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Daniela Zemanová ze sebe vyzařu-
je laskavost, ta pramení z pevné víry 
v Boha. Ona ví, že se Bůh zajímá o její 
život. Naše povídání je nejen o laska-
vosti, ale také se spolu ohlížíme zpět.

Dani, co dělat, aby bylo mezi 
námi více laskavosti a lásky?

Mám za to, že laskavost je vněj-
ší projev našeho vnitřního nastavení. 
Když je ve mně zabydlená Boží láska, 
pak je přirozené ji spontánně ukázat 
svému okolí.

Třeba jen v drobnostech – v úsmě-
vu, vlídném slovu, trpělivém naslou-
chání, sebemenší pomoci. Nakonec už 
léta zakouším, s jakou láskou se mnou 
jedná Pán Ježíš. Po letech života s ním 
by asi bylo divné nepřevzít aspoň něco 
ze způsobů jeho jednání.

Na kuchyňské lince jsem měla 
dlouho kartičku s veršem z Ef 4,29–32: 
„Z vašich úst  ať nevyjde  ani  jedno  špatné 
slovo, ale vždy  jen dobré, které by pomoh-
lo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo 
milost.“

Určitě hraje roli také rodinná výcho-
va. Naučit děti zdvořilosti a pěknému 
chování umí i nekřesťanští rodiče. Ti 
naši to mají, díky Boží pomoci, snazší.

Můj tatínek velice dbal na zdvoři-
lost. Ale nejsilnější podnět k pochope-
ní, co laskavost opravdu znamená, byla 
atmosféra v našem žambereckém shro-
máždění, kam jsem chodila od malič-
ka s maminkou. Zosobňoval ji pro mě 
(mimo všech ostatních) „strýček“ For-
mánek. Miloval děti a předal nám lásku 
k Pánu Ježíši jako dobrému Pastýři, kte-
rý své ovečky něžně vodí a chrání před 
nebezpečím zvenčí. Hřálo mě vědomí, 

že jsem jednou z nich.

Téměř celý život jsi součástí 
brněnského křesťanského sboru. 
Co pro tebe tento sbor znamená?

V době státního zákazu shromažďo-
vání v Křesťanských sborech v letech 
1951–56 jsem v Brně studovala. Tehdy 
jsem s nadšením objevovala zázemí 
sboru. Osobně jsem postupně poznala 
skoro většinu věřících v utajovaných 
domácích skupinkách a řadu věřících 
studentů, kteří se tu sešli z nejrůzněj-
ších koutů republiky. Byl to nádher-
ný čas nejen studentského života, ale 
i biblického a duchovního vzdělávání. 
Zvýšená opatrnost při setkávání tomu 
dodávala zvláštní půvab.

Po svatbě s Petrem v r. 1964 jsem 
v Brně získala trvalý domov a sbor na 
„Šámalce“ je mou duchovní rodinou. 
Přijdu tam vždycky k prostřenému sto-
lu s nabídkou „chleba z nebe“. Chodit do 
sboru z povinnosti kvůli lidem nebo 
jen občas na nějaké přitažlivé kázání? 
To neznám. Boží slovo je pro mě důvod 
k tomu, abych se zamýšlela a rozpozna-
la, co je Boží vůle a pokyn pro mne prá-
vě teď. Snadno zapomínám a slovo, kte-
ré jen slyším, se mi rychle vytratí z mys-
li; dělám si tedy poznámky a doma se 
k nim čas od času vracím.

Sbor jsou samozřejmě i lidé, bratři 
a sestry. Je to nejen příležitost najít mezi 
nimi spřízněnou duši a navázat krásná 
přátelství, ale i vyšší škola s někdy i ná-
ročnými předměty. V překladu J. Kurze 
verš 1 J 3,16 zní takto: „Z Kristova života 
tady  na  zemi  jsme  poznali,  co  je  opravdo-
vá láska: Abychom my mohli žít, položil on 
za nás na kříži svůj život. I my musíme být 

hotovi obětovat za své bratry a sestry třeba 
i život.“

Myslíš si, že to má dnes mladá 
generace těžší, než v čase tvého 
mládí?

Asi ano. Možná to vidím zjednodu-
šeně, ale zdá se mi, že tenkrát byla vol-
ba, čemu věřit a čemu ne, jednodušší 
než dnes – buď Bibli a Bohu, nebo teh-
dy uznávané ideologii, že náboženství je 
opium lidstva a Bůh neexistuje. Dnešní 
nabídka je mnohonásobně širší, barev-
nější a rafinovanější. Pro mladé lidi, kte-
ří hledají pro svůj život správný směr, 
je mnohem složitější a náročnější roz-
poznat pravdu a lež, čelit pokušením, 
nenaletět na rádoby zajímavé a lákavé, 
přesto však falešné nabídky různých 
učení a názorových proudů. Bible před 
nimi varuje.

Laskavost je vnější projev našeho 
vnitřního nastavení. 

Když je ve mně zabydlená Boží láska, 
pak je přirozené 

ji spontánně ukazovat svému okolí.

Co bys poradila mladým 
křesťanům, aby ve víře obstáli?

Opravdu mi dělá radost, když vidím 
teenagery, jak si Písmo na svých mo-
bilech čtou, a ještě větší ji mám z těch, 
kteří Bibli cílevědomě studují. Ono se 
to pak projeví i navenek. Jedno z tajem-
ství, které mně kdysi pomohl objevit 
Petr, je verš z 2 K 3,18, který v překla-
du J. Kurze zní takto: „A my všichni, kdo 
známe Krista  živou vírou, vidíme s odkry-
tou  tváří,  tedy  přímo  a  nezakrytě,  jak  se 
v Písmu zrcadlí jeho sláva. Přitom býváme 

Do redakce přišel mail, ze kterého vybíráme:
V příloze posílám příspěvek do časopisu 
– rozhovor s Danielou Zemanovou. Nějak jsme se 
rozpovídaly a je z toho dlouhé psaní, 
tak si nejsme jisté, zda jsme to nepřehnaly… 
Ale každopádně jsme si to povídání spolu užily.

Naplněný život
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Téma příštího čísla:

Zaskočeni dobou
Články k tématu příštího čísla, jakož i další 
příspěvky zasílejte do konce 
října/októbra 2020 na adresu 
odpovědného redaktora.
Děkujeme. Redakce.
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proměňováni do téže podoby… Tu proměnu působí Pán téměř bez našeho 
vědomí, jestliže o to skutečně stojíme.“

Obdivuji ty statečné z našich mladých, kteří víru sdílejí mezi 
svými vrstevníky i na veřejnosti, a zároveň se mezi staršími bratry 
a sestrami ve shromáždění pohybují s vědomím, že jsou jejich spo-
lupoutníky na cestě k nebi. Vždyť Pán Ježíš se modlil, „aby všichni 
byli jedno, jako ty Otče ve mně a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby 
uvěřil svět, že  jsi  ty mně poslal.“ (J 17,21) A apoštol Pavel připomíná: 
„Usilovně  hleďte  zachovat  jednotu  Ducha,  spojeni  svazkem  pokoje.“  (Ef 
4,3) To se týká všech věkových kategorií.

Prožila jsi zajímavý a naplněný život. Jaké období bylo pro 
tebe nejkrásnější?

Těžko hledám nějaké delší období, které by bylo to nejkrásnější. 
Spíš mám v paměti některé mimořádné události, kdy jsem se cítila 
neobyčejně šťastná, skoro jako v nebi.

Od malička jsem zakoušela Boží milost, ochranu a vedení. Samo-
zřejmě se vyskytly i trpké chvíle, zpravidla jako následek mých se-
lhání. Ve věku dospívání jsem mnoho večerů proplakala, když jsem 
prosila Pána Ježíše o nějaké znamení, že jsem opravdu zachráněná 
pro věčnost. Dostala jsem je, když jsem v Písmu objevila a konečně 
porozuměla verši: „Kdo slovo mé slyší a věří tomu, který mne poslal, má 
život věčný.“ (1 J 5,24) Vždyť ze srdce Pánu věřím – tedy mám. Jaké 
osvobození a radost! Bylo mně necelých 14 let.

O mnoho let později jsem byla služebně v Praze. Šla jsem po 
Národní třídě a bylo mi smutno. Cítila jsem se sklesle, nespokojená 
sama se sebou. Něco ve vztazích v širší rodině nebylo v pořádku. Ne-
čekaně jsem se potkala s Kájou Kořínkem, a protože bylo poledne, 
zašli jsme spolu na oběd. Rozhovor v tichu restaurace byl pro mne 
zásadní a přelomový. Poslouchala jsem se zatajeným dechem. Ozřej-
mil se mi kontrast mezi nesmírnou Boží obětující se láskou a mou 
vlastní malicherností. Díky za bratra, kterého si Pán použil k mému 
duchovnímu uzdravení.

Jiné nezapomenutelné zážitky jsou z doby, kdy jsme s Petrem 
byli pozváni do Švýcarska a projížděli naším Spartakem alpské prů-
smyky. Být spolu, tu a tam se zastavit a v údivu nad krásou kolem cí-
tit vrcholné souznění a vděčnost našemu Pánu, na to se nezapomíná.

Když se ve mně po desetiletém manželství ohlásil nově vznikající 
život a laboratoř to potvrdila, myslím, že jsem domů nešla normálně, 
ale přímo se vznášela nad zemí, opojená radostí. Bůh dává nečekané 
dary a zázraky se dějí.

Jaro letošního roku byl zvláštní čas. Objevila se pandemie 
koronaviru a ovlivnila životy mnoha lidí na celém světě. 
Jedním z průvodních jevů této doby byla i izolace od 
ostatních. Jak jsi tyto dny prožívala?

Děkuji Bohu za pokojný čas, prožívaný v tichu mého stinného 
pokoje, obklopená věcmi, které mi připomínají minulost, hlavně kni-
hami a dokumenty z cest, konferencí a návštěv. Kolik se toho nahro-
madilo a většinou už ztratilo význam!

Když něco příležitostně beru do ruky, připomínám si všechno to 
pěkné, co naše pozemské dny a roky zkrášlilo, obohatilo a co jsem se 
naučila. Nemám důvod reptat nebo si stěžovat, naopak si cením času 
k modlitbám a studiu Božího slova. Jak dobrý je Bůh!

Jako bonus jsou pro mě komentáře MacDonalda, překlad Bible 
Josefa Kurze a jiné. Nikdy nebylo tolik příležitostí a hlavně času jako 
právě teď. A když se oči čtením unaví, se zájmem se zaposlouchám 
do některých vybraných pořadů z TWR nebo CD.

K prožívání obtížných situací v našich životech cituji O. Cham-
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tiráž

Keď sa dnes použije pôvodne anglic-
ké slovo „online“, väčšina z nás si pred-
staví niečo, čo je na internete (nejaký 
dokument, formulár, prístup k banko-
vému účtu, rôzne komunikačné služby). 
Preklad z angličtiny by nás priviedol 
k fráze „na linke“ alebo „na drôte“ – to 
je trochu paradoxné, keďže naše pripo-
jenia do internetu sú väčšinou bezdrôto-
vé (Wi–Fi siete alebo mobilné dáta).

Pamätníci počítačového stredoveku 
si spomenú, že v dobe „pred interne-
tom“ slovko online označovalo niečo 
iné: svietiaca kontrolka online na tla-
čiarni nás informovala o tom, že zaria-
denie je pripojené k počítaču a schopné 
tlačiť, keď naň odošleme nejaký doku-
ment. Na druhej strane offline zname-
nalo, že máme problém: prerušené spo-
jenie, chybný kábel, zle nainštalovaný 
driver alebo nejakú inú patáliu. (Aj dnes 
sa ešte s takým významom pojmov 
stretneme, ale je to menšina prípadov, 
o čom svedčí aj frekvencia tematických 
príspevkov v tomto čísle časopisu.)

Zaujal ma ten starší význam slo-
va online. Ten šťastný a vôbec nie sa-
mozrejmý stav, keď je zariadenie (naj-
častejšie tlačiareň) pripojené a priprave-
né k činnosti, mi pripomína ten žiaduci 
(a tiež nie samozrejmý) stav duchovné-
ho spojenia, keď je veriaci človek „na 
príjme“ a schopný vnímať Božie oslove-
nie.

Prvá Samuelova kniha na konci 
doby sudcov hovorí o tom smutnom 
stave, keď bol izraelský národ offline. 
Slovo Hospodina bolo v  tých časoch vzác-
ne  a  prorocké  videnie  zriedkavé. (1Sam 

Na príjme
3,1 b) Bol to dôsledok stavu, keď v Izra-
eli nebolo kráľa. Každý robil, čo pokladal za 
správne.  (Sdc 21,25) Porucha bola v ich 
prijímači.

V situácii, keď duchovné elity to-
tálne zlyhali – kňaz Eli bol starý a jeho 
synovia skorumpovaní – Hospodin si 
vybral dieťa, malého Samuela. V noci 
naňho zavolal, a aj keď chlapec najprv 
nechápal, postupne sa naučil počúvať 
a odpovedať: „Hovor, Hospodin,  tvoj  slu-
žobník počúva.“ (1Sam 3,9) A Hospodin 
si svojho služobníka vycvičil, urobil 
z neho nielen svojho poslucháča, ale 
aj hovorcu. Hospodin  bol  s  ním  a  žiadne 
z jeho slov nezostalo bez úžitku. Celý Izrael 
od  Dánu  až  po  Beér–Šebu  si  uvedomil,  že 
Samuel  bol  ustanovený  za  Hospodinovho 
proroka. Hospodin sa ďalej zjavoval v Šile. 
Tam sa zjavoval Samuelovi vo svojom slove. 
Samuelovo slovo sa týkalo celého Izraela… 
(1Sam 3,19 – 4,1) Národ bol znova on-
line.

O tisíc rokov neskôr sa odohrala 
v niečom podobná situácia. Po tom, 
čo historik Lukáš vymenuje sedem po-
tentátov, politických i náboženských, 
dodá, že zaznelo na púšti Božie slovo Jáno-
vi, synovi Zachariáša. (Lk 3,1–2) Štyristo 
rokov trvajúce mlčanie je prerušené. 
Znova znie prorocký hlas, volá na púšti, 
pozýva k pokániu a pripravuje cestu 
pre Slovo, ktoré sa stalo telom. (Jn 1,14) 
Boh, ktorý mnoho ráz a rozličným spôso-
bom  hovoril  kedysi  otcom  ústami  proro-
kov, v týchto posledných dňoch prehovoril 
k nám v Synovi. (Heb 1,1–2)

O ďalších dvetisíc rokov nemôžeme 
povedať, že by sme trpeli nedostatkom 
slov. Skôr naopak, zažívame ich inflá-
ciu. Zvlášť v online svete internetu, blo-
gov a sociálnych sietí môže byť v pod-
state každý autorom a uchádzať sa 
o svoje publikum. Dokážeme sa v ňom 
stíšiť a byť pripravení vnímať, čo ho-
vorí Boh? Len ak budeme online s ním, 
môžeme byť hlasom volajúcim na púšti 
tohto sveta a pripravujúcim cestu pre 
slovo, ktoré prináša uzdravenie a vyslo-
bodenie. (Ž 107,20)

Nech vám aj toto číslo Živého slova 
pomôže naladiť sa a byť na príjme.
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DAVID ŠUPÍK

Moje žena dostala do výbavy ke 
svatbě peřiny. Ty opravdové, z poctivě 
nadraného domácího peří. Mělo to však 
jeden háček. Vždy po ulehnutí jsem 
v nich začal kýchat, měl ucpaný, plný 
nos. Trápila mě prostě alergie na peří 
a ty úžasné peřiny musely pryč.

Kolikrát slyšíme: „Mám  alergii  na 
mléko, na včelu, prakticky na cokoliv.“ Ně-
kdy dokonce řekneme: „Mám alergii na 
toho či onoho člověka.“ A často je to jasně 
znát – zamrazí mě vždy, když ho vidím, 
setkám se s ním, když promluví. Vy ta-
kovéto alergie nemíváte?

Přecitlivělost na běžné
Alergie jsou zajímavá onemocnění. 

Když to řeknu hodně zjednodušeně, 
znamenají, že ten, kdo jimi trpí, pře-
hnaně reaguje na zcela běžné podněty 
z okolí.

„Jestliže  však  jeden  druhého  koušete 
a požíráte, dejte  si pozor, abyste  se navzá-
jem  nezahubili.“ (Galatským 5,15) Tento 
verš popisuje také jednu alergii. Tako-
vou, jakou v žádné medicínské knize 
nenajdeme, která však ničí naše vztahy 
a společenství.

Přecitlivělost na běžné a zcela nor-
mální projevy způsobu prožívání víry 
a zbožnosti mého bratra či sestry mě 
může vést k ničivé kritice a vyústit až 
v podobně bouřlivou reakci, jako je těž-
ká alergie.

Nemáme být necitliví a otupělí, 
ale citliví – na Boží hlas, na problémy, 
potřeby a nouzi druhého. Pokud onu 
správnou míru citlivosti ztratíme, stává-
me se otupělými.

Pokud však tato míra přesáhne urči-
té hranice, získáme pocit, že se neustále 
musíme vůči něčemu či někomu bránit 
a vymezovat. A pak už to není citlivost, 
která je potřebná, ale přecitlivělost, kte-
rá škodí a boří.

Jiný není vždy cizí
Samotné slovo alergie pochází ze 

složeniny dvou řeckých slov: allos – 
jiný, cizí a ergon – působení, síla. Tedy 
(přehnané) působení něčeho jiného, než 
na co jsem zvyklý. Často nelibě neseme 
ty, kteří jsou v něčem jiní. Jinak se ob-
lékají, nosí jiný účes, rádi poslouchají 
jinou hudbu, mají jiné rodinné zázemí 
a zvyky, jedou na jiný typ dovolené, 

sledují jiné filmy, jinak se starají o za-
hradu, anebo možná nestarají. Jinak se 
třeba modlí, zpívají jiné písně a možná 
se jen tváří jinak, než bych já považo-
val za dost zbožné. V tu chvíli zbystřím: 
„Neměl bych ho uvést do těch pravých 
kolejí? Neměl bych ho napravit?“ Mnoh-
dy jsme přecitlivělí na toho, kdo je jiný. 
Jsme alergičtí. A že to není logické? Ta-
ková už je alergie. Avšak jiný nezname-
ná špatný.

Často se za naší přecitlivělostí či 
alergií skrývá obava, že to mé není 
dost pevné a spadne. A to se může 
stát. Ovšem jen tehdy, pokud můj 

život nestojí na pevných základech.

Žiji stále s Bohem?
Mnohému mě právě druzí mohou 

naučit. Ti, kteří jsou jiní, o věcech pře-
mýšlejí jinak, na problémy nahlížejí 
z jiného úhlu. Mohou mi v některých 
oblastech otevřít oči. A to právě proto, 
že jejich pohled je jiný. Navíc setkání 
s někým, kdo určité věci prožívá jinak, 
mne samotného vede k promýšlení 
mého vlastního. Obstojí to mé, nebo ne?

Často se za naší přecitlivělostí či 
alergií skrývá obava, že to mé není dost 
pevné a spadne. A to se může stát. Ov-
šem jen tehdy, pokud můj život nestojí 
na pevných základech. Pevným zákla-
dem je pouze Bůh a nikdo jiný. Samson, 
starozákonní soudce, „nevěděl, že Hospo-
din od něj odstoupil.“ (Soudců 16,20)

Poznám to já, když životem kráčím 
jinudy, než vedou Boží stezky? Někdy 
ano. Ale někdy mi právě spoluvěřící, 
které Bůh postavil vedle mě do spole-
čenství, mohou ukázat, že se potřebuji 
vrátit. A netýká se to evidentního hří-
chu, to většinou poznáme snadno. Mů-
žeme však žít spravedlivý křesťanský 
život, a přitom jsme Boha nechali někde 
za sebou. Budu v takové situaci citlivý, 
nebo přecitlivělý? Mnohdy jsou právě ti, 
kteří přemýšlejí jinak, než já, požehná-
ním od Boha.

Soudíš cizího služebníka?
Na závěr ještě jeden podnět, co s ta-

kovou alergií můžeme dělat. „Kdo jsi ty, 
že  soudíš  cizího  služebníka?“ (Římanům 
14,4) Jedná se o jeden z veršů biblické-
ho úseku, kde Pavel hodnotí spor sil-

Alergický křesťan

ných a slabých ve víře. Velmi rádi sou-
díme ty druhé a rádi si přivlastňujeme 
právo hodnotit službu bratří a sester. 
Jsou to však služebníci Pána Ježíše Kris-
ta, ne moji. Jemu jsou zodpovědní a On 
jediný je oprávněn jejich službu hodno-
tit. „Kdo jsi ty, že soudíš cizího služeb-
níka?“

Boží slovo není pouze nauka – 
dogmatika. Ta má být prostředkem pro 
vztahy. V prvé řadě k Bohu, ale také 
mezi sebou. Církev není dobře struktu-
rovaná organizace, ale živý organizmus, 
kde se máme učit vztahům, jenž jsou 
nesmírně důležité. Určují, jak se bude-
me doma ve sboru cítit, jak se budeme 
navzájem respektovat a také, zda bude-
me schopni lásku, kterou nám Bůh uká-
zal v Pánu Ježíši, předávat dál.

„Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. 
Jen nemějte svobodu za příležitost k prosa-
zování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. 
Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: 
Milovati budeš bližního svého jako sebe sa-
mého!  Jestliže  však  jeden  druhého  koušete 
a požíráte, dejte  si pozor,  abyste  se navzá-
jem nezahubili.“ (Galatským 5,13–15)

Autor je starším Křesťanského sboru 
v Opavě, má manželku Lucii a dvě děti. 
Pracuje jako dětský lékař.
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Život ON-liNe

Co s tím?!
S  rozšířením  internetu  se  život  on-

-line stal chtě nechtě nedílnou součástí 
lidského  života.  Mnohými  vychvalova-
ný,  jinými  zatracovaný.  Přináší  obrov-
ské výhody, ale také spoustu rizik a ne-
bezpečí. Jak se s ním vypořádat? Co je 
nám  ku  prospěchu,  a  na  co  si  naopak 
dát pozor?

Ať se nám to líbí nebo ne, virtuál-
ní realita a on-line život je skutečností. 
Nemá smysl ptát se, zda je to dobře či 
ne. Život kolem nás se dynamicky mění 
a my se setkáváme se skutečnostmi, 
o kterých nejen naši otcové a dědové 
neměli ani tušení, ale dokonce ani nás 
samotné by v minulosti nenapadlo, 
s čím se setkáme. Lépe je ptát se, 
k čemu je to dobré, jaké to má výhody 
a nevýhody. Jaká nebezpečí na nás čí-
hají a nač si dát pozor, ale také, jakou 
výzvou to je pro náš osobní život. Čímž 
mám na mysli život křesťana. Abychom 
i za těchto změněných okolností byli 
světlem a solí světu kolem nás.

O virtuální realitě a životu on-line 
jsem psal již vícekrát. Proto se k tomu 
nechci vracet, jen bych rád odkázal na 
příslušné články o virtuální realitě1, 
o moderních masových médiích2, či 
dokonce přímo o nástrahách a možnos-
tech života on-line3, které si mohou zá-
jemci přečíst nebo se k nim vrátit. Tam 

1  Článek Virtuální realita – Obyčejné 
věci, Tomáš Pala, A–Alef Ostrava 2006, 
str. 62–67

2  Článek Televize, osobní počítače, mobily, 
tablety a další prvky masmédií – Milníky 
2013, Tomáš Pala, KřSb Ostrava–Kunčičky 
2013, str. 124–132

3  Článek Život on-line – Svět, ve kterém 
žijeme, Tomáš Pala, Alef Křesťanské sbory 
2018, str. 122–126

jsem se této tématice věnoval poměrně 
obšírně.

Přesto bych se k tomuto tématu 
přece jen rád vyjádřil – a to v důsledku 
nečekané pandemie Covidu–19. Je to 
vyjádření toho, jak vnímám roli života 
on-line v těchto souvislostech, a k čemu 
mne to vede v mém životě.

Vděčnost za „vymoženosti“ naší 
doby!

V minulosti se křesťané ke všem no-
vým věcem stavěli skepticky. Řadu dnes 
naprosto běžně používaných a samo-
zřejmých věcí považovali zprvu za „dílo 
ďáblovo“ a kriticky se vůči tomu vyme-
zovali. Jistě, každá věc má své pozitivní 
i negativní stránky. Nůž může být velmi 
užitečnou pomůckou, bez které se neo-
bejde žádná domácnost. V rukou zlého 
člověka se však stává smrtícím nástro-
jem! To je jen příklad, který ilustruje, že 
každý vynález může sloužit dobrému, 
ale stejně tak může být hrozným způso-
bem zneužit.

Jsem Pánu Bohu velice vděčný za to, 
že v posledním půlroce existoval a bez-
vadně fungoval Internet. Dostali jsme 
se do situace, která by nikoho z nás ani 
ve snu nenapadla. Že ze dne na den bu-
dou zakázána veškerá shromáždění lidí, 
včetně křesťanských bohoslužeb. Důvod 
byl zcela jasný, logický a pochopitelný, 
nedalo se proti němu nijak bránit. Šlo 
o životy lidí. Zde vše ostatní muselo stra-
nou. Všechna sportoviště, školy, divadla, 
obchody, shromáždění, kostely a modli-
tebny najednou zely prázdnotou. Prázd-
né byly také ulice většiny velkoměst.

V minulosti za podobných ran 
(a bylo jich v dějinách více) se lidé ocitli 

zcela izolovaní. Pokud si chcete udělat 
alespoň malý obrázek o tom, jak to vy-
padalo za dob po třicetileté válce, pře-
čtěte si knížku J. A. Komenského „Kra-
tičká zpráva o morové nákaze“4. A pře-
svědčíte se, že máme opravdu být za co 
Pánu Bohu vděční. Určitě bychom ne-
chtěli prožívat to, co lidé tehdejší doby.

Jsem vděčný Pánu Bohu za to, že 
i když jsme se nemohli scházet společ-
ně, nepřišli jsme o vzájemná setkání. 
Odehrávala se různou formou právě 
on-line. Buď jako streamové vysílání, 
videokonference přes skype, anebo 
zejména před velikonocemi dokonce 
i přes veřejnoprávní televizi. Poprvé ve 
svém životě jsem slyšel výzvu předsedy 
vlády naší země k lidem, aby poslou-
chali velikonoční kázání, a také to, že 
i on sám si je poslechne! Všimli jste si 
toho? Není to důvod být vděčný Pánu, 
ale také k tomu, abychom se za naše ve-
doucí činitele modlili? Přestože hranice 
mezi jednotlivými státy byly uzavřeny, 
mohli jsme si ve vsetínském shromáž-
dění vyslechnout velikonoční kázání br. 
Meinolfa Mellwiga. Právě informační 
technologie umožnily to, že i staří bratří 
se mohli on-line účastnit shromáždění 
(jako např. Janko Ostrolucký v jeho mi-
lované Nitře).

Díky životu on-line mohl vycházet 
i během pandemie náš časopis. Velké 
zpoždění prvního čísla nebylo způsobe-
no tím, že by jej nešlo vydat. Problém 
byl s jeho distribucí. Ostatně druhé čís-
lo vyšlo a bylo doručeno včas a v pořád-
ku.

Právě v této době, kdy jsme se ne-
mohli společně scházet, jsem si uvědo-
mil, jak je to vynikající, že můžeme spo-
lu komunikovat přes tyto vymoženosti. 
Uvědomil jsem si také více význam prá-
ce Rádia 7, ale také toho, jak je to dobré, 
že kázání ve sborech křesťanů se dnes 
většinou zaznamenávají pomocí tech-
niky a že si je mohou pouštět ti, kdo se 
z nejrůznějších důvodů nemohou do-
stat do společenství věřících. A to pře-
devším staří a nemocní lidé. Chtěl bych 
proto všem bratřím, kteří takto slouží 
Pánu, vyjádřit svou úctu a vděčnost.

Ale také jemné nástrahy!
Teď se nebudu zabývat tím, co bývá 

za „normálního“ života pastí a nástra-
hou, kterou lidem připravuje Boží ne-
4  Kratičká zpráva o morové nákaze (v jazyce 

21. stol.) – J. A. Komenský, Poutníkova četba 
2020
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přítel satan. Spíše jsem si uvědomil, 
že i přes všechno to dobré, zač máme 
a chceme být Pánu vděční, existují ta-
kové lehce přehlédnutelné a zdánlivě 
nevinné nástrahy, které nás křesťany 
mohou odvést od našeho boje a přímé-
ho následování Pána Ježíše v poslání, 
které máme. Připomenu ty, co jsem si 
uvědomil:
Návyk na pohodlí

Sledovat křesťanské pořady z po-
hodlí domova je určitě příjemné. Člověk 
si dá kávičku, sedne si do křesla a po-
hodlně si poslouchá. Uvědomil jsem si 
to už dříve při on-line přenosech z veli-
konoční konference v Třinci. Řada lidí, 
kteří by mohli přijet, nepřijeli, a raději 
sledovali konferenci „z  tepla  domova“. 
Nač se trmácet takový kus cesty, když 
to důležité mohu sledovat doma. Možná 
nás napadne, že takhle ušetříme i ná-
klady na cestu. Je otázkou, na co ušet-
řené peníze vynaložíme. Mám obavy, 
že u řady lidí přijde podobná myšlenka 
i v běžném životě. Proč chodit do shro-
máždění, když to zvládnu doma. Vždyť 
poslouchat Boží slovo mohu i při práci, 
třeba při vaření oběda. To jistě mohu. Je 
však otázkou, zda to nahradí společen-
ství věřících!
Osamocení uprostřed komunikace

Určitě to všichni znáte ze sociálních 
sítí. Lidé se chlubí, kolik mají „lajků“ – 
a tedy, kolik mají přátel či blízkých, kte-
ří souhlasně reagují na jejich příspěvky 
na síti. Ve skutečnosti ale nikam necho-
dí, s nikým se nestýkají a jsou zoufale 
osamocení. Přesně toto může vyvolat 
i to, když si zvykneme a omezíme svůj 
život na komunikaci on-line. Ve sku-
tečnosti nebudeme mít nikoho, kdo by 
nám porozuměl, kdo by nás povzbudil, 
potěšil a kdo by se za nás modlil v na-
šich problémech, se kterými si nevíme 
rady.

Potřebujeme chodit vírou 
v poslušnosti Božího slova, 

ne bez úvahy slepě kopírovat 
zkušenosti jiných.

Závislost na duchovních „lahůdkách“
Technologie „on-line“ umožňují to, 

co dříve nebylo možné – můžeme sle-
dovat projevy a kázání vynikajících 
teologů či obdarovaných kazatelů, jako 
jsou např. bratři Barkóci, Bassara, Be-
tina, Beneš, Boháček, Kaczmarczyk, 
Limr, Targosz… Tuto řadu si můžete 
libovolně doplnit podle své obliby. Tím 

ani v nejmenším nechci snižovat úctu, 
kterou si uvedení bratří za svou práci 
jistě zaslouží a kterou Pán Bůh jednou 
bohatě odmění. Ostatně za většinu 
z nich se na svých modlitbách modlí-
vám a vyprošuji pro ně požehnání. Zde 
však jde o něco jiného. U řady křesťa-
nů jsem vypozoroval, že věnují těmto 
kázáním enormní pozornost, vyhledá-
vají a vybírají v těchto kázáních „rozin-
ky“, jimiž se sytí, a to na úkor vlastního 
shromáždění a místních bratří. Mám 
tak trochu obavu, aby nevznikla řada 
bratří, kteří budou podobně jako Židé 
shromažďovat tradici (tohle řekl rabbi 
Raši, rabi Hirsch míní…, ale rabbi Kim-
chi… atd.), kterou budou kriticky po-
měřovat činnost věřících ve svém okolí. 
Je určitě užitečné si občas vyslechnout 
dobrá kázání, ale nesmí to získat priori-
tu. Tato kázání nikdy nenahradí osobní 
studium Bible a společenství místního 
sboru. Nezapomínejme, že zkušenosti 
druhých nemusí být obecně přenosné 
na náš život. Potřebujeme chodit vírou 
v poslušnosti Božího slova, ne bez úva-
hy slepě kopírovat zkušenosti jiných. 
To nikdy nesmíme ztratit ze zřetele. 
Dostupnost těchto kázání může k tako-
vým tendencím přispívat.

Co říci závěrem?
Touto úvahou o životě on-line jsem 

dospěl ke dvěma výsledkům:
Využít to pozitivní
Chtěl bych poděkovat všem, kteří 

o nás v době pandemie po této technic-
ké stránce pečovali, a povzbudit je, aby 
v této činnosti pokračovali a rozvíjeli 
své schopnosti. Je to obrovská pomoc 
pro ty, kdo nemají možnost společen-
ství s křesťany (staří a nemocní, nebo ti, 
kdo jsou hodně daleko od živých křes-
ťanů). Také bych rád povzbudil všechny 
mladé křesťany (my staří už jsme mimo 
hru), aby využívali těchto možností k ší-
ření evangelia. Nemůžeme čekat, že 
lidé přijdou do shromáždění – je třeba 
jít za nimi tam, kde jsou. A kde větši-
na mladší a produktivní generace určitě 
je zasažitelná, je právě prostor on-line. 
Právě tam hledají lidé odpovědi na své 
stále stejné otázky a řešení problémů, 
kterými procházejí. Tam se dají zastih-
nout. Zkušenost ukazuje, že řada lidí se 
setkala s Kristem právě prostřednictvím 
internetu. Ovšem, aby se tam s ním se-
tkala, musí tam být také křesťané, kteří 
zachytí jejich volání o pomoc a navedou 
je správným směrem. Tedy volné a širo-

ké pole působnosti pro ty, kdo hledají, 
jak posloužit Pánu svými schopnostmi. 
My starší, kteří tuto věc již nezvládáme, 
bychom je měli provázet svými modlit-
bami a povzbuzením. Vždyť to je cesta 
za lidmi, kteří potřebují pomoc!

Nezapomínejme, že i lidé, kteří 
najdou Krista přes internet, 

potřebují nezbytně živé společenství 
křesťanů, mají-li se zdravě vyvíjet 

Pánu ke cti.

Život on-line není vlastní  život –  je 
to jen doplněk stravy!

Život on-line nikdy nenahradí pl-
nohodnotné společenství víry. Byl bych 
rád, abychom si to uvědomili. Je to ob-
rovská pomoc pro přežití v době nouze. 
Farmáři musí v zimě krmit svůj dobytek 
tím, co je zajistitelné – senem, siláže-
mi, třeba i nelibě páchnoucími, ale vel-
mi výživnými řepnými řízky apod. Ale 
jakmile nouze pomine, je třeba přejít na 
plnohodnotnou stravu, čerstvou zele-
nou píci, plnou vitamínů a chuti. Doby-
tek to okamžitě pozná. Jeden farmář na-
psal na internetu, že jeho kravičky, když 
je vypustí po zimě ven z kravína, i když 
jsou jinak velmi klidná zvířata, vyvádějí 
jako pominutá. Doslova tančí, vyhazují 
a poskakují z radosti, že zima pominula 
a ony se mohou opět klidně pást svým 
přirozeným způsobem.

Dovolím si zde použít slova apoštola 
Pavla, i když je to v jiné souvislosti, než 
je řekl: „Má tu Bůh na mysli dobytek? Není 
to  řečeno  spíše  pro  nás?  Ano,  pro  nás  to 
bylo  napsáno,  neboť  ten,  kdo  orá  a  kdo 
mlátí, má pracovat s nadějí, že dostane svůj 
podíl.“ (1Kor 9,9.10) Jsem moc vděčný 
Pánu Bohu, že nás provedl obtížným 
obdobím podle svých slibů, že nás ni-
kdy neopustí. Využívejme proto opět 
svobody k živému společenství víry. 
Važme si bratří a sester ve sboru, kam 
nás Pán postavil, žijme s nimi v bratrské 
shodě a lásce. A tam, kde vidíme, že je 
to užitečné, využívejme i uvedený dopl-
něk stravy – možnosti, které nám dávají 
moderní technologie. Nezapomínejme, 
že i lidé, kteří najdou Krista přes inter-
net, potřebují nezbytně živé společen-
ství křesťanů, mají-li se zdravě vyvíjet 
Pánu ke cti.

„A tak, moji milovaní bratří, buď-
te pevní, nedejte se zviklat, buďte stále 
horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše 
práce není v Pánu marná.“ (1Kor 15,58)
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kvíz

Ondřej Šimik

OTÁZKy KlADlA lEnKA lIbÁnsKÁ

1)  Kolik let bylo otci Izmaele, když se na-
rodil Izmaelův mladší bratr?

2)  Kolik let nejméně musela mít žena, 
aby mohla být v rané církvi započítá-
na mezi tzv. zapsané vdovy?

3)  S kolika muži Gedeon zbořil Baalův 
oltář?

4)  Kolik mužů mělo pomoci Ebedmele-
kovi vytáhnout proroka Jeremjáše ze 
studny?

5)  Kolik let bylo Adamovu vnukovi Enó-
šovi, když měl prvního syna?

6)  Kolik loket byl široký dům Libanon-
ského lesa?

7)  Kolik šekelů měl vážit pokrm proroka 
Ezechiele, kdy měl v rámci jednoho 
proroctví ležet mnoho dnů na jednom 
boku?

8)  Kolik synů (v Samaří) měl král Achab?

9)  Kolik dní trvalo v Egyptě balzamová-
ní mrtvého člověka (např. Izraele)?

10)  Na kolik šekelů stříbra vystoupala 
cena oslí hlavy za doby obléhání Sa-
maří králem Ben–Hadadem?

Biblický kvíz
V tomto kvízu se 
otázky vztahují 
k číslům.
Najdete správnou 
odpověď i místo 
v Bibli, kde je to 
zaznamenáno? 
Správné odpovědi 
uveřejníme v dalším 
vydání Živého slova.

berse: „Jakmile opravdu poznáme, jak Bůh 
jedná,  nebudeme  se  trápit  tím,  co  se  děje, 
protože budeme důvěřovat Otci v nebesích, 
kterého  svět  nevidí.  V  krizi  se  ukáže,  že 
naše důvěra v Boha se nezhroutí, i když se 
hroutí všechno kolem nás.“

Dani, co prožíváš právě teď?
Krátce řečeno – vděčnost. Bez úho-

ny jsem proplula všemi úskalími mlá-
dí. Úžasnou Boží zachraňující milost 
a ochranu jsem prožila mnohokrát. 
A po těch čtyřiceti osmi letech v tande-
mu s Petrem, který byl pro mne „mu-

(Dokončení ze strany 3)

Správné odpovědi 
z minulého kvízu jsou zde:

1. Amnón – 2. Samuelova 13,6
2. Abijáš – 1. Královská 14,1–3
3. Ása – 1. Královská 15,23
4. 40 ks – 2. Královská 8,8–9
5. 15 let, Chizkijáš (Ezechiáš) 

– 2. Královská 20,1–6
6. Jóram, 2. Paralipomenon 21,5–15
7. 18 let – Lukáš 13,10–11
8. 38 let – Jan 5,5–7
9. Petr – Skutky apoštolů 5,15
10. Publiova otce na ostrově 

Malta – Skutky 27,8

žem podle Božího srdce“ – nemohu než 
obdivovat Boží milost.

Když mi na podzim loňského roku 
diagnostikovali nádor tlustého střeva 
a prošla jsem operací a chemoterapií, 
bylo mi jasné, že Bůh má nějaký důvod 
mě tu ještě nějaký čas nechat. Jsem moc 
ráda, že celá rodina bydlíme stále v jed-
nom domě, s respektem k soukromí 
každého z nás.

Ke které biblické pasáži se často 
a ráda vracíš?

Je to několik veršů z Přísloví (3,3–
7) –  „Ať  tě neopouští milosrdenství a věr-
nost (pravda, KR)!  Přivaž  si  je  na  hrdlo, 

napiš je na tabulku svého srdce. Tak najdeš 
milost a uznání v očích Božích i lidských.

Důvěřuj  Hospodinu  celým  srdcem,  na 
svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na 
všech  svých  cestách,  on  sám  napřímí  tvé 
stezky.  Nebuď  moudrý  sám  u  sebe,  boj  se 
Hospodina, od zlého se odvrať.“

Pro mě jsou to takové směrovky 
s upozorněním, na co nespoléhat a na 
co se po cestě k nebeskému cíli celým 
srdcem zaměřit. Vyznávám, že se na ten 
cíl těším, a tak mi jde o to, abych se dr-
žela po boku svého Průvodce a pozná-
vala víc a víc jeho charakter.
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recenzia

jAnA ČÍŽOVÁ

Didasko, 2019, 147 strán
Kniha Jerryho Bridgesa s názvom 

Úsilí o svatost hovorí o trochu náročnej 
ale dôležitej téme. Neviem, ako tému 
svätosti vnímate vy, ale pre mňa je to 
trochu ťažšie pochopiteľná a uchopi-
teľná záležitosť. Aj preto som siahla po 
takejto knihe. Človek sa v nej musí pre-
hrýzť trošku väčšou hromádkou biblic-
kých veršov a ich vysvetlením, ale stojí 
to za prečítanie. V závere knihy nájdete 
aj pracovné listy pre hlbšie osobné ale-
bo skupinové štúdium.

Autor vo svojej knihe hovorí o svä-
tosti v širších biblických súvislostiach. 
Začína pohľadom na Boha, lebo odtiaľ 
svätosť pramení. Potrebujeme najskôr 
vedieť, čo znamená, že Boh je svätý. Po-
trebujeme vedieť, čo svätosť je a čo nie 
je, aby sme porozumeli, čo Boh od nás 
očakáva, keď hovorí:

„Buďte svätí, lebo ja som svätý!“ 
(1Pt 1,16)

V knihe sa tiež dočítate, ako s našou 
svätosťou súvisí dielo Pána Ježiša Kris-
ta. Autor vysvetľuje, ktorú časť svätosti 
nám vydobyl a daroval Pán Ježiš, a my 
na tom nemáme a ani nemôžeme mať 
žiaden podiel našej práce. A zároveň 
poukazuje aj na ďalšiu rovinu svätosti, 

za ktorú už nesieme zodpovednosť my 
sami. Nemôžeme nečinne očakávať, že 

Boh vykoná svoj diel práce, a potom zre-
alizuje aj diel práce, ktorý zveril nám. 
V určitých veciach je na nás, ako sa roz-
hodneme, aký postoj zaujmeme, akým 
zvyklostiam svoje telo i myseľ naučíme. 
Boh dal nejakú úlohu aj nám a očakáva, 
že to zoberieme vážne. Samozrejme, 
ponúka nám k tomu pomoc svojho Du-
cha, bez ktorého by sme s budovaním 
našej svätosti ďaleko nezašli. Podrobné 
súvislosti a tiež biblické verše na túto 
tému nájdete v knihe.

Autor ďalej pripomína, opäť na zá-
klade biblických veršov, že svätosť nie 
je nepovinná. Naopak, Boh takýto ži-
vot očakáva od každého 
svojho dieťaťa. A možno 
tým základným bodom, 
ktorý nám môže v boji 
o svätosť pomôcť, je 
správne nazeranie na 
tieto veci, ich správne 
pomenovanie. Svätosť 
je oddelenie sa od hrie-
chu, ale otázka nestojí, 
či v boji s hriechom zví-
ťazím alebo prehrám. 
Otázka správne znie, 
či poslúcham alebo ne-
poslúcham Boha. Boj 
o svätosť nie je bojom 
o víťazstvo, ale boj-
om o poslušnosť. Svoj 
pohľad nemáme mať 
upretý na seba, na svo-
je víťazstvá a pády, ale 
v prvom rade sa máme 
pozerať na Boha, s túž-
bou poslúchať Jeho na-
riadenia. Potrebujeme 
si uvedomiť, že naša po-
slušnosť Mu robí radosť 
a na druhej strane ne-

poslušnosťou Mu spôsobujeme bolesť. 
Ak budeme takto zameraní, potom ade-
kvátne k tomu porastie aj naša svätosť. 
Ďalšie podrobnosti k tomu opäť nájdete 
v knihe.

Kniha sa venuje aj tomu, ako svätosť 
súvisí s vierou, ako je to so svätosťou 
tela a ducha, hovorí o osobnej kázni, 
o našej vôli, a tiež sa zamýšľa nad tým, 
ako obstáť v nesvätom svete. A nako-
niec sa v krátkosti venuje aj dôsledku 
našej svätosti v podobe radostného 
života. Okrem iných praktických rád 
autor čitateľov opakovane vyzýva ku 
každodennému čítaniu Biblie. Pouka-
zuje na to, že štúdium Písma je základ-
ným a nevyhnutným zdrojom sily v boji 
o poslušnosť a v budovaní svätosti. Ako 
nám hovorí Žalm 119,9: „Ako si mladý 
človek zachová čistotu? Keď sa bude dr-
žať tvojho slova.“

Úsilí o svatost
Jerry Bridges

„Ako si mladý človek zachová 
čistotu? Keď sa bude držať tvojho 

slova.“ (Ž 119,9)
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úhel pohledu

Vztahy, které budují
Několika lidí z různých 
sborů jsme se zeptali:

Jak se u vás ve sboru dbá o rozvíje-
ní osobních vztahů, které by duchovně 
budovaly? Co pro to děláte vy osobně?

Je milé, že někteří bratři a sestry ze 
sboru mají otevřené srdce, byt či dům, 
aby druhé pozvali. Jiní pravidelně na-
vštěvují ty, kteří už nemohou chodit do 
shromáždění. Sestra třeba upeče buchtu 
a donese druhé a mají spolu obecenství. 
Někdy se uspořádá sborový den.

Nicméně za velmi užitečné pova-
žuji setkávání sester. Probíhá u nás už 
třetím rokem. Na úplném začátku byla 
touha věnovat se jedné sestře, která za-
čala chodit do sboru. Po shromáždění 
bylo málo času k rozhovoru, proto jsme 
se (asi ve třech) chtěly scházet v týdnu 
a využít sborového domu. Ale bratři 
měli za to, že by bylo vhodné oslovit 
i ostatní sestry. Stalo se. Začaly jsme 
se scházet nejprve ve sboru, později 
se navzájem zvát k sobě domů, což je 
mnohem srdečnější. Čteme si Boží slo-
vo, sdílíme se, modlíme se spolu a jedna 
druhou tak více poznáváme.

Zmíněná sestra pravidelně na sester-
skou chodí. A Pán Bůh dal způsob, jak 
se můžeme setkávat také o samotě, po-
vídat si, ale také se spolu modlit.

Když se za jednotlivé bratry a sestry 
modlím, mám k nim lepší vztah. V tom 
je mi příkladem můj manžel, protože se 
za mnohé pravidelně a věrně modlí.

A Petr dodává: Bez budování osob-
ního vztahu s Bohem je budování ja-
kýchkoliv vztahů marnost.

KATKA A PETR lOfÍTKOVI, 
fRýDEK-mÍsTEK

U nás ve sboru Veselí nad Moravou 
děláme občas společné táboráky nebo 
víkendovky na chatě ve Vřesovicích, 
kde bývá až polovina sboru. Lidé si po-
vídají o všedních věcech, ale vždy se do 
toho promítne i nějaké povzbuzení, jak 
každý z nás žije s Pánem. Inspirují nás 
k tomu biblická zamyšlení.

Jako velmi dobrou společnou akci 
vidíme každoroční splavování řeky Mo-

ravy, to je sice spíše pro mladší, ale vel-
mi nás to jako sbor spojuje.

Nedávno v našem sboru uvěřili dva 
lidé. O to více si nyní uvědomujeme, že 
je potřeba jim věnovat čas a ukazovat, 
co křesťanský život znamená v praxi.

kuchAřOVi A mArkOVi, 
VEsElÍ nAD mORAVOU

Obrovskou výhodou je malý sbor, 
myslím početně. V Olomouci je nás 
asi pětatřicet, takže se všichni osobně 
známe. Snažíme se navzájem navště-
vovat a otevírat si svoje soukromí – na 
domácích skupinkách, ve sboru i jinde. 
Mluvíme často o věcech, které nás trápí, 
ale i o věcech radostných. Vzájemně se 
povzbuzujeme, jak v situacích těžkých, 
tak i ve službě Bohu. Není nic krásnější-
ho, než když vás bratři i sestry povzbu-
zují ve službě, kterou právě děláte nebo 
na níž se chystáte. O vzájemných mod-
litbách ani nemluvě.

Na bratrských poradách se vzájem-
ně otevíráme, ale i kritizujeme. Avšak 
konstruktivně a hlavně v lásce bez zra-
ňování.

Už 19 let jsem v olomouckém křes-
ťanském sboru a stále tvrdím, že tento 
sbor je pro mě průhledný. „Vidíme si do 
talířů.“

Vím, o čem mluvím, mám dar po-
vzbuzování a dělá mi radost, když můžu 
povzbudit a potěšit. Mám rád zpětnou 
vazbu. Někdy bolí, ale vzápětí si uvě-
domím, že na tom něco je. A to jak ve 
sboru, tak i v manželství.

jArdA jeŽ, 
OlOmOUc

Asi před dvěma lety se v Křesťan-
ském sboru Vsetín začalo intenzivně 
mluvit o biblických skupinkách jako 
o velmi dobrém způsobu rozvíjení 
osobních vztahů a duchovního růstu. 
Díky povzbuzování starších a zájmu lidí 
vzniklo několik nových skupinek. Věří-
me, že díky nim duchovně rosteme, mů-
žeme sdílet své každo(tý)denní radosti 
a starosti a myslet navzájem na sebe na 
modlitbách. V této době se díky touze 
mladých také obnovilo modlitební schá-
zení ve sborovém domě.

Na jaře tohoto roku se nás všech do-
tkla koronavirová vlna. Sborový život se 
na několik týdnů utlumil. Díky šikov-
ným mladým klukům jsme však mohli 
být spolu alespoň na dálku díky neděl-
nímu online shromáždění, kde jsme, 
mimo jiné, mohli slyšet a vidět z fotek, 
psaných příspěvků nebo telefonátů, jak 
prožívají situaci ostatní lidé v našem 
sboru.

Když se začal život vracet více k nor-
málu, byla vidět z různých stran ini-
ciativa více rozvíjet společný sborový 
život – uskutečnil se rodinný sborový 
výlet po vsetínských kopcích, ženy pro-
žily společně velmi příjemný víkend na 
Nivách… Podle účasti bylo vidět, že je 
o tyto společné akce zájem a už je taky 
naplánováno jejich pokračování.

Vidíme, že v našem sboru je snaha 
o rozvíjení osobních vztahů, která se 
setkává se zájmem lidí a povzbuzuje je 
k dalším aktivitám. Samozřejmě je vždy 
co zlepšovat a je to o lidech a jejich 
upřímném zájmu o druhé.

DAVID A EsTER PEcInOVI, VsETÍn
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úvaha

Prozradím vám své vnitřní soukro-
mé tušení. Mám tajné modlitebníky, 
kteří se za mne dlouhé roky modlili, asi 
se modlí až dodnes, a já to o nich ne-
vím. Jen tuším. Občas mi některý z nich 
něco naznačí, ale můžu říct, že jejich 
modlitby jsem cítil a cítím dodnes. Proč 
se modlili a možná stále modlí? Snad 
proto, že u mě tušili zvláštní nebezpečí?

Něco podobného říkal Pán Ježíš Pe-
trovi: „Šimone,  Šimone,  hle,  Satan  si  vás 
vyžádal,  aby  vás  vytříbil  jako  pšenici.  Já 
jsem  však  poprosil  za  tebe,  aby  nezanikla 
tvá víra. A ty, až se jednou obrátíš, posilni 
své bratry.“ (Lukáš 22,31-32).

Co to znamená tříbit? Jiné překlady 
říkají prosívat. Proč se pšenice prosí-
vá? Rozumím tomu tak, že se 
tím třídí zralá, velká zrna od 
malých zrníček, případně od 
kamínků nebo také od zbylých 
plev, které mezi zrním zůstaly. 
Každý správný pěstitel nebo 
zpracovatel pšenici tříbí, prosé-
vá, a to proto, aby získal kvalitní 
pšenici. Když se řekne, že něk-
do nás bude tříbit, dostaneme 
strach, že to bude nepříjemné. 
My bychom se však naopak 
měli zaradovat, že tím získáme 
opravdovou kvalitu. Představte 
si sedláka, který prodává pšeni-
ci a přitom kupujícímu řekne: „Ale není 
prosetá,  můžou  v  tom  být  plevy,  kamínky 
a  kdovíco  ještě.“ Myslím, že kupující by 
hned požadoval nějakou slevu za ne-
kvalitní zboží.

Vrátím se k Petrovi. Satan má 
(vždycky) zlé úmysly, proto ho chtěl tří-
bit, působit mu něco nepříjemného! Ale 
Bůh to dopouští, protože chce mít dobré 
lidi. Jako každý správný pracovník HR 

(Human Resources, personalista) stojí 
o dobré pracovníky. Tříbení není to nej-
horší, co se nám může stát.

Petr to zřejmě pochopil, protože 
později ve svém dopise přátelům píše: 
„Radujte se, i když snad máte ještě nakrátko 
projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby 
se pravost vaší víry, mnohem drahocennější 
než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkou-
šeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě 
a  cti v den, kdy se zjeví  Ježíš Kristus.“ (1. 
Petrův 1,6-7).

Pán Ježíš však ještě pokračuje. Ne-
nechává Petra v obavách, co tříbení 
bude znamenat. Říká mu, že se za něho 
modlil, že za něho prosil.

Pokaždé, když mi někdo naznačí, 

že se za mě modlí, vyvolá to ve mně 
pocit hrdosti a zároveň zodpovědnos-
ti. Všiml si mě, nejsem bezvýznamný, 
nejsem nula! Stojím mu za to, aby si na 
mě vzpomněl a občas se za mě pomod-
lil! A možná se za mne modlí denně! Za 
druhé cítím zodpovědnost, abych svou 
nedůsledností, leností nebo něčím po-
dobným nezmařil jeho modlitební úsi-
lí. Motivuje mě to k vděčnosti, k tomu, 

jAn VOpAlecký
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abych spoléhal na Boží zmocnění, a také 
mě to motivuje k vlastní službě, ke které 
mě Bůh staví.
Právě tak se Pán Ježíš modlil za Petra.
1. Aby během nepříjemného tříbení ob-

stál, aby jeho důvěra v Boha neselhala.
2. Šlo mu o to, aby potom posiloval, 

upevňoval ostatní kolem sebe – to je 
ta služba, práce, kterou má konat.

V těch slovech Petrovi je ještě jeden 
zajímavý výraz: „… až se  jednou obrátíš!“ 
Na té cestě ke splnění Petrova životního 
poslání je mezi nepříjemným prosévá-
ním a osvědčením jeho víry na jedné 
straně a mezi posilováním bratrů jedna 
událost – obrácení. „A ty až se jednou ob-
rátíš.“

K tomu, abychom mohli být pro 
druhé povzbuzením a posilou, nestačí 
jen satanovo prosévání a osvědčenost 
naší víry, ale také naše vnitřní proměna. 
Nemyslím si, že je to obrácení, kdy hříš-
ník dělá obrat o 180 stupňů a v pokání 
a s důvěrou v Ježíše prosí o odpuštění. 
Tohle měl Petr zřejmě už za sebou (Lu-
káš 5,8). Nicméně plný život s Ježíšem 
vyžaduje hlubší obrácení.

Petr to neviděl jako něco náročného. 
Myslel si, že už obrácený je, že už splňu-
je potřebná kritéria, jako by se divil, že 
to Ježíš ještě nepoznal. Aby dokázal, že 
to myslí vážně, říká:  „Pane,  s  tebou  jsem 
hotov jít i do vězení a na smrt.“ Na Ježíšo-
vu reakci by si asi nikdo z lidí netrouf-

nul: „Petře,  ještě se ani kohout 
neozve, a ty už třikrát zapřeš, že 
mne znáš.“ (Lukáš 22,34).

Obrácení, které požaduje 
Ježíš, je víc. Je to něco hlubo-
ce vnitřního, je to proměna 
osobnosti a charakteru, která 
probíhá za Božího působení. 
Předpokladem je moje ode-
vzdanost Bohu, kdy se s pl-
nou důvěrou vzdávám všeho 
svého a vládu nad svým ži-
votem předávám Pánu Ježíši, 
který mě zachránil. Z člově-
ka, který je dobrý, se stává 

člověk, který má nadlidskou, božskou 
motivaci, který prožil Boží zmocnění. 
Je to vlastně vyšší dimenze obrácení ke 
Kristu. Nebo také přirozený důsledek 
našeho posvěcení (Římanům 6,19-22).

Tak  co,  už  víte,  za  koho  se  budete 
modlit a koho budete posilovat vy?

To chce asi
pořádný obrat!
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Stáří a nadějná mysl
Když život formuje láska 
a zájem

Prarodiče mají velký vliv na výchovu 
vnoučat, to je obecně známá věc. Ráda 
bych se s vámi podělila, jak jsem to pro-
žívala od dob svého dětství až po dne-
šek do své dospělosti.

Vzpomínám si především na svoji 
prababičku, se kterou jsem moc ráda 
trávila čas. Dokázala tiše a zajímavě po-
vídat. Byla obyčejná, a přeci něčím pro 
mě tak lákavá. Cesta ze školky a poz-
ději ze školy vedla většinou přímo k ní. 
Bydlela totiž o ulici vedle. Doma topila 
ve starých kamnech a já jsem jí často 
seděla na klíně, ohřívala se s ní u sálají-
cího tepla, pojídala různé dobroty a ona 
povídala. Matně si ještě vzpomínám na 
ležícího nemocného pradědečka, o kte-
rého se s láskou starala, občas k němu 
odskočila a já po očku pozorovala, jak 
o něj pečovala.

Brávala mě do kostela a často a s úc-
tou mluvila o Pánu Bohu. Tehdy jsem 
vůbec nevěděla, kdo Bůh je, a ani kdo 
je ta velká lesklá socha na kříži s kap-
kami krve na těle a laskavým pohledem 
při vchodu do kostela. Přesto však jít 
do kostela bylo pro mě dobrodružství 
a těšila jsem se na to, aniž bych si z toho 

něco pamatovala. Snad jen jednu větu, 
kterou mi babička vždy říkala, když 
jsem se zadívala na kříž s ukřižovaným 
Ježíšem. Říkala: „Židé byli darebáčci, 
oni ukřižovali nevinného.“ Bylo mi teh-
dy šest let.

Byla to taková ta vysněná a dětsky 
viděná babička, která za mě sem tam 
vyžehlila před rodiči i nějakou tu lum-
párnu. O samotě mi pak ale povídala, 
že se to nesluší a že Pán Bůh to nemá 
rád.

Když přibývaly roky a ona slábla, 
nedokázala jsem si představit, že by jed-
noho dne zemřela. A tak jsem dělala vše 
pro to, aby se to nestalo. Chodila jsem 
k ní spávat na starý otoman s péřovými 
duchnami, v noci ji chodila kontrolo-
vat, zda dýchá, a v duchu si opakovala 
telefonní číslo na sanitku. Občas jsem 
oslovila neznámého „Pánbíčka“, ať mi ji 
tady ještě nechá. Babička často opako-
vala, že „Pánbíček“ už ji volá a že ona 
mu už brzy půjde naproti.

Pamatuj na svého Stvořitele ve 
dnech svého jinošství, než nastanou 

zlé dny a než se dostaví léta, 
o kterých řekneš: „Nemám v nich 

zalíbení.“ Kazatel 12,1

Byla jsem hrdá na to, že se o ni můžu 
starat. Než jsem šla ráno do školy, na-
koupila jsem jí v obchodě koblížky a do-
nesla jí v kastrůlku oběd, co pro ni vařila 
moje maminka. Koupala jsem ji, vyřizo-
vala recepty na léky, obcházela doktory, 
uklízela, prala, prostě vše, co bylo potře-
ba. Bylo mi tehdy dvanáct let a trvalo to 
tři roky, než zemřela. Brzy poté jsem si 
u filmu Ježíš, který jsem viděla v televi-
zi na naší chatě, vzpomněla na její větu, 
že Židé ukřižovali nevinného. Kvůli této 
větě jsem si tehdy v patnácti letech řek-
la, že se tedy podívám na toho divného 
Ježíše. Ten večer při filmu jsem uvěřila 
v milujícího Ježíše Krista a přijala ho za 
svého Pána a Spasitele. Ale to už je zase 
jiný příběh. Jen jsem chtěla přiblížit ne-
nápadný vliv prababičky na můj život.

Jaká budu jednou já?
Zájem být v blízkosti starých lidí 

u mě přetrval dodnes a stal se mou ži-
votní i pracovní náplní. Když jsem uvě-
řila, ráda jsem navštěvovala i starší sest-
ry, sdílela s nimi svůj život a nasloucha-
la jejich životním zkušenostem a radám. 
Také pár let po svatbě jsme se přistěho-
vali do manželova domu, kde bydlíme 
s jeho maminkou a společně jí ve stáří 
pomáháme a oboustranně se učíme vní-
mat potřeby jeden druhého.

Nyní jako pečovatelka zhodnocuji 
svůj přínos z dětství až doposud. Prostě 
mě to baví, a když vidím mnohé starší 
ženy (ať je to manželova maminka nebo 
ženy, které jako pečovatelka navštěvu-
ji), tak můžu s nadsázkou říct, že se na 
důchod fakt těším. Často se při tom za-
mýšlím, jaká budu ve stáří já, když se 
dostaví léta, o kterých řekneš: „Nemám 
v nich zalíbení.“ (Kazatel 12,1)

Jednu stránku stáří určuje zdravotní 
stav, který ne vždy můžeme ovlivnit. 
Někdy však ano, a taky se my mladší 
můžeme o zdravotní stav preventivně 
starat už teď. Druhá stránka stáří je mít 
dobrou, pozitivní mysl, a to navzdory 
těžkostem stáří, které s sebou tyto dny 
přinášejí. Vypozorovala jsem, že je to 
však dlouhý životní proces, na kterém 
je potřeba pracovat už teď, včas, dokud 
mám energii a sílu věci v životě řešit 
nebo měnit. Pokud si je v mysli a srdci 
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ponechávám (někdy na později), nebo 
vnitřně potlačuji hořkost, ublížení, ne-
lásku, křivdu, nepochopení a mnohá 
další zranění, a nevyřeším a neodpus-
tím je včas, prostě ve stáří vylezou na 
povrch. Tím spíš to pak budou opravdu 
dny, ve kterých není zalíbení. Člověk 
je pak hodně osamocen a s neduhy své 
duše je nevrlý a někdy až zlý.

I s takovými lidmi se setkávám při 
své práci. A je mi jich líto. Často se ve 
své pečovatelské praxi s nimi sblížím 
a u kávy a sušenek si mnohdy dlouho 
povídáme. Protože nejsem blízký člen 
rodiny a někdo nebezpečný, lidé se mi 
otvírají, pláčou, nadávají, povídají mi 
o svých skrytých prohřešcích a život-
ních křivdách. Často mám slzy v očích 
s nimi a pomáhá mi to lidi neodsuzovat. 
Můžu jim ale zvěstovat naději a odpuš-
tění v milosti našeho Pána Ježíše Krista. 
Modlím se za ně a povzbuzuji, aby poté, 
co odejdu, přemýšleli a sami řekli totéž 
Pánu Ježíši Kristu nebo Pánu Bohu. Úpl-
ně nevím, co v jejich duši a srdci probí-
há, ale když se znovu potkáme, jejich 
oči září a čekají mě s láskou a úsmě-
vem. A pak si třeba povídáme o slevách 
v Kauflandu a starých hrncích, které by 
bylo potřeba vyměnit za nové.

Dá se na stáří připravit?
Co vidím příště? Že se jejich mysl 

změnila, ze zahořklých, někdy protiv-
ných lidí se stávají doslova mí blízcí 
přátelé a já můžu od nich slyšet i hezké, 
poučné a někdy i velmi těžké životní 
zkušenosti. Tihle lidé, které zde popisu-
ji, jsou ve věku 84, 89, 93, 96 a 99 let.

Myslím, že je možné se na stáří při-
pravit, pokud to zdraví dovolí. Dopře-
du připravit svou mysl na to, že člověk 
bude postupně stále více sám, že zpo-
malí, bude závislý na pomoci druhých, 
někdy prostě bude mrzutý a smutný, ale 
že i to je nedílnou součástí života, které 
většina z nás neunikne. Možná stojí za 
to udělat si nějaký plán, co bych v ome-
zené síle a schopnosti mohla dělat, než 
jen skončit neužitečnými řečmi a seze-
ním u televize a křížovek. Psát třeba do-
pisy, pozvat sousedku na čaj, pochválit 
lidi kolem a ocenit je, zazpívat si, vzpo-
mínat na hezké chvíle. A především 
myslet na to, co mě ještě může Pán Ježíš 
ve stáří naučit, co bych ještě potřebovala 
pochopit či změnit.

Paní Vlasta (99 let) v domově pro se-
niory měla stále optimistickou mysl, po-
slouchala rádio, vyráběla z krepového 

papíru růžičky, zapisovala si různé pod-
něty a poznámky a nebylo návštěvy, 
kdy by mi nedala nějakou životní radu. 
Byla to žena, která dokázala překonávat 
překážky. Navzdory velkým tělesným 
bolestem a samotě nezahořkla, ale do-
kázala se dívat na život pozitivně. Za 
těch deset let, kdy jsem se o ni jako 
pečovatelka starala, jsem neslyšela, že 
by si stěžovala nebo nadávala. Vždy se 
k věcem dovedla tak nějak moudře po-
stavit a nebrblat.

A co my, kteří máme načtené mnohé 
starozákonní příběhy a víme o těžkos-
tech stáří z Božího slova? Měli bychom 
svou mysl a srdce podrobovat Kristově 
lásce a milosrdenství. Čteme mnohá 
Boží zaslíbení, že On nás bude podpírat 
a nedolomí nalomenou třtinu… Kolik 
radosti a vděčnosti z prožitého života 
s Pánem Ježíšem Kristem může v nás 
být stále tou živou vodou. Přitom chápu, 
že to jsou dny opravdu nelehké a teď se 
mi o nich možná dobře mluví. Uvidím, 
co přinese čas a jak se to jednou podaří 
mně. Rozhodně mám kolem sebe lidi, 
věřící i nevěřící, kteří dokázali bravurně 
a s nadhledem toto období zvládnout.

V těžkých dnech je naděje na 
změnu. Jen k ní najít odvahu!

Co bych poradila pečujícím o své 
blízké nebo přátele? Asi je to hodně 
o individuálním nastavení každého 
z nás. Mě tato práce velmi obohacuje 
a zároveň přináší někdy únavu a vy-
čerpání, kdy cítím, že potřebuji oddych 
nebo vystřídat. S tím je třeba počítat.

Se sestrou jsme se sedm let starali 
o našeho tatínka, který měl Parkinsono-

vu nemoc, k ní se později přidala i Al-
zheimerova choroba. Byly to opravdu 
nelehké dny a roky, mnohdy nekonečné 
a beznadějné. Ale když se ohlédnu zpět, 
vidím, že Pán Bůh to měl vše ve své re-
žii.

Je dobré být rodičům nablízku, sta-
rat se o ně je výsada. Ale není to vždy 
jednoduché. Ani život sám však není 
jednoduchý. Je plný zvratů a je na nás, 
zda porosteme do podoby Krista, nebo 
zůstaneme v té své staré.

Stále se učím. A s opatrností a bázní 
říkám, že mě to baví. Už za ta léta vím, 
že když přichází těžké dny, budu muset 
zabrat, omezit své plány, něco odvolat 
a být jen tam, kde jsem teď potřeba. Byť 
je to právě u lůžka nemocného. A prá-
vě tam se nakonec moc ráda setkávám 
se svým dobrodružným Pánem Bohem 
mého života. Pořád je pro mne přitažli-
vý, i když mám kolikrát chuť mu říct, že 
už je toho fakt moc. A pak, když se něco 
zvládne, dám si s Ním s vděčností zase 
ráda svůj „šálek kávy“.

A kdo je mou největší inspirací pro 
život a vztahy vůbec? Ježíš Kristus. Ten 
obyčejný a přece tak lákavý Bůh a Člo-
věk zároveň. Ve všech čtyřech evangeli-
ích to jasně ukazuje a říká, o co v životě 
jde. Právě na to mě v patnácti letech 
„nalákal“ a já jsem Mu moc vděčná, že 
je v tom všem se mnou a učí mě každý 
den být s Ním. Ve vztazích s rodinou, 
přáteli, nevěřícími, nemocnými, opuš-
těnými, nesympatickými, protivnými, 
opovrženíhodnými lidmi, prostě s kde-
kým. Tak, jak to dělal On.
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ON-liNe

s Pánem Ježíšem
S tímto technickým pojmem, použí-

vaným při práci s počítači, se nedávno 
mohly seznámit i děti, které navštěvují 
základní školu. Protože na jaře došlo 
k ohrožení populace Covidem-19, způ-
sobeným koronavirem SARS-CoV-2, 
rozhodla vláda, že děti školou povinné 
mohou buď pokračovat ve svých tří-
dách ve školní výuce, nebo využít po-
čítačového ON-LINE připojení. Doma 
vypracovat úkoly, které pro ně připra-
vil jejich třídní učitel, a ty pak zpětně 
odeslat k ohodnocení jejich zadavate-
li. Tento ON-LINE režim vyžadoval po 
dětech komunikaci s učitelem, která 
se uskutečňovala prostřednictvím při-
pojení k internetu. Opačný stav, kdy 
spojení není uskutečněno, nazýváme 
OFF-LINE. Uvažujeme-li o ideálním sta-
vu v režimu ON-LINE, byl by dosažen 
tehdy, pokud by tento stav připojení 
mohl uskutečnit kdokoliv, odkudkoliv 
a kdykoliv (tzn. bez časového omezení). 
K takovému ideálnímu stavu se bude 
možné přiblížit tehdy, pokud se bude 
rozšiřovat internetová síť.

My, kteří patříme Pánu Ježíši, mů-
žeme říci, že se svým Pánem máme 
možnost udržovat toto ON-LINE ideál-
ní spojení. Naší velikou výhodou je to, 
že se na Něho smíme obrátit kdykoliv 
a s jakoukoliv prosbou. On nás k tomu 
přímo vyzývá: „Pojďte ke mně všichni, kdo 
se  namáháte  a  jste  obtíženi  břemeny,  a  já 

vám dám odpočinout.“ (Mt 11,28) Se vším, 
co nás tíží, s čím si nevíme rady, se mu 
můžeme svěřit. On nespí ani nedřímá. 
Přímá linka mezi námi a Jím je stále vol-
ná, neobsazená, připravená právě pro 
mne i pro tebe. Tak proč otálet! Že tomu 
tak je, svědčí Písmo. Za Pánem přichá-
zeli lidé bez omezení odkudkoliv; ať to 
bylo z Judska, Galileje, Samaří nebo 
z pohanské Gadary. On nikoho neod-
mítnul. Ať se jednalo o Žida, Samařana 
či tolik opovrhovaného pohana. Mohl 
to být kdokoliv sužovaný čímkoliv: lidé 
nemocní, postižení nejrůznějšími cho-
robami, malomocní, slepí… Tak za Ním 
přišel Nikodém, samařská žena z města 
Sychar, královský služebník, jehož syn 
byl nemocen, muž nemocný už 38 let, 
hříšná žena, slepý od narození, setník, 
jehož služebník byl nemocný, žena tr-
pící krvácením, usoužený Jairus, jehož 
dcerka umírala… Náš Pán neměl a ani 
dnes nemá „úřední hodiny“, kdy „ordinu-
je“. Kdykoliv za ním mohli přijít ti, kteří 
od Něj potřebovali pomoc nebo radu. 
Ať to bylo za bílého dne či v noci, kdy za 
Ním inkognito přišel Nikodém se svými 
pochybnostmi!

Díky za  to našemu Pánu, že máme 
možnost v každém okamžiku svého ži-
vota  využívat  tohoto  ON-LINE  spojení 
s Ním.

Zore
Keď sa búri 

v mojom vnútri
more denných 

a nočných môr,
spomeniem si 

na svoj úkryt,
zaliaty nádejou 

purpurových zôr.

Zore sú pre mňa 
Tvojou lampou,

vdýchol si do nich 
velebný jas.

Vždy, keď môj zrak 
sa uprie na ne,

vidím v nich Teba, 
Kráľa krás.

Vidím Ťa v plášti 
ako ma vítaš

s korunou slávy 
na hlave.

Otcovskou láskou 
zažneš vo mne

purpurové zore nádeje.

mARTInA bARTOŠOVÁ
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jAn VOpAlecký

Zkouším  si  představit  diskuse  ně-
kdy  z  dvacátých  let  minulého  století. 
V roce 1920 bylo v Československu re-
gistrováno  3400  osobních  automobilů. 
Cestě autem se někteří bránili oprávně-
nými argumenty, že je to nebezpečné – 
kvůli  rychlosti  a  výfukovým  plynům, 
příliš  drahé,  že  je  přece  zdravější  ces-
tovat bryčkou s koňmi, protože člověk 
je na čerstvém povětří, může se kochat 
krásami okolí…

Přesto bylo o deset let později aut už 
přes sto tisíc. A dnes? Rád bych věděl, 
kdo z nás by dokázal správně popsat 
rozdíly mezi bryčkou, dostavníkem 
a kočárem! Na ty se úplně zapomnělo 
a bavíme se o SUV, MPV, 4x4 nebo au-
tomatických převodovkách. Auta jsou 
samozřejmostí, z praktického hlediska 
skončily kočáry v propadlišti dějin.

Něco podobného probíhalo v osm-
desátých letech s počítači. Dnes se ba-
víme o životě on-line. Odhaduji, že po-
kud Pán Ježíš do pěti let nepřijde, bude 
celý svět totálně on-line (a možná i když 

přijde). Což ovšem nemusí být špatně. 
Stejně jako není špatně, že se dnes již 
nejezdí dostavníkem.

Jaké výhody a nevýhody nám přiná-
ší svět on-line? S obálkami nemusíme 
chodit na poštu, všechny platby vyří-
díme z domu, setkáním pomocí „ZO-
OMu“ spolu můžeme domluvit takřka 
všechno, aniž bychom někam chodili. 
A jsem přesvědčen, že si na to rychle 
zvykneme (lépe řečeno už jsme si zvyk-
li). A to i přesto, že nás někdo může od-
poslouchávat, může nám ukrást peníze 
a nepocítíme vřelost stisku ruky… Aniž 
bych doma vstal z křesla (z postele), 
stihnu shromáždění, modlitební sku-
pinku, třem lidem napíšu mailem po-
vzbuzení a třeba i nakoupím.

Zdá se vám, že na internetu je málo 
užitečného a dobrého obsahu? 
Začněte tam psát vy – blogy, 

vlastní úvahy, články, 
webové stránky a mnoho dalšího. 

A nejen na sociální sítě.

Bryčkou
nebo automobilem?

Zanedlouho si možná naklikáme 
i vůni růží, chorvatského letního vzdu-
chu nebo koňské stáje.

Pokud však jde o to nejpodstatněj-
ší, mnoho se nemění. Biblické principy 
zůstávají stejné. Stále zůstane potřeba si 
navzájem odpouštět (Ef 4,32), mít zájem 
jeden o druhého (Žd 10,24), nepřizpů-
sobovat se světu (Ř 12,2), utíkat před 
hříchem (1 K 6,18; 10,14) a nedávat mís-
to ďáblovi (Ef 4,27). Lidé kolem nás ani 
my sami nepřestaneme hřešit (1 J 1,8) 
a stále zůstane potřeba hříchy vyzná-
vat. Kolem nás budou lidé směřující do 
záhuby, kterým je třeba předat evange-
lium. A snad nám u toho zůstane i mož-
nost chodit pěšky, vidět se na vlastní oči 
a třeba se i obejmout.

Před sto lety platilo, platí dnes 
a bude platit i za sto let, že nejkvalitnější 
život je ten, který čerpáme ze čtení Bib-
le a z blízkého vztahu s Pánem Ježíšem. 
Proto nás ani „nejonlineovější“ svět ne-
může rozhodit. Jen si nenechat ukrást to 
podstatné!
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v Severnej Amerike

Otcovia  pútnici  boli  anglickí  osad-
níci, ktorí v roku 1620 založili Plymou-
thskú kolóniu  v  Severnej  Amerike  na 
území terajšieho štátu USA Massachu-
setts.  Patrili  do  náboženskej  skupiny 
oddelených puritánov, ktorí pred prena-
sledovaním  v  Anglicku  ušli  najprv  do 

Holandska a potom do Severnej Ameri-
ky. Ich príbeh, ktorý sa udial pred 400 
rokmi, stal sa ústrednou témou histórie 
a kultúry Spojených štátov amerických.

leiden
Pútnici ušli do Holandska postup-

ne v rokoch 1607-1608. Prišli najprv 
do Amsterdamu, ale neskôr sa usídlili 
v Leidene. Niektorí našli prácu na uni-
verzite, iní v textilných a tlačiarenských 
manufaktúrach a v pivovarníctve. Willi-
am Brewster učil angličtinu na univer-
zite a John Robinson tam študoval, aby 
získal doktorát. V roku 1616 Brewster 
získal písací stroj a tlačiarenské zariade-
nie, na ktorom tlačil články s aktuálny-
mi kresťanskými témami.

Ale Holandsko bola krajina, ktorej 
kultúra i reč boli pre anglických puri-
tánov cudzie a ťažké na porozumenie 
a naučenie. Navyše mravnosť Holanďa-
nov považovali za príliš uvoľnenú. Ich 
deti sa stávali čoraz viac holandskými 
a spoločenstvo nadobudlo presvedče-
nie, že im hrozí splynutie s miestnymi 
ľuďmi, ak tu ďalej zostanú.

Rozhodnutie opustiť Holandsko
Popri vyššie uvedených skutočnosti-

ach začali sa u niektorých pútnikov 
prejavovať znaky starnutia. Niektorí 
už minuli nasporené peniaze a vráti-
li sa do Anglicka. Bola obava, že ich 
budú nasledovať ďalší. Mladší začali 
odchádzať a hľadať zamestnanie inde. 
Deti boli tiahnuté zlými príkladmi ne-
bezpečným smerom. Okrem toho vod-
covia mali veľkú nádej, že budú môcť 
zvestovať Kristovo evanjelium v zatiaľ 
nezasiahnutej časti sveta. Bolo tiež nut-
né, aby si pútnici zachovali svoju anglic-
kú identitu, kultúru a reč. To všetko boli 
dôvody, aby opustili Holandsko a vydali 
sa na cestu do Nového sveta.

Súčasne tu bolo mnoho neistôt 
vzhľadom k tejto ceste do Ameriky, od-
kiaľ prišli správy o zaniknutých koló-
niách. Bol tu i strach z násilia a možnej 
násilnej smrti od domorodcov ako aj 
následkom neznámych chorôb i z nedo-
statku potravy a pitnej vody. A samotná 
cesta loďou cez oceán bola riskantná. 
Preto boli Robert Cushman a John Car-
ver poslaní do Anglicka, aby vybavili 
prídel pôdy. Ten im bol kráľom udelený 
s podmienkou, že nebude uznané ich 
náboženstvo. Anglický obchodník Tho-
mas Weston upriamil ich pozornosť na 
územie zvané Nové Anglicko, kam sa roz-
hodli vypraviť.

Prípravy na cestu
Bolo rozhodnuté, že prví sa pokú-

sia o osídlenie mladí a silnejší členovia 
spoločenstva. Ostatní ich budú nasle-
dovať, ako a kedy budú môcť. Robinson 
zostane v Leidene s väčšou časťou spo-
ločenstva a Brewster povedie prvú časť 
do Ameriky. Tá si nazhromaždila potra-
viny a najala malú loď Speedwell, ktorá 
ju mala prepraviť do Anglicka a potom 
i do Ameriky. Pre väčšiu skupinu bola 
najatá väčšia loď Mayflower (Konvalin-
ka) na cestu cez oceán a prieskum po-
brežia Nového Anglicka.

Cesta do Ameriky
Loď Speedwell s prvými pútnikmi 

z Leidenu odplávala z Delfshavenu v júli 

Otcovia pútnici

Štát Massachusetts

loď Mayflower
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1620. Doplávala do Southamptonu, kde 
sa stretla s loďou Mayflower. Tu posádka 
Speedwell ohlásila, že loď má v trupe 
trhlinu. Tú utesnili a obe lode došli do 
Plymouthu v grófstve Devon. Tu posád-
ka rozhodla, že Speedwell je pre plavbu 
cez oceán nespoľahlivá. Pútnici z nej 
i s časťou posádky preto presadli na 
Mayflower. Zo 120 pútnikov 102 sa nalo-
dilo na Mayflower aj s potrebnými záso-
bami. Loď odplávala zo Southamptonu 
16. septembra 1620. Jeden z pútnikov 
zomrel na lodi prv, ako dosiahla brehy 
Ameriky. A na lodi sa narodil chlapček, 
ktorého nazvali Oceanus.

Príchod do Ameriky
Cestujúci na lodi Mayflower uvideli 

pobrežie Nového Sveta 9. novembra 
1620 po 65-dňovej plavbe za ťažkých 
podmienok. William Brewster im čítal 
Žalm 100 ako výzvu k vďakyvzdaniu 
za bezpečnú cestu a príchod. Miesto 
pristátia bol Mys Cod. Oboplávali oko-
lo mysu a o dva dni loď zakotvila v prí-
rodnom prístave. Tu napísali a uzavreli 
zmluvu, ktorú nazvali Mayflower  Com-
pact. V nej sa budúci osadníci zaviazali 
k vzájomnej spolupráci, zorganizovali 
sa ako občianske spoločenstvo, v kto-
rom problémy mali byť riešené hlasova-
ním, čo je kľúčová súčasť demokracie. 
Zmluvu podpísalo 41 dospelých mužov 
za 102 cestujúcich (73 mužov a 29 žien, 
z toho 19 sluhov a 3 slúžky, niekoľko 
námorníkov a remeselníkov). John Car-
ver, ktorý najal Mayflower, bol prvý 
zvolený guvernér budúcich osadníkov. 
Mayflower Compact sa považuje za prvú 
napísanú ústavu.

Prvé vylodenie
Výskumná skupina mužov zostúpila 

z lode na veľký čln – šalupu a na nej plá-
vala okolo pobrežia. Z nej vystupovali 
na pobrežie a preskúmavali ho. Na jed-
nom mieste našli prázdny dom a v ňom 
oceľový kotol. Inde zase našli nedávno 
obrobené polia. Potom prišli k umelým 
kopčekom, čo boli zrejme nedávne hro-
by domorodcov. Keď ich povrchovo od-
kryli, zistili, že v niektorých bolo kuku-
ričné zrno. Vzali z neho s tým, že ho za-
sadia. Ostatné zahrabali späť. Našli tiež 
dva indiánske domy pokryté rohožami. 
Domy boli prázdne a v ich okolí nebolo 
vidieť nikoho. Aj v nich našli zrno a fa-
zuľu rôznych farieb, ktoré tiež vzali so 
sebou s tým, že ak stretnú ich obyva-
teľov, zaplatia im za ne. Bola to zvláštna 
Božia prozreteľnosť a Jeho veľké milo-
srdenstvo pre týchto biednych ľudí, že 

našli to kukuričné zrno i fazuľu, ktoré 
mohli zasadiť pre budúci rok. Inak 
im po minutí zásob z lode hrozil hlad 
a smrť. V decembri väčšina pútnikov 
i posádky ochorela, prechladli a veľmi 
kašlali. Mnohí z nedostatku zeleniny 
a ovocia dostali skorbut. V Amerike už 
bol mráz a padal sneh. V túto prvú zimu 
zomrela polovica z nich.

Prvé stretnutie s domorodcami
Sústavný prieskum pobrežia zača-

li 16. decembra. Počas neho sa šalupa 
so 17 mužmi plavila pozdĺž pobrežia 
smerom na juh. Vylodili sa na území 
kmeňa Nauset a videli tam nejakých 
domorodcov. Tí, keď ich zazreli, utiekli. 
Nocovali na pobreží a počuli krik neďa-
leko svojho tábora. Nasledujúce ráno 
na nich zaútočili Indiáni spŕškou šípov. 
Oni odpovedali streľbou na nich a išli za 
nimi do lesa, ale ich nenašli. Odvtedy sa 
nestretli s Indiánmi niekoľko mesiacov. 
Miestni Indiáni už boli spriatelení s An-
gličanmi, ktorí tu predtým lovili ryby 
a obchodovali s nimi.

Indián z kmeňa Pawtuxet, ktorý sa 
volal Squanto, bol jednou skupinou be-
lochov zajatý a odvedený ako otrok do 
Anglicka. Tam sa stal kresťanom a vrátil 
sa späť k svojmu kmeňu. Zistil však, že 
väčšina z neho medzitým zomrela na 
nejakú epidémiu. Stretol sa s pútnikmi, 
spriatelil sa s nimi a stal sa ich tlmoční-
kom pri stretnutiach s Indiánmi. Naučil 
ich ako sadiť kukuričné zrno, loviť ryby 
a bobrov.

Usídlenie
Pri ďalšej plavbe na západ bola 

v búrke šalupa poškodená a museli ju 

Vďakyvzdanie pútnikov s indiánmi

Podpísanie Mayflower Compactu
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Bible  obsahuje  řadu  pojmů,  které 
jsou  dnešním  lidem  poněkud  vzdále-
né  a  mají  o  nich  zkreslené  představy. 
Jedním  z  těchto  pojmů  je  také  slovo 
„hřích“.  Mnozí  moderní  teologové  se 
tomuto  slovu  pokud  možno  vyhýbají 
a oslabují jeho význam. Co je to hřích? 
Jak vznikl? Jaké má dopady na život člo-
věka? Jak se s ním vypořádat?

Dnešnímu povědomí lidí se slovo 
„hřích“ hodně ztrácí. Lidé si pod tím 
představují něco sice nežádoucího, ale 
jinak lehce pochopitelného a dobře 
omluvitelného. Např. lidé „zhřeší“, 
když poruší pravidla nějaké diety. Ane-
bo jsem se mnohokrát setkal s reakcí 
mužů na hezkou dívku či ženu s výro-
kem: „Ta by stála za hřích!“

„Hřích je jedním z nejdůležitějších 
biblických pojmů, jehož obsah se 

prohluboval podle toho, jak rostlo 
povědomí svrchovanosti, svatosti 
a lásky Boží a závaznosti smlouvy 
s Bohem. Vždycky však byl hřích 
výrazem neposlušnosti vůči Bohu 

a tudíž něčím nenormálním, urážkou 
a porušením Boží normy…“ 

(Biblický slovník, Adolf Novotný)

Slovo hřích, resp. hříchy v různých 
pádech se vyskytuje v Bibli 567x – tedy 
opravdu hodně často. To samo o sobě 

Z hIsTORIcKých mATERIÁlOV 
VYBrAl, prelOŽil A uprAVil 

jÁn hudec

opraviť, čo trvalo dva dni. Počas nich 
si väčšina z nich na pobreží odpoči-
nula. Preskúmali okolité územie a 21. 
decembra sa konečne rozhodli práve 
tu sa usídliť. Tento deň sa v štáte Mas-
sachusets každoročne slávi ako  Deň 
predkov. Miesto, kde sa vylodila šalupa, 
sa nazýva Plymouthská  skala a neďale-
ko nej sa rozhodli prieskumníci zalo-
žiť osadu pútnikov. Miesto bolo veľmi 
vhodné i na zimné bývanie, lebo bolo 
vrchmi chránené pred studenými ve-
trami. Svoju osadu tu pútnici založili na 
mieste bývalej osady Indiánov z kmeňa 
Pawtuxet a národa Wampanoag. Osada 
bola opustená asi tri roky predtým po 
epidémii, ktorá usmrtila všetkých jej 
obyvateľov. Volali ju „indiánska horúčka“. 
Boli to asi kiahne sprevádzané krváca-
ním. Prieskumná skupina sa vrátila na 
loď Mayflower, od ktorej sa vzdialili asi 
40 kilometrov.

Budovanie osady
Stavbu domov začali ihneď. Prvý 

veľký dom pre spoločné užívanie bol 
dokončený 19. januára 1621. Každý 
osamelý jednotlivec sa musel zaradiť do 
niektorej z rodín, aby sa hneď nemuseli 
stavať ďalšie domy než tie nevyhnutne 
potrebné. Každej rozšírenej rodine pri-
delili pozemok, ktorého rozloha bola 
súčtom plôch šírky poldruha meracej 
palice a dĺžky troch palíc (asi 3 x 6 m) 
na každého člena. Potom každá rodi-
na začala budovať svoj dom. Vlastné 
veci pútnikov boli privezené z lode do 
osady. Ďalšie domy v nej boli zväčša 
vybudované v prvej polovici februára. 
(Miesto osady patrí do územia terajšie-
ho mesta Plymouth.)

Keď bol prvý dom hotový, ihneď sa 
stal nemocnicou pre pútnikov. 31 ich 
zomrelo do konca februára a úmrtia 
pokračovali. Od vylodenia do konca 
marca iba 47 z pútnikov prežilo cho-
roby, ktoré dostali na lodi. Počas naj-
horších dní chorôb iba 6 alebo 7 z nich 
bolo schopných starať sa o ostatných. 
V tomto čase zomrela aj polovica po-
sádky lode.

Po smrti Carvera v roku 1621 stal sa 
guvernérom kolónie William Bradford. 
V marci 1621 osadníci Plymouthskej 
kolónie podpísali zmluvu o pokoji 
s Massasoitom, náčelníkom kmeňa Po-
kanoket z národa Wampanoag. V roku 
1640 Bradford zrušil štatút kolónie 
a nahradil ho novým. V novom štatúte 

to bola osada slobodných ľudí. Brad-
ford bol 30 ráz opakovane zvolený za 
guvernéra v nasledujúcich rokoch, 
s výnimkou piatich v tomto období, 
ukončenom jeho smrťou roku 1657.

Prvé vďakyvzdanie a vzťahy 
s indiánmi

V jeseni roku 1621 podľa poda-
nia pútnici mali slávnosť vďakyvzda-
nia za úrodu spolu s príslušníkmi 
kmeňa Pokanoket. Tí doniesli naň 
uloveného jeleňa a osadníci priniesli 
ovocie z prvej úrody. Spoločne jedli 
aj ryby a morské živočíchy i tekvice. 
Iné kmene, napríklad Massachuset-
ti a Narrangasetti neboli priateľsky 
naklonené k osadníkom, ako boli 
Pokanoketi. Naopak toto priateľstvo 
vyvolalo nepriateľstvo voči európ-
skym osadníkom. Bradford pred 
svojou smrťou vyslovil obavy, že dô-
jde k násiliu a bojom medzi Indián-
mi a osadníkmi, ktorí zaberali stále 
viac z ich územia. Tieto jeho obavy 
sa naplnili po roku 1660, keď došlo 
k vojne medzi Indiánmi a neskorší-
mi osadníkmi. Tá si vyžiadala okolo 
5000 mŕtvych, z toho asi dve tretiny 
Indiánov. Za to už prví mierumilov-
ní pútnici nemohli.

V rokoch 1621-57 samostatná ko-
lónia, nazvaná neskôr Massachusets, 
sa veľmi rozrástla a zahŕňala obvo-
dy Plymouth, Bristol a Barnstaple – 
všetky nazvané podľa miest v juž-
nom Anglicku, v grófstve Devon. 
Neskôr bola premenovaná na Massa-
chusets Bay Colony. V roku 1691 bola 
reorganizovaná a dostala novú zá-
kladnú listinu ako Province of Massa-
chusetts  Bay. Odvtedy Plymouthská 
kolónia skončila svoj príbeh ako oso-
bitná kolónia. Po vzniku Spojených 
štátov amerických bola v rámci štátu 
Massachusets zaradená do ich zväz-
ku. Pre dramatický príbeh „otcov 
pútnikov“, ich Mayflower Compact 
a demokratické zriadenie kolónie 
má však dosiaľ osobitný historický 
význam. Prezidenti USA James Gar-
field a John Adams a mnohé ďalšie 
významné osobnosti v ich histórii 
odvodzujú svoj pôvod od pútnikov 
z lode Mayflower.
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hovoří o důležitosti tohoto pojmu. Prv-
ní zmínka je hned na začátku Bible 
a souvisí s první vraždou v lidských dě-
jinách. Pán Bůh říká Kainovi: „Což nepři-
jmu i  tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-
-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích 
a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním 
vládnout.“ (1M 4,7) Co je to hřích?

Nejprve maličký etymologický ex-
kurs:

V Bibli má slovo „hřích“ zásadní vý-
znam. V hebrejském jazyku se používá 
pro hřích několik slov:

Chattá – minutí se cíle, sejití z pravé 
cesty,

Péšá – vzpoura, odmítnutí, odpad-
nutí, odstoupení,

Avón, avá – pokřivení, převrácení.
V řečtině Nového zákona se používá 

převážně až na výjimky slovo „hamar-
tia, hamartanó“, což znamená netrefit, 
minout se cíle.

K tomu bych si dovolil malou po-
známku. Minout se cíle můžeme o mi-
limetry, ale také fatálně. Také neúmysl-
ně, z nedopatření, anebo tím, že jdeme 
úmyslně a vědomě úplně někam jinam, 
než si Bůh přeje (jako třeba Jonáš, který 
místo do Ninive plul opačným směrem 
do Taršíše). V Bibli jde právě o toto ab-
solutní minutí se cíle.

„…člověk není nikdy pojímán v Bibli 
jako osamocený jedinec; Starý Zákon 
vidí člověka v životních podmínkách 

daných jeho vztahem k druhým 
lidem, ve společenství. Tuto 

myšlenku vyjadřuje Bible pojmem 
smlouvy. Hřích je to, co ničí smlouvu 

nebo společenství, co je ohrožuje. 
Jinými slovy, hřešit znamená 

vždycky hřešit vůči někomu, ať již 
vůči člověku, nebo vůči Bohu…“ 

(Biblický slovník, 
Jean-Jacques von Almen)

Když nás Pán Bůh stvořil, stvo-
řil nás k tomu, aby s námi mohl mít 
společenství a mohl se s námi sdílet. 
Satanovi se však podařilo Pánu Bohu 
člověka „ukrást“. A to tak, že do jeho 
DNA naimplantoval právě tento „gen“ – 
vzpoury, odvrácení se od Boha. Tak to 
čteme ve zprávě o prvních lidech. Od té 
doby „viděl Hospodin,  jak se na zemi roz-
množila zlovůle člověka a že každý výtvor 
jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý.“ 
(1M 6,5) Princip hříchu spočívá v tom, 
že lidé nevěří Bohu a jeho Synu Ježí-
ši Kristu (J 16,9). To zásadní v Bibli je 
o tom, co „hřích“ v životě lidí způsobil. 
Vzdálenost od Boha, a z toho plynoucí 
bloudění, námahu a pot, který nepři-
náší to, co bychom očekávali. Nejistota 
a opuštěnost. Velmi výstižně to charak-
terizuje apoštol Pavel v listu Římanům, 
v závěru 6. kapitoly: „Mzdou  hříchu 
je  smrt…“ (Ř 6,23) Hřích za sebou táh-
ne smrt. Nejde jen o pozemskou smrt, 
které podléháme všichni, ale o věčné 
odloučení od Boha. Bible mluví o „smr-
ti druhé“ – o tom, co lidé znají pod po-
jmem „peklo“.

Tragické následky hříchu v lidském 
životě vidíme v následující 7. kapitole 
téhož listu:

„…  já  však  jsem  hříšný,  hříchu  zapro-
dán.  Nepoznávám  se  ve  svých  skutcích; 
vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co ne-
návidím… Vím totiž, že ve mně, to jest v mé 
lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít 
dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť 
nečiním  dobro,  které  chci,  nýbrž  zlo,  které 
nechci. Jestliže však činím to, co nechci, ne-
dělám to já, ale hřích, který ve mně přebý-
vá.“ (v. 14-15.18-20)

„Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, 
má hřích.“ (Jakub 4,17)

Bible, jak poznamenal čínský 
křesťan Ni-to-Šeng (Watchman Nee 
*4. 11. 1903 – †30. 5. 1972) ve své kni-
ze Normální křesťanský život, rozlišuje 
mezi „hříchem“ (v j. č.) a „hříchy“ (v mn. 
č.). Hříchy jsou přitom jednotlivé hříšné 
činy, kterých jsme se dopustili (např. lži, 
pomluvy, krádeže, nevěra atd.), zatímco 
„hřích“ je hříšný princip, který do na-
šeho života naimplantoval satan. Hříchy 
jsou jakoby jednotlivé produkty, hřích 
je továrna, která je vyrobí. Ilustruje to 
na obrazu lahví alkoholu a na lihova-
rech. Je zřejmé, že nestačí odstranit hří-
chy, ale je třeba zničit jejich zdroj. Proto-
že tento zdroj – „hřích“ – vede ke smrti. 
A to věčné smrti. Proto nakonec apoštol 
zoufale zvolá: „Jak ubohý  jsem  to  člověk! 
Kdo  mě  vysvobodí  z  tohoto  těla  smrti?“ 
(Ř 7,24)

„…ve své podstatě hřích míří proti 
Bohu a již samo toto hledisko 

vysvětluje odlišnost jeho podoby 
a projevů. Znesvěcuje to, 

co požaduje Boží sláva, a proto je 
vlastně popřením Boha.“ 
(Nový biblický slovník, 

vedoucí editor J. D. Douglas)

Hříchu se nezbavíme vlastním úsi-
lím – nutně potřebujeme pomoc zvenčí. 
Nevyváží ho naše dobré skutky, nepo-
může snaha o bezúhonný život, ani as-
keze. Není možno se jej zbavit ani sebe-
větší sumou peněz. Je jen jeden lék na 
tuto nákazu a tím je Boží odpuštění, po-
kud jde o jednotlivé hříchy. Pokud jde 
o princip hříchu v nás, je lékem Kris-
tův kříž a jeho zmrtvýchvstání. To vede 
k tomu, že se vírou narodíme znovu - 
zemřeme spolu s Kristem a dostaneme 
novou přirozenost. Jediné, co může člo-
věk udělat, je uznat a vyznat Bohu tento 
svůj stav. Bůh může hřích odpustit, pro-
tože jeho milovaný Syn Ježíš Kristus za 
nás zaplatil výkupné – ne pozemským 
bohatstvím, ale svým vlastním životem. 
Proto platí: „… krev Ježíše, jeho Syna, nás 
očišťuje  od  každého  hříchu.  Říkáme-li,  že 
jsme bez hříchu, klameme sami sebe a prav-
da v nás není.  Jestliže doznáváme své hří-
chy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám 
hříchy  odpouští  a  očišťuje  nás  od  každé 
nepravosti.“ (1 J 1,7-9) Toto odpuštění se 
získává jedině vírou, že to, co Bůh slíbil 
a udělal, platí.
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mentku z návštevy špeciálneho akvária, 
kde deti mohli hladkať malých žralokov. 
Na otázku, či tieto žraloky už niekoho 
pohrýzli, ošetrovateľka odpovedala: 
žraloky svojich návštevníkov nehryzú, 
pretože nie sú hladné. Pred príchodom 
návštevy totiž dostanú svoj prídel potra-
vy plus ešte nejakú potravu navyše.

Autor tejto úvahy o žralokoch myšli-
enku o nasýtení preniesol aj do duchov-
ného života kresťana. Hovorí, že hlad – 
pocit vnútorného prázdna – môže osla-
biť našu rozlišovaciu schopnosť. V stave 
duchovného hladu sa nám môže zdať, 
že je v poriadku „zahryznúť“ do hocičo-
ho, čo sa práve ponúka. Bez ohľadu na 
to, aké následky to prinesie nám alebo 
ľuďom naokolo. Ale ak sme dostatočne 
nasýtení, necítime potrebu siahnuť oka-
mžite po všetkom, čo zbadáme. Môže-
me si v pokoji premyslieť a rozlišovať, 
čo je pre nás vhodné a čo nie.

Tento príbeh mi pripomína, aké 
dôležité je popri výdobytkoch interne-
tu, kníh a rôznych ďalších médií neustá-
le brať do rúk „starú, dobrú“ Bibliu a po-
ctivo ju čítať. Lebo ona je tou základnou 
zložkou stravy, hlavným chodom, ktorý 
ma môže dostatočne nasýtiť a môže tak 
posilniť moju rozlišovaciu schopnosť. 
Keď potom natrafím na internete ale-
bo v knihách na niečo, čo nie je úplne 

v poriadku, Boží Duch ma môže včas za-
staviť a položiť dôležitú otázku: Nečítala 
si to v Biblii náhodou trochu inak? Len sa 
treba samozrejme starať o to, aby Duch 
mal odkiaľ čerpať, aby moje srdce nebo-
lo prázdne, ale naplnené Božím slovom. 
Podľa vzoru žraločieho príbehu radšej aj 
trošku preplnené.

„Sviecou mojej nohe je tvoje 
(Hospodinovo) slovo, 

svetlom môjmu chodníku. 
Tvoje rozhodnutia sú mi potešením, 
sú mojimi radcami. Tvoje rozkazy 

ma robia múdrejším.“ 
(Žalm 119,105. 24. 104)

Pravidelné stravovanie
Keď uvažujeme o potrebe nasýtenia, 

spolu s tým ruka v ruke ide aj pravidel-
nosť stravovania. Schopnosť správne 
rozlišovať potrebujeme mať v pohoto-
vosti neustále. Nielen v období izolácie, 
keď sa vo zvýšenej miere venujeme in-
ternetu a ďalším médiám. Kedykoľvek 
sa môže stať, že sa stretneme s nástra-
hami, ktoré by nás mohli zviesť na ne-
správnu cestu.

A preto som sa už dávnejšie rozhod-
la, že si upracem v mojom režime dňa 
a vyhradím si v ňom pravidelný čas na 
robenie vecí, ktoré si vyžadujú trochu ti-

Počas tohtoročnej jari sme sa nie-
koľko mesiacov nemohli spoločne stre-
távať pri nedeľných bohoslužbách, ani 
na biblických či modlitebných hodi-
nách. Pre niektorých to boli nezvyklé 
chvíle a pre niektorých možno ani nie. 
Pre mňa osobne to nebola úplne nová 
skúsenosť, už v minulosti sa mi stáva-
lo, že som bola zopár mesiacov (občas 
to vydalo aj na pol roka) odrezaná od 
návštev v zbore. Môže za to moje ocho-
renie, ktoré ma z času na čas donúti 
zostať doma na dlhodobej péenke.

V takýchto obdobiach izolácie si 
zvyknem chýbajúcu návštevu zboru 
kompenzovať hojnejším využívaním in-
ternetu, kde počúvam rôzne kázne z Bo-
žieho slova, alebo usilovnejším čítaním 
kníh s duchovnou tematikou. Lenže 
na internete je takýchto vecí obrovské 
množstvo, nehovoriac o tom, koľko je 
na túto tému napísaných kníh. A to nut-
ne vedie k otázkam typu: ako si vybrať, 
čomu veriť, ako sa nedať zviesť na nespráv-
nu cestu…? Nuž, nie sú to ľahké otázky 
a neviem, či mám na ne dostatočne fun-
dovanú odpoveď. Ale vidí sa mi, že je to 
ako v istom príbehu o žralokoch.

Nezostávaj hladný
Kedysi dávnejšie som si prečítala 

jednu krátku úvahu, takú malú mo-

nie je dobrý radca
HlAD
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cha a pokoja. Rozhodla som sa na to vy-
užiť hneď prvé chvíle po prebudení. Ne-
patrím k tým, ktorí ráno pri zazvonení 
budíka okamžite vyskočia z postele, ale 
potrebujem trochu času, pokým sa moje 
telo rozhýbe. Preto mám pri posteli na 
dosah ruky položenú Bibliu a denné 
čítanie. Pokým vyleziem z postele, aby 
som mala možnosť využiť tento čas na 
čítanie a nie len na premýšľanie o tom, 
koľko starostí na mňa dnes čaká.

A v závere dňa som si vyhradila 
trošku viacej času. Povedala som si, že 
poslednú zhruba hodinku pred spaním 
by som mohla opäť využiť na utíšenie. 
Že by som sa mohla odtrhnúť od ostat-
ných denných povinností a venovať sa 
odpočinku napríklad v podobe čítania 
alebo nejakej tvorivej činnosti. Do tej-
to večernej chvíle spadá opäť aj čítanie 
Biblie a premýšľanie nad jej slovami.

Nehovorím, že je to jednoduché. 
Chce to trochu sebazaprenia a disciplí-
ny. Obzvlášť v prvých dňoch alebo týž-
dňoch, pokým si človek vytvorí návyk 
a začne vnímať pozitívne výsledky tohto 
rozhodnutia, pokým sa začne na tieto 
tiché chvíľky naozaj tešiť. Ani netvrdím, 
že to takto dokážem robiť vždy. Večerná 
hodinka sa nie vždy podarí zrealizovať 
v plnom rozsahu, a niekedy to naopak 
ráno nie celkom zvládam. Ale pokiaľ 
je to aspoň trochu možné, je to naozaj 
dobrá vec, ak človek takýmto spôsobom 
začína aj končí deň. Ak duch človeka do-
stáva stravu pravidelne a môže si ju v po-
koji „zjesť“. Keď to začnem zanedbávať, 
po čase vždy zistím, že mi to chýba.

Znížiť riziká
Napriek tomu, že beriem Bibliu do 

rúk už nejaký ten rok, neodvážim sa po-

vedať, že by som už vedela všetko okolo 
seba správne zhodnotiť. Aby som sa ne-
stratila v nespočetných ponukách nao-
kolo, okrem sýtenia sa Bibliou preto vy-
užívam ešte jednu užitočnú pomôcku: 
snažím sa zbytočne neriskovať a radšej 
sa učiť od skúsenejších. Ak sa dá, využiť 
ich rady.

Keď si chcem pozrieť nejakú kázeň 
na internete, neklikám náhodne na ho-
cijaké video. Väčšinou siahnem po veci-
ach od skúsenejších kresťanov, ktorých 
aspoň trochu poznám, viem aspoň nie-
čo o ich živote viery. Alebo si nechám 
od nich poradiť – pozerám alebo po-
čúvam nahrávky, ktoré mi niekto z nich 
odporučí.

Alebo ak hľadám výklad nejakého 
ťažšieho biblického textu, mojou prvou 
voľbou nie je pátranie na internete ale-
bo študovanie výkladov od neznámych 
autorov. Pokiaľ je možnosť, radšej dám 
prednosť rozhovoru (alebo aspoň mai-
lovej komunikácii) s nejakým skúsenej-
ším kresťanom, ktorého opäť aspoň tro-
chu poznám. Buď mi daný biblický text 
vysvetlí, alebo mi znova odporučí vhod-
ný materiál, z ktorého on sám čerpá.

Faktom je, že všetci sme len nedoko-
nalí ľudia, aj ten najlepší učiteľ sa občas 
môže zmýliť. Preto je základným zdroj-
om výživy samotná Biblia a nie človek. 
Ale ak už potrebujem radu od človeka, 
nech mi poradí niekto, na kom vidím, 
že jeho život je úprimný vo viere, a zá-
roveň nepočujem na jeho výklad Písma 
príliš časté negatívne odozvy od iných 
skúsených kresťanov. Je to určite men-
šie riziko, ako keby som čerpala infor-
mácie z úplne neznámeho zdroja.

Čo sa týka kníh s duchovnou tema-
tikou, tam je to trochu zložitejšie. Ob-

zvlášť pri nových tituloch sa nie vždy 
dá poradiť s inými kresťanmi, pretože 
danú knihu pravdepodobne ešte ne-
čítali. Ale vždy je možnosť pokúsiť sa 
nájsť aspoň zopár informácií o autoro-
vi knihy, o jeho smerovaní a hlásaných 
myšlienkach, alebo o jeho príslušnosti 
k nejakému cirkevnému spoločenstvu. 
To môže čo-to napovedať, ale aj nemu-
sí. Pri čítaní kníh človeku väčšinou na-
ozaj zostáva iba poctivá schopnosť roz-
lišovať a spoliehať na vedenie Svätého 
Ducha. A to ma zase vracia späť k po-
ctivému čítaniu Biblie, aby bola moja 
„špajzka“ plná Božieho slova a môj 
duch sýty.

Samozrejme, do „špajzky“ je stále čo 
dopĺňať, ešte tam nemám úplne všetko 
a ani nikdy mať nebudem. Hoci sa sna-
žím čítať knihy pozorne a posúvať vám 
do tohto časopisu zodpovedné recenzie, 
stále som len omylný človek. Preto vždy 
spolieham aj na rozlišovaciu schopnosť 
vás čitateľov, že budete ponúkané kni-
hy čítať s otvorenou mysľou a s Bibliou 
v ruke.

S Bibliou v ruke až do konca dní
Poctivé domáce čítanie Biblie skrát-

ka vždy bolo a bude hlavným chodom 
v našej duchovnej strave, hlavným 
zdrojom sýtosti, aby sme nemali sklon 
siahať po všetkom, čo sa pred nami ob-
javí. Nech už sa v budúcnosti udeje čo-
koľvek – či už jednotlivca alebo cirkev 
postretne trápenie alebo naopak pokoj 
a blahobyt – čítanie Biblie vždy zosta-
ne tým základným, čo nás bude živiť 
a viesť. Až kým sa s jej Autorom nestret-
neme tvárou v tvár.
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Podpora misijní práce v
Bale, etiopieKřesťanské sbory začaly podporovat 

práci br. Ofgo při návštěvě bratra Mulu-
gety ve sborech v Českém Těšíně a Ost-
ravě-Porubě v březnu 2020.

Finanční přehled ke dni 21. 7. 2020
Dary celkem:  52 700 Kč
Odeslaná podpora 8 000 Kč
Zůstatek pro další 

období podpory 44 700 Kč

Dopis od bratra Mulugety
Naši milí modlitební přátelé,
zdravím Vás ve jménu Pána Ježíše. 

Chtěl bych Vám moc poděkovat za vaše 
vytrvalé modlitby a podporu. Dovolte 
mi, abych vám krátce sdělil aktuální 
přehled situace související s nákazou 
Covid-19. V březnu vyhlásila vláda stav 
nouze, který trvá dosud. Jak víte, Co-
vid-19 se dostal do Afriky později, nyní 
se epidemie rozšiřuje.

Takto vypadá nákaza ve východní 
Africe, ve státech, které hraničí s Etio-
pií:

Země  Pozitivní případy  Úmrtí
1 Súdán 8 316 506 
2 Džibuti 4 565 45 
3 Keňa 4 374 119 
4 Etiopie 4 070 72 
5 Somálsko 2 719 88 
6 Jižní Súdán 1 864 34 
7 Eritrea 142 0 
Tento přehled platí k datu 20. června 2020. 

Situace je velmi obtížná pro chudé 
lidi. Minulý týden jsem se doslechl ve 
zprávách, že více než 500 000 lidí odchá-
zí do Addis Abeby. Jsou zcela závislí na 
tom, co si vydělají za den.

Církve, které se nacházejí na ven-
kově ve vzdálených oblastech, v izolaci 
nejsou. Mohou se scházet v malém po-
čtu při dodržování bezpečnostní vzdále-
nosti mezi lidmi. Církve v oblasti Chobi 
jsou v tomto případě volnější. Ale sbory 
v Addis Abebě a v okolí mají problémy. 
Přibližně 50 našich sborů je v izolaci. 
Asi v 95 případech musí někteří služeb-
níci v malých společenstvích v Addis 
Abebě čelit velkým těžkostem, aby se 
s touto situací vyrovnali.

Další pohromou pro východní Af-
riku jsou kobylky. Nejhorší je pro nás 
červenec a srpen. Potřebujeme vaše 

modlitby. Tentokrát se k nám dostaly 
kobylky z Jižního Súdánu. Přilétají ze 
západu, přičemž západ je úrodnou části 
naší země.

 
Navzdory těžkostem jsou i dobré příle-
žitosti, aby se evangelium šířilo:

1. Vláda povolila církvím evangelikální-
ho směru duchovní pořady v národní 
televizi od 21.00 do 22.00 hod, což 
bylo velmi dobré a přínosné pro vě-
řící, a mohlo to zasáhnout veřejnost. 
Takto jsme mohli kázat evangelium 
celé dva měsíce, zaznělo šedesát ká-
zání.

2. Mnoho lidí činilo pokání v Kristu. 
V jednom z našich sborů přijalo osm-
desát lidí Krista.

3. Velmi oblíbené se stalo biblické studi-
um v malých skupinkách. Od začátku 
pandemie Covid-19 jsme dokončili 

dvě epištoly z Nového zákona. To je 
také jeden z dalších přínosů.

4. K předávání našich zpráv a po-
vzbuzování věřících v Addis a jeho 
okolí používáme běžné telefonní 
hovory a aplikace jako např. What-
sApp. Pro většinu našich lidí nej-
sou schůzky na zoomu možné. 

Vím, že situace pandemie Covidu-19 
je velmi vážná ve Velké Británii i Evro-
pě, modlíme se za to.

Hlavním předmětem pro modlitby 
za Etiopii je pokoj do vnitřních konflik-
tů v zemi. Některé konflikty jsou etnic-
ké, jiné náboženské. Nedávné nepokoje 
stály život 200 lidí. Modlitby potřebuje 
zvláště předseda vlády Etiopie Abiy 
Ahmed a celá jeho vláda.

V Pánu Ježíši zdraví

Vlevo Ofgo, 
vpravo Mulugeta
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nabídka knih

jAn VOpAlecký

Autor se v této publikaci zabývá zá-
zraky, kterými Bůh od stvoření světa až 
do konce pobytu člověka na zemi dává 
lidem znamení o své milosti i soudu. Po-
dobně jako varoval lidi předpotopního 
světa před soudem za jejich bezbožný 
a hříšný život, varuje je i dnes různými 
znameními. Vždyť Bůh nemá zálibu ve 
smrti hříšníka a nepřeje si, aby lidé ode-
šli ze světa nesmířeni s Ním. Evangeli-
um o Boží milosti se v této době zvěstu-
je i díky sdělovací technice způsobem, 
který nikdy v minulosti nebyl možný. 
Šíří se také evangelium království – ze-
jména o blížícím se druhém příchodu 
Krista na zem. Podle proroctví Pána 
Ježíše takové evangelium bude vyhláše-
no po celém světě dříve, než On přijde 
na zem. Existence státu Izrael a toho, 
co v něm probíhá, je největším zname-
ním naplňování prorockých zaslíbení. 

Problematikou Izraele se zabývá celý 
svět.

Když věřící v církvi Pána Ježíše 
Krista vidí různá znamení, o nichž se 
v Písmu píše zejména v souvislosti 
s Jeho druhým příchodem na zem, 
potom je tato znamení ještě více pro-
bouzejí k životu ve světle, v očekává-
ní Pánova příchodu jako Ženicha pro 
svou Nevěstu. Jsou pro ně motivací 
ke každodennímu vyhlížení setkání 
se svým Pánem ve službě pro Něj 
a plnění úkolů, které jim svěřuje.

Knihu o formátu A5,
272 stran, ceně 190 Kč,
si můžete objednat u Křesťanského 
sboru Ostrava-Kunčičky,
emailová adresa: 
info@krestanskysborostrava.cz

Boží zázraky a znamení
Ján Ostrolucký

Křesťanství –

David Gooding & John Lennox

Známý univerzitní profesor John 
Lennox spolu se svým starším kolegou 
Davidem Goodingem důkladně vědec-
ky ověřují jednotlivé pilíře křesťanství 
a jejich věrohodnost metodologií sou-
časné vědy.

Fundovaně vysvětlují, proč je křes-
ťanství věrohodné. Zabývají se ateistic-
kým přístupem k životu a ukazují, že 
ten na mnoho věcí nedává uspokojivé 
odpovědi. – Jak odpovědět lidem, kteří 
trpí? Jak reagovat na osobní tragédie 
nebo hromadné katastrofy?

Autoři se orientují i v jiných ná-
boženstvích a ani v nich nenacházejí 
odpovědi. V čem spočívá výjimečnost 

křesťanství? Proč věřit Bohu navzdory 
tomu, že věda mnoho jevů už vysvětlila?

Kniha poslouží jako užitečný dárek 
člověku, který si myslí, že Bůh neexis-
tuje. Podává důkazy o pravdivosti Bible, 
dokonce o Kristově vzkříšení, a to způ-
sobem, který odpovídá současné vědě.

Uspokojí přemýšlivého člověka, kte-
rý si klade životní otázky a pochybuje 
o tom, co se mu dosud říkalo. Kniha je 
psaná srozumitelně, velmi snadno se 
čte.

Vydal ALEF Křesťanské sbory, for-
mát 11x18 cm, 160 stran, 160 Kč a je 
k dispozici na www.ethos.cz

opium, nebo pravda?
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historie

Stručné 
dějiny

V  minulém  čísle  našeho  časopisu 
jsme  vás  informovali  o  „našem  sboru 
v Etiopii“. Společnými silami, přesněji 
financemi  a  modlitbami,  jsme  zača-
li  podporovat  misii  v  Etiopii  v  oblasti 
Bale. Pokud se do něčeho takového cír-
kev pustí, je dobré seznámit se s mnoha 
souvisejícími  záležitostmi.  Misionáři, 
kteří jdou do končin světa, se musí se-
známit  s  kulturou,  tradicemi,  geogra-
fickou  polohou,  jazykem,  historií,  ná-
boženstvím atd… To se snažím vyjme-
novat ty nejdůležitější momenty, které 
připadají v úvahu. Je jich nespočet a ur-
čitě nějaké zapomenu, můžete je za mne 
doplnit. Nabízí se ovšem věnovat právě 
Etiopii trochu bližší pohled, pokud tam 
chceme  naši  podporu  zaměřit.  Rádi 
bychom  vám  proto  představili  Etiopii 
v sérii článků. V tomto čísle se chceme 
věnovat ve stručnosti její historii.

Prehistorie
Oblast, kterou dnes známe jako Etio-

pii, je vědci právem považována za regi-
on osídlený v počátcích civilizace. Mož-
ná znáte Lucy. Jde o jedny z nejstarších 
kosterních pozůstatků tzv.  „předchůdce 
člověka“ (označované jako Australopi-
thecus). Lucy byla nalezena právě na 
severu Afriky v roce 1974. V této oblasti 
byly také nalezeny kamenné nástroje, 
datované zhruba do stejného období.

Starověk
O mnoho staletí či tisíciletí (někteří 

neváhají použít i miliony let) později 
popisují egyptští kronikáři zemi Punt 
jako významného obchodního partne-

ra, zhruba v době 3000 let před Kristem. 
Punt byl zdrojem myrhy, slonoviny, 
kvalitních zvířecích kůži, ale především 
zlata. Punt se rozkládal kdesi v oblasti 
podél řeky Nil hlouběji do vnitrozemí 
a táhl se až k pobřeží Rudého moře. Do 
této oblasti zřejmě zasahovalo i králov-
ství D’mt s hlavním městem Yeha, to 
se už píše 1000 let před Kristem. Tato 
kultura je nazývána Sabejskou, odtud 
pochází také slavná královna ze Sáby, 
která není čtenářům Bible neznámou. 
V době okolo 300–100 let před Kristem 
ovšem toto království upadá a nahrazu-
je jej jiné, zvané Aksum. O Aksumu se 
zmiňuje známý perský spisovatel Mani 
(žil v letech 216–274 po Kristu) a řadí jej 
tehdy na čtvrté místo za velké říše Řím, 
Persii a Čínu.

Významné místo v dějinách Etiopie 
zastává jistý křesťan Frumentius. To-
muto Syřanovi se podařilo obrátit ke 
Kristu aksumského krále Ezana v roce 
356. Za vlády tohoto krále a jeho syna 
Kaleba byla Aksumská říše na vrcholu, 
byla bohatá a mocná. Vedlo k ní mnoho 
obchodních stezek, ať už z Indie, staro-
bylé Srí Lanky nebo z Byzantské říše. 
Aksumská říše tehdy citelně rozšířila 
své hranice – rozléhala se od dnešního 
Somálska k pobřeží Indického oceánu, 
napříč Rudým mořem na jih Arabského 
poloostrova. Sever hraničil s Egyptem, 
což tehdy ovšem již byla provincie Řím-
ské říše. Ortodoxní křesťanství zde pak 
rozšířili ke konci 5. století mnichové ze 
Sýrie, Řecka a Konstantinopole, které 
známe jako Devět  svatých. Jejich pů-
sobení přispělo k rozvoji kultury i his-

torie v následujících staletích. Poslední 
aksumské mince byly raženy v 7. století. 
Není jisté, jak tato říše zanikla. Snad šlo 
o několik let trvající sucha, odlesnění, 
spasení veškeré zeleně, morovou náka-
zu nebo jen o posun obchodních cest?

Středověk
Středověk zahajuje dynastie Zagwe. 

Jde o léta 900 – 1270. Toto období je 
opředeno tajemstvím, nemáme z této 
doby dostatek věrohodných informací. 
Zajímavostí ovšem je hlavní město La-
libela (stejné jméno nesl i král), známé 
jako město kostelů, labyrintů a chodeb 
vytesaných do skály. Skalních kostelů je 
v Lalibele celkem 11 a jde vskutku o im-
pozantní stavby. Loď (hlavní sál) těch 
největších má rozměry 33x23 metrů.

Dalším obdobím je raná doba Šalo-
mounská (1270 – 1529). Jeden z posled-
ních králů Zagwe si vzal za ženu vlast-
ní dceru a prohlásil svůj rodokmen za 
odvíjející se od Šalomouna a královny 
ze Sáby. Podle tradice měla královna ze 
Sáby se Šalomounem syna Menelika. 
Tato doba je známá agresivní vojenskou 
dominancí v oblasti Afrického rohu. 
Králové tehdy přesouvali svůj hlavní 
tábor z místa na místo. Navzdory tomu, 
že nebylo jasně stanoveno hlavní město, 
umění i literatura zažívaly svůj rozkvět. 
V 15. století začalo projevovat o oblast 
Etiopie zájem Portugalsko. V Evropě se 
tehdy tradovala legenda o křesťanském 
králi na Dálném Východě a v návaz-
nosti na tuto legendu byly vypravovány 
různé expedice s cílem najít jeho králov-
ství. První katolický misionář, Pero da 

etiopie
Gondar
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Z VÍce inTerneTOVých ZdrOjů 
ZPRAcOVAl mIchAl mROZEK

Covilha, dorazil do Etiopie z Portugal-
ska v roce 1490. Královna regentka Ele-
ni jej vyslala zpět do Portugalska v roce 
1507 s prosbou o vojenskou podporu 
proti muslimským armádám na výcho-
dě země. Portugalská flotila docestova-
la až v roce 1520, setkala se s vládcem 
Lebna Dengel a zůstala v zemi celých 
6 let. Z té doby máme první evropské 
cestopisy popisující Etiopii, autorem je 
otec Francisco Alvares.

Novověk
Muslimské armády v čele s Moham-

medem Granem ohrožovaly v letech 
1529–1543 Abysinské  království a eti-
opští vládcové znovu požádali Portugal-
ce o vojenskou podporu. V roce 1541 se 
této podpory dočkali, když z Indie dora-
zilo 400 portugalských mušketýrů. Kar-
ta se začala obracet, muslimský vůdce 
Mohammed Gran byl zabit a jeho voj-
sko rozprášeno. Portugalci tehdy využili 
situaci k tomu, aby přinutili etiopského 
vládce veřejně vyznat věrnost římské-
mu papeži, ten to ale odmítl. Portugal-
ský vliv se nicméně stupňoval v násle-
dujících letech, až se podařilo obrátit 
na katolickou víru císaře Susenyose 
v roce 1622. Proti novému náboženství 
se zvedla vlna násilí, tehdy byla Etiopie 
ortodoxní. Susenyos nakonec abdikoval 
a předal vládu svému synovi Fasilidovi, 
který znovu nastolil ortodoxní víru i po-
řádek, zároveň vyhnal jezuitské kněze. 
Císař ustanovil novým hlavním městem 
Gondar, které nahradilo ta dřívější Ak-
sum a Lalibela.

Do poloviny 16. století datujeme 
také monumentální opevněné reziden-
ce ve městě Gondar. Každý nový vládce 
si vybudoval novou rezidenci poblíž té 

předešlé. Gondar je proto někdy nazý-
ván „africkým Camelotem“. Toto sou-
hradí obklopuje vysoká zeď s dvanácti 
branami. Celá dvě století byl Gondar 
hlavním městem. Až císař Tewedros II 
přesunul sídlo do své pevnosti v Maqda-
la v roce 1855.

Národní hrdina Tewedros ii.
Léta 1769–1855 byla poznamenána 

nestabilitou a roztříštěností království. 
Na trůnu se vystřídalo 23 císařů. Toto 
období je zváno Zemene Mesafint, 
tj. v překladu „Éra princů“. Chyběla však 
sjednocující autorita, princové bojovali 
mezi sebou. Každý držel menší územní 
celek a snažil se jej rozšířit. Korunovace 
Tewedrose II. v roce 1855 ukončila éru 
princů, když vzápětí vojensky pokořil 
všechny své rivaly. Konečně po dlou-
hých letech znovu byla celá moc nad 
sjednocenou říší v rukou jednoho vlád-
ce. Tím začíná historie moderní Etiopie.

Vládce Tewedros II. modernizoval 
a centralizoval administrativu Etiopie. 
Stále znovu ale čelil potyčkám ze stra-
ny lokálních provinčních vůdců. Napsal 
listy královně Viktorii a dalším evrop-
ským vůdcům té doby, nedočkal se však 
jejich odpovědí. Jako odvetu na tento 
incident zajal několik Evropanů, které 
držel jako rukojmí. Evropská odpověď 
byla vojenská v podobě 13 000 vojá-
ků, 26 000 mužů v logistické podpoře 
a 40 000 zvířat, včetně válečných slonů 
z Indie. Expedici vedl generál Napier. 
Vylodili se na pobřeží Rudého moře, 
těžké dělostřelectvo vytáhlo s pomocí 
slonů, ale též rivalů současného vládce 
Tewedrose, a to hluboko do vnitrozemí 
až před brány hlavního města Maqdala. 
Císař nabídl obléhatelům až v poslední 

chvíli navrácení zajatců a tučné odškod-
né ve formě dobytka, ale nebylo mu to 
už nic platné. Generál Napier byl ne-
smlouvavý a žádal plnou kapitulaci.

Vše bylo ztraceno a Tewedros II. si 
zvolil dobrovolnou smrt. Zastřelil se 
pistolí, kterou mu věnovala královna 
Viktorie. Hlavní město Maqdala bylo 
zpustošeno a vládcův syn, princ Ale-
mayu, byl odvezen ke královně Viktorii 
pod její ochranu. Navštěvoval prestižní 
školy, zemřel však velmi záhy v pou-
hých osmnácti letech. Tewedros II. je 
dodnes považován za velkého národní-
ho hrdinu Etiopie. Následující desetiletí 
po jeho smrti byla poznamenána válkou 
s Egyptem a Sudánem. O tuto africkou 
oblast začaly projevovat vyšší zájem ev-
ropské mocnosti. Byly sjednány dohody 
s Itálií, která založila kolonii na pobřeží 
Rudého moře, dnešní osamostatněnou 
Eritreu.

Rozvoj vědy a techniky za 
Menelika ii.

Poslední významnou osobností, kte-
rou v tomto pojednání chceme zmínit, 
je Menelik II. Vládl v letech 1889–1913, 
rozšířil Etiopii na západě, jihu i na vý-
chodě, a to jak pomocí vojenské síly, 
tak i obratným vyjednáváním. S Itálií 
sjednal smlouvu, kterou však Italové 
pozměnili v její italské verzi. Po tom-
to zjištění požadoval Menelik úpravu 
smlouvy, ale Italové to odmítli a útoči-
li na Etiopii z jejich pobřežní kolonie. 
Menelik je porazil v roce 1896 v bitvě 
o Adwu, Etiopané si dodnes toto vítěz-
ství připomínají každoročně svátkem 
2. března. Údajně to bylo první vítězství 
africké armády nad evropskou koloniál-
ní invazí v otevřeném boji.

Menelik II. je považován za otce mo-
derní Etiopie. Rozvinul diplomacii s Ev-
ropou i s Ruskem. Nechal postavit že-
lezniční trať z Džibuti do Addis Abeby 
(cca 775 km). Založil bankovní i poštov-
ní systém, obstaral telefonní i telegrafní 
služby a především elektrifikoval nové 
město Addis Abeba, které pak prohlásil 
hlavním sídlem. Addis Abeba znamená 
v etiopštině  „nová  květina“. Po Meneli-
kově smrti v roce 1913 nastalo období 
intrik na královském dvoře. Dalšímu 
období budeme věnovat pozornost v sa-
mostatném článku. Jde totiž o moderní 
dějiny popisující posledních sto let.

lalibela
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V Nitre robíte denný tábor pre 
deti pravidelne. Koľký ročník bol 
tento?

S myšlienkou usporiadať v zboro-
vom dome denný tábor pre deti prišiel 
prvýkrát brat Roman Ludva v roku 
2005. Záujem zo strany rodičov bol veľ-
ký, zúčastnilo sa 37 detí a pracovníčky 
Regionálneho úradu verejného zdravot-
níctva (RÚVZ) ocenili tábor ako jeden 
z najlepších v Nitre. Tábory pokračova-
li aj v rokoch 2006 a 2007. Potom bola 
niekoľko rokov prestávka s asi jedným 
ďalším pokusom, keď bol tábor zruše-
ný kvôli malému záujmu. Potom sa tá-
bor konal v roku 2014 a odvtedy sme 
pokračovali až doteraz. Takže ak správ-
ne počítame, denný tábor bol u nás 
v zbore zatiaľ desaťkrát.
Tento rok bolo organizovanie 
verejných podujatí zvlášť 
komplikované kvôli COViD-19. 
Ako ste si s tým poradili? Nemali 
ste obavy? Bol tento ročník kvôli 
tomu iný?

Tento rok sme dlho váhali, či tábor 
vôbec robiť, hoci sme ho už predtým 
predbežne plánovali. Nevedeli sme, 
aká bude epidemiologická situácia 
a tiež aké podmienky na konanie tábo-
ra určí hygiena. Rozhodli sme sa asi až 
v polovici júna. RÚVZ nám preposlal 

usmernenie pre zotavovacie podujatia 
od hlavného hygienika s tým, že sa tým 
máme iba rámcovo riadiť, lebo denné 
tábory nie sú považované za zotavova-
cie podujatia. V podstate sme si museli 
viac dať záležať na každodennom upra-
tovaní a dezinfekcii priestorov, s čím 
nám veľmi pomohli viaceré rodiny zo 
zboru a zrušili sme záverečnú grilovač-
ku pre rodičov. Rodičia museli podpísať 
vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, ale 
to robíme každý rok, akurát teraz bolo 
vyhlásenie doplnené o príznaky CO-
VID-19. Na začiatku tábora sme robili 
vstupný zdravotný filter (meranie tep-
loty) a aj v priebehu týždňa sme sa sna-
žili sledovať zdravotný stav detí. Vďaka 
Bohu, pred chorobou nás ochránil. Do-
konca sa na pobyt v tábore vzťahovala 
výnimka z povinného nosenia rúška, 
takže rúško sme nosili iba keď sme išli 
na obed do reštaurácie.
Koľko detí prišlo? Sú zo 
zborových rodín alebo  
aj mimo zboru?

Detí bolo 25, z toho 6 z nášho zbo-
ru a 5 z iných zborov. Viacero detí cho-
dí na tábor kvôli pozvaniu brata Paľka 
Bebjaka, ktorý učí výtvarnú výchovu 
v Základnej umeleckej škole a má ume-
lecký krúžok aj na tábore. Niektoré deti 
majú v zbore starú mamu alebo spolu-
žiačku. Alebo sa mamička dozvedela 
o našom tábore od kolegyne, ktorá mala 
u nás dieťa predchádzajúci rok. Jedna 
pani k nám dáva dcéru na tábor už od 
roku 2014, kedy sme mali ešte aj plagát 
v autobuse a reklamu na internete. Ok-
rem zúčastnených detí sme vďační aj za 
dorastencov. Tí už nespadajú do vekovej 
kategórie detí, pre ktoré je tento tábor 
určený, ale zúčastnili sa ho ako pomoc-
níci.
Čo sa na tábore dialo? Aká bola 
téma tábora tento rok?

Program pre deti prebiehal v čase od 
8.00 do 16. 00. Začínali sme spoločnými 
rannými hrami vonku na dvore, pokra-
čovali sme privítaním vnútri, pesnič-
kou, modlitbou a rozdelením do krúž-
kov. Pred obedom bola biblická lekcia 
a poobedia sme trávili vonku rôznymi 
hrami.

Tento rok sme voľne pokračovali 
v minuloročnej téme Postav svoj prí-
beh. Každý deň počuli deti jeden bib-
lický príbeh a rozmýšľali sme aj o tom 
svojom príbehu – o našom živote. Tému 
mal každý deň niekto iný, aj jej preve-
denie bolo rôznorodé. Mali sme tému 
o hanbe (v kontexte Alžbety, ktorá ča-
kala dieťa, Jána Krstiteľa, a vecí, za kto-
ré sa my hanbíme), príbeh o kanaánskej 
žene, podobenstvo o nepopulárnom 
bankete, podobenstvo o tom, že záleží 
na každom rozhodnutí a príbeh o zmie-
rení bratov Jákoba a Ezava.

Paľko Bebjak v rámci umeleckého 
krúžku kreatívne rozvíjal tému cisára 
Františka Jozefa. Dostali sme sa k nej 
vďaka starým kasárňam pod Zoborom, 
ktoré sa nachádzajú neďaleko nášho 
zborového domu. Boli postavené za 
Rakúsko-Uhorska a František Jozef ich 
navštívil počas manévrov v roku 1887. 
Počas návštevy kasární deti videli pre-
hliadku zbraní z čias Rakúsko-Uhorska 
aj veliteľskú budovu, v ktorej bol cisár 
ubytovaný. Na tvorivých dielňach deti 
vyrábali rôzne zaujímavé výrobky. Ďal-
šou alternatívou, ktorú si deti mohli 
ráno vybrať, bol krúžok spoločenských 
hier, tvorenie z Lega, pingpongový krú-
žok alebo aj dramatický krúžok, na kto-
rom si nacvičili scénku na záverečný 
program pre rodičov.
Ako sa deťom páčilo?  
Chcelo sa im učiť niečo nové?

Myslíme si, že deťom sa na tábore 
páči. Niektorí už počítali dni pred tábo-
rom a posledný deň boli smutní, že už 
končíme. A vracajú sa aj ďalší rok. Nové 
skúsenosti a zážitky sa im páčia a asi 
ani nevnímajú, že sa niečo nové učia.
Ako reagujú rodičia na to,  
že takýmto spôsobom slúžite 
deťom i rodinám?

Reakcie rodičov sú pozitívne, sú 
vďační za to, že niekto sa postará o ich 
deti, kým sú oni v práci. Oceňujú to, 
ako sa deťom venujeme. Vidia, že pri 
tom máme srdce a že to nie je niečo ko-
merčné. V iných táboroch vraj deti zo-
berú na kúpalisko alebo na kone, a tým 
je program vybavený. U nás si rodičia 
môžu na konci tábora pozrieť výstavu 
prác, fotky z tábora, deti zaspievajú 
nejaké pesničky, čo sa naučili, zahrajú 
scénku, a kto chce, zostane dlhšie a roz-
práva sa. Jedna mamička nám hovorila 
príhodu, ako sa otec dievčatka pýtal na 
program v tábore a tiež, či sa tam mod-
líme. Dievčatko vraj povedalo, že áno, 

Denný tábor
v Kresťanskom zbore
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SYn jAn S rOdinOu

Dědeček Alois se narodil v lednu 
roku 1922 v Horní Suché jako prvoroze-
né dítě Antonie a Františka Siwkových. 
Nejmladší sestra Marie tragicky zemře-
la ve 3 letech. Celý život na ni vzpomí-
nal. S bratrem Arnoštem si velmi ro-
zuměli. Vzhledem k tomu, že byl bratr 
hluchoněmý a musel nastoupit na pět 
let do školy pro neslyšící ve Valašském 
Meziříčí, jeho návrat během vánočních 
svátků a letních prázdnin byl pro dě-
dečka vždy velmi radostnou událostí.

Po absolvování základní školy na-
vštěvoval dva roky nejen zemědělskou, 
ale také hudební školu. Hudba byla 
jeho velkou zálibou. Ovládal hru na 
několik hudebních nástrojů – klarinet, 
trubku, saxofon, housle a klavír. Účin-
koval v různých kapelách, hrával na 

zábavách. Jeho snem bylo hrát ve vo-
jenské kapele, což se mu nakonec na 
krátký čas splnilo v polské vojenské 
kapele v Bielsku. Protože však nebyl 
plnoletý a začala druhá světová válka, 
musel se vrátit domů. Poté nastoupil 
do dolu Honeger, kde pracoval v těž-
kých podmínkách po celou dobu války. 
Často se ve vzpomínkách vracel do této 
válečné doby, plné strachu a nejistoty. 
Po válce začal pracovat u českosloven-
ských drah, kde začínal od nuly – nej-
prve jako traťový dělník, poté u posunu 
a nakonec jako vlakvedoucí, a to až do 
důchodu.

V roce 1947 uvěřil v Pána Ježíše jako 
svého Spasitele a byl pokřtěn v řece Sto-
návce v Těrlicku. Tato zásadní životní 
změna způsobila mimo jiné i to, že svůj 
hudební talent začal využívat na křes-
ťanských shromážděních a v pěveckém 
sboru. Aktivně se dlouhá léta podílel na 
životě domácího křesťanského sboru, 
kde byl starším, pokladníkem, sloužil 
Božím Slovem a vyučoval v dětské be-
sídce.

Ve shromáždění se také seznámil 
v roce 1947 se svou budoucí manželkou 
Elvírou a vzali se. Po svatbě bydleli rok 
v Prostřední Suché. Po nějaké době se 
přestěhovali do domu v Horní Suché, 
kde pak prožili celý život. Vychovali dvě 
děti – syna Jana a dceru Danielu. Po-
stupně se rodina rozrostla o čtyři vnou-
čata – Ester, Davida, Lýdii a Samuele. 
Přibylo také pět pravnoučat – Renďa. 
Tobík, Daník, Hynďa a Julinka. S man-
želkou prožili společných 65 let do její-
ho odchodu v roce 2012.

V roce 2013 onemocněl boreliózou, 
při které mu částečně ochrnuly nohy. 
Postupně slábl a potřeboval pomoc 
a péči, které se obětavě ujal syn Jan. 
Od loňského podzimu se jeho zdravotní 
stav zhoršoval a po krátké hospitalizaci 
tiše a bez bolesti zemřel v neděli 7. červ-
na. Za svůj dlouhý život nám zanechal 
mnoho milých vzpomínek. Byl nesmír-
ně pracovitý, činorodý a vytrvalý. Pra-
coval s radostí a nikdy si nestěžoval. 
Hlavně nám však zůstane v paměti jeho 
obdivuhodný optimismus, ke kterému 
povzbuzoval i ostatní, a byl nám v tom 
vzorem.

Jsme vděčni Bohu, že jsme mohli 
mít takového tatínka, dědečka a pradě-
dečka.

bratra SiwKA
Vzpomínka na

s mARTInOm A sVETlAnOU 
jAnČOVcAmi SA ZhOVÁrAl 

PETER KOZÁR

stále. Z toho vraj otecko vôbec nebol 
nadšený. Ale dievčatko prišlo na tábor 
aj ďalší rok a veľmi sa tešilo.
Darí sa vám udržať si kontakt 
s deťmi a ich rodinami aj po 
tábore?

V tomto sa nám veľmi nedarí, hoci 
sa o kontakt snažíme. V septembri robí-
me stretávku z tábora, kde si deti môžu 
okrem iného vyzdvihnúť vypálené veci 
z hliny, ktoré modelovali počas tábora. 
Posielame pozvánku na vďakyvzdanie 
a na predvianočné tvorenie. Ale väčši-
nou prídu hlavne deti z nášho zboru. 
Občas sa objaví aj niekto ďalší. Počas 
školského roka sú deti aj rodičia dosť 
zaneprázdnení, takže veľmi nevyhľadá-
vajú ďalšie aktivity. Ale kontakt udržuje 
brat Paľko s tými, čo chodia k nemu na 
výtvarnú.
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Prázdninový pobyt
v hotelu NeptunPobyt křesťanů v hotelu Neptun na 

Malé Morávce v Jeseníkách není nic no-
vého – pořádá se zde již 11 let. Mnohdy 
si na různé věci zvykneme a považuje-
me je za samozřejmost a ani si jich pak 
tolik už nevážíme. Letos však je pro 
mne předmětem velké vděčnosti Pánu 
Bohu – bylo to takové krásné nadech-
nutí se po dlouhém odloučení od spo-
lečenství s věřícími, vynuceném pan-
demií Covid-19. Pán Bůh nám opět dal 
po dlouhé době možnost být pospolu 
s bratry a sestrami z různých koutů naší 
vlasti, prožít spolu chvíle ztišení pod vli-
vem Božího slova, ale také vzájemných 
rozhovorů, procházek v nádherné příro-
dě či sportování v areálu hotelu.

Pokud jde o předmět úvah, bratr 
Jenda Vopalecký nám připravil sérii na 
sebe navazujících úvah na každý den 
pod souhrnným názvem „Co  znamená 
život  s  Bohem?“ A tak jsme si vyslechli 
zamyšlení nad tématy: „Boží  nástroj“, 
„Bohu  blíž“,  „Boží  moc“, „Strach  (z  lidí)“, 
„Správcovství“  nebo  „Zodpovědnost“. 
Celý týden pak končil důležitým upo-
zorněním: „Máš vliv“. Pro každé z těch-
to témat vypracoval Jenda sadu otázek, 
které jsme se pokoušeli rozebrat na 
jednotlivých skupinkách. Na večerních 
setkáních jsme se pak hovořili o tom, 
co jsme si uvědomili a považujeme za 
důležité.

Vzhledem k mimořádnostem letoš-
ního roku nám chyběla řada odborní-
ků. Vláďovi Pípalovi vypadl důležitý 

spolupracovník 
(zvukař), který byl 
odvezen se srdeční 
příhodou do ne-
mocnice. Chyběli 
také hudebníci. 
Víte, co mne ve-
lice potěšilo? Že 
se našla náhrada 
v podobě mladých 
lidí, kteří ochotně 
nastoupili na mís-
ta, kde dříve byli 
dospělí. Ozvučení 
sálu měl na sta-
rosti Filip Hromek, na místo hudebníků 
nastoupili mladí chlapci Adam Švéda 
s houslemi (učí se 4 roky) a na zobcové 
flétny jeho kamarád Honzík Komárek. 
A mohli jsme zpívat velkou většinu pís-
ní. Je to nádherné vidět tyto mladé lidi, 
jak ochotně slouží Pánu Bohu. Škoda, 
že v domácích sborech toho tak často 
svědky nebýváme. Je to velmi potřebné, 
aby mladí lidé vnímali ve sboru, že jsou 
užiteční a že jejich službu vděčně přijí-
máme. Také chceme poděkovat bratru 
Vl. Drbalovi ml., který všem účastníkům 
nabídl fotografie z tohoto pobytu. Ukáz-
ku z nich můžete vidět u tohoto článku. 
A velké překvapení – v závěru týdne 
mohl dorazit z nemocnice i bratr zvukař 

se svou manželkou a být svědkem, jak 
se mladí lidé činí! I to je Boží milost!

Po obědě bývalo až do večeře vol-
no, které jsme využívali k výletům do 
krásné přírody Jeseníků. Pro mnohé byl 
cílem blízký Praděd, Karlova Studánka 
či Petrovy Kameny, ale i další krásná 
místa. V neděli odpoledne řada z nás 
podnikla výlet turistickým vláčkem 
(vlečným vozem motorového vlaku typu 
„Hurvínek“, taženým malou dieselovou 
lokomotivou) z Malé Morávky do Brun-
tálu a zpět. Byl to zážitek z návratu do 
minulosti zejména pro děti, ale i pro ně-
které dospělé.

Nemůžeme nepřipomenout také ex-
kurzi do přečerpávací vodní elektrárny, 
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ZAPsAl TOmÁŠ PAlA

vyhloubené hluboko ve skalách kopce 
Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou. 
Je to zajímavé technické řešení, které 
stojí za to shlédnout.

V pátek měly děti odpoledne poby-
tovou olympiádu s nejrůznějšími disci-
plínami, které plnily s nevšedním zau-
jetím a nasazením.

Na Morávce bylo spolu s rodiči 21 
dětí, které se účastnily každodenní 
besídky. Bratr Vláďa je pak následu-
jícího dne zkoušel z toho, co si z be-
sídky odnesly. A také rozdával odmě-
ny těm šikovným (ale nikdo nepřišel 
zkrátka).

Stojí za to udělat si čas na podob-
né společné pobyty křesťanů. Hotel 
Neptun je pro tyto účely ideálním mís-
tem. A to jak pro hry dětí, tak pro po-
řádání seminářů, sportování, výlety… 
Možná, že takové události, jaké proží-
váme v současné době, nás naučí, že si 
společných pobytů začneme více vážit. 
A pokud jde o to, co s námi bratr Jenda 
Vopalecký probíral? Pokud nemáte po-
známky, ze kterých byste čerpali, může-
te si vše prohlédnout na www.ethos.cz, 
kde jednotlivé přednášky najdete. Stojí 
za to se k nim vrátit a zeptat se, co změ-
nily v našem každodenním životě.

jÁn ČÍŽ

Potešujte môj ľud
Spomínam  si  na  čas,  keď  som  vy-

rastal  v  roľníckom  dome, kde bol do-
máci  pečený  chlieb.  Keď  sa  išlo  jesť, 
nie  všetci  vedeli  a  nie  všetci  mohli 
tento  chlieb  krájať.  Mne  ako  malému 
chlapcovi  hovorili:  „Ty  sa  toho  ne-
chytaj!“ Lebo by som ho bol všelijako 
odkrojil.  Ale  otec  alebo  mama  vzali 
veľký  nôž  a  odkrojili  chlieb  tak,  aby 
aj  nejako  vyzeral,  aby  bol  ten  krajec 
rovnomerný, a aby z chleba mohol mať 
úžitok každý.

O krájaní píše aj apoštol Pavol v 2. 
liste Timotejovi 2,15: „Usiluj  sa,  aby  si 
seba predstavil dokázaného Bohu, robotní-
ka, ktorému sa netreba hanbiť, ktorý krojí 
slovo  pravdy,  ako  sa  patrí.“ Tento verš 
prenáša pojem krájania do duchovnej 
oblasti a dovolím si povedať, že aj pria-
mo do stredu spoločného nažívania 
v cirkvi. Pri spoločných stretnutiach 

cirkvi by sme mali dbať na to, aby sa ho-
vorilo také slovo, ktoré cirkev potrebuje, 
aby sa „krájalo“ tak, že by z neho cirkev 
mala úžitok.

Chcel by som teraz ako taký „odkro-
jený krajec“ Božieho slova použiť verš 
z Izaiáša 40,1: „Potešujte,  potešujte  môj 
ľud!  hovorí  váš  Boh.“ Je to úžasné, keď 
môžeme v našich spoločných zhromaž-
deniach počúvať a prijímať slovo po-
tešenia. V ďalšej časti tejto Izaiášovej 
kapitoly sa dozvedáme, prečo to bolo 
tak potrebné pre Izrael, a prečo je to tak 
potrebné aj pre nás. Verše 7-8 hovoria: 
„…  tráva  uschla,  kvet  uvädol,  lebo  Duch 
Hospodinov ho ovanul. Áno, ľud je skutočne 
trávou. Tráva uschla, kvet uvädol, ale slovo 
nášho Boha stojí na veky.“

Slovo potešenia potrebujeme, lebo 
sme slabí ľudia, vystavení mnohým tla-
kom a náhlym zmenám – či už sami vo 

svojom súkromí alebo v rodine, v práci, 
v zbore, alebo na nás tlačia zmeny v na-
šom širšom okolí. V tom všetkom po-
trebujeme pevné a isté slová potešenia. 
A tým je pre nás Božie slovo. Izaiáš vo 
verši 11 ďalej hovorí:  „Ako  pastier  bude 
pásť svoje stádo, svojím ramenom zhromaždí 
jahňatá a vo svojom lone ich ponesie, brezé 
nežne povedie.“ Za tým pokračujú ďalšie 
a ďalšie zasľúbenia. Chcel by som z nich 
vybrať ešte jedno v závere tejto kapitoly, 
verše 28-31: „Večný  Boh  Hospodin,  ktorý 
stvoril konce zeme, neustáva ani nezomdlie-
va; nikto nevystihne jeho rozumu! On dáva 
ustatému silu a tomu, kto nemá vlády, hojne 
udeľuje  moci.  Mládenci  ustávajú  a  zomd-
lievajú,  a  junáci  ťažko  klesajú;  ale  tí,  ktorí 
očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej 
sily; vznášajú sa na perutiach ako orly; bežia 
a nezomdlievajú, chodia a neustávajú.“

Aj v týchto pohnutých časoch mu-
síme nejako kráčať ďalej. Možno príde 
aj únava, neistota, nepokoj, obavy… ale 
potešujeme sa navzájom Božím slovom, 
ktoré je pevné, stále a navždy pretrvá.
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BěTA ZemAnOVÁ

na NiVáCH
Ohlédnutí za prázdninami

Ráda bych vám řekla něco o našem 
táboře na Nivách. Jela jsem tam už po 
několikáté, ale tento rok jsem byla hod-
ně zvědavá, protože jsme měli mít jinou 
hlavní vedoucí - tetu Verču. A taky jsem 
se těšila mimo jiné proto, že hlavní téma 
tábora byla Ester.

Když jsme přijeli, zdálo se, že se od 
minulých let nic nezměnilo. Ale hned 
po večeři nás rozdělili do čtyř soutěž-
ních skupin, z nichž každá měla svého 
vedoucího. Potom nám teta Verča ozná-
mila, že během týdne můžeme každý 
den získat tři „penízky“, které se nám 
budou hodit. Dostávali jsme je:
1. za uklizený spacák a kufr,
2. za to, že jsme se naučili veršík,
3. když jsme odpověděli na otázky, kte-

ré se týkaly besídky (která probíhala 
každý den dopoledne).

Penízky se však daly nejen získávat, 
ale také utrácet. Když totiž teta Verča 
někde po chatě našla neuklizené věci 
nebo rozházené boty, vzala je k sobě 
a každý večer je nabízela. Když se ně-
jaké dítě k věci přihlásilo, muselo na-
před dát tetě jeden penízek a tím si „vy-
koupit“ danou věc. Tento systém se mi 
moc líbil, protože jsme si dávali pozor, 
abychom měli uklizeno. Nikdo o své pe-
nízky nechtěl přijít. A byli jsme rádi, že 
jsme nesbírali černé – trestné body.

Ale penízky se také daly obětovat 
ve prospěch skupiny. Za 10 penízků se 
totiž mohl koupit bod do skupiny, takže 
když se nějakému týmu nedařilo, nebo 
chtěl zkrátka více bodů, mohl si je kou-
pit, aby měl ještě šanci vyhrát.

Program dne byl následující: bu-
díček (v sedm hodin), ranní ztišení po 
skupinkách, snídaně, besídka (dělili 
jsme se na malou a velkou), volný čas, 
oběd, promítání a volný čas, odpolední 
hra (v týmech), večeře, večerní program 
a večerka.

Jednou z nejoblíbenějších odpoled-
ních her byla ta, při které na začátku ob-
držel každý tři kovová kolečka a asi půl 
hodiny se nesmělo říct slovo „jo“. Když 
jsi to slovo řekl a někdo tě zaslechl, mu-
sel jsi mu odevzdat jedno kolečko.

Každý den měly skupinky nějakou 
službu - např. večerní program, ve kte-
rém si každý večer jiná skupina muse-
la připravit jednu scénku (na kterou 
se všichni těšili, protože bývaly vtip-
né) a několik her. Mezi méně oblíbené 
služby potom patřil úklid kolem chaty. 
Avšak nejhezčí službou byl „tajný úkol“, 
který spočíval v tom, že každý napsal 
vzkaz pro kuchařky - čeho si na nich 
váží, nebo jak mu (nebo jí) od nich chut-
ná.

Scénky si ale připravovali i dospělí 
vedoucí, protože každé dopoledne, než 

začala besídka, zahráli kousek příběhu 
o Ester.

Skvělý byl den naruby. Ráno nám 
totiž teta Verča řekla, že jí někdo obrátil 
program dne a že budeme mít den naru-
by, takže snídaně bude večer a odpoled-
ní hra dopoledne atp. To se nám líbilo. 
Někdo si přehodil tričko naruby, jiný 
měl zase levou papuči na pravé noze, 
někdo chodil pozpátku a tak podobně.

Večer byl táborák (snídaně) a měli 
jsme takové ztišení. Všichni jsme se 
mohli pomodlit a povídali jsme si 
o Bohu. Potom jsme si opékali špekáč-
ky, hráli hry a v deset hodin jsme se 
vydali na stezku odvahy. Byla skvělá 
v tom, že tam na nás žádný vedoucí ne-
bafal (to by asi spíš vedlo k výbuchům 
smíchu), ale šli jsme sami, bez baterky. 
Kdo chtěl, mohl ještě na noční hru. Ta 
všechny moc bavila. Taky se všem moc 
líbilo, že se následující den mohlo vstá-
vat později. :)

Měli jsme také olympiádu, několik 
kategorií a 10 disciplín. Všechny mě ba-
vily. Byly tam jak „nesportovní“ disciplí-
ny, jako třeba rozpoznávání jídel podle 
chuti (se zavázanýma očima), tak i spor-
tovní disciplíny (např. opičí dráha).

Poslední den proběhlo vyhlášení vý-
sledků a pořadí týmů. Každý dostal di-
plom za to, co dobře umí, nebo za to, co 
se na daném člověku ostatním líbí.

Skupiny se jmenovaly: Strážci, Číš-
níci, Mudrci, Písaři. Každá skupina 
měla i svou barvu.

Na těchto Nivách se mi moc líbilo, 
že když někdo v něčem prohrál, nikdo 
se mu neposmíval, a naopak, když něk-
do vyhrál, zbytečně moc se tím nechlu-
bil a ostatní mu to nezáviděli. Byla tam 
zkrátka skvělá atmosféra. Děti měly 
rády všechny dospělé a naopak. Ve ško-
lách a na školních akcích to tak často 
nebývá.

Bůh nás po celý ten tábor ochra-
ňoval, nikomu se nic vážného nestalo 
a i když mělo téměř celý ten týden pr-
šet, užili jsme si i slunce a vedra. :)
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peTr řeZnÍČek, 
křeSŤAnSký SBOr VSeTÍn

Milí  příznivci  nivských  pobytů, 
jsme  moc  rádi,  že  můžeme  od  roku 
1996 jezdit s dorostenci na Nivy. Ptáte 
se, kdo je pro nás dorostenec? Je to cér-
ka nebo ogar ve věku 9 až 14 let. Máme 
radost z toho, že jezdí nejen děti z naše-
ho sboru, ale taky jejich kamarádi, spo-
lužáci,  bratranci  a  sestřenice.  A  je  pro 
nás výsada, že  jezdí  i děti  z azylového 
domu nebo přes sociální úřad. Když se 
to tak vezme, polovina dětí nechodí do 
žádného  sboru,  ani  do  kostela.  Mnozí 
se můžete zeptat, jak jim vysvětlíme, že 
se modlíme a vyprávíme příběhy z Bib-
le.  Úplně  jednoduše.  První  den  jim  to 
vysvětlíme  a  oni  to  pochopí  a  brzy  si 
zvyknou.

Letos byly přípravy na Nivy daleko 
složitější a náročnější než minulé roky. 
Ze začátku jsme kvůli epidemii korona-
viru vůbec nevěděli, jestli Nivy budou. 
Po průzkumu zájmu, poradě s hygie-
nou a se správci Niv jsme se rozhodli 
tábor uspořádat. Jako téma jsme zvolili 
„Úsvit dějin neboli počátky“. V praxi to 
znamenalo, že jsme probírali příběhy 
o stvoření, pád člověka, příběh Kaina 
a Ábela, příběh o potopě, o babylonské 
věži a o Jobovi. Aby si děti příběh zapa-
matovaly, měli jsme před každým poví-
dáním scénky, které jsou vždycky velice 
populární. Tento rok jsme měli možnost 
vytvořit 3D příběhy. V polystyrénu děti 
„dlabaly“ terén a pomocí barev, přírod-
ních materiálů a figurek tvořily příběh. 
Tyto stoly s polystyrény zároveň slouži-
ly k celotáborovému bodování.

Děti byly rozděleny do 4 týmů po 7. 
První den si vyrobily vlajky a vymysle-

ly názvy a pokřiky. Protože hygiena za-
kázala některé služby včetně kuchyně, 
museli jsme zvolit jiné bodované služby. 
Byly to: zprávy z Niv, tvoření příběhu, 
úklid chodby (pouze za sucha), jídelna 
a technické služby. Kromě toho děti 
získávaly body za úklid spacáků a nau-
čení verše. Do celotáborového bodová-
ní se započítávaly i různé soutěže jako 
například cesta za pokladem, střelecké 
odpoledne, nebo jiné hry. Hráli jsme 
i 20. ročník velmi oblíbeného NivaCu-
pu – turnaje ve fotbale, kde hrají kluci 
i holky.

A jeden den jsme dali kuchař-
kám volno, šli jsme na celodenní výlet 
a v přírodě u rybníka jsme vařili v kotlí-
cích bramborové guláše. Nechyběly ani 
večerní táboráky s kytarou a noční hra, 
při které jsme letos pořádně zmokli. 
I když jsme povídali příběhy z počát-
ků, snažili jsme se dětem vysvětlit, co 

to pro nás dnes znamená. Je skvělé, že 
můžeme i v dnešní době říkat dětem, 
že je Pán Bůh stvořil, že jsme všichni 
hříšní, že hřích se nějak projevuje. A že 
Pán Ježíš za naše hříchy zemřel. Ke kon-
ci týdne míváme evangelizační večer, 
kde jsme dětem pomocí židle s nápisem 
hřích zahráli, jak se na nás hřích lepí 
a jak ho může Pán Ježíš odstranit. Láďa 
potom pověděl dětem evangelium po-
mocí knížky beze slov. Jsme moc rádi, 
že pak s dětmi o tom můžeme mluvit.

Poslední den nechybělo vyhláše-
ní týmů – diplomy, medaile z perníku 
a ceny. Jsme vděční, že byl Pán Bůh 
s námi. Jsme vděční i za to, že se za nás 
hodně lidí modlilo a pomáhalo nám. 
Děti byly spokojené a vedoucí taky.

A aby i lidé ve sboru věděli, co jsme 
na Nivách dělali, pozvali jsme všechny 
děti a rodiče v neděli po táboře do sbo-
ru. Promítli jsme jim fotky, pověděli, co 
jsme prožili, a taky jsme jim zazpívali. 
A pak jsme šli na zmrzlinu. Věřím, že 
všem byl pobyt k užitku.

A na závěr jeden z táborových ver-
šů, který jsme se učili:

„Mzdou hříchu je smrt, ale darem 
Boží milosti je život věčný v Kristu 
Ježíši, našem Pánu.“ Římanům 6,23

Vzpomenete si, u kterého příběhu 
z Bible ho Láďa použil? Pokud chcete, 
napište mi odpověď na emailovou adre-
su – petarez@seznam.cz

Úsvit dějin na Nivách
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glosa

IREnA ZEmAnOVÁ

mIchAl mROZEK

lesk a bída facebooku
Není to tak dlouho, kdy jsme měli 

v našem těšínském společenství žhavou 
debatu nad sociálními sítěmi. Je vhod-
né, aby křesťanské společenství mělo 
svou facebookovou stránku? Rok poté, 
co jsme se nakonec rozhodli stránku 
vytvořit, přišla virová hrozba. Podařilo 
se využít youtube a mít pravidelné bo-
hoslužby ve zvukové podobě právě na 
tomto kanále. Facebook v současnosti 
funguje zejména jako zprostředkovatel 
informací o plánovaných akcích těšín-
ského sboru. Ale zpět k oné diskuzi, 
zda a jak využívat sociální sítě.

Vytvořily se dva poměrně radikální 
tábory. Jeden trval na tom, že křesťan-
ství nemá nic společného s přetvářkou 
sociálních sítí. Nemá tam vůbec co dě-
lat, protože sociální sítě jsou nástrojem 
toho zlého. Využívají osobní informace, 
sdílí je bez uvědomění majitele, zpro-
středkovávají reklamu nevhodným způ-
sobem, způsobují závislost a manipulu-
jí. Úkolem křesťanů je distancovat se od 
věcí neužitečných a škodlivých. Praktic-
ké použití facebooku je tedy minimálně 
otázkou a měli bychom vést členy sboru 

k tomu, aby facebook a podobné sociál-
ní sítě odmítli.

Druhý tábor nahlížel na facebook 
jako na neutrální nástroj. Podobně jako 
bič, který může být použit dobrým způ-
sobem třeba ve vedení koní, a na straně 
druhé jej může použít násilník. Důraz 
této druhé skupiny byl i na současný 
trend. Většina lidí je na sociálních sítích 
denně, je to prostor, na kterém se lidé 
setkávají. Pokud jej využívají přespříliš 
a dávají mu stále více času, je zřejmé, 
že o to méně času zbývá na jiné sociální 
kontakty. My jako křesťané vlastně jen 
využíváme další z prostředků, které mo-
derní doba skýtá, když jsme v kontaktu 
s jinými lidmi na sociálních sítích.

Kým jsem? Jak se projevuji tam, kde 
právě jsem? Mohu ovlivnit prostředí, 

v němž se nacházím?

Celou tuto diskuzi bych rád směroval 
k otázkám na jednotlivce. Kým jsem? 
Jak se projevuji tam, kde právě jsem? 
Mohu ovlivnit prostředí, v němž se na-
cházím? Pán Ježíš apeloval na všechny 

své učedníky, aby byli solí a světlem. 
Je jasné, že být solí v solničce není až 
tak složité, podobně jako být světlem 
přímo ve zdroji světla, např. ve slunci. 
Být solí tam, kde sůl výrazně chybí, to 
je ten úkol. Být světlem tam, kde je tma. 
Ano – je zde obava, zda sůl neztratí sla-
nost, anebo zda to světlo nepohltí tma. 
V tom je nám Pán Ježíš příkladem, když 
autor evangelia zhodnotil Jeho působení 
ve smyslu „tma jej nepohltila“.

Každý si vybíráme prostředí, ve kte-
rém jsme. Ovlivňujeme jej a ono zpětně 
ovlivňuje nás. Tento kontakt je obou-
stranný. Nechci se v této glose přiklonit 
ani k jednomu táboru. Zda je facebook 
dobrý či špatný. Někdy je lépe sociální 
sítě opustit a jindy je dobré je použít. 
Takovéto rozhodnutí a následná odpo-
vědnost je na každém z nás. Dobrému 
rozhodnutí musí předcházet modlitba, 
tak na to pamatujme. Ať jsme kdekoliv, 
jsme Kristovi, patříme Jemu. On je náš 
Pán, přijal nás do své rodiny.

Myslím, že všichni známe verš 
uvedený v Mt 28,20: „…já  jsem  s  vámi 
po  všecky  dny  až  do  skonání  toto  věku.“ 
Připomínáme si ho, když prožíváme 
nějaké starosti, bolesti či trápení, nebo 
víme, že je před námi náročná situace. 
Řekl to sám Pán Ježíš, a tak s touto sku-
tečností můžeme počítat a spoléhat na 
ni. Jak je to ale s námi, jsme my s Ním?

Předtím, než Pán učedníky s touto 
skutečností seznámil, řekl:  „Je  mi  dána 
všeliká moc na nebi i na zemi. Jděte…, zís-
kávejte…  křtěte…  učte…“.  Týkají se i nás 

tyto pokyny? Rozhodně stojí za přečte-
ní a zamyšlení: Mt 28,18-20.

Když se mají dva lidé rádi, urči-
tě na sebe myslí a svoji přízeň, zájem 
a lásku si různým způsobem prokazu-
jí. Věřím tomu, že mne má Bůh rád. 
Jestliže to tak je, musí mi to každý den, 
byť i opakovaně, dokazovat. Pokud si 
toho nevšimnu, je chyba na mém pří-
jmu, nikoli na Jeho „vysílačce“.

Je úžasné, že máme nejen spočí-
tané vlasy (Lk 12,7), ale On zná naše 
myšlenky a přání dříve, než je vysloví-
me. Připraví a vyřeší různé situace tak, 

že by mne to ani nenapadlo, natož abych 
to vymyslela a mohla zrealizovat. Ve Fil 
4,6 je napsáno, že máme v každé modlit-
bě a prosbě děkovat Bohu. K vděčnosti 
nás Bůh vybízí a také ji od nás očekává. 
Ona nás k Němu přibližuje. Zkuste sle-
dovat, jakými maličkostmi vás Bůh upo-
zorňuje na to, že Mu na vás záleží a rád 
vám dělá radost.

Bude to opakovaný důvod k radosti 
a vděčnosti.

Být s někým on-line znamená s ním 
mluvit, tzn. říkat mu něco, naslouchat 
mu a poslouchat ho.

S Bohem a s Pánem Ježíšem může-
me mluvit s důvěrou. Jeho slova a přání 
bychom měli nejen znát, ale také re-
spektovat.

S BOHeM
on-line
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Žiarivá krása drahokamov
na náprsníku izraelského veľkňaza
Náprsník izraelského veľkňaza

Izraelský veľkňaz mal na svojom 
plášti-efode na hrudi upevnený nápr-
sník. Bolo to vrecko rozmerov asi 20 
x 20 cm, utkané z nití štyroch farieb: 
bielej, modrej, purpurovej a červenej. 
Bola to rovnaká tkanina, z akej bola 
opona, oddeľujúca veľsvätyňu od svä-
tyne. Na lícovej strane náprsníka bolo 
upevnených 12 drahokamov. Na nich 
boli vyryté mená 12 kmeňov Izraela. 
Drahokamy boli umiestnené v štyroch 
radoch po troch. Poradie mien kmeňov 
nie je uvedené. Náprsník bol na vrchnej 
strane priviazaný o dva náplecníky pri-
pevnené k efodu na pleciach veľkňaza. 
Na spodnej strane bol priviazaný o jeho 
opasok. V zlatom pletive náplecníkov 
boli uložené dva drahokamy, kamene 
ónyx. Na každom z nich bolo vyrytých 
6 mien synov Jákobových v poradí ich 
narodenia.

Drahokamy na náprsníku 
veľkňaza

Otázka je, podľa akého poradia Já-
kobových synov boli usporiadané dra-
hokamy na náprsníku. To, že sú uložené 
v štyroch radoch po troch, vedie k po-
radiu podľa knihy Numeri 2,1-31. Tam 
bolo 12 kmeňov Izraela rozdelených do 
štyroch táborov a v každom tábore boli 
tri kmene. Podobne drahokamy v nápr-
sníku boli rozdelené do štyroch radov, 
po tri v každom rade. A podľa toho by 
aj charakteristické vlastnosti jednotli-
vých kmeňov mohli zodpovedať vlast-
nostiam príslušných drahokamom: ich 
farbe či farbám alebo i lesku či tvrdosti. 
Vlastnosti 12 kmeňov Izraela sa zrkad-
lia v Jákobovom požehnaní, ktoré dával 
svojim synom v knihe Genezis, kapitole 
49. Poradie drahokamov odhora nadol 
a im zodpovedajúcich kmeňov by pod-
ľa toho bolo nasledujúce (v zátvorke je 
poradové číslo radu kameňov a zároveň 
i tábora Izraelitov):

1. rubín – Júda, 2. topás – Izachar, 
3. smaragd – Zabulon (I), 4. malachit – 
Rúben, 5.zafír – Simeon, 6. diamant – 
Gád (II), 7. opál – Efraim, 8. achát – Ma-
nases, 9. ametyst – Benjamin (III), 10. 
chryzolit – Dán, 11. onyx – Aser, 12. 
jaspis – Naftali (IV).

Vlastnosti drahokamov a charakter 
kmeňov Izraela (drahokamy sú zobraze-
né v prílohe na strane 35):
1. Rubín má krásnu červenú až purpu-

rovú farbu. Je to farba krvi a potom 
i kráľovská farba. Jákob prorokoval 
o Mesiášovi, ktorý vzíde z Júdu: ope-
rie svoje rúcho v krvi hrozna, ale aj, 
že Júda je mladý lev… a že nebude 
odňaté žezlo od Júdu… To sa naplni-
lo a ešte naplní v Mesiášovi Ježišo-
vi – v Jeho utrpení a smrti, vzkriesení 
a oslávení, v Jeho budúcej kráľovskej 
vláde nad celou zemou.

2. Topás je ružový drahokam. Je to far-
ba mladosti u dievčat a mladých žien. 
Môže to odkazovať na Leu, u ktorej 
akoby sa obnovila mladosť, keď poro-
dila Izachara potom, ako už prestala 
rodiť. Tvrdosť topásu ukazuje na silu 
kostnatého osla k službe.

3. Smaragd bol žiarivozelenej farby 
mladej trávy, ktorá rástla na nížinách 
územia Zabulona. Predstavuje pokra-
čovanie obnoveného života Ley, ktorá 
ho porodila po Izacharovi ako svojho 
šiesteho syna.

4. Malachit je matne zelený kameň bez 
lesku a žiarivosti. Tak dobre pred-
stavuje Rúbena, prvorodeného Jáko-
bovho a Leinho syna. Ten svoj lesk 
a žiarivosť prvorodeného stratil, keď 
pre svoj ťažký hriech prišiel o svoje 
prvorodenstvo.

5. Zafír je veľmi tvrdý modrý kameň 
s rozptýlenými bielymi čiastkami. 
Simeon prejavil tvrdosť krutosti vo 
vzťahu k pohanom, žijúcim vo tme 
bez poznania pravého Boha. Za trest 
bol ako tie biele čiastky v zafíre, rozp-
týlený v Izraeli, najmä v kmeni Júda.

6. Diamant. Najtvrdší drahokam s jadrom 
čírej farby akoby uzavretým šedými až 
čiernymi škvrnami na povrchu. Jákob 
o Gádovi prorokoval, že bude zovretý 
inými, ale že sa vyslobodí z tohto zovre-
tia a on zovrie, ovládne nepriateľov.

7. Opál je krehký svetlomodrý draho-
kam s hnedými ostrovčekmi v sebe. 
Efraim neobstál vo vernosti Hospodi-
novi ako náhradný prvorodený Jáko-
bov. Stal sa hlavou severných kmeňov 
a jeho územie bolo strediskom v ich 
kráľovstve rozšíreného modlárstva.

8. Achát je polodrahokam fialovo-hne-
dej farby. Kmeň Manases sa ukázal 
ako nehodný spoluprvorodenstva 
s Efraimom. V bratovražednej vojne 
s jemu najbližším kmeňom sa ukáza-
la jeho ukrutnosť voči tým, ktorí mu 
mali byť najbližší.

9. Ametyst je drahokam žiarivej fialovej 
farby a kremennej tvrdosti. Kmeň Be-
njamin sa ako dravý vlk pustil do boja 
s kmeňmi Izraela. V ňom bol takmer 
zničený. Neskôr však jediný zostal 
s Júdom v kráľovstve. Preto i v budúc-
nosti bude s ním blízko chrámu.

10.  Chryzolit. Svetlozelený kameň 
s čiernym prstencom akoby pripomí-
nal rajskú záhradu Éden a zvodcu-ha-
da v nej. Taký bol Dán podľa proroctva 
svojho otca – ako zákerný had. Dánov 
kmeň nečakane prepadol pohanov 
v Laiši a bez výstrahy ich vyhubil.

11.  Ónyx je viacfarebný drahokam, 
krásny je najmä ako zlatý ónyx (azda 
taký bol na náplecníkoch veľkňaza). 
Aser mal podľa proroctva dodávať 
rôzne potraviny a lahôdky na kráľov-
ský stôl. Azda to zobrazuje viacfareb-
nosť ónyxu a zlatý ónyx.

12.  Jaspis je priesvitný drahokam s be-
lasým či fialovým nádychom. Jeho 
jemnému zafarbeniu mohli zodpove-
dať krásny vzhľad a krásne zvuky reči 
Naftaliho, zobrazeného vyslobode-
nou laňou v Jákobovom proroctve.

On priniesol v obeť samého seba 
na golgotskom kríži. A to nie iba za 
jeden národ, ale za všetkých ľudí vo 
všetkých vekoch. On však neumiera, 

ale žije naveky a preto je večný 
Veľkňaz. On nás nosí pred Božiu 

tvár na svojom srdci a prihovára sa 
za nás u Otca v každom čase.

izraelský Veľkňaz ako predobraz 
Pána Ježiša Krista (Žd 7,22-27; 
8,1-2) 
bol týmto predobrazom z viacerých po-
hľadov na Jeho osobu a dielo.
1. Bol vyvolený Bohom. Nevybrali si ho 

ľudia. Hospodin si vyvolil Árona spo-
medzi všetkých Izraelitov. Najprv si 
vyvolil mužov z kmeňa Léviho pre 

(pokračování na straně 34)
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svätoslužbu pri stánku zmluvy. A po-
tom si z nich vyvolil Árona a jeho po-
tomkov za kňazov, ktorí budú slúžiť 
v stánku zmluvy. Tak si vyvolil svojho 
Syna Ježiša Krista, aby bol večným veľ-
kňazom všetkých veriacich v Neho.

2. Bol oblečený k svätoslužbe Bohu. 
Hospodin presne určil, aké majú byť 
jednotlivé súčasti jeho odevu, v kto-
rých bude vykonávať svätoslužbu. 
Všetky museli byť zhotovené podľa 
Jeho nariadenia. Iba oblečený v ta-
komto odeve mohol vstupovať do 
stánku zmluvy. On ustanovil a pro-
rocky predpovedal, aké budú krásne 
mravné vlastnosti nebeského veľkňa-
za. (Ko 3,12-14)

3. Veľkňaz i jeho synovia, kňazi museli 
byť posvätení k svojej službe. Preto 
museli priniesť za seba predpísané 
obete, ktorými boli očistení a tak pri-
pravení k svätoslužbe. Ježiš Kristus 
priniesol sám seba ako bezvadnú 
a dokonalú obeť Bohu na kríži.

4. Veľkňaz a kňazi boli prostredníkmi 
medzi Bohom a ľuďmi. Prinášali obe-
te ľudí Hospodinovi a oznamovali 
ľudu Jeho odpustenie a uspokojenie 
z ich obetí. Tak Ježiš Kristus prináša 
modlitby veriacich Bohu a udeľuje 
i zvestuje im Jeho odpustenie.

5. V službe Veľkňaza mali dôležitú úlo-
hu i náprsník a náplecníky s draho-
kamami. Pohľad viery na ne uisťoval 
Izraelitov, že ich Veľkňaz ich všetkých 
stále nosí pred Hospodina. Tak Pán 
Ježiš nosí veriacich na svojej hrudi aj 
na svojich pleciach.

To, čo bolo takto symbolicky zobra-
zené za Starej zmluvy, v dokonalosti sa 
uskutočňuje v Pánu Ježišovi Kristovi. 
On bol Bohom, svojím Otcom vyvo-
lený, vystrojený a posvätený k službe 
Veľkňaza. On priniesol v obeť samého 
seba na golgotskom kríži. A to nie iba 
za jeden národ, ale za všetkých ľudí vo 
všetkých vekoch. On však neumiera, 
ale žije naveky a preto je večný Veľk-
ňaz. On nás nosí pred Božiu tvár na svo-
jom srdci a prihovára sa za nás u Otca 
v každom čase. A nosí nás i na svojich 
pleciach, keď klesáme na ceste žitia. 
Pre obeť, čo za nás priniesol, sme krásni 
a drahí v Božích očiach ako tie drahoka-
my na náprsníku izraelského veľkňaza. 
Ďakujme za to stále nášmu Spasiteľovi 
a Veľkňazovi. Amen.

Milí  čtenáři,  ve  druhém  letošním 
čísle  jsme  si  připomněli  nezapomenu-
telnou  postavu  našich  sborů,  bratra 
Karla  Kořínka.  Děkujeme  vám,  kteří 
jste  reagovali  povzbudivými  podněty, 
je patrné, že na něho s láskou vzpomí-
náme.  Jako  další  kamének  z  mozaiky 
jeho  života  zařazujeme  úvodník  první-
ho  (zvaného  nulté)  čísla  Živého  slova, 
které vyšlo před více než padesáti lety. 
Bratr byl mistrem slova, živého, zvlášť 
mluveného.  Úvodník  ukazuje  jeho  dů-
razy a způsob myšlení, které ani po ta-
kové době neztratilo na aktuálnosti.

„Pane, ke komu půjdeme? Slova 
věčného života máš! A my jsme 

uvěřili a poznali, že jsi ty Kristus, 
Syn Boha živého.“ J 6,68-69

Víme, že vše živé má svůj původ 
zase jen v živém. K tvrzení, že živé po-
vstalo z neživého, je třeba víry, která je 
ve větším rozporu s logikou a poznatky 
vědy než víra v Boha – onen živý zdroj 
života.

Nemůžeme-li se dopátrat původu ži-
vota vědeckou cestou, můžeme vědecky 
sledovat jeho zákonitosti. Živé jen z ži-
vého! Podobně je tomu i se slovem, kte-
ré je typickým projevem života nejvyš-
šího řádu – života člověka. A přece ne 

každý člověk tohoto nástroje života 
používá k tomu vyššímu, čím člověk 
roste do výše a hloubky, aby nabyl 
vskutku „lidské tváře“ – aby byl ho-
den názvu „creaturarum  ultima,  abso-
lutissima,  excelentissima“ (konečného, 
nejdokonalejšího, nejznamenitějšího 
stvoření) podle „muže touhy“ J. Á. Ko-
menského.

Kolik lidských slov je planých, 
neužitečných, mrtvých, ano i zabíje-
jících, vraždících druhé! Jsou slova 
pohoršení, otravy, skepse a cynismu, 
beznaděje, nenávisti, zloby a smrti… 
Jsou typickým projevem a neodlu-
čitelnou součástí destruktivního – 
„duchovně  mrtvého  člověka“, člověka, 
který vlastně svému lidství buď ze-
mřel, nebo ještě ani nezačal žít. Ta-
kový člověk nemůže pro lidství nic 
vykonat – jen strhnout ho do téhož 
stavu, v němž je sám! Těch se varuj, 
můj milý čtenáři, a viň se k těm, kdož 
svým slovem potěší, posilní, povzbu-
dí, roznítí touhu po dobru, pravdě 
a kráse! K těm, kdož sami jsouce živí, 
mají živé slovo!

A protože živé slovo má živý člo-
věk a tento povstává z onoho živého 
zdroje – z Boha, z Něj a v Něm žije, 
lze hovořit nejen o živých slovech, 
která jsou důsledkem obecenství 
s Bohem, ale též o slovech věčného 
života, která má Bůh sám. Jimi On 
k nám promlouvá, jimi nás nasycu-
je – skrze svého milého Syna Pána 
Ježíše Krista! Rozumíme onomu vzác-
nému Jeho výroku: „Ne  samým  chle-
bem  jest  člověk  živ,  ale  každým  slovem 
vycházejícím z Božích úst?“

Kéž by tento časopis byl pln ži-
vých slov „živých  lidí“, kteří nejdříve 
uvěřili a pak poznali, pochopili, pře-
svědčili se, kým je On a jaký prak-
tický dosah v našem životě mají Jeho 
slova – slova věčného života! Kteří 
dovedou k Němu pro ně s touhou 
přicházet! Za Ním a s Ním chodit! 
V Něm přebývat!

Nulté číslo
Živého slova (1969)

(pokračování ze strany 33)
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1. rubín

4. malachit

7. opál

10. chryzolit

Náplecník pravý

2. topás

5. zafír

8. achát

11. onyx

3. smaragd

6. diamant

9. ametyst

12. jaspis

Náplecník ľavý



Slovo Božie
živé je
„Živé je slovo Božie a účinné…“
(Židom 4,12)

Slovo Božie živé je,
viac ako meč ostrejšie.
Účinok je mocný v ňom,
hýbe naším životom.

Do duše priam preniká,
zráta viny hriešnika.
K záchrane nám dáva smer,
vlieva silu z neba sfér.

Vnikne ducha do ríše,
kĺby, špiky popíše.
Myseľ srdca súdiť vie,
vzácne Slovo pravdivé.

jÁn kuČerA
TExTy ’82


