzpomínám. Jsem šťastný, že už nežiji já, ale Kristus 
v mém srdci.

Matěji, děkuji, že sis i přes své značné pracovní nasazení našel 
čas k tomuto rozhovoru. Děkuji i za tvou službu a za svědectví tvého 
života.
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tiráž

Usoudil jsem, že je třeba něco udě-
lat s postavou. Objednal jsem si tedy fit-
ness náramek. Takový náramek je dob-
rá věc pro každého, kdo je aspoň tro-
chu soutěživý. Něco změří a můžete se 
snažit napravit naměřená čísla. Tenhle 
náramek má několik zajímavých funk-
cí: krokoměr, měření tepu nebo třeba 
měření spánku. Teď každé ráno po pří-
chodu do práce zkontroluji, jestli jsem 
se dobře vyspal. Zní to divně, že? Ptám 
se sám sebe: „Vyspal ses dobře?“ Radši si 
neodpovídám, zeptám se chytrého ná-
ramku. Řekne mi, kolik hodin tvrdého 
a lehkého spánku mám za sebou. Ne-
řekne mi už, jak se cítím ve skutečnosti. 
Podobná věc se mi nedávno přihodila 
s telefonem. Volá na mě manželka: „Jak 
to vypadá venku, jaké je počasí? Podívej se 
do mobilu.“ Chtěl jsem se zeptat, jest-
li není lepší otevřít okno a podívat se 
ven. Místo toho jsem instinktivně sáhl 
po mobilu a čtu si předpověď na dal-
ších pár hodin. Má pršet. Co na tom, že 
oknem prosvítá slunko. Do deště budu 
potřebovat nepromokavou bundu. Dnes 
je vše kontrolováno a měřeno, prostor 
pro staré intuitivní metody se zmen-
šuje. Rád se ale vracím k technologiím 
přírodním, které jsou pro vědce tak in-
spirativní.

Pro toto číslo jsme si stanovili téma 
Svět plný barev. Takový chameleon, ten 
by nám mohl o barvách vyprávět. Ho-
lomek! Nemá vystudován ani jeden vy-
sokoškolský titul a přitom si s barvami 
tak hraje. Umí se vybarvit podle svých 
emocí a dobře se skrýt. Ví, že záleží na 
tom vybrat správné barvy a pak se ani 
nehnout. Predátor nemá šanci jej najít. 
Kam se hrabe fitness náramek na tuhle 
technologii. Je funkční, živá, nesku-

Chameleon tečně důmyslná. V posledních letech, 
přiznám se, jsem tak trochu vzdal ne-
konečnou diskuzi s evolucionisty, kteří 
tvrdí, že tohle všechno vzniklo bez ja-
kéhokoliv zásahu inteligence. Přitom, 
pokud jim položíte otázku, zda si do-
káží představit, že mobil nebo počítač 
nikdo nevyrobil, ale vznikl přirozený-
mi nikým neřízenými neinteligentními 
procesy, odpoví, že to je přece absurdní.

Srovnáváme technologii živých or-
ganismů a technologie vytvořené umě-
le člověkem. Které z nich jsou živo-
taschopné? Mne osobně téma dnešního 
čísla posunulo zpět do reality, abych si 
uvědomil, s jakou nekonečnou inteli-
gencí máme co do činění. Začínám si 
znovu více užívat každého pohledu do 
živé přírody. Každý stromek, květina, 
mravenec, brouk nebo ptáček, svědčí 
o inteligentním uspořádání živých věcí. 
Je v tom nesmazatelný otisk tvůrčího 
přístupu.

V případě chameleona nejde jen 
o hru s barvami. Unikátní je řešení zra-
kového systému. Dívat se jedním okem 
dopředu a zároveň druhým dozadu, to je 
prostě neotřelý tvůrčí přístup. Poslední 
půlrok jsem párkrát litoval, že to nedove-
du – to jsem právě seděl v autě na světel-
né křižovatce a zrovna vypnuli uprostřed 
rušného dne světelnou signalizaci. Také 
jazyk je chameleonova další speciali-
ta – u některých druhů je dvakrát delší 
než sám chameleon. Místo klasických 
tlapek má speciální kleštičky pro pohyb 
ve větvích. Kdo by tohle vymyslel a dal 
dohromady? Svět je plný barev, rozmani-
tost v přírodě nemá konce. Máte-li tedy 
dostatek času, zajděte si na procházku 
a sledujte, jak to venku žije. Anebo si 
vezměte do ruky druhé letošní vydání 
našeho časopisu. Dozvíte se o barvách 
zajímavé věci. Příjemné čtení přeji.

Milí čtenáři,
když jsme připravovali minulé číslo, netušili 

jsme, že vzniknou taková omezení, jaká jsme ještě 
neměli. Těšili jsme se na Shromáždění starších, na 
velikonoční konferenci v Třinci a jiné akce. Na ně-
které z nich jsme upozorňovali i v našem časopise 
a je nám líto, že k nim nedošlo. Věřím, že pro to bu-
dete mít porozumění. Jsme Bohu vděční, že situace 
s koronavirem se uklidňuje, i když nevíme, jestli se 
něco podobného nebude opakovat. Přeji vám i sobě, 
abychom v jakékoli situaci dovedli spoléhat na 
toho, který je Pánem nad každou situací. Ze zveřej-
něných akcí by se měly podle očekávání uskutečnit 
rodinné dovolené s bratrem Vláďou Pípalem.

V časopise se s námi v tomto čísle loučí dlou-
holetý češtinářský korektor bratr Ivo Štěrba star-
ší. Jsme mu za jeho práci vděčni, i když nebyla 
vidět - byla by vidět, kdyby ji nedělal, časopis 
by byl možná plný chyb. Hledáme mezi našimi 
čtenáři, případně i mimo ně, někoho, kdo by byl 
ochoten dobrovolnicky každé číslo časopisu pro-
číst a z jazykového hlediska zkontrolovat. Pokud 
by se takto ochotní korektoři našli dva nebo tři, 
byla by práce každého z nich jednodušší.

Zájemci, přihlaste se prosím redakci 
(redakce@ziveslovo.cz). Děkujeme.
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úvaha k tématu

Náš predmet, Božie divy, je nepred-
staviteľne veľký a my sme nezmerne 
maličkí oproti nemu. A predsa znejú 
pre všetkých ľudí Božie príkazy: vidieť 
predivné Božie diela, obdivovať ich, aj 
rozmýšľať, rozprávať a spievať o Božích 
divoch. Chceme sa i v tomto článku as-
poň z maličkej časti nimi zaoberať. Za-
meriame sa pritom na dvojaké divy.

A. Divy spojené s Bibliou
Božou knihou kníh, v ktorej je 66 

alebo 70 kníh a spisov – podľa toho, či 
sa Žalmy počítajú za jednu alebo päť 
kníh. V spojení s ňou môžeme vidieť 
nasledujúcich 7 divov:

1. Božia inšpirácia Biblie. Pisatelia 
kníh a spisov Biblie boli ľudia, ale jej 
prvotným autorom bol Boh. On skr-
ze svojho Ducha viedol týchto ľudí pri 
písaní tak, že napísali to, čo On chcel 
a tak, ako si to On prial. Pritom nebola 
potlačená ich osobnosť, ktorá sa v nimi 
napísaných knihách a spisoch zračí. 
A napriek tomu sú ony bez chýb a omy-
lov, ktorým sa žiadne ľudské spisy ne-
vyhnú. Biblia je neomylná a dokonalá 
Božia kniha.

2. Súlad všetkých kníh Biblie. Bibliu 
napísalo viac ako 40 pisateľov v prie-
behu približne 1500 rokov. Z veľkej 
väčšiny sa navzájom nevideli a nepoz-
nali a nemohli tak zosúlaďovať svoje 
písanie. A napriek tomu je medzi ich 
písmami dokonalý súlad. Navzájom 
si neprotirečia, ich správy sa dopĺňajú 
a vytvárajú spolu jednotný celok Svä-
tých Písem.

3. Zachovanie Biblie v priebehu 
tisícročí. Ak uvažujeme o zachovaní 
pergamenových zvitkov od Mojžišovej 
redakcie prvých piatich kníh Biblie, tak 
je to už viac než 3400 rokov. Ale keď 
zoberieme do úvahy celú dobu od pr-
vých správ, zapísaných asi na kamenné 
tabuľky prvým človekom Adamom, tak 
je to už okolo 6000 rokov. Predivné na 
tom je, že Starý zákon – asi tri štvrtiny 
Biblie – zachoval izraelský národ, hoci 
ho tento Zákon vo väčšine svojho obsa-
hu odsudzoval pre jeho nevernosť voči 

Hospodinovi, jeho Bohu. Podobne zo-
stávajúcu štvrtinu Biblie, Nový zákon, 
zachovala po 9 storočí veľká svetová cir-
kev, ktorú tento zákon odsudzuje za jej 
odpadnutie od Božích právd a príkazov 
v ňom i za jej spojenie so svetom.

4. Nevídané rozšírenie Biblie. Celá 
Biblia alebo jej časti (Nový zákon, evan-
jeliá) sú preložené do viac ako 2800 ja-
zykov a nárečí. Každý rok sú vydávané 
v desaťtisícových nákladoch v rôznych 
rečiach. Biblia je pred všetkými kniha-
mi najrozšírenejšia a je nedostižne vy-
soko nad všetkými knihami najčítanej-
šia kniha na svete.

5. Izrael ako jedinečný národ vyvole-
ný Bohom. Žiadny národ na svete nebol 
toľko stáročí a tak veľmi prenasledova-
ný ako tento malý národ. Veľké národy 
a ich obrovské ríše zmizli z máp sveta 
i zo súčasnosti ľudstva. Izrael napriek 
takému veľkému a stáročia trvajúcemu 
prenasledovaniu a ničeniu stále jestvuje 
a žije. A nielen to, ale po takmer 2000 
rokoch rozptýlenia medzi národmi sve-
ta má svoju vlasť a štát v zasľúbenej 
zemi svojich otcov. A má i svoju pôvod-
nú reč, reč veľkej väčšiny Biblie, hebrej-
činu, ktorá bola po dve a pol tisícročia 
považovaná za mŕtvu pre komunikáciu 
medzi jeho príslušníkmi.

6. Cirkev ako jedinečné spoločen-
stvo znovuzrodených ľudí, veriacich 
v jediného pravého Boha a jeho Syna Je-
žiša Krista, zo všetkých plemien, náro-
dov, nárečí a svetadielov. Diabol s jeho 
démonmi a nimi používaní ľudia po dve 
tisícročia vyvíjali obrovské úsilie, aby ju 
rôznymi spôsobmi zničili. Ale ona do-
siaľ trvá a množí sa. Jej Pán, Boží Syn 
Ježiš Kristus k nej pridáva ďalšie zástu-
py svojich učeníkov. A podľa Jeho zasľú-
benia ona bude na zemi trvať až do Jeho 
príchodu pre ňu.

7. Biblické proroctvá sú Božím di-
vom, ktorý sa nedá poprieť. Boli vyslo-
vené niekoľko storočí alebo i tisícročí 
predtým, ako sa nimi predpovedané 

udalosti stali. V Biblii je asi 6400 veršov 
s prorockými predpoveďami. Z nich sa 
už asi 3270 naplnilo a zostávajúce sa 
naplnia vo svojom čase. V žiadnej inej 
knihe nemožno nájsť ani malý počet 
proroctiev alebo predpovedí s takýmto 
spoľahlivým naplnením.

B. Divy opísané v Biblii
Žalmista prosil Hospodina: „Otvor 

moje oči, aby som videl divy z Tvojho 
zákona.“ (Ž 119,18) Zákon – tak sa ob-
vykle prekladá hebrejské slovo tórá. 
Druhý, oveľa širší význam tohto slova je 
náuka. Je to predovšetkým Náuka Hos-
podinova (Ž 19,8), ale i náuka zbožných 
ľudí, najmä matky a otca (Pr 1,8;3,1), vy-
chádzajúca z Božej Náuky. Pod divmi zo 
Zákona či Náuky môžeme rozumieť Bo-
žie divy z histórie celého Starého i No-
vého zákona, divy opísané v celej Biblii. 
Pripomeňme si aspoň hlavné z nich:

1. Trojjediný Boh – Otec, Syn, Svä-
tý Duch. Tri Božie osoby tvoria Božiu 
trojjednotu. V nej sa prejavuje Božia 
veľkosť, moc a sláva i Božia láska. Ten-
to Boh má výlučné Božie vlastnosti: 
večnosť, nemeniteľnosť, neobsiahlosť, 
všemohúcnosť, vševedúcnosť, všadep-
rítomnosť, zvrchovanosť. Jeho Bytosť 
je najväčším divom, zázrakom nielen 
v Biblii, ale i v celej skutočnosti bytia. 
A túto Božiu Bytosť dokonale zjavil ľu-
ďom Boží Syn, Ježiš Kristus, keď prišiel 
na Zem a žil medzi nimi v ľudskom tele 
ako Syn človeka. V Ňom sa dokonale 
zjavil Boží charakter a vlastnosti: svä-
tosť, spravodlivosť, pravda, moc, ale 
i láska, zhovievavosť, milosrdenstvo. 
Taký sa prejavoval vo svojom ľudskom 
živote a zvrchovane vo svojom utrpení 
a smrti za hriešnych ľudí.

2. Dielo stvorenia všetkého Božím 
slovom. Nepredstaviteľne rozľahlý ves-
mír s nesčíselným množstvom nebes-
kých telies, malých, veľkých i gigan-
tických: hmlovín, hviezd, planét a ich 

Vidieť, obdivovať a zvestovať
Božie divy

Pozdvihnite svoje oči k výšinám 
a viďte, kto to všetko stvoril?! 

(Iz 40,26)

Oslavujte Hospodina… rozmýšľajte 
o všetkých Jeho divoch! (Ž 105,1-2)

Spievajte Hospodinovi… rozprávajte 
Jeho slávu medzi národmi, medzi 

všetkými ľuďmi Jeho divy! (Ž 96,1-3)
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úvaha k tématu

Ján hudec

mesiacov. A v ňom nespočetné zástupy 
nebeských bytostí, anjelov s hierarchiou 
ich vlády nad oblasťami vesmíru. Na 
Zemi oproti tomuto megasvetu vesmí-
ru jestvuje prostým ľudským okom ne-
viditeľný mikrosvet s nepredstaviteľne 
drobnými živými tvormi a ich časťami. 
A v oboch týchto svetoch je dokonalé 
usporiadanie a účelnosť, súlad a krása 
Božieho stvorenia. V ňom sa pre ľudí 
udivujúco i pokorujúco zračí prenes-
mierna Božia veľkosť, moc a sláva.

3. Udržiavanie a obnovovanie stvo-
renia slovom Božej moci. (Žd 1,3) Bez 
neho by došlo k jeho dezorganizácii, 
chaosu v ňom a napokon k zániku ži-
vého tvorstva, Zeme a vesmíru. Žalm 
104 obsahuje krásny opis tejto udržujú-
cej a obnovujúcej Božej moci aj oslavu 
Stvoriteľa a Udržiavateľa všetkého stvo-
renia, zvlášť živého tvorstva a osobitne 
ľudí.

4. Zázrak života. Kde má život svoj 
pôvod a prameň? Živý Boh je Pôvodcom 
a Darcom života. Ten sa nemohol vy-
vinúť z neživej hmoty samovoľne ani 
pri spojení veľkého množstva náhod. 
Všetko živé iba zo živého – to je zákon 
biogenézy, ktorý platí v Božom stvore-
ní. Základná jednotka života – bunka 
má veľkosť 0,03-0,005 mm, jej jadro je 
1000× menšie a chromozómy, nositele 
dedičnosti, sú 20-30× menšie ako jad-
ro. V nich je naprogramovaná celá by-
tosť každého živého tvora: jeho druh, 
pohlavie, veľkosť, zafarbenie, vlast-
nosti, schopnosti. A to všetko v tých-
to nepredstaviteľne maličkých živých 

čiastočkách. Genetický kód života, po-
mocou ktorého je to všetko naprogra-
mované, je rovnaký pre všetky živé tvo-
ry – pre najnepatrnejšiu baktériu i pre 
slona či veľrybu.

5. Človek ako div Božieho stvorenia. 
V ňom je Boží obraz a podoba duchovne 
a mravne. Bytosť človeka je trojjednota 
ducha, duše a tela. Telo človeka je Boží 
zázrak ako celok i jeho jednotlivé orgá-
ny (trup s údmi, zmyslové orgány, vnú-
tornosti). Žalmista v Žalme 139 žasne 
v obdive nad tým, ako predivne Stvori-
teľ utvoril jeho telo v živote jeho matky. 
Ešte väčší div je duša človeka (trojjed-
nota rozumu, citu a vôle) s jej úžasný-
mi schopnosťami. A najväčší zázrak je 
duch človeka, skrze ktorého môže mať 
spoločenstvo s Bohom. Človek je v dôs-
tojnosti o málo menší ako anjeli a Hos-
podin ho ustanovil za vládcu nad celou 
Zemou a všetkým pozemským tvor-
stvom. O ňom ako takom a o nezaslú-
ženej Božej láske k nemu spieva v údive 
a obdive žalmista v Žalme 8.

6. Dielo Božieho spasenia. Jeho za-
čiatkom bolo zázračné vtelenie Božieho 
Syna. Jeho príchod z neba na Zem a na-
rodenie z panny prevyšuje divy stvore-
nia. V Ňom Stvoriteľ prišiel medzi svoje 
stvorenie, aby ho zachránil. On je Im-
manuel – Boh s nami. Jeho bezhriešny 
život a divotvorné pôsobenie ako Syna 

človeka na zemi, Jeho utrpenie a zástup-
ná smrť na kríži, Jeho vzkriesenie a oslá-
venie Otcom i veľkňazská služba za ľudí 
v nebesiach – to všetko sú divy Božej 
moci a nadovšetko Božej lásky k ľuďom.

7. Slávny druhý príchod Božieho 
Syna na Zem. On v ňom napraví všet-
ko. Odstráni nespravodlivosť, lož, zlobu 
a násilie, ktoré pôsobia nepokoje, boje, 
vojny a v nich utrpenie a smrť miliónov 
ľudí. Ustanoví svoje tisícročné kráľov-
stvo spravodlivosti a pokoja na Zemi. 
A po jeho skončení nastolí Boh Otec 
večné kráľovstvo Božej Trojjednoty 
v novom nebi a na novej Zemi. Boží vy-
kúpení budú večne žiť s Božím Synom 
Ježišom Kristom, podobní Jemu v oslá-
vených telách, budú Mu slúžiť a oslavo-
vať Ho a Boha Otca skrze Neho naveky. 
Halelu Jah – chváľte Hospodina!

C. Vďaka za Božie divy a jej 
pôsobenie v živote ľudí

To, o čom sme dosiaľ uvažovali, je 
iba maličký náčrt Božích divov vo ves-
míre a na Zemi, v živote ľudstva a tvor-
stva, ako o nich hovorí Pán Boh v Biblii. 
Či nás aj ich pripomenutie nenapĺňa 
túžbou vidieť a vnímať, obdivovať a os-
lavovať Božie divy na nebi aj na Zemi, 
všade vôkol nás? V Božom Slove, v Bo-
žom diele stvorenia a spasenia, v príro-
de i ľudskej spoločnosti, v Izraeli a Cir-
kvi, v národoch i medzi nimi, v dejinách 
ľudstva i v súčasnosti, v nás samých 
a v žití našom i ostatných ľudí?

Keď ich vidíme, máme rozmýšľať 
o Božích divoch. Chápať ich účel v ži-
vote ľudí a ich vzácnosť pre nich. Oni 
skrze ne môžu a majú poznať Boha ako 
všemohúceho Stvoriteľa a Udržiavateľa 
všetkého i Vládcu nad všetkými a všet-
kým, aj koriť sa pred Ním v bázni a ob-
dive.

A účinok toho videnia, obdivu a roz-
mýšľania má byť v nás taký, že bude-
me zvestovať Božie divy. Čítať druhým 
o nich z Biblie, rozprávať o nich svojimi 
slovami, založenými na nej, oslavovať 
ich v básňach a spievať o nich v duchov-
ných piesňach. A zvestovať ich aj svojím 
Bohu zasväteným a oddaným žitím.

Vďačnosť za Božie divy mocne pô-
sobí v živote opravdivých kresťanov 
a môže pôsobiť aj na ľudí v ich okolí. 
Najmä na tých, čo v hĺbke duše túžia po 
Bohu a hľadajú Ho. Pestujme túto vďač-
nosť v našich srdciach!

Oslavujte Hospodina, ktorý sám 
jediný činí veľké divy, lebo Jeho 

milosť trvá naveky! (Ž 136,4)



7ŽIVÉ SLOVO

glosa

Miroslav Štěpán

Po přečtení nadpisu by každý nejspí-
še čekal, že si nyní přečte článek o poli-
cejním zásahu. O zásahu tu řeč bude, ale 
o Božím zásahu člověka. Takový Boží 
zásah do života člověka je něco, co život 
člověka naprosto změní. Pro člověka to 
znamená nejen to, že se mu doslova ob-
rátí život naruby, ale také to, že se třeba 
bude muset i něčeho vzdát. A to neradi 
slyšíme.

Vzdát se pro něco lepšího
Každý člověk přirozeně inklinuje 

k něčemu, co ho fascinuje či zajímá. Pro 
křesťana není určitě špatné, pokud má 
i nějakou zálibu a věnuje jí čas. Nesmí 
ho však svazovat nebo bránit práci, kte-
rou nám připravil Pán. Chtěl bych se 
s vámi podělit o zkušenost, kdy jsem 
se vzdal jednoho koníčka nebo spíše 
doslova koně. Od malička jsem byl cho-
vatelem papoušků. Tato nevinná zábava 
přerostla v opravdu profesionální chov, 
kdy se mi velmi dařilo a začal jsem od-
chovávat i druhy papoušků, které se 
nedařilo odchovat jen tak každému. 
Dostal jsem se do povědomí chovatel-
ského světa, začal psát do odborných 
periodik a pro chovatelské rady si jez-
dili i dlouholetí chovatelé. V té době byl 
pro mě chov doslova modlou. Před svat-
bou s mojí ženou Zdeňkou se mi však 
v chovu přestávalo dařit. Po svatbě jsem 
chov výrazně omezil s tím, že jsme oče-
kávali syna Mikuláše. Po nějakém čase 
jsem uvěřil v našeho Pána. Ještě nějaký 
čas jsem papoušky choval dále. Byl jsem 
rád, že jsem díky papouškům v kontak-
tu s mnoha lidmi a některým jsem mohl 
i svědčit. Říkal jsem si, že to bude vel-
ká příležitost i do budoucna, jak mluvit 
s lidmi, jenže…

Všechno jinak
Najednou jsem však začal vnímat, že 

tato životní záliba musí jít z cesty. Byla 
to pro mě opravdová zkouška. Tolik za-
hozené energie a času, tolik zahozených 
zkušeností. Chov papoušků totiž není 
jako chov slepic, tedy nasypat zrní, na-
lít vodu, sem tam uklidit. Papoušci jsou 
náchylní, chov byl doslova dřina a žrout 
času. Člověk musel mít také spoustu 
veterinárních znalostí, aby uspěl. To 
vše jsem však zahodil za jediný den, 

kdy jsem se rozhodl chov zcela ukončit. 
Vzdal jsem se toho a cítil pokoj, protože 
jsem věděl, že to tak má být.

Nejprve království

„Hledejte především jeho království 
a spravedlnost, a všechno ostatní 

vám bude přidáno.“ (Mt 6,33)

Vzdání se něčeho není vůbec špat-
né. Osvobozuje pro jiné, lepší věci. Po-
kud si najdeme čas v první řadě na Boží 
království, vše ostatní tak nějak přijde 

Vzdejte se, ruce vzhůru!

samo. Třeba mě Pán nakonec daroval 
jiný koníček (rybaření), který mi nevez-
me tolik času pro jiné lidi. Je u něho čas 
na modlitby, chvály, čtení Bible, povídá-
ní s lidmi a svědectví lidem. A v kontak-
tu s chovateli jsem zůstal taky, i když už 
aktivně nechovám. Ukázalo se tak i to, 
kdo byl opravdu přítel nebo jen zájemce 
o odchovy.

Proto není špatné občas se něčeho 
vzdát, abychom mohli dát ruce vzhůru 
a chválit Pána za věci ještě lepší.
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kvíz

ondra ŠiMik

Milí čtenáři, přinášíme vám novou 
rubriku, která se bude zaměřovat na 
to, jak známe (či neznáme) Bibli. V této 
rubrice budeme postupně zveřejňovat 
různé biblické kvízy, hádanky, šifry, 
otázky, rozhovory s „neznámými“ aj. 
Zkuste si procvičit vaše znalosti slova 
Božího. Zvládnete najít správnou od-
pověď i včetně biblického citátu bez 
moderních elektronických konkordancí 
a internetových vyhledávačů? Správné 
odpovědi uveřejníme v dalším čísle. 
V souvislosti s dnešní dobou, která je 
charakterizována nemocí COVID-19 se 
kvízové otázky týkají nemocí v Bibli.

1. Kolik let života navíc přidal Bůh jed-
nomu významnému judskému králi 
skrze proroka Izajáše a o kterého krá-
le šlo?

2. Jak dlouho byl nemocný člověk, který 
čekal u rybníku Bethesda na uzdrave-
ní, ale neměl člověka, který by jej do 
rybníka zanesl?

3. Na kolika velbloudech přivezl dary 
proroku Elíšovi (Elizeovi) sluha ne-
mocného aramejského krále Ben-Ha-
dada, když se přišel zeptat, zda jeho 
pán nemoc přežije?

4. Jak se jmenoval syn jednoho význam-
ného krále Izraele, který předstíral, že 
je nemocný, aby si mohl splnit vlastní 
tužbu?

5. Jak dlouho byla nemocná žena s hr-
bem (sehnutá), kterou Ježíš uzdravil 
v synagoze?

6. Který učedník uzdravoval tak, že na 
nemocné padal jeho stín?

7. Jak se jmenoval král, kterému prorok 
Elijáš prorokoval, že onemocní střev-
ní chorobou, na kterou i zemře (stře-
va vyhřeznou ven).

8. Koho a kde apoštol Pavel uzdravil 
z úplavice?

9. Jak se jmenoval člověk, jehož matka 
šla k prorokovi (tehdy již téměř slepé-
mu) do Šíla, když onemocněl její syn, 
a na cestu si vzala mj. deset rozdrobe-
ných chlebů.

10. Který judský král byl ve stáří nemo-
cen na nohy?

Biblický kvíz
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barevně?
Když si prohlížíme rodinná alba, 

najdeme tam (zejména starší) černobí-
lé fotografie, ale jsou tam také, zvlášť 
z pozdějších dob a ze současnosti, i fo-
tografie barevné. Dodnes jsou profesi-
onální fotografové, kteří dávají z růz-
ných důvodů černobílým fotografiím 
přednost před barevnými, i když ty 
barevné mají mnohem větší vypovídací 
schopnost a vystihují i to, co černobílé 
fotografie postihnout nemohou.

Je otázka, zda i v našem myšlenko-
vém chápání souvislostí života neexis-
tují podobné černobílé nebo „barevné“ 
pohledy, které pak ovlivňují naše roz-
hodování a chování. Jak se díváme na 
život kolem nás? Je nám vše jasné a pro-
sté, anebo bychom se měli nad skuteč-
nostmi hlouběji zamýšlet a nedopouštět 
se předčasných a nesprávných závěrů?

Jak funguje naše oko?
Naše oko je úžasný Boží dar. Jím 

vnímáme asi 80% toho, co je kolem nás. 
Všechnu tu Boží krásu, kterou vytvo-
řil Bůh, počínaje vesmírem, přes krásy 

této země, přírody, horských masívů, 
nádherných barevných podmořských 
světů, a s pomocí přístrojů i nádherou 
mikrosvěta konče. Konečně také i vše 
hezké, co vybudovali a vymysleli lidé. 
Také to, čeho se bojíme a co nám nahání 
hrůzu. Ať už to jsou války či katastrofy 
jako je oheň, povodně, tsunami, ale také 
třeba i mikroorganismy šířící nebezpeč-
né nemoci (třeba současné koronaviry).

Určitě jste si také dobře všimli, že 
je-li dostatek světla, zejména sluneční-
ho, vidíme barvy v celé jejich nádheře. 
A je-li naopak světla velmi málo, zjiš-
ťujeme, že se barvy ztrácí a my vidíme 
najednou „černobíle“. Je to dáno tím, 
že barevné světelné receptory (tzv. „číp-
ky“ – u zdravého člověka jsou tři: rea-
gující na červenou, zelenou a modrou 
barvu) reagují až od určité intenzity 
osvětlení, zatímco jiné světločivné re-
ceptory v naší sítnici (tzv. „tyčinky“ – ty 
rozlišují jen odstíny šedi) reagují i při 
menším množství světla – avšak barvy 
už nevnímáme.

Při své denní praxi jste si také jistě 
všimli toho, že při určité barvě světla 
rozlišujeme ostřeji než jindy. Je to tím, 
že náš zrak vnímá intenzitu světla při 
denním vidění (čípky) nejvíce při vl-
nové délce 555 nm (žlutá barva). To byl 
důvod, proč se na velkých křižovatkách 
dávaly výbojky se světlem této vlnové 
délky. Při nočním (skotopickém) vidění 
je to při nižší vlnové délce (cca 510 nm).

Boží světlo a lidská světla
Světlo tedy v našem vnímání barev 

hraje velmi důležitou roli. Beze světla 
bychom nic neviděli. Není tedy divu, že 
první Boží slova ve stvoření zněla: „Buď 
světlo!“ (1M 1,3).

Pán Bůh ve své moudrosti nám 
dal k dennímu vidění sluneční světlo. 
V slunečních paprscích si můžeme plně 
vychutnat veškerou tu krásu, kterou 
Pán Bůh dal: přírodě, květinám, ptákům 
a všemu kolem nás. Sluneční svit nic 
nenahradí. Lidem to však k jejich živo-
tu nestačí a tak si vždy vytvářeli vlastní 
světla, loučemi a svícemi počínaje a zá-
řivkami, výbojkami a LED světly konče. 
Mezi těmi původními, Bohem vytvoře-
nými zdroji světla, a těmi zejména v po-
slední době vyvinutými je dost zásadní 
rozdíl, který si většinou ani neuvědo-
mujeme a který vynikne při lomu svět-
la. Sluneční svit (a také plamen ohně) 
má totiž tzv. spojité spektrum barev. Vi-
díme to zřetelně u duhy, nebo na lomu 
slunečního svitu hranolem, kde jednot-
livé barvy přecházejí plynule z jedné do 
druhé. Všechny vlnové délky tam jsou 
zastoupeny. Umělé lidské zdroje světla 
ale mají jen tzv. čárové spektrum. To 
znamená, že se světlo skládá jen z něko-
lika ostře ohraničených vlnových délek, 
mezi nimiž není nic. Naše oko je svým 
způsobem oklamáno – směsí těchto ně-
kolika barev se vytváří iluze „denního“ 
světla. Jen si vzpomeňte na to, jak jste 
byli zklamáni, když jste si vybrali něja-
kou barvu v obchodě, kde byly zářivky, 
a ona pak ve slunečním světle vypadala 
úplně jinak. Mám dojem, že někteří ne-
poctiví prodejci (zejména v obchodech 

Černobíle
nebo

úvaha k tématu
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s masem či ovocem) to dělají záměrně – 
aby jejich zboží působilo perfektním do-
jmem, i když už má to nejlepší za sebou.

Proč vám to všechno píšu? Nejde 
přece jen o to, abychom si dokonale 
uvědomovali, kdy a za jakých okolnos-
tí můžeme vnímat co nejlépe tu krásu, 
kterou Pán Bůh stvořil a kterou může-
me (a také máme) obdivovat, být za ni 
vděčni a chválit za ni našeho Stvořitele. 
Jde totiž o víc než o hru světel s barva-
mi a jejich odraz na stvořených věcech. 
Stvořitelův záměr byl hlubší – stvořil nás 
ke svému obrazu a chtěl s námi bydlet, 
mít s námi blízký a krásný vztah. Ov-
šem pád prvních lidí měl fatální násled-
ky: společenství s živým Bohem bylo 
přerušeno. Člověk byl vyhnán z ráje 
a musíme všichni prožívat důsledky to-
hoto pádu. Od té doby nemůže smrtel-
ný člověk Boha vidět. A jsme odkázáni 
jen na to, co nám Bůh o sobě dává vědět 
ve svém zjevení. A on se zjevuje, proto-
že své stvoření přesto stále miluje. Udě-
lal všechno pro to, aby člověku pomohl 
k návratu do ztraceného světa.

Bible – Boží album
Pán Bůh neustále bojoval o zá-

chranu lidí. V průběhu dějin k nám 
mluvil rozličným způsobem. „Mnoho-
krát a mnohými způsoby mluvíval Bůh 
k otcům ústy proroků; v tomto posledním 
čase k nám promluvil ve svém Synu,“ (Žd 
1,1-2). Tím Synem je Ježíš Kristus a ko-
nečným řešením je jeho oběť na kříži. 
Písmo je takovým albem pro nás. „Veš-
keré Písmo pochází z Božího Ducha a je 
dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, 

k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk 
byl náležitě připraven ke každému dobrému 
činu.“ (2Tm 3,16-17), píše apoštol Pavel. 
A v 2Pt 2,20-21 čteme: „Toho si buďte pře-
devším vědomi, že žádné proroctví v Písmu 
nevzniká z vlastního pochopení skutečnos-
ti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví 
z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha sva-
tého mluvili lidé, poslaní od Boha.“ Au-
toři těchto citátů měli na mysli Starou 
smlouvu. My v dnešní době to můžeme 
vztáhnout na Bibli celou.

Bible, ten jedinečný soubor 66 knih, 
napsaných během asi 1500 let asi 40 
různými autory, je tedy takovým albem, 
které nám připomíná, co všechno Pán 
Bůh pro nás udělal a dělá, jak si přeje, 
abychom žili mezi sebou a také, jaký 
máme mít postoj k němu samotnému.

Problémy našich pohledů na Bibli
Tu ale začínají problémy. Připome-

nu vzpomínku známého německého 
křesťana Wilhelma Busche. Píše o tom 
ve svých vzpomínkách: „Moje matka pro 
mne přijela do Tübingen, kde jsem studoval 
teologii. Jeli jsme společně vlakem. Po nějaké 
chvíli jsem začal mluvit o tom, co mne tísni-
lo: „Víš, maminko, já už nemám tu správnou 
radost z Bible. Je tam tolik rozporů a nepo-
chopitelných věcí!“ Matka se usmála: „To 
bude v tom, že asi čteš Bibli špatně!“ Do-
tčen jsem odpověděl: „Ale jak ji tedy mám 
číst? Čtu původní text, komentáře…“ Matka 
mi položila ruku na rameno: „Budu ti vy-
právět příklad. Za války jsi byl dva roky na 
frontě bez dovolené. Pravidelně jsem ti psa-
la o tom, co je doma nového. A jednoho dne 
jsi napsal: Slyším o takových věcech, jak je 

stát frontu, křečkovat – tomu všemu nero-
zumím. Jak dlouho a jak daleko jsem od vás 
pryč, že už ani nerozumím dopisům z domo-
va!“ A pak maminka pokračovala: „Tenkrát 
jsi neřekl: V dopisech mé matky jsou rozpo-
ry – ale: jak daleko jsem od domova! Bible, 
můj synku, je také dopis, dopis živého Boha 
z věčného domova – psaný tobě! Jak daleko 
ses od něj vzdálil?“

Opět to souvisí se světlem. Osvětle-
ní (měří se v luxech) klesá se čtvercem 
vzdálenosti od světelného zdroje. Aby-
chom Bibli mohli dobře rozumět, po-
třebujeme dostatek světla – být blízko 
Bohu! Jinak nebudeme vidět barevně – 
ale jen černobíle. Nebudeme chápat, ne-
budeme rozumět. Potřebujeme Ducha 
svatého, který je klíčem k porozumění 
Bible.

Život víry je boj o světlo, boj 
o vztahy – o vlastní vztah s Bohem, 

s bratry a sestrami, s lidmi 
v našem okolí.

Černobílé vidění
Život kolem nás je velmi složitý – 

a řada lidí by se v něm ráda přehledně 
a jednoznačně orientovala. Asi jako 
když jsem ještě pracoval jako projek-
tant výtahových zařízení. Ty podléhají 
před spuštěním do provozu tzv. úřední 
zkoušce, konané pracovníkem technic-
kého dozoru nebo minimálně revizním 
technikem. Ten má seznam jednotli-
vých článků norem, kterému musí zaří-
zení vyhovovat. A pak to jde ráz na ráz. 
Vyhovuje – nevyhovuje. Nakonec se 
vyhotoví seznam věcí a závěrečný pro-
tokol, který má podobu „Vyhovuje!“, 
„Nevyhovuje!“ anebo „Vyhovuje po od-
stranění závad!“. Podobně si řada lidí 
představuje i svůj duchovní život. Test, 
který by nás někam zařadil. Ale takový 
přístup v životě víry vede k zákonictví, 
ke zjednodušování, k jednoduchým 
zkratkám, které jsou velmi zavádějící. 
Život víry není o jednotlivých článcích, 
život víry je boj o světlo, boj o vzta-
hy – o vlastní vztah s Bohem, s bratry 
a sestrami, s lidmi v našem okolí. Ta-
kovéto černobílé vidění jen dokazuje 
nedostatek světla. Náš život se nedá 
shrnout do bodů, které bychom měli 
splňovat.

Barevné vidění
Bible obsahuje spoustu věcí, kte-

ré nám ukazují, jak nádherný, úžasný 
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recenze

ToMáŠ paLa ToMáŠ paLa

„Doba koronavirová – takto někteří 
označují mimořádnou situaci, ve které 
dnes žijeme. Naše dřívější jistoty vzaly 
za své, a to bez ohledu na náš světo-
názor či víru. Koronavirová pandemie 
a její důsledky nás uvádějí do rozpaků 
a znepokojení. Jak o tom všem přemýš-
let, jak se s tím vyrovnat?

V této stručné, svým obsahem ale 
velmi úderné knize autor John Len-
nox, profesor matematiky na univerzi-
tě v Oxfordu, přezkoumává současnou 
krizi ve světle různých světonázorů 
a ukazuje, jak nám v ní křesťané po ce-
lém světě pomáhají najít nejen hlubší 
smysl, ale také spolehlivou a pevnou 
naději, které se lze přidržet.“

Tak to můžeme číst na deskách této 
knížečky, kterou autor napsal během 

jediného týdne. A v re-
kordní době se objevi-
la i její česká verze na 
trhu.

Přečetl jsem ji jed-
ním dechem. Jsem 
přesvědčen, že stojí 
za to se o ni zajímat. 
A to nejen v současné 
době, kdy se koronavir 
šíří celým světem, ale 
i později, až odezní, až 
se lidé jako vždy otře-
pou a budou dál pokra-
čovat ve svém způsobu 
života.

Autor hovoří o po-
citu bezmoci, který se 
nás všech dotýká. Zá-
roveň však ale ukazuje, 
že současná pandemie 
není jedinou, že lidstvo 
bylo v podobné situaci 
vícekrát.

Dále se zamýšlí 
v kapitole Katedrály 
a  pohledy  na  svět nad 
různými projevy kata-
strof v životě lidí a jak 
to utváří pohledy na 

svět v různých skupinách lidí. Zabývá 
se smyslem bolesti.

V další kapitole se ptá, zda má ate-
ismus na tato neštěstí a katastrofy od-
pověď.

A také si klade logickou otázku: „Jak 
může milující Bůh dopustit koronavi-
rus?“

V závěrečných kapitolách hovoří 
o důkazu Boží lásky a také připomíná, 
proč na Bohu tolik záleží.

Knihu doporučuji všem, kdo chtějí 
tuto pandemii vidět v širších souvislos-
tech – historických, vědeckých i teolo-
gických.
Vydala Brněnská tisková misie z. s., 
2020, 63 stran, cena 79 Kč 
ISBN 978-80-907415-8-4

John C. Lennox:
Kde je Bůh v době 
ko r o n avi ru?

a fantastický je náš Bůh. A jak je jeho 
dílo úžasně koncipováno a počítá se 
vším. Nikdy a nic se mu nevymkne 
z rukou. Vede nás neustále k přemýš-
lení, k hledání pravdy. Někdy jsme 
zprvu zaraženi. Například postojem 
prvních křesťanů. Apoštol Pavel, za-
stánce svobody v Kristu, si nepočínal 
vždy stejně. Timotea, kterého nazýval 
svým „synem“, dal obřezat kvůli Ži-
dům (Sk 16,3). Naproti tomu Tita na-
opak kvůli Židům se vší rozhodností 
před obřízkou chránil (Ga 2,1-5). Byl 
Pavel plný rozporů? Neměl ve věci 
jasno? Když si na to opravdu „posví-
tíme“ – zjistíme, že jsou věci, které 
nemají jednoduché a jednoznačné 
řešení, jak bychom si přáli – ale že je 
třeba dbát na okolnosti a na cíl, k ně-
muž směřují.

Podobně čteme v knize Přísloví 
dva zdánlivě protichůdné příkazy: 
„Neodpovídej hlupákovi podle jeho po-
šetilosti, abys nebyl jako on. Odpověz 
hlupákovi podle jeho pošetilosti, aby se 
sám sobě nezdál moudrý.“ (Př 26,4-5) 
Tak co vlastně máme dělat? Když nad 
tím budeme přemýšlet, zjistíme, že to 
záleží na okolnostech. Nemáme hlu-
pákům odpovídat stejně, abychom 
i my nebyli stejní jako oni. Ale někdy 
je třeba mu odpovědět stejně, aby si 
uvědomil, že nejedná moudře. Ale 
k tomu potřebujeme světlo a moud-
rost – a ta je u Boha. Vždyť „Svět-
lem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje 
moji stezku.“ (Ž 119,105) a také platí: 
„U tebe je pramen žití, když ty jsi nám 
světlem, spatřujeme světlo.“ (Ž 36,10) 
Chceme-li vidět skutečnosti opravdu 
objektivně, potřebujeme světlo Boží-
ho slova. Nedejme na „lidská světla“. 
Jsou zavádějící, klamná a zkreslující, 
stejně jako v našem běžném životě 
svítidla, která nám nahrazují sluneč-
ní svit.

Jak se díváme na svět kolem sebe? 
Hledáme dostatek nefalšovaného 
světla v Božím slově, v Bibli? Kéž jsou 
nám příkladem křesťané v Beroji: 
„Přijali evangelium s velkou dychtivostí 
a každý den zkoumali v Písmu, zdali je 
to tak, jak zvěstuje Pavel.“ (Sk 17,11). 
Budeme-li jednat obdobně, otevřou 
se nám nádherné pohledy na Boží ve-
likost a slávu, stejně jako to vnímáme 
při pohledu na krásy světa, zalitého 
slunečním svitem.
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úvaha

Šárka HúŠťová

a radostný život navzdory různým okol-
nostem, a aby osobně poznaly Pána Je-
žíše a prožily setkání s ním. Je to náš cíl, 
ale jak ho dosáhnout přirozeně, prostě 
tak, aby to byla jejich osobní zkušenost 
a chuť žít s Bohem a nejen okoukaný ži-
vot a přání rodičů? Hodně jsem s dětmi 
trávila čas, povídala si s nimi a ráda jim 
naslouchala a naslouchám dodnes. To 
otevíralo cestu k jejich duši a budovala 
se vzájemná důvěra. Taky se mi aspoň 
dařilo trochu rozkódovat a poznat jejich 
povahu, zaměření, záliby, dovednosti. 
Někdy se umět nechat i dítětem vést 
a učit se od něj, všímat si a poděkovat 
mu za zpětnou vazbu, kterou děti velmi 
rády a upřímně rodičům dají, pokud jim 
k tomu dáme příležitost a neumlčíme je 
pro svůj stud. Modlili jsme se takto za 
naše holky, abychom jim porozuměli 
a uměli je provázet a povzbuzovat v za-
čátcích jejich života, než budou připra-
veny se postavit na vlastní nohy a vy-
letět z hnízda. Přicházejí i dny, kdy si 
nevíme rady, ale i to je normální a přiro-
zené a vždy najdeme nějakou možnost 
posunu vpřed.

Ve druhém přikázání je psáno: „Miluj 
bližního svého, jako sebe samého.“ Aby člo-
věk mohl dělat kroky vpřed a milovat, 
zdá se, že toto je odrazový můstek pro 
další kvalitní život člověka. Mít zdravě 
rád sám sebe, poznat se, kdo jsem, znát 
svou identitu, znát realitu života, znát 
své silné a slabé stránky a umět s nimi 

pracovat, nebo alespoň ochotu k tomu. 
Znát, kým jsem v Bohu, vědět že mě mi-
luje, že má se mnou dobrý plán a že mi 
chce dopřát hodnotný život nejen s ním, 
ale i se svými bližními. Když má člověk 
toto povědomí o své identitě v Bohu, je 
schopen dělat zdravé kroky a je ochotný 
se učit a nechat vést.

Chtěli bychom, aby naše dcery znaly 
tuto svou identitu a pevně zakotvily svůj 
život na skále. A uvědomujeme si, že ony 
především pozorují nás, jak to máme 
my rodiče. Modlíme se, aby pro ně bylo 
přirozené setkat se s Pánem Ježíšem 
Kristem (a vnímáme, že se to děje), aby 
si s ním vytvořily vztah „na jejich míru“. 
Aby to nebyla jen kopie nás rodičů, ale 
aby ony objevily jedinečnost a osobitost 
jejich Pána Ježíše. Ano, my můžeme být 
inspirací, příkladem, ale sami je povzbu-
zujeme, aby si s tím daly práci a našli to, 
v čem si budou jisté a co bude zrcadlit 
jejich nitro a schopnosti, a co samy bu-
dou moct předložit Pánu Ježíši pro svůj 
život a ptát se po Jeho vůli. Povzbuzuje-
me je, aby byly pravdivé samy před se-
bou, lidmi a Pánem Bohem.

Tady i pro nás rodiče nastává chvíle, 
kdy se učíme předávat Pánu Bohu naše 
představy a přání o svých dětech. Učíme 
se důvěřovat, že on je povede a že se za 
námi můžou kdykoli vracet, ať se děje, 
co se děje. Často se musíme kousnout 
do jazyka, když máme chuť poučovat 
a napravovat dle našich představ. Tady 
se učíme spoléhat na Boží péči a vedení 
nejen našich dětí, ale i nás samotných.

A jaký je výsledek? Ony nám důvě-
řují a my jim. Máme mezi sebou blízký 
vztah, povídáme si, nasloucháme, ně-
kdy si zapláčeme nebo jsme jen ticho. 
Mluvíme o jejich i svých pochybnos-
tech, nebojí se nám říct, že se jim zdá, že 
je Bůh vzdálený a že mu někdy nerozu-
mějí. Povídáme si o přátelství i o nezda-
rech v nich. A někdy k sobě hledáme 
cestu zpět. Ale hledáme. A nacházíme. 
Protože víme, kým jsme, kam a ke komu 
směřujeme. Myslím, že umíme být spo-
lečně s holkama v dobrém i ve zlém 
a že za těch dvacet let rodinného života 
se nám navzdory těžkostem žije hezky. 
A to i tehdy, když i nám rodičům můžou 
holky říct, co zrovna v našich životech 
není „košer“. Dovolili jsme si to v životě 
říkat, a to vše pod Boží milostí a nadějí 
v Něm, že On nás může v životě obnovit 
a posunout dál.

V každém období našeho života se 
objevují výzvy a nejinak je tomu v ob-
dobí rodičovství a výchovy dětí. Je to 
období, které nám přináší jistou zátěž, 
nejistotu, změny, ale taky mnoho rados-
ti, naplnění a motivaci, že vychovat po-
tomky vyžaduje notnou dávku zralosti 
a zodpovědnosti. A tak k tomu každý 
přistupuje po svém. Dva lidi se zcela 
odlišnou rodinnou kulturou a zvyky se 
musejí potkat v pokud možno jednot-
né výchově i přes rozdílnost a osobnost 
dětí. Úkol skoro nad lidské síly. Ale 
v Boží režii to jde.

Máme dvě dcery, patnáct a osmnáct 
let. Každá je jiná, každá má jiné potřeby 
a životní tempo. A s jejich růstem, vývo-
jem se zdá každý den tak jiný, pestrý. 
Některé vzory pro výchovu si s man-
želem neseme ze svých rodin, některé 
věci zkoušíme nově a úplně jinak, než 
se dělaly u nás doma. Proč?

Každé dítě je originální a náš vý-
chovný vliv by měl padnout dětem na 
míru. Ne vždy jde naordinovat dítěti 
naši osobní zkušenost, byť se zdá být 
přínosná a dobrá. Není jednoduché 
dobře vychovat děti a myslím, že to ani 
stoprocentně nejde. S odstupem času 
si totiž kolikrát řekneme, že to či ono 
jsme ve výchově mohli udělat jinak, 
lépe, kdybychom to tenkrát tušili nebo 
věděli.

Osobně mým a naším cílem bylo 
a je, aby naše děti prožily hodnotný 

Výchova dcer
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úvaha k téme

Ján Číž

Ako je náš Boh na tom s farbami? 
Stačí sa pozrieť na svet okolo nás, ob-
zvlášť na jar, keď sa všetko v prírode 
prebúdza, rastie, kvitne… Alebo sa stačí 
pozrieť do ríše zvierat, aj tam objavíme 
nekonečnú pestrosť farieb a vzorov. Už 
to nám svedčí o tom, že Boh má zmysel 
pre krásu a pre farby, stvoril pre nás 
naozaj nádherný svet. Keď ho tvoril, 
niekoľkokrát ho zhodnotil ako dobrý: 
„a Boh videl, že je to dobré“. Dokon-
ca pri závere stvorenia hovorí, že je to 
„veľmi dobré“ (Gen 1). Kto iný by to 
mohol lepšie posúdiť, ak nie sám Stvori-
teľ, ten, ktorý má všetku múdrosť a teda 
presne vie, čo je pre život človeka uži-
točné? Boh usúdil, že človek potrebuje 
k životu farby a tak mu ich doprial, dalo 
by sa povedať, plným priehrštím.

Pri čítaní nasledujúcich kapitol knihy 
Genezis prídeme k ďalšiemu miestu, kde 
môžeme znova vidieť, ako Boh dáva člo-
veku farby. Mám na mysli Božiu „farebnú“ 
odpoveď na ľudskú neposlušnosť (Gen 
9,8-16). Boh vykonal súd, lebo človek sa 
veľmi od Neho odklonil. Ale nevyhubil 
celé ľudstvo. Zmiloval sa nad Noachom 
a jeho rodinou a aj nad všetkými ďalšími 
generáciami. Ako znamenie svojej milosti 
dal Noachovi aj všetkým budúcim gene-
ráciám krásny farebný úkaz na oblohe – 
dal nám dúhu. Dodnes ju môžeme vídať 
a niekedy sa ich objaví aj viacero súčasne. 
Ja osobne to vnímam ako zosilnené po-
tvrdenie od Boha, že je ku nám milostivý 
a vždy ma tento úkaz naplní vďačnosťou. 
Boh svojou milosťou nešetrí.

Boh pre nás nenaplánoval  
šedivý život

Už z týchto dvoch biblických miest 
je evidentné, že Boh s farbami počíta, 

používa ich a predkladá ich aj nám ľu-
ďom. Dokonca ich používa ako niečo 
dobré a užitočné. Či sa pozrieme na 
stvorenú prírodu alebo na znamenie 
Božej milosti – dúhu. Boh používa far-
by ako niečo pozitívne, čo v nás má vy-
volávať radosť a vďačnosť voči Nemu. 
Z pohľadu na tieto biblické pasáže sa 
dá usúdiť, že Boh pre nás nenaplánoval 
šedivý život, bez farieb, alebo dokonca 
striktne čiernobiely. Ak sa nám život 
zdá byť bezfarebný, niečo v neporiadku 
bude zrejme na našej strane.

Pravé farby potrebujú  
pravé svetlo

Zaujímavé slová o farbách píše vo 
svojej knihe Jób (38,12-14): „Azda si 
niekedy v živote dal rozkaz ránu a dal si 
poznať rannej zore jej miesto… Vtedy sa 
zem mení ako hlina pod pečatným val-
čekom a všetko sa ukáže vo farbe ako 
šaty.“

Na to, aby sme mohli vnímať krásu 
farieb, potrebujeme svetlo. V noci toho 
veľa neuvidíme, ale s príchodom rána, 
spolu s východom slnka sa objavia aj 
farby. To mi pripomína iné verše z Pís-
ma: „Potom k nim Ježiš znova prehovo-
ril: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasle-
duje, nebude chodiť v tme, ale bude mať 
svetlo života.“ (Jn 8,12) Tým pravým 
svetlom, v ktorom môžeme vidieť sku-
točné farby vecí okolo nás, je sám Boží 
Syn. On prišiel na svet, aby sa stal svet-
lom pre naše oči.

Len v jeho svetle vidíme veci také, 
aké v skutočnosti sú. Uvidíme seba sa-
mých a aj celý okolitý svet v tých pra-
vých farbách. Takpovediac, v Božom 
svetle sa všetko „vyfarbí“ – ukáže sa 
také, ako naozaj je. To sa týka negatív-

nych vecí, akými sú hriech a zlo, ale tak 
isto sa to týka aj pozitívnych vecí. Len 
v jeho svetle nájdeme pravú radosť zo 
života, radosť z pestrofarebného stvore-
nia, radosť z Božej milosti, ktorá sa nám 
pripomína v kráse dúhy… Len v jeho 
svetle nájdeme správny pohľad na svet 
a správny prístup k životu.

Toto svetlo však musíme vyhľadávať. 
Musím Pána Ježiša požiadať, aby zasvie-
til aj do môjho života. A aj potom sa 
treba aktívne každý deň stavať do jeho 
svetla, nevzďaľovať sa od neho, neskrý-
vať sa do tieňa. Inak sa nám budú strá-
cať farby spred očí a život sa bude stávať 
šedivým, fádnym a možno nakoniec 
i neznesiteľným.

Božia hra s farbami
Keď sa pri našom zamyslení nad far-

bami zameriame konkrétne na otázku 
hriechu, nájdeme tu jednu „farebnú“ 
zvláštnosť, ktorú mohol vymyslieť len 
sám Boh. V súvislosti s hriechom sa 
objavuje v Písme červená farba: „Poď-
te, vyjasnime si to!“ hovorí Hospodin. 
„Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbe-
lejú sťa sneh, a keby boli červené ako 
purpur, budú ako vlna.“ (Iz 1,18) A na 
iných miestach sa dočítame, že očis-
tenie hriechov sa deje pomocou krvi 
Baránka (Ježiša Krista): „ktorý nás za-
miloval a umyl nás od našich hriechov 
svojou krvou.“ (Zj 1,5)

Takže červená sa obmýva červenou, 
aby nakoniec zostala bielou. Boh vie na-
rábať s farbami naozaj úžasne, aj nad 
rámec nášho chápania. Je naozaj fasci-
nujúce pozorovať, ako on pracuje. Zno-
va je to známka toho, že pre neho nie je 
nič nemožné a pre našu záchranu uro-
bí aj (v našich očiach) nepochopiteľné. 
Dokáže využiť akékoľvek prostriedky, aj 
farby ho musia poslúchať a vykonať to, 
čo im prikáže.

Tak, ako museli farby poslúchať pri 
tvorení krásneho pestrofarebného sve-
ta, ako museli poslúchať, keď im Boh 
prikázal zjaviť sa v podobe dúhy, tak 
musia poslúchať aj vo veci našej záchra-
ny od hriechu. Boh je skrátka Vládcom 
nad všetkým, je Majstrom nad majstrov. 
A to všetko len kvôli nám, aby sme 
mohli mať potešenie a radosť zo života. 
Nielen z toho zemského, ale aj z toho 
vo večnosti, ktorý čaká na všetkých, čo 
majú srdcia obmyté krvou Baránka.

a jeho 
poslušné 
farby

Boh
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recenzia a poézia

Jana Čížová

Cestou zármutku
H. Norman Wright

Návrat domů, 2019, 103 
strán

Väčšinou si knihy na 
čítanie vyberám ja, podľa 
toho, čo ma práve zaujme 
alebo čím sa na svojej ceste 
života zaoberám. Ale občas 
sa stáva, že knihy si naopak 
nájdu mňa. Tak to bolo aj 
v tomto prípade. Nemala 
som v pláne práve teraz čí-
tať niečo tak náročné, ako 
je sprievodca životnými 
stratami. Ale keď už sa táto 
kniha predo mnou objavila, 
vzala som ju do rúk. A mu-
sím čestne priznať, že prvé 
dva pokusy prečítať ju boli 
neúspešné. Po pár riadkoch 
alebo nejakej tej strane 
som ju zakaždým so slzami 
v očiach odložila.

Až na tretí pokus sa mi 
podarilo dočítať sa ďalej ako 
za prvých pár strán. Nako-
niec som ju prečítala celú, 
a k niektorým kapitolám 
som sa vrátila aj viackrát. 
Táto kniha, alebo skôr malá 
knižka (103 strán vo formáte 
zhruba B6) je akýmsi sprievodcom na 
ceste vyrovnávania sa so stratou blízke-
ho človeka – rodiča, súrodenca, dieťaťa, 
životného partnera či blízkeho priateľa, 
alebo so stratou života aký bol alebo aký 
by býval mohol byť, keby neprišla doňho 
náhla bolestivá strata. Tento sprievodca 
môže byť užitočný pri vyrovnávaní sa 
so stratou minulosti, stratou budúcnos-
ti, a tiež so stratou prítomnosti - lebo ak 
niečo blízke strácame, odtrhne to aj kus 
z nás samých a potrebujeme si aj svoju 
vlastnú identitu vybudovať nanovo.

Nebolo to ľahké čítanie, ale nako-
niec bolo užitočné a aj občerstvujúce. 
Na stránkach tejto knihy som postupne 
zistila, že niektoré veci a stavy, ktoré 
prežívam, sú normálne. Netreba sa im 
brániť, ale nechať im voľný priebeh. 
Môže to byť síce bolestivé, ale je to uži-
točnejšie, ako ich potláčať, a nakoniec 
to môže byť aj uzdravujúce. Zistila som 
tiež, že niektoré veci potrebujú čas, že 
sa nedajú urýchliť, a zase iné by bolo 

treba konečne trochu pohnúť z miesta. 
Niektoré veci som si dokázala trochu 
lepšie pomenovať a porozumieť im. 
Po prečítaní niektorých kapitol sa mi 
v istých veciach uľavilo. Viem, že stále 
budú bolieť, ale budem k nim pristu-
povať už trochu inak, viac s rešpektom 
a prijatím. A možno iné veci, doteraz 
dobre ukryté, zrazu vyplávali na povrch 
a budem musieť nájsť spôsob, ako sa 
k nim postaviť, aby ma konečne prestali 
prenasledovať…

V tejto knihe nenájdete jednoznač-
né odpovede, alebo úplne kompletný 
zoznam toho, čo strata so sebou pri-
náša. Nenájdete tu ani kompletný zo-
znam vecí, ktoré by ste mali vo svojom 
zármutku urobiť a zrazu bude akoby 
lusknutím prsta všetko dobré. Skôr sa 
v nej dozviete, na čo vlastne zármutok 
je, čo pri ňom môžete (ale aj nemusíte) 
prežívať, a že je to normálne. Niekedy 
už len samotné porozumenie tomu, čo 
sa s človekom aktuálne deje, postačí na 

Milostivá 
náruč (Iz 41,13)

Pane Ježišu, sú dni, kedy nevládzem,
kedy ďakovať nedokážem.
Sú dni, kedy bolesti ma sužujú,
ľudské slová vtedy nepotešujú.

Sú dni, kedy na mňa 
padá obrovská únava

a ja sa pýtam, kedy príde úľava?
Za tým však ďalšia rana príde
a súženie s trápením sa zíde.

Vtedy sa pýtam, Pane môj,
čo robiť, ako zvládnuť tento boj?
Potom svoju milostivú náruč otvoríš
a prenádherným slovom  

svojím dušu potešíš.
Povieš mi: „Dieťa, 

za tvoju pravicu držím ťa,
tvoj som Boh, pomôžem ti, 

neboj sa!“

Radosť vtedy srdce zasiahne
a jazyk to krásne slovko vyriekne:
„Ďakujem! za súženia a trápenie,
lebo to ma k Tebe vždy 

bližšie pritiahne.“

Jana MJarTanoVá

odľahčenie bremena. V knihe nájdete 
aj zopár dobrých rád, ako s niektorými 
vecami či pocitmi naložiť. Nájdete v nej 
nádej a svetlo do budúcnosti, a tiež nie-
koľko biblických nahliadnutí do preží-
vania zármutku.

Ak prežívate stratu vo svojom vlast-
nom živote, alebo máte vo svojej blíz-
kosti niekoho, kto stratou práve pre-
chádza, môže byť táto kniha pre vás 
užitočná. Alebo aj nemusí. Pri jej čítaní 
a uplatňovaní si dajte veľký pozor a nik-
dy nezabúdajte na skutočnosť, že kaž-
dý jeden človek prežíva svoj zármutok 
veľmi individuálne, po svojom a svojím 
tempom. Prežívanie zármutku sa nedá 
vtlačiť do žiadnej všeobecnej šablón-
ky. Čo pomohlo jednému, inému môže 
naopak ublížiť. Preto pristupujte k ve-
ciam zármutku (svojho vlastného alebo 
svojich blízkych) vždy s nutnou dávkou 
rešpektu, pochopenia a predovšetkým 
s pozorným načúvaním.
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úvaha

Jana Čížová

Mám rada svoje mesto. Žijem v ňom 
už zopár desaťročí, a ešte stále sa ne-
viem vynadívať na okolité vrchy. Ob-
zvlášť na jar, keď sa celé rozzelenajú 
(kto by si pomyslel, že existuje toľko 
odtieňov zelenej?), alebo na jeseň, keď 
sa v nich objavia žiarivé odtiene žltej, 
oranžovej, červenej… Keď sa človek po-
staví kdekoľvek uprostred mesta, keď 
sa zadíva na ktorúkoľvek svetovú stra-
nu, vždy uvidí na pozadí aspoň kúsok 
z týchto kopcov. Dokonca nám Boh do-
prial takú výsadu, že bývame na okraji 
mesta, na vyššom poschodí panelového 
domu, takže môžeme túto krásu obdi-
vovať z pohodlia obývačky, stačí sa po-
zrieť z okna.

Svoje oči dvíham k vrchom
Pri pohľade na tieto naše kopce si čas-

to spomínam na slová zo Žalmu 121,1-2:

„Svoje oči dvíham k vrchom. 
Odkiaľ mi príde pomoc? 

Moja pomoc je od Hospodina, 
ktorý utvoril nebo i zem.“

Krásne slová, ale priznám sa, že som 
im veľmi dlho nevedela prísť na chuť. 
Neustále mi vŕtalo v hlave, ako to žal-
mista vlastne myslel? Pozerať sa na vr-
chy je pekné, ale ako tie vrchy súvisia 
s pomocou, ktorá príde od Hospodina? 
Akosi som stále nenachádzala to správ-
ne prepojenie týchto dvoch vecí. Dlho 
som hľadala uspokojivé vysvetlenie, až 
kým som sa jedného dňa nezastavila pri 
Žalme 125,2:

„Ako sú vrchy vôkol Jeruzalema, tak 
je Hospodin vôkol svojho ľudu odteraz 
až naveky.“

Z týchto slov je zrejmé, že Boží ľud 

už v starozákonnej dobe vedel, že Hos-
podin nie je len niekde ďaleko, tam 
„hore“ v nebi, ale že je blízko pri nich. 
Jeho prítomnosť vnímali podobne, ako 
prítomnosť vrchov okolo Jeruzalema. 
Upierali svoju nádej k tomu, že Hospo-
din je okolo nich ako pevné hory, ktoré 
ich nikdy neopustia. Akoby Hospodin 
vytvoril okolo svojho ľudu ohradu, po-
dobne ako to nachádzame u Jóba: „Sa-
tan odpovedal Hospodinovi: Neoplatí 
sa azda Jóbovi báť sa Boha? Či si všade 
dookola neohradil jeho, jeho dom i všet-
ko, čo má?“ (Jób 1,9-10) Keď sa chcel 
satan cez túto hradbu dostať, nemohol 
inak, ako si ísť najskôr pýtať povolenie 
od samotného Boha.

To je veľmi pekný a výstižný obraz. 
Pri čítaní týchto slov sa mi konečne tro-
chu vyjasnilo, prečo sa mohol žalmista 
pri hľadaní pomoci pozerať práve na 
hory.

Pri svojom pátraní som ale narazila 
aj na iné miesto, ktoré tiež opisuje po-
hľad Izraelitov na hory. Ibaže tu im po-
hľad na vrchy nebol príliš na úžitok. Za-
čali sa totiž na ne pozerať nesprávnym 
spôsobom. V Jeremiášovi 3,22-23 Izra-
eliti po trpkých skúsenostiach vyzná-
vajú svoj omyl a poznanie, že nie tie sa-
motné kopce, ani nič zo zemských vecí 
im nepomôže, jedine sám Boh môže byť 
ich pomocou. Pekne to vystihuje pre-
klad profesora Roháčka: „Istá pravda, 
že daromné je čakať spásu od brehov, 
od množstva vrchov; ale v Hospodinovi, 
v našom Bohu, je spása Izraelova.“

V tomto kontexte môže žalmistov 
pohľad na hory a jeho otázka Odkiaľ 
mi príde pomoc? znamenať aj výstrahu. 
Môže to byť napomenutie, aby sa človek 
dobre zamyslel, v čom alebo v Kom je 

jeho skutočná pomoc. Pozeranie sa na 
hory môže byť krásne, ale aj zradné. 
Musíme si dať pozor, aby sme neskĺzli 
k tomu, že by sme nakoniec svoju po-
moc prestali v horách vidieť len obraz-
ne, ale začali by sme ju naozaj očakávať 
od zemských vecí, ako sa to stalo Izraeli-
tom. Hory sú totiž len Božím odrazom, 
Jeho stvorením, ktoré nám dokáže veľ-
mi výstižne na Neho poukazovať, ale 
samo o sebe nemôže nahradiť Jeho moc.

Moja pomoc je od Hospodina
A tak, keď sa dnes pozriem na kop-

ce obklopujúce naše mesto, vybavia sa 
mi dve veci.

Na jednej strane v nich vidím obraz 
Boha. Predstavujem si, že takto isto nás 
obklopuje a chráni. Hory mi pripomí-
najú, že Hospodin je blízko, je pevný 
a nemenný, nikam neodchádza, nič Ho 
nezlomí. Nemôže na nás doľahnúť nič, 
o čom by On nevedel, k čomu by ne-
dal zvolenie, aby mohlo prejsť cez Jeho 
ochranný val.

Meniace sa farby hôr počas roka mi 
pripomínajú aj to, aký je Hospodin vo 
svojej podstate „pestrý“ a nevystihnu-
teľný. Je plný života, ako keď sa na jar 
všetko rozzelená, alebo plný množstva 
pestrých „farieb“, ako keď sa na jeseň 
zafarbia listy stromov. Nedokážeme vy-
stihnúť a spočítať, čo všetko nám Boh vo 
svojej rozmanitej milosti prináša, čím 
všetkým nás zahŕňa – počnúc darom 
života a končiac množstvom drobných 
„rôznofarebných“ posilnení a povzbu-
dení na každý deň. Dokonca aj počas 
studenej zimy, keď hory stratia svoje 
farby a zdá sa, akoby všetok život skon-
čil, aj vtedy môžeme vedieť, že Hospo-
din je stále tam. On nikam neodchádza, 
ale vytrvalo pracuje na zrode nového 
života a nových možností. On je neustá-
le v pohybe, Jeho milosť a práca nikdy 
nekončí.

Pri pohľade na hory vnímam všetky 
tieto nádherné obrazy Boha, ale zároveň 
si pripomínam aj druhú stránku veci – 
že toto všetko je len malý, nedokonalý 
odraz oveľa dokonalejšej reality. Náš 
Boh, ktorý je našou skutočnou pomo-
cou, totiž všetky zemské obrazy ďale-
ko prevyšuje. A preto si môžeme spolu 
s Dávidom neustále pripomínať:

„Na čo by som mal teda čakať, Pane? 
Moja nádej sa upiera k tebe.“ (Ž 39,8)

pomoc?
Odkiaľ mi príde
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příběh

Šárka HúŠťová

Pamatuji si, že jako malá holka jsem 
vnímala ze svého širokého okolí nechuť 
k podzimnímu a zimnímu období. Mož-
ná právě proto, že nikdo nenašel chuť 
a odvahu přijmout jeho šedou, ponurou 
barvu, jeho pravou podstatu, jsem se 
rozhodla, že začnu ten podzim objevo-
vat a mít ho ráda. A podařilo se mi to. 
I šedý podzim mi ukázal svou krásu 
a posunul mě v přemýšlení o životě dál, 
než jsem doposud znala.

Člověk při tom musí ven ze své 
komfortní zóny, ze svých zajetých a na-
učených představ. A především se musí 
rozhodnout, že změní pohled na věc, ať 
to bude stát sebevíc síly a možná i dosa-
vadních přesvědčení nebo pohodlí.

Podařilo se mi to vystoupení ze své 
komfortní zóny před pár měsíci přímo 
v praxi. Spolu s několika přáteli jsme se 
dohodli, že v únoru vyrazíme na zimní 
přechod Velké Fatry na sněžnicích. Těši-
la jsem se a dobře se na to připravovala. 
Byla jsem plná napětí, co uvidím, co zažiji 
a zároveň jsem si uvědomovala, že budu 
muset opustit některé své jistoty, ale záro-
veň (z jiných předešlých zkušeností) jsem 
myslela na to, že získám něco nového, že 
objevím něco, co mne překvapí.

Vyrazili jsme. Bylo krásně bílo, slu-
níčko svítilo, nálada v týmu výborná 
a vše nasvědčovalo tomu, že to budou 
parádní čtyři dny v zasněžených ho-
rách. Cestou jsme neopomenuli si při-
pomenout (ono známé), jak nádherně 
je bílý sníh, a že taková je skutečnost, 
že „vaše hříchy budou bělejší než sníh“. 
Podivovali jsme se tomu, jak symbo-
licky černá barva hříchu může jednou 
být bělejší, jako sníh. O to více jsem si 
to dávala do souvislosti sama se sebou 
a Pánem Ježíšem. A té bílé bylo kolem 
nás tolik! Zanedlouho, při těžkém stou-
pání do kopců nás ale začala opouštět 
prvotní síla a na krajinu se snášela tma. 
Přestávali jsme vidět na značky, které 
nakonec zapadaly sněhem. Tma nás 
najednou pohltila a vzala nám kus ku-

ráže a odvahy, že to do cíle bezpečně 
zvládneme. Museli jsme každý rozsví-
tit svoji čelovku a pokračovat v cestě 
tmou. A vlastně pořád nás doprovázelo 
střídání bílé a černé. Bylo to děsně na-
pínavé a každé žluté světýlko kolegy 
přede mnou mi dodávalo odvahu a sílu 
jít dál k cíli a nevzdávat to, byť už byla 
tma a zima. Nakonec i ta černá tma 
měla cosi do sebe – viděli jsme stovky 
stříbrných hvězd a pod nimi už cesta 
do opuštěné salaše ubíhala snadněji. 
Zvládli jsme to. První noc jsme došli do 
cíle a po dobrém spánku v pěkné zimě 
jsme nabrali sil do dalšího krásného bí-
lého rána.

Probudili jsme se ale do bílé mlhy 
s deštěm a větrem. V dobré náladě jsme 
však čelili nepřízni počasí do té doby, 
než nás velmi silný vítr na hřebeni Vel-
ké Fatry doslova zastavoval v chůzi, 
nemohli jsme mluvit, zmrzlý sníh nás 
štípal do tváří, naše výkonnost se zpo-
malila na minimum. Měli jsme před se-
bou v tomto stavu jít několik kilometrů 
k další salaši. A tady najednou ta naděj-
ná bílá barva sněhu změnila tvář. Mod-
lili jsme se jako nikdy. Vítr neustával, ba 
naopak, sílil. A my museli jít za každou 
cenu dál, nezastavovat a zároveň držet 
krok s nejslabšími. Byla jsem chvílemi 
plná strachu. Žádná opora a žádný vý-
hled nad dva kroky dopředu nebyl. Ne-
modlila jsem se jako vždy naučeně, ale 
najednou jsem s Pánem Bohem mluvila. 
Při každém těžkém kroku jsem uznala, 
že On může všechno. I to, když úpěn-
livě prosím za utišení bouře, že On ji 
může i zesílit. Najednou se z té nadějné 
a okouzlující bílé barvy kolem nás stala 
bílá tma. Ale nějak mi došlo, že prostě 
musím zabrat a neklesat na mysli. Že 
východisko nějaké přijde. Už mi došla 
i slova k modlitbě a tak jsem jen mlčela 
a šla a nabývala posledních sil a kuráže 
touto cestou – zkouškou projít.

Jaké pak přišlo doslova blaho, když 
jsme se dostali z hřebene na úpatí hory 

a sestupovali do závětří k další salaši. 
Najednou byly i ty hory po té vší ne-
snázi barevné, jako duha. Přišla radost, 
upokojení. Přišlo východisko z těžké 
zkoušky. Úleva a skutečný pocit, že Pán 
Bůh o nás ví, že nás má rád a připravil 
nám v kontrastu toho všeho pětihvěz-
dičkový hotel. Další promrzlou salaš 
bez dostatečné zásoby dřeva na topení. 
Salaš, ve které byla tma a vlhko. Ale byl 
to v tu chvíli luxusní hotel, který jsme 
s velkou vděčností přijali, jako výcho-
disko z bílé tmy na hřebeni hor. Nako-
nec jsme společnými silami po silném 
zážitku tmavou salaš zvelebili rozděla-
ným ohněm v peci, několika svíčkami 
s teplým žlutým plamínkem a barev-
ným mokrým oblečením, které viselo 
mezi námi, kde se dalo. Pociťovali jsme 
uprostřed černé tmy vděk, východisko 
a doslova barevnou duhu nad námi, že 
Bůh ví. Následující třetí a čtvrtý den byl 
jako za odměnu. Bylo krásně, modrá 
obloha a my si užívali skvostných vý-
hledů až k Tatrám, výletů a povzbuzují-
cích rozhovorů. Díky tomu, že jsme to 
nevzdali a nešli zpět, jsme získali vel-
kou osobní zkušenost v životě s Bohem 
v mnoha barevných kontrastech.

Nebojme se někdy vystoupit ze 
svých jistot a přesvědčení. Nebojme 

se někdy jistou barevnou duhu 
všedních dní vyměnit za černobílé 

dny nejistot a nekomfortu.

A může to být třeba i to, že se od-
vážím vstoupit do nových věcí i na poli 
církve, vztahů, služby, rodiny. Nebo 
v přátelství nebo mezigeneračním vzta-
hu s mladými nebo staršími. Mějme od-
vahu vstupovat na nejistá místa s lidmi 
kolem nás – s jejich bolestmi, obavami, 
přáními. Něco změnit a zažívat při tom 
blízkost našeho Pána Ježíše Krista. Učit 
se vidět, naslouchat a jít dopředu, na-
vzdory nepřízni a nevzdávat to, i když 
se zdá být situace vymknutá z kontro-
ly. On je věrný a se zkouškou připraví 
i východisko. Novou zkušenost, ve kte-
ré Jeho poznáme zase o kousek víc, kdy 
známé barvy našeho života dostávají 
nový rozměr a jas.

I ta černá (tmavá salaš) se stala na-
konec barevnou duhou, kterou jako zá-
zrak rozprostřel Pán Bůh před našimi 
zraky. Jen být odvážný a chtít to vidět.

Vítr 
stále sílil
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biblický výklad

MichaeL WiLkie 
z precious seed 2020/1 

pŘEložil JosEF HUDoUsEk

Ze všech lidí, kteří obklopovali Pána 
Ježíše v Jeho nejranějším věku, bychom 
patrně o Anně, která mezi ně patřila, 
usuzovali, že nijak nepřevyšovala své 
okolí. Vše, co o ní víme, se dozvídáme 
z Lukášova písemného portrétu uvede-
ného ve třech verších (36-38) ve 2. kapi-
tole jeho evangelia. Z nich se dozvídá-
me o dvou významných věcech, které 
ji charakterizují: Anna byla prorokyně 
a vdova. Je zajímavé, že když se zmiňuje 
její rodinné a sociální postavení, že toto 
je ve spojení s postavením prorokyně, 
zatímco její duchovní aktivita je spojena 
s jejím vdovstvím.

Poučení, které z toho můžeme vy-
vodit, spočívá v tom, že Bůh nerozlišuje 
mezi naším společenským postavením 
a naší duchovní službou. Jako věřící 
musíme být opatrní, abychom neuvízli 
v pasti uvažování, které nás bude smě-
rovat k tomu, že se jinou osobou bude-
me cítit ve shromáždění a jinou naopak 
v zaměstnání. Zde je důležité si uvědo-
mit, že každý okamžik našich životů 
musí být charakterizován zbožností.

PROROKYNĚ
V mnoha ohledech bychom řekli, 

že zpráva o Anně je nenápadná, zcela 
obyčejná. O jejím otci Fanuelovi se nic 
nedozvídáme. Anna pocházela z poko-
lení Ašer. A opět o příslušnících toho-
to pokolení toho víme velmi málo. Její 
manžel, který byl zřejmě už mnoho let 
mrtvý, není zde ani jmenován. Buď jak 
buď, je toho velice málo, co se dozvídá-
me o této staré ženě a o tom, co způso-

bilo, že se tato žena zapsala do dějin Bo-
žího lidu. A přesto, Duch Boží nechává 
zaznamenat, že Anna byla prorokyní, 
tedy tou, skrze niž Boží mysl mohla být 
zjevena Božímu lidu. Z toho poznává-
me, že Bůh není závislý na společen-
ském postavení člověka, kterého chce 
použít ve své službě.

Žila tu i prorokyně Anna, dcera 
Fanuelova, z pokolení Ašerova. 

Byla již pokročilého věku; když se 
jako dívka provdala, žila se svým 

mužem sedm let a pak byla vdovou 
až do svého osmdesátého čtvrtého 
roku. Nevycházela z chrámu, ale 
dnem i nocí sloužila Bohu posty 
i modlitbami. A v tu chvíli k nim 

přistoupila, chválila Boha a mluvila 
o tom dítěti všem, kteří očekávali 

vykoupení Jeruzaléma. (Lk 2,36-38)

On samozřejmě může použít krále, 
proroky a mocné muže, které si ke své-
mu zamýšlenému záměru povolá. Ale 
stejně je mocen zjevit svou mysl i skr-
ze pokorné věřící. Kéž by toto bylo 
povzbuzením pro každého z nás, a to 
bez ohledu na to, jak nepatrné je naše 
postavení v očích světa. Bůh je mocen 
konat své dílo i skrze nás, pokud jsme 
ochotni nechat se Jím vést.

VDOVA
Můžeme se jen dohadovat, jak osa-

mělá asi byla tato osmdesát čtyři roků 
stará žena. Písmo se nezmiňuje o je-
jích dětech, takže je možné, že byla 
bezdětná. Možná, že naděje a sny jejích 
mladých let, kdy byla vdaná, se nena-
plnily – vše, co před ní vyvstalo, byly 
prázdné dny, kdy bylo snadné propad-
nout rozmrzelosti z osamělé stezky, na 
kterou ji Bůh povolal, aby po ní kráčela. 
A přesto její oddanost Bohu lze spatřo-
vat v tom, že neopustila chrám (v. 37). 
Ale naopak. Ona své dny trávila v pos-
tech a na modlitbách. To, že Bůh vše 
ostatní jí odňal, muselo být proto, aby se 
On sám stal pro ni vším a ona tak moh-
la sloužit Jemu. Z toho se poučme! Sou-
časný moderní svět má v sobě velké ne-
bezpečí, které spočívá v kladení důrazu 
na pohodlný život a preferenci vlastních 
zájmů, takže se může stát, že své křes-

ťanství pak podřizujeme svému čistě so-
beckému pohledu. Z toho může vznik-
nout trvalá náklonnost, které, když nám 
to bude vyhovovat, dáme přednost před 
křesťanskými povinnostmi, kterými 
jsme povinni svému Stvořiteli. Až bude-
me stát před soudnou stolicí Kristovou, 
pak se ukáže, kolik času jsme věnovali 
své kariéře, kolik času jsme promarnili 
z pohledu věčnosti, a čemu jsme se vě-
novali málo nebo vůbec. Pokud to záleží 
na nás, pak následujme příklad Anny, 
která sloužila Bohu dnem i nocí.

Ale přišel den, který byl zlatým hře-
bem jejího celého života. Anna prochá-
zela chrámem, až se zbavila všech po-
chybností, které měla tolikrát předtím. 
Setkala se s malou skupinou čtyř lidí: 
dva muži, žena a dítě ve stáří několika 
týdnů. Dlouho zaslíbený Mesiáš byl ko-
nečně zde! A ona byla zde, aby o tom 
vydala svědectví! V takovém okamžiku 
radosti bylo jen přirozené, že její srdce 
zarezonovalo chválou Bohu a probudi-
la se v ní touha, aby o tom, co spatřila, 
pověděla ostatním. Vždyť v tom je něco 
povzbudivého, a to i pro tak starou ženu 
v pokročilém věku osmdesáti čtyř let. 
Bylo to něco, o čem věděla, že si toho 
Bůh cení natolik, aby to bylo zazname-
náno v Písmu.

Nejprve vzdala chvály Pánu (v. 38). 
Zde si povšimněme pořadí událostí. 
Než promluví s člověkem, vzdá nejprve 
chvály Bohu. To je trvalý princip platný 
v Písmu: Bůh musí být na prvním místě; 
pak může být požehnán člověk. Takový 
byl pořádek andělských chval (v. 14). 
A takový musí být i postoj našich srdcí.

A za druhé: Ona mluví o Něm všem, 
kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. 
(v. 38) Kéž by toto bylo pro naše staré 
bratry a sestry pobídkou k následování! 
Máme stále touhu evangelizovat tak, 
jako tomu bylo v našem mládí? I když 
se společnost stále mění, potřeba lid-
stva zůstává stejná. Zatímco může být 
pravdou, že oblast mé služby se s mým 
pokročilým věkem může umenšovat, 
pak přesto zde stále budou příležitos-
ti k tomu, abychom s lidmi hovořili 
o svém Pánu a Spasiteli. Kéž by nám 
v tom byl Bůh nápomocen. A jestliže si 
Bůh použil Annu v jejích letech, kéž si 
použije i nás k tomu, abychom Mu nesli 
ovoce i ve svých šedinách (Ž 92,15).

ANNA
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úvaha k tématu

BOŽÍ BÁSEŇ
Když geniální Bůh něco plánuje, 

tvoří anebo nechává vzniknout, pak 
je to vždy něco úžasně velkolepého! 
Bylo to dobré, dokonce velmi dobré! 
Věřící lidé poznávají své bohatství 

a důstojnost v Bohu a odpovídají na 
to láskou a následováním.

Bylo mu jen 59 let. Byl to bezdo-
movec. Žil ve staré veslici pod mostem 
Highway ve městě Seattle ve státě Wa-
shington. Nad svým člunem měl nata-
ženu plachtu, protože v Seattle často 
pršívá a je větrno. Když ho tam v srpnu 
2018 našli, byl již 8 měsíců mrtvý. Vedle 
něho ležel jeho pes, také mrtvý.1 Jak ne-
důstojný konec! To ale není Božím zá-
měrem. Důstojnost a cena jsou Božím 
darem pro každého z jeho stvoření – 
a to i ve smrti.

Volání Johna Bercowa po klidu!
John Bercow, až do října 2019 před-

seda parlamentu a mluvčí starobylého 
britského parlamentu, to v posledních 
týdnech své funkce neměl lehké. V Dol-
ní komoře ve Westminsterském paláci 
musel neustále zajišťovat klid a pořá-
dek. Zde na Temži to bylo už delší dobu 
na hony vzdáleno od uctivého respekto-
vání důstojnosti všech účastníků proce-
su brexitu. Zasedání připomínala spíše 
scény z blázince: pokřikování a nactiu-
trhání, zlá obviňování a verbální suro-
vosti. A do toho neustálé energické vo-
lání Bercowa: „Klid!“2

V době, ve které je všude na zemi 
pošlapávána důstojnost člověka a člo-
věk je stále víc okrádán o svou smysl 
tvořící identitu, bychom si přáli více 
takových ke klidu volajících mužů, jako 
byl John Bercow, kteří by udržovali při 
životu vzájemnou úctu a důstojnost 
jako platnou normu a vůdčí princip 
uspořádaného společenství.

1 Lobenstein, Caterina: „Eine Frau gegen den 
reichsten Mann der Welt“. In: Zeitverlag 
Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Ham-
burg: Nr 42. 10. Oktober 2019, S. 28

2 Hoiden-Borchers, Andreas und König, 
Jens: „Die Prüfung“. In: stern. Gruner und 
Jahr GmbH, Hamburg: Stern-Ausgabe Nr. 
41 vom 2. Oktober 2019, S. 28-35

Nedotknutelné a hodné ochrany
To by bylo vhodné už jen proto, že 

západní společenství hodnot se odvo-
lává na židovsko-křesťanskou etiku. 
Italsko-americký filosof Andrea Sangi-
ovanni to vyjadřuje zcela srozumitelně, 
když píše, že se „lidská důstojnost opírá… 
o křesťanskou tradici“ a tato důstojnost 
nám propůjčuje „vysokou cenu“, která 
nám umožňuje „zvláštní postavení v při-
rozeném řádu“.3

Wolfgang Huber, někdejší předseda 
evangelické církve v Německu, doplňu-
je, proč identitu tvořící důstojnost člo-
věka v křesťanském kontextu přináší 
tak vynikající postavení: „Zásadní je při-
tom napojení na biblickou zprávu o stvoře-
ní. To, že jsme Božím obrazem, kterým se 
lišíme od ostatních částí stvoření, je zákla-
dem zdůvodnění naší zvláštní důstojnosti.“4

Snad také s tímto pozadím prohlá-
sila Parlamentní rada 1949 v preambuli 
a v prvním článku ústavy „ve vědomí své 
odpovědnosti před Bohem a lidmi“ důstoj-
nost člověka za „nedotknutelnou“ s vý-
slovným apelem, že je třeba „ji respek-
tovat a chránit“.5 Důstojnost a hodnotu 
člověka právě nelze libovolně klást – či 
dokonce měnit – od kulturní oblasti ke 
kulturní oblasti, a tak ji přizpůsobovat 
individuálnímu světonázoru.

Zdalipak ten 59-letý muž pod mos-
tem prožil nedotknutelnost a respekto-
vání své důstojnosti? Zřejmě ne. Vnímal 
se pravděpodobně jako méněcenný 
a opovrhovaný, a odshora dolů s ním 
jednali jako s bezcenným a nedůstoj-
ným brakem a tím byl odlidštěn.

Poiéma I – Boží mistrovský 
kousek

Původně bylo ale všechno míněno 
jinak. V Ř 1,20 čteme o stvoření na po-
čátku: „Boží věčnou moc a jeho božství lze 
od stvoření světa vidět na jeho díle.“ Slovo 

3 Sangiovanni, Andrea: „Alle Menschen sind 
gleich. Aber inwiefern?“ In: Zeitverlag 
Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Ham-
burg: Nr. 42, 10. Oktober 2019, S. 60-61

4 Huber, Wolfgang: „Menschenrechte als 
christliches Ethos“. In: Perspektiven Religi-
on. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen. 
2000. S. 209

5 Präambel und Art.1, Abs. 1 des Grundgese-
tzes. In Kraft getreten am 24. Mai 1949

„dílo“ je v originále uvedeno jako poié-
ma, což lze přeložit jako „poezie“, tedy 
„báseň“ či „poéma“. Poiéma může ale 
také v přeneseném slova smyslu zna-
menat „umělecké dílo“ nebo „kompozice“ 
či „obraz“. Bůh nám tedy dává vědět, že 
my – každý z nás individuálně – jsme 
jeho „básní“, „uměleckým dílem“, „kompo-
zicí“ či „obrazem“.

Proto je také závěrem zprávy o stvo-
ření konstatování: „Bůh viděl, že všechno, 
co učinil, je velmi dobré…“ – právě tako-
vý cenný mistrovský kousek, důstojná 
kompozice, poetické umělecké dílo (1M 
1,31). Ne produkt evoluce, ne výsledek 
pásové výroby, žádná hromadná výroba, 
žádná umělá inteligence bez identity – 
„Žádné dítě náhody, žádná nálada přírody, 
ale Boží myšlenka, navíc k tomu geniální.“6 
Začalo to již v těle matky, „když jsem byl 
v skrytosti utkán jako výšivka“ (Elb) – peč-
livá a precizní božská ruční práce; bez-
chybná pracovní činnost. (Ž 139,15)

Poiéma II – Boží mistrovský 
kousek

V Novém zákoně se slovo poiéma 
nachází ještě jednou, a to v Ef 2,10, kde 
je napsáno: „Jsme přece jeho dílo“. I zde je 
pro „dílo“ použit výraz poiéma. Nový ně-
mecký překlad používá na tomto místě 
výraz „mistrovský kousek“.

Ovšem zde k tomu, abychom byli 
citovaným „mistrovským dílem“, nutně 
potřebujeme určitý základ. Pavel to roz-
vádí v listu Efezským dále: „Jsme přece 
jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši…“. V Kris-
tu v nás (v novém stvoření) tvoří nový 
„mistrovský kousek“, postavený na zákla-
du plné hodnoty a ceny nezávislém na 
čase. „Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvo-
ření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno 
nové.“ (2Ko 5,17) Nejsme vytříděni jako 
bezcenný starý materiál a zlikvidováni 
na smetišti pádu do hříchu.

Nebeský příbalový leták
Tím však Boží mistrovský kousek 

v nás ještě není dostatečně obsáhle po-
psán. Dříve než jsme vůbec byli stvořeni 
v matčině těle, dříve než jsme vůbec při-
šli ke Golgotě, Bůh již měl v čase před 
časem vytvořen pracovní rozvrh našich 
individuálních životních úloh a již při 
narození nám ho vložil do srdce (jako 
jakýsi nebeský příbalový leták).

Jeremiášovi Bůh říká: „Dříve než jsem 
tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dří-
ve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal 
6 Werth, Jürgen: Liedtext „Du bist du.“ 2004
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MarTin Von der MühLen 
(roČ. 1960), žEnatý, 

DvoJnásobný otEc, 
ČtyŘnásobný DěDEČEk, 

JE vrcHníM stUDiJníM raDoU 
v HaMbUrkU.

pErspEktivE 02/2020, str. 21-23
pŘEložil toMáŠ pala

jsem tě pronárodům za proroka.“ (Jr 1,5) 
To, co našemu životu propůjčuje obsah 
a identitu, jsou dobré skutky víry, sloky 
naší životní básně, které Bůh všechny 
(podobně jako v případě Jeremiáše) cí-
levědomě naplánoval a připravil.

Od básně k básni
Stejně píše Pavel Efezským, když 

pokračuje v myšlence, že jsme „Božím 
mistrovským kouskem“: „Jsme přece jeho 
dílo… stvořeni k tomu, abychom konali dob-
ré skutky, které nám Bůh připravil.“ (2,10) 
Jako Boží mistrovské dílo v Kristu smí-
me (a máme) dělat sami v Kristu dobré 
skutky. Tyto dobré skutky jsou takříka-
jíc jednotlivé sloky naší životní písně, 
předem složené a zkomponované. Ře-
čeno zcela banálně, potřebujeme pouze 
poprosit Mistra, aby nás vedl ke skut-
kům, které pro nás připravil, abychom 
je vykonali a při jejich plnění utvářeli 
náš život, objevovali svou božskou cenu 
a nalezli svou identitu.

To platí pro každé Boží dítě. Každé 
je Bohem obdarované a vystrojené, aby 
pro něj psal životní báseň. Nikdo není 
jen pouhým bezvýznamným spoluběž-
cem, nebo postradatelným spolupracov-
níkem. Máš od Boha připravené poslání 
a úkol střižený na míru tobě, který ne-
může nikdo provést tak dobře jako ty – 
protože je to právě tvůj osobní skutek 
od Boha.

Souhrnem všech našich písní tvoří-
me pak mnohohlasý sbor a pestrý Boží 
orchestr, který umožňuje, aby v tomto 
světě zazníval jím zkomponovaný chva-
lozpěv lásky. Vzhledem k Bohem vytvo-
řené jednotě nám nepřipadne zatěžko, 
hodnotit každého jednotlivce ve sboru 
výše než sami sebe a ocenit jeho indivi-
duální přínos. Na konci nám zůstane je-

diné, vzdát Bohu, tomuto mistrovskému 
dirigentovi, veškerou úctu.

Corrie ten Boom a životní obraz
Možná jsme až dosud nepozna-

li žádný svůj přínos jako přiměřený 
a vhodný. Možná nás trápí a deprimuje, 
že není vidět žádnou naši životní píseň, 
nýbrž jen samé životní trápení.

I nacisty vězněná Corrie ten Boom 
(1892-1983) se trápila podobnými de-
primujícími myšlenkami. Pak jí ale 
pomohl obraz jedné výšivky. Ve svém 
životě často vidíme pouze rubovou stra-
nu našeho životního obrazu. Nitě přebí-
hají bez ladu a skladu sem a tam, zcela 
chaoticky přes sebe, aniž bychom viděli 
nějaký smysluplný obraz. Když však 
jednou přijdeme do nebe, Bůh výšivku 
otočí a ukáže nám její líc. Pak uvidíme, 
že všechny nitě a barvy našeho života 
vytvoří úžasný Bohem zkombinovaný 
obraz života.

Připomenutím modlitby Irenea z Ly-
onu, jednoho z prvních církevních otců 
z 2. století, můžeme výstižně říci:

„Nechej se formovat: Člověče, jsi Bo-
žím dílem. Čekej na ruku svého uměl-
ce, který vše v pravý čas činí; v pravý 
čas pro tebe, který jsi tvořen. Vyjdi mu 
s ochotným srdcem vstříc a konej dílo, 
které ti umělec dal.“7

O velké ceně a obrovské 
důležitosti

Můžeme se tedy ještě cítit bezcen-
ní? Není nám zde v Kristu propůjčena 
důstojnost, dotýkající se až nebe? Ne-
měli bychom se tedy s dětskou důvěrou 

7 Ireneus z Lyonu: „Lass dich formen“. In 
Kirchenzeitung für Barmbek und Dul-
sberg. Ev.-Luth. Kirchengemeinde (Hrsg), 
Hamburg: Ausgabe 47, März-April 2019.

svěřit do rukou Stvořitele, aby se cho-
pil hrnčířské hlíny a vymodeloval z ní 
jím naplánovanou překrásnou nádobu 
k jeho cti?

K tomu lze dojít zcela jednoduše 
a prostě. Prvním řádkem básně na ještě 
nepopsaném listě, první barevnou lin-
kou na bílém lněném ubruse. Možná ta 
báseň začne tím, že někoho nešťastného 
povzbudíme, nebo někomu nevěřícímu 
povíme prostými slovy o kříži a o lásce 
Pána Ježíše, anebo tím, že navštívíme 
někoho nemocného. Pod vedením Du-
cha svatého pak bude přibývat řádek 
k řádku, barevný bod k barevnému 
bodu, až Bůh na konci našeho běhu do 
tebe přidá své poslední slovo, poslední 
tah štětcem do svého mistrovského díla 
v tobě.

Míla a obraz narozenin
O narozeninách mé ženy nás v říj-

nu navštívila také naše čtyřletá vnučka 
Míla. Když vstoupila do bytu, běžela 
k mé ženě, objala ji a dala jí list papíru. 
Na něm namalovala barevné květiny 
a pestré stromy. Nahoře na kraji stálo: 
„Pro babičku!“ a pod tím, nad jedním 
ze stromů nápis: „Ježíš tě miluje!“ Byl to 
možná první řádek její Bohem připra-
vené životní básně. V dětské prostotě 
a s pracně a neuměle vytvořenými pís-
menky namalovat obraz Božího stvoření 
a napsat o Ježíši: „Pro babičku! – Ježíš tě 
miluje!“
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Zjevení
– kniha, jež činí člověka šťastným

Třináctá kapitola předestřela de-
presivní obraz: ďábel vítězí, prosadí se, 
získá celý svět jako své uctívače a vlád-
ne brutálně, bezohledně a impozantně 
s jedním jediným cílem: nahradit Boha. 
Čtrnáctá kapitola působí, jako by tam 
nepatřila, neboť nás zpravuje o zcela ji-
ných silách, mocnostech a vládách, jež 
se dostaly z dohledu. A tyto síly se ne-
musí pracně dopracovávat k vládě, ale 
jsou jednoduše zde a vždy byly, i během 
vlády šelmy, skutečnými vládci.

Svatí nebyli nikdy poraženi (14,1-5)

A viděl jsem, hle, Beránek stál na 
hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři 

tisíce těch, kdo mají na čele napsáno 
jméno jeho i jméno jeho Otce. 

A slyšel jsem hlas z nebe jako hukot 
množství vod a jako zvuk mocného 

hřmění; a znělo to, jako když 
hudebníci rozezvučí své nástroje. 
Zpívali novou píseň před trůnem, 
před těmi čtyřmi bytostmi a před 

starci. Nikdo nebyl schopen naučit 
se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři 

tisíce z obyvatel země, kteří byli 
vykoupeni. To jsou ti, kdo neporušili 

svou čistotu se ženami a zůstali 
panici. Ti následují Beránka, 

kamkoli jde. Ti jako první z lidstva 
byli vykoupeni Bohu a Beránkovi. 

Z jejich úst nikdo neuslyšel lež; jsou 
bez úhony. (Zj 14,1-5)

Najednou jsou opět tady: vyvole-
ní Boží, kteří mají na čelech jeho jmé-
no. Nechybí ani jeden. Stojí ve městě, 
v němž bylo svědectví církve zničeno 
(11,7-8) a zpívají píseň Bohu a Berán-
kovi. Vzývání v chrámu z 11,1 nyní po-
kračuje, poté co bylo na krátkou dobu 
rouháním šelmy (13,5) přerušeno. Oni 
jsou prvními, jež Bůh učinil svým vlast-
nictvím, ano prvotinami (srov. s výkla-
dem ke Zj 6).

Poslední varování (14,6-13)

Tu jsem viděl jiného anděla, jak 
letí středem nebeské klenby, 

aby zvěstoval věčné evangelium 
obyvatelům země, každé rase, kmeni, 

jazyku i národu. Volal mocným 
hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte 

mu čest, neboť nastala hodina jeho 
soudu; poklekněte před tím, kdo 

učinil nebe, zemi, moře i prameny 
vod.“ Za ním letěl druhý anděl 

a volal: „Padl, padl veliký Babylón, 
který opojil všechny národy svým 
smilstvím a dal jim pít z poháru 
hněvu.“ Za nimi letěl třetí anděl 

a volal mocným hlasem: „Kdo kleká 
před šelmou a před její sochou, kdo 
přijímá její cejch na čelo či na ruku, 

bude pít víno Božího rozhorlení, 
které Bůh nalévá neředěné do 

číše svého hněvu; a bude mučen 
ohněm a sírou před svatými anděly 

a před Beránkem. A jeho muka 
neuhasnou na věky věků a dnem 
ani nocí nedojde pokoje ten, kdo 

kleká před šelmou a jejím obrazem 
a nechal si vtisknout její jméno. 
Zde se ukáže vytrvalost svatých, 
kteří zachovávají Boží přikázání 

a věrnost Ježíši.“ A slyšel jsem 
hlas z nebe: „Piš: Od této chvíle 
jsou blahoslaveni mrtví, kteří 

umírají v Pánu. Ano, praví Duch, 
ať odpočinou od svých prací, neboť 
jejich skutky jdou s nimi.“ A viděl 
jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku 
sedí někdo jako Syn člověka, na 

hlavě má korunu ze zlata a v ruce 
ostrý srp. 

(Zj 14,6-13)

Každému Božímu soudu předchází 
varování a pozvání k pokání. Po 14,7 ná-
sledují dva soudy: Město Babylon zcela 
padne (14,8) a lidé, kteří uctívají šelmu, 
budou mučeni na věky věků (14,9-11). 
Než začne soud – žeň ve 14,14, budou tři 
andělé zvát ještě jednou k pokání.

Sled událostí v kapitole 11 a v kapi-
tolách 13-14 je podobný a ukazuje, že 
v těchto třech kapitolách jsou popsány 
stejné scény, jen z jiné duchovní per-
spektivy. Ve Zj 11 je důraz položen na 
„svědky“ a jak je svět vnímá jako zátěž, 
aby je pak nenáviděl a odstranil. Ve Zj 
13-14 jde o to, kdo kam patří: buď jsou 

Vhled do skutečných poměrů (Zjevení 14)

18
. d

íl
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uctívači šelmy, nebo jsou „svatí“, lidmi, 
kteří náleží Bohu. Tato příslušnost se 
projeví zapečetěním svatých, respektive 
hostinou šelmy. To, jak se lidé rozhod-
nou, zda pro šelmu nebo pro Boha bude 
zřetelně vidět.

Zjevení 11 Zjevení 13-14

Pohanské národy 
pustoší vnější chrámový 
dvůr (11,2)

Národy budou uctívat 
šelmu (13,8)

Vzkříšení a zemětřesení 
(11,12-13)

Sto čtyřicet čtyři tisíce 
svatých na Siónu (14,1)

Lidí se zmocnil strach 
a vzdali čest Bohu 
(11,13)

„Bojte se Boha a vzdejte 
mu čest“ (14,7a)

Po dobu vlády šelmy, tedy během 
celé doby konce, ve které žije také křes-
ťanská církev 21. století, platí tato tři 
varování:
a) Vzývejte Boha, neboť on je skuteč-

ným Tvůrcem! (14,7). – Šelmy jsou jen 
špatnou imitací. Používají vše stvoře-
né, ale nevytvořili je.

b) Bohatství a prosperita, na kterou jste 
spoléhali, budou zničeny a nikomu 
nedají jistotu a štěstí! (14,8) – Řím se 
zdá být neporazitelným centrem svě-
ta. Ale to je právě ta iluze. Řím žije 
z toho, že se mnozí vládci mohou ve 
stínu jeho diktatury obohatit. Když 
Řím zeslábne, titíž vládcové toto cen-
trum moci zničí – šelma tu nevěstku 
rozsápe. (viz 17,16)

c) Kdo se šelmy přidrží, bude se mu-
set kát věčně (14,9-11), neboť i šelma 
bude poražena a navěky uvržena do 
ohnivého jezera! (19,20) Ani bohatství 
(nevěstka Babylon) ani moc (šelma) 
člověka před soudem nezachrání.

Buď anděl anebo sám Jan pak ještě 
připojí povzbuzení Božímu lidu: vyzý-
vají k vytrvalosti podobně jako v 13,10:

Zde se ukáže vytrvalost svatých, 
kteří zachovávají Boží přikázání 

a víru v Ježíše.“ (Zj 14,12)

Jelikož je tento konec uctívačů šelmy 
tak hrozný, zápasí Bůh o člověka až do 
posledního okamžiku. Ti tři andělé jsou 
zde, jak plyne z jejich řeckého označení: 
angelos, skutečnými posly! Představují 
zde poselství, jež církev zastává před 
celým světem: evangelium zachraňuje, 
zatímco bohatství a moc budou zničeny 
a spolu s nimi i všichni, kteří na nich 
stavěli. Toto poselství je prorockou úlo-
hou křesťanské církve, dobrou a záro-

veň i špatnou zprávou: dobrou pro ty, 
kdo jí věří (Řím 1,16n) a špatnou pro ty, 
kdo ji odmítají (Řím 2,16; 2Tes 1,8).

Tsunami v Japonsku (2011), zápla-
vové katastrofy v Pákistánu (2010), ze-
mětřesení na Haiti (2010)… Poselství, 
jež zde má být zvěstováno, je pozváním 
vzdát Bohu čest a uchránit se tak před 
strašným osudem. Síly a mocnosti, na 
něž lidé spoléhají, nemohou poskytnout 
to, co lidem slibují. Každá katastrofa je 
toho připomínkou: tento život je křeh-
ký a zrádný, aby nás nakonec zklamal. 
A ještě horší je to, že nás nezadržitelně 
vydává Božímu soudu, pokud se před-
tím neobrátíme.

Oproti Božímu soudu je nějaká ka-
tastrofa jen „lehkým“ odvarem. Možná 
svůj život zachráníte až k pozdní při-
rozené smrti, ale pak následuje soud 
a věčná smrt, což je daleko horší než 
pozemské umírání.

Bůh nikoho nechce zatratit, proto 
nechává toto poselství zaznívat po celé 
zemi, znovu a stále znovu, dokud nebu-
de s konečnou platností vykonán soud, 
jak hned ve Zj 14,14-16 uvidíme.

Čas žně

A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na 
oblaku sedí někdo jako Syn člověka, 
na hlavě má korunu ze zlata a v ruce 

ostrý srp. Vtom další anděl vyšel 
z chrámu a mocným hlasem zavolal 

na toho, který seděl na oblaku: „Pošli 
svůj srp a začni žeň, protože nastala 
hodina žně a úroda země dozrála.“ 
A ten, který seděl na oblaku, hodil 

svůj srp na zem, a země byla požata. 
(Zj 14,14-16)

Sedmkrát zaznívá ve Zj 14,14-20 slo-
vo „srp“ resp. „vinařský nůž“ (v řeckém 
textu je použit stejný výraz). Srp sestává 
z rukojeti, zahnuté čepeli a je nástrojem 
pro sklizeň obilí, nebo také lístků a ten-
kých větví stromů.

Nastal čas sklizně. Sám Syn člověka, 
přicházející na bílém oblaku, shodí svůj 
srp na zemi, aby ji sklidil. Tento obraz 
pochází z knihy Daniel 7,13-14:

Viděl jsem v nočním vidění, hle, 
s nebeskými oblaky přicházel jakoby 
Syn člověka; došel až k Věkovitému, 
přivedli ho k němu. A byla mu dána 
vladařská moc, sláva a království, 

aby ho uctívali všichni lidé různých 
národností a jazyků. Jeho vladařská 

moc je moc věčná, která nepomine, 
a jeho království nebude zničeno.“

Obraz postavy, jež vypadá jako člo-
věk, ale je mu propůjčena božská au-
torita, na sebe vztáhl už sám Ježíš. Při 
slyšení před židovskou veleradou, když 
se velekněz snažil z Ježíše zoufale vy-
páčit odpověď, aby jej mohl odsoudit, 
odpověděl Ježíš na otázku, zda je Sy-
nem Božím, citátem z Daniela 7,13. To 
stačilo! Pro velekněze to bylo rouhání. 
Kdo se srovnává s tím, kdo „je jako Syn 
člověka“ (z Dn 7,13), ten se činí rov-
ným Bohu („protože se vydával za Syna 
Božího“ J 19,7). Tento citát z Daniela 7 
se stal podkladem pro rozsudek smrti 
vyneseným nad Ježíšem. Poprava však 
Ježíše nemohla ani podržet v hrobě ani 
zamezit naplnění poselství z Daniela 7. 
Ježíš přichází s oblaky a přebírá vládu 
nad všemi národy. A přece mu tato vlá-
da nebude dobrovolně předána, musí si 
ji vybojovat. Mnoho lidí přitom přijde 
o život (Zj 14,20).

Úsek ve Zjevení 14,14-20 stojí jako 
nadpis nade vším, co následuje v kapi-
tolách 15-20:

Srp při práci

Poslední a konečné rány 
(stoprocentní zničení – Zj 15-16)

Zničení nevěstky Babylon (17-18)

Válka nebeské armády pod vedením Ježíše Krista 
a vítězství nad šelmami (19,11nn)

Svázání satana (20,1)

Zničení satana (20,10)

Soud nad všemi lidmi, kteří nepatří Ježíši Kristu 
(20,11nn)

Kapitoly 15–20 jsou v jistém smyslu 
„vývojem“ země pod vládou satana. Řád 
a pokoj lze obnovit jen v případě, že 
moc satana bude zlomena a síla svodů 
jeho falešných slibů bude zničena tím, 
že šelmy (moc) i nevěstka (svádění) bu-
dou poraženy.
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10 + 1 nebezpečných krajín
pre kresťanov na svete

Prenasledovanie kresťanov, o kto-
rom čítame v Biblii a histórii, nie je 
záležitosťou minulosti. Jestvuje stále. 
Dnes v 21. storočí žijeme v čase, keď 
je prenasledovanie kresťanov najvyššie 
v modernej histórii. Podľa Svetového 
pozorovateľského zoznamu (World 
Watch List) organizácie Open Doors 
(Otvorené dvere) toto prenasledovanie 
rastie celosvetovo v hrozivej miere. Ďa-
lej budeme v článku z tohto hľadiska 
sledovať 10 + 1 nebezpečných krajín pre 
kresťanov, čo v nich žijú.

1. SEVERNÁ KÓREA

je po 18 uplynulých rokov stále na 
prvom mieste ako najhoršia medzi tý-
mito krajinami. Počas troch pokolení 
všetko vo verejnom živote tejto krajiny 
bolo zamerané na modlárske uctievanie 
komunistických vodcov – troch Kimov. 
Kresťania boli nimi považovaní za cud-
zí prvok, ktorý treba vyničiť. Vznikla 
nádej, že diplomatické úsilie aj Zimné 
olympijské hry 2018 znížia útlak a nási-
lie proti kresťanom. Ale nestalo sa tak, 
miestne úrady naopak zostrili sledova-
nie každého prejavu kresťanstva. Ak 
boli kresťania objavení, boli odvlečení 
do koncentračných táborov alebo do-
konca zabití na mieste. Rodiny štvrtého 
pokolenia kresťanov zdieľajú údel pre-
došlých troch pokolení. Verejné vyzná-
vanie kresťanstva a spoločné uctievanie 
Boha nejestvuje. Odvážiť sa stretnúť 
s inými kresťanmi na takomto uctievaní 
je hrdinský čin, ktorý musí byť vyko-
naný v úplnom utajení. Napriek tomu 
Open Doors odhaduje, že v krajine žije 
okolo 300 000 kresťanov, čo vzdorujú 
nespravodlivému režimu a uctievajú 
Pána Ježiša Krista.

2. AFGANISTAN
je krajina, kde kresťanom nie je do-

volené legálne jestvovať. Drží sa stále na 
tomto 2. mieste. Podľa ústavy je krajina 
islamskou republikou a nie je v nej do-
volené iné náboženstvo ako islam. Ob-
rátiť sa na iné náboženstvo považuje sa 
za zradu rodiny, kmeňa a národa. Veľmi 
často je výsledkom takéhoto činu smrť. 
Obrátenci sa považujú doslovne za bláz-
nov. Mnohí skončia v psychiatrickej 
liečebni a ich domy sú zničené. Okrem 
toho bezpečnostná situácia sa stále 
zhoršuje podľa toho, ako rastie moc 
povstaleckého hnutia Taliban, ktoré 
ovláda viac než polovicu z 34 provincií. 
Ale i stále novými atentátmi Islamského 
štátu. Afganskí kresťania, z veľkej väčš-
iny moslimského pôvodu, žijú pokiaľ 
možno v skrytosti.

3. SOMÁLSKO
je krajina, kde sú kresťania vysoko 

ceneným terčom islamistov. Odhaduje 
sa, že Somálčania sú z 99 % moslimo-
via. Príslušníci 1% náboženských men-

šín sú ťažko prenasledovaní. Kresťan-
ská komunita je veľmi malá a žije pod 
ustavičnou hrozbou útokov. Prenasledo-
vanie kresťanov takmer vždy obsahuje 
násilie páchané na nich. V mnohých 
vidieckych oblastiach, kde fakticky 
vládnu ozbrojenci-militanti, príslušníci 
povstaleckého Al-Šabábu, vidia najmä 
v kresťanoch moslimského pôvodu cieľ 
určený na usmrtenie. Často zabijú kres-
ťanov hneď na mieste, keď ich objavia. 
V posledných rokoch sa ich položenie 
zhoršilo. Islamskí militanti zintenzívnili 
svoj hon na kresťanov a vodcov v spo-
ločnosti. Pokus vlády znovu otvoriť 
kostol v jednom meste bol neúspešný. 
Po protestoch miestnych radikálnych 

moslimov ho museli zavrieť. V roku 
2019 bolo nebezpečie pre kresťanov 
v Somálsku také veľké, že Open Doors 
nemôže ani menovať konkrétne prípady 
ich prenasledovania. Teroristi z Al-Šab-
ábu zabíjajú kresťanov aj v susednej 
Keni. Pri nočnom útoku v apríli 2015 
zabili v univerzitnom areáli v meste Ga-
rissa 148 študentov a učiteľov a zranili 
ďalších asi 80, výhradne kresťanov.

4. LÍBYA
S podporou dlhého a ťažkého bom-

bardovania letectva NATO v roku 2011 
povstalci zvrhli diktátorskú vládu Mu-
ammara Kaddáfiho. Následne krajina 
upadla do chaosu a bezvládia, v kto-
rom sa nachádza dodnes. To umožnilo 
rôznym islamským skupinám ovládnuť 
jednotlivé časti krajiny. Líbyjskí konver-
titi – obrátenci ku kresťanstvu – čelia 
útokom a násiliu pre ich rozhodnutie 
veriť v Krista a nasledovať Ho. Krajina 
je dočasným domovom mnohých za-
hraničných pracovníkov, ktorým hrozí 
pohlavné aj iné zneužívanie, väzenie, 
predaj do otroctva alebo i smrť, keď 
militanti zistia, že sú kresťania. Tí, čo 
boli moslimami, čelia veľkému tlaku 
zo strany rodiny aj širšej komunity, aby 
sa vzdali svojej viery. Kresťania z iných 
častí Afriky sú sledovaní a ohrození 
rôznymi islamskými skupinami. Vo 
februári 2015 boli 20 egyptskí kresťania  
a 1 etiópsky barbarsky usmrtení mili-
tantmi z IS na líbyjskom pobreží. Úro-
veň násilia proti kresťanom v Líbyi je 
veľmi vysoká. Kresťania sú tu vystavení 
násilnému, neľudskému a ponižujúce-
mu zaobchádzaniu i smrti.

5. PAKISTAN
Pod zlopovestnými pakistanský-

mi zákonmi o rúhaní kresťania tu žijú 
v ustavičnom ohrození, že budú podľa 
nich falošne obvinení z rúhania, čo 
môže mať za následok rozsudok smrti. 
Svetoznámym sa stal prípad matky pia-
tich detí Asie Bibi. Tá bola odsúdená na 
smrť a trpela po 10 rokov vo väzení, kým 
ju najvyšší súd oslobodil. V Pakistane 
všetci kresťania trpia pod uzákonenou 
vrchnostenskou diskrimináciou. Kresťa-
nia sú tu považovaní za druhotriednych 
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občanov a zväčša sú pre nich vyhradené 
iba podradné zamestnania, považované 
za nízke, špinavé a opovrhované, ako 
odvoz odpadkov a čistenie ulíc. Okolo 
700 kresťanských dievčat a žien je kaž-
dý rok unesených, znásilnených, násil-
ne obrátených na islam a prinútených 
vydať sa za násilníka. Tradičné cirkvi 
tu môžu mať bohoslužby, ale sú občas 
vystavené útokom samovražedných 
atentátnikov. Ich výsledkom sú desiat-
ky mŕtvych a omnoho viac zranených. 
Mnohí kresťania sú veľmi chudobní 
a niektorí konajú doslovne otrockú 
prácu. Ani tých, čo patria k strednej 
triede, to nechráni pred prenasledova-
ním.

6. SUDÁN
Od roku 1989 vládla v tejto kraji-

ne diktátorská vláda Omara al-Bašíra. 
Počas nej boli veľmi obmedzené práva 

pre náboženské menšiny a priestor na 
ich pôsobenie. Osobitne ťažký bol pre 
kresťanov minulý rok. Boli uväznení 
pastori, mnohé kostoly boli zbúrané 
a ďalšie boli na zozname na zbúranie. 
Po osamostatnení sa Južného Sudánu 
Bašír chcel vytvoriť zo Sudánu čisto 
moslimský štát. Kresťania boli opakova-
ne zabíjaní pri leteckých útokoch armá-
dy v pohorí Nuba. Obrátení moslimovia 
boli zvlášť prenasledovaní. Mnohých 
to viedlo k tomu, že svoje deti nevy-
chovávali kresťansky, aby neprezradili 
ich kresťanstvo. Po zvrhnutí Bašíra ar-
mádou v roku 2019 dočasná vojenská 
vláda ukázala náznaky k väčšej slobo-
de a právam i pre kresťanov. Až budúci 
vývoj v krajine ukáže, nakoľko sa stanú 
skutočnosťou.

7. ERITREA
Od roku 1993 diktátorský prezident 

Afwerki zaviedol v krajine bezohľadný 
socialistický režim, ktorý tvrdo potláča 
ľudské práva a slobody. Povolené sú tu 
iba tri tradičné kresťanské cirkvi: rím-
sko-katolícka, pravoslávna a evanje-

licko-luteránska a popri nich islam. Aj 
tieto náboženstvá sú štátom prísne kon-
trolované a evanjelikálni kresťania sú 
ťažko prenasledovaní. Polícia robí razie 
po domoch, zatýka ich a väzní v pod-
zemných bunkroch alebo v lodných 
kontajneroch. V nich je cez deň veľká 
horúčosť a v noci zima, takže samotné 
väznenie je utrpením. Tých, čo protes-
tujú proti takémuto väzneniu postihujú 
krutými trestami. Za takéto zaobchád-
zanie s kresťanmi a oponentmi režimu 
Eritrea si vyslúžila názov „Severná Kórea 
Afriky“. Od roku 2018 uzavrel režim 
mierové dohody s vládami Etiópie a So-
málska. Zatiaľ nevidieť, žeby to niečo 
menilo na postoji vlády k nepovoleným 
kresťanom alebo moslimom. Švajčiar-
ska misijná organizácia Misia na Níle 
udržuje dosiaľ veľkú evanjelickú zá-
kladnú školu v Adi Quale.

8. JEMEN
Pokračujúca občianska vojna v Je-

mene vytvára jednu z najväčších huma-
nitárnych kríz v posledných desaťroči-
ach. To robí túto krajinu, už predtým 
ťažkú pre kresťanov, ešte ťažšou. Vojno-
vý chaos umožnil radikálnym islamistic-
kým skupinám rozšíriť svoje pôsobenie 
do viacerých oblastí. Unášajú i zabíjajú 
kresťanov. Opustenie islamu i verejné 
kresťanské činnosti sú zakázané. Popri 
všeobecnom vojnovom utrpení ľudí, tr-
pia kresťania najviac tým, že nedostáva-
jú potrebnú pomoc, lebo tá je rozdelova-
ná moslimskými organizáciami. Cirkev 
v Jemene pozostáva napospol z veria-
cich moslimského pôvodu, ktorí musia 
prežívať svoje kresťanstvo v skrytosti. 
Hrozí im prenasledovanie od vlády, 
rodiny a radikálnych islamistov. Tí im 
hrozia smrťou za odpadnutie od islamu, 
ak sa neobrátia naspäť k nemu. Keď sa 

jemenský moslim rozhodne nasledovať 
Krista, hrozí mu smrť.

9. IRÁN
V Iránskej islamskej republike je 

kresťanom zakázané zdieľať sa so svojou 
vierou s nekresťanmi. To znamená, že sú 
zakázané kresťanské bohoslužby v reči 
farsí (úradnej perzštine). Sú povolené 
iba v jazykoch menšín. Obrátenci 
z islamu zažívajú prenasledovanie. Keď 
navštevujú podzemné zbory, hrozí im 
väzenie. V iránskej spoločnosti vládnu 
islamské zákony. To znamená, že práva 
i možnosti zamestnania kresťanov sú 
veľmi obmedzené. Vláda ich vidí ako 
nástroje Západu na podkopanie islamu 
a islamského režimu v Iráne. Vodcovia 
kresťanských skupín sú pokračujúco 
zatýkaní, vyšetrovaní a odsudzovaní na 
mnoho rokov väzenia za trestné činy 
„proti národnej bezpečnosti“. Napriek 

tomu cirkev v Iráne veľmi rýchlo rastie. 
Je to i vďaka rozhlasovému vysielaniu 
zo zahraničia vo farštine i zjavovaniu 
sa Pána Ježiša vo snoch ľuďom, čo 
Ho veľmi hľadajú, aj keď nevedia, že 
hľadajú práve Jeho.

10. INDIA
V indickom štáte Odissa v auguste 

2008 maoisti zabili fanatického hinduis-
tického vodcu Saraswatiho. Hinduisti 
z toho falošne obvinili kresťanov a roz-
pútali najväčší pogrom proti kresťanom 
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z MaTeriáLoV open doors 
a inýcH praMEňov

vybral, prEložil a Upravil
Ján hudec

v modernej histórii Indie. Počas troch 
týždňov bolo zničených takmer 400 cir-
kevných budov a viac ako 6500 domov 
kresťanov. Asi 100 ich bolo zabitých 
a okolo 56 000 vyhnaných zo svojich do-
movov. Následky tohto pogromu trvajú 
dodnes. Od roku 1915 začalo v krajine 
stupňujúce sa prenasledovanie kresťa-
nov. To sa prejavuje vo viacerých sme-
roch a spôsoboch, tak zo strany štátu 
ako aj hinduistickej spoločnosti. Od 
roku 2019 vládnuca hinduistická strana 
ešte viac posilnila svoje postavenie. To 
povzbudilo ultranacilonalistov, aby ešte 
viac hlásali a presadzovali myšlienku, 
že byť Indom znamená byť hinduistom. 
Viacero indických štátov schválilo anti-
konverzné zákony (zakazujúce obraca-
nie na inú vieru). A národná vláda sa 
netají tým, že ich chce zaviesť na fede-
rálnej úrovni. Tieto zákony majú kres-
ťanom znemožniť, aby sa svojou vierou 
zdieľali s druhými. Násilní hinduisti 
falošne obviňujú kresťanov z „núte-
ných obrátení“ a práve tým ospravedl-
ňujú prepadávanie kresťanských boho-
služieb a násilie páchané na kresťanoch 
počas nich. Kresťania v Indii znášajú 
hrozné násilie, nielen ako jednotliv-
ci, ale i v masovom meradle. Fanatickí 
hinduisti bijú nielen mužov, ale i ženy 
a deti počas bohoslužieb. Ťažko zranili 
viacerých evanjelistov a pastorov a nie-
koľkých i zabili. Na dedinách odstavujú 
kresťanov od pitnej vody a vyháňajú ich 
z obce. Násilne i sľubmi pomoci snažia 
sa biednych dalitov (z najnižšej kasty) 
obrátiť naspäť k hinduizmu.

+ 1  NIGÉRIA
Hoci táto západoafrická krajina má 

na zozname Open Doors až číslo 12, 
prekladateľ článku ju tu uvádza ako 
prvú po uvedených 10 krajinách. Dôvo-
dom toho je dlhodobé ukrutné vražde-
nie a prenasledovanie kresťanov v tejto 
najľudnatejšej krajine Afriky. Z jej 201 
miliónov obyvateľov je 47% kresťanov 
a 51% moslimov. Hlavným aktérom pre-
nasledovania bola po 10 rokov islamská 

teroristická organizácia Boko Haram. 
V posledných štyroch rokoch ho vedľa 
nej uskutočňujú moslimskí teroristi 
z kmeňa Fulani. Boko Haram je fanatic-
ká islamská teroristická skupina, ktorá 
má za cieľ boj proti kresťanom. Na takú 
sa zmenila z pôvodnej náboženskej or-
ganizácie v roku 2009. Od roku 2010 
začali jej bombové útoky proti vládnym 
objektom. Pokračovala útokmi na školy, 
ľudnaté verejné priestranstvá i na domy 
kresťanov. V roku 2014 uniesli zo stred-
nej školy v Chiboku 274 dievčat, z kto-
rých sa viac ako 100 dosiaľ nepodarilo 
oslobodiť. A od roku 2015 začali ich úto-
ky na mestá. Tie mali za následok útek 
státisícov obyvateľov, čo sa stali utečen-
cami vo vlastnej krajine. Okrem kres-
ťanov vraždili ozbrojenci aj moslimov, 
aby ich zastrašili. Pri útokoch unášali 
najmä dievčatá a ženy, ktoré sa stali ich 
sexuálnymi otrokyňami. Od tohto roku 
začala proti hnutiu boj nigérijská armá-
da za pomoci z Čadu. Po masívnej ofen-
zíve nigérijskej armády v sambijskom 
pralese stiahli sa títo ozbrojenci do su-
sedných krajín. Ale v posledných dvoch 
rokoch obnovili svoje útoky v Nigérii. 
Počas svojho pôsobenia zavraždili okolo 
7000 tisíc ľudí, zničili viac než 900 škôl, 
zabili takmer 200 učiteľov a spôsobili, 
že sa 1,7 miliónov ľudí stalo vnútornými 
utečencami.

V posledných štyroch rokoch sta-
li sa postrachom kresťanov v strednej 
Nigérii – väčším ako Boko Haram – te-
roristi z kmeňa Fulani. Sú to jednak oz-
brojení pastieri stád, jednak barbarskí 
ozbrojenci najatí ich majiteľmi. Tí pre-
padávajú kresťanských roľníkov, zabí-
jajú ich, zapaľujú ich domy, odvádzajú 
dobytok a ničia úrodu na ich poliach. 
Takto šíria medzi týmito kresťanmi hrô-
zu, pripravujú ich o majetok a vyháňa-
jú z ich dedín. A vláda ani jej armáda 
nerobí nič proti takémuto vraždeniu 
a pustošeniu. Nikto za to nebol dosiaľ 
odsúdený. Prezident Muhammadu Bu-
hari je moslim a Fulani. Od roku 2015 
zavraždili ozbrojenci z kmeňa Fulani asi 
7400 kresťanov, zatiaľ čo Boko Haram 
okolo 4000. Za prvé dva mesiace roku 
2020 ich zabili už 350.

CIRKEV – JEDNA RODINA.
Na zozname Open Doors je ďal-

ších 40 krajín v rôznych častiach sveta. 
V týchto 50 krajinách žije okolo 260 
miliónov kresťanov. Okrem nich Open 
Doors odhadujú, že okolo 50 miliónov 

kresťanov žije v ďalších 23 krajinách 
s vysokou úrovňou prenasledovania. 
Medzi nimi sú také krajiny ako Mexiko, 
Čad či Demokratická republika Kongo. 
A to je stále iba 73 krajín z približne 130 
krajín, v ktorých sú kresťania prenasle-
dovaní alebo rôznymi spôsobmi diskri-
minovaní. Čísla sú dôležité. Ony tvoria 
rám obrazu. Ale výskum Open Doors 
poskytuje väčšie videnie a históriu. Za 
číslami a štatistikou sú ľudia, rodiny, 
zbory a život kresťanov v nich aj v spo-
ločnosti. Život v utrpení, odvahe, v udi-
vujúcej a nadchýňajúcej viere. Ľudia, čo 
poznajú následky svojho rozhodnutia 
a napriek nim sa rozhodujú pre Ježiša. 
A keď sa rozhodli, zostávajú Mu verní 
napriek prenasledovaniu i hrozbe smrti. 
Chlapci v dorasteneckom veku si radšej 
zvolili násilnú smrť z ruky vrahov, ako 
by sa Jeho zriekli. 17-ročná Lea Šaribu je 
už tretí rok v zajatí Boko Haram, od kto-
rého sa mohla zachrániť, keby sa zriekla 
svojho Spasiteľa. A tých 21 dospelých 
mužov barbarsky popravených v Líbyi! 
Ako by sme obstáli na mieste týchto 
trpiacich a zabitých kresťanov a kresťa-
niek? A najbližších príbuzných týchto 
20 mužov v Egypte, čo dokážu s rados-
ťou povedať: „Odpustili sme ich vrahom… 
sme poctení, že naši najbližší mohli zomrieť 
ako mučeníci pre svoju vieru v Krista… te-
šíme sa, že budeme spolu s nimi večne žiť 
u Neho.“

Skrze nášho Spasiteľa a Pána, Ježiša 
Krista, my všetci s kresťanmi v spome-
nutých krajinách i na celom svete tvorí-
me jednu veľkú Božiu rodinu, jedno du-
chovné Telo, Jeho Cirkev. A v ľudskom 
tele, keď jeden úd cíti bolesť, cíti ju celé 
telo. Tak by sme aj my mali spolucítiť 
s našimi trpiacimi bratmi a sestrami na 
celom svete. Sme dlžní modliť sa za nich 
a keď môžeme, aj finančne im pomôcť. 
Tak zmierniť ich utrpenie a povzbudiť 
ich vieru. Splácajme aj túto našu podlž-
nosť kresťanskej lásky! (1Kor 12,20; Žd 
13,3)
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Jan VopaLecký

Začátkem března navštívil několik 
našich sborů v Polsku a u nás bratr Mu-
lugeta Ashagre z Etiopie. Mluvil o své 
zemi, o misijní práci v oblasti města Kaf-
fa (mimochodem, toto město dalo název 
nápoji, kterému říkáme kafe). V okolí 
Kaffy je několik sborů a křesťanských 
pracovníků, jejich práci již pět let pod-
porují naši bratři z Polska. Bratr Cze-
slaw Bassara Etiopii tamější misijní pole 
navštívil a jejich práci velmi oceňuje.

Cesta k novému sboru
Několik křesťanských rodin, které 

se živí zemědělstvím, se nedávno při 

hledání nové půdy usadilo v oblasti 
města Bale v jižní části země. Cesta sem 
vede prvních 300 km po asfaltované sil-
nici, dalších 200 km je možné cestovat, 
pouze pokud je sucho. Pokud začne ne-
čekaně pršet, je třeba den dva počkat, 
než cesta oschne. Teprve potom je mož-
né jet dál.

Dychtivý zájem o evangelium
Je to oblast, kde dosud bydleli jen 

muslimové. Křesťanské rodiny, které 
se sem přistěhovaly, se scházejí ke spo-
lečným shromážděním a díky tomu, 

že navázaly kontakt s domácími, se 
obracejí i muslimové. Nedávno se ob-
rátil také jeden jejich duchovní, imám. 
Nově obrácení lidé, kteří dosud žili 
jako muslimové, o křesťanském životě 
nevědí vůbec nic a mají nekonečnou 
řadu otázek. Není tedy divu, že hltají 
Boží slovo, potřebují vyučování, pro kte-
ré jsou schopni obětovat mnoho času. 
Toto nově vznikající Boží dílo potřebuje 
křesťanské pracovníky, kteří by v těchto 
společenstvích vyučovali Boží slovo, vě-
řící navštěvovali a povzbuzovali. Jeden 
z nich je bratr Ofgo.

„Náš“ sbor v Etiopii
V oblasti Bale je patrné duchov-

ní probuzení. Bratr Mulugeta nám na 
otázku, jak bychom naše věřící v Etiopii 
mohli podpořit, odpověděl, že se modlí 

za finanční a modlitební podporu pro 
nejméně jednoho takového pracovníka 
a za biblické vzdělávání věřících. Vyzval 
nás, jestli bychom byli ochotni se této 
podpory v oblasti města Bale ujmout 
my z Křesťanských sborů v České re-
publice.

Někteří naši věřící nečekali a bratro-
vi předali určitý obnos do začátku sami 
za sebe. Bratři zodpovědní za sbory do-
poručují, abychom toto Boží působení 
podpořili společně. Máme za to, že je to 
příležitost podpořit Boží dílo tam, kde 
jsou lidé otevření a obracejí se, zvlášť 
když je to v silně muslimské oblasti. 
Roční náklady na jednoho pracovníka 
činí asi 32 000 Kč (1 200 USD).

Možnost podpory misijní práce 
v Etiopii:
Číslo účtu: 2500705751/2010 
(Fiobanka)
Variabilní symbol: 6301

Do poznámky uveďte sbor 
nebo své jméno. 
Peníze budou poukazovány na účet 
sboru v Addis Abebě. 
Bližší informace: Jan Kuklínek, 
Pavel Boháč

Dobrodružství v Česku
Bratr Mulugeta stihl u nás v České 

republice navštívit jen sbor Český Těšín 
a Ostravu Porubu. Situace se v souvis-
losti s šířením koronaviru rychle vyhro-
tila a další sbory u nás ani na Slovensku 
navštívit nemohl. Měl v plánu navštívit 
i Německo, měl už i letenku z polských 
Katowic do Kolína nad Rýnem, ale ces-
tou na letiště dostal SMS zprávu, že let 
byl zrušen. Stejně tak mu nepomohla 
jízdenka přímým autobusem z Prahy. 
Nakonec se nebezpečí, že by zde bratr 
zůstal „uvězněn“, podařilo odvrátit tím, 
že sehnal letenku Praha – Dubaj – Ad-
dis Abeba. V sobotu ve 22.00 odlétal 
a v neděli k večeru poslal zprávu, že je 
v pořádku doma. Díky Bohu.

Bratr Mulugeta v Ostravě Porubě: 
www.krestanskesbory.cz/misie/etiopie/

„Náš“ sbor v Etiopii
Etiopie
Rozloha: 1 127 127 km2 

(ČR: 78 865 km2)
Hlavní město: Addis Abeba
Úřední jazyk: amharština
Počet obyvatel: 105 350 020
Etiopská ortodoxní církev: 45 %
Muslimů: 34 %
Protestanté: 18 %
Působení Křesťanských sborů: 

od r. 1952
Počet sborů před 25 lety: 7
Počet sborů dnes: cca 250
Počet věřících: asi 35 000
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Karel Kořínek

„Mějte v paměti ty, kteří vás vedli 
a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, 
jak dovršili svůj život, a následujte je 
ve víře!“ (Žd 13,7). Jednou z výrazných 
osobností, které zanechaly hlubokou 
stopu v bratrských sborech i mimo ně, 
byl bratr Karel Kořínek. Letos je to 
100 let od narození a 20 let od jeho od-
chodu k Pánu.

A jakou zanechal stopu ve vzpomín-
kách bratří a sester?

Hela Turoňová 
(rozená Kořínková)

Nevěděla jsem, jak je těžké napsat 
něco o našem taťkovi – bylo toho tolik, 
co jsme spolu prožili!

Tatínek byl opravdu milující, chá-
pající, ale hlavně velmi pozitivní a ra-
dostný člověk. Navíc, jako kantor, nám 
dětem dobře rozuměl. Prožívali jsme 
v naší rodině někdy i časy těžké (hlav-
ně v době totality), ale většinou chvíle 
radostné a šťastné. Žili jsme totiž stále 
v obecenství širší rodiny – rodiny Boží! 
Málokdy jsme byli sami, jen jako rodina 
Kořínkova. Bylo to úžasné, protože my 
děvčata jsme vyrůstala v tak velké ro-
dině sourozenců, bratří a sester. A náš 
taťka mezi námi dětmi (širší rodiny) ne-
dělal rozdíly.

Byt plný hostí a nocležníků byl pro 
nás přirozený. To ilustruje příhoda 
z mého dětství, kterou mi vyprávěla ma-
minka. Přišla jsem ze školy (bylo to na 

prvním stupni základky) a v předsíni se 
užasle dívám na věšák, kde nevisí žád-
ný cizí kabát. Obracím se na maminku 
s otázkou: „Mami to už nás nemá nikdo 
rád?“

Našemu bytu se totiž přezdívalo „ho-
tel Kořínek“, i když to byl pouze byt 2+1. 
Dokonce se traduje, že pro nedostatek 
místa si bratr František Vyhnánek vy-
bral na spaní vanu v koupelně (vystla-
nou peřinou). Když jsem měla známost 
s budoucím manželem (z Ostravy), tať-
ka nám okamžitě nabídl, abychom po 
svatbě bydleli s nimi. Bratr Krmášek, 
který nám byl za svědka, se s úsměvem 
Petra zeptal: „Víš, kam se vlastně ženíš? 
Do hotelu Kořínek!“Na závěr bych chtěla 
říci, že roky, které jsme s rodiči společ-
ně prožili, byly krásné a nezapomenu-
telné. Tatínek se nadále věnoval všem, 
kteří potřebovali pomoc a radu. Byl 
„vrbičkou“, které se s důvěrou svěřovali. 
Nikdy však s námi o jejich záležitostech 
a problémech nemluvil, dovedl udržet 
tajemství. Jedině s kým o těchto věcech 
hovořil, byl Pán Ježíš.

Tatínek nám byl spolu s naší ma-
minkou, která mu věrně stála po boku, 
opravdu velkým příkladem věrných Bo-
žích služebníků. Laskavých, trpělivých, 
milujících a hodných následování.

Ladislav Mikeš st.
Strýček Karel Kořínek patřil k li-

dem, ke kterým jsem měl důvěru a kteří 
formovali můj duchovní úsudek a prio-

rity. Moje nejsilnější vzpomínky na něj 
se vážou na období, kdy mi bylo 20-
26 let. Uvedu zde několik z nich pro mě 
nejvýraznějších:

Mládež pražského sboru na Žižkově 
spolu s jednotlivci z Kolína, Brandýsa, 
Liberce, Rychnova u Jablonce, Sobotky 
a Hradce Králové zaplnila nevelký dům 
rodiny Jana Koly v Lomnici nad Popel-
kou. Dnes je těžké si představit 35 lidí, 

•	 Narodil se 2. května 1920 ve Šternberku.
•	 Pocházel z katolické rodiny, ve dvou letech 

mu zemřel tatínek, s maminkou a sestrou 
se potom přestěhovali do Brandýsa nad 
Labem. Maminka tam díky svědectví bratra 
Martina Bartoňka v roce 1939 uvěřila.

•	 Po absolvování gymnázia v Brandýse 
vystudoval učitelský ústav ve Svatém Janu 
pod Skalou (poblíž hradu Karlštejna).

•	 V Pána Ježíše uvěřil na svědectví br. M. 
Bartoňka v roce 1941.

•	 V roce 1944 se oženil s jeho dcerou Květou. 
Narodily se jim dvě dcery, Helenka a Jitka.

•	 V roce 1946 se přestěhovali do Prahy na 
Žižkov.

•	 Při zaměstnání vystudoval na UK speciální 
pedagogiku, promoval 9. 7. 1953. Vyučoval 
v Ústavu pro obtížně vychovatelnou mládež 
na Hradčanech. Byl spoluzakladatelem 
Ústavu pro další vzdělávání učitelstva.

•	 V roce 1956 s ním byl rozvázán pracovní 
poměr s odůvodněním: „Je neslučitelné 
s posláním učitele dnešní socialistické školy, 
která má hlásat základy materialistického 
světového názoru, aby sám byl hluboce 
nábožensky založen…“.

•	 Celý život se s velkým nadšením věnoval 
mladým lidem Křesťanských sborů.

•	 V letech 1956-1968 pracoval ve Sběrných 
surovinách jako závozník při svozu kostí. 
Pracovní dobu měl obvykle od tří hodin ráno 
a kolem desáté již býval doma.

•	 V období od 1. 12. 1968 do 30. 6. 1974 
působil ve Výzkumném ústavu 
pedagogickém.

•	 Od roku 1969 byl šéfredaktorem časopisu 
Živé slovo.

•	 V letech 1976-1980 byl zaměstnancem 
Křesťanských sborů.

•	 V letech 1982-1993 bydleli s manželkou 
v Prostějově a potom v Kutné Hoře.

•	 Zemřel 16. 2. 2000 v Kutné Hoře.
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jak zpívají, poslouchají výklad z Božího 
Slova, jedí a přespávají na ploše ne větší 
než 150 m2 rozdělené do dvou podlaží 
s jedním záchodem a koupelnou, a kde 
se v malé domácí kuchyni připravují 
snídaně, večeře a svačiny na oběd pro 
celodenní výlety pro celou takovou 
bandu šťastných a rozesmátých lidí. Ke 
své hanbě musím dnes přiznat, že nás 
nikdy nenapadlo, že jídlo a ostatní věci 
také něco stojí. Až o řadu let později 
jsem se mimochodem dozvěděl, že sest-
ra Zdeňka Kolová, která se o nás všech-
ny starala, trávila krátký noční odpoči-
nek od jedné do pěti ráno v koupelnové 
vaně, vyměkčené dvěma obnošenými 
zimníky a jedním dalším přikrytá. Jinde 
v domě už nebylo místo.

Miloval jsem bratrovy výklady 
Písma, různé, někdy potrhlé „disciplí-
ny“ při výletech, k oživení dlouhých 
pěších úseků cesty. Byly i chvilky, kdy 
jsme se váleli smíchy při poslouchání 
strýčkových vzpomínek na jeho 
studentská léta, strávená v internátním, 
přísně vedeném katolickém gymnáziu, 
a jeho popisu historek a postaviček 
tohoto vzdělávacího ústavu.

Jeli jsme na výlet do Prachovských 
skal. Obsadili jsme první vagonek mo-
toráčku a zpívali naše křesťanské pís-
ničky s kytarovým doprovodem Vlada 
Valenty, nerozlučného společníka K. 
Kořínka při všech jeho výletech s mlá-
deží. Poté, co jsme vystoupili na peron 
zastávky v Hrdoňovicích, nechal stroj-
vůdce vláček stát, stáhl okénko své ka-
biny a poručil: „A teď prosím zazpívejte 
pro mě!“

Při jízdě pro hluk motoru zachytil ve 
své kabině jen úryvky. Všichni cestující 
z vlaku zaplnili okna vagónů a my jsme 
předvedli na peronu malé pěvecké vy-
stoupení s písněmi oslavujícími našeho 
Spasitele. Doktor pedagogiky vedoucí 
velkou skupinu křesťanské mládeže od 
18 do 25 let v socialistickém státním zří-
zení, které všemožně potírá jakýkoliv 
náznak víry, může bez obav o svou exis-
tenci zpívat vlaku lidí na veřejném pro-
stranství. Ten doktor byl hmotně nepo-
stižitelný – pracoval totiž jako závozník 
sběrných surovin, svážel z pražských 
restaurací a prodejen masa zvířecí kosti.

Zúčastnil jsem se několika jeho 
prázdninových pobytů. Na Morávce 
vznikla myšlenka založit časopis. Název 
„Mládí s Ježíšem“ byl při následném jed-
nání se staršími sborů a úřady změněn 
na „Živá slova“ (dnes kvůli použitelnosti 

v češtině i slovenštině „Živé slovo“). Vý-
klady příběhu soudce Samsona v Taso-
vě jsem nasával a zapisoval si s hlubo-
kou úctou a radostí.

Poté, co opět přituhlo, po pražském 
jaru, shledal tehdejší establishment, že 
člověk, který má tak silný „negativní“ 
vliv na mládež, nemůže zůstat na minis-
terstvu školství. Na řadu let se stal br. 
Kořínek zástupcem našich bratrských 
sborů před státní správou. Ač ho po 
r. 1989 mnozí za tuto činnost kritizovali, 
já osobně vnímám jeho ochotu postavit 
se do této pozice jako osobní oběť a mís-
to od Pána Církve pro něj v danou dobu 
určené. Uvedu jeden z důvodů, proč si 
to myslím:

Je jeho zásluhou, že naše Křesťan-
ské sbory nebyly donuceny zavést ka-
zatelský systém. Br. Kořínek úřední-
kům vysvětlil a přesvědčil je, že bratři, 
kteří jsou na plánku služeb Božím slo-
vem a návštěv mezi jednotlivými sbory 
a sborečky, jsou ve smyslu tehdejších 
požadavků zákona vlastně oněmi ka-
zateli a místo povinných kazatelských 
dekretů a registrací pro takovou službu, 
postačilo úředníkům Kořínkovo ubez-
pečení, že za ně a jejich promluvy osob-
ně přebírá zodpovědnost.

Jan Vopalecký
Strýčkovi Kořínkovi vděčím za něco, 

co bych nazval jako duchovní stabili-
ta. Jeho kázání byla srozumitelná i pro 
patnáctileté mládežníky, jako jsem byl 
tehdy já. A dokázal mi vštípit, že to, co 
pro mě udělal Kristus, dokonale stačí na 
to, abych si byl jist, že mám pro něho 
hodnotu, že jsem Boží dítě, i kdyby lidé 
kolem mě tvrdili cokoliv, a dokonce 
i kdybych já sám provedl cokoliv. Když 
někdy vidím výkyvy, pochybnosti a ne-

jistotu dnešní doby, tak si říkám: „Díky 
strýčku!“

Strýček Kořínek byl na svatbě mé 
tety jako svědek. Když ho paní úřednice 
těsně předtím zapisovala do protokolu, 
zeptala se: „Kde pracujete, pane dok-
tore?“ – „Ve sběrných surovinách.“ – 
„Pane doktore, tady jste na úředním 
místě, nedělejte si legraci. Kde pracuje-
te?“ – „Ve sběrných surovinách.“ – „Aha, 
promiňte.“

Jan Staněk
Mám v živé paměti, jak strýček Ko-

řínek dokázal zaujmout nás mladé do-
spívající tím, že některé starozákonní 
příběhy zdramatizoval. Při vlastním 
vyprávění se neodchýlil od textu Písma, 
ale dal celému příběhu napětí. To v nás 
(nebo alespoň ve mně) vzbudilo před-
stavivost a pomohlo děj lépe pochopit 
a pro sebe uchopit. Když ne jinak, tak 
převyprávěný příběh vyvolal další otáz-
ky k hlubšímu zamyšlení.

Strýček Kája měl úžasný dar skuteč-
ného učitele. Nejen tím můj život víry 
velmi obohatil.

Eva Staňková
Poprvé jsem se setkala se strýčkem 

Kájou v necelých pěti letech. Přestěho-
vali jsme se do Antonínova v Jizerských 
horách, kde měli Kořínkovi chaloupku.

Měli krásné loutkové divadélko s ku-
lisami. Strýček nám dětem rád zahrál 
pohádku. Uměl to úžasně! Napodoboval 
hlasy jednotlivých postav, hrál to celým 
srdcem, s vervou jemu vlastní. Také 
krásně maloval do našich památníků.

Jednou o prázdninách přijel strýček 
do Antonínova s mládeží. Podnikali vý-
lety po Jizerských horách. Z prožitých 
dobrodružství složil strýček častušku, 
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kde vtipně okomentoval všechny ne-
všední zážitky a různé vylomeniny mla-
dých.

Tady je ukázka z refrénu častušky:
Antonínov, Antonínov, 
Antonínov mám tak rád.
Antonínov, horská vísko, 
budem’ vzpomínat:
Na tu štědrost Boží lásky, 
v klínu krásné přírody,
na ten půvab lesů, strání, 
hojnost Boží ochrany.

Rut Mikušová
Z toho, co jsem s bratrem Kořínkem 

zažila, mi velmi výrazně utkvěl pro mě 
nový pohled na život křesťana. Vedl nás 
k zodpovědnému přístupu k životu. Ří-
kal, že svoji neposlušnost Boha často 
omlouváme tím, že nás satan oklamal, 
svedl, jako by Satan byl chudák. Ale my 
jsme zodpovědní za to, koho poslouchá-
me a co děláme. Poukazoval i na opač-
nou rovinu přemýšlení. To, co Bůh chce 
od nás, často házíme na něj, aby to udě-
lal On za nás. Ale Bůh nebude za nás 
dělat to, čím pověřil nás a co je náš úkol. 
Upozorňoval, že v životě křesťana má 
být rozum, cit a vůle v rovnováze, a také 
varoval před tím, abychom ze svého ži-
vota vyřadili vůli.

Josef Mikuš
Je to již přes čtyřicet let, co mi strejda 

Kořínek věnoval svůj čas v době, kdy 
jsem v Praze budoval metro. On mi uká-
zal cestu k Pánu Ježíši. Vzpomínám na 
své pobyty u Kořínků na Dušní a jsem 
za to moc vděčný.

Josef a Pavla Holubcovi
Žil jsem v prostředí starých bratří, 

kteří se bránili novým postojům. Bylo 
pro ně nebiblické, že se někdo ujímá 

mládeže mimo běžná shromáždění. 
Argumentovali větou: „Kde je napsáno, že 
by se mládež měla scházet zvlášť?“ Slyšel 
jsem, že mu vytýkali, že zavádí mládež 
do světa. Bylo spíše výjimkou, že se 
v některých sborech starší bratři vě-
novali mladým. Doba se rychle měnila 
a ten, kdo s mladými blíže nežil, jim ne-
rozuměl. Bratr Kořínek se právě těchto 
mladých ujímal.

S bratrem jsem osobně strávil hod-
ně hodin, zvláště když jsme se odněkud 
vraceli. Před domem jsme ještě několik 
hodin seděli v autě. Svěřoval mi svou 
bolest nad některými, kteří si nedali říci 
a šli si svou cestou.

Bylo mi už přes třicet, když se mě 
bratr při jedné cestě domů z nějakého 
setkání zeptal: „A co ty? Nebudeš se že-
nit?“ Odpověděl jsem, že bych rád, ale 
nikoho nemám. Nato řekl: „A co Žam-
berk?“ Zajel jsem tam a od první ná-
vštěvy se vztah s Pavlou vyvíjel velmi 
pozitivně. Letos si připomeneme pade-
sát let společného života.

A Pavla k tomu dodává: První se-
tkání se strýčkem a mládeží bylo v Ji-
zerských horách. Zažili jsme spoustu 
dobrodružství i spoustu sportovních 
disciplín, ale i biblických zamyšlení. 
Celý týden jsme měli co jíst, protože 
strýček poslal z Prahy dva kufry uze-
ných prasečích nožiček, které se vařily 
na mnoho způsobů celý týden. Pracoval 
tehdy u „kosťáků“, ve Sběrných surovi-
nách masného průmyslu, kam ho ukli-
dil tehdejší režim. Při jeho vzdělání to 
vyžadovalo hodně pokory.

Pavel Vopalecký
Se strýčkem jsem strávil několik taj-

ných mládežnických pobytů. Za zvlášt-
ní dar navíc považuji rok vojenské služ-
by v Prostějově, kde Kořínkovi právě 
bydleli. Dostal jsem klíče od jejich bytu 
a kdykoli jsem měl přístup ke strýčko-
vě knihovně. Když mezi mnohým ces-
továním občas byli doma, mohl jsem si 
s nimi povídat. O čemkoli.

V té době jsem s ním potřeboval 
mluvit o nenápadném, ale proměňují-
cím hnutí kolem sebe. Desítky mladých 
věřících lidí prožily obnovu vztahu s Pá-
nem. A desítky dalších, hlavně z nevěří-
cích rodin, Pána Ježíše osobně poznaly 
poprvé. Možná si vzpomínáte na Javory.

Strýčka jsem se ptal na osobní služ-
bu, když je kolem tolik různých potřeb. 
Často jsme se dostali k historii i k bu-
doucímu směřování společenství círk-

ve, k jeho fungování, atmosféře a zamě-
ření.

Vyptával jsem se na biblické i prak-
tické věci vůdcovství. Vůdcovství, které 
je službou, které proměňuje lidi uvnitř 
a taky získává lidi zvenku. Vůdcovství, 
které rozvíjí potenciál a zmocňuje.

Na celý život ve mně ulpěla strýč-
kova orientace na perspektivu, jeho 
výhled kupředu, jeho myšlení naděje. 
Dnes by se asi řeklo: Život s výhledem, 
který přesahuje průměrnou přítomnost.

Irena Zemanová
Kořínkovi bydleli v přízemí pěkné-

ho domu v bytě 2+1. Protože měli hodně 
návštěv, často i na noc, našli řešení. Ve 
dne měli v koupelně přes vanu polože-
nou desku a hned byla z koupelny ku-
chyně. Z kuchyně byl obývák, z jedno-
ho pokoje ložnice a druhý pokoj zůstal 
pro hosty. V něm mi kdysi před mnoha 
lety do noci pozorně naslouchal a po-
máhal řešit moje starosti a problémy. Já 
jsem se v tom pokoji potom dobře vy-
spala, zatímco on brzo ráno odcházel do 
práce. Jako zaměstnanec sběrných suro-
vin pomáhal při svážení kostí a odpad-
ků z jídelen – o tom svědčil jeho vůbec 
nevonící oblek, který visel na záchodě.

Ten rozhovor byl tenkrát pro mne 
a další lidi, kteří do mého příběhu pat-
řili, velmi důležitý.

Cituji jednu větu, která je pro něho 
charakteristická: „Láska je sloveso.“

Milan Michalko st.
S bratrem Kořínkem jsem se poprvé 

setkal těsně po maturitě v r. 1957 na 
ilegálním prázdninovém pobytu česko-
slovenských věřících mládežníků na 
beskydské Morávce – v chatách ostrav-
ských rodin Macháčkových a Boháčo-
vých. Už tam se uplatňovaly jeho tři zá-
kladní charakteristiky, které jsem mohl 
po zbytek jeho života v dostatečné míře 
pozorovat a využívat.

1. Byl to Služebník Slova a duchov-
ní pastýř. Jeho „príhovory“ obecně – 
a k mládeži obzvlášť – byly vždy srozu-
mitelné a vtipné, plné biblických i prak-
tických příkladů. Protože pak hned po 
prázdninách jsem pět let studoval v Pra-
ze, užil jsem si jeho vyučování do sytos-
ti jak ve shromážděních, tak při častých 
víkendových výjezdech pražské mláde-
že do okolních regionů a shromáždění 
(zejména Sázavsko a Český ráj). Těch 
pět let v jeho blízkosti velice kladně 
ovlivnilo můj duchovní vývoj.
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Z iniciativy irEny ZEManové 
rEDakČně Zpracoval 

Jan VopaLecký

Ale snad ještě pozoruhodnější 
(a dodnes skoro bez náhrady) byl jeho 
osobní – vskutku pastýřský – přístup 
k mládežníkům. Vždycky měl pro ko-
hokoliv dostatek času a trpělivosti ke 
správnému nasměrování jeho života 
a služby. Jsem přesvědčen, že to byly 
stovky mladých mužů a žen, kteří se 
v následujících desetiletích stali opo-
rami příslušných společenství Církve 
Pána Ježíše Krista v celém Českosloven-
sku (mnozí jsou jimi až dodnes).

2. Zpěvák a vypravěč. Měl mimořád-
ně krásný tenor, vhodný jak pro sóla, 
tak pro jakýkoliv vícečlenný soubor. Je 
mi líto, že se nedochoval záznam z pět 
let sloužícího pražského smíšeného 
kvarteta, zvaného HESUM (Helena Ko-
řínková, Světla Telenská, ujček Kořínek 
a Milan Michalko).

Historek, které s nezaměnitelným 
vtipem po celé republice vyprávěl, bylo 
mnoho. Uvedu jednu. Jako organizátor 
a dirigent jsem na začátku zpěvu udával 
tón, k čemuž jsem vždy z kapsy saka vy-
táhl ladičku. Bratr Karel rád vyprávěl, že 
jako správný student jsem ve stejných 
kapsách nosíval i rohlíky, takže po mém 
fouknutí z ladičky nejdříve vyletěly drob-
ky a až potom potřebné tóny. A někdy 
prý to bylo i důvodem falešného zpěvu, 
protože některý tón nezazněl správně…

3. Autor a básník. O tom, že neje-
nom rád a dobře kázal Boží slovo a byl 
dobrým vyprávěčem, ale i dobře a rád 
psal, svědčí časopis Živá slova a kalen-
dář Cesta životem. Samostatnou či uce-
lenou publikaci sice sám nevydal, ale 
minimálně dvě knížky nesou jeho jmé-
no jako autora. V r. 2000 vydalo „moje“ 
nakladatelství Tandem Ostrava knížeč-
ku Zápas o čisté mládí, která byla přepi-
sem magnetofonového záznamu z před-
nášek a besed, a kterou v samizdatu 
zřejmě redigoval tým kolem Milana Ma-

cháčka. Autor ještě stihl udělat drobné 
korektury, ale vydání knížečky se žel 
nedožil. Druhá knížka s názvem Vrať se 
na hlubinu je výběrem článků z časopi-
su Živá slova a vydal ji Křesťanský sbor 
Ostrava-Kunčičky v roce 2016.

Rýmovaných básniček, které bra-
tr Karel pohotově skládal při různých 
mládežnických setkáních, byla spous-
ta – a některé se zachovaly v místních 
kronikách. Mně utkvěla (spíše v srdci 
než v paměti) přímo oslavná óda na 
volejbalové vítězné tažení a výkony 
nitranského kvarteta na Morávce 1957 
(Ilko Kozár, Janko Kučera, Milan Mi-
chalko, Viktor Ostrolucký) s nadpisem 
„Prihraj, dávam, ideš“.

Br. Karel byl také autorem textů ně-
kolika písní pro ostravský pěvecký sbor. 
Ovšem daleko nejvýznamnější byla 
v této oblasti jeho služba při posuzování 
nebo úpravě mnoha písní ve zpěvníku 
Píseň nového života. V tu dobu jsme už 
v Ostravě bydleli v rekonstruovaném 
domě a br. Karel byl ochoten opakova-
ně strávit u nás při této tvůrčí práci tře-
ba i celý týden. Někdy sice nebylo lehké 
ho u práce udržet – taky proto, že o jeho 
snídani a oběd se starala moje tchyně 
Anna Diatková. A několikrát se mi po 
návratu ze zaměstnání stalo, že jsem jej 
v jejich bytě v přízemí našel v družném 
rozhovoru s Čeňkem Diatkou o biblic-
kých i praktických záležitostech, který 
ovšem trval nepřetržitě už od rána. No 
a samozřejmě v podvečer se pro něj za-
stavil bratr z některého blízkého shro-
máždění, aby tam mohl být zvěstovate-
lem a vykladačem Božího slova…

Tak takový to byl Boží člověk, ten 
náš bratr Kája.

Tomáš Pala
Moje první vzpomínka na bratra Ko-

řínka? Jednou jsme asi v roce 1962 jeli 

z Ostravy na volejbalový turnaj do Mod-
ry na Slovensku! Jó, už v hluboké totali-
tě na počátku šedesátých let minulého 
století, se pořádaly turnaje ve volejbalu 
mezi křesťanskými mládežemi. Bylo to 
někdy v květnu. Sjeli jsme se tam mlá-
deže z různých sborů z Čech, Moravy 
i Slovenska. Vyšli nahoru na kopec, 
dnes bych už nedovedl říci, kde jsme to 
vlastně byli. Vím jen, že jsme šli kolem 
vinic nahoru na kopec v Malých Karpa-
tech. A nahoře bylo kdesi v lese volej-
balové hřiště, možná jich bylo několik. 
Tam se pořádal turnaj.

Od té doby jsem si některé lidi za-
pamatoval, konkrétně Vláďu Drbala či 
Rubena Číže. Prožili jsme pěkný den. 
Bratr Kořínek, který byl nepochybně 
duší celé akce, nám něco vyprávěl, ale 
to mi jako nevěřícímu k mé škodě zcela 
uniklo.

Vryl se mi ale do paměti při noclehu. 
Ten byl docela prostý: věřící z Modry na-
nosili do místnosti shromáždění slámu, 
na tu se daly deky a nocleh pro chlap-
ce byl připraven. A milý bratr Kořínek 
zaujal místo na spaní pro mne v neob-
vyklém místě – pod klavírem, nebo pod 
stolem, už to přesně nevím. „Já to znám,“ 
prohlásil tehdy to, co se mi hluboce vry-
lo do paměti. „Jakmile se zhasne, začnou se 
přemisťovat prostorem různé věci… a to mi 
není zapotřebí!“ Nevím už, kolik věcí se 
přemisťovalo, vím, že tam bylo legrace 
kopec, ale jsou to první slova bratra Ko-
řínka, která mi utkvěla v paměti.

Tenkrát jsem tedy zaregistroval, že 
existuje bratr Karel Kořínek. Co pro mne 
bude později znamenat, jsem tehdy vů-
bec netušil. Neměl sice přímý podíl na 
mém obrácení – ale později, zejména na 
spanilé jízdě v Polsku v roce 1964, a pak 
zejména během mé dvouleté vojenské 
služby a studia, mne zásadně ovlivnil.

A pokud byste se o něm chtěli do-
zvědět něco víc – doporučuji knihu jeho 
článků v časopise Živé slovo „Vrať se 
na hlubinu!“ anebo si o něm a jeho milé 
manželce můžete přečíst v knize „Násle-
dujte jejich víru!“

Památka spravedlivého je opravdu 
požehnaná (viz Př 10,7). A to i po dese-
tiletích!

Tak takový byl bratr Kořínek, 
obětavý, až do konce miloval.
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Vzpomínka na

Vzpomínáme s láskou na bratra Petra 
Ševčíka. Narodil se 10. 12. 1969, vyrostl 
v dětském domově ve Vizovicích. Vystu-
doval Střední zemědělskou školu, poz-
ději Vysokou školu zemědělskou v Brně.

Oženil se s Hankou Šimkovou, dce-
rou manželů Miloslava a Zdeny Šimko-
vých, pocházejících z Vizovicka. Mají 
spolu celkem 7 dětí, syna Davida a 6 
dcer – Terezku, Klárku, Nelu, Peťku, 
Sáru a Ráchel. Pracoval jako učitel na 
jedné křesťanské škole ve Zlíně, pozdě-
ji učil na základní škole ve Vizovicích. 
Bydleli se svou manželkou a dětmi ve 
Vizovicích na Nádražní ulici, kde bývalo 
shromáždění Křesťanského sboru, než 
se nalezla místnost pro sbor (nejprve na 
faře ČCE, později v Orlovně).

Po problémech, které měl pro své 
poctivé a pravdivé vystupování ve škol-
ství, ukončil svou učitelskou kariéru 
a nastoupil do gumáren Continental 
v Otrokovicích, kde pracoval až do doby 
těžkého onemocnění. Před mnoha lety 
napsal své svědectví, které zde znovu 
uvádíme.

Svědectví
Rád bych Vám řekl o tom, jak jsem se 

setkal s Pánem Ježíšem Kristem. Můj ži-
vot nebyl od počátku radostný. Moji rodi-

če, se kterými jsem žil do svých pěti let, 
se o Boha nezajímali. Protože se o mne 
a o moje čtyři bratry nedovedli postarat, 
byli jsme jim odebráni a umístěni do dět-
ského domova ve Vizovicích. Tam jsem 
žil až do svých 20 let. Byla to velmi tvrdá 
životní škola, kde se člověk zatvrdí vůči 
světu, lidem a všemu, co ho obklopuje. 
Chybí mu nejvíce láska nejbližších – ro-
dičů. Ačkoliv mne rodiče opustili, Bůh 
neopouští. Jak říká Bible: „Ačkoli otec 
můj a matka má mne opustili, Hospodin 
však mne k sobě přivine.“ (Ž 27,10) V té 
době jsem to ale nevěděl. Bůh za mnou 
posílal mého dědečka, který se za svou 
víru nestyděl, i když byla hluboká tota-
lita, a vydával svědectví o živém Bohu 
každému, tedy i mně. Často za námi 
jezdil do domova a zval nás na nedělní 
shromáždění. Protože jsem byl malý, 
v paměti mi utkvěla pouze modlitebna, 
obřad, čtení z Božího slova a zpívání pís-
ní. Mnoha věcem jsem tehdy nerozuměl.

V domově se nám snažili vymazat 
z paměti rodiče i prarodiče. Snažili se 
nás přesvědčit, že Bůh neexistuje a z vě-
řících lidí si dělali posměch.

Na střední zemědělské škole jsem 
se setkal s věřícími spolužáky. Dali mi 
číst Nový zákon a povídali mi o Bohu. 
Vnímal jsem to spíše rozumem a mnoha 

věcem jsem nerozuměl. Ve svých dvaceti 
letech jsem nastoupil na Vysokou školu 
zemědělskou v Brně. Stále jsem hledal 
lásku u lidí. Myslel jsem si, že ji najdu, 
ale vždy jsem se zklamal. Dědeček si se 
mnou hodně povídal o Bibli a o Pánu Je-
žíši. Také mne pozval do shromáždění 
Křesťanského sboru ve Zlíně. Když jsem 
do tohoto shromáždění přišel poprvé, 
všichni mi s úsměvem podávali ruku. 
To pro mne byl šok, protože jsem na to 
nebyl zvyklý. V domově s námi zacházeli 
tvrdě. Začal jsem více přemýšlet o Bohu. 
Četl jsem si Bibli a studoval jsem křes-
ťanskou literaturu. V té době jsem uvě-
řil rozumově, že Bůh je. Ale mé srdce 
zůstalo tvrdé, kamenné, uzavřené samo 
do sebe. V roce 1991 jsem se dostal na 
jednu křesťanskou svatbu do Jeseníku. 
Bylo to všechno pro mne nové. Nejvíce 
na mne zapůsobil jejich příkladný život, 
jaký jsem kolem sebe neviděl. Četl jsem 
v jejich očích zvláštní skrytou radost ze 
života a pokoj. Já jsem byl však v nitru 
smutný, protože Pán Ježíš nebyl mým 
Zachráncem.

Jednu noc jsem nemohl usnout a stá-
le jsem přemýšlel o Pánu Ježíši a o tom, 
že zemřel za mé hříchy. Přitom jsem si 
uvědomil své hříchy. Poklekl jsem a jed-
noduše svými slovy jsem ho v modlitbě 

Petra 
Ševčíka
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klára bŘEŠťáková

poprosil o odpuštění všech mých hříchů 
a poděkoval mu, že trpěl a zemřel i za 
mne. On mi odpustil a dal mi nový život. 
Protože Bible říká: „jestliže doznáváme 
své hříchy, on je věrný a spravedlivý, že 
nám hříchy odpouští a očišťuje nás od 
každé nepravosti…“ (1 J 1,9) a na jiném 
místě čteme: „Kdo věří v Syna, má život 
věčný.“ (J 3,36). Bůh se dotkl mého tvrdé-
ho srdce. Do mého nitra vnikla láska, ra-
dost a pokoj, pramenící z Božího odpuš-
tění. Osvítila mě velká zář – bylo to Boží 
světlo. Byl jsem šťastný jako dítě v mat-
čině náručí. Pán Bůh mi dal to, co jsem 
ve světě marně hledal a nenašel – lásku. 
Můj život se zcela změnil. Začal jsem žít 
životem víry, důvěry v Pána Ježíše a jeho 
slovo. On mi pomohl urovnat i vztahy 
k mým rodičům. Nebylo to lehké, ale dal 
mi sílu jim bezpodmínečně odpustit. Teď 
máme mezi sebou pěkný vztah.

Vzpomínka na tatínka
Všechno to začalo v květnu 2018. 

V tom mém bezchybném, nádherném, 
nenarušeném světě mi volá moje sestra 
Peťa, že náš tatínek má rakovinu. Bůh 
tohle přece nedopustí! Kolik lidí bylo 
už z rakoviny uzdraveno… Můj taťka 
přece bude uzdraven! To bylo mé vyzná-
ní, to byla má modlitba.

Po celý následující rok měl taťka 
různé výkyvy. Napřed hrozně zhubnul 
a vypadalo to, že je na konci svých sil, 
ale díky naší mamince, podpoře z rodi-
ny, ale především víře v Boha začal bo-
jovat a upínat se na jedinou naději, kte-
rou nacházel v Ježíši. Jeho stav se začal 
zázračně zlepšovat. Stále chodil na che-
moterapie a dodržoval léčbu, respektoval 
lékaře, ale moc dobře věděl, kdo má sku-
tečnou moc uzdravit.

V sobotu 3. 8. 2019 mě vedl v náš 
svatební den k oltáři a vždy, když na to 
vzpomenu, se mi chce plakat. Můj ta-
tínek měl odvést šest dcer a odvedl jen 
jednu. Zrovna mě. Nechápu to, ale jsem 
vděčná. Byl to velmi důležitý moment.

Taťka byl muž víry, hrdina. Věřím, 
že i díky tomu, že měl skutečnou touhu 
žít a bojovat, to opravdu dotáhl až na 
moji svatbu, kde vypadal lépe než kdy 
jindy. Taťka model. Byla jsem tak pyšná!

Konec února 2020 a začátek břez-
na bylo bojové období. Nespočet lidí se 
přidalo do boje k nám. Taťka strávil dva 
týdny v nemocnici. Po celé dva týdny 
jsme se modlili, chválili a četli Boží slovo 
a zase se modlili. Mamka byla v neustá-
lém napětí, protože v nemocnici se tať-
kův stav den ode dne zhoršoval. Zjistili, 
že má také plicní embolii a taťkovi začal 

„docházet kyslík“. Těžko se mu mluvi-
lo, pořád kašlal a velmi ho to trápilo. 
I přesto, v tomto nepopsatelně bolesti-
vém a náročném stavu vyhlašoval, že Je-
žíš je Pán, že spolu s ním bojuje, dává mu 
pokoj a stojí po Jeho boku.

Ve středu 11. 3. si mamka koneč-
ně odvezla svého milovaného muže 
domů, zajistila domácí hospic, uvolnila 
se z práce a začala se o našeho tatínka 
spolu s námi dennodenně starat. Deset 
dní mamka převážně s Terkou pečova-
ly o taťku, udržovaly ho, dávaly mu tu 
nejlepší péči, tišily bolesti a dávaly mu 
komfort, který by neměl nikde na světě. 
Já s Peťkou jsme se o taťku staraly du-
chovně. Náš tatínek miloval režim, den-
ní rutinu. Každé ráno si četl různá ran-
ní čtení, Boží slovo a poslouchal chvály. 
I v posledních dnech byl velmi důsledný 
a trval na svých rituálech. Četly jsme mu 
spolu s Peťkou každé ráno, večer a často 
i přes den z Bible, především Žalmy.

Do posledních chvil jeho života měl 
tatínek čistou mysl. V přítomnosti Terky, 
mamky a mě se taťka naposled nade-
chl, vydechl… a s naprostým pokojem 
bez bolesti odešel do svého nebeského 
domova za svým Otcem, dobrým Bo-
hem. Odešel 21. 3. ve 22:00, obklopen 
svou rodinou, která po celý zbytek večera 
(kromě Ráchelky, která spinkala) chváli-
la a děkovala za ten dar, za život našeho 
taťky, manžela, který nám byl do posled-
ních chvil povzbuzením v pevné víře, 
bojovnosti a vytrvalosti, a také vzorem 
a světlem mnohým, které ve svém životě 
potkal.

Budeš nám chybět, ale my se ve víře 
a naději těšíme na setkání doma v nebi, 
kam jsi nás, tati, předešel.

Pohřeb byl nádherným, silným zážit-
kem a rozloučením. Teď už je ale čas dě-
lat taťkovi radost a pokračovat v našich 
životech, v práci, na místech, kam nás 
Bůh postavil.

Závěrem chci říct, že se modlím hlav-
ně za Ráchel a Sáru, aby Bůh tak nadpři-
rozeně vyplnil taťkovo místo, aby mohly 
cítit, že jejich nebeský Otec je stále s nimi 
a že jejich tatínek je navždy v nich.

Děkuji moc za vás všechny, kdo jste 
se modlili, stáli při nás nejen teď ale i bě-
hem taťkova života. Vážíme si vás, veške-
ré praktické pomoci a jsme opravdu moc 
vděčni.

Bůh je dobrý. Byl, je, a vždy bude.

Redakčně zkráceno
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glosa

irena zeManoVá

Barevný svět
Jednou jsem byla na dovolené v pří-

jemném horském prostředí. Odpoledne 
jsem vyšla ze zotavovny a před sebou 
měla krásný výhled do krajiny. Přede 
mnou se prostírala zvlněná pole obilí, 
na posečených loukách se v dáli sbíhaly 
kopky sena, výhled byl ohraničen zales-
něnými kopci, vše zalito odpoledním 
sluncem. Prostě nádhera. Hluboce jsem 
si uvědomila, jak velice nás Bůh obo-
hatil tím, že můžeme rozeznávat barvy 
a vnímat perspektivu – co je blízko a co 
dál. Fakt je, že některá zvířata vnímají 
větší spektrum barev, ale zase nemají 
třeba to, co my k životu potřebujeme víc 
než vnímat infra… nebo ultra… záření.

Žijeme v krásném barevném světě. 
Skutečně i obrazně. V „minulé době“ 
bylo všechno nějak černobílé nebo 
šedé. Paneláky všechny stejné, až jsem 
se jednou divila, že děti na sídlišti trefí 
domů: ulice stejné, domy stejné, vcho-
dy stejné, vevnitř se lišily jen boty před 
dveřmi v jednotlivých poschodích.

Všechno bylo jisté, zákonem zaru-
čena práva a svobody pro všechny. Tak 
mě taky jednou napadlo, že bych byla 
někdy raději černochem v Americe. 
Tam vědí, že nemohou do všech parků, 
že v dopravním prostředku nemohou 
sedět kdekoli a podobně – aspoň tak 
nám to ve škole říkali. Já ani moji bratři 

jsme studovat nemohli, i když jsme na 
to právo a prospěch měli. To byla černo-
-bílá realita.

Teď je všechno barevné. Paneláky 
jsou různé, balkony mají různé, na no-
vých ulicích jsou různé domy – i když 
podle stejných stavebních podkladů. 
Všechno je pestřejší, někdy velmi vkus-
né.

Každý hájí svoje právo a svoji svo-
bodu. Žijeme v postmoderní době. Před 
tím byla tedy doba moderní.

Docela nedávno jsem slyšela názor-
ný výklad rozdílu: Dříve skoro v každé 
rodině, kde měli kluka, měli stavebnici 
MERKUR. Výborná věc. V pevné krabi-
ci v různých přihrádkách množství růz-
ně dlouhých a různě barevných, ale stej-
ně širokých a pravidelně děrovaných 
kovových lišt, ze kterých se podle plán-
ků dalo postavit mnoho pro kluky dů-
ležitých a potřebných věcí. V současné 
době znají všichni LEGO. Dá se koupit 
třeba dvě kila různě barevných různě 
pravidelných součástek, ze kterých si 
každý může postavit to, na co má prá-
vě náladu a fantazii – však to znáte. Bez 
plánků a radění.

A taky žijeme rychleji. Často slyší-
me: „Nemám čas…“ nebo „Promiň, nesti-
hám…“. Někdy se mluví o cestě života 
/ cestě životem. Dříve to snad byla víc 

prošlapaná cesta lesem či náročnější 
cesta polní. Dnes se spíš vezeme po ně-
jaké asfaltce, Ale pozor – i na té k nám 
mluví barvy! Středová bílá plná čára, 
kde se nemá předjíždět, na rozdíl od 
bílé čáry přerušované, v tom úseku se 
předjíždět může. A co když na přejezdu 
kolejiště bliká červená barva? Zvlášť ba-
revně k nám mluví i semafor. Jeho řeči 
musí rozumět každý účastník silničního 
provozu, pokud chce přežít nebo nechce 
přijít k úrazu.

Bůh nás pro život na barevné zemi 
vybavil vnímáním barev. Pro cestu živo-
tem dal svým dětem schopnost vnímat 
rady a pokyny svěřené do Jeho Slova. 
Známe je, abychom se mohli jimi řídit 
a respektovat je na své cestě životem? 
Různé „havárky“ mohou být – a jsou – 
i v životě křesťana!

Žijeme ve velmi hlučné a barevné 
době. Všude kolem nás něco hlučí, září 
a bliká, klidně nás může něco oslnit, 
když změníme směr pohledu.

Jsme účastníky silničního provo-
zu. Rozumíš barvám na semaforu, kte-
rý nám dává do cesty milující OTEC 
a PÁN?

Moc přeji vám i sobě, abychom vě-
děli, kdy jít, kdy stát či změnit směr 
a kdy je čas čekat.
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glosa, báseň

Jana MJarTanoVá
Bola jedna krajina a v tej krajine sa 

už roky strácala voda, neustále jej ubú-
dalo. Prešlo veľa času a ľudia pomaly 
zabúdali, čo je to napiť sa plnými dúš-
kami, nevedeli ako sa zbaviť smädu. Ľu-
dia vodu postupne prestali hľadať a na 
smäd si zvykli.

V krajine žil jeden muž, ktorý to ale 
nechcel vzdať. Chodil po lese a hľadal 
vodu, aby tak zachránil svoj život aj 
život svojej rodiny. Hľadal, ale márne. 
Hľadal sám svojimi snahami.

Jedného dňa už bol bez síl, už neve-
del hľadať ani rozumom ani behaním po 
lesoch, všetko bolo márne a zbytočné, 
lebo život bol stále v ohrození. Netešilo 
ho zdravie, netešil ho majetok, jeho zá-
ľuby, netešila ho jeho manželka ani deti, 
netešila ho úspešná práca, lebo vedel, že 
to všetko je len krátkodobé a bez vody 
navždy zahynie. Ako tak kráčal po lese 
unavený a smädný, prišiel na miesto, 
kde často chodieval so svojimi starý-
mi rodičmi. Spomenul si na ich život, 
ako prosievali Pána Ježiša, keď im bolo 
ťažko, modlili sa k Nemu, ako čítavali 
z Biblie, ako si spievavali piesne na osla-
vu Pána Ježiša.

Nabral teda odvahu a skúsil sa k Pá-
novi Ježišovi modliť, aj keď to ešte nik-
dy nerobil. Najskôr nevedel nájsť slová, 
ale potom Mu porozprával všetko, čo 
ho trápi. Povedal Mu, ako žije bez vody, 
aký je smädný, ako túži nájsť výdatný 
prameň vody, ktorý by zachránil jeho 

aj celú jeho rodinu navždy. Sám to ale 
nedokáže, potrebuje Jeho pomoc. „Hľa-
dám ťa hneď za svitania. Moja duša žízni 
túžbou po tebe; moje telo prahne po tebe vo 
vyschnutej zemi a zomdlenej bez vody.“ (Ž 
63,2)

Nevedel, či tá modlitba mala nejaký 
význam. Potom sa však stalo niečo vý-
nimočné. Raz, keď išiel na prechádzku, 
hneď na okraji lesa blízko miesta, kde 
býval, zbadal mokrú mláku. Začal hra-
bať a hrabať, hlbšie a hlbšie. Z vnútra 
vytryskol veľký prúd, muž našiel vodu, 
našiel, čo hľadal, dostal, o čo prosil, je 
zachránený od smädu. Mal obrovskú 
radosť a vďačnosť. Pil, pil a pil. „Proste, 
a bude vám dané; hľadajte a nájdete… lebo 
každý, kto prosí, berie; kto hľadá, nachád-
za.“ (Mt 7,7-8)

Utekal to rýchlo povedať svojim naj-
bližším, aby aj oni mohli piť z tej úžas-
nej vody, aby boli zachránení. Prišiel 
k svojej manželke, deťom, rodičom, sú-
rodencom, známym a hovoril im o vode, 
ktorú našiel. Na jeho veľké počudova-
nie, rodina, ani známi mu neverili. Pove-
dali mu, že to predsa nie je možné, takú 
vodu nie je možné len tak jednoducho 
nájsť. Neverili mu ani to, keď tvrdil, že 
tá voda tam už je, už je všetko nachysta-
né, pripravené, stačí prísť k vode a piť, 
smäd potom zmizne navždy. Miesto je 
blízko, stačí tak máličko, len vykročiť!

V takejto krajine žijeme aj my dnes. 
Možno sme si už zvykli na prítomnosť 

smädu – na to, že nám k skutočnému 
šťastnému životu niečo chýba, že nám 
náš život niečo komplikuje. Slovko 
smäd by sme pokojne mohli nahradiť 
slovom hriech, ktorý nám nikdy nedo-
volí žiť skutočný, pravý život.

Ale dobrou správou je, že voda je 
stále tu, je pre nás pripravená, pre všet-
kých, ktorí ju úprimne hľadajú. Jediná 
skutočne živá Voda, ktorá dokáže zbaviť 
hriechu navždy, je Pán Ježiš Kristus.

Už ste prišli k tejto Vode a napili sa? 
Pán Ježiš povedal: „Ja dám tomu, kto 
žízni, z prameňa vody života zadarmo.“ 
(Zj 21,6) „A kto žízni, nech príde, a kto 
chce, nech berie vodu života zadarmo.“ 
(Zj 22,17) Stačí len prísť za Pánom Ježi-
šom, vyznať Mu svoj hriech a poprosiť 
Ho o túto živú Vodu!

Krajina bez vody

Ranný svit
Počula som za ranného svitu

Tvoje slovo, znelo ako sen:

„Miluj len mňa celým svojím srdcom,

potom ti dám o čo prosíš, ver!“

 

Pohladil si moje vlasy lúčom,

čo prenikal cez okno ku mne.

Oblialo ma nevýslovné blaho,

kým si pri mne po celý čas bdel.

 

Chrániš moju dušu pred modlami,

ktoré ma chcú obrať o Teba.

Svojou láskou moje hriechy zmývaš.

Len Ty, Ježiš… nič viac mi netreba.

 

M. B.
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úvaha k tématu

Pestré farby 
                 stánku zmluvy
predobrazy na život 
a dielo Pána Ježiša Krista

Hospodin, Stvoriteľ neba i zeme, 
tvorstva a ľudstva, je i Pôvodca a Tvor-
ca všetkej pravej krásy. Táto skutočnosť 
sa zračí v celom Jeho stvorení, ktoré je 
krásne. V širokom zmysle je to von-
kajšia krása, ktorú vnímame svojimi 
zmyslami: krása, príjemnosť a ľúbez-
nosť tvarov a farieb, zvukov a vôní. 
Popri nej v korune svojho tvorstva, 
v ľuďoch, Pán Boh stvoril aj vnútornú 
krásu v ich duši a duchu. Duševnú krá-
su dokážu vnímať všetci ľudia. Duchov-
nou krásou Stvoriteľ naplnil svoje dielo 
spasenia. Je to krása, vytvorená Svätým 
Duchom, ktorú dokážu vnímať ľudia, 
čo sú Ním naplnení. Túto duchovnú 
krásu Hospodin predstavoval už i za 
Starej zmluvy, ktorú uzavrel s Izraelom. 
Obrazne ju približoval svojmu ľudu cez 
krásu zhmotnenú v objektoch, ktoré 
boli súčasťou svätoslužby Jemu. Jed-
ným z nich bol i stánok zmluvy. V rám-
ci našej témy chceme sa zamyslieť nad 
tým, ako je v ňom, osobitne v jeho far-
bách, predstavená duchovná krása Pána 
Ježiša Krista.

Stánok zmluvy mal vonkajšie roz-
mery približne 15 x 5 x 5 m. Z toho 
tvorila svätyňa 10 x 5 x 5 m a veľsvätyňa 
5 x 5 x 5 m. Zvonku bol prikrytý tromi 
vrstvami zvieracích koží. Spodnú z nich 
tvorili kože kozie, strednú baranie za-
farbené na červeno a vrchnú kože podľa 
originálu tachašie. Nevieme určite, aké 
zviera to bolo, či jazvec alebo jemu po-
dobný druh. Či táto vrchná prikrývka 
stánku mala navrchu šedú alebo inú 
srsť, tvorila zvonku jednotvárne pri-
krytie stánku – nič na pohľad krásne. 
Aj v tom bol Hospodinov zámer a pre-
dobraz na Mesiáša – krása stánku mala 
byť v jeho vnútri. (Iz 53,2; Ex 25,10-40; 
26,1-37; Žd 8,5; 9,1-10)

K stánku zmluvy v širšom zmysle 
patrilo nádvorie ako jeho prvá a najväč-
šia časť. Malo dĺžku z východu na západ 
približne 50 m, šírku zo severu na juh 

25 m a plochu 1250 m2. Tá bola ohrani-
čená plotom z medených či bronzových 
stĺpikov vysokých 2,5 m, vzdialených 
od seba 2,5 m a na nich zavesených bie-
lych plachiet s výškou 2,5 m. Na nádvo-
rí medzi jeho vchodom a stánkom stál 
najprv drevený oltár obložený mede-
ným či bronzovým plechom s rozmermi 
2,5 x 2,5 x 1,5 m. Za ním, bližšie k stán-
ku, bolo medené či bronzové umývad-
lo. Oltár slúžil na obetovanie zvieracích 
obetí a umývadlo na umývanie rúk kňa-
zov a levítov.

Vnútorná prikrývka stánku bola ut-
kaná z jemného súkaného ľanu, ktorý 
bol biely (osnova prikrývky) a z troch 
útkov prikrývky, motúzov, ktoré mali 
farbu modrú, červenú a purpurovú. 
Tieto 4 farby predobrazne zobrazovali 
4 vlastnosti charakteru Mesiáša Ježiša 
ako dokonalého človeka v Jeho živote 
na zemi. Spolu vytvárali rámcový pre-
dobraz o Jeho živote a diele. Rovnaká 
ako táto prikrývka bola opona, ktorá od-
deľovala veľsvätyňu od svätyne. A také 
isté boli aj závesy na vchode do stánku 
a do nádvoria stánku.

Biela farba je obraz dokonalej čisto-
ty charakteru a života Ježiša Krista ako 
Syna človeka, žijúceho v ľudskom tele 
na zemi. On bol dokonale svätý, oddele-
ný od všetkého nečistého, a zároveň za-
svätený pre všetko čisté a dobré. V Ňom 
ani na Ňom nenašiel miesto žiadny 
hriech. Preto sa mohol stať bezvadným 
Božím Baránkom, dokonalou obeťou za 
hriechy všetkých ľudí. (1Pt 2,22-24)

Modrá farba (hyacintová) je farba 
neba, oblohy za jasných slnečných dní 
bez oblakov. Je to obraz nebeského pôvo-
du Ježiša Krista. On bol Boží Syn. Prvý 
človek, Adam, bol pôvodom zo zeme. 
Oproti nemu Mesiáš Ježiš je ten dru-
hý človek, sám Pán z neba. (1 K 15,47) 
V celom svojom pozemskom živote On 
prejavoval tento svoj nebeský pôvod 
a charakter. (Jn 3,13) Zvestoval ľuďom 

nebeské kráľovstvo, učil ich, aký má ono 
charakter a aké zvláštne v ňom platia 
zákony. (Mt 5,1-12)

Červená farba je farba krvi, najmä vo 
výraznom šarlátovom odtieni. Ale ten je 
v Biblii aj farbou hriechov. (Iz 1,18). Ako 
farba krvi aj hriechov ukazuje na smrť, 
ktorá je odplatou za hriech. Ale zároveň 
zobrazuje krv Božieho Baránka, vyliatu na 
Jeho kríži. Tá očisťuje kajúcich a veria-
cich hriešnikov od každého hriechu. Pán 
Boh ich pre ňu ospravedlňuje, vyhlasuje 
ich za spravodlivých aj spasených a pri-
jíma ich za svoje milované deti. (Žd 9,1; 
4 1 J 1,9)

Purpurová farba je kráľovská. Je to 
farba kráľovského rúcha. Preto zobrazuje 
Ježiša Krista ako Kráľa kráľov v Jeho zvr-
chovanej kráľovskej dôstojnosti. Jej prí-
buznosť so šarlátovočervenou farbou 
pripomína, že On sa stal Kráľom kráľov 
cez svoje krvácanie a smrť na kríži. (Jn 
19,2 SEP) Je to farba Bohom vzkriesené-
ho a osláveného Pána, ktorému Otec dal 
všetku moc na nebi aj na zemi a ktoré-
mu ako najvyššiemu Kráľovi podrobí 
všetkých vládcov a všetky krajiny na 
zemi.

Zlatá farba bola ako piata pridaná 
k štyrom farbám vnútornej prikrývky. 
Na jej strednej časti, ktorá bola na stro-
pe stánku, boli umelecky znázornení a zla-
tými niťami vyšití cherubíni. Zlatá farba 
predstavuje večnú Božiu a Kristovu slávu. 
Lebo zlato je žiarivé, drahocenné a ne-
menné v čase. Mesiáš Ježiš je Kráľ slávy. 
(Ž 24,9-10) Na strope stánku bolo zlato 
iba v maličkom množstve ako jemná, 
krásna výšivka. V oveľa väčšom množ-
stve bolo na stenách stánku *z dreve-
ných rámov, ktoré boli celé pokryté zla-
tom asi v tekutom stave. Zvnútra bolo 
cez tieto rámy za nimi vidieť štvorfa-
rebnú prikrývku stien, rovnakú ako na 
strope, ale bez cherubínov.

Rovnako ako *rámové steny bolizla-

* Takto označené vyjadrenia obsahujú odôvodne-

nú predstavu autora tam, kde Písmo nehovorí 

o vzhľade príslušnej častí stánku. Obrázky sú 

na str. 35.
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tom pokryté aj zariadenia 
stánku z dreva šitím: stôl 
pre predkladané chleby, 
kadidlový oltár a truhla 
zmluvy bez pokrývky. Ale 
z čistého zlata bol sedemra-
menný svietnik s lampami 
na ňom a pokrývka truhly 
zmluvy zvaná zľutovnica 
s dvomi cherubínmi slávy 
na nej. (Ex 25,22; Žd 9,5) 
Svietnik aj zľutovnica boli 
odliate vcelku z čistého 
zlata. Umelci ho na ne 
spotrebovali najviac. Dre-
vo šitím (agátové) svojou 
trvanlivosťou zobrazovalo 
stálosť charakteru človeka 
Ježiša.

Služba kňazov v stánku. 
Kňazi slúžili na nádvorí 
a vo svätyni stánku vo dne 
i v noci. Striedali sa v tejto 
službe. Jej veľká väčšina 
bola pri obetovaní obetí na 
medenom či bronzovom 
oltári. Do svätyne vchádza-
li iba keď pálili kadidlo na 
kadidlovom oltári, keď vy-
mieňali predkladané chle-
by na stole za nové a keď 
dopĺňali olej v lampách 
svietnika, zhasínali, čistili 
a zapaľovali ich. Do veľ-
svätyne mohol vstúpiť iba 
veľkňaz, a to len raz v roku 
s krvou obete za seba a za 
celý národ. (Lv 16,29-34; 
Žd 9,6-7)

Hospodinova krása 
v stánku bola viditeľná vo 
všetkom. (Ž 27,4) Svetlo 
lámp svietnika sa odráža-
lo od *pozlátených rámov 
stien stánku. Na druhej 
strane ho štvorfarebná 
pokrývka čiastočne po-
hlcovala a tak tlmila. To 
spoluvytváralo v stánku 
zvláštne príjemné svetelné 
prostredie. Štvorfarebná 
prikrývka stien a stropu 
v kontraste s ožiareným zlatom na *rá-
mových stenách alebo bez neho na stro-
pe vytvárala zo všetkých strán zvláštnu 
kulisu okolo kňazov, ktorí v stánku 
svätoslúžili. Zlatom vyšití cherubíni na 
štvorfarebnej prikrývke stropu vo výš-
ke 5 metrov nad podlahou pri každom 
pohľade hore pripomínali stálu Hos-

podinovu vládu, uskutočňovanú aj cez 
tieto nebeské bytosti. A ako príkry kon-
trast proti tomu: pri pohľade dole bol 
piesok púšte na celej podlahe s plochou 
asi 50 m2. Nevieme, ako pestrofarebnú 
krásu stánku vnímali kňazi, ktorí v ňom 
slúžili. Či si po dlhom čase služby už na 
ňu zvykli a zovšednela im. Alebo ich 

z času na čas oslovovala znova tak, že 
si ju vedeli oceniť a byť vďační za ňu aj 
za svoju službu uprostred nej. Kiež by aj 
nás oslovovala krása Božieho stvorenia 
i spasenia a osobitne duchovná krása 
nášho Spasiteľa a Pána, Ježiša Krista!



 
Pýtate sa ma na dôkaz o Božej existencii?
Pozrite sa na ľaliu
a nechajte sa chvíľu opájať jej vôňou.
Musíte uznať,
že nemohla vzniknúť len tak
a rozvoňať sa sama od seba.
Roztvorený snehobiely kalich,
žlté ozdobné piestiky,
zelená dekorácia
svojráznych listov.
A tá prenikavá vôňa…
 

Chcete vidieť dôkaz Božej existencie?
Pozrite sa na spaseného človeka.
Biele rúcho neviny,
pečať Svätého Ducha,
prenikavá vôňa Kristovho života.
To je dielo Božej lásky.
 
Na začiatku leta sa dívam na kvety ľalie,
vdychujem jej neporovnateľnú arómu
a modlím sa:
Pane môj, keby som tak bol jednou z nich.
Nech svet pozná, že si.
Nech svet vidí, že je tu vykúpený kresťan.
Nech Ťa poteší vôňa mojej zachránenej duše
po celé večné leto…

Ján Kučera
Projekt 2000
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