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„Syndrom zélótů“

Prvý a Posledný a Živý

Hagar, otrokyně, 
která spatřila Boha



rozhovor

ŽIVÉ SLOVO2

S bratrem Janem Kašparcem budeme 
hledat odpovědi na tuto i jiné otázky.

Už více než třicet let žijeme ve svobo-
dě od komunismu. Nemáte někdy pocit, 
že se opět stahují mračna? (Rusko, Bru-
sel, islám, Čína, koronavirus…)

Narodil jsem se v roce 1935 a nechtěl 
bych  vyjmenovávat  všechny  události, 
které jsem za těch osmdesát pět let pro-
žil, a které bych mohl označit slovy, že 
se „stahují mračna“. Ve svých 13 letech 
jsem dostal životní lekci, která mě drží 
„nad věcí“ a zaměřuje mě jednoznačně 
jediným  směrem  dodnes.  Co  se  stalo! 
V květnu 1948 vznikl stát  Izrael. V na-
šem brněnském sboru vypuklo nadšení: 
„Pán je tady, přijde si pro svou Církev!“ 
Probíraly  se  příslušné  prorocké  knihy 
a Zjevení Jana, ale nikdo si nevšímal tři-
náctiletého,  dosud  neznovuzrozeného 
kluka, co to s ním dělá. V noci jsem se 
budil a hledal svého staršího, obrácené-
ho  brášku  a  maminku,  jestli  jsou  ještě 
se mnou, zda jsem nezůstal sám! Tento 
Boží  „pres“  přinesl  užitek.  V  patnácti 
letech jsem pochopil, že konečně mám 
přestat prosit a za spasení děkovat! Dě-
kovat za to, že Pán Ježíš za mě zemřel na 
kříži na Golgatě, že v tomto děkování se 
uskutečňuje akt víry.

Z  této  víry  dodnes  žiji,  protože  On 
udělal všechno, co Bůh žádá a co jsem 

já, ani žádný člověk udělat 
nemohl.  Víte,  kolik  uply-
nulo  let  od  roku  1948? 
Sedmdesát  dva!  To  není 
málo  –  a  Pán  si  pro  svoji 
Církev  dosud  nepřišel.  To 
je ta moje „lekce“. Nepočí-
tat, kdy to bude, neurčovat, 
který  z  těch  významných 
„pánů“  je  adept  na  Anti-
krista a falešného proroka, 
ale  žít  tak,  že  Pán  může 
přijít dnes nebo zítra nebo 
za celá další léta. Samozřej-
mě,  že  ta  „mračna“  vidím, 
ale  jsou  pro  mne  výzvou 
a povzbuzením k vyhlížení 
Jeho příchodu.

Máte nějakou radu, jak pod těmi 
„mračny“ se ctí do budoucna obstát?

Před lety mi bratr Petr Zeman přivezl 
z  Anglie  tzv.  interlineární  překlad  No-
vého  zákona,  takže  jsem  mohl  pomocí 
slovníku zjistit  znění některých pojmů 
v  původním  jazyce.  A  tak  se  stalo,  že 
jsem  přišel  na  to,  že  v  knize  Zjevení 
je  převážná  většina  slovního  obratu 
„přijdu  brzo“  v  původním  jazyce  blí-
že  pojmu  „přijdu  rychle“!  To  je  rozdíl! 
Duch svatý nás upozorňuje, že se nemá-
me  ptát  „Kdy?“,  ale  „Jsem připraven?“ 
Protože, když Pán přijde, nebudu stačit 
říci ani: „Odpusť, bratře, sestro!“ Proto 
neodkládejme  řešení  zejména  těchto 
vztahových  problémů  ani  do  západu 
slunce!

O křesťanství je ve společnosti stále 
menší zájem, ale ryzí, opravdové křes-
ťanství s Kristem vždycky přitahuje. Co 
byste dnešní střední a mladší generaci 
poradil, jak si počínat, aby svým živo-
tem přitahovali lidi ke Kristu?

Sama  si,  Leni,  ve  své  otázce  dáváš 
odpověď  -  nejúčinnější  svědectví  je 
svědectví  vlastním  životem!  Mám  vy-
zkoušeno, že  je dobré se v novém pro-
středí, v nemocničním pokoji, v novém 
zaměstnání, na dovolené, ve svém živo-
topise apod. okamžitě několika větami 
představit, jako věřící v Pána Ježíše.

Dále se naučit obyčejné věci dělat ne-

obyčejně,  dávat  pozor  na  rozpor  mezi 
slovy  a  skutky.  Na  vlně  Proglasu  jsem 
vyslechl  výrok  -  poloviční  křesťan  je 
horší  než  ateista  –  vyznává,  co  nežije! 
Moody někde prohlásil, že jeden ze sta 
lidí si přečte Bibli,  těch zbývajících de-
vadesát devět si přečte křesťana – tebe!

Co přispívá k tomu, aby se setkávání 
církve „chvělo Boží přítomností, Jeho 
mocí“?

Odpověď  je prostá a  stručná: oprav-
dovost, oddanost! „Tak tedy žádný z vás, 
kdo  neopouští  všechno,  co  mu  náleží, 
nemůže být mým učedníkem.“ (L 14,33)

Čím to bylo, že se dříve všichni těšili 
do shromáždění, a dnes už to tak není?

Myslím, že  to působí úplně  jiná spo-
lečenská atmosféra. Ta ovlivňuje vztahy 
v  rodině  i  ve  sboru.  Působí  opouštění 
a  stydnutí  té  první  lásky.  To  nezadrži-
telně vede k povrchnosti vztahu k Pánu 
Ježíši  i  k  bratřím  a  sestrám.  Pán  Ježíš 
to  předvídal,  proto  ty  úpěnlivé  výzvy 
k  „bratrstva  milování“.  (J  13,34;  15,12; 
15,17)

Již od stvoření Bůh dává lidem různé 
dary. Můžeme je používat nebo nechat 
být. Proč se nám mnohdy nedaří při-
spívat naším obdarováním k životu ve 
sboru?

Odpověď  podle  mého  názoru  souvi-
sí  s  odpovědí  na  třetí  otázku:  užívání 
darů od Pána nemůžeme uskutečňovat 
metodou vedlejšího pracovního poměru 
nebo metodou kutilských prací o víken-
du  na  chatě.  Pán  nás  chce  celé!  Všem 
pak  říkal:  „Chce-li  kdo  jít  za  mnou,  ať 
zapře sám sebe a každý den vezme svůj 
kříž a následuje mne.“ (L 9,23) Někdo si 
to raději čte u Mt 16,24,  tam totiž není 
uvedeno každý den.

Jste pamětníkem takových osobnos-
tí jako MUDr. Jan Zeman či Dr. Karel 
Kořínek a dalších. Máte něco, co byste 
nám chtěl od nich „vzkázat“?

Díky Pánu, po obou bratřích máme za-
chováno mnoho cenných záznamů, ale 
já bych se rád dotkl jen velmi osobních 
vzpomínek.  Na  naší  svatbě  v  r.  1961 
bylo vysloveno mnoho rad a povzbuze-
ní,  ale mně z nich utkvěly dodnes dvě 
od br. Kořínka, které mi v životě velice 
prospěly:  „Za  všechno,  co  se  odehraje 
ve  vašem  manželství,  jsi  před  Pánem 
odpovědný  TY!“  A  druhá  rada,  snad 
ještě cennější: „Chceš, aby tě manželka 
poslouchala? Tak čiň pokání od rána do 
večera!“

Apoštol  Pavel  napomínal  Timotea: 
„Horlivě usiluj, aby ses před Boha posta-

Co je opravdové
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vil jako osvědčený pracovník, který se nemusí stydět a který správ-
ně rozděluje slovo pravdy.“ Jiné překlady uvádějí: krájí (Pa), vykládá 
(B21), zvěstuje (ČEP), hlásá (SNC). Od útlého dětství jsem byl svěd-
kem uskutečňování tohoto pokynu v životě i službě br. Dr. Zemana 
několikrát týdně ve všech odstínech od prvního do posledního slova 
uvedeného verše. Způsob, jakým bratr četl Slovo Boží, a vyslovoval 
jméno „Pán Ježíš“ mně  i po padesáti  letech „lahodně“ zní v uších, 
jakoby „másla ukrajoval“ s přídechem úcty a pokory.

Bratr Zeman byl osobnost respekt budící, ale v mých očích „vyros-
tl“, když jsem byl svědkem, jak se omlouval za jakousi křivdu dva-
náctiletému klukovi, mému bráškovi! Neušlo mu, že jsem, jako kluk, 
byl téměř denně ve shromáždění (tehdy bylo v Brně shromáždění na 
pěti místech) a vnutil mi dost peněz na tramvaj.

„Ještě jste se až do krve nevzepřeli v boji proti hříchu.“ (Žd 12,4) 
Bratr Zeman šel do důsledků: od určité doby odmítal vyšetřování žen 
ve své ordinaci a odesílal je k odborným lékařkám. Ani přes nepří-
jemnosti, které z toho měl, od svého rozhodnutí neustoupil.

Dva měsíce před tím, než si jej Pán odvolal k sobě, se vypravil na 
Slovensko,  aby  urovnal  nějaké  rozpory,  které  měl  s  br.  Dušanem 
Čierným, a stalo se. Navštívil za stejným účelem br. Meitnera, ale ten 
ho nepřijal.

Nevím, jestli je to vše právě nejvhodnější vzkaz do dnešní doby, ale 
mám naději, že moje vzpomínky odpovídají duchu Žd 13,7: „Vzpomí-
nejte na své vůdce, kteří k vám mluvili Boží Slovo, pečlivě pozorujte, 
jaký byl konec jejich života, a napodobujte jejich víru.“

Které události za dobu svého života považujete za nejpřevratnější 
změny?

K této otázce se mi vybaví např. rok 1948, kdy došlo k zásadnímu 
zvratu v dějinách naší země. Tehdy jsem z toho ještě neměl rozum, ale 
brzy jsem poznal důsledky těchto událostí. V roce 1949 vydáním cír-
kevního zákona se ocitly naše sbory ve značně složité situaci – v roce 
1951 bylo naše scházení zcela zastaveno. Po pěti letech, z iniciativy 
bratří na Ostravsku, získala naše shromáždění „státní souhlas“. V té 
době jsem byl na vojně a z dopisu br. Dr. Zemana jsem se dozvěděl, 
že naše poslední sejití v Brně bylo 11. 3. 1951 a „první“ 18. 3. 1956, 
znovu tedy po pěti letech a jednom týdnu. To byla událost, ve kterou 
jsem vůbec nedoufal a která poznamenala můj další život.

Podobný  záchvěv  a  následující  otřes  nastal  v  letech  1968-69  -  to 
bylo období naděje a zklamání. Následovalo dvacet let, kterými nás 
Pán trpělivě prováděl obdobím „normalizace“ až k pádu totality. Při-
znám se, že jsem v něco takového nikdy nevěřil. A stalo se!

Co nás ještě čeká, co nás a celý svět může překvapit? Koronavirus? 
Něco daleko úžasnějšího - příchod Pána Ježíše. On přijde rychle!

Vidíte nějakou důležitou biblickou pravdu, kterou je třeba dnes 
(znovu) zdůrazňovat?

Ano, oslovují mě v poslední době dvě taková místa Božího Slova: 
„Sluhové, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, 
nýbrž i zlým. Je to totiž milost, snáší-li někdo bolesti kvůli svědomí 
před Bohem a trpí nespravedlivě.“ (1Pt 2,18-25)

Docházím ve svém věku k tomu, že snášet křivdu je vrcholem ná-
sledovnictví Pána Ježíše, k němuž jsme povoláni.

To  druhé  místo  je  citováno  v  předcházejících  odpovědích:  „Tak 
tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být 
mým učedníkem.“ (L 14,33)

I v tom nám šel Pán Ježíš nedostižným příkladem – všeho se zřekl 
pro naši záchranu!
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Nedivte se!
Jste  zaskočeni  dobou?  Před  rokem 

bych  psal  asi  o  rychlém  rozvoji  tech-
niky,  internetu,  o  možnosti  proletět 
se  letadlem  kamkoli  na  světě,  o  tom, 
jak jsme zaskočeni úpadkem morálky, 
tím, co dokážou drogy,  jak  jednoduše 
a neuvěřitelně přesně nás stát dokáže 
sledovat – ale to by vás dnes asi nudi-
lo.  Jsme  zaskočeni  něčím  novým,  za-
skočeni tak, jak jsme to netušili. Koro-
navirus, roušky, prázdné ulice, zavřené 
obchody, vlaků málo, letadla nelítají… 
Stojíme  s  otevřenou  pusou  a  nevíme, 
jak  reagovat.  Jen  si  uvědomujeme 
(a  ještě ne všichni), že  je  to vážné, že 
jde zřejmě o život!

Co k tomu říká Bible? Ta má poněkud 
zvláštní  reakci.  Shrnul  bych  ji  slovy: 
„No, co se divíte, to se přece dalo če-
kat, to jste nevěděli?“ A začal bych od 
Adama, pokračoval přes Mojžíše, Ježíše 
(jeho cestu do Emaus) až po Janovo Zje-
vení, a vykládal, že přesně tak to muse-
lo být. Ano, dnešní doba vypadá tak, že 
se divíme, protože to v dějinách lidstva 
nemá obdoby – a přece jen je to přiro-
zeným vyústěním všeho předchozího.

Pán  Bůh  tím  nejen  není  zaskočen, 
není  ani  nijak  překvapen.  Lidstvo  ho 
vytlačilo  kamsi  do  koutku  a  on  tam 
smutně stojí a ví. Ví své. A my postupně 
objevujeme, že to všechno nejen věděl 
dávno  dopředu,  ale  dokonce  připra-
voval  opatření,  aby  to  nedopadlo  ještě 
hůř. Tak katastrofálně, jako to popisují 
někteří  dnešní  autoři  science-fiction, 
o kterých si můžeme myslet, jestli nej-
sou démonsky posedlí,  že dokážou  ta-
kové věci vymyslet.

Cože? Bůh to věděl? Bůh to dopustil? 
Bůh to ovlivňoval? Jaká že dělal opat-
ření?

Věda, medicína, dostupnost bohatství 
nebo  morálka  dosáhly  takového  stup-
ně,  že  dnes  už  Pán  Bůh  opravdu  není 
třeba, spíše překáží – to si myslí někte-
ří  lidé. Nějakou dobu  to Bůh nechával 
tak,  možná  to  ještě  nějakou  dobu  ne-
chá. Ale to neznamená, že by člověk vy-
trhl Bohu opratě řízení světa, on je stále 
drží a usměrňuje svět. Nadále platí, že 
dává  směr  myšlení  vládců  (jako  když 
si chlapci dělají potůčky – viz Př 21,1). 
Momentálně povolil  takovému drobeč-

ku, malinkému viru, aby  totálně měnil 
směřování světa.

Když se dívám, jakým způsobem Bůh 
zastavuje  lidskou  zlovůli,  docela  se  dě-
sím, že to dělá střihem. O potopě nikdo 
neměl tušení - střih - začalo pršet, začala 
stříkat voda ze země a všechno bylo pod 
vodou.  Babylonskou  věž  lidé  budovali, 
měli plány, ideály, rozjetou práci a – střih 
- najednou se dva mezi sebou nedomlu-
vili a museli toho nechat. Podobně lehla 
popelem  Sodoma,  během  krátké  doby 
postihlo Egypt deset ran a Izraelci mohli 
odejít,  podobně  byl  dobyt  Babylon  bě-
hem  jediné  noci  (Dn  5,30).  Tak  o  tom 
mluví  i  Pán  Ježíš:  „Mějte se na pozoru, 
aby vaše srdce nebyla zatížena… a aby 
vás onen den nepřekvapil.“ (L 21,34) 
Nebo  Pavel:  „Až lidé budou říkat: ‚Mír! 
Bezpečí!‘ náhle je překvapí záhuba, jako 
když na těhotnou přijdou bolesti, a nebu-
de úniku.“ A to nemluvím o tom, co pro-
rokuje  Jan ve Zjevení 17-18.  Jan  se  tam 
také divil, ale slyšel reakci: „Co se divíš, 
já ti ukážu tajemství…“ (Zj 17,7).

To, že koronavirus působí vcelku po-
zvolna,  vnímám  jako  Boží  milost,  jako 
by dopřával čas se připravit, smířit s Bo-
hem, s lidmi, rozloučit se. Je ovšem také 
možné  (a  já  se  za  to  modlím),  že  covi-
dová vlna pomine, odezní, možná se na-
jde vakcína, snad obojí nebo ještě něco 
jiného.  Ale  budou  zase  další  věci,  nad 
kterými nám zůstanou otevřená ústa.

Rád bych, abychom se v dnešní době 
učili něčemu, co byste asi nečekali: „Ne-
divit se“  (1 J  3,13;  L  24,25;  1Pt  4,12…). 
Bůh to všechno věděl, už dávno pro naši 
záchranu  připravil  Beránka  (1Pt  1,19-
20), je stále s námi (Mt 28,20) a nám za-
nechává pokoj (J 16,33).

Přeji  vám  pokoj  do  všech  situací,  ať 
jsou  to  události  či  vztahy  v  rodině,  ve 
sboru, mezi národy, ať se jedná o zdra-
ví,  peníze  nebo  cokoli  jiného.  Vždyť 
Boží milost nás vychovává, abychom se 
zřekli  bezbožnosti  a  žili  v  tomto  věku 
rozumně, spravedlivě a zbožně a vyhlí-
želi příchod slávy velikého Boha (viz Tt 
2,11-13). Mimochodem, žasnu, jak jadr-
ně a pro dnešek aktuálně to Pavel tehdy 
napsal. Ovšem, byl veden Duchem, tak 
se není co divit.
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Josef hudousek

Budeme-li  si  klást  otázku,  jaký  by 
měl být náš Nejvyšší kněz, který se za 
nás přimlouvá u Božího trůnu, pak vy-
čerpávající  odpověď  nalezneme  v  ep. 
Židům 7,26. 27. Ta odpověď zní: „svatý, 
nevinný, neposkvrněný, oddělený od 
hříšníků, a vyvýšený nad nebesa, kte-
rý nemusí jako dřívější velekněží denně 
přinášet oběti napřed za vlastní hříchy 
a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to uči-
nil jednou provždy, když obětoval sebe 
sama.“ – Proto takovéhoť nám slušelo 
míti (kral. př.).

Náš  Pán  byl  svatý  v  Božím  smyslu, 
nevinný  v  lidském smyslu a neposkvr-
něný  ve  smyslu  samého  sebe.  Tomu 
nejlépe  porozumíme,  když  se  s  Ním 
srovnáme.

Jeho svatost můžeme přirovnat k ná-
dobám používaným v chrámu. Tyto ná-
doby byly oddělené od nádob obecných 
a byly určeny pouze k bohoslužebným 
účelům. Pán Ježíš byl svatý už svou pod-
statou.  On  byl  tou  Bohem  vyvolenou 
nádobou.  Jeho  božství  dosvědčil  Jeho 
Otec: „Toto je ten můj milovaný Syn, ve 
kterém mám zalíbení.“

On byl nevinný i jako člověk. Nikomu 
z  lidí  nezpůsobil  ani  nejmenší  újmu. 
Připomeňme  si  apoštola  Pavla  v  žaláři 
ve  Filipech,  když  napomíná  žalářníka: 
„Nečiň sobě nic zlého!“ Pán Ježíš neuči-
nil nikdy nic zlého žádnému člověku, ať 
by to bylo skutkem či  jen pouhým slo-
vem.  A  my  dobře  víme,  jak  snadné  je 
ublížit svému bližnímu, byť jen slovem. 
Už  to  pouhé  zlé  slovo  může  způsobit 
ránu, která se dlouho léčí, a mnohdy se 
nikdy úplně nezahojí.

Byl i neposkvrněný ve smyslu samého 
sebe. Zde si vezměme příklad z hranos-
taje. Je to zvířátko, o němž je známé, že 
se  zastaví  před  nečistotou.  V  jeho  pří-
padě platí - raději zemřít než se poskvr-
nit.  Pro  nás  to  znamená  neznečistit  se 
špínou  tohoto  světa!  Pán  Ježíš  prochá-
zel  tímto  světem,  byl  Světlem  tomuto 
světu, stýkal se s hříšníky všeho druhu, 
a přesto se Ho nečistota tohoto světa ne-
dotkla. I my jsme Pánem povoláni k ta-
kovémuto životu ve svatosti.  I nás Bůh 
povolává  k  tomu,  abychom  byli  svatí, 
nevinní a neposkvrnění.

Ale  jaký  je  rozdíl mezi Ním a námi? 
Náš  Pán  byl  svatý,  nevinný  a  nepo-
skvrněný  absolutně.  On  byl  oddělený 
od hříšníků.  Nám,  lidem  porušeným 
hříchem,  těm,  kdo  neustále  zápasí  se 
svou tělesností, ona oddělenost od svět-
ských  věcí  často  schází.  Zde  se  proto 
dostáváme k důležité zásadě. Tou je po-
třeba  patřit  každý  den  na  svého  Pána, 
obírat  se  Jím,  uvažovat  o  Jeho  slovech 
a přemýšlet o Jeho díle na kříži. Nedívat 
se okolo sebe na lidi, které denně míjí-
me, ale hledět na Něho, a tím být pro-
měňován do Jeho obrazu. Připomeňme 
si,  jak zářila Mojžíšova  tvář po setkání 
s  Hospodinem.  Náš  Pán  je  nám  velice 
podobný v  tom, že prošel stejnými po-
kušeními, jakými prochází každý z nás. 
Naopak  je  nám  nepodobný  ve  své  na-
prosté dokonalosti. On nikdy nezhřešil 
myšlenkou ani skutkem!

Pán  Ježíš  je  vyvýšený nad nebesa. 
A jsou to nebesa, která jsou jako první 
zmíněna  v  1.  knize  Bible.  Potom  Bůh 
stvořil slunce, měsíc, hvězdy a vše ostat-
ní. Umístil je na nebi a určil jim své záko-

ny. Nebesa jsou spojena s pořádkem na 
zemi. Bůh má svůj trůn na nebi a odtud 
vládne nade vším. To musel poznat i Na-
buchodonozor.  Ale  náš  Nejvyšší  kněz 
byl vyvýšený nad nebesa. Takové je Jeho 
postavení. On sedí na pravici Božího trů-
nu. To  je přítomnost. V budoucnosti  je 
pak Jeho příchod na  tuto zem, aby zde 
ustavil tisícileté království spravedlnosti 
a pokoje. Tehdy budou uvedena nebesa 
do souladu se zemí a naplní se prosba: 
„Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.“ 
Našemu Pánu  je dána všechna moc na 
nebi  i na zemi.  Jemu náleží všichni vy-
koupení. Krásným předobrazem našeho 
Pána  je  Josef,  zrazený  a  prodaný  svý-
mi  bratry;  později  vyvýšený  faraonem 
se  pak  v  postavení  vládce  stává  jejich 
přímluvcem a zachráncem.

Takovéhoť zajisté nám slušelo míti 
nejvyššího kněze (kr. př.).  To  znamená, 
že takový Nejvyšší kněz nám vyhovuje, 
rozumí  nám,  chápe  a  soucítí  s  našimi 
bolestmi  i  radostmi,  odpovídá  na  naše 
modlitby  a  podává  nám  svou  pomoc-
nou ruku. V Pánu Ježíši máme takového 
Nejvyššího kněze, jakého potřebujeme. 
V  Izraeli  se  nejvyššími  kněžími  stávali 
synové a potomci Arona. Tento úřad se 
předával z otce na syna, z pokolení na 
pokolení. Bylo tomu tak proto, že člověk 
je smrtelný. Kněžství Pána Ježíše je věč-
né, trvalé. Je to kněžství, které se nepře-
dává. Pán Ježíš obětoval jednou samého 
sebe, prolil svou krev, aby nás vykoupil 
z našich hříchů a posadil se na pravici 
Božího trůnu jednou provždy.

Jozue ustanovil šest útočištných měst. 
Tři  na  levé  a  tři  na  pravé  straně  Jordá-
nu. Kdo se dopustil neúmyslného zabi-
tí, mohl se do některého z nich uchýlit; 
nalezl  zde  azyl  a  byl  zachráněn  před 
mstitelem,  který  usiloval  pomstít  zabi-
tého  člověka.  Bylo  zde  Boží  slovo,  Boží 
záruka ochrany nešťastného provinilce, 
za kterou ručil nejvyšší kněz, který v té 
době zastával svěřený úřad. Ale co když 
nejvyšší kněz zemřel a nový ještě nebyl 
ustanoven právě v době, kdy vznikla po-
třeba, aby se zastal některého nešťastné-
ho provinilce? Jak neskonale dokonalej-
ší je náš Nejvyšší kněz. On nás zachránil 
nejen pro časnost, ale i pro věčnost. On 
je dokonalým Ručitelem naší záchrany; 
to proto, že žije, a On žije navěky! Náš 
Nejvyšší kněz není  jen dokonalý, ale  je 
i mocný, On je Původcem věčného spa-
sení pro všechny poslušné. Kéž bychom 
Mu za to byli stále vděčni.

Duchovní 
kvality 
našeho

Nejvyššího kněze
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Stavanie
veterných mlynov

Jedno príslovie hovorí: „Keď veje vietor 
zmien, niektorí stavajú múry a iní veterné 
mlyny.“

Počas tohto roku zadul vietor zmien 
naozaj poriadne, nielen vo svete, ale aj 
uprostred cirkvi. A zdá sa, že v našom 
zbore sa nám podarilo vďaka tomu posta-
viť a roztočiť zopár užitočných veterných 
mlynov.

Keď sme sa po jarnom niekoľkomesač-
nom odlúčení mohli opäť začať schádzať 
k bohoslužbám, museli sme kvôli pokra-
čujúcim hygienickým opareniam naše 
stretávania trochu premyslieť. Biblickú 
a modlitebnú hodinku sme realizovali ako 
obvykle v zborovom dome. Okrem ša-
chovnicového sedenia, nepodávania si rúk, 
nasadených rúšok a dezinfekcie sme veľa 
ďalších zmien robiť nemuseli. No nedeľ-
né stretnutia, kedy sa zvykneme schádzať 
v podstatne väčšom počte, sme si zorga-
nizovali trochu inak. Rozhodli sme sa na 
nejaký čas nestretávať všetci naraz, ale ako 
viaceré menšie domáce zhromaždenia.

Postrehy z nášho letného 
fungovania

Mala som možnosť s viacerými ľuďmi 
z  nášho  zboru  hovoriť  o  tom,  ako  vní-
mali a čo  im dalo  toto naše netradičné 
letné  stretávanie.  Väčšina  sa  zhodla 
v prvom rade na tom, že po dlhom od-
lúčení  boli  veľmi  vďační  za  akúkoľvek 
možnosť stretnúť sa ako cirkev. Bolo to 
veľkým povzbudením a obživením, lebo 
v dobe odlúčenia sa cítili  stratení, chý-
bali im ostatní zo zboru, spoločné číta-
nie Božieho slova a dokonca aj rytmus 
dní sa bez zhromaždení zlial do jednej 
nekonečnej  všednosti.  Viac  sme  sa  za-
čali na naše stretnutia tešiť a viac si ich 
vážiť.  Lebo  aktuálna  doba  nás  učí,  že 
nikdy nevieme, čo bude zajtra, či sa ešte 
stretneme  k  čítaniu  Písma  a  spoločnej 
oslave nášho Pána, alebo budeme opäť 
od seba odlúčení.

Nový zážitok i dávne spomienky
Viacerí sa zhodli tiež na tom, že toto 

netradičné  nedeľné  usporiadanie  bolo 
vcelku zaujímavým vybočením zo stere-
otypu. Prinieslo nám to viaceré pozitív-

ne podnety a požehnania. Dostali  sme 
možnosť vyskúšať si robiť veci inak.

Niektorí  boli  spočiatku  trochu  za-
skočení,  že  sa  Boží  ľud  v  nedeľu  stret-
ne  inde,  ako  v  zborovom  dome,  že  sa 
Pánova  Pamiatka  slávi  trochu  inak,  že 
nie sme pri tom všetci spolu. Iným, tým 
skôr  narodeným,  to  zase  pripomenulo 
staré časy, keď sme ešte nemali spoloč-
ný  zborový  dom  a  schádzalo  sa  tu  po 
okolí  niekoľko  menších  zhromaždení 
v domácnostiach veriacich. A napokon, 
aj prvá cirkev sa schádzala po domoch. 
Takže sme nevymysleli nič nové, len po 
dlhých rokoch trochu nezvyklé.

Počas  tohto  leta  sme  si  mohli  pripo-
menúť a celkom zblízka „ohmatať“ slo-
vá Pána Ježiša: „Lebo kde sú zhromaždení 
dvaja alebo traja v mojom mene, tam som 
ja medzi nimi.“ (Mt  18,20)  Bolo  vzácne 
na  vlastnej  koži  zažiť,  že  požehnanie 
pri  stretnutí  Božieho  ľudu  prichádza 
bez ohľadu na to, či sa nás zíde päťde-
siat,  pätnásť  alebo  len  päť.  A  tiež  sme 
si  mohli  uvedomiť,  že  nie  forma,  ale 
obsah je prvoradý. Forma má tiež svoje 
miesto,  ale  občas  sa  musí  prispôsobiť 
aktuálnym  podmienkam,  aby  sme  sa 
nemuseli vzdať vzácneho obsahu. Bolo 
pre nás dôležité nájsť spôsob, aby sme 
mohli byť v bratskom spoločenstve a pri 
lámaní chleba.

Bližší, otvorenejší a vzácnejší
V takýchto menších zhromaždeniach 

sa  nám  otvorili  možnosti  na  vzájomné 
zblíženie  sa,  na  ktoré  v  rámci  veľkého 
spoločného  zhromaždenia  nebol  pries-
tor ani čas. Začali sme si byť bližší, ot-
vorenejší, vzácnejší. Mali sme možnosť 
trochu lepšie a trochu inak sa spoznať, 
vidieť sa takí, akí sme. Keď sme otvorili 
svoje  domácnosti  pre  tieto  malé  zhro-
maždenia, nebolo vždy všetko upratané 
tak,  ako  by  sme  chceli.  No  vieme,  že 
Boh  nehľadí  na  zovňajšok,  ale  predo-
všetkým  na  srdce.  A  práve  pri  týchto 
malých  stretnutiach  sa  mohli  otvárať 
srdcia, ktoré by sa vo veľkých zhromaž-
deniach možno neotvorili. Kiežby naše 
rozohriate  srdcia  zostali  horúce  aj  na-
ďalej, aj počas opätovného zákazu stre-

távania  a  aj  po  ňom,  aby  sme  neskĺzli 
znova k vlažnosti.

Ak nemáš priateľa, buď 
priateľom niekomu inému

Dobrou skúsenosťou bolo aj to, že nie-
len  jednotlivci  prichádzali  do  domácich 
zhromaždení,  ale  naopak  aj  toto  malé 
zhromaždenie  sa  presunulo  k  jednotliv-
covi,  ktorý  dlhšiu  dobu  nemohol  prísť 
medzi  ostatných.  Škoda  len,  že  sme  ta-
kýchto  „výjazdov“  nestihli  urobiť  viac 
a k viacerým ľuďom. Ale  je  to výzva do 
budúcnosti,  aby  sme  si  túto  myšlienku 
zachovali, a keď pominú zákazy stretáva-
nia, opäť vyrazili za ľuďmi, ktorí nemôžu 
z rôznych dôvodov prísť medzi nás. A na-
koľko  je  to  za  aktuálnych  podmienok 
možné,  aby  sme  s  nimi  udržali  aj  teraz 
čo  najosobnejšie  spojenie.  Jedna  vec  je, 
keď zbor nechá svojho brata alebo sestru 
na diaľku pozdravovať (čo je samozrejme 
vždy vzácne), a trochu iné je, keď mu nie-
kto  osobne  zavolá,  napíše  mail  či  SMS, 
alebo ho navštívi. Takýto osobný kontakt 
ešte viac zahreje pri srdci.

Nick Vujicic v jednej zo svojich kníh1 

ide  ešte  trochu  ďalej.  Hovorí,  že  pre 
takéto  zahriatie  našich  sŕdc  netreba 
len  čakať,  kým  niekto  prejaví  záujem 
o  mňa,  kým  ma  niekto  príde  navštíviť 
alebo mi zatelefonuje, ale povzbudzuje 
aj k opačnej taktike: „Ak nemáte priateľa, 
staňte sa priateľom pre niekoho iného. Ak 
máte zlý deň, skúste zlepšiť deň niekomu 
inému.“

Dôležitosť troch generácií
Ďalšou  vzácnosťou  bolo,  že  sme  si 

v  rámci  týchto  malých  zhromaždení 
mohli  vypočuť  osviežujúce  modlitby 
a kázne mladých bratov, ktorí vo svojej 
službe  ešte  len  začínajú,  a  zároveň  aj 
vzácne spomienky a biblické myšlienky 
tých  najstarších.  Za  normálnych  okol-
ností  by  nemali  veľa  príležitostí  zapo-
jiť sa, pretože máme dosť  iných bratov 
pripravených poslúžiť slovom. Ale keď-
že  sme  boli  v  malej,  obmedzenej  sku-
pinke, zapojil sa, kto mohol a všetci sme 
z toho mohli čerpať požehnanie.
1  Nick Vujicic, z knihy: Život bez hraníc
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úvaha k tématu

podľa svedectiev viacerých 
bratov a sestier

spracovala Jana Čížová
v októbri 2020

Bolo  napríklad  zaujímavé  pre  nás 
mladších  počúvať  autentické  spomien-
ky  z  ťažkého života počas vojny,  alebo 
si rada spomínam na krátku, ale veľmi 
oslovujúcu  kázeň,  ktorá  tiež  zaznela 
z úst tohto nášho staršieho brata. Hovo-
rili sme v tú nedeľu o modlitbe, a on na 
to nadviazal slovami z Matúša 6,6: „Ale 
keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, 
zavri za sebou dvere a modli sa…“  Hovo-
ril nám, že slovo komôrka mu evokuje 
špajzku.  Taká  obyčajná  klasická  špajz-
ka, ktorú má asi každá domácnosť, nám 
môže  dobre  poslúžiť  k  tomu,  aby  sme 
vedeli, za čo sa modliť. Môžeme sa v nej 
poobzerať po regáloch, uvedomiť si, čo 
všetko máme a ďakovať za to. Zároveň 
si môžeme lepšie uvedomiť, o čo vlastne 
potrebujeme prosiť. A ak je naša špajz-
ka vcelku dobre alebo aspoň priemerne 
vybavená,  môžeme  prosiť  aj  o  to,  aby 
nám Pán ukázal, komu by sme našimi 
zásobami mohli poslúžiť.

„Ak nemáte priateľa, staňte sa 
priateľom pre niekoho iného. Ak 
máte zlý deň, skúste zlepšiť deň 
niekomu inému.“ Nick Vujicic

V takýchto chvíľach som si ešte viac 
uvedomila dôležitosť všetkých troch ge-
nerácií  v  zbore.  Je  dobré  počúvať  tých 
najstarších, ktorí nám majú ešte stále čo 
povedať. Je dôležité mať strednú generá-
ciu, ktorá je ochotná a aktívna v službe. 
Práve oni zabezpečovali a niesli zodpo-
vednosť  za  naše  biblické,  modlitebné 
i nedeľné stretávanie. A zároveň potre-
bujeme zapojiť do služby a hlavne nadc-
hnúť pre službu mladú generáciu, ktorá 
bude v Božom diele pokračovať, keď tu 
my už nebudeme.

Oddelení a predsa spolu
Napriek tomu, že sme boli počas ne-

dieľ  rozdelení  na  malé  zhromaždenia, 
predsa len sme nezostávali separovaní 
od  zvyšku  zboru.  Ešte  počas  jarného 
úplného zákazu stretávania sa podarilo 
oživiť  zborovú  webovú  stránku.  Nie-
koľko bratov začalo ochotne pripravo-
vať nahrávky kázní a dávať ich na zbo-
rový web. Pokračovali v tom aj po uvoľ-
není protiepidemických opatrení, a tak 
si každé z týchto malých zhromaždení 
mohlo vypočuť aj spoločné kázne a as-
poň  takýmto  spôsobom  byť  v  spojení 
s ostatnými. Úžitok z toho mali samoz-
rejme aj tí, ktorí sa z rôznych dôvodov 
spoločných stretnutí zúčastniť nemoh-

li,  ale  mali  prístup  na  internet.  Jedna 
vec je vypočuť si len tak nejakú kázeň 
z internetu, a celkom iné je počuť v na-
hrávke známy hlas z domáceho zboru. 
Človek  sa  hneď  cíti  o  čosi  menej  osa-
motený.

No a zopárkrát sa nám podarilo stret-
núť  sa  aj  pospolu.  Využili  sme  teplé 
letné  počasie  a  urobili  sme  si  nedeľnú 
bohoslužbu  uprostred  prírody.  Mohli 
sme  byť  spolu  vo  väčšom  počte,  a  pri-
tom  nebyť  v  uzavretom  priestore,  kde 
by  hrozilo  vyššie  riziko  prenosu  stále 
prítomného vírusu. Zišli sme sa vonku, 
na vzduchu, pod šírym nebom. Pre všet-
kých prítomných to bol vzácny a požeh-
naný čas.

Čas na modlitby  
a premýšľanie

Momentálne  sme  v  období,  kedy  sú 
opäť všetky stretávania, vrátanie boho-
služieb,  z  dôvodu  pandémie  zakázané. 
A opäť sa mnohí bratia a sestry v našom 
zbore zhodli v jednej veci – že nám naše 
stretnutia, nech už boli robené na aký-
koľvek spôsob, budú chýbať. Niektorým 
sa objavili aj slzy v očiach. Už teraz sa 
tešíme, že sa časom – ak Pán dá – bu-
deme môcť znova stretávať, a snáď bez 
obmedzení a všetci  spolu, že celý zbor 
pohromade  bude  môcť  sláviť  Pánovu 
Pamiatku – na to sa väčšina opýtaných 
teší zo všetkého najviac.

Nateraz  určite  zostaneme  pri  nahrá-
vaní  a  zverejňovaní  kázní  na  našom 
zborovom  webe,  aby  sme  aspoň  takto 
zostávali  v  spojení  a  pri  Božom  slove. 
Popri  tom môžeme tento čas využiť na 
premýšľanie  o  veciach,  ktoré  sme  po-
čas leta prežili a predkladať ich nášmu 
Pánovi.  Môžeme  ďakovať  za  možnosti 
stretávania,  ktoré  sme  mali,  a  za  všet-
ky požehnania, ktoré nám to prinieslo. 
Môžeme ďakovať za to, že máme toľko 
ochotných  bratov,  pripravených  poslú-
žiť slovom a postarať sa o naše stretnu-
tia.  A  môžeme  Pánovi  tiež  predkladať 
našu túžbu opäť sa stretávať bez obme-
dzení a v plnosti, celý zbor spoločne.

Môžeme  premýšľať  o  tom,  čo  z  na-
šich letných skúseností a požehnaní by 
stálo za to si udržať a „zakomponovať“ 
aj  v  budúcnosti  do  nášho  spoločného 
stretávania.  Možno  udržanie  bližších 
vzťahov, uvoľnenejšej atmosféry, väčšie-
ho záujmu  jedni o druhých, naďalej sa 
spoznávať takí, akí naozaj sme… a aby 
nám niektoré údy nášho zboru nezostá-
vali osamotené, na okraji.

Môžeme tiež Bohu predkladať obavy, 
ktoré niektorí z nás vyslovili – aby sme 
pôsobením  tejto  zvláštnej  doby  a  opä-
tovného  zákazu  stretávania  nakoniec 
nespohodlneli,  aby  sme  po  uvoľnení 
protiepidemických  opatrení  neuviazli 
v  „internetovom spoločenstve“ namies-
to  osobnej  účasti  v  zbore.  A  môžeme 
premýšľať, aké mlyny požehnania by sa 
dali  roztočiť  práve  teraz,  v  ešte  obme-
dzenejších  podmienkach,  alebo  v  bu-
dúcnosti, po uvoľnení všetkých opatre-
ní…

Keď príde nečakaný vietor zmien, nie 
je to príjemné a taký múr môže priniesť 
úľavu  a  ochranu  pred  nepoznaným. 
Ale zároveň nás pripraví o požehnanie 
veterných  mlynov,  hoci  ich  výstavba 
a sprevádzkovanie niečo stojí. Obzvlášť, 
keď  ich  treba  stavať  uprostred  silného 
vetra.  O  tom  by  vedeli  rozprávať  naši 
bratia, ktorí musia v tejto neľahkej dobe 
robiť  rozhodnutia  a  niesť  plnú  zodpo-
vednosť  za  naše  stretávanie  a  fungo-
vanie. Patrí  im za to naše poďakovanie 
i podpora na modlitbách.

Navzdory okolnostiam navždy 
spojení

Keď budete držať v  rukách  tento ča-
sopis  a  čítať  tieto  riadky,  možno  bude 
situácia  opäť  úplne  iná.  V  tejto  chvíli 
nemám  predstavu,  ako  sa  budú  veci 
v cirkvi i celkovo v tomto svete vyvíjať. 
No  jedno  sa  nezmení.  Ako  nám  jeden 
z  našich  bratov  pri  našom  nateraz  po-
slednom  spoločnom  stretnutí  pre  po-
vzbudenie povedal:

Aj keď nebudeme spolu fyzicky, mô-
žeme zostávať v istote, že stále sme Bo-
žím  ľudom  a  Božím  kráľovským  kňaz-
stvom.  Podobne  ako  v  dobách  Starého 
zákona  Izrael  zostával  Božím  ľudom, 
či  bol  v  Jeruzaleme  alebo  v  Babylone, 
a  kňazi  zostávali  kňazmi,  aj  keď  prá-
ve  nemohli  vykonávať  svoju  službu,  aj 
keď chrám nefungoval. Je to pre nás po-
vzbudením,  že  sme stále Boží, nech  sa 
deje čokoľvek, sme stále cirkvou. Nič na 
tomto svete nás nemôže oddeliť od Pána 
Ježiša Krista a od Jeho tela. Ale zároveň 
je  to  zodpovednosť,  aby  sme  aj  v  čase 
odlúčenia  naďalej  žili  ako  Boží  služob-
níci, na slávu nášmu Bohu. A aby sme 
boli pripravení, ak Pán dá, na návrat do 
Božieho domu a do plnej služby.
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kvíz / recenze

Michal Mrozek

Tentokrát můžete pátrat v Bibli po mate-
riálech a látkách. Najděte i místo v Bib-
li, kde se o nich píše. Správné odpovědi 
uveřejníme v dalším čísle.
1) Jaké tři druhy drahých kamenů byly 

v první  řadě náprsníku velekněžské-
ho roucha?

2)  Z  jakého  materiálu  byly  zhotoveny 
2  sloupy,  které  dostaly  jméno  Jakín 
a Boáz?

3) Kde v Bibli je zmíněn papír (použito 
slovo  papír)?  Nápověda:  „rekordní“ 
dopis.

4) Z kolika kamenů postavil prorok Eli-

jáš  oltář,  který  byl  ohraničen  kolem 
dokola vodou?

5) Z jakého materiálu byla stehna obrov-
ské sochy, která vlastně nikdy fyzicky 
nestála?

6)  K  jakému  materiálu  přirovnává  sta-
rozákonní  prorok,  který  snědl  svitek, 
dům  izraelský,  když  vynáší  soud  nad 
Jeruzalémem, který páchal ohavnosti? 
Čím se Hospodinu stal dům izraelský?

7)  Jaký druh sýra (mimo jiné potraviny) 
přinesli  unavenému  Davidovi  a  jeho 
mužům do Machanajimu potom, co se 
jeho zrádce Achítofel oběsil?

8) Z  jakého materiálu byl vyroben oltář 
umístěný  před  svatyní  chrámu,  který 
byl součástí vidění jednoho významné-
ho starozákonního proroka?

9) Kde se poprvé a naposledy píše v Bibli 
o víně?

10)  Jakou  látku  a  kdo  použil  k  vyléčení 
zlé  (špatné)  vody  způsobující  neplod-
nost?

Správné odpovědi 
z minulého kvízu 
jsou zde:
1.  100 (Genesis 21,5)
2.  60 (1. Timoteova 5,9)
3.  10 (Soudců 6,27)
4.  30 (Jeremjáš 38,10)
5.  90 (Genesis 5,9)
6.  50 (1. Královská 7,2)
7.  20 (Ezechiel 4,10)
8.  70 (2. Královská 10,1)
9.  40 (Genesis 50,3)
10.  80 (2. Královská 6,25)

BIBLICKÝ KVÍZ

Návrat domů, 2020, 96 stran

Příběh  mladého  kazatele  a  pastora 
Lukáše,  který  se  setkává  v  malé  křes-
ťanské  prodejně  se  zvídavou  teenager-
kou Michaelou a mluví spolu o víře, se 

zde řešeny citlivě, pomalu – tak aby po-
sluchač mohl skutečně pochopit. O čem 
všem si povídají? Třeba o tom, zda  jde 
ztratit  záchranu  v  Kristu,  jak  můžeme 
číst svou vlastní bibli, jak velmi daleko 
a přitom velmi blízko je Pán Bůh k člo-
věku, jaké jsou Boží plány pro každého 
jednotlivce.  Jsou  to  praktické  denno-
denní otázky, které si kladou přemýšliví 
mladí lidé.

Od počátku při čtení knížečky mě ne-
nechala klidným otázka,  jak  to vlastně 
je, když se mladý pastor setkává s  tee-
nagerkou.  Jak  to  asi  skončí?  Nemohli 
se tomu vyhnout? Vždyť pro pastorační 
práci se to doporučuje, aby se setkávala 
žena  s  ženou  a  muž  s  mužem.  Pravda 
je taková, že realita někdy neumožňuje 
následovat  všechny  požadavky  pasto-
rační  péče.  V  tomto  příběhu  jistě  mu-
selo také dojít k nastavení hranic poté, 
co  rozhovory  přerostly  v  pocit  bližší 
náklonnosti,  a  rozumný  pastor  Lukáš 
musel přerušit setkávání u jasmínového 
čaje a máslových sušenek s Michaelou. 
O to zajímavější je pak rozuzlení celého 
příběhu, nebudu jej ale v tuto chvíli pro-
zrazovat.

Jiří Kantor: Otázky křehké Michaely
čte velmi rychle. Sám autor uvádí, že ne-
jde o to využít dvě postavy k propagaci 
vlastní  teologie.  Je  to  skutečný  příběh, 
který  se  stal  a  občas  se  stává,  detaily 
nejsou až tak podstatné. Takových pří-
běhů  asi  může  být  hodně,  tento  je  je-
dinečný způsobem,  jakým je zazname-
nán.  Sálá  z  něj  teplo  laskavého  přijetí, 
které  je  autorovi  vlastní.  Dnešek  není 
nakloněn  takovému  způsobu  uvažová-
ní,  být  laskavým  se  nenosí.  Pokud  je 
někdo, kdo chce ostatním věnovat svůj 
čas a nabízí jej, setkává se s nedůvěrou, 
osočováním,  jaké  že  to  jsou  ty  skuteč-
né  pohnutky  v  pozadí  tohoto  jednání. 
Opravdu  to  s  posluchači  myslí  dobře 
a  nezištně?  Je  třeba  si  uvědomit,  že 
přesně takto se chová Pán Bůh k nám li-
dem. Přichází a nabízí, velmi často bývá 
odmítnut. Přesto je jeho veskrze laskavý 
postoj stále stejný. I proto jsem za tuto 
knihu vděčný, zrcadlí Boží postoj.

Forma  této  malé  knížečky  je  velmi 
vhodná.  Jde  o  rozhovory  nad  vírou 
a  o  víře.  Nedovedu  si  představit  lepší 
pojetí  pro  praktickou  dennodenní  teo-
logii, než jsou rozhovory. Otázky, které 
má spousta teenagerů, ale i starších lidí, 
co  se  poprvé  setkávají  s  Bohem,  jsou 

ondřeJ ŠiMik
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recenzia

Jana Čížová

Didasko, 2019, 255 strán
Depresia trápi v tomto svete stále viac 

ľudí  a  neobchádza  ani  kresťanov.  Aj 
úprimne veriacim ženám a tiež mužom 
(ako vyjadrujú dve verzie obálky knihy) 
sa  môže  stať,  že  ich  ťarcha  životných 
udalostí  stiahne  pod  hladinu,  do  šera. 
Obzvlášť v dnešnom svete plnom neu-
stáleho tlaku, obáv, stresu, neistoty…

Kniha Deprese – vzhlédnout ze tmy ho-
vorí  o  klinickej  depresii  a  autor  veľmi 
plasticky  (citovaním  slov  takto  trpia-
cich) zobrazuje, akým závažným problé-
mom  depresia  vlastne  je.  Súčasne  má 
kniha čo povedať aj  tým, ktorí nemajú 
diagnostikovanú depresiu, ale prechád-
zajú  rôznymi  ťažkosťami  a  trápením. 
Každý z nás si občas prejde obdobiami 
takzvanej „depky“, úzkosti, strachu, du-
ševného vyčerpania, strácajúcej sa chuti 
do života alebo možno beznádeje a táto 
kniha  mu  môže  byť  užitočnou  pomo-
cou.

Zároveň je kniha určená pre tých, kto-
rí majú po svojom boku človeka s depre-
siou a chceli by mu byť oporou. Autor 
hovorí, že ľudia v ťažkej depresii alebo 
v ťažkom utrpení by nemali vo svojom 
boji  zostávať  sami.  Bolo  by  dobré,  aby 
mali po svojom boku niekoho, kto bude 
aspoň  trochu  rozumieť  ich  problému, 
a  aj  túto  knihu  by  mali  čítať  spoločne 
s niekým blízkym.

Praktické rady a širšie súvislosti
Autor  sa  vo  svojej  knihe  zaoberá 

rôznymi  príčinami  depresie  a  jej  šir-
šími  súvislosťami.  Hovorí  o  načúvaní 
depresii,  o  prehováraní  k  nej,  a  tiež 
o  práci  s  varovnými  signálmi.  V  knihe 
nájdete  rôzne  užitočné  rady,  ktoré  by 
mohli v boji s depresiou pomôcť, a tiež 
upozornenia na chyby, ktorých sa treba 
vyvarovať. Okrajovo sa autor dotýka aj 
farmakologickej liečby.

Spomeniem  aspoň  niektoré  z  kon-
krétnych vecí, ktorými sa autor v knihe 
zaoberá.  Hovorí  napríklad  o  pocitoch, 
ktoré depresiu často sprevádzajú a ako 
sa  s  nimi  popasovať  –  napr.  strach, 
hnev, pocit zmarených nádejí, zlyhanie 
a hanba, zákonníctvo a vina, myšlienky 
na smrť…

Hovorí tiež o tom, že depresia volá po 
revízii srdca. Často si nosíme vo svojom 
srdci pokrivený obraz sveta, seba samé-
ho  a  aj  Boha,  čo  nám  môže  do  veľkej 
miery  skresľovať  realitu  a  prehlbovať 
depresiu. Zároveň autor hovorí aj o vo-
laní vyjsť zo seba. Depresia alebo aké-
koľvek utrpenie často uzatvára človeka 
dovnútra,  do  seba  samého,  a  preto  je 
veľmi  žiaduce  hľadať  spôsoby,  ako  sa 
aspoň  na  chvíľu  pozrieť  von.  V  knihe 
nájdete  aj  jednoduché  praktické  mož-
nosti, ktoré k tomu môžu dobre poslú-
žiť.

Prečítate  si  tiež  o  dôležitosti  lásky  – 
od Boha, k Bohu, a aj k ľuďom naokolo. 
O hľadaní radosti, ktorá dokáže kráčať 
aj povedľa utrpenia. Alebo o vytrvalos-
ti,  ale  aj  o  pokání  a  pokore,  ktoré  sú 
tiež  dôležitou  súčasťou  boja  s  depre-
siou.  Alebo  zistíte,  k  čomu  by  mohla 
byť  užitočná  liturgická  modlitba,  načo 
sú dobré rituály a ako pomôcť človeku 
v depresii, aby sa postupne na niektoré 
rituály nastavil, alebo o čom je tzv. du-
chovná  verzia  Alzheimerovej  choroby 
a ako s ňou pracovať.

Hľadanie odpovedí na 
najzákladnejšie otázky života

No najväčší dôraz autor kladie na hľa-
danie dôvodov, prečo sa oplatí všetky ti-
eto rady čítať a uvádzať do praxe. Prečo 
sa oplatí zmobilizovať sily a bojovať?

Ľudia v depresii totiž nepotrebujú len 
zoznam  vecí,  ktoré  by  mali  robiť,  ale 
predovšetkým  potrebujú  nájsť  dôvod, 
prečo  to  urobiť.  Boj  s  depresiou  ale-

bo  s  ťažkým  utrpením  (akým  depresia 
v  skutočnosti  je)  vždy  vedie  človeka 
k  tým  najzákladnejším  otázkam  viery 
a  zmyslu  života.  Autor  preto  pomáha 
čitateľovi  dvíhať  zrak  k  Bohu,  prestať 
vnímať len vlastný príbeh, ale stále viac 
vnikať  do  Božieho  príbehu  a  postupne 
ho prijímať za svoj.

Knihou  sa  ako  ozvena  nesú  opako-
vane  kladené  otázky:  „Komu dôverujem 
v ťažkých chvíľach? Do koho vkladám svoju 
nádej? Čo je zmyslom a cieľom môjho živo-
ta?“ Na  tieto  otázky  je  potrebné  nájsť 
poctivé  odpovede,  čo  nie  je  úloha  iba 
pre  trpiacich,  ale  aj  pre  tých,  ktorí  ich 
sprevádzajú. Trpiaci človek často nemá 
dostatok  síl  na  udržanie  vlastnej  viery 
a nádeje. V takom prípade autor knihy 
radí zviezť sa na viere a nádeji niekoho 
iného.  Treba  si  však  uvedomiť,  že  tr-
piacemu  na  to  nepostačí  zopár  našich 
dobre mienených slov. Ak sa má zviezť 
na našej viere a nádeji, musíme mať my 
sami skutočnú vieru a skutočnú nádej. 
Preto sú všetky rady v tejto knihe, a ich 
uvádzanie do praxe, dôležité nielen pre 
trpiaceho,  ale  rovnakou  mierou  aj  pre 
sprevádzajúceho.

Pre  mňa  osobne  to  bola  zaujímavá 
a podnetná kniha. Oslovila ma po viace-
rých stránkach – pri pohľade do môjho 
vlastného vnútra, pri podhľade na Boha, 
a  tiež ovplyvnila môj pohľad na utrpe-
nie iných ľudí.

Edward T. Welch
Deprese – vzhlédnout ze tmy



10 ŽIVÉ SLOVO

úhel pohledu

modlitební  podpora.  Nejen  se  modlit, 
ale  častěji  manželovi  říct,  že  se  za  něj 
modlím. Na modlitbách také Boha pro-
sím, aby mi ukázal, co můžu konkrétně 
dělat, aby manžel moji podporu vnímal. 
Můžou to být i maličkosti, třeba usmát 
se na něj, když káže :)

3) Kuba
Důležité  je  mluvit  o  tom  a  ujasnit  si 

tyto priority ideálně ještě před vstupem 
do manželství. Pokud konkrétní  formu 
podpory  dělá  manželka  ráda,  přijímá 
tím svůj díl dané služby a jako využívá-
ní to nevnímá.

3) Ellen
Nejvíce ocením, když si o naší službě 

povídáme. To platí oboustranně. Víme, 
co ten druhý řeší, prohlubujeme tím náš 
vztah  a  cítíme  se  být  součástí  služby 
toho druhého.

Jakub a ellen lofítkovi, 
křesťanský sbor brno

Učíme se dávat…
Sbor je a vždycky byl pro nás oba nej-

důležitějším  předmětem  zájmu.  Písmo 
říká:  „Čiňte dobře všechněm, nejvíce 
však domácím víry.“ (Ga 6,10) A tak se 
snažíme  sloužit každý  svým obdarová-
ním.  Službu  pro  shromáždění  konám 
při  svém  zaměstnání,  které  není  ohra-
ničeno  osmi  hodinami  denně.  Ani  na 
jednu  z  těchto  činností  sám  nestačím 
a  zvládám  to  jen  proto,  že  Pán  je  se 
mnou v obou těchto rolích. Je neoceni-
telné,  když  můžu  manželce  kdykoli  – 

Oslovili jsme tři manželské dvojice z na-
šich sborů, aby nám napsaly něco k té-
matu, které lze vyjádřit otázkami:
1) Jak, v čem vnímáš podporu své man-

želky v práci pro sbor?
2) Jaký druh podpory je pro muže nejdů-

ležitější (z pohledu ženy a muže u kaž-
dého samostatně)? Proč?

3) A není tím žena jen využívaná? Co 
žena nejvíce ocení jako odměnu, pro-
tiváhu za svou podporu?

Získali jsme od nich tyto 
odpovědi:

1) Kuba
Jednou  z  nejlepších  forem  podpory 

je  pro  mě  společná  služba.  Ta  se  nám 
občas daří ve chválách či praktické po-
moci a jsme za to oba rádi. Další formu 
vnímám v tom, že v případě potřeby do-
stávám nerušený prostor k přípravě ká-
zání, mládežnických programů, pobytů 
či jiných setkání. Zmínit musím také to, 
že i když je někdy služby v církvi hod-
ně, manželka si na to nestěžuje.

2) Kuba
Vyjádřil  bych  to  slovním  spojením 

„tvorba zázemí“. Patří do toho modliteb-
ní podpora, sdílení víry a našeho vztahu 
s Bohem, odlehčení v některých domá-
cích  povinnostech,  upřímný  zájem  či 
zmíněný  časový  prostor  pro  přípravu 
i službu v praxi.

2) Ellen
Z  mého  pohledu  je  nejdůležitější 

Vzájemná podpora

manželů 
ve službě

při  odchodu  z  domu,  telefonem  upro-
střed  dne  nebo  jindy  sdělit:  „Čeká mě 
těžké jednání, mám něco vyřešit s člověkem, 
který je odmítavý a potřebuji, aby Pán na-
klonil jeho srdce.“ (Př 21,1) Nebo jí řeknu: 
„Přišla naléhavá zpráva od…,“  a  vím,  že 
manželka všeho nechá a jde se modlit.

Velkou  podporou  v  mé  službě,  která 
je více vidět (kázání a služba ve sboru), 
je pro mě to, když znám a přímo proží-
vám službu, kterou koná moje manžel-
ka. Obdivuji, že tutéž oporu sdílí i ona. 
Přitom zatímco já strávím několik hodin 
týdně studiem a přípravou kázání a ná-
plní biblických hodin, ona je ve službě 
na  plný  úvazek.  Dříve  se  tomu  říkalo 
pastorační, dnes spíše poradenské  roz-
hovory. Stává se, že přijdu domů z práce 
a manželka říká: „Dnes jsem nic neuděla-
la, samé telefony, jeden za druhým.“ A při-
tom vnímám, že to není povzdech, jako 
by o něco přišla. Když si vzpomenu, jak 
se v době, kdy naše děti začínaly chodit 
do školy, rozhodla skončit se zaměstná-
ním, znamenalo to ten největší přepych, 
který  jsem  v  životě  prožíval.  Po  mate-
riální  stránce  to žádné pohodlí nebylo. 
K  tomu,  aby  manželka  nakonec  vůbec 
dosáhla  na  minimální  důchod  3500 Kč 
měsíčně,  musel  jsem  za  ni  posledních 
šest let platit dobrovolné sociální pojiš-
tění ze svého příjmu.

Vědomí, že shromáždění je středobo-
dem našeho  společného zájmu zname-
ná,  že  není  potřeba  diskutovat  o  vkla-
dech  –  času,  penězích,  silách,  pomoci 
a  hledání  jejich  forem.  Vzájemná  pod-
pora  je  každodenním  sdílením  konané 
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petr húŠť, křesťanský  
sbor vizovice

služby,  kterou  každý  máme  od  Pána 
církve svěřenou.

Přesto  si myslím,  že dostáváme více, 
než  dáváme.  Zažil  jsem  to  už  v  Brně, 
v prvních letech po svém obrácení. Bylo 
jen málo středečních a nedělních veče-
rů po skončení shromáždění, kdy bych 
nebyl pozván do  jedné rodiny na veče-
ři.  Přijal  jsem  neskonale  víc,  než  jsem 
zkonzumoval.  V  rodině  mé  manželky 
se  odjakživa  dostávalo  pozornosti,  po-
hostinnosti,  povzbuzení  komukoliv  ze 
shromáždění nebo mládeže i všem bliž-
ním s takovou vřelostí, že se nikdo ne-
cítil trapně nebo zavázán. Bylo to navíc 
v dobách, kdy se muselo dost „počítat“, 
aby se vyšlo. A tak jsme se zařídili i my, 
když jsme si pak založili vlastní domác-
nost. Učíme se dávat, co jsme vzali, po-
kud  možno  tak,  aby  „nebyl na ulicích 
náš hlas moc slyšet.“ (Mt 20,19).

ladislav a Marta MikeŠovi, 
křesťanský sbor karlovy vary

Jedna nebo dvě jednotky
Muž má  jít například na poradu star-

šovstva,  nebo  se  připravuje  na  kázání, 
jede  na  návštěvu  do  jiného  sboru,  má 
se  s  někým  potkat  na  pastorační  roz-
hovor,  připravuje  pro  sbor  víkendovou 
akci… Co ovlivňuje to, zda mu jeho žena 
a děti fandí, podporují ho, zda to mlčky 
přecházejí, nebo zda mu to dokonce vy-
čítají?  Žena  se  například  připravuje  na 
nedělní program pro děti, peče dezert do 
sboru, má doma diskusní setkání s další-
mi ženami, nebo jde na kafe s kamarád-
kou, která hledá Pána Boha. Co ovlivňuje 
to, zda její muž v čase, kdy není doma, 
pohlídá  děti,  připraví  večeři,  naučí  se 
s dětmi do školy, anebo nespolupracuje, 
je podrážděný a ženě její aktivity vyčítá? 
Myslím  si,  že  to  z  velké  části  utváří  to, 
jaký mají vztah a  jak vzájemně vnímají 
a naplňují své potřeby. Zda se mají rádi, 
respektují  se,  jsou  jeden  pro  druhého, 
přejí si a fandí si. Zda společně diskutují 
věci svého manželství, rodiny, víry i círk-
ve. Zda tvoří jednu jednotku nebo spíše 
dvě nezávislé. Věřím, že je možné a stojí 
za to se pokusit, aby manželé spolu pře-
mýšleli o sobě, své rodině i církvi.

Zaměstnání je tvá volba;  
služba je Kristovo povolání.

V zaměstnání očekáváš příjem;  
ve službě očekáváš dávání.

V zaměstnání něco dáváš, abys něco 
obdržel; ve službě vracíš něco,  
co jsi již obdržel.

Zaměstnání je závislé na tvých 
schopnostech; služba závisí  
na tvém vydání se Bohu.

Dobře odvedená práce ti přináší 
uznání; dobře konaná služba 
přináší slávu Kristu.

(James N. Spurgeon)

Smysluplná činnost a úcta
Myslím si, že žena ráda podpoří 

svého muže, když dělá něco smys-
luplného,  přínosného  a  úctyhod-
ného. Něco, čeho si druzí váží. Po-
kud  je služba muže v církvi  spíše 
černou dírou, do níž vkládá spous-
tu energie, a výsledek jde od desí-
ti k pěti, tak si nejsem jistý, že ho 
žena bude chtít podporovat. Pokud 
jsme  prostředím,  kde  každý  mlu-
ví do všeho a naší kulturou  je, že 
všechno  kritizujeme,  pokud  muž 
neví, kdy mu v církvi někdo něco 
řádně vyčte nebo ho pomluví, pak 
pochybuji, že mu bude žena fandit. 
Věřím,  že  jde  v  církvi  dělat  věci, 
které  mají  smysl,  jsou  přínosné 
a utváří prostředí, kde k sobě nej-
sme jen pravdiví, ale kde si hlavně 
vážíme jeden druhého.

Nejvíce bere ten, kdo dává
Z  mého  pohledu  jsou  dva  ex-

trémní  přístupy.  První,  že  slouží-
me naplno v církvi a nevnímáme 
potřeby  své  rodiny.  Mám  však 
dojem,  že  se  to  překlápí  spíše 
do opačného extrému,  že  se  sna-
žíme  naplnit  bezednou  studni-
ci  možných  potřeb  svých  rodin 
a  na  církev  už  nemáme  kapacitu 
ani  pomyšlení.  Může  být  naivní 
si  myslet,  že  až  naplníme  všech-
ny  potřeby  rodiny,  tak  budeme 
sloužit v církvi. Také se bojím, že 
můžeme žít  jako  rodiny  jen sami 
pro  sebe.  Ale  když  zasejeme  so-
bectví,  co  pak  budeme  sklízet? 
Pán Bůh nás skrze apoštola Pavla 
učí, že kdo štědře dává, ten bude 
také štědře sklízet. Často tak nej-
sme  obohaceni,  když  něco  do-
staneme,  ale  když  můžeme  něco 
někomu  dát.  Myslím  si,  že  když 
muž  a  žena,  manžel  a  manželka 
jsou  aktivně  zapojeni  do  služby 
druhým,  pak  svým  dětem  přiná-
ší více, než kdyby žili jen pro své 
děti.

Uvažujeme-li  o  tom,  v  čem  nás  současná 
doba zaskočila, pak to bezesporu budou ome-
zení  týkající  se  počtu  účastníků  na  církev-
ních sejitích. K těm bychom ještě mohli při-
dat  i  omezení  počtu  účastníků  na  pohřbech 
a  svatbách,  kterých  by  se  ráda  zúčastnila 
značná  část  sboru.  Ta  další  omezení,  který-
mi jsou například bratrská sejití nebo pobyty 
mládeže, lze už snadněji přeorganizovat. Pro-
blém tedy nastává, když se schází celý sbor ke 
slavení Památky Pána Ježíše Krista, k evange-
lizačnímu shromáždění nebo biblické hodině. 
Všechna  tato  omezení  vycházejí  z  vládního 
nařízení, které kvůli nebezpečí nákazy koro-
navirem SARS-CoV-2 omezuje počet účastní-
ků  těchto sejití na pouhých šest.  Je  to velmi 
nízký počet, který  jako omezující mohou cí-
tit tam, kde je velká návštěvnost zmíněných 
shromáždění.

Také my v našem shromáždění jsme tuto zá-
ležitost probírali. Schází se nás tak maximálně 
deset. A protože nás není mnoho, tak se, jako 
to už činila Církev ve svých počátcích,  schá-
zíme ve svých bydlištích. Vzájemně se dobře 
známe, sdílíme se o své radosti i žalosti nejen 
mezi sebou, ale i se svým Pánem. Je to láska 
Kristova, která nás víže dohromady. Pokud by 
shromáždění,  byť  i  jediné,  mělo  odpadnout, 
pak  to  cítíme  jako  velkou  újmu.  Není  tedy 
divu,  že  když  jsme  společně  probírali  tyto 
vládní restrikce, že se ozval i jeden hlas, který 
navrhoval,  abychom  pokračovali  v  zavedené 
praxi tak, jako až doposud. Proč se bát, vždyť 
je  to  jen  otázka  víry!  Máme  přeci  mocného 
Pána,  a  ten  nás  ochrání  a  skryje  před  zraky 
případných  zvědavců,  kteří  by  zaslechli  náš 
zpěv  rozléhající  se  v  paneláku.  A  stejně  nás 
tak ochrání před nebezpečnou nákazou. Ale 
bylo  by  takové  jednání,  i  když  se  zdá,  že  se 
opírá o velikou víru, biblické? Boží slovo nás 
vede  k  tomu,  „ať se každý podřizuje vládní 
moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, kte-
ré jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo 
se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Boží-
mu řádu.“  (Ř  13,1.2)  Odpověď  Božího  slova 
je jasná - ne švejkování, ale poslušnost toho, 
co chce od nás náš Pán! On nám jistě dá ještě 
řadu příležitostí k tomu, abychom se scházeli 
tak, jako jsme byli zvyklí. A pokud by ta ome-
zující  opatření  měla  trvat  neúměrně  dlouho, 
pak  bude  možné  se  rozdělit  a  scházet  se  na 
dvou  místech.  No  a  samozřejmě  nesmíme 
opomenout možnosti současné techniky: ON-
-LINE spojení nám umožní připojit se na  in-
ternetu tam, kde se bude šířit živé Boží slovo.

Zaskočeni 

Josef hudousek

omezeními
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Přání

Tajemství církve se někdy obtížně od-
haluje, díváme-li se na vlastní místní 
sbor. Nejen proto, že zde zažíváme občas 
zklamání, ale někdy i proto, že máme fa-
lešnou představu o církvi.

Bolesti a radost v církvi
Nový zákon připisuje církvi obrovský 

význam. Pavel  v Ef 3,10  říká,  že „…ne-
beským vládám a mocnostem bylo nyní 
skrze církev dáno poznat jeho mnoho-
tvarou moudrost.“ V Ef 5,27 Pavel píše: 
„…tak si on sám připravil církev slav-
nou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli 
podobného, aby byla svatá a bezúhon-
ná.“ Tolik Nový zákon. A nyní se ptám. 
Odpovídá  to  tomu,  jak  vnímáte  své 
vlastní místní shromáždění?

Nemíváme  občas  opačný  dojem?  Je 
zde  málo  Boží  moudrosti,  naopak  se 
setkáme s  lidskou hloupostí. Často ani 
stopy po kráse a naše jednání není vždy 
skutečně svaté… Netrpíme stále  znovu 
v církvi, místo abychom se z ní těšili?

Sen o církvi
Jedním z důvodů, proč tomu tak často 

je, je naše zidealizovaná představa círk-
ve. Mnozí mají vysněný obraz perfektní 
křesťanské církve. Občas si myslíme, že 
tenkrát tomu tak bylo. Vše bylo jedno-
dušší,  protože  tam  byl  přítomen  Ježíš 
nebo apoštolové. Když se však pozorně 
zadíváme do Nového zákona, brzy zjis-
tíme,  že  to  tak  není.  Kdyby  tomu  tak 
opravdu  bylo,  byl  by  Nový  zákon  také 
mnohem tenčí, neboť velká část dopisů 
se  točí  právě  kolem  problémů  v  mla-
dých sborech. Náš vysněný obraz círk-
ve  není  biblický.  Takové  sbory  nikdy 

neexistovaly  a  ani  nebudou  existovat, 
dokud opět nepřijde náš Pán.

Ve Sk 4,32-33 čteme o sborovém živo-
tě: „Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli 
a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, 
co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli 
všechno společné. Boží moc provázela 
svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Je-
žíše a na všech spočívala veliká milost.“

Avšak již velmi záhy se vyskytly velké 
problémy.

Velké problémy
Ananiáš  a  Safira  se  pokoušeli  okla-

mat Boha, aby měli úctu v církvi. Pozdě-
ji musí Pavel napomínat některé věřící, 
kteří místo aby pracovali,  raději žili na 
účet společné kasy.

Na  začátku  jsme  četli  silné  výroky 
o  církvi.  Víme,  jak  by  to  vlastně  být 
mělo, a často vyžadujeme, aby se druzí 
podle toho chovali.  Jsme-li však čestní, 
musíme si přiznat, že ani my sami vždy 
nejednáme  správně.  Očekáváme  od 
církve, že v ní nikdo nebude zraňován, 
přehlížen  anebo  opominut.  A  myslíme 
si, že mnohé problémy zde vůbec nesmí 
existovat. Podíváme-li se do Nového zá-
kona, zjišťujeme, že i první sbory měly 

obrovské  problémy,  které  zvláště  vyni-
kají u sboru v Korintu.

Vyskytovaly se zde morální problémy, 
a  to v  tak extrémní  formě, že vynikaly 
i  v  samotném přístavním městě Korin-
tu, neboť Pavel píše: „Slyšel jsem, že se 
dokonce u vás vyskytla nemravnost, ja-
kou by člověk i mezi pohany těžko hle-
dal: že si totiž jeden z vás udělal milenku 
z nevlastní matky.“ (1Kor 5,1 – Slovo na 
cestu) Existovaly také spory mezi věřící-
mi, které byly nakonec řešeny u soudu.

Pavel  tyto  přestupky  nezametá  pod 
koberec,  ale  vyžaduje  jasně,  aby  se 
s nimi skoncovalo. Avšak neříká, že by 
Korinťané  už  nebyli  křesťanským  sbo-
rem.

My to zvládneme
Existuje další iluze, mýtus, který mají 

mnozí,  že  je  možno  všechny  problémy 
rychle sprovodit ze světa. Žijeme v době 
pragmatismu  a  proveditelnosti.  Myslí-
me si, že každý problém musí mít něja-
ké řešení. A když se to vezme za správ-
ný konec, pak se vyřeší i problémy. Vše 
se dá organizovat a optimalizovat. Může 
tomu tak být, ale není  to  tak pokaždé, 
neboť  žijeme v komplexním a nedoko-

a skutečnost
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nalém  světě.  Potřebujeme  trpělivost, 
schopnost a vytrvalost, a to i co se týče 
církve.  Zde  je  potřebná  zvláště  připra-
venost  snášet  jedni  druhé.  Pavel  to 
formuluje v Ko 3,13 takto: „Snášejte se 
navzájem a odpouštějte si, má-li kdo 
něco proti druhému. Jako Pán odpustil 
vám, odpouštějte i vy.“ Snášejte se vzá-
jemně – vydržte jeden druhého – vždyť 
Kristus  to  s  tebou  také  vydrží.  „Má-li 
někdo k někomu výhrady, odpouštějte 
si navzájem.“ (v. 13 – B21) Jako Pán vůči 
nám,  stejně  i  my  navzájem.  Pak  se  to 
může zdařit.

Když se sen zhroutí
Velkým nepřítelem pravého společen-

ství je sen o církvi, ideál, který se nedá 
uskutečnit  –  a  který  koneckonců  ani 
není biblický.

Dietrich  Bonhoeffer  ve  své  knize 
„Společný život“ formuloval cenné myš-
lenky, které zde v útržcích přinášíme:

„Nesčetněkrát ztroskotala celá křesťanská 
společenství na tom, že žila z iluze… Je to 
však Boží milost, která všechny podobné 
sny rychle rozbije… Bůh z ryzí milosti ne-
připustí, abychom i jen pár týdnů žili v ilu-
zi, vydáni oněm oblažujícím zkušenostem 
a oněm obšťastňujícím povznášejícím nála-
dám, které se na nás snášejí jako opojení. 
Bůh totiž není Bohem emocí, hnutí mysli, 
ale Bohem pravdy.“1

Bonhoeffer  vychází  z  toho,  že  křes-
ťanské společenství je něco, co vytvořil 
Kristus.  Každý  znovuzrozený  křesťan 
patří  k  tomuto  společenství,  k  církvi 
Ježíše  Krista.  Z  toho  vyplývá  u  křes-
ťanského  společenství  jedna  skuteč-
nost – něco, co již existuje. Ne něco, co 
bychom museli vytvořit sami. „Máme se 
navzájem jen v Kristu, avšak v Kristu se 
máme vzájemně také doopravdy, máme se 
pro celou věčnost.“2

„Teprve společenství, které se dostalo do 
velkého zklamání se všemi jeho neradost-
nými a zlými projevy, začíná být tím, čím 
má před Bohem být, začíná se chápat věrou 
zaslíbení, které mu bylo dáno. Čím dříve 
přijde tato hodina zklamání z jednotlivců 
i ze společenství, tím lépe pro obojí. Avšak 
společenství, které by nesneslo a nepřežilo 
takové zklamání, které bude trvat na svém 
snu, když by mu měl být rozbit, ztrácí ve 
stejnou chvíli zaslíbení trvalého křesťanské-
ho společenství, a musí se dříve či později 
zhroutit. Každá lidská představa, vnesená 

1  Dietrich Bohhoeffer: Gemeinsames Leben, 
1987. München: Kaiser Verlag, str. 23

2  Tamtéž, str. 22

do křesťanského společenství, brání pra-
vému společenství a musí ztroskotat, aby 
mohlo žít skutečné společenství. Kdo miluje 
svůj vlastní sen o křesťanském společenství 
víc než křesťanské společenství samo, stává 
se ničitelem každého křesťanského společen-
ství, i když se osobně považuje za upřímné-
ho, vážného a oddaného.“3

Nepotřebujeme se neustále nově učit 
vidět duchovní skutečnosti? Křesťanské 
společenství  je  něco  předem  daného  – 
žádné  vysněné  anebo  zájmové  spole-
čenství jako u světských spolků či orga-
nizací. Proto nakonec ani není důležité, 
co si myslím, nýbrž co si myslí Kristus 
a co k tomu nalezneme v jeho slově.

„Bůh nenávidí blouznění; protože nás činí 
pyšnými a plnými nároků. Kdo si vysní 
obraz společenství, vyžaduje od Boha, od ji-
ných i od sebe samotného naplnění. Vystu-
puje ve společenství křesťanů jak ten, kdo 
vyžaduje, zřizuje svůj vlastní zákon a podle 
něj soudí bratry i samotného Boha. Vystu-
puje tvrdě a jako živá výčitka všem ostat-
ním v kruhu bratří. Chová se, jakoby teprve 
on teď vytvořil křesťanské společenství, 
jako by jeho sen měl lidi spojovat. Co není 
podle jeho vůle, nazývá selháním. Kde se 
jeho sen hroutí, vidí zhroucení společenství. 
Tak se stává předně žalobcem svých bratří, 
pak žalobcem Boha a nakonec zoufalým ža-
lobcem sebe sama.“4

Bonhoeffer  zde  trefně  popisuje,  co 
často  ničí  společenství  v  církvi:  obvi-
nění,  někdy  vyslovená  veřejně,  jindy 
utroušená v pozadí, anebo jen tiše skry-
tá  v  hořkosti  mysli.  Taková  obvinění 
ničí  společenství  více,  než  si  myslíme. 
Jak často zde stojíme se svými požadav-
ky a soudíme toho druhého?

„Protože Bůh jediný důvod našeho spo-
lečenství již založil, protože Bůh nás dávno 
předtím, než jsme vstoupili do společného 
života s jinými křesťany, s nimi zapojil do 
jednoho těla v Kristu Ježíši, proto nevstu-
pujme jako ti, co něco vyžadují, ale jako 
vděční a přijímající do společného života 
s ostatními křesťany… Nestěžujme si na to, 
co nám Bůh nedává, ale děkujme Bohu za to, 
co nám dává denně.“5

Mnohé je otázkou úhlu pohledu: dívá-
me  se  jen  na  to  nedokonalé,  na  to,  co 
ještě není v pořádku, co je ještě proble-
matické? Anebo také vidíme již to, co už 
zde je? Sice ve vší nedokonalosti, ale již 
to tu skutečně je. Jestliže zde zaostříme 
náš úhel pohledu, budeme nově vděční.

3  Tamtéž, str. 23 – 24
4  Tamtéž, str. 24
5  Tamtéž, str. 24

„Nebude právě chvíle velkého zklamání 
z bratra pro mne bezkonkurenčně léčivá, 
protože mne důkladně poučí, že my oba přece 
nikdy nemůžeme žít vlastními slovy a činy, 
ale výhradně ze slova a činu, který nás spo-
juje v pravdě, totiž z odpuštění hříchů v Je-
žíši Kristu? Tam, kde padne ranní mlha na-
šich představ a snů, tam se rozbřeskne jasný 
den křesťanského společenství.“6

Bonhoeffer je velmi jasný: náš vysně-
ný  obraz  církve  působí,  že  jsme  těmi, 
kdo  kladou  požadavky  na  druhého. 
Myslíme si, že v našem sboru něco není 
v pořádku nebo něco chybí.

Možná  si  např.  myslíme,  že  bychom 
měli více pracovat navenek evangelizač-
ně. Anebo si možná myslíme, že se o lidi 
ve sboru nikdo nestará, protože se příliš 
jde navenek.

A dokonce  jsou možná obě  tato přá-
ní  oprávněná.  Možná  je  Bůh  dokonce 
jednotlivcům  položil  na  srdce,  protože 
v  obou  oblastech  panuje  nedostatek. 
Dopouštíme se však chyby, pokud s tím 
vystupujeme  vůči  ostatním  jako  poža-
dující.

Máme-li dojem, že ve sboru je nějaký 
nedostatek a že jsme ho rozpoznali, pak 
je naším úkolem ho odstranit. Nestahuj-
me  se  proto  zpět  anebo  neobviňujme 
druhé,  ale  začněme  dělat  to,  co  je  pro 
nás důležité.

Možná nám Bůh položil na srdce toto 
břemeno, aby skrze nás mohl tento ne-
dostatek  odstranit.  Pak  bychom  sami 
měli dělat to, co si myslíme, že se udě-
lat musí, a neznervózňujme tím ostatní! 
Vezměme  toto  břemeno  především  na 
sebe,  než  je  budeme  nakládat  jiným. 
Možná nesou zcela jiné břemeno, které 
jim naložil Bůh.

A  ještě  něco  -  ve  chvíli,  kdy  se  sami 
pokusíme něco dělat, zjistíme často, že 
některé  z  našich  představ  vysněného 
ideálu církve zmizí, a proto  je ani není 
třeba uskutečňovat.

Učme  se  nově  vidět  malé  začátky  – 
které  Bůh  již  působí  –  a  to  i  v  našem 
místním sboru. „Modlíme se o velké věci 
a zapomínáme děkovat za malé (a přece 
vpravdě ne malé!) dary. Jak však může Bůh 
svěřit velké tomu, kdo nechce vděčně přijí-
mat z jeho ruky to nepatrné?“7

6  Tamtéž, str. 25
7  Tamtéž, str. 25
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Oblak svedkov
Spomínam si, ako som kedysi so sku-

pinkou ďalších veriacich stúpal z Hrebi-
enka na Zbojnícku chatu. Na Hrebienku 
sme mali výhľad dole do dolín, ale štíty 
nad  nami  zahaľovali  chuchvalce  hmly. 
Museli sme cez tento oblak prejsť a na 
vrchole  nás  čakal  opäť  krásny  pohľad, 
mohli sme sa pokochať štítmi zaliatymi 
septembrovým  slnkom.  Zároveň,  ako 
sme  vystúpili  nad  oblak,  už  sme  nevi-
deli, čo sa deje dole v údoliach. Cestou 
hore sme si nevdojak spomenuli na slo-
vá apoštola Pavla z  listu Židom 12,1-2, 
kde hovorí o oblaku svedkov:

„Preto aj my, keď máme taký veľký oblak 
svedkov okolo seba, zložme každé bremeno 
a ľahko obkľučujúci hriech a tak s trpezli-
vosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod 
hľadiac ta na Veľvodcu viery a dokonáva-
teľa Ježiša…“ (Židom 12,1-2)

Veriaci človek potrebuje na svojej púti 
zo všetkého najviac pozerať hore – po-
trebuje  upierať  svoj  zrak  na  Veľvodcu 
a  dokonávateľa  viery,  na  Pána  Ježiša 
Krista. Na svojej ceste však často nara-
zí  na  ťažkosti  a  problémy.  No  –  vďaka 
nášmu Pánovi za to – narazí aj na oblak 
svedkov.

Mnoho z týchto svedkov Pavol menu-
je  v  predchádzajúcej  11.  kapitole  listu 
Židom.  A  zaiste  mnoho  ďalších  sved-
kov nájdeme v celej histórii  cirkvi  a aj 
v dnešnej dobe okolo nás.

Praví Boží svedkovia vytvárajú zvlášt-
ny oblak, ktorý nám zahmlieva pohľad 
smerom  dole  a  pomáha  nám  pozerať 
sa hore na nášho Veľvodcu. Je to oblak 
Božích mužov a žien, ktorí nám svojou 
vlastnou vierou a príkladom svojich ži-
votov pomáhajú kráčať ďalej, odhadzo-

vať  zbytočnú  príťaž  a  hriech  a  pozerať 
stále vyššie.

Zostávaj v oblaku a buď oblakom
Ak sme unavení na ceste životom, náj-

dime si  ten svoj oblak – pridŕžajme sa 
Božích svedkov, ktorí sú okolo nás dnes, 
alebo si čítajme dávne biblické príbehy 
niekdajších Božích služobníkov. Necha-
jme sa nimi niesť, podopierať, posilňo-
vať. Dovoľme im, aby nám sprostredko-
vávali  stále  krajší  a  jasnejší  výhľad  na 
nášho  Veľvodcu.  Vďaka  Bohu,  že  nám 
takúto možnosť dáva, že nás nenecháva 
ako osamotených jednotlivcov.

Zostávajme  teda  v  oblaku  a  pozera-
jme hore k Pánovi! A zároveň my sami 
buďme súčasťou oblaku, ktorý bude po-
máhať ďalším.

Kniha  Přísloví  je  zdrojem  moudrosti 
pro praktický každodenní život. Nejsou 
to  hluboká  teologická  zdůvodnění,  ale 
jasné pokyny pro nejrůznější situace, do 
kterých se dostaneme, abychom obstáli 
se ctí – jako občané své pozemské vlasti 
i jako Boží děti, směřující k nebesům.

O jakou moudrost bychom měli usilo-
vat? Nejen o tu lidskou (i ta stojí za to), 
ale  jako  křesťané  předně  o  moudrost 
shůry, o níž píše Jakub. Hledání moud-
rosti  je  celoživotní  úkol.  Nikdy  nemů-
žeme  říci,  že  jsme  dostatečně  moudří. 
Jsme totiž stavěni před stále nové a nové 
situace.

Kdo  by  měl  o  moudrost  usilovat? 
Moudrost  je  pro  „prostoduché“  –  dnes 
bychom řekli naivky, aby získali potřeb-
né  znalosti,  jak  se  zachovat,  aby  nena-
letěli  těm,  kdo  je  chtějí  zneužít.  Je  pro 
mladé lidi, aby se naučili, jak se věci mají 
dělat,  aby  jejich  činnost  byla  efektivní. 
Je i pro „moudré“. I oni mohou pokročit 
dál.  Rozšíří  a  prohloubí  si  své  obzory, 
pochopí  souvislosti  a  využijí  lépe  svůj 
potenciál. Budeme moci pochopit i růz-
né  „záhady“,  hlubší  smysl,  se  kterým 
mají problémy i ty největší „kapacity“.

Platí  to  pro  běžný  pozemský  život 
i pro život víry! Nemysleme si, že dojde 
k  situaci, kdy  už budeme všemu  rozu-
mět  a  budeme  moci  „poučovat“  jiné 
s menším „poznáním“! Bible takové lidi 
nazývá „hlupáky“.

Tato  kniha  je  pokusem  přiblížit  jed-
notlivá  přísloví  či  aforismy  čtenářům 
ve  21.  století.  Jak  je  můžeme  chápat 
dnes, po mnoha staletích od vzniku této 
biblické  knihy,  jak  mohou  tyto  výroky 
Bible  působit  na  současného  čtenáře. 
Samozřejmě – znalec původních jazyků 
zde může objevit mnoho dalších a důle-
žitějších  poznatků.  Bible  je  nevyčerpa-
telnou studnicí moudra pro náš pozem-
ský i věčný život! Číst jednotlivá přísloví 
a  zamýšlet  se nad nimi nám může po-
moci  dívat  se  na  problémy,  se  který-
mi  se  denně  setkáváme,  s  nadhledem 
a s praktickým návodem, jak je zvládat.

Vzhledem  k  rozsahu  vychází  kniha 
v  elektronické  podobě  –  má  405  strá-
nek.  Kniha  samotná  je  zdarma.  Pokud 
vám to Pán položí na srdce, můžete pod-
pořit dobrovolným darem vydavatelství. 
Můžete si ji objednat na:

Tomáš Pala: Kniha Přísloví

Ján Číž

www.krestanskysborostrava.cz, 
nebo na emailové adrese: 
info@krestanskysborostrava.cz
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Tato  publikace  má  silný  evangelizu-
jící  charakter.  Může  účinně  zasáhnout 
nevěřící  lidi,  které  vede  ke  stále  hlub-
šímu  zamýšlení  a  snad  i  změně  posto-
jů  k  evangeliu.  Je  však  vhodná  i  pro 
lidi věřící v Boha, kteří v ní najdou jak 
markantní posílení své víry, tak spoustu 
dalších zajímavostí.

Je  to  kniha  pro  zvídavé.  Srovnává 
a smiřuje vědu a víru. Její široký záběr 
obsahuje také mnoho zajímavostí z růz-
ných  oborů,  podněcuje  k  zamýšlení 
a  srovnávání.  Texty  doplňuje  množství 
fotografií, ilustrací a citátů významných 
osobností.

Není třeba ji číst tak, jak se běžně kni-
hy čtou – od první do poslední stránky. 
Ona sama čtenáře místy upozorní, kterou 
kapitolu by si k danému tématu – budou-
-li chtít – mohli přečíst. Čtenářům klade 
množství  otázek,  námětů  k  zamyšlení, 
úvahám i vyjádření vlastního názoru.

Jana Čížová

Počas Vianoc si viac ako inokedy pri-
pomíname  príchod  nášho  Spasiteľa. 
Mali by to byť sviatky radosti a pokoja, 
ako povedal anjel pastierom: „Zvestujem 
vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre 
všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa 
vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán… 
Sláva Bohu na výsostiach a na zemi po-
koj…“ (Lk 2,8-14)

No zdá sa, že tento rok nebude práve 
ľahké  nájsť  a  udržať  si  počas  sviatkov 
pokoj a radosť – po tom všetkom, čím 
sme si kvôli nečakanej pandémii prešli 
a  možno  ešte  prejdeme.  A  pre  mňa 
osobne  sú  tieto  sviatky  aj  pripomien-
kou na našu „súkromnú“ bolesť, ktorá 
sa pred štyrmi rokmi vkradla do našej 
rodiny  a  v  plnej  sile  sa  ukázala  práve 
počas Vianoc, a s ktorou dodnes zápa-
síme.

A  tak  sa  v  tomto  období  vo  mne 
miešajú dva pohľady – pohľad na Pána 
Ježiša  Krista  a  pohľad  na  našu  neľah-
kú  pozemskú  púť.  V  mojom  srdci  sa 
pri  týchto  myšlienkach  vynárajú  slová 
Pána Ježiša, zapísané v knihe Zjavenia 
1,17 a v týchto dňoch sú mi potešením 
a povzbudením.

„Neboj sa! Ja som Prvý 
a Posledný a Živý.“ 
(Zjavenie Jána 1,17)

Keď  mi  je  ťažko,  tak  zatvorím  oči 
a  nechám  sa  unášať  týmito  Ježišový-
mi slovami. Predstavujem si taký malý 
sprievod  –  malú  skupinku  ľudí,  ktorí 
kráčajú životom (v mojich predstavách 
je  to  moja  rodina,  vo  vašich  predsta-
vách  si  tam  môžete  doplniť  koho-
koľvek – môže to byť vaša rodina, vaši 
priatelia, alebo len vy sami…).

Prvý aj Posledný
Na  čele  tejto  skupinky  vidím  Pána 

Ježiša. On je Prvý. O všetkom dopredu 
vie, nič Ho nezaskočí. Vidí a vie, čo je 
pred nami a ako sa to bude dať vyriešiť 
a zvládnuť. On razí cestu.

A  On  ide  aj  ako Posledný  za  nami. 
Už teraz pozná príbehy našich životov 
až do konca, až do nášho posledného 
dychu,  a  až  do  úplného  konca  bude 
s nami. Nekráča len vpredu, ale chráni 
a podopiera nás aj  od  chrbta, má nás 
stále pred sebou, pred očami.

50 otázek a kdo ví, kolik odpovědí
Kniha má dva díly:

1. díl SVĚT a Bůh, 2. díl BŮH a svět
1. díl:  Zabývá se evoluční teorií a srov-

nává  ji  s  teorií  kreační.  Nezapomíná 
vážnost námětu občas odlehčit menší 
dávkou humoru.

2. díl:  Zabývá  se  převážně  biblickou 
tématikou. Je laděný mnohem vážně-
ji, vede čtenáře k úvahám od vzniku 
a  pravdivosti  Bible  přes  některá  his-
torická témata až k evangeliu a otáz-
kám spasení člověka.

Kniha formátu 160 x 230 mm  
v pevné vazbě má rozsah 354 stran,  
cena je 320 Kč.

Knihu můžete objednat ve vydavatel-
ství Křesťanský sbor Ostrava-Kunčičky,  
m.pidra@seznam.cz, telefon 
739 211 955.

Prvý a Posledný a Živý
Či  sa  budem  pozerať  dopredu  alebo 

sa  obzriem  dozadu,  On  bude  tam.  Až 
dokiaľ  nás  neprivedie  do  svojej  slávy. 
Pre mňa je to veľmi vzácna a upokoju-
júca predstava. Pán Ježiš Kristus je ten, 
ktorý vždy bol, je a bude Prvý a aj Po-
sledný.

Neboj sa, lebo som Živý
Veľmi  vzácne  a  dôležité  sú  aj  slová, 

ktoré  toto  tvrdenie  predchádzajú  a  na-
sledujú. Pán Ježiš svoje slová uvádza vý-
zvou „Neboj sa!“ a uzatvára ich uistením, 
že On je Živý.

Nie je to teda len o nejakej teoretickej 
predstave.  To,  že  On  kráča  s  nami,  že 
nás vedie a zároveň aj chráni od chrbta, 
je  skutočná  realita,  pretože  On  sám  je 
realitou, pretože On skutočne žije. Ani 
smrť Mu nemohla  zabrániť,  aby  tu bol 
s nami a pre nás. A práve preto sa ne-
musím poddávať strachu.

Toto poznanie mi pomáha dvíhať zrak 
od tejto zeme hore k môjmu Pánovi, viac 
hľadieť na Neho, dôverovať Mu, vkladať 
svoj  život  do  Jeho  rúk.  Jemu  vzdávať 
vďaku, od Neho čerpať silu a pokoj…

Věra Mrkosová
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Ni To-šeng – Watchman Nee
Životný príbeh kresťana z Ďalekého 

východu, je jedným z najzaujímavej-
ších i najdôležitejších v histórii Cirkvi 
a kresťanstva v modernej dobe. Ním aj 
svojimi knihami stal sa známym kres-
ťanom na celom svete. Doma ho ako do-
spelého volali Ni To-šeng a v zahraničí 
sa stal známym pod menom Watchman 
Nee.

Narodenie
V  jednej  novembrovej  noci  roku 

1903 v meste Fu-čou, ležiacom v čín-
skej  provincii  Fu-ťien,  prebudila  sa 
pani Lin He Ping zo spánku. Bola to 
kresťanka,  matka  dvoch  dcér  a  ča-
kala  tretie  dieťa.  Patrila  do  zboru 
metodistickej  cirkvi.  Myslela  na  to 
dieťa a obávala  sa,  že  to bude zase 
dcéra. A tak sa modlila k Bohu a sľú-
bila mu, že keď jej dá syna, zasvätí 
ho službe  Jemu. Vonku počula krá-
čať a  rozprávať sa nočných strážni-
kov.  Zaspala  v  dôvere,  že  Pán  Boh 
vypočul  jej  modlitbu  a  pomôže  jej 
splniť jej sľub.

Detstvo a školský vek
4. novembra v tom istom roku na-

rodil sa tejto panej a  jej manželovi, 
pánovi  Ni  Weng-hsiu,  váženému 
daňovému úradníkovi, syn, ktorého 
nazvali  Ni-Šu-tsu.  Narodil  sa  ako 
tretie z deviatich detí v tejto rodine. 
V  roku  1916  nastúpil  ako  13-ročný  do 
metodistickej strednej školy v meste Fu-
čou. Po jej absolvovaní prešiel do Trinity 
College v tomto meste. V oboch školách 
sa ukázala jeho veľká inteligencia a túž-
ba po vzdelaní. Študoval v nich s vyni-
kajúcim prospechom.

Štúdium a obrátenie
Na jar roku 1920, keď mal mladý Ni 

17 rokov, bola do Fu-čou pozvaná evan-
jelistka Dora Ju. Mala tam mať po 10 dní 
evanjelizáciu.  Jeho  matka  išla  na  tieto 
zhromaždenia a zasvätila sa Pánu  Ježi-
šovi.  Nedávno  predtým  nespravodlivo 
potrestala svojho syna za  to,  čo neuro-
bil. Keď prišla zo zhromaždenia, ospra-
vedlnila sa mu za to pred celou rodinou. 
Také niečo zo strany rodiča voči synovi 
alebo  dcére  v  Číne  znamenalo  „stratiť 
tvár“. Mladý Ni to dobre vedel a úplne 
ho to premohlo. Preto sa rozhodol nav-

štíviť evanjelizačné zhromaždenie. Tam 
ho  mocne  oslovila  láska  Pána  Ježiša 
a doma v noci ho potom úplne premoh-
la. Zrazu vedel, že mu Pán Ježiš nielen 
odpustil  hriechy,  ale  že  ho  zároveň  aj 
povolal  do  svojej  služby.  Stal  sa  jeho 
Spasiteľom i Pánom a on sa Mu vďačne 
odovzdal do služby. Jeho životným hes-
lom sa neskôr stalo vyznanie: Nechcem 

nič pre seba – chcem všetko pre Pána.
Hneď  začal  svedčiť  svojím  spoluštu-

dentom  o  Pánu  Ježišovi,  z  viery  v  kto-
rého  sa  predtým  vysmieval.  Napísal 
si  zoznam  70  študentov,  za  ktorých  sa 
denne i niekoľko ráz modlil. Po niekoľ-
kých mesiacoch sa všetci okrem jedné-
ho obrátili. Túžil byť duchovne vystroje-
ný a stať sa kresťanským pracovníkom. 
To  ho  doviedlo  k  britskej  misionárke 
Margaret Barberovej, ktorá sa stala jeho 
učiteľkou  a  vychovávateľkou.  Od  nej 
prijímal duchovnú pomoc a u nej sa učil 
duchovnej  sebadisciplíne.  Keď  v  roku 
1930 zomrela, veľmi mu chýbalo jej vy-
učovanie  a  usmerňovanie.  Zostala  pre 
neho príkladom hlbokého duchovného 
spojenia s Pánom Ježišom.

Spojenie s bratským hnutím
Watchman Nee  –  tak  znelo  jeho  an-

glické meno – vo svojom záujme o du-

chovný  rast  získal  aj  knihy  bratských 
autorov:  Johna  Nelsona  Darbyho,  Wil-
liama Kellyho a Charlesa Mackintosha. 
Neskôr jeho knižnica obsahovala okolo 
3000  titulov. Usilovným štúdiom sa hl-
boko zoznámil s obsahom Biblie. V ra-
nej  časti  svojej  služby  venoval  tretinu 
svojho príjmu na osobné potreby, treti-
nu  na  pomoc  druhým  a  tretinu  na  du-

chovné knihy. Bol známy tým, že 
si vedel zapamätať najdôležitejšie 
úseky učenia z kníh. Mnohé svoje 
myšlienky,  najmä  o  Cirkvi,  pre-
vzal  od  bratských  autorov.  V  ro-
koch  1930-35  udržiaval  spojenie 
so  skupinami  „uzavretých  bra-
tov“ v Anglicku a USA. Nee však 
odmietal  ich  oddeľovanie  sa  od 
ostatných evanjelikálnych kresťa-
nov, najmä ich odmietanie účasti 
na  Pánovej  večeri  s  nimi.  Tento 
spor vyvrcholil počas jeho návšte-
vy v Spojenom kráľovstve a USA 
v  roku  1933.  V  jej  priebehu  mal 
Nee spoločenstvo s evanjelikálny-
mi kresťanmi a misionármi, ktorí 
pôsobili  v  Číne.  Táto  jeho  otvo-
renosť  voči  nim  viedla  k  tomu, 
že  spomenutí  „uzavretí  bratia“ 
v  roku  1935  prerušili  s  ním  spo-
ločenstvo.  „Otvorených  bratov“ 
v tom čase nepoznal.

Manželstvo
Ako dorastenec sa Ni zaľúbil do Cha-

rity Chang. Ich rodiny boli v priateľstve 
po tri pokolenia. Keď sa stal kresťanom, 
ona sa vysmievala z Ježiša, čo ho veľmi 
trápilo.  Po  mnohom  vnútornom  boji 
rozhodol  sa  rozviazať  ich  vzťah.  O  10 
rokov neskôr, keď Charity končila štú-
dium na univerzite, stala sa kresťankou. 
V  roku  1934  chodila  do  zboru  v  Šan-
ghaji. V  tom roku uzavreli manželstvo. 
Charity  sa  starala  o  Neeho  počas  jeho 
častých  chorôb.  Neskôr  ho  ona  jediná 
mohla  navštevovať  vo  väzení  a  pracov-
nom tábore. Nemali deti.

Duchovná služba
V roku 1936 Ni načrtol svoju službu, 

ako  mu  ju  ukázal  Boh  počas  choroby. 
Mala pozostávať zo štyroch duchovných 
činností:

1. Literárna práca.  Jej  zámerom  bolo 
viesť čitateľov k životu užitočnému pre 
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Pána  Ježiša  v  Jeho  diele  a  tým  aj  pre 
ľudí, veriacich aj neveriacich.

2. Stretnutia Víťazov.  Boli  to  každo-
ročné  stretnutia  skupiny  kresťanských 
mužov, žijúcich víťazným kresťanským 
životom. Pre nich pripravoval osobitné 
posolstvo,  ktorého  obsahom  bolo  vy-
učovanie, vystrojenie a povzbudenie do 
ďalšieho života a duchovnej služby.

3. Budovanie miestnych zborov Cirk-
vi. Nielen vzdelávanie jednotlivcov, ale 
zakladanie zborov kresťanov na rôznych 
miestach Číny. Aby Boh bol v Pánu Ježi-
šovi Kristovi oslavovaný kresťanmi nie-
len jednotlivo, ale i spoločne v zhromaž-
deniach zborov. A aby kresťania mohli 
a učili sa žiť zborovým životom.

4. Vyučovanie mladých. Vybrať a vy-
učovať  skupinu  mladých,  ktorí  by  boli 
Kristovými  svedkami  v  nasledujúcom 
pokolení.  Vyučoval  ich  ako  študovať 
Písma,  modliť  sa,  žiť  spoločným  du-
chovným  životom  a  tak  budovať  svoj 
charakter. To všetko so zámerom, že sa 
po takomto vyučovaní vrátia do svojich 
zborov  a  takto  vystrojení  sa  zapoja  do 
ich života.

Literárna činnosť a zakladanie 
zborov

Literárnu činnosť Ni začal ako mladý 
muž. Už v roku 1923 začal vydávať ča-
sopis Present Testimony (Prítomné sve-
dectvo). Od roku 1925 vydával časopis 
The  Christian  (Kresťan).  V  tomto  roku 
si zmenil meno na Ni To-šeng (Strážnik 
Ni). Ako 21-ročný založil prvý miestny 
zbor  v  malajzijskom  Sitiavane.  V  roku 
1926  založil  miestny  zbor  v  Šanghaji, 
ktorý  sa  stal  strediskom  práce  v  Číne. 
Od roku 1932 sa prax zakladania miest-
nych zborov rozšírila po celej Číne, ale aj 
v Indonézii, Malajzii, Singapure a inde. 
V  roku  1928  vydal  trojzväzkové  dielo 
The Spiritual Man (Duchovný človek) 
a v  tomto  roku usporiadal prvú konfe-
renciu  Víťazov.  V  januári  1934  uspori-
adal osobitnú konferenciu, týkajúcu sa 
osoby Pána Ježiša Krista a vzťahu víťa-
zov k Nemu. Vo februári toho roku mal 
rad  príhovorov  o  praxi  miestnych  zbo-
rov. V nich zdôrazňoval, že podľa Nové-
ho  zákona  Cirkev  nemá  byť  rozdelená 
denominačne  ani  regionálne.  V  máji 
pozval  do  Šanghaja  Witnessa Lee,  aby 
mu pomáhal vo vydavateľskej práci.

Cesta do Európy a USA
V roku 1933 navštívil Ni To-šeng brit-

ské ostrovy a USA. Tu pôsobil pod svo-

jím  anglickým  menom  Watchman Nee, 
ktoré je prekladom jeho čínskeho mena. 
V britských zboroch mal príhovory, kto-
ré neskôr vyšli pod názvom The Normal 
Christian Life (Normálny kresťanský 
život).  Po  návrate  do  Číny  usporiadal 
konferenciu  na  tému  Kristovo  Telo.  Jej 
predmet  považoval  za  druhý  medzník 
vo svojom kresťanskom živote. Ten prvý 
medzník bol poznať Krista a mať úzky 
osobný vzťah s Ním. Tento druhý medz-
ník  bol  poznať  Kristovo  Telo-Cirkev. 
Lebo iba s týmto svojím Telom je to celý 
Kristus.

Život počas druhej svetovej vojny
V  roku  1939  Nee  prevzal  zbankroto-

vanú farmaceutickú firmu svojho brata 
a  oživil  jej  podnikanie.  Odôvodnil  to 
krajnou  chudobou  kresťanov  z  hnutia 
zborov,  ktorých  chcel  hmotne  podpo-
rovať. Vo firme zamestnal mnohých zo 
zboru v Šanghaji. Niektorí starší zboru 
však  spochybnili  správnosť  jeho  zau-
jatia  podnikaním,  ktoré  v  roku  1942 
viedlo k ukončenie jeho služby v zbore. 
Krátko potom prestali v ňom zhromaž-
denia. V marci 1945 presťahoval sa Nee 
do  Čonkingu,  aby  tu  dozeral  na  chod 
továrne. Tu usporadúval zhromaždenia, 
v  ktorých  mal  príhovory  zo  Zjavenia 
2-3 na tému Pravovernosť Cirkvi a tiež 
z Piesne piesní.

V septembri 1945 sa  japonská armá-
da v Číne vzdala, čím sa skončila Dru-
há  čínsko-japonská  vojna.  Peace  Wang 
a  Witness  Lee  obnovili  prácu  zboru 
v  Šanghaji  aj  vydávanie  kníh  Neeho. 
On sám znova začal vyučovanie spolu-
pracovníkov. V apríli 1948 došlo k oži-
veniu  v  šanghajskom  zbore.  Nee  pre-
dal  farmaceutickú  továreň  a  znova  sa 
tu  zapojil  do  práce.  Výťažok  z  predaja 
venoval na Božie dielo. Jeho príklad po-
vzbudil ďalších bratov k podobnej obe-
ti. Zakrátko zbor v Šanghaji narástol na 
1000 veriacich.

Prenasledovanie a uväznenie
Po  príchode  komunistov  k  moci 

v  roku  1949  začalo  z  ich  strany  veľké 
prenasledovanie  kresťanov.  Tí  boli  za-
strašovaní,  udávaní  novým  vrchnos-
tiam, väznení aj popravovaní, jednotlivo 
i masovo. 10. apríla 1952 bol Watchman 
Nee  uväznený,  obžalovaný  z  úplatkár-
stva, krádeže štátneho majetku, neplate-
nia daní, podvodného získania štátnych 
zákaziek  a  krádeže  štátnych  hospodár-
skych  informácií.  11.  januára  1956  sa 

uskutočnil  celoštátny záťah na starších 
miestnych zborov. Tí boli neskôr odsú-
dení  na  viacročné  tresty  v  pracovných 
táboroch.  Viacerí  v  nich  zomreli.  18. 
januára začalo sa v zborovej hale v Šan-
ghaji  obžalobné  zhromaždenie,  v  kto-
rom  niektorí  príslušníci  zboru  krivo 
svedčili proti Neemu, zväčša asi prinú-
tení  hrozbami  a  nátlakom.  29.  januára 
komunistické úrady vzali zborový dom 
v Šanghaji a zatkli viacerých Neeových 
spolupracovníkov. Tých, čo odmietli kri-
vo svedčiť proti nemu, ako Peace Wang, 
Ruth Lee a Ju Čenghua, odsúdili na dl-
horočné tresty väzenia. Po celej krajine 
komunisti  viedli  kampaň  proti  „antire-
volučnej  sekte  Watchmana  Nee“.  Toto 
hnutie  sa  nazývalo  aj Malé stádo.  21. 
júna Neeho postavili pred súd. Na ňom 
mu bolo najprv oznámené, že starší ho 
vylúčili  zo  zboru  v  Šanghaji  (asi  pod 
nátlakom komunistickej vrchnosti). Po-
tom súd potvrdil všetky body obžaloby 
proti nemu. Bol odsúdený na 15  rokov 
väzenia v pracovnom tábore. Najprv ho 
väznili v Šanghaji a neskôr na viacerých 
iných  miestach.  Navštevovať  ho  mohla 
iba  jeho manželka. Ráno vstával o pia-
tej, aby mohol hodinu rozjímať, modliť 
sa a spievať duchovné piesne.

Neskoršie roky väznenia
Nee  mal  byť  prepustený  z  väzenia 

v roku 1967. Ale preto, že sa nedal ko-
munisticky  prevychovať,  ponechali  ho 
v pracovnom tábore a väzení až do jeho 
smrti.  Jeho  manželka  Charity  Chang 
zomrela  rok  pred  ním.  Namiesto  nej 
ho  navštevovala  jej  najstaršia  sestra. 
Watchman Nee zomrel 30. mája 1972 po 
20 rokoch väznenia. Komunistické úra-
dy nedovolili jeho príbuzným pochovať 
ho.  Dali  im  iba  popol  z  jeho  pozostat-
kov. Príbuzní našli pod  jeho poduškou 
papier s jeho posmrtným odkazom. Na 
ňom  bolo  jeho  trasúcou  sa  rukou  na-
písané  jeho  vyznanie  viery: Kristus je 
Boží Syn, ktorý zomrel pre vykúpenie 
hriešnikov a vstal z mŕtvych po troch 
dňoch. To je najväčšia pravda vo vesmí-
re. Ja umieram pre svoju vieru v Krista. 
Watchman Nee.

Vyznanie viery
Watchman Nee veril, že Biblia  je Bo-

žie slovo a veril v  jej doslovnú  inšpirá-
ciu  (vdýchnutie  Svätým  Duchom).  Ve-
ril v Trojjednotu Boha v osobách Otca, 
Syna  a  Svätého  Ducha.  Veril,  že  Ježiš 
Kristus je Boží Syn a sám Boh, ktorý sa 
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HAGAR
otrokyně, 
která spatřila 
Boha

Hagar byla bezprávná otrokyně. Neměla právo na odpo-
činek, nemohla si nárokovat volné chvíle, aby si oddechla, 
nemohla vyjádřit svůj názor. Proto nemohla usilovat o lepší 
pracovní podmínky. Ona mohla dělat jen to, co dostala pří-
kazem. Ano, Hagar byla otrokyní zbožné dvojice Abrahama 
a Sáry, ale stále jen pouhou otrokyní.

Poprvé se s Hagar setkáváme v 16. kapitole Genesis v 1. 
verši jako se služkou, nebo jinak řečeno osobní otrokyní Sá-
rai, později přejmenovanou na Sáru (Gn 17,15). Hagar byla 
Egypťankou, která se do domova svých pánů dostala v době, 
kterou  Abraham  strávil  v  Egyptě  (Gn  12,10-20).  O  Hagar 
toho  mnoho  nevíme;  patrně  uctívala  mnoho  pohanských 
egyptských bohů. Navzdory občasnému špatnému chování 
Sáry, Hagařiny paní, Hagar dospěla k poznání pravého živé-
ho Boha, v něhož věřili Abraham a Sára. Někdy Bůh ve své 
milosti, navzdory nám samým, nás použije tak, jako to učinil 
v případě Sáry.

To podstatné, co se týká Hagar, nacházíme ve dvou kapito-
lách Starého zákona v Gn 16 a 21 (viz též Gn 25,12) a v jedné 
kapitole Nového zákona Ga 4,21-31.

V 1M čteme o tom, že Sáře došla trpělivost s Bohem. Před-
pokládala, že Hospodin jí nedopřál, aby rodila (v. 2). Vzala 
tedy tuto záležitost do svých rukou a dala svou otrokyni Ha-
gar egyptskou svému muži Abrahamovi za ženu (v. 3). Sára 
se pokusila za Boha udělat to, co měl udělat On, a tím uplat-
nit lidský důvtip namísto očekávání na Něho. Jak důležité je 
očekávat na Boží čas, než se pokoušet ve spěchu ve vlastní 
síle dokončit Boží záměr, který má Bůh s našimi životy.

Hagar se tak ocitá polapená v plánu Sáry, aby se stala mat-
kou Izmaele, jedné ze sedmi biblických postav jmenovaných 
ještě před tím, než se narodily. Ačkoliv Sára nyní viděla, že 
její plán úspěšně vyšel, tak stejně rychle vystřízlivěla, když 
se stala terčem opovržení své vlastní služky Hagar. Sára svou 
služku, která si jí přestala vážit, pokořovala tak, že ta od ní 
uprchla. V následující dojemné scéně popsané v Gn 16,7-8 
se Hagar nachází v Šúr na cestě zpět do Egypta. Hospodi-
nův posel s ní zde laskavě jedná, když se jí ptá, odkud přišla 
a kam se ubírá (v. 8).

Někdy se my sami nacházíme daleko od místa, na kterém 
nás Bůh chce mít. Podobně jako Hagar utíkáme od těžkostí, 
které nás sužují. A tehdy můžeme slyšet dvě stejné otázky, 
které slyšela i Hagar: „Odkud přicházíš a kam jdeš?“ Možná 
nás chce Bůh povzbudit k návratu domů, na místo, kam sku-
tečně patříme (v. 9).

stal  človekom  a  zomrel  na  kríži,  aby  dokonal  vykúpenie. 
Veril, že vstal z mŕtvych v slávnom tele na tretí deň, že po-
tom vstúpil na nebesia, kde Otec ho korunoval cťou a slávou 
a učinil Pánom všetkých a všetkého. Veril, že Kristus príde 
zase, aby si vzal svoju Cirkev k sebe, zachránil Izrael a usta-
novil  na  zemi  svoje  Tisícročné  kráľovstvo.  Veril,  že  každá 
osoba,  ktorá  uverí  v  Krista,  dosahuje  od  Boha  odpustenie 
hriechov, očistenie Kristovou krvou, ospravedlnenie z viery, 
znovuzrodenie  skrze  Svätého  Ducha  a  spasenie  z  milosti. 
Taký  veriaci,  muž  či  žena  alebo  dieťa,  je  Božie  dieťa  a  úd 
Kristovho  Tela  –  Cirkvi,  ktorá  je  Božím  domom.  Bola  to 
v podstate teológia bratského hnutia, ku ktorej pridal svoj 
vlastný  vklad.  Jeho  kniha Sit, Walk, Stand (Sedieť, kráčať, 
stáť) je zameraná na postavenie veriaceho „v Kristu“, čo je 
významná črta teológie apoštola Pavla.

Publikácie
Popritom,  že  hovoril  často  pred  mnohými  poslucháčmi, 

Watchman Nee napísal viacero kníh, mnohé články do ča-
sopisov, okružné listy veriacim a texty duchovných piesní. 
Väčšina jeho kníh vznikla z poznámok k jeho príhovorom 
študentom,  a  niektoré  knihy  aj  z  článkov  na  určitú  tému 
v časopisoch. Jeho najznámejšou knihou na Západe je prav-
depodobne Normálny kresťanský život,  kniha,  čo  vznikla 
z jeho anglických príhovorov počas jeho návštevy v Európe 
roku 1933.

Niektoré z najznámejších kníh Watchmana Nee sú: The 
Spiritual Man (Duchovný človek – 1928), Concerning Our Mis-
sions (O našich misiách – 1939), The Song of Songs (Pieseň 
piesní – 1945), The Breaking of the Outer Man and the Release 
of the Spirit (Osvobození ducha – 1950), The Normal Christian 
Life (Normálny kresťanský život – 1957), The Normal Christi-
an Church Life (Normálny kresťanský zborový život – 1938), 
Sit, Walk, Stand (Sedieť, kráčať, stáť – 1957), What Shall This 
Man Do? (Čo bude tento človek robiť? – 1961), A Table in the 
Wilderness (Stôl na púšti – 1965), Love Not the World (Nemi-
lujte svet – 1968), Spiritual Authority (Duchovní autorita – 
1972).

Životná cesta utrpenia
Vo  svojej  knihe Normálny kresťanský život Watchman 

Nee odporúčal všetkým kresťanom, aby si vierou privlast-
nili obsah slov apoštola Pavla: „S Kristom som ukrižovaný a už 
nežijem ja, ale žije vo mne Kristus.“ (Gal 2,20) A to, čo im odpo-
rúčal, sám bohato prežíval. Mal vrúcnu túžbu ako apoštol: 
„…aby poznal Jeho a moc Jeho vzkriesenia a účasť na Jeho utr-
peniach, usúpodobnený Jeho smrti.“ (Flp 3,10) Pán mu bohato 
splnil  prvé  dve  žiadosti.  Ale  splnil  vrchovato  i  tú  tretiu  – 
v  utrpeniach,  ktoré  prežíval.  Nielen  v  častých  chorobách, 
ale najmä v protivenstve od neveriacich i v nepochopení od 
veriacich. A napokon v ponížení a utrpení väzňa pre vieru 
v  Krista.  Ale  iste  aj  vďaka  tomu  utrpeniu  vzniklo  v  Číne 
okolo 400 zborov Cirkvi. A ďalšie vznikli v Malajzii, Singa-
pure, na Filipínach a inde. Bolo to iste aj vďaka službe, utr-
peniu  i mučeníckej smrti misionárov a mnohých čínskych 
kresťanov. Modlime sa za nich – v tomto čase ich je podľa 
odhadov 70-100 miliónov – a mnohí znášajú väznenie, útlak 
a iné utrpenie pre vieru v Pána Ježiša Krista!

Zo životopisných materiálov vybral, preložil a upravil
Ján hudec
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z precious seed 2020/3 
přeložil Josef hudousek

Opravdová  Hagařina  víra  je  vyjád-
řena  ve  verši  13,  kde  oceňuje  silného 
pravého Boha, Boha vidění, který na ni 
shlédl a věděl o všech jejích těžkostech, 
kterým  byla  vystavena.  Toto  pohanské 
děvče učinilo  stejnou zkušenost,  jakou 
učinil  Mojžíš,  když  směla  pohlédnout 
na Boha slávy, doslova spatřit jeho záda. 
(Gn 33,23)

Události zaznamenané v Gn 21 by se 
mohly jevit jako opakování kapitoly 16. 
Ale  při  pozorném  čtení  zjišťujeme,  že 
ony zjevují zcela odlišný příběh, kterým 
je veliká Abrahamova oslava odstavení 
jeho  syna  Izáka.  Izmaelovi  je  nyní  čtr-
náct  roků.  Ten,  když  tomu  přihlíží,  se 
chová jako poštívač.

Ve 21. kapitole jsou zaznamenány dva 
druhy posměchu. Je to duchovní smích, 
zmíněný v 6. verši, kdy Sára říká: „Bůh 
mi dopřál, že se mohu smát.“ Tato pravá 
duchovní  radost  pramení  z  toho,  když 
vidíme Boha pracovat v našich životech, 
a to právě v situacích, které se nám jeví 
jako  beznadějné.  Sára  k  tomu  dodává, 
aby se s ní smál také každý, kdo o tom 
uslyší.  Duchovní  smích  je  smích  na-
kažlivý, kdy se další s námi sdílí o naši 
radost, protože slyší, co Bůh učinil v na-
šich životech. Druhý druh smíchu je tě-
lesný, je to Izmaelův výsměch zmíněný 
ve verši 9. Pavel připomíná, že Izmaelův 
výsměch  byl  druhem  perzekuce.  (Ga 
4,29) To znamená, že jsme-li vysmíváni 
za  to,  že  jsme  křesťany,  pak  je  toto  ve 
skutečnosti  perzekucí.  I  Pán  Ježíš  byl 
vystaven posměchu. (Mt 9,24)

Sára  promluvila  k  Abrahamovi  ost-
rými slovy: „Zapuď tu otrokyni i jejího 
syna! Přece nebude syn té otrokyně dě-
dicem spolu s mým synem Izákem.“ (v. 
10) Abraham se tím velice trápil. Bůh ho 
povzbudil a  jeho  jednání potvrdil, pro-
tože pouze Izák byl synem zaslíbení.

V NZ Pavel používá tyto události z Ge-
nesis  21  k  tomu,  aby  jimi  podpořil  svá 
varovná slova křesťanům, kteří žili v Ga-
lácii.  (Ga  4,21-31)  Ta  jsou  také  jedinou 
referencí v NZ vztahující se k Hagar.

Falešní  učitelé  přenášeli  požadavky 
Starého zákona hlavně na křesťany z po-
hanů a trvali na tom, že jsou povinni je 
dodržovat, aby byli spaseni. Tím přidá-
vali skutky k evangeliu. Pavel jim připo-
mněl, že Abraham měl dva syny naroze-
né dvěma matkám (v. 22,23). První syn 
Izmael narozený podle těla Hagar, která 
byla otrokyní. Naproti tomu Izák byl sy-
nem zaslíbení, které Bůh dal Sáře, ženě 
svobodné. Jinými slovy, Izmael se naro-

dil, protože Sára ve své netrpělivosti lid-
ským  způsobem  opatřila  Abrahamovi 
syna. Naproti tomu Izák se narodil, pro-
tože Bůh, věrný svému slovu, dokončil 
nemožné, když dal dítě dvojici navzdo-
ry tomu, že ta byla v letech, ve kterých 
se už děti nerodí. Abraham a Sára měli 
učinit  jediné  -  uvěřit  tomu,  co  Bůh  za-
slíbil.

Tento  oddíl  nám  připomíná,  že  SZ 
události  mají  často  hlubší  význam  než 
jen  to,  k  čemu  došlo  právě  nyní.  Jsou 
to  alegorie  (v.  24),  ilustrace  hlubokých 
pravd, které nám byly zjeveny. Hagar je 
obrazem  Staré  smlouvy,  Zákona,  který 
dostal Mojžíš na hoře Sinaji. Ona byla 
otrokyní  a  lidé  žijící  pod  Zákonem  se 
nacházeli  v  určitém  druhu  otroctví. 
Izmael,  který  se  narodil  podle  těla,  je 
ilustrací  naší  tělesné  přirozenosti.  (Ga 
5,19-21)  Naproti  tomu  Sára,  svobodná 
žena, je obrazem Nové smlouvy. A Izák, 
její  syn,  je  obrazem  NZ-věřícího,  jak 
píše Pavel: „Vy, bratří, jste dětmi zaslí-
bení jako Izák.“ (Ga 4,28)

SZ  Zákon  byl  jako  otroctví,  ve  které 
vyústila přikázání, kterým však Zákon 
už nedal sílu je plnit. Pokoušet se o pl-
nění  Zákona  lidským  úsilím  byl  úkol 
nepříjemný  a  náročný,  jehož  nebylo 
možno  dosáhnout.  Úkolem  Zákona 
bylo  zjevit  pravý  charakter  naší  těles-
né  přirozenosti.  Pán  Ježíš  řekl:  „Co se 
narodilo z těla, je tělo, co se narodilo 
z Ducha, je duch.“ (J 3,6) Tělo nelze zre-
formovat  nebo  je  vylepšit.  To  dokládá 
naše  neschopnost  naplnit  požadavky 
Zákona.  Ale  na  základě  smrti  a  vzkří-
šení Pána  Ježíše  jsme byli vysvobozeni 
nejen z moci a trestu za spáchaný hřích, 
ale také z moci Zákona. (Ga 2,19)

Pavel používá Sářina ostrá slova týka-
jící se její domácnosti: „Vyžeň otrokyni 
i jejího syna, neboť syn otrokyně nebu-
de dědicem spolu se synem svobodné.“ 
(Ga 4,30; Gn 21,10) On doslova naléhá 
na křesťany v Galácii, aby zcela odmítli 
učení  vycházející  z  toho,  že  dodržová-
ní  Zákona  vynaložením  lidského  úsilí 
může buď spasit člověka, nebo být tím, 
co může být milé Bohu. Naopak novou 
přirozenost,  kterou  mají  novozákonní 
věřící, jejichž obrazem je Izák, dostáva-
jí  od  Boha  skrze  přebývajícího  Ducha 
Božího.  Oni  mají  „Duchem chodit“.  (Ga 
5,16) A toto chození demonstrovat tím, 
že ponesou ovoce Božího ducha: Lásku, 
radost, pokoj, tichost atd. (v. 22.23)

Někdo by se mohl ptát, jak je možné 
toto  aplikovat  v  dnešní  době?  Nejsem 

přeci Žid a nejsem pod Zákonem; jak se 
mě toto týká? Je možné dnes žít na zá-
kladě principů Zákona, které cílí na to, 
že budu přijatelný Bohu skrze tělo a ne 
Ducha? Toto občas označujeme za lega-
lismus, ačkoliv v tom musíme být opatr-
ní. Křesťan může být označen nálepkou 
„legalista“,  když  se  fakticky  projevuje 
větším duchovním porozuměním a citli-
vostí k Boží mysli získanou studiem Pís-
ma. Pán Ježíš nás varoval před několika 
projevy  legalismu,  na  které  bychom  si 
měli dát pozor:

Zaujatost pro drobné detaily vede 
k zanedbání důležitých věcí

„Běda vám, zákoníci a farizeové, po-
krytci! Odevzdáváte desátky z máty, 
kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je 
v Zákoně důležitější: právo, milosrden-
ství a věrnost…“ (Mt 23,23)

Předstírat, že jsme něčím, čím ve sku-
tečnosti nejsme

Slovo  hypokrit  (pokrytec)  vychází 
z řeckého slova označujícího herce. Jak 
snadné  je  svými ústy předstírat  to,  jak 
blízko jsme Bohu, když naše srdce je od 
Něho vzdálené. (Mt 15,8)

Pejorativní vztah k druhým
Pán Ježíš nás varoval před vynášením 

soudu nad druhými, kteří nedosahují „té 
naší úrovně“, kdy chceme svému bratru 
vyjmout třísku z jeho oka, zatímco trám 
ve vlastním oku nevidíme. (Mt 7,3)

Naposledy  o  Hagar  čteme  v  Gn  21, 
kdy  je  vykázána  z  Abrahamova  domo-
va. Ačkoliv to Bůh tímto způsobem pro 
Hagar a Izmaele zamýšlel, přesto se jich 
zcela  nezřekl.  Ve  verších  14-16  čteme 
o  tom,  v  jak  zoufalém  stavu  se  Hagar 
nacházela, když bloudila po Beeršebské 
stepi. Když  jí došla zásoba vody, used-
la opodál, protože se nemohla dívat na 
utrpení  a  smrt  syna.  (v.  16) Bůh, který 
ji viděl v kapitole 16,  ji nyní opět vidí, 
a  Hospodinův  posel  jí  klade  otázku: 
„Co je ti Hagaro? Neboj se!“ (Gn 21,17) 
Ona se mohla cítit odstrčená a opuštěná 
se svým synem, ale Bůh na ně nezapo-
mněl. Bůh zaslíbil, že z  Izmaele vzejde 
veliký národ.  (v.  18) A Bůh  jí  také ote-
vřel  oči,  ona  spatřila  studnu  s  vodou 
a mohla tak okamžitě ukojit svou žízeň. 
Je dobré vědět, že Bůh, který se postaral 
o ubohou pohanskou otrokyni, také pe-
čuje o nás. „Nebojte se tedy; máte větší 
cenu než mnoho vrabců.“ (Mt 10,31)
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„Syndrom zélótů“
a hnutí biblicky věrných křesťanů

Když se v židovsko-římské válce zača-
lo rýsovat obléhání Jeruzaléma Římany, 
psal židovský historik Flavius Josephus 
o tragických událostech ve městě.1 Pod-
zemní bojovníci zélótové se rozštěpili do 
tří skupin. A tyto tři skupiny se v Jeru-
zalémě navzájem potíraly.

Tak došlo k tomu, že z důvodů rivality 
zélótů byly podpáleny sklady potravin 
v Jeruzalémě, aby soupeř utrpěl škodu. 
Tím byl předprogramován hrozný hla-
domor, ke kterému pak došlo během ob-
léhání Římany. Svou rivalitou a svými 
boji se obránci Jeruzaléma oslabovali 
v předpolí. Šlo to dokonce tak daleko, že 
při vzájemné katapultové přestřelce za-
hynuli jak kněží konající službu v chrá-
mě, tak i Židé, kteří chtěli v chrámě obě-
tovat.

Tento navýsost tragický příběh uka-
zuje jasně, jak osudné může být vzájem-
ně se oslabovat nepotřebnými boji a tře-
nicemi vzhledem k těžkému ohrožení 
zvenčí. Tato skutečnost se dá aplikovat 
i v jiných oblastech.

Aktuální protrhávání hrází 
a zákopové války

Dnes se situace v Západní Evropě za-
číná rýsovat  tak, že vzduch pro vyzná-
vající  církev  Ježíše  je  stále  řidší.  Duch 
doby  a  s  ním  spojené  antikristovské 
tendence předznamenávají klesající ná-
boženskou svobodu. K tomu přistupuje 
pěna víru svodu ekumenického synkre-
tismu  a  nebezpečí  extrémního  charis-
matického hnutí, šířícího se jako plošný 
požár.  Kromě  toho  prožíváme  doslov-
nou erozi biblických otázek mezi evan-
gelikály.  Zásadní  biblická  stanoviska, 
která  ještě  před  několika  desetiletími 
byla  považována  za  nediskutovatelná, 
jsou náhle relativizována anebo vydána 
všanc povrchnímu úsilí o jednotu. Také 
protrhávání  hrází  v  etických  otázkách 
zasahují  až  do  Ježíšovy  církve.  To  vše 
jsou  obrovské  výzvy,  před  nimiž  stojí-
me.

Po dlouhou dobu existovala mezi bib-
licky věřícími křesťany společná záruka 

1  Viz Flavius Josephus, Der jüdische Krieg 
(Židovská válka), Str. 393-397, 1986 Gold-
mann Verlag

pro biblická zásadní stanoviska. K těm-
to  společným  snahám  patřily  vedle 
zvěstování evangelia také odmítnutí kri-
tiky  Bible  v  jejích  nejrůznějších  podo-
bách, a nakonec i střety s ní. Další spo-
lečným  jmenovatelem  bylo  odmítnutí 
všech snah o sjednocení na úkor prav-
dy,  jakož  i střety s blouznivými směry. 
Protože  při  všech  těchto  snahách  stála 
v  centru  otázka  Bible,  mluvím  o  hnutí 
věrném  Bibli.  Charakteristické  rozdíly, 
ať  už  šlo  například  o  rozdílné  sborové 
pozadí  či  otázky  poznání,  přitom  stály 
v pozadí. Ať už z tradičních církví, svo-
bodných  církví,  z  bratrského  hnutí  či 
z pietismu, stáli biblicky věrní křesťané 
společně v boji za pravdu.

Jak  už  bylo  zmíněno,  stojíme  dnes 
před  obrovskými  výzvami.  V  této  sou-
vislosti vede jeden vývoj k velkému za-
myšlení.  V  návaznosti  na  již  zmíněné 
události  tenkrát  v  Jeruzalémě  bych  jej 
chtěl  pojmenovat  „syndrom  zélótů“. 
Místo  abychom  se  pevně  semkli  vůči 
výzvám zvenčí, začínáme se sami mezi 
sebou potírat a tříštit v zákopových vál-
kách.  Jednou  z  věcí,  která  může  ohro-
žovat  rozbitím  Bibli  věrnému  hnutí,  je 
propuknutí „diskuse o kalvinismu“ se vše-
mi průvodními znaky. Zde vzplála v po-
sledních letech uvnitř biblicky věrného 
hnutí debata, která získává čím dál tím 
více půdu pod nohama a vede k tenden-
cím tříštění a rozdělení.

Tam,  kde  dříve  rozdílné  poznání 
v „otázce vyvolení“ bylo někde v pozadí, 
začínají  dnes  na  sebe  útočit.  To  vše  je 
často  spojeno  s  překotným  škatulko-
váním  a  značkováním  jiných  názorů. 
Jinak  smýšlející  pak  jsou  paušálně  na-
tlačeni  do  kalvinistického  nebo  armi-
niánského kouta. A už je na cestě, jako 
pokaždé,  pečlivé  diferencování.  Samo-
zřejmě  jsou  i  takoví,  kteří  se  vymezí 
vůči oběma táborům, aby si vybudovali 
vlastní  pravověrnost.  Pochod,  který  ze 
sboru  v  Korintu  není  zcela  neznámý. 
(1Kor 1,12)

Je jedna věc, že člověk může mít v této 
otázce pevný postoj a zastávat ho. Něco 
jiného ale je, myslí-li si, že druhou stra-
nu  musí  porazit  nebo  před  ní  varovat. 
Tím biblicky věrné hnutí pouze oslabuje 

sebe samo. K tomu přistupuje ještě fakt, 
že k dané tématice navíc většinou chybí 
jak obšírné biblické znalosti, tak i zna-
lost dějin církve. Fakta jsou pak předsta-
vována  velmi  zkratkovitě  a  zkresleně. 
Což pak opět vede k vzájemnému pode-
zírání  a  předsudkům,  jenž  ony  zákopy 
dále prohlubují.

Nebezpečí „internetové arény“
Internet a sociální sítě žel nejsou pro-

středky,  které  by  sloužily  duchovnímu 
porozumění,  ale  jen  urychlují  tvorbu 
táborů.  Navíc  je  velmi  zahanbující,  že 
některé  vyšinuté  diskuse  se  přenáší 
i před internetovou arénu nekřesťanské 
veřejnosti.

Nedá  se  zde  použít  slovo  apoštola 
Pavla,  který  sice  v  jiné  souvislosti  na-
psal  (1Kor  14,23):  „Kdyby… tam přišli 
lidé nezasvěcení a nevěřící, cožpak ne-
řeknou, že blázníte?“  Dnes  ani  nemusí 
přicházet.  Prostřednictvím  internetu 
jsou tyto smutné „hry zélótů“ přístupné 
všem.

V  Bibli  bylo  znakem  probuzení,  že 
Pán svému lidu daroval jednomyslnost. 
Tak  čteme  v  2 Pa  30,12,  jak  Hospodin 
dal  obyvatelům  Judska  jednomyslné 
srdce. Také v probuzení za dob Ezdráše 
a Nehemiáše je tato jednomyslnost zjev-
ná, když se národ shromáždil „jako jeden 
muž“. (Ezd 3,1; Neh 8,1)

Znakem zániku a odpadnutí bylo na-
proti  tomu  vždy  roztříštění  a  fragmen-
tace Božího lidu. V tomto směru je nej-
smutnější konec knihy Soudců. Tam je 
vícekrát řeč o tom, že si každý dělal to, 
co bylo správné v  jeho očích.  (srov. Sd 
17,6; 21,25) Charakteristický rys úpadku 
v době soudců byly také konflikty a ri-
vality mezi jednotlivými kmeny, o nichž 
v této knize čteme. (srov. Sd 8,12)

Žádné poučení z dějin církve?
Totéž  můžeme  vidět  v  dějinách  círk-

ve.  V  dobách  probuzení  byla  často  ob-
rovská  jednomyslnost  mezi  biblicky 
věrnými  křesťany.  To  se  odrazilo  na-
příklad v minulosti v myšlence aliance. 
Křesťané, ať už ze svobodných církví či 
ze  zemské  církve,  stáli  jednotně  v  zá-
kladních principech a přes všechny roz-
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díly se vymezovali vůči ekumenickému 
synkretismu, blouznění a kritice Bible. 
Žel v posledních desetiletích v německy 
mluvící oblasti se  tyto dřívější alianční 
snahy změnily a setřely. Dalším znakem 
úpadku  je  roztříštěnost v církvi vyzná-
vající  Ježíše.  To  se  projevuje  ve  zmíně-
ných zákopových bojích a v rozpadech 
biblicky věrného hnutí, kde přece právě 
dnes  je  soudržnost  a  společný  boj  za 
pravdu tak velice důležitý.

Kromě toho zde existuje obava, že se 
hnutí  biblicky  věrných  křesťanů  z  cír-
kevních dějin ničemu nenaučilo. Připo-
meňme si zde jen „kontroverzi o vyvolení“ 
z  18.  století  mezi  Johnem  a  Charlesem 
Wesleyem na jedné a Georgem White-
fieldem  na  druhé  straně.  Konflikt  byl 
zprvu  poněkud  zmírněn  tím,  že  Whi-
tefield měl velkorysost a k řadě otázek 
v zájmu pokoje mlčel. Přesto pak došlo 
mezi  těmito  Božími  muži  k  rozkolu. 
Škodlivé  stranictví  pak  dusilo  tehdejší 
probuzení.  Přes  rozdílná  přesvědčení 
však  v  pozdějších  letech  John  Wesley 
a  George  Whitefield  k  sobě  opět  našli 
cestu. Proč se z dějin nepoučíme a opa-
kujeme dnes tutéž chybu?

Blahoslavení jsou tvůrci pokoje
Tento dopis napsal George Whitefield 

v  roce  1752,  když  v  Anglii  střet  názo-
rů  „kalvinistické“  skupiny  metodistů 
a  „arminianských“  metodistů  vyvrcho-
lil.  John  Wesley  těžce  onemocněl.  Jak 
on sám, tak i jeho lékaři počítali s jeho 
brzkou smrtí, i když měl žít ještě téměř 

čtyři desetiletí a dokonce přežít i White-
fielda.

Tento dopis ukazuje něco z toho, jak 
všechny rozdíly v otázce jistoty spasení 
a  vyvolení  nedokázaly  zmenšit  lásku 
a ocenění Whitefielda vůči Wesleyovi:

Vážený a velmi milovaný sire, 
… zpráva a výhled na váš blížící se 
konec se mne hluboce dotkl. Lituji 
sebe a církev, ne Vás. Čeká vás 
zářivý trůn a brzy vejdete do radosti 
svého Mistra. 
 
… Pokud modlitby to mohou 
změnit, pak nás, milovaný pane, 
ještě neopustíte, musíte-li ale 
zesnout v Pánu, kéž On sám přenese 
Vaši duši ve své milující náruči 
v triumfu… Budete-li ještě v zemi 
živých, pak se ještě příští týden 
budeme vidět; pokud ne, 
ctěný a milovaný sire, žijte blaze. 
 
Mé srdce je příliš daleko, moje slzy 
tekou příliš rychle a obávám se, 
že jste příliš slabý, abych mohl psát 
ještě něco víc. Kéž vás věčné rámě 
Kristovo nese! 
 
Svěřuji vás jeho nikdy neselhávající 
milosti a zůstávám, velmi vážený 
sire, váš niterně nakloněný, 
spolucítící a stísněný mladší bratr 
v evangeliu našeho společného Pána, 
 
George Whitefield

Zachovávat jednotu Ducha
Celé  vzkypění  „kalvinistické debaty“ 

bude  hnutí  biblicky  věrných  křesťanů 
jen  oslabovat  a  vzniklé  příkopy  zcela 
jistě nebudou žádnou pomocí pro  spo-
lečný  boj  za  pravdu.  Je  to  zřejmě  také 
strategie  toho,  kdo  usiluje  o  vzájemné 
sváry,  urychlit  tímto  způsobem  sebez-
ničení hnutí biblicky věrných křesťanů. 
Navíc toto působí obrovské škody naše-
mu svědectví o Kristu navenek. Vzhle-
dem  k  tomu,  co  se  děje  kolem  nás,  si 
budeme  jednou  rvát  vlasy  při  pohledu 
zpět,  kolik  zbytečného  času  a  energie 
jsme promarnili kvůli celé debatě o kal-
vinismu. Je jen těžko představitelné, že 
by  se  dva  věrní  křesťané  ve  vězeňské 
cele pokoušeli jeden druhého poučovat 
či  hádat  se  o  svém  rozdílném  poznání 
v otázce vyvolení.

Místo  toho,  abychom  se  vzájemně 
vylučovali,  měli  bychom  brát  vážně  to, 
co napsal apoštol Pavel v Ef 4,1-4: „Pro-
to vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, 
abyste tomu povolání, kterého se vám 
dostalo, dělali čest svým životem, vždy 
skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se na-
vzájem v lásce a usilovně hleďte zacho-
vat jednotu Ducha, spojeni svazkem 
pokoje: Jedno tělo a jeden Duch, k jedné 
naději jste byli povoláni.“

Jen  tím,  že  si  toto  slovo  vezmeme 
k srdci, může zůstat biblicky věrné hnu-
tí  křesťanů  uchráněno  před  „syndro-
mem zélótů“, resp. být z něj uzdraveno. 
Spojující  prostředek,  o  který  bychom 
měli  usilovat,  vyjádřil  George  White-
field jednou takto:

„Ať je zapomenuto mé jméno a pošlapáno 
všemi lidmi, jen když tím bude oslaven Je-
žíš. Mé jméno může všude zemřít, klidně ať 
na mne zapomenou moji přátelé, posune-li 
to vpřed věc velebeného Ježíše. Nechci vést 
duše k nějaké straně, ale k tomu, aby pocho-
pili svou ztracenost a k pravé víře v Ježíše 
Krista. Co je Kalvín, co je Luther? Odhléd-
něme ode všech jmen a stran a dívejme se 
spolu na Ježíše a všechno, aby On kázal. Co 
je mi po tom, kdo plave nahoře? Vím, jaké je 
moje místo: být služebníkem všech. Nechci 
mít lidi, kteří se nazývají mým jménem.“ 2

2  Benedikt Peters, Georg Whitefield, Str. 328, 
1997, CLV-Bielefeld.
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Lidské představy pokání
Slovo  „pokání“  dnešní  generaci  mno-

ho neříká. Někdy si pod tím lidé před-
stavují  lidské  úsilí,  jak  se  s  hříchem 
vypořádat.  Třeba  tím,  že  je  nutno  své 
vykoupení odpracovat „dobrými skutky“, 
které vyváží naše zlé činy. Možná to při-
pomíná různá kajícná gesta, o nichž se 
zmiňuje i Bible, jako je „oblečení do žíně“ 
nebo  „sypání si popela na hlavu“,  třeba 
i veřejný půst, aby lidé viděli, že se ka-
jeme,  anebo  přinášení  nejrůznějších 
obětí atd. V Řecku jsou na ostrově Sko-
pelos ruiny kláštera, kde kajícníci musí 
mj.  tlouci  holemi  do  svatého  stromu. 
Flagelanti  se  na  znamení  pokání  sami 
bičovali,  jiní  ve  středověku  (ale  i  dod-
nes) konali poutě po kolenou apod. Pro 
katolíky znamená „svátost pokání“ jít ke 
zpovědi,  kde  člověk  vyzná  knězi  své 
hříchy  a  dostane  na  znamení  pokání 
rozhřešení. Ne že by projevovaná lítost, 
pokořování se či veřejný půst byly samy 
o  sobě něčím špatným, ale Pánu Bohu 
jde o více - o opravdovou niternou pro-

měnu.  Nejen  o  gesta  či  vnější  projevy. 
Ty  se  dají  předstírat,  aniž  by  došlo  ke 
změně  života.  Je  takto  popisované  po-
kání opravdu tím, co si přeje Bůh? Co je 
tedy opravdové pokání?

Jít k prameni
Abychom  to  pochopili,  potřebujeme 

znát původní termíny, používané v Bib-
li.  Ve  Starém  zákoně  používali  proroci 
pro  pravé  pokání,  vyjádřené  postem, 
slova „šûb“ či „tešúbá“, což znamená vrá-
tit  se, odvrátit  se, obrátit  se. V Novém 
zákoně  se  používají  řecké  překlady 
„metanoia“,  „metanoein“  –  změna  smys-
lu,  myšlení.  Prostě  „změna směru“.  Ve 
vojenské  terminologii  to  lze  přirovnat 
povelu „čelem vzad!“. Jde o změnu naše-
ho  vnitřního  postoje.  Hřích  znamenal 
„sejít z pravé cesty“, kterou nám předložil 
Stvořitel a kterou jsme opustili. Pokání 
znamená „návrat zpět“ k Bohu, k němuž 
jsme se obrátili zády. Bible říká: „Nikdo 
není spravedlivý, není ani jeden, ni-
kdo není rozumný, není, kdo by hledal 

Boha; všichni se odchýlili, všichni pro-
padli zvrácenosti, není, kdo by činil dob-
ro.“ (Ř 3,10-12) Chceme-li se vrátit zpět 
k  Bohu,  překročit  začarovaný  kruh,  ze 
kterého  si  sami  nemůžeme  pomoci,  je 
nutná pomoc zvenčí, kterou nám nabí-
zí Bůh ve svém Synu Ježíši Kristu. A ta 
se neobejde bez odvrácení se od svého 
života  bez  Boha.  Potřebujeme  se  vzdát 
marných  pokusů  svůj  život  změnit 
a přijmout nabízenou záchranu. Člověk 
zabořený  do  bahna  se  sám  nevyprostí, 
potřebuje pomoc zvenčí. Tím bahnem je 
náš život bez Boha.

Bez pokání to nepůjde
Jednou  Pán  Ježíš  učil  zástupy,  že  je 

třeba dávat věci do pořádku a oni na to 
reagovali tak, že přinesli zprávu o hrůz-
ném Pilátově činu. Právě tehdy k němu 
přišli  někteří  se  zprávou  o  Galilejcích, 
jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obě-
tí.  On  jim  na  to  řekl:  „Myslíte, že tito 
Galilejci byli větší hříšníci než ti ostat-
ní, že to museli vytrpět? Ne, pravím 
vám, ale nebudete-li činit pokání, všich-
ni podobně zahynete. Nebo si myslíte, že 
těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe 
a zabila je, byli větší viníci než ostatní 
obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, 
ale nebudete-li činit pokání, všichni prá-
vě tak zahynete.“ (L 13,1-5)

Jediná cesta k záchraně je „činit poká-
ní“ – chtít skoncovat s tím, co nás vzda-
lovalo  od  Boha.  Touha  po  skutečném 
návratu k Bohu. Byl bych rád, abyste si 
tuto větu, kterou Pán Ježíš řekl dvakrát 
za sebou, dobře pamatovali. Bez pokání 
není záchrany. Proto Petr ve svém slav-
ném kázání o letnicích říká lidem, kteří 
se ptají, co mají dělat: „Obraťte se a kaž-
dý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše 
Krista na odpuštění svých hříchů, a do-
stanete dar Ducha svatého.“ (Sk 2,38) 
To obraťte se je ono „metanoia“ – změňte 
svůj postoj. Stejně to říkal i Petr s Janem 
po  uzdravení  chromého  od  narození: 
„Proto čiňte pokání a obraťte se, aby 
byly smazány vaše hříchy.“ (Sk 3,19)

Není  snad  výstižnějšího  obrazu 
opravdového  pokání  než  podobenství 
Pána  Ježíše o marnotratném synu. Ten 
se  rozhodl  opustit  svého  otce  a  žít  si 
po  svém.  Vyzvedl  si  svou  část  dědic-
tví a vydal se do světa. Jenže peníze se 
brzy  rozkutálely  a  on  se  dostal  do  ob-
rovských problémů. Skončil jako pasák 
vepřů a trpěl hlady. Dále pak čteme: „Tu 
šel do sebe a řekl: ’Jak mnoho nádeníků 
u mého otce má chleba nazbyt, a já tu 

Pokání
Co znamená slovo „pokání“? Patří dnes ke slovům pomalu se 
vytrácejícím z povědomí lidí, snad i proto, že v současnosti 
sami křesťané o něm moc nemluví. Je to cesta, jak odčinit své 
zlé činy, vyvážit je projevy lítosti a dobrými skutky, anebo jde 
o něco mnohem závažnějšího?
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hynu hladem! Vstanu, půjdu ke svému 
otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti 
nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazý-
vat se tvým synem; přijmi mne jako jed-
noho ze svých nádeníků.’ I vstal, a šel ke 
svému otci.“ (L 15,17-20) A byl s láskou 
přijat. Bez „metanoia“ – změny smýšlení 
- by k tomu nikdy nedošlo.

Pravé pokání znamená 
zásadní změnu života

Jde o opravdové „čelem vzad“ v našem 
životě. Nejen navenek, ale uvnitř. „Roz-
trhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se 
k Hospodinu, svému Bohu.“ (Joel 2,13) 
Musí  se  změnit  celý  náš  postoj,  ne-
jde  jen o  formální uznání viny. Prorok 
Izaiáš  musel  vzkázat  Božímu  lidu  Boží 
pohled na pokání: „Den co den se mne 
dotazují, chtějí poznat moje cesty… na 
spravedlivé řády se mě doptávají, chtěli 
by mít Boha blízko. „Proč se postíme, 
a nevšímáš si toho? Pokořujeme se, 
a nebereš to na vědomí.“ Právě v den, 
kdy se postíváte, hovíte svým zálibám 
a honíte všechny své dělníky. Postíte se 
jenom pro spory a hádky, abyste moh-
li svévolně udeřit pěstí… Což to je půst, 
který si přeji? Den, kdy se člověk poko-
řuje, kdy hlavu sklání jako rákos, žínici 
obléká a popelem si podestýlá? Dá se 
toto nazvat postem, dnem, v němž má 
Hospodin zalíbení? Zdalipak půst, kte-
rý já si přeji, není toto: Rozevřít okovy 
svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným 
volnost, každé jho rozbít? Cožpak ne-
máš lámat svůj chléb hladovému, při-
jímat do domu utištěné, ty, kdo jsou 
bez přístřeší? Vidíš-li nahého, oblék-
nout ho, nebýt netečný k vlastní krvi?“  
(Iz 58,2-7) 

Jde  o  to,  abychom  poznali  svůj  stav 
před Bohem, vyjádřili lítost nad tím, čeho 
jsme se dopustili – a to jak před Bohem, 
tak i před lidmi, kterých se to týká. Aby-
chom dle možností zmírnili či odstrani-
li následky našich zlých činů. A hlavně 
s  opravdovou  touhou  a  úsilím  udělali 
s  Boží  pomocí  a  jeho  vedením  vše,  aby 
se to už neopakovalo. Tak, jak to udělal 
celník Zacheus: „Polovinu svého jmění, 
Pane, dávám chudým, a jestliže jsem ně-
koho ošidil, nahradím mu to čtyřnásob-
ně.“ (L 19,8)  Tak  vypadá  pravé  pokání, 
které je provázeno „ovocem pokání“ – jak 
to  připomínal  Jan  Křtitel:  „Neste tedy 
ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.“ (L 
3,8) V následujícím textu pak říká, co to 
konkrétně znamená. Bez tohoto ovoce je 
pokání pouhou proklamací.

Pravé pokání vyvolá Duch svatý
K  pokání  potřebujeme,  aby  nás 

k němu Pán Bůh dovedl.  I  to říká Boží 
slovo. Pokání nelze udělat na povel, tře-
ba pod  tlakem okolností, kdy nám ne-
zbývá nic jiného, než přiznat svou vinu, 
svůj hřích. Takové pokání bývá pokry-
tecké.  K  pokání  nás  vede  Duch  svatý. 
Jednou z jeho funkcí je usvědčovat naše 
nitro z hříchu. (J 16,8-10) Je to ten tichý 
hlas, který můžeme umlčet, ale také po-
slechnout.

„Hlavní nebezpečí 20. století bude 
náboženství bez Ducha svatého, 

křesťanství bez Krista, odpuštění bez 
pokání, spasení bez znovuzrození, 

politika bez Boha a nebe bez pekla.“ 
William Booth, zakladatel 
Armády spásy (1829–1912)

Pokání není jednorázová 
záležitost

Týká se celého našeho života. I věřící, 
znovuzrozené  Boží  děti,  jsou  schopny 
hřešit.  Píše  nám  to  apoštol  Jan:  „Říká-
me-li, že jsme bez hříchu, klameme sami 
sebe… Jestliže doznáváme své hříchy, on 
je tak věrný a spravedlivý, že nám hří-
chy odpouští a očišťuje nás od každé ne-
pravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, 
děláme z něho lháře a jeho slovo v nás 
není. Toto vám píšu, děti moje, abys-
te nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme 
u Otce přímluvce, Ježíše Krista spraved-
livého. On je smírnou obětí za naše hří-
chy.“ (1 J 1,8-2,2) Týká se to jak našeho 
života osobně, tak i života církve. Zmín-
ka  „čiň pokání“  je adresována  i  sborům 
v knize Zjevení.

V životě občas zabloudíme a musíme 
se vracet. Ne jednou, ale mnohdy opa-
kovaně. V životě víry  tomu není  jinak. 
Proto  potřebujeme  stále  znovu  a  zno-

vu být ochotni slyšet ten jemný a tichý 
hlas, který nás na náš stav upozorňuje. 
A  potřebujeme  Boží  milost,  abychom 
mohli uposlechnout a změnit směr.

V  souvislosti  s  tím  vyvstává  otázka: 
„Kolikrát mohu činit pokání?“  S  podob-
nou otázkou, kolikrát má odpustit  své-
mu  bratru,  přišel  Petr.  Myslel,  že  stačí 
sedmkrát. Ale Pán  Ježíš mu ukázal,  že 
je třeba odpouštět stále. Právě tak i my 
potřebujeme odpuštění stále, celý život. 
Boží milost nemáme právo zneužívat – 
máme žít ve svatosti. Ale stává se, zejmé-
na při závislostech, že opakujeme stejný 
hřích  neustále  znovu.  Vím  to  z  vlastní 
zkušenosti. I já jsem měl v životě velký 
problém,  který  mne  zahanboval  a  srá-
žel. Právě tím, že se opakoval a já stále 
selhával (byl to hřích v mé mysli – týkal 
se nečistého myšlení). Stále  jsem s  tím 
bojoval  –  a  prohrával.  Trvalo  to  celá 
léta. Dělal jsem vše, abych byl vysvobo-
zen  –  mnohdy  jsem  si  zoufal  sám  nad 
sebou.  Využíval  jsem  všech  zkušenos-
tí – včetně toho, že jsem se svěřil někte-
rým bratřím, kterým jsem věřil. Ti mne 
podrželi,  dodali  mi  odvahu.  Nakonec 
jsem  byl  vysvobozen.  Pokání  je  třeba 
pokaždé, když zjistím, že jsem ujel. A to 
co nejdříve, hned! Když člověk spadne, 
je normální, že se snaží hned zvednout 
a očistit se. Tak by to mělo být i v našem 
životě víry!

Pokání  je  hluboká  vnitřní  proměna, 
vedená  touhou  vrátit  se  k  Bohu.  Je  to 
důležitý prvek v boji s hříchem. Bůh na 
ně  reaguje  připomenutím,  že  pro  naši 
záchranu poslal svého Syna Ježíše Kris-
ta. Zemřel za nás! Spolu s ním umírá-
me hříchu i my. Chceme opravdu tuto 
změnu ve svém životě? Záleží nám na 
tom?
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Tri pokolenia jednej rodiny vo 
zvestovaní evanjelia

Uruguaj je druhá najmenšia kraji-
na v Južnej Amerike. Susedí na severe 
s Brazíliou, na západe a juhu s Argentí-
nou. Rieka Rio de la Plata oddeľuje 
krajinu od Argentíny. Na 
jej ľavom brehu sa v dĺžke 
448 km nachádza veľké 
množstvo pieskových plá-
ží. Na východnom, atlantic-
kom pobreží v dĺžke okolo 
220 km je k nim pridaný 
ich ďalší veľký rozsah. 
Oboje poskytujú veľké 
možnosti turistického ru-
chu a rekreácie. Vo vnútro-
zemí krajiny sa nachádzajú 
početné malé vrchy a rieky, 
ktoré spoluvytvárajú vý-
bornú pastvinovú krajinu.

Obyvateľstvo
Uruguaj  má  3,4 milióna 

obyvateľov. Z  nich  je  88  % 
španielskeho a talianskeho 
pôvodu.  Zostatok  tvoria 
Afrikánci  a  potomkovia  domorodcov. 
V  náboženskom  zastúpení  je  47  %  rí-
mskych  katolíkov,  zväčša  formálnych. 
Odhaduje sa, že 20 % obyvateľov sa za-
oberá okultizmom rôzneho druhu a 5% 
je evanjelikálnych kresťanov. Ostatní sú 
buď ateisti alebo svetsky založení ľudia 

rôzneho druhu. Cirkev bola oddelená od 
štátu na začiatku 20. storočia. Posledné 
spomenuté skupiny sa usilujú o odstrá-
nenie  náboženskej  výchovy  zo  škôl. 
S  ich  postojmi  súvisí  aj  rozmnoženie 
potratov,  rastúce  užívanie  marihuany 

a  úsilie  o  manželstvá  osôb  rovnaného 
pohlavia či zmenu rodovej totožnosti.

Začiatky bratských zborov
Božím  nástrojom  na  začatie  bratskej 

misie  v  Uruguaji  stal  sa v roku 1882 
Henry Even  zo  Spojeného  kráľovstva 

(UK). On začal misiu  tiež v Argentíne. 
Ďalší misionári z UK a Nového Zélandu 
pokračovali  v  tejto  práci.  Vznikol  brat-
ský zbor v hlavnom meste Montevideu 
a  ďalšie  vo  vnútrozemí.  Neskôr  prišli 
do Uruguaja americkí a kanadskí misi-

onári. Výsledkom  ich  práce 
bol  vznik  bratských  zborov 
v ďalších mestách. Túto prácu 
hmotne  podporovali  bratské 
zbory  z  Írska,  Nového  Zélan-
du i USA.

Rastúce bratské zbory
Do  súčasnej  doby  misijná 

práca  stále  rástla  a  je dodnes 
živá.  V  Uruguaji  je  v  tomto 
čase  32 bratských zborov.  Ná-
rodná  asociácia  starších  sa 
stretáva  každý  mesiac  a  ko-
ordinuje  spoločné  akcie  zbo-
rov. S ňou sú spojené výbory 
pre prácu žien, mládeže a pre 
letné  tábory.  Práca s deťmi 
má  významnú  úlohu  pre  roz-
širovanie  zborov.  Je  spojená 
s  medzinárodnou  Detskou 

misiou (CEF), ktorá pre ňu školí pracov-
níkov. Za posledných 15-20 rokov zbory 
vyvinuli  aj  nové  spôsoby  práce:  biblic-
ké tábory, stretnutia mládeže a evanje-
lizačné podujatia, zamerané  najmä  na 
deti  a  mladých  ľudí.  Stovky  detí  mali 
úžitok  z  letných  táborov  a  spoločných 

Misia bratských zborov
v Uruguaji

 Ken a Eunika 
Russellovci

Konferencia 
mládeže v Uruguaji
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z Článku kena russela 
v Časopise Missions,

august 2020,
preložil a upravil Ján hudec

podujatí  mládeže,  na  ktorých  sa  zú-
častnilo  i  viac  než  350  mladých  ľudí. 
Oni  tvoria  približne  polovicu  účastní-
kov veľkonočných misijných konferen-
cií.  Bratské  zbory  majú  truck,  autobus 
a stan pre 350 ľudí, ktoré využívajú na 
mobilnú evanjelizáciu. Každý  rok  sa 
zbory  venujú  dovedna  5  týždňov  eva-
njelizácii  v  piatich  mestách.  Vo  febru-
ári  2020  navštívilo  stan  evanjelizácie 
okolo  750  detí.  Mnohé  z  nich  vyznali 
vieru v Pána Ježiša. Dospelí odpovedali 
v  menšom  počte  ako  deti.  V  priebehu 
roka  využívajú  veriaci  svoje  autá  na 
evanjelizáciu v dedinách,  návštevami 
v malých zboroch na prelome týždňov.

V  priebehu  desaťročí  bratské  zbory 
v  Uruguaji  využívali  emauské biblické 
kurzy na výchovu k učeníctvu a skupi-
nové  štúdium.  Využívali  tiež  trojročný 
biblický  kurz  uruguajského  Biblického 
ústavu  Berea  pre  záujemcov  o  hlbšie 
biblické  štúdium.  V  roku  2019  počet 
študentov kurzu vzrástol na 70 a v roku 
2020  na  120,  študujúcich  cez  internet 
z  dôvodu  pandémie  coronavírusu.  Pô-
sobením Svätého Ducha bol v zboroch 
vzbudený záujem aj o misiu v zahraničí. 
V  tomto  čase  jedni  manželia  pôsobia 
misijne v Nemecku. Jedna žena pôsobila 
niekoľko rokov v Turecku a jedni man-
želia v Paname. Dva manželské páry sa 
pripravili  v  Brazílii  na  misiu  medzi  ta-
mojšími domorodcami. Pán Ježiš pôso-
bí aj v srdciach ďalších, čo majú túžbu 
pracovať v zahraničnej misii.

Povolanie Russellovcov do 
Uruguaja

V roku 1968 prišli do Uruguaja Lionel 
a Irena Russellovci  so  štyrmi  zo  svojich 
šiestich detí. Manželia sa narodili v Ar-
gentíne  misionárskym  rodičom,  ktorí 
pochádzali  zo  Škótska  a  USA.  Po  20-
ich  rokoch  v Kanade,  kde  vychovávali 

svojich šesť detí,  chceli vrátiť do misie 
v Argentíne. Skrze vdovu po misionáro-
vi v Uruguaji však počuli Božie volanie 
do misie v Uruguaji,  v  meste  Mercedes. 
Poslúchli ho, nechali dve najstaršie deti 
v Kanade a so štyrmi vo veku od 8 do 
15 rokov prišli do tohto mesta. Bratský 
zbor  tu  stále  rástol,  najmä  uverením 
mladých  a  detí.  Lionel  tu  začal  denné 
biblické vysielanie v miestnom rádiu. 
V roku 1975 kúpil malú roľnícku usad-
losť  ako  miesto  pre  letné tábory  detí 
a mládeže. Ich dvaja synovia a nevesta, 
Ken a Róbert s manželkou Cecíliou, štu-
dovali na biblickej škole v Argentíne so 
zámerom stať sa misionármi.

Ken s manželkou Eunikou sa  rozhodli 
v roku 1972 misijne pracovať v Urugu-
aji. Dva roky pracovali  s Kenovými ro-
dičmi  v  Mercedese.  Potom  sa  rozhodli 
presťahovať  na  miesto,  okolo  ktorého 
v  okruhu  120  kilometrov  nebol  žiad-
ny bratský zbor. Pán Boh požehnal  ich 
prácu.  V  tomto  okolí  vznikli  tri  zbo-
ry – jeden v Rosariu a dva v susedných 
mestách. Štvrtý zbor je v štádiu vzniku. 
Misijná práca tu zahŕňa biblické kurzy, 
domáce  skupinky,  návštevy  aj  každo-
týždenné články v miestnych novinách.

Róbert s manželkou Cecíliou, ktorá po-
chádza z Mercedesu, po biblickej škole 
žili  tri roky v Kanade a v roku 1978 sa 
vrátili do Mercedesu. V roku 1981 boli 
tamojším  zborom  ako  misionári  posla-
ní  na  miesto  letných  táborov,  aby  ho 
zveľadili  a  viedli  letné  tábory  na  ňom. 
Nedávno túto prácu odovzdali mladším 
manželom,  aby  sa  mohli  venovať  inej 
potrebnej službe.

V  roku  1980  presťahovali  sa Lionel 
a Irena do  mesta Dolores.  Za  pomoci 
zboru  v  Mercedese  založili  tu  bratský 
zbor.  Pre  jeho  zhromaždenia  kúpili 
tu  opustenú  kaplnku.  V  roku  1997  sa 
vrátili  do  kanadskej  provincie  Onta-

ria.  Po  rokoch  požehnanej  práce  odišli 
k svojmu Pánovi. Teraz práca v Dolores 
pokračuje pod vedením bratov, ktorí sa 
obrátili na jej začiatku.

Vypočuté modlitby
Ken a Eunika sú vďační Pánu Bohu, že 

ich  deti  sú  zapojené  do  Božieho  diela 
v misijnej práci.  Ich syn Andrew a  jeho 
manželka Leticia sú v plnočasovej služ-
be v Uruguaji. Začali prácu v Maldonal-
do a za viac než 10 rokov ju videli vzrásť 
na samostatný zbor. Potom sa presťaho-
vali do Montevidea, aby zborom pomá-
hali tu i v Carmelo.

Ich najmladší syn Mark a jeho manžel-
ka Silvia žijú v Rosariu, kde vedú ústav 
pre výučbu angličtiny. Ten vzrástol z 15 
študentov v roku 1998 na viac ako 150 
dnes.  V  rámci  výučby  majú  možnosť 
zvestovať  evanjelium a viacerí  študenti 
sa tam obrátili.

Róbert a Cecília majú štyri deti. Ich dve 
dcéry a zaťovia, Delia a Alejandro López 
a Natalia a Hugo Burgos  s  tromi  deťmi 
v každej rodine slúžia zboru v Mercede-
se. V  roku 2016 Pán povolal  tieto  rodi-
ny, aby slúžili v nezasiahnutých domo-
rodých  kmeňoch.  V  rámci  prípravy  na 
túto prácu študujú na misijnom ústave 
v Brazílii. Po teologickom štúdiu sa Alej-
andro a Delia vrátili do Uruguaja, aby tu 
viedli Biblický ústav Berea.

Chválime Boha  za  Jeho  ochrannú 
ruku nad našou rodinou a zas spôsoby, 
akými ju používal v Jeho službe cez po-
kolenia. Prosíme, modlite sa za mnohé 
misionárske  rodiny  v  Uruguaji,  ktoré 
slúžia Pánovi pri budovaní Jeho Cirkvi.

 Tri pokolenia rodiny v misii
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biblický výklad

Cesta Božího Slova
do Etiopie

Asi 1000 let před příchodem Pána Je-
žíše vyslovuje David tuto prosbu:

„… ať Kúš vztáhne ruce vstříc Bohu.“ 
(Ž 68:32)

Apoštol Pavel píše v listu Římanům: 
„Ale jak mohou vzývat toho, v něhož 
neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, 
o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, 
není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? 
A jak mohou zvěstovat, nejsou-li poslá-
ni?“ (Ř 10:14-15)

V současné Etiopii je mnoho lidí, kte-
ří věří v Pána Ježíše Krista a pozvedají 
své ruce v modlitbě k Bohu. Bylo to 
umožněno tím, že v průběhu věků se 
našli lidé, kteří tam přinášeli Boží Slo-
vo, aby její obyvatelé mohli poznávat 
skutečného Boha, odevzdávat mu svůj 
život a nakonec i pozvedat k Němu své 
ruce. V tomto článku se chci dotknout 
tématu, jakým způsobem přicházelo 
Boží Slovo do Etiopie.

První křesťan z Etiopie
Setkáváme se s ním v osmé kapitole 

Skutků  apoštolů,  když  se  navrací  z  Je-
ruzaléma a ve svém voze čte knihu pro-
roka Izajáše. Právě tehdy získal diakon 
Filip od Boha příkaz, aby šel do pustiny. 
Takto  popisuje  Lukáš  událost  setkání 
Filipa s člověkem, který měl jako první 
přinést evangelium do Etiopie.

Anděl Páně řekl Filipovi: „Vydej 
se na jih k cestě, která vede 

z Jeruzaléma do Gázy.“ Ta cesta je 
opuštěná. Filip se vydal k té cestě 

a hle, právě přijížděl etiopský 
dvořan, správce všech pokladů 

kandaky, to jest etiopské královny. 
Ten vykonal pouť do Jeruzaléma 

a nyní se vracel na svém voze a četl 
proroka Izaiáše. Duch řekl Filipovi: 
„Běž k tomu vozu a jdi vedle něho!“ 

(Sk 8:26-30)

Pokud Filip slyšel, jak ten muž ve voze 
čte Boží Slovo, znamená to, že muž  jej 
četl nahlas. Filip zase musel dobře znát 
Písma, aby byl schopen rozpoznat, že je 
čten prorok Izajáš. Existují dva důvody, 
proč  dvořan  nemohl  danému  textu  ro-
zumět. Buď četl knihu, která byla psána 
v cizím jazyce, v hebrejštině, anebo ne-

znal historický kontext a nevěděl, koho 
se ono proroctví mělo týkat. Prosí tedy 
Filipa o vysvětlení.

On odpověděl: „Jak bych mohl, když 
mi to nikdo nevyloží!“ A pozval 

Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle 
něho. To místo Písma, které četl, 

znělo: ‚Jako ovce vedená na porážku, 
jako beránek, němý, když ho stříhají, 

ani on neotevřel ústa. Ponížil se, 
a proto byl soud nad ním zrušen; 
kdo bude moci vypravovat o jeho 

potomcích? Vždyť jeho život na této 
zemi byl ukončen.‘ Dvořan se obrátil 
k Filipovi: „Vylož mi, prosím, o kom 

to prorok mluví – sám o sobě, či 
o někom jiném?“ (Sk 8:31-34)

Ne vše je hned jasné a srozumitelné, 
když  začínáme  číst  Boží  Slovo.  Pomoc 
„Filipa“  je  po  nějakém  čase  potřebná. 
Tímto člověkem může být pastor anebo 
někdo  jiný,  kdo  dobře  zná  Písmo.  Fili-
pova pomoc spočívala v objasnění oné 
dobré zprávy o Ježíši, vyprávění o Ježí-
šově smrti a zmrtvýchvstání, vysvětlení 
potřeby pokání a přijetí křtu. Podobně 
hovořil Petr Židům a prozelytům ve dni 
seslání  Ducha  Svatého.  (Sk  2:36-38) 
Přestože  Petr  promlouval  k  zástupům, 
zatímco Filip hovořil k  jednomu člově-
ku, smysl zprávy byl totožný.

Tu Filip začal u toho slova 
Písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak 

pokračovali v cestě, přijeli k místu, 
kde byla voda. Dvořan řekl: „Zde je 
voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“ 

(Sk 8:35-36)

Filip hlásal evangelium podobně jako 
Petr, včetně vybídnutí ke křtu, protože 
jakmile dorazili k místu, kde byla voda, 
dvořan  požádal  o  křest.  Tehdy  vyslovil 
Filip  požadavek:  „Můžeš být pokřtěn, 
pokud věříš celým svým srdcem.“ Křtu 
dvořana  předcházela  víra  a  víru  před-
cházelo čtení Božího Slova – konkrétně 
knihy  proroka  Izajáše  -  a  naslouchání 
evangeliu, které poskytl Filip. Splnilo se 
tedy to, co píše apoštol Pavel Římanům: 
„Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování 
z pověření Kristova.“ (Ř 10:17)

Filip mu řekl: „Jestliže věříš celým 
svým srdcem, nic tomu nebrání.“ 
On mu odpověděl: „Věřím, že Ježíš 
Kristus je Syn Boží.“ Dal zastavit 

vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili 
do vody a Filip jej pokřtil. Když 
vystoupili z vody, Duch Páně se 
Filipa zmocnil a dvořan ho už 

neviděl, ale radoval se a jel dál svou 
cestou. (Sk 8:37-39)

Předtím,  než  Filip  dvořana  pokřtil, 
zaznělo  dvořanovo  vyznání:  „Věřím, že 
Ježíš Kristus je Božím Synem.“ Podobné 
vyznání kdysi vyslovil apoštol Petr. Pán 
Ježíš se jednou zeptal učedníků, za koho 
jej lidé považují. Tehdy mu odpověděli, 
že jedni jej mají za jednoho z proroků, 
další za Jana Křtitele, který vstal z mrt-
vých.  Nakonec  se  jich  zeptal:  „A za 
koho mě pokládáte vy? Šimon Petr od-
pověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha ži-
vého. Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, 
Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo 
tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já 
ti pravím, že ty jsi Petr; a na této ská-
le zbuduji svou církev a brány pekel ji 
nepřemohou.“(Mt 16:15-18)

Vraťme  se  teď  k  etiopskému  dvořa-
novi  a  pokusme  se  poodkrýt  jeho  ces-
tu k Bohu. Pokud se vydal na cestu do 
Jeruzaléma, aby se  tam modlil, zname-
ná to, že ve své zemi musel od někoho 
slyšet  o  Bohu  a  o  Svatyni,  která  byla 
v Jeruzalémě, jako o místu, kde je třeba 
jej ctít. Můžeme předpokládat, že slyšel 
o Bohu od Židů, kteří přišli až do Etio-
pie a žili svou judaistickou vírou. Jejich 
svědectví a víra v Boha byly pro dvořana 
natolik přesvědčivé,  že  i on se  rozhodl 
uctít Boha Izraele na místě k tomu urče-
ném, v Jeruzalémě. I Samařanka slyšela 
o tom, že právě Jeruzalém je místo, kde 
je  třeba Boha uctít.  (J 4:20) Přesvědčen 
o tom, vydává se tedy královský dvořan 
do Jeruzaléma, aby se tam modlil. Jeho 
rozhodnutí nám musí vzít dech.

Aby mohl tuto cestu podniknout, mu-
sel si vzít dovolenou ze své práce, která 
vůbec  nebyla  běžná  –  měl  na  starosti 
všechny  cennosti  etiopské  královny 
Kandáky.  Což  mohlo  znamenat,  že  po 
jeho návratu už bude jeho pracovní po-
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zici zastávat někdo jiný. Za druhé, cesta 
do  Jeruzaléma  byla  nákladnou  záleži-
tostí. Vzdálenost tehdejší metropole Eti-
opie, Aksumu, od Jeruzaléma byla úcty-
hodných 2600 km. Neexistovaly letadla 
ani auta. Tuto vzdálenost tedy mohl pře-
konat  na  hřbetech  velbloudů,  částečně 
pak mohl splavovat řeku Nil. Při zpáteč-
ní cestě mu zůstali k dispozici už pouze 
velbloudi. Samotná cesta na jednu stra-
nu mohla trvat asi 2 měsíce.

Při  přípravě  na  cestu  se  také  musel 
alespoň trochu věnovat jazyku, kterým 
se  mluvilo  v  Jeruzalémě,  a  speciálně 
řeči používané ve Svatyni. Úředním ja-
zykem Etiopie byl tehdy geez, jazykem 
Svatyně  byla  hebrejština,  protože  v  ní 
bylo  zapsáno  Boží  Slovo.  Každopád-
ně,  pokud  se  chtěl  něco  více  dozvědět 
o  Bohu  v  Jeruzalémě,  musel  se  učit 
hebrejštinu.

Po  příchodu  do  Jeruzaléma  se  chtěl 
vydat na místa, kde je třeba Boha uctí-
vat, ale dozvěděl se o překážkách, které 
mu v tom bránily. Za prvé byl pohanem 
a za druhé eunuchem. Mojžíšův zákon 
mu nedovoloval, aby jako pohan a také 
jako osoba s  tělesným poškozením vů-
bec mohl vstoupit do Svatyně.

Byl  eunuchem,  protože  role  správce 
královské  pokladny,  dvořana  s  přístu-
pem  ke  královně,  zřejmě  vyžadovala 
provedení  kastrace.  Takový  byl  zákon 
a zvyky na některých královských dvo-
rech  starověku.  Vysocí  úředníci,  kteří 
měli  přístup  ke  královně,  byli  kastro-
váni.  Můžeme  předpokládat,  že  někte-
ří  podstoupili  tuto  ponižující  operaci 
s  cílem  naplnit  politickou  kariéru.  Ta 
ale  nemohla  uspokojit  hlubokou  tuž-
bu,  kterou  měl  ve  svém  srdci,  protože 
ve chvíli, kdy slyšel o Bohu Izraele, od-
sunul  roli  správce  pokladnice  Etiopie 
stranou a vydal se na dalekou cestu do 
Jeruzaléma, aby se tam modlil.

To, že byl eunuchem, mohl jistě skrý-
vat. Nicméně nemohl skrýt fakt, že byl 
pohanem s černou barvou pleti. Pojem 
„Etiopan“  má  svůj  původ  ve  slovech 
„spálená tvář“. Podle Mojžíšova zákona 
pohané  nesměli  do  Svatyně  vstoupit. 
Mohli  se  dostat  nejdále  na  nádvoří  za 
Svatyní, kterému se říkalo „nádvoří po-
hanů“. Na to bylo velmi důsledně dbá-
no,  na  což  poukazuje  reakce  Židů  na 
podezření, že Pavel přivedl do Svatyně 
Trofima,  který  byl  Řekem.  (Sk  21:28) 
Přítomnost pohana ve Svatyni byla sva-

tokrádeží a za toto provinění hrozil trest 
smrti.

Jaké  asi  muselo  být  dvořanovo  zkla-
mání,  když  se po  zdolání  2600 km do-
zvěděl, že do místa, kde by se měl mod-
lit, nemá povolen vstup a pokud se o to 
pokusí, hrozí mu smrt.

Příjezd do Jeruzaléma
Událost  příjezdu  tohoto  vysokého 

etiopského  úředníka  do  Jeruzaléma  je 
popsána v osmé kapitole knihy Skutků 
apoštolů,  krátce  po  ukamenování  Ště-
pána a zahájení nekompromisního pro-
následování  Kristových  svědků.  V  dů-
sledku  tohoto  pronásledování  většina 
věřících  utekla  z  Jeruzaléma  a  ti,  kteří 
zůstali,  se  zřejmě  neodvažovali  ukazo-
vat poblíž Svatyně z obavy před repre-
semi. Apoštolové Petr a Jan tehdy pobý-
vali v Samaří, kde došlo k duchovnímu 
probuzení právě díky hlásání evangelia 
Filipem.  Mnoho  Samařanů  tehdy  uvě-
řilo  v  Ježíše.  Přestože  v  Ježíše  uvěřili, 
nezískali  však  ještě  Ducha  Svatého. 
Pán Bůh s vylitím Ducha vyčkával až do 
chvíle, kdy tam přišli Petr s Janem, nej-
oceňovanější  mezi  apoštoly,  aby  mohli 
být svědky toho, že Bůh přidal Samařa-

Rembrandt van Rijn (1641): Křest eunucha
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ny do téže církve, do které patřili pouze 
Židé  a  prozelyté,  kteří  uvěřili  o  Letni-
cích.

Tím, že obdařil pohrdané pohany stej-
ným darem, který získali Židé, sám Pán 
Bůh zbořil hradbu předsudků a nenávis-
ti mezi národy. Pro Petra to stejně bylo 
málo.  Bůh  jej  musel  vyslat  k  Římanu 
Korneliovi,  aby  Petr  pochopil,  že  „Bůh 
nikomu nestraní, ale v každém národě je 
mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je 
spravedlivé.“ (Sk 10:34-35)

Dvořan  tedy  dorazil  do  Jeruzaléma 
v  době,  kdy  v  něm  už  nebyli  Kristovi 
svědkové. Ti buď utekli před pronásle-
dováním, anebo plnili svěřené úkoly na 
jiném místě. Nevíme, jak dlouho se tam 
zdržoval,  ale  jeho  touha  poznat  Boha 
zůstala  nenaplněna.  Do  Svatyně  nebyl 
vpuštěn, na ulicích nepotkal kristovce, 
kteří by mu mohli povědět o Ježíši a zá-
chraně v něm.

Předtím,  než  se  vydal  na  zpáteční 
cestu do Etiopie, opatřil si v Jeruzalémě 
Boží Slovo. Nevíme, kolik svitků to bylo, 
ale víme, že měl svitek proroka Izajáše, 
který četl na voze na své cestě zpět. Teh-
dy se k němu přidružil Filip. Znamená 
to také, že v Jeruzalémě byli  lidé, kteří 
přepisovali  texty  Božího  Slova,  aby  je 
pak prodávali poutníkům přicházejícím 
na různé svátky. Tyto svitky byly přepi-
sovány ručně – do vynalezení knihtisku 
byla ještě dlouhá doba. Tyto svitky mu-
sely být o to dražší, ale pro etiopského 
dvořana peníze problémem nebyly.

V počátcích církve pobývali v Jeruza-
lémě různí Židé. Byli tam takoví, o kte-
rých Pán Ježíš hovořil:

„Pokrytci, dobře prorokoval o vás Iza-
jáš, když řekl: „Lid tento ctí mě rty, ale 
srdce jejich je daleko ode mne. Marně 
mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou 
jen příkazy lidskými.“ (Mt 15:7-9)

Byli tam také tiší a bezejmenní písaři 
opisující  Boží  Slovo,  aby  jej  rozšiřovali 
mezi poutníky, kteří přicházeli do Jeru-
zaléma ze všech koutů světa na svátky. 
Právě  díky  jejich  práci  se  Boží  Slovo 
mohlo rozšiřovat.

Bůh vychází dvořanovi naproti
Etiopan si  tedy zakoupil svitky Boží-

ho  Slova.  Nečekal  však,  až  se  dostane 
domů,  ale  četl  je  už  na  zpáteční  cestě. 
Začetl se do proroka Izajáše a dostal se 
právě  do  místa,  které  my  po  rozdělení 
Bible na kapitoly označujeme jako kapi-
tolu 53. Měl tedy za sebou již tři čtvrtiny 

knihy, která dnes čítá 66 kapitol. (Sou-
časné rozdělení Bible do kapitol navrhl 
v roce 1206 biskup Canterbury Stephen 
Langton († 1228)) Překážkou v porozu-
mění  textu  byl  pro  dvořana  jazyk  svit-
ku. Četl jej v hebrejštině, což byl pro něj 
cizí  jazyk, můžeme nicméně obdivovat 
jeho  odhodlání  a  touhu  poznat  Pána 
Boha. Zanechal doslova všech pokladů 
Etiopie, vykonal dlouhou cestu, učil se 
hebrejsky, koupil knihu, u které doufal, 
že jejím čtením pozná blíže Pána Boha, 
a ona byla v cizím jazyce. Ve chvíli, kdy 
se  nemohl  pohnout  dále  v  pochopení 
obsahu knihy, přichází mu Pán Bůh na 
pomoc. Posílá Filipa, aby mu objasnil to, 
čemu nerozuměl.

Poté,  co  si  k  němu  Filip  přisedl  do 
vozu,  vysvětlil  mu  službu  Ježíše  Kris-
ta,  kterou  Pán  vykonal  svým  životem, 
smrtí  a  zmrtvýchvstáním,  o  čem  jsem 
psal  v  první  části  článku.  Eunuch  po-
rozuměl evangeliu do té míry, že přijal 
křest. Tehdy byl Filipův úkol ukončen, 
jak o tom hovoří Písmo.

Když vystoupili z vody,  
Duch Páně se Filipa zmocnil 

a dvořan ho už neviděl,  
ale radoval se  

a jel dál svou cestou.  
(Sk 8:39)

Moment  křtu  eunucha,  královského 
dvořana,  můžeme  považovat  za  počá-
tek křesťanství v Etiopii. On je prvním 
zdokumentovaným Kristovým svědkem 
z Etiopie na  listech Bible. Podle Mojží-
šova zákona nejen, že mu nebylo povo-
leno vstoupit do Svatyně, ale nebyla by 
mu svěřena žádná služba. Podle práva, 
které  ustanovila  oběť  krve  Ježíše,  byl 
tento člověk přijat do církve a navíc byl 
pověřen službou přinést evangelium do 
Etiopie.  To,  co  jej  diskvalifikovalo  ze 
služby podle Staré smlouvy – pohanský 
původ a poškozené tělo,  to nemělo vý-
znam ve službě budování Božího králov-
ství podle Nové smlouvy.

Etiopský dvořan se nesetkal s Bohem 
tam, kde to očekával – nebyl do Svatyně 
vpuštěn. Pán Bůh mu ale vyšel naproti 
a setkal  se s ním tehdy, když četl Boží 
Slovo. Uvěřil, že obsah knihy je proroc-
kým slovem, i když mu nerozuměl. Pán 
Bůh mu do cesty poslal Filipa, aby mu 
pomohl pochopit smysl tohoto slova. Fi-
lip mu objasnil, kým byl Ježíš, a vysvět-
lil i cestu záchrany.

Role misionářů i pastorů
V  současnosti  je  mnoho  lidí,  kteří 

hledají  Boha.  Vykonávají  s  tímto  cílem 
na zřeteli dlouhé cesty do míst, kde  Jej 
chtějí potkat, a přitom skutečné setkání 
s  Bohem  prožívají  až  tehdy,  kdy  začí-
nají poznávat Boží Slovo. Aby  jej mohli 
poznávat,  jsou potřební misionáři, kteří 
se věnují překladu Slova. Je to mnohem 
realističtější  přístup,  než  si  představit, 
že  všichni  lidé  z  daného  národa  se  na-
učí  jazyku,  ve  kterém  je  Boží  Slovo  již 
teď  dostupné.  Eunuch  se  skutečně  učil 
hebrejsky, ale nebyl schopen porozumět 
všemu, co si v Písmu četl. Takže, za prvé, 
jsou  potřební  ti,  kteří  budou  překládat 
Boží Slovo do  řečí, které k němu dopo-
sud  nemají  přístup.  Za  druhé,  jsou  po-
třební  i  pastoři,  kteří  budou  vykonávat 
službu  podobnou  té,  kterou  poskytl  Fi-
lip – objasnit lidem smysl Božího Slova.

Jak daleko to máš k Božímu Slovu?

Bydlíme  v  zemi,  kde  je  Boží  Slovo 
všeobecně  dostupné  již  mnoho  staletí. 
Máme spoustu překladů, každý, kdo má 
jen  trochu  zájem,  může  si  koupit  Bibli 
a  číst  ji.  Etiopský  dvořan  překonal  na 
cestě  tam  vzdálenost  2600 km,  aby  si 
koupil knihu proroka  Izajáše. Můžeme 
dnes koupit Bibli za nesrovnatelně nižší 
náklady.  Pokud  něčemu  nerozumíme, 
máme  mnoho  biblických  komentářů, 
mnoho  místních  křesťanských  spole-
čenství, kde je pravidelně hlásáno a vy-
světlováno  Boží  Slovo.  Vybízím  tedy 
každého,  kdo  touží  poznat  Boha,  aby 
začal  pravidelně  číst  Písmo  a  účastnit 
se  pravidelně  bohoslužeb  s  vírou,  že 
to,  čemu  doposud  nerozumí,  mu  bude 
dříve  nebo  později  objasněno.  Postará 
se o to sám Pán Bůh v souladu se svým 
slibem: „Tomu, kdo žízní, dám napít za-
darmo z pramene vody živé.“ (Zj 21:6)

Křesťanství  se  v  Etiopii  zabydlelo 
před 2000 lety a asi 1600 let je také ofi-
ciálním  náboženstvím  této  země.  Boží 
Slovo  ale  ještě  nedorazilo  ke  všem  li-
dem, kteří tam žijí. V Etiopii žije celkem 
87  národnostních  skupin.  Pro  asi  50 
z nich je Boží Slovo přeloženo. Více než 
30  skupinám  je  tedy  stále  potřeba  Pís-
mo přeložit, tak aby mohli poznat Boha 
a pozvedat k Němu své ruce v modlitbě.
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Žijeme v době, jaká na zemi ještě ni-
kdy nebyla. V minulosti byly morové 
nákazy, v jejichž průběhu zahynuly mi-
liony lidí, ale nerozšířily se do celého 
světa, jak je tomu dnes. Nebyla možnost 
cestování letadlem i do nejodlehlejších 
míst na zeměkouli, takže nákaza se ne-
mohla šířit takovým způsobem, jako 
v současné době. Koronavirová pan-
demie začala v Číně a za několik týdnů 
se rozšířila do celého světa. Lidé mají 
strach, aby je neviditelný koronavirus 
nenapadl a nezpůsobil jim zdravotní 
problémy, které u někoho mohou vést až 
k smrti.

Co si jako lidé, kteří čteme Bibli a Boží-
mu slovu plně důvěřujeme, máme o této 
nákaze myslet? Nad touto otázkou se 
můžeme zamyslet ve třech pohledech: co 
znamená pro nevěřící svět, pro izraelský 
národ a co pro Církev Pána Ježíše.

Pandemie se týká nevěřícího 
světa

Vycházíme z toho, co Pán Ježíš učed-
níkům  řekl  krátce  před  svou  smrtí  na 
Golgotě  o  znameních  před  svým  dru-
hým  příchodem  na  zem.  V  době  před 
Jeho návratem bude řada znamení vidi-
telných  na  nebeské  obloze,  na  zemské 
planetě i mezi národy a lidmi na světě. 
(Mt 24; Mk 13; L 21) Budou probíhat na 
celém  světě.  Výslovně  je  to  vyjádřeno 
v  celosvětovém  zvěstování  evangelia 
(Mt 24,14) a v ustrašeném a bezradném 
očekávání  událostí,  které  postihnou 
celou  zemi.  (L  21,25-26)  Rovněž  kniha 
Zjevení  ukazuje,  že  události  před  Ježí-
šovým  druhým  příchodem  budou  glo-

bální,  tj.  celosvětové.  To  je  významný 
rozdíl  proti  dobám  minulým,  kdy  se 
události  zpravidla  omezovaly  na  určité 
oblasti (dokonce i když byly velmi roz-
sáhlé  a  zahrnovaly  větší  oblast  než  je-
den světadíl). V evangeliu Matouše 24,7 
čteme  o  válkách,  hladu,  morových  ná-
kazách  a  zemětřeseních.  Tato  znamení 
Božího zásahu do průběhu dějin lidstva 
probíhala od potopy až doposud a jsou 
stínem  budoucích  událostí.  Pán  Ježíš 
o nich mluví, že budou probíhat v době 
„porodních bolestí“ (Mt 24,8). Podobně 
jako  před  porodem  jsou  bolesti  ženy 
častější a silnější, také intenzita uvede-
ných pohrom na světě se bude zvětšo-
vat  a  intervaly  mezi  jejich  vznikem  se 
naopak budou zmenšovat. Vrcholu do-
sáhnou  před  „narozením  dítěte“  –  pří-
chodem Mesiáše.

Jedním z uvedených znamení budou 
morové nákazy. Proto se logicky na dneš-
ní koronavirovou pandemii díváme jako 
na  předzvěst  budoucího  moru,  který 
v  daleko  větší  míře  zasáhne  svět.  Ne-
bude  to  pouze  nějaké  přirozené  šíření 
nákazy, ale Boží trest za bezbožnost lid-
stva.  Čteme  o  trýznění  lidí  kobylkami 
v  délce  pěti  měsíců,  takže  „lidé budou 
hledat smrt a nenaleznou ji“. (Zj 9,5-6) 
Díky pandemii  jsme získali  zcela nový 
pohled  na  to,  jak  rychle  se  mohou  vy-
vinout věci, které bychom si nikdy ne-
dokázali představit. Kdo ví, čím se svět 
zachvěje příště?  Jedno však víme zcela 
určitě  - Bible bude mít navždy a věčně 
pravdu, neboť „nebe a země pominou, 
ale má slova jistě nepominou“, jak praví 
Pán Ježíš. (Mt 24,35)

Musíme  si  uvědomit,  že  proroctví 
Pána  Ježíše  na  Olivové  hoře  o  morech 
se  covidem–19  ještě  nenaplnila,  avšak 
pandemie,  která  proběhla  a  dosud 
trvá,  dává  tušit,  co  přichází  na  neka-
jící  se  svět,  jenž  dozrál  k  soudu.  Blíží 
se  apokalypsa,  jak  též  bývá  nazvána 
kniha  Zjevení.  Podobně,  jako  Abakuk 
napsal o chaldejské invazi (2,3), apoka-
lypsa  ještě čeká na „určený čas… a ne-
selže. Ačkoliv otálí, vyčkávej na něj, ne-
boť se jistě naplní a neopozdí se.“

Pán Bůh v minulosti ve svém milosr-
denství  lidstvo  varoval  před  svým  sou-
dem. Pán Ježíš řekl učedníkům, že před 
Jeho  příchodem  lidé  budou  žít  jako 
v době Noeho před celosvětovou poto-
pou, a jako v Sodomě a dalších městech 
kolem Mrtvého moře před jejich zniče-
ním. K tomu ještě patří Jeho vyjádření: 
„Jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne 
víru na zemi?“ (L 18,8) Přestože  je člo-
věk  bytostně  náboženský,  místo  víry 
v Pána Boha nastoupily negativní formy 
víry  –  modlářství,  pověra,  okultismus 
a  čarování.  Satanovi  se  podařilo  větši-
nu  lidstva  odvrátit  od  Boha  Stvořitele 
k vývoji světa bez Boha. Lživé evoluční 
názory se rozšířily snad do každé oblas-
ti  lidských aktivit, najdeme  je ve vědě, 
v umění i v přístupu ke světu a životu. 
Člověk už svoji víru neupíná k živému 
Bohu,  není  ochoten  svou  vůli  podřídit 
vůli Boží.

Denně  se  můžeme  přesvědčovat 
o  tom,  jak  démonicky  je  naše  doba 
ovládána  filmem,  učením  New  Age, 
esoterikou,  evolucí,  náboženstvím…  Je 
to  boj  proti  Božímu  slovu  a  působení 
Ducha  svatého.  Hříšnost  se  považu-
je  za  normální  životní  styl.  Věci,  které 
ještě před několika lety byly tabu nebo 
byly  považovány  za  perverzní,  se  staly 
normálními,  společností  přijímanými 
a tolerovanými. V době, kdy ještě křes-
ťanské absolutní hodnoty tvořily zákla-
dy společnosti, nemorální projevy  jako 
homosexualita  nebo  lesbický  životní 
styl a pornografie byly nezákonné. Nyní 
je společnost, v níž žijeme, založena na 
relativní morálce, každý si může dělat, 
co se mu zlíbí, a není za to zodpovědný 
nikomu  jinému,  než  sám  sobě  a  státu, 
pokud porušuje zákony.

Podobně  jako  před  potopou  a  zniče-
ním Sodomy se na celém světě dostávají 
na  první  místa  pozornosti  jídlo a nápo-
je – mít co jíst a co pít! Tím, že se téměř 
každé druhé manželství rozvádí a uzaví-
rá další sňatek, můžeme mluvit o ženění 

Znamení
poslední 
doby
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vratu k Otci. Věrný zůstatek znamená, 
že to budou Židé, kteří v době soužení 
nezahynou, ale  s Mesiášem vstoupí do 
Tisíciletého království.

Když Kristus řekl, že toto pokolení ne-
pomine,  než  se  splní  všechna znamení, 
pak zřejmě myslel na to, že národ, kte-
rý ho odmítl, jej bude oficiálně odmítat 
až do Jeho druhého příchodu. K žádné 
duchovní  změně  nedojde.  Pokolení  Iz-
raele, které uvidí znamení, o nichž Pán 
Ježíš  mluvil,  se  dočká  také  Jeho  slav-
ného  příchodu.  Židé  věřící  v  Mesiáše, 
kteří  budou  žít  těsně  před  příchodem 
Krista, budou jistě sledovat ta znamení, 
a budou se připravovat na Jeho příchod. 
Jejich lampy budou hořet, jak můžeme vy-
číst  z podobenství o opatrných družič-
kách. Přesto jako družičky, tak ani žijící 
pokolení Izraele nebude znát den a ho-
dinu, kdy se Mesiáš objeví ve dveřích.

Naše  generace  je  svědkem  existen-
ce státu Izrael a také toho, že znamení 
blížícího  se  druhého  příchodu  Mesi-
áše  jsou  na  obzoru.  Před  sto  lety  naši 
předkové takový pohled na události ve 
světě  nemohli  mít.  Sledujeme-li  Izrael, 
vidíme  hodiny  proroctví  a  událostí  tý-
kající  se zřízení Tisíciletého království. 
Kdy  v  minulosti  věřící  viděli  přípravu 
výstavby třetího chrámu v  Jeruzalémě? 
Kdy slyšeli nebo četli zprávu, že se v Iz-
raeli narodila červená  jalovice, která  je 
nezbytná pro službu kněží v budoucím 
chrámu?  Proč  se  v  rámci  OSN  mluví 
o  tom,  že  Chrámová  hora,  na  níž  má 
stát  připravovaný  třetí  chrám,  nepat-
ří  Izraeli,  ale  Palestincům?  To  zname-
ná,  že  Izrael by neměl vůbec pomýšlet 
na  postavení  nějakého  chrámu  na  této 
hoře a měl by zastavit přípravy na jeho 
realizaci.  Ale  před  druhým  příchodem 
Mesiáše  na  zem  třetí  chrám  musí  stát, 
jak čteme i ve 2. listu Tesalonickým 2,4 
nebo ve Zjevení 11,1-3. Není to výsled-
kem  satanova  působení,  protože  ví,  že 
má „krátký čas“?

Většina biblistů evangelikálních  sbo-
rů  svědčí  o  tom,  že  žijeme  v  poslední 
době, na konci věku Církve, že se blíží 
„plnost  pohanů“  a  záchrany  celého  Iz-
raele, jak napsal apoštol Pavel v listě Ří-
manům 11,25: „… část Izraele se zatvrdi-
la, dokud nevejde plnost pohanů.“

To  vyvolává  důležitou  otázku:  „Jak 
vidí Židé naší doby probíhající událos-
ti  vzhledem  ke  své  vlastní  roli?  Jak  si 
vykládají dnešní přípravy, které se dějí 
v  souvislosti  s  očekávaným  návratem 
jejich Mesiáše do Jeruzaléma?“

a vdávání jako o fenoménu doby. Kupovat 
a prodávat  –  bylo  snad  v  minulosti  na 
světě  tolik  supermarketů,  tak  rozvinutá 
obchodní činnost? A co máme říct o vý-
stavbě? Asi není jediná obec u nás, kde 
by  nějaká  výstavba  neprobíhala.  V  ně-
kterých bohatých státech postavily věžo-
vé stavby s výškou nad 800 metrů. Připo-
mínají stavbu babylonské věže. V takové 
době žijeme, proto varování covidem-19 
by svět měl přijat s plnou vážností.

Mezi  znameními  poslední  doby  bu-
dou  také „hrůzy“,  jak čteme v Lukášo-
vě evangeliu 21,1. Jiné překlady uvádějí 
„hrozné  události“,  „zastrašovací  pro-
středky“  a  „teror“.  Narůstající  hrůza 
z  teroru  může  dříve  nebo  později  vést 
ke  svazu  některých  států,  které  budou 
volat po silném vládci.

Noe ani Lot se svým současníkům asi 
nevysmívali,  ale  trpělivě  lidem  zvěsto-
vali Boží poselství o nastávajícím soudu. 
Noe byl „kazatelem spravedlnosti“ tím, 
že na Boží pokyn stavěl na souši koráb 
bez ohledu na to, že se mu zřejmě lidé 
smáli.  V  Sodomě  Lot  trápil  svou  spra-
vedlivou duši, a když svědčil o blížícím 
se  soudu  nad  městem,  jeho  budoucí 
zeťové  si  mysleli,  že  žertuje.  Podobně 
i Církev vidí narůstající bezbožnost svě-
ta a rmoutí se nad tím. Na tuto situaci 
nereaguje bezcitným soudem, ale  trpě-
livým očekáváním splnění Božího zaslí-
bení,  jako čekal Noe. Zvěstuje  evange-
lium  s  prosbou,  aby  se  lidé  zachránili 
v Pánu Ježíši před přicházejícím Božím 
soudem, jako prosil Lot své zetě, aby se 
z města zkázy zachránili.

Sociální  sítě  umožňují  i  v  době  pan-
demie hlásat evangelium takovým způ-
sobem,  jako  tomu  v  minulosti  nebylo 
možné.  Lidé  však  nechtějí  myslet  na 
věčnost, nezajímá je, co s nimi bude, až 
ukončí život na zemi.

Pandemie je i varovným 
signálem pro Izrael

Když  si  připomínáme  proroctví  na-
šeho  Pána  o  morových  nákazách,  mu-
síme  si  uvědomit,  že  celý  proslov  na 
Olivové hoře se týká Jeho druhého pří-
chodu v slávě na zem, když zasáhne do 
probíhajících  událostí  doby  soužení, 
ukončí vládu antikrista a za doprovodu 
nebeských bytostí a své Církve vstoupí 
na Olivovou horu. Ujme se v Jeruzalémě 
vlády nad Izraelem a celým světem. Tato 
znamení, o nichž řekl svým učedníkům, 
se budou týkat žijících Židů a ostatních 
národů na světě. On řekl: „Amen, pra-
vím vám, že určitě nepomine toto po-
kolení, dokud se toto všechno nestane.“ 
(Mt 24,34) Tímto pokolením jsou Židé, 
ke  kterým  patřili  i  učedníci.  Těm  řekl: 
„Dávejte si pozor, aby vás někdo nesve-
dl… Pak vás budou vydávat do soužení 
a budou vás zabíjet, a všechny národy 
vás budou nenávidět pro mé jméno… 
Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo 
v zimě nebo v sobotu… Běda těhotným 
a kojícím v oněch dnech.“

V tomto prorockém slově učedníci ne-
vystupují  jako  Ježíšova  církev,  ale  jako 
věrný zůstatek Izraele. Církev založil Pán 
Ježíš až při seslání Ducha svatého o Let-
nicích v Jeruzalémě, 10 dní po svém ná-
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Ján ostrolucký

Židé, kteří doslovně očekávají zjevení 
Mesiáše, věří, že společenské a duchov-
ní poměry v Izraeli se budou zhoršovat. 
Záchrana přijde jedině tak, že Hospodin 
pošle Mesiáše. Toto očekávání pramení 
z  učení  nejstarších  rabínských učenců, 
zvaných tanaim, kteří na základě studia 
starozákonních  textů  přesně  popsali, 
jak bude vypadat předmesiášská doba. 
Tyto předpovědi jsou zapsány v traktátu 
Sotah (49) v Talmudu:

„Ve dnech před příchodem Mesiáše 
bude přibývat drzosti. Muž ctnosti 
bude zmaten; a ačkoliv vinná réva 
bude vydávat plody, bude to čas 
bídy. Rozpadnou se formy vlády 
a žádné napomínání už nebude. 

Dům mudrce bude sloužit smilstvu. 
Galilea bude zničená a hranice 

Izraele zpustnou. Obyvatelé 
pohraničí budou bloudit od města 

k městu a nikdo se nad nimi 
neslituje.1 Moudrost znalců Tóry 

bude v nenávisti a bohabojní budou 
v pohrdání. Mužové pravdy budou 
nuceni utíkat. Mládež bude tupit 

starce a věkem obtížení budou muset 
povstávat před mladíky. Syn bude 

k hanbě otcově. Dcera se vzepře 
matce a snacha tchýni. Nepřátelé 
člověka budou jeho domácí. Tato 
generace se nebude stydět za své 

chování. Syn se nebude stydět před 
otcem – na koho se budeme moci 

spolehnout a o koho opřít, ne-li na 
svého nebeského Otce!“

Odpadnutí  v  Izraeli  můžeme  vidět 
i  z  jiného  pohledu.  Vláda  i  parlament 
(Kneset) jsou sekulární, nenáboženské-
ho  zaměření.  Neptají  se  na  Boží  vůli, 
hledají pomoc u jiných národů, zejména 

1  Připomíná to současnou situaci na Západ-
ním břehu Jordánu.

v USA, a v poslední době také ve Spoje-
ných arabských emirátech a v Bahrajnu. 
Uzavírají  kompromisy,  aby  si  zajistily 
mír. Vláda Izraele přijala strategii: „Úze-
mí za mír.“ Žádný mír však doposud ne-
nastal a ani nenastane, dokud nepřijde 
zaslíbený Král Pokoje. Bezbožnost, která 
bude  panovat  v  době  před  příchodem 
Mesiáše, může přemoci teprve budoucí 
skutečnost Božího vykoupení Izraele.

Pandemie,  která  se  v  Izraeli  rozšíři-
la  nebývalou  měrou,  by  i  tento  národ 
měla probudit ze spánku, aby se navrátil 
k  Hospodinovi,  k  plnění  smlouvy,  kte-
rou  jejich  otcové  s  Bohem  uzavřeli  na 
Sínaji.

Koronavirová pandemie 
a Ježíšova církev

Křesťanství  jako  celek  zahrnuje  více 
než  jenom  opravdové  věřící  v  Ježíše 
Krista, nýbrž také všechny, kteří se na-
zývají  křesťany,  avšak  mají  pouze  for-
mální  náboženství  bez  opravdové  víry 
v  srdci  i  v  životě.  Náš  stát,  celý  Západ 
a  mnoho  dalších  zemí  byly  ovlivněny 
křesťanstvím  a  Biblí.  Lze  to  spatřovat 
v  dějinách,  v  literatuře,  v  zákonech, 
v  obyčejích,  ve  výchově,  v  hodnotách 
a tradicích, v umění a v mnoha dalších 
oblastech… Je otřesné vidět, jak mnoho 
se toho v posledních desetiletích vytra-
tilo. Křesťanské hodnoty se staly „skan-
dálem“,  motivem  k  posměchu,  opovr-
žení,  a  dokonce  i  pronásledování.  Žel, 
dokonce hluboce věřící lidé se nechávají 
světskými tendencemi ovlivňovat. Radě-
ji  nemluví  o  hříchu,  o  homosexuálních 
praktikách  a  jiných  nepravostech  sou-
časného věku jako o bezbožnosti.

Právě v kontextu 2. listu Timoteovi Pa-
vel  varuje  před  velmi  nebezpečnou  do-
bou. Ukazuje na vlastnosti, které budou 

charakterizovat lidi poslední doby. Uvá-
dí téma vážným varováním: „Toto však 
věz, že v posledních dnech nastanou 
těžké časy.“ (2Tm 3,1) Hovoří-li  Pavel 
o posledních dnech, má tím na mysli již 
dobu  Timoteovu  (v.  5).  Je  však  patrné, 
že  těžké  časy,  které  jsou  Písmem  také 
nazvány  „odpadnutím“,  dosáhly  nebý-
valé výše v naší době.  Jistě si klademe 
otázku,  v  jakém  předstihu  před  vlast-
ním druhým příchodem Mesiáše se toto 
odpadnutí  začne  projevovat?  Zřejmě 
nenastane v průběhu několika málo let, 
ale půjde o jejich desítky. Podobně od-
padnutí lidstva před potopou probíhalo 
v několika generacích, nikoliv jen v jed-
né.  Jistě  se  zde  nemusíme  podrobně 
zabývat  tím,  jak probíhá odpadnutí od 
víry a projevy bezbožnosti v naší době 
a jak může zasahovat do života věřících 
lidí.

Pokud  přijímáme  poznání,  že  již  ži-
jeme v „těžké nebo nebezpečné době“, 
probíhající  koronavirovou  pandemii 
můžeme považovat také za Boží prostře-
dek, aby nás před odpadnutím chránil, 
a pokud někdo z věřících lidí duchovně 
usíná nebo dokonce spí, aby se probu-
dil. Aby povstal k věrné práci na Božím 
království  a  očekával  Pánův  příchod. 
Věřící lidé myslí i na to, že pandemie je 
předzvěstí  blížícího  se  příchodu  Krista 
pro svou Církev. Ale o nějakém zname-
ní před tímto příchodem, které bychom 
mohli  pozorovat,  není  v  Písmu  žádná 
zmínka. Církev čeká svého Pána a vytr-
žení do nebes od počátku své existence. 
Pokud  však  vidíme  náznaky  znamení 
Jeho příchodu v slávě na zem, tím více 
je odchod Církve do nebes blíže, než byl 
v minulosti. Věříme, že vytržení Církve 
proběhne před začátkem doby soužení 
a  před  viditelným  projevem  znamení, 
o nichž Pán Ježíš učedníkům řekl. Oče-
kávání příchodu Pána Ježíše pro Církev 
je totiž jednou z největších motivací pro 
život lidí, kteří jsou Božími dětmi a jdou 
ve šlépějích svého Pána.

Na  závěr  svého  proroctví  o  zname-
ních konce věku milosti Pán Ježíš řekl: 
„Když se toto všechno začne dít, na-
přimte se a zvedněte hlavy, protože se 
přibližuje vaše vykoupení.“ (L 21,28) 
Z  toho  si  můžeme  odvodit  povzbuzení 
i pro nás: když vidíme to, co v současné 
době na světě probíhá, zvedněme hlavu, 
protože náš Pán brzy přijde!
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Titulní strana původního notového zpěvníku „Písně staré a nové“ 
(PSN) pro české sbory bratrského hnutí obsahuje citát z prvního listu 
Korintským (14,15 b) takto: „Budu zpívati duchem, ale budu zpívati také 
rozumem.“ Proto jsem uvedené znění využil i pro název tohoto článku 
o okolnostech a osobních vzpomínkách na přípravu zpěvníku „Píseň no-
vého života“ (dále jen PNŽ), který je nástupcem původního zpěvníku 
PSN. Do tisku byl nový zpěvník odevzdán na podzim r. 1980, ale dodán 
a používán až o půl roku později, proto si současné „kulaté výročí“ při-
pomínáme v tomto a příštím čísle našeho časopisu. Článek jako celek 
obsahuje odpovědi na základní otázky (proč, kdy, kde a jak se na přípra-
vě zpěvníku pracovalo, kdo se na tom nejvíc podílel apod.), ale nabízí 
i některé informace nebo zamyšlení týkající se historie a budoucnosti 
zpěvníků a společného zpěvu.

Trochu historie
Společný zpěv duchovních písní při setkávání věřících lidí  je dosta-

tečně dokumentován v biblickém Starém i Novém zákoně a samozřej-
mě pak i po celou historii křesťanství. Za rok vzniku bratrského hnutí 
v Československu se považuje 1909 a v prvních letech se v jeho postup-
ně vznikajících společenstvích zpívaly písně z dostupných zdrojů jiných 
evangelikálních církví.

Slovenské bratrské sbory měly už od r. 1927 k dispozici notový zpěv-
ník „Piesne duchovné“, který sestavil br. Michal Sadloň. Po r. 1969 se 
pak zde používal „Kresťanský spevník“ společně se slovenskou Církví 
bratrskou a od r. 1987 až dodnes už mají opět vlastní zpěvník „Duchov-
né piesne“ (vydaný v Nitře).

Pro  české  sbory  vydal  (zřejmě  v  roce  1936)  v  Brně  Dr.  Jan  Zeman 
v úvodu zmíněný zpěvník PSN, přičemž spolupracovníky při sestavo-
vání  byli  zejména  Eduard  Ulahla  (Zlín),  Drahomíra  Zemanová  a  Ota 
Zeisel-Záleský (Brno). Zpěvník obsahoval 294 písní, které byly převzaty 
z těchto zdrojů (dle poděkování na konci zpěvníku): Křesťanský spolek 
mladíků v Čechách, Bratrská Jednota Chelčického v Praze a Bratislavě, 
Armáda spásy, Kristína Royová a Posel pokoje. V notovém vydání PSN 
byly noty napsány ručně (br. Machát z Brna) a text na psacím stroji – 
všechno velice kvalitně a čitelně. Kromě čtyř vydání notového zpěvníku 
se používalo i několik vydání zpěvníku bez not. Více se dá o tvorbě toho-
to původního zpěvníku přečíst rovněž ve čtvrtém čísle našeho časopisu 
z r. 2009.

duchem i rozumem
ZPěV

Nivy 1973: Tvůrci a podporovatelé

Co s tím
Romanem?
JITKA: Ahoj, tak co, jak jde život?

IVETA: Ahoj Jitko. Díky za optání. No, je 
pestrý a snažím se každý den vnímat, co mi 
přináší a nějak to pokud možno dobrým 
způsobem uchopit. Takže jo, jde to .

Tak to ti asi závidím. Mně to poslední 
dobou nějak nejde. Už jsem fakt zoufalá. 
Já ty všední dny nějak neumím správně 
uchopit.

A co se děje, Jitko? Co tě trápí?

Moc nevím, co s Romanem a jsem z toho 
vyčerpaná. Chová se zvláštně. Jako by 
očekával, že všechno zvládnu já sama. 
Nezapojuje se do rodinných záležitostí a já 
jsem pak nazlobená a smutná. Od toho 
se pak vše odráží dál do rodiny, na děti 
i službu ve sboru. Víš, nějak ti pak ztrácím 
chuť něco vůbec pro druhé dělat.

A mluvili jste spolu o tom? Teprve pak se 
můžete někam posunout. Možná to chce 
i ochotu změnit své postoje. A nemyslím 
jen u Romana, chápeš, že?

Když ale já se pořád snažím. A je to, jako 
bych házela hrách na stěnu. Mám pocit, že 
to nemá smysl, že naděje na změnu moc 
není.

Rozumím. Je to těžké, když se člověk 
nemůže hnout z místa. Někdy je dobré 
dát si životní odstup a pozorovat, co tomu 
druhému chybí, dát tomu všemu čas. 
Poslyš, Jitko, myslím, že se neděje nic 
hrozného. A jak vás dva znám, myslím, že 
je to jen situace, kdy nevíte, co ten druhý 
chce. Je potřeba o tom začít mluvit. Zkus 
ho poslouchat a ne jen krmit svou mysl 
domněnkami o tom, co si myslíš a jak by 
to mělo být. To se pak člověk jen plácá ve 
svém světě falešných představ.
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Proč nový zpěvník
Žádné lidské dílo není dokonalé, takže je možné připomenout i ně-

které drobnější odborné či praktické nedostatky zpěvníku „Písně staré 
a nové“, například:
•  nedostatek písní pro některá mimořádná shromáždění (ke křtu, svat-

bě a pro rodinu, vánoční a novoroční, pro pohřby, loučení apod.),
•  rytmický nesoulad mezi textem a melodií u řady písní,
•  hudební zápis produkující příliš vysoko posazené tóny (což vyhovo-

valo tehdejším generacím, ve kterých se více zpívalo),
•  chybějící písně nebo drobné nesprávnosti ve vztahu k teologii bratr-

ského hnutí,
•  dost „vaty“ v obsahové stylizaci některých písní a mnoho výplňových 

slov („ó“, „ach“, „aj“ apod.),
•  staročeština, již nepoužívaná v běžné mluvě a hůře přijímaná mladší 

i odbornou veřejností (kromě jiného např. infinitivy s „ti“),
•  pokulhávající básnické zpracování dobrého obsahu písní včetně ně-

kdy poněkud „laciných“ (zejména jednoslabičných) rýmů.
S  vděčností  Pánu  ale  chci  zdůraznit,  že  původní  zpěvník  PSN  byl 

(i s ohledem na dobu svého vzniku) zcela vyhovující a ve sborech prá-
vem hodně oblíbený. Nosné bylo taky praktické členění na tři části (pro 
shromáždění evangelizační, biblická + modlitební a k Památce Páně).

Hlavním důvodem k zahájení prací na novém zpěvníku byl zejmé-
na kritický nedostatek dostupných výtisků notového vydání PSN, tak-
že  i v početnějších shromážděních účastníci zpívali v podstatě  jen ze 
zpěvníků bez notového záznamu. Doprovázející hudebník byl přitom 
v  mnoha  (zejména  menších)  shromážděních  často  dominantní  a  po-

Nivy 1974: Vzácní hosté (vlevo Józef 
Prower, uprostřed Lydie Novotná, 
vpravo Marie Rafajová)

Těrlicko 1971: Přípravná skupina (sedící zleva Miroslav 
Venc, Helena Balandová, Daniela Michalková, Eduard 
Ulahla, Marie Ulahlová, Drahomíra Zemanová, stojící 
zleva Milan Michalko, Josef Slepánek, Ota Zabystrzan)

No a jsme u toho. Roman očekává, že já 
budu pořád ta žena statečná, která všechno 
zajistí. Ale on – nevnímá už po letech mé 
potřeby a představy. Nechává roztahané 
ponožky, oblečení. Prostě mě to už nebaví 
a vnímám, že mně nebo nám něco schází. 
Jen nevím, jestli to vidí podobně i on.

Podívej se, zapomeň na své vlastní 
představy a udělej pro Romana něco 
opravdu hezkého, co má rád. Ať znovu vidí, 
že ti na něm záleží, že si ho vážíš, ať je, jaký 
chce. On koneckonců potřebuje tvou oporu 
a pomoc. Mluvte spolu, sedněte si večer 
a modlete se za váš každodenní život.

No, povídej dál, možná mě něco napadá.

Já sama mám zkušenost, že když své 
představy o druhých konzultuji s Pánem 
Ježíšem, pak se dějí věci. Pomalu, ale jistě 
se to posouvá k lepšímu. To je ten praktický 
život s Pánem Ježíšem Kristem – přijímat 
jeho výzvy, nebát se překážek a hlavně do 
toho jít, i když to třeba bolí. Vlastně to taky 
už znáš. Vzpomeň si, jaký Roman byl, když 
vašeho Davida srazilo auto. Člověk někdy 
trošku pozapomene, hlavně v momentech, 
kdy se cítí ublížený a nepochopený.

Iveto, něco takového jsem asi potřebovala 
slyšet. Máš pravdu, znám to, zase se vrátím 
k našim modlitbám. V poslední době jsem 
asi pořád viděla jen ty své bolístky. Díky za 
tvé ucho. A čas.

Budu na tebe myslet.

Moc jsi mi dnes pomohla, znovu jsem 
dostala chuť bojovat. Asi nejde jen o to, co 
já s Romanem, ale spíše, co já se sebou.

Díky za důvěru. I já mám teď o čem 
přemýšlet a modlit se. Když budeš chtít, 
ozvi se mi za pár dní, jak se ti v tom daří. 
Budu ráda.

Určitě se ozvu. Díky.
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Milan Michalko senior

irena zeManová

třebný  i  svým hlasem, avšak u mnoha 
písní nemohl zpívat další sloky, protože 
ty byly napsány až na následující stra-
ně  zpěvníku.  Navíc  ve  shromážděních 
k Památce Páně se většinou zpívalo bez 
doprovodu  jakéhokoliv  hudebního  ná-
stroje. U řady písní tak v různých sbo-
rech logicky vznikaly a prohlubovaly se 
rozdíly zejména v rytmickém provede-
ní  písně  a  celkově  se  zvyšovala  nejis-
tota  zpívajících,  takže  společný  zpěv 
nepůsobil  k  vděčnosti,  oslavě  Pána 
a  k  vzájemnému  povzbuzování  tak 
účinně, jak by podle Písma měl a mohl 
(viz např. Kol 3,16). A taky nebyl nijak 
oslovující pro přítomné nevěřící přáte-
le.

KDY a KDE se na přípravě 
zpěvníku PNŽ pracovalo

Bylo  to  od  podzimu  1970  do  podzi-
mu 1980,  takže celých 10  let. V  letech 
1971 a 1972 šlo např. o získání souhla-
su  Ministerstva  kultury  a  Ústředního 
církevního nakladatelství k vydání no-
vého zpěvníku (jeho ředitel pak musel 
v průběhu celého desetiletí odsouhlasit 
skutečně každé slovo, které ve zpěvní-
ku najdete). Dále jsme v tomto období 
uskutečnili  důležitý  průzkum  četnosti 
zpěvu všech písní z PSN ve více než tři-
ceti  shromážděních,  napsali  dva  infor-
mační  články  do  časopisu  Živé  slovo, 
uskutečnila se první setkání „zpěvníko-
vých komisí“. Ke spolupráci jsme kon-
taktovali a pozvali významné věřící od-
borníky z celého Československa apod.

Oficiální  povolení  komunistických 
úřadů k vydání zpěvníku bylo i dobrou 
záminkou  v  průběhu  celého  desetiletí 
k legálnímu scházení se třeba i většího 
počtu věřících mimo sborové místnosti. 
Tak například v červenci 1973 jsme ab-

solvovali první celotýdenní setkání ně-
kolika desítek tvůrčích i organizačních 
spolupracovníků v soukromých objek-
tech br. Hrušky na Nivách u Vsetína. 
Další podobné několikadenní schůzky 
na Nivách (i jinde) se uskutečnily více-
krát. Nejen pro mne bylo pak jistě mi-
mořádným  zážitkem  například  setká-
ní se známou „Boží ženou“ a poetkou 
sestrou Marií Rafajovou nebo polským 
houslovým  virtuosem  br.  Józefem 
Prowerem. (Mimochodem: „Vychutna-
li“  jste  si  už  nádhernou  báseň  sestry 
Rafajové, umístěnou za písní č. 245?).

Potom  už  jen  díky  mnohostranné 
Boží  milosti  a  prostřednictvím  denní 
mravenčí  tvůrčí  i  organizační  práce 
dvou  redaktorů  a  desítek  spolupra-
covníků se pokračovalo celou tu řadu 
let  až  do  konce  desetiletí,  nejvíce  sa-
mozřejmě  při  pravidelných  poradách 
redaktorů střídavě v Ostravě a v Jese-
níku.

Za  samostatnou  zmínku  stojí  sku-
tečnost,  že  ve  spolupráci  s  několika 
moravskými tiskárnami (zejména pro-
střednictvím  tam  zaměstnaných  věří-
cích  odborníků)  jsme  se  samozřejmě 
připravovali i na tisk zpěvníku. Až ně-
kdy v poslední čtvrtině prací jsme ale 
od sborů v Západním Německu dosta-
li nabídku na jeho vytištění u nich, což 
bylo samo o sobě skvělé, ale organizač-
ně ještě o hodně náročnější (zázrakem 
taky bylo, že jsme i k tisku v zahraničí 
dostali státní souhlas).

Jako  redakce  jsme  dokončené  pís-
ně  průběžně  poskytovali  pěveckým 
sborům,  skupinám  i  jednotlivcům 
k nastudování – a převážně já jsem se 
svými  spolupracovníky  postupně  po-
řizoval  nové  magnetofonové  záznamy 
a shromažďoval již existující. Postupně 

jsme tak 125 písní nabízeli zájemcům ve 
všech sborech, nejdříve na třech magne-
tofonových kazetách, později  (2004) na 
čtyřech CD – a dnes jsou k dispozici už 
i ve formátu mp3.

Dokončení článku (tj. jak zpěvník PNŽ 
vznikal, kdo se na jeho tvorbě nejvíc podí-
lel atd.) je v příštím čísle – 1/2021.

Pan Ježíš
V  současné  době  žijeme  v  obdo-

bí  Vánoc  a  v  souvislosti  s  nimi  jsou 
frekventovaná  hlavně  slova  dárky 
a Ježíšek.

Dárek – to je otázka peněz a naše-
ho vztahu k tomu, komu je určen. Ale 
co s tím děťátkem v jesličkách?

Malému  Petrovi  sice  říkáme  Petří-
ček, ta zdrobnělina se hodí k mimin-
ku, ale On byl Božím Synem v každé 
fázi  svého  života,  když  byl  jako  člo-
věk  na  zemi.  Sám  říká:  „Já a Otec 
jedno jsme…“ (J 10,30) a  Bůh  svědčí 
(dokonce dvakrát): „…toto je můj mi-
lovaný syn.“ (Mt 3,17 a 17,5)

Pánu Ježíši se klaněli učenci, kteří 
poznali,  že  to  není  obyčejný  člověk 
Ježíš.  On  byl  a  je  Pánem  vesmíru, 
pro  kterého  a  kvůli  kterému  bylo 
všechno  stvořeno  (Ko  1,9-23).  Pán, 
kterého Bůh poslal pro naši záchranu 
a současně Syn, který ten úkol přijal 
a splnil.

Pan Ježíš – tak já tedy pana Ježíše 
neznám.  Nevylučuji,  že  někdo  s  ta-
kovým  příjmením  existuje,  ale  mám 
na mysli Pána Ježíše, což není obyčej-
ný  občan,  ale  prostě  Pán.  Škoda,  že 
v  češtině  by  to  znělo  divně,  kdyby-
chom se modlili „Páne Ježíši“. Pro nás 
však  by  měl  zůstávat  v  mysli  i  srdci 
Pán s velkým P a dlouhým á.

Olomouc 1972: První zpěvníková komise 
(zleva Petr Zeman, Josef Slepánek, Eduard 
Ulahla, Miroslav Osouch, Karel Kořínek)
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misie

Šárka Šorfová

Etiopie  je  federativní  republikou,  má 
10 krajů a dvě samostatná správní města 
Addis Abeba a Dire Dawa. Etiopie patří 
mezi nejchudší země světa. 90% obyva-
telstva se živí zemědělstvím.

V  Etiopii  žije  přes  70  etnických  sku-
pin. Největší z nich jsou Oromo (91,2 %), 
Amhara (5,7 %) a Somali (1,44 %). Úřed-
ním jazykem je zde amharština. V zemi 
je 34 % muslimů, 45 % ortodoxních křes-
ťanů, 18 % jsou protestanté, 3% pak tvoří 
ostatní náboženství.

Naše  misijní  pracoviště  v  BALE  (ba-
revně zvýrazněno na detailní mapě Etio-
pie) se nachází v jihovýchodní části kra-

Misijní pole Bale

je  Oromia.  Okres  se  dělí  na  menší 
správní celky a městské a venkovské 
„kebely“ (obce).

Etiopie  je považována za 5. největ-
ší  kávovou  velmoc  na  světě  a  jedno-
značně  je  ve  vývozu  kávy  jedničkou 
na  africkém  kontinentu.  Okres  Bale 
pokrývá  4  %  z  produkce  etiopské 
kávy.  Nachází  se  zde  národní  park 
Bale Mountains,  který  byl  zařazen  na 
seznam světového dědictví UNESCO.

Sbory v Bale, o které se staráme, se 
nacházejí v odlehlých a těžko dostup-
ných  místech.  Náš  misijní  pracovník 
Ofgaha,  který  tyto  sbory  navštěvuje, 

musí  urazit  dlouhou  cestu:  300 km  po 
asfaltových  silnicích  a  100 km  štěrko-
vých  cest  na  motorce.  Do  některých 
míst  se  dostane  jen  pěšky.  Povzbuzuje 
místní církev a křesťany a šíří evangeli-
um těm, kteří ho ještě nepřijali.

Stav sbírky na misijní práci bratra 
Ofgha v Etiopii-Bale k 21. 7. 2020:

Nasbíráno celkem 52 700 Kč
Zaslaná podpora 8 000 Kč
Zůstatek pro další období 44 700 Kč
Děkujeme  všem  sborům  a  jednotliv-

cům, kteří se na této podpoře podílí!



Tak veľmi treba
Vy ste svetlo sveta.
(Matúš 5,14)

Tak veľmi treba svetlo niesť,
kde krajina je plná bied.
Ja chcem byť fakľa žiarivá,
kde vládne noci temrava.

Je všade toľko žiaľu, tmy…
Tak túžim, kým sa rozodní.
Kým nastane zas jasný deň,
ja chcem byť svetlá pochodeň.

Kým zakončí sa moja púť,
ja chcem byť svetla mocný prúd.
Chcem všade vôkol svetlo niesť
a k svetlu všetkých, domov viesť.

Ján Kučera
Texty ’82


