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Hľadajte Hospodina

Na chvíli daleko od Boha

Statoční Boží muži
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Nastavte sa na
detailyV  posledných  mesiacoch  často  mys-

lím  na  slová  Pána  Ježiša,  keď  hovoril 
so  svojimi  poslucháčmi  o  starostiach 
(Mt 6,25-34). Mať kopu starostí nebolo 
vecou  len  vtedajšej  doby,  aj  dnes  sme 
často unaháňaní,  v  strese a  tiež v oba-
vách, ako zvládneme ďalšie dni. A preto 
sú Jeho slová poučením a povzbudením 
aj pre nás.

Liek na ustarostenosť
Pán Ježiš menuje hneď niekoľko vecí, 

kvôli  ktorým  sa  nemusíme  a  nemáme 
trápiť: nemáme sa obávať o život, o svo-
je  telá,  o  jedlo,  o  odev,  ani  o  zajtrajší 
deň.  Hovorí  o  tom,  že  nemusíme  pod-
liehať panike: „Nehovorte teda ustaros-
tene: Čo budeme jesť? Čo budeme piť? 
Čo si oblečieme? Váš nebeský Otec pred-
sa vie, že to všetko potrebujete.“ (v. 31-32) 
Vyzýva nás, aby sme svoju myseľ zapĺ-
ňali vecami súvisiacimi s Božím kráľov-
stvom a starosti o pozemské veci môže-
me klásť k nohám Otcovi (v. 33). Spolu 
s  tým  Pán  Ježiš  predkladá  aj  dôvod, 
prečo môžeme Otcovi dôverovať – ako 
liek na našu ustarostenosť nám ponúka 
pohľad do okolitej prírody. A myslím si, 
že to nerobí náhodne.

Spojenie  starostí  a  pohľadu  do  prí-
rody  tu nezaznieva prvýkrát. Už kedy-
si  dávno,  keď  Jób  potreboval  pomôcť 
so  svojím  trápením,  Boh  obracia  jeho 
pozornosť  k  dielu  stvorenia  a  k  svojej 

starostlivosti  oň  (Jób  38-41).  Pre  Jóba 
to malo veľký význam. Pri pohľade do 
diania  v  prírode  nakoniec  vyznáva,  že 
jeho viera v tom našla pevný bod a spo-
ľahnutie na Boha: „Nato Jób odpovedal 
Hospodinovi takto: Spoznal som, že mô-
žeš všetko, a že nijaký plán nie je pre teba 
neuskutočniteľný… Chýr o tebe sa mi 
dostal do ucha, ale teraz ťa na vlastné oči 
vidím.“ (Jób 42,1-5)

Pán  Ježiš  svojim  poslucháčom  a  aj 
nám pripomenul tento dávny Boží spô-
sob  ako  zmierniť  trápenie  a  starosti. 
A  mne  to  pripomenulo  Jeho  slová,  že 

On neprišiel hlásať niečo  svoje,  ale  to, 
čo videl a počul u Otca  (Jn 5,19; 8,38). 
Pre mňa je toto jeden z momentov, kto-
rý potvrdzuje komplexnosť zvesti Biblie 
a vzájomné prepojenie Otca a Syna. Ale 
vráťme sa späť k téme prírody.

Pohľad do prírody je zdrojom 
nádeje

Nie  vždy  to  okolnosti  dovoľujú,  ale 
pokiaľ sa dá, rada využívam na tíšenie 
starostí  práve  túto  Pánovu  radu.  Keď 
sa  potrebujem  upokojiť,  vyčistiť  myš-
lienky,  rada  zájdem  aspoň  na  krátku 
prechádzku  do  prírody,  len  tak  poma-
ličky kráčať a najlepšie s fotoaparátom 
v ruke. Nejde ani tak o kvalitu vzniknu-
tých fotografií, ako o to pomalé pozoro-
vanie a sústredenie sa na detaily. Pri po-
zorovaní jednotlivých rastliniek, vtákov 
či drobného hmyzu môže človek vnímať 
nádheru Božieho stvorenia, čo už samo 
o  sebe  dokáže  zmierniť  tlak  starostí. 
Zároveň môžem pri tom pozorovať, ako 
sa Boh o  svoju prírodu stará – a práve 
k  tomu  Pán  Ježiš  v  spomínanom  texte 
vyzýva.

Keď  sa  pozriem  napríklad  na  oby-
čajné lúčne kvietky, ktoré sú tu možno 
len na chvíľu – a predsa ich Boh odieva 
do krásnych pestrofarebných šiat. Ako 
sám Pán Ježiš podotkol: „Pozorujte poľ-
né ľalie… Ani Šalamún sa v celej svojej 
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Mít nadhled
Články k tématu příštího čísla, jakož i další 
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odpovědného redaktora.
Děkujeme. Redakce.
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Jana ČížovÁ

sláve neobliekal tak ako hociktorá z nich.“ A vzápätí dodáva: „Keď 
teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do 
pece, či neoblečie oveľa skôr vás…?“ (v. 28-30) Alebo keď pozorujem 
rôzne živočíchy – krásne sfarbené motýle, počúvam upokojujúci spev 
vtákov alebo pozerám na obyčajný drobný hmyz – aj  im Boh dáva 
všetko, čo k životu potrebujú. Ako opäť hovorí Pán Ježiš: „Pozrite sa 
na nebeské vtáky: nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie do sý-
pok, a váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako ony?“ (v. 
26)

Pri pohľade na Božiu starostlivosť o prírodu cítim nádej a povzbu-
denie, že sa postará aj o mňa. On sa postará o môj život nielen ako 
o celok, ale aj keď si ho rozmením na drobné – na mesiace, týždne, 
dni, hodiny…

Aj krátkodobé projekty majú svoju váhu
V prírode aj v Božom slove vidím, že Boh nemá sklon robiť kvalitne 

len veľké veci. Nezdá sa, že by drobné detaily robil povrchne alebo 
ich prehliadal, pretože by sa Mu snáď kvôli ich krátkemu trvaniu neo-
platilo nimi zaoberať. Na iných miestach Biblia hovorí aj priamo o nás 
ľuďoch, že Boh má pod kontrolou každý náš detail: „Vám sú však spo-
čítané aj všetky vlasy na hlave,“ (Mt 10,30) a každú chvíľu nášho života: 
„Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš. Ty vieš o mne, či si sadám a či 
vstávam… Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich ces-
tách vieš.“ (Ž 139,1-3) „Vari sa on nepozerá na moje cesty a všetky moje 
kroky nepočíta?“ (Jób 31,4) Dokonca si nedáva prestávku ani v noci: 
„Nedrieme tvoj strážca. Nedrieme veru ani nespí.“ (Ž 121,3)

Tak je to aj pri riešení našich starostí. Nie vždy Boh napĺňa naše 
potreby vo veľkom a dlhodobom meradle (aspoň nie vždy nám svoje 
dlhodobé plány ukáže). Často vidím v mojom vlastnom živote, ako 
mi  Boh  prináša  len  malé,  chvíľkové  riešenia.  Či  už  je  to  v  podobe 
okolností, vecí alebo ľudí, ktorí sa dočasne objavia v mojom živote, 
aby v pravej chvíli pokryli moje aktuálne potreby, pomohli prekonať 
krízové momenty, alebo aby dodali potrebnú dávku potešenia či po-
vzbudenia.

Nie  je  to  ľahké,  sú chvíle a udalosti  v  živote  človeka, kedy by  si 
veľmi prial vidieť definitívne alebo aspoň dlhodobé riešenie. Ale po-
stupne sa učím nečakať za každú cenu na veľké veci. Učím sa, podob-
ne ako pri mojich prechádzkach prírodou, spomaliť krok a vnímať 
detaily – vidieť drobné, každodenné, dočasné chvíľky úľavy, pomoci, 
radosti… a ďakovať za ne Bohu. Učím sa vyhľadávať a vážiť si Božie 
„krátkodobé projekty“. A učím sa vnímať ich ako hlavnú zložku Bo-
žej starostlivosti o mňa, nie len ako niečo doplnkové, vedľajšie.

Nastavte sa na detaily
Na to, aby človek tieto malé, dočasné riešenia videl, potrebuje mať 

doširoka  otvorené  oči  aj  uši.  Potrebuje  byť  nastavený  na  vnímanie 
detailov a nepozerať len na veľké očividné veci. Ak sa mu podarí za-
meriavať sa na detaily, časom sa naučí nestrachovať o zajtrajšok, ale 
s dôverou sa spoľahnúť na Boha. Alebo sa aspoň bude krok po kroku 
k plnej dôvere približovať.

Veď ak mal Boh dnes jednorazové, krátkodobé riešenie (pre mňa 
osobne alebo pre prírodu okolo mňa), prečo by nemohol mať riešenie 
aj pre zajtrajší deň? V tejto súvislosti sa mi vynárajú ďalšie slová Pána 
Ježiša, keď učil svojich učeníkov modliť sa. Neučil ich zameriavať sa 
na dlhodobé riešenia, ale práve na tie jednodňové: „Vy sa teda mod-
lite takto: … chlieb náš každodenný daj nám dnes.“ (Mt 6,11) Učil ich 
prosiť o chlieb vždy na jeden deň. Ako raz jeden kresťan múdro po-
znamenal: „Neriešte zajtrajšok dnešnou milosťou, na zajtra dostanete 
novú milosť.“
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tiráž

Čeho si vážím?
Pozor!  Jde  o  hodnotu  života  každé-

ho čtenáře našeho časopisu. Rád bych 
celé  téma  tohoto  vydání  posunul  do 
roviny osobní. Mám za to, že Pán Bůh 
nám  každému  dává  naprostou  volnost 
v  tom,  jaká  ta hodnota bude.  Jak hod-
notný je čas, který strávíme u různých 
činností. Nejde vůbec o peníze. Rozho-
dl jsem se věnovat čas dětem? Vkládám 
svou hodnotu do dětí. Rozhodl jsem se 
věnovat  čas  podnikání?  Snad  to  bude 
poznat  a  zajistím  si  dobrou  obživu. 
Musím  se  však  mít  na  pozoru,  abych 
to v tomto směru „nepřepískl“. Rozho-
dl jsem se pro toto nebo pro ono? Snad 
jsou  to  užitečné  věci,  snad  budou  po-
máhat a možná jimi vytvořím něco, co 
bude k Boží slávě.

To  je  ono!  Aby  to,  co  děláme,  bylo 
k Boží slávě. Není právě tam ta hodno-
ta  vyšší,  než  když  si  tvořím  něco  bez 
ohledu na Pána Boha? Bezohledně? Je-
den úsek v Písmu hovoří o tom, že ať už 
děláme cokoliv, snažme se to dělat jako 
by to bylo pro Pána. Pro Něj se dá dělat 
všechno, co člověk může dělat. Tedy – 
měl bych si vždy předtím, než se do ně-
čeho pustím, o tom promluvit s Pánem 
Bohem. On mi jasně řekne, že některé 
věci  jsou za hranou a dělat  je nemám. 
Jinde  mi  napoví,  jak  to  mám  dělat. 
O něčem dopředu vím, že je nepřijatel-
né. Boží duch každého znovuzrozeného 
člověka jasně upozorní, že tohle… tohle 
se prostě nedělá. Někdy je ale rozhod-
nutí  zcela  na  nás  a  Pán  Bůh  mlčí.  To 
proto, že Pán Bůh tu naši hodnotu vidí 
velmi vysoko. Člověk ji snižuje tím, že 
říká:  „Ale  tohle  jsou všechno výmysly, 
Bůh není a mohu si dělat, co se mi zlí-
bí…“

Každý jednotlivec je nekonečně hod-
notný.  Bůh  jej  přivedl  na  svět,  vdechl 
život.  Pokud  nevěříme  tomuto  zákla-
du, pak ani nemůžeme žádnou zásadní 
hodnotu lidskému bytí přisuzovat. Ne-
bude  pak  problém  přijít  se  zrůdnými 
teoriemi,  které  člověka  semelou,  zruší 
jeho  identitu,  jméno,  přidělí  mu  číslo 
a nakonec bez mrknutí oka v seznamu 
čísel škrtnou. Věříme-li Boží moci stvo-
řit, pak podvědomě vnímáme, že hod-
nota  všeho  stvořeného  je  nedozírná. 
Nepředstavitelná. Určuje ji tvůrce sám. 

Pán  Ježíš  vrací  ono  poškozené  hodno-
cení člověka ohledně sebe sama na pra-
vou míru. On nám říká, že pro Něj a pro 
Jeho  Otce  máme  takovou  hodnotu,  že 
Mu stojí za to, aby Boží Syn spatřil svět-
lo lidského světa.

V  poslední  době  více  přemýšlím 
o nebi. Mám totiž za to, že svět, ve kte-
rém  žijeme,  je  pouze  jakousi  testovací 
verzí  onoho  skutečného  světa  v  Boží 
blízkosti.  Co  budeme  dělat  tam?  Jak 
kreativní  budeme?  Připravujeme  se 
dobře na roli, kterou tam budeme mít? 
V  těchto  dnech  vidím  častěji  smuteční 
oznámení o odchodu mnoha známých. 
I  tady  se  projevuje  hodnota  člověka. 
Nad někým musíte plakat, protože vám 
bude skutečně a doslova chybět. Nedo-
vedete si představit život bez něj či bez 
ní. Nebuďme ale smutní, právě v těch-
to chvílích platí, že i my sami jsme lidé 
s  konečným  momentem.  Jednou  se 
u  Pána  Boha  sejdeme  a  shledáme  se 
s blízkými. I když – kdo to ví? Třeba bu-
deme mít úplně jinou perspektivu a jiné 
starosti nebo radosti. Každopádně platí 
slovo Ježíšovo, že Bůh je Bohem živých, 
ne těch mrtvých. Pro Něj je každý živý, 
komu vdechl duši. Učme se říkat o křes-
ťanech,  kteří  zesnuli,  že  to  jsou  právě 
oni,  kteří  začali  konečně  žít.  Všichni 
lidé zemřelí v Kristu jsou u Boha a jsou 
tak živi,  jak to  jen  jde – tomu tedy vě-
řím.

Vidět  zpětně  hodnotu  lidského  živo-
ta  pohledem  obyčejného  člověka,  to  je 
zase jiná kategorie. Za životem každého 
může  přijít  i  jakžtakž  objektivní  zhod-
nocení.  Někdo  byl  třeba  houslový  vir-
tuóz, rozjasnil tváře mnoha lidí. Někdo 
byl  skvělým  malířem.  Jiný  postavil  ne-
mocnici a věnoval se rozvoji některého 
z odvětví medicíny. Jiný se zase prosla-
vil  jako  nespravedlivý  a  krutý  soudce. 
To  je  naše  lidské  vnímání.  Vidíme,  že 
myšlenek kolem hodnoty lidského živo-
ta může být opravdu nepřeberně mno-
ho.  Okruhem  se  vracím  zpět  ke  svým 
počátečním  myšlenkám.  Hodnotu  si 
určujeme  každý  sám.  Dobrá  otázka  je, 
zda k tomu chceme přizvat Pána Boha. 
K tomu přeji hodně odvahy sobě i vám, 
milí čtenáři. Příjemné čtení.
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úvaha

PřiPravil ToMÁš Pala

Na  dalekém  východě,  v  Indii,  je 
spousta  lidí,  kteří  se  živí  lovem  perlo-
rodek, v nichž jsou perly. Jsou to pros-
tí  lidé,  kteří  neumí  číst  ani  psát.  Lovit 
perly  je  obtížné  zaměstnání.  Potápěči 
jsou dlouhé minuty pod vodou a snaží 
se nabrat do košů co nejvíce perlorodek. 
Takový lovec perel se nedožívá dlouhé-
ho věku, umírá zhruba v pětatřiceti  le-
tech. Tito lovci perel, stejně jako většina 
obyvatel Indie, jsou budhisté nebo hin-
duisté.

Do  Indie  přišel  misionář  zvěstovat 
Ježíše Krista. Seznámil se s jedním pro-
stým  lovcem  perel.  Po  nějaké  době  se 
spřátelili. Misionář měl rád lovce perel, 
obdivoval jeho odvahu, s níž se vrhal do 
moře,  a  lovec  si  oblíbil  misionáře.  Jen 
v  jedné  věci  si  nedokázali  porozumět. 
Misionář mu vyprávěl o Pánu Ježíši, ale 
lovec o tom nechtěl ani slyšet. Misionář 
se  ho  tedy  zeptal,  jaký  je  jeho  životní 
cíl? Lovec odpověděl, že loví perly a pro-
dává je. Utržené rupie, které získá za tu 
namáhavou práci a které právě nepotře-
buje, si ukládá a šetří. Až bude mít pět 
tisíc rupií, bude šťastným člověkem. Pů-
jde do posvátného města na břehu řeky 
Gangy,  tam  se  v  řece  vykoupe  a  bude 
šťastný. Misionář mu na  to odpověděl, 
že Pán Ježíš mu může dát štěstí i bez ru-
pií. Ale lovec perel nedokázal pochopit, 
že lze od Ježíše přijmout radost jen tak 

zdarma. Dál  těžce pracoval, potápěl  se 
a střádal těžce vydobyté rupie. Tak spo-
lu žili několik let.

Jednoho  dne  byl  lovec  perel  velice 
veselý. Misionář se ho zeptal na důvod 
jeho radosti. Lovec odpověděl: „Už mám 
pět tisíc rupií. Konečně mohu jít do posvát-
ného města.“ Misionář byl smutný, že se 
musí spolu rozloučit.

Když se loučili, dal lovec perel svému 
příteli  misionáři  na  památku  krásnou 
perlu. Byla veliká a nádherná, jakých je 
jen velmi málo. Misionář mu za ni na-
bídl  tisíc  rupií,  všechen  svůj  majetek, 
který  tam  měl.  Ale  lovec  perel  odmítl. 
„Tuto perlu nelze prodat, není ji možné za-
platit penězi!“ – řekl.

„Jak to?“  –  ptal  se  misionář.  Nechtěl 
od  chudého  muže  tak  vzácnou  perlu 
přijmout  zdarma.  A  tak  se  starý  lovec 
rozpovídal:

„Tato perla nemůže být ničím a nikdy za-
placena.“ – začal své vyprávění. Byl při-
tom  velice  pohnut,  když  vyprávěl  svůj 
příběh.  „Měl jsem syna, jediného syna. 
Když trošku povyrostl, stal se potápěčem 
jako já. Lovil na dně mořské perly jako já. 
Byl velice hodný a byl dobrým potápěčem. 
A tak jsme se spolu potápěli a lovili perly 
několik let. Až jednoho dne… Můj syn se 
potopil do vody jako obvykle. Ale dlouho 
se nevynořoval. Pak jej šli ostatní hledat. 
Vytáhli ho z vody. Byl však už mrtvý! Jeho 

pěst byla pevně sevřena. Když jsme mu ji 
otevřeli, byla v ní tato perla…“

Lovci perel  se pohnutím zlomil hlas. 
Měl svého jediného syna tak rád! Misi-
onář dostal nápad, jak mu přiblížit dílo 
Pána Ježíše:

„Vy jste měl svého syna velice rád. Jak 
drahá vám byla ta perla, kterou jste mi da-
roval. Vždyť váš syn za ni zaplatil svým 
životem. Vidíte… a přesně tak je to i se spa-
sením. Bůh měl tak rád svého Syna, a jeho 
Syn také zaplatil životem za takovou per-
lu – za hříšné lidi. Spasení není zadarmo. 
Vždyť za ně Pán Ježíš musel umírat na kříži. 
Jak drahá je nebeskému Otci každá takováto 
perla, za kterou jeho Syn umíral!“

Starý lovec perel pochopil. Celým srd-
cem uvěřil v Pána Ježíše. Už se nepotře-
boval jít umýt do posvátné řeky Gangy. 
Pochopil,  že  spasení,  věčný  život  není 
zadarmo, ale že je draze vykoupený krví 
Pána Ježíše.

Tento příběh nám vyprávěl bratr Ka-
rel  Kořínek  v  úterý  11.  srpna  1964  na 
břehu  jednoho  z  překrásných  Mazur-
ských  jezer  u  města  Olsztyna  v  kruhu 
mladých  lidí  z  různých  míst  Česka, 
Polska,  ale  i  jiných  zemí.  Protože  uka-
zuje na cenu, kterou pro Pána Boha má 
náš lidský život, zpodobněný perlou, je 
vhodný  i k  tématu  tohoto čísla našeho 
časopisu.

Vyprávění

o misionáři
a lovci perel
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rozhovor

Pán si mě vyvolil,
abych byl Jeho služebníkem

Když jsem byla oslovena, abych připra-
vila rozhovor s autorem mnoha knih s křes-
ťanskou tématikou, Jánem Ostroluckým, 
neváhala jsem. Co z našeho povídání nako-
nec vzešlo, posuďte sami…

Pokusíme se ohlédnout za Vaším živo-
tem… a začneme od Vašeho dětství. Na 
co z té doby rád vzpomínáte?

Světlo světa jsem poprvé uviděl v ma-
lebných Batizovcích pod Tatrami. Proto-
že  jsme  se  brzy  přestěhovali  do  Nitry, 
tak si na první čtyři roky svého pobytu 
pod  Gerlachem  nepamatuji.  Můj  další 
život až do věku 24 let probíhal v Nitře, 
za  městem,  kde  bylo  jen  několik  málo 
domů.  Ten  náš  byl  obklopen  vinohra-
dem.  Zde  se  narodili  dva  moji  bratři, 
s nimiž jsme pomáhali otci v jeho těžké 
práci ve vinici i na poli. Do 5 km vzdále-
né evangelické jednotřídky jsem chodil 
pěšky. Co však v této době dětství bylo 
rozhodující,  že  jsme pravidelně chodili 
do  shromáždění,  a  v  nedělní  besídce 
jsem se postupně seznamoval s Pánem 
Ježíšem a Jeho slovem.

Kolik vám bylo let, když jste se setkal 
s Pánem Ježíšem jako se svým Spasite-
lem?

To  byl  jeden  z  nejkrásnějších  dnů 
v  mém  dlouhém  životě,  když  jsem  se 
jako  jedenáctiletý odevzdal Pánu Ježíši 
týden před Velikonocemi 1944. Z besíd-
ky  jsem věděl, že pokud chci po smrti 
přijít  do  nebe,  musím  se  obrátit,  po-
prosit Pána Ježíše, aby mi odpustil hří-
chy. Ale to sám Pán si mě vyvolil, abych 
byl  Jeho  služebníkem,  protože  v  osmi 

letech, když  jsem se v řece Nitra topil, 
zasáhl pomocí mého strýčka a zachránil 
mě.  Od  té  chvíle  jsem  tři  roky  hledal 
příležitost, abych se obrátil, ale marně. 
Pán Ježíš znovu mi pomohl, když se mi 
ve  snu ukázal,  vztahoval ke mně  ruce, 
abych  nemusel  vstoupit  do  místnosti 
s hroznými postavami a s hořícími po-
chodněmi v jejich rukou. O nějaký čas 
po této události jsem se Jemu odevzdal. 
Dodnes v duchu Jej vidím v bělostném 
rouchu a s rukama vztaženými ke mně. 
Ještě  jednou  promluvil  ke  mně  tímto 
způsobem, a to při operaci slepého stře-
va.

To byl jen počátek vaší cesty víry. Jak se 
rozvíjel váš život s Bohem dál?

O dva roky jsem byl pokřtěn v té řece, 
kde  jsem  se  topil,  a  to  za  účasti  mých 
spolužáků z gymnázia. Tak se mně ote-
vřela příležitost mluvit ve  třídě  s  těmi, 
kteří se připravovali na dráhu bohoslov-
ců. Začal jsem vést nedělní besídku, na 
hodině evangelického náboženství jsem 
někdy zastupoval pana  faráře,  jako  se-
dmnáctiletý jsem poprvé kázal Boží slo-
vo ve sboru v Púchově. Velice jsem mi-
loval shromáždění, a pokud jsem se jej 
nemohl  zúčastnit,  bylo  mi  to  líto.  Psal 
jsem  si  každou  službu  Slovem  bratří, 
kteří  mě  tak  vedli  do  hloubky  Písma. 
A  sbor  v  Nitře  byl  skutečně  duchovní 
universitou.

Prožil jste i nelehké chvíle padesátých 
let minulého století, kdy byli zatýkáni 
někteří naši starší bratři. Jak tato doba 
ovlivnila věřící v našich sborech?

Než  se  dostanu  k  padesátým  letům, 
musím se zmínit o období druhé světo-
vé války, které zasáhlo i do mého života. 
Šlo zejména o rok 1944, kdy se v našem 
domě půl roku ukrývala židovská rodi-
na – rodiče s dcerou a synem. Nebudu 
podrobněji rozvádět, co se  tehdy stalo, 
protože jsem o tom napsal v autobiogra-
fii s názvem Pamätný kameň. Ale záchra-
na  židovské  rodiny  znamenala  pro  mě 
v roce 1991 převzetí vyznamenání Spra-
vedliví mezi národy v  Jeruzalémě,  a  to 
jménem  rodičů.  Tak  jsem  navázal  spo-
lečenství  s některými židovskými  rodi-
nami, a do roku 2000 jsem měl možnost 

šestkrát doprovázet kolem 300 křesťanů 
po Izraeli a na horu Sínaj v Egyptě. Od 
té doby mohu přednášet o Izraeli jak ve 
sborech, tak na veřejnosti. Zejména dě-
kuji Pánu za příležitost tímto způsobem 
na  školách  vydávat  svědectví  o  Pánu 
Ježíši.

V roce 1951, když jsem začal studovat 
na vysoké škole v Bratislavě, komunis-
tická  vláda  zakázala  shromažďování 
našich sborů, protože jsme nesplňovali 
některé  podmínky  církevního  zákona. 
My  jsme se  jako věřící mládež v Brati-
slavě  shromažďovali  skoro  každý  den, 
a to po domech. Někdy se nás sešlo až 
čtyřicet.  Písně  jsme  si  pouze  četli,  ale 
chodil  mezi  nás  i  Ján  Siracký  –  jeden 
z největších biblistů našich sborů. Pořá-
dali jsme dokonce výlety po Slovensku, 
kterých se zúčastnily desítky mládežní-
ků.  To  všechno  těžce  nesla  Státní  bez-
pečnost,  a  tak  v  listopadu  1954  zatkla 
čtyři bratry v Bratislavě a v březnu 1955 
čtyři  bratry  v  Nitře.  Jedním  z  nich  byl 
i  můj  otec.  Při  zatýkání  i  mě  odvezli 
v Bratislavě do budovy StB, když něja-
ký čas předtím v té budově jsem prošel 
křížovým  výslechem.  Vzali  mi  veške-
rou  duchovní  literaturu,  a  ve  tři  ráno 
mě  poslali  s  prázdným  kufrem  domů. 
Nezapomenu,  když  po  soudu  v  Brati-
slavě,  jehož  průběhu  jsme  se  nesměli 
zúčastnit,  policisté  vedli  ty  čtyři  bratři 
ve  vězeňských  šatech  chodbou  kolem 
nás a my jsme plakali. Byli odsouzeni za 
velezradu na deset a více let. Tuto dobu 
jsme s Jankem Kučerou popsali v knize 
Väznili ich pre Pána.

Pro člověka, který padesátá léta neza-
žil, je obtížné pochopit atmosféru té doby. 
Bratři se museli vyrovnat se situací, kdy 
byli ztrátou svobody, zaměstnáním, ně-
kdy i zdraví, poškozeni. Jak lze tyto jizvy 
uzdravit?

Z  Písma  víme,  že  „milujícím  Boha 
všechny věci slouží k dobrému“. Může-
me  myslet  na  egyptského  Josefa,  který 
v  mladosti  prožil  nepředstavitelné  trá-
pení.  Bratřími  byl  vhozen  do  cisterny, 
potom  odvlečen  Midjánci  do  Egypta, 
stal se otrokem, nevinně byl bez soudu 
uvržen do žaláře. Proč to Bůh dopustil? 
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rozhovor / svědectví

Aby se Josef stal zachráncem světa – jak 
byl pojmenován Safenat Paneach. Také 
soudy  nad  bratřími  v  padesátých  le-
tech prokázaly jejich nevinnost, a jejich 
věznění i smrt Karla Pavloviče ve věze-
ní  umožnily  povolení  shromažďování 
a činnost našich sborů v roce 1956. Tak 
se to zlé obrátilo z Boží milosti na dob-
ré. Jistě, pro vězněné bratry to přineslo 
utrpení,  jejich  rodinám  strádání  a  per-
zekuci v dalších letech. Já sám po nástu-
pu do zaměstnání v Ostravě v roce 1956 
jsem byl až do roku 1990 poznamenán 
tím, že jsem nesměl zastávat vyšší funk-
ci,  pouze  jako  vedoucí  oddělení.  Ale 
nestěžoval  jsem  si,  a  dokonce  někdy 
kolem  roku  2000  jsem  směl  bývalým 
vedoucím  a  dalším  spolupracovníkům 
v  důchodu  přednášet  o  Izraeli,  Pánu 
Ježíši a o živém Bohu, přestože ti zarytí 
komunisté  vrtěli  hlavou.  Po  přednášce 
někteří  přicházeli  za  mnou  a  děkovali 
za toto svědectví. Myslím, že nikdo z vě-
řících, kteří v době komunistické vlády 
trpěli, nenesl v sobě zášť, ale stejně jako 
Pán  Ježíš  na  kříži  nebo  mučedník  Ště-
pán, modlili se k Bohu o odpuštění i pro 
ty,  kteří  z  nenávisti  ke  křesťanům  jim 
ubližovali.  S  jakou  radostí  začalo  nové 
období shromažďování od roku 1956, se 
těžko dá slovy popsat. Svědectvím toho 
byly  konference  v  Ostravě,  kterých  se 
z obou částí  republiky zúčastňovalo až 
tisíc věřících.

Když se ohlédnete za svým životem, jak 
vnímáte Boží lásku ve svém životě?

Nemohu  jinak,  než  s  apoštolem 
Pavlem vyznat, že od počátku až dopo-
sud všechno v mém životě bylo z Boží 
milosti,  nic  jsem  si  nezasloužil.  Napří-
klad, když jsem s vyznamenáním skon-
čil vojenskou akademii na vysoké škole 
a po tříměsíční službě v kasárnách jsem 
měl být povýšen na poručíka, sdělili mi, 
že kvůli mé víře zůstanu pouze četařem. 
Byl to důkaz Boží lásky ke mně, protože 
jsem se nikdy více nemusel zúčastňovat 
vojenských cvičení. Při stavbě sborové-
ho domu jsem s dalšími bratřími praco-
val na lešení ve výšce kolem 6 metrů, ale 
najednou jsem na chvíli odešel bokem, 
a v tom se lešení zbortilo a čtyři bratři 
padli  na  betonovou  podlahu.  Kdybych 
v mém věku spolu s nimi padl, nevím, 
co by se mi stalo. Nebyl  to důkaz Boží 
lásky? Sto dní jsem směl každý den stát 
nebo sedět u lůžka mé manželky v hos-
pici,  a  tak  ji  doprovázet  do  nebeského 
domova. Dnes se mi ani nechce věřit, že 

šÁrka húšťovÁ

Narodila jsem se do rodiny, která měla 
s  křesťanstvím  velmi  málo  společného. 
O  Bohu  a  víře  se  doma  nemluvilo.  Po 
Boží  existenci  jsem  tedy  nepátrala.  Mé 
dětství poznamenal rozvod rodičů a jako 
pětileté  dítě  jsem  to  velmi  intenzivně 
vnímala  a  už  brzy  jsem  začala  potlačo-
vat mnohá zranění. To se mi dařilo až do 
období dospívání. V tu dobu jsem hodně 
začala přemýšlet o životě a jeho smyslu. 
Byla jsem bezradná, plná zklamání a vý-
hled do budoucna nic moc. Často  jsem 
přemýšlela, co bude dál. Chtěla jsem žít 
jinak  než  lidé  kolem  mě,  ale  nevěděla, 
jak na to.

Přišly Velikonoce roku 1994. Česká te-
levize začala vysílat seriál o životě Ježíše 
Krista. Nechápala  jsem:  „Proč tyto filmy 
vysílají o Velikonocích? Vždyť toto téma pat-
ří přece k Vánocům,“ říkala jsem si. Nevě-
děla jsem ani, že Velikonoce jsou spoje-
ny s Kristem. Zvědavost mne však nako-
nec přemohla a při sledování filmu jsem 
začala prožívat, že Ježíš Kristus je někdo, 
kdo je mi blízko, kdo je živý a miluje mě. 
Jeho slova se mě dotýkala. Plakala jsem 
nad sebou a nad tímto zjištěním. Chtěla 
jsem více poznat, kdo je to Mesiáš, Syn 
člověka, Kristus…

Nejdříve  jsem  se  ptala  svých  spolu-
žaček,  jestli  o  něm  něco  neví.  Potom 
jsem  zalarmovala  rodinu,  ale  také  bez 
reakce.  Začala  jsem  si  uvědomovat,  že 
se  začínám  jak  v  chování,  tak  v  myšle-
ní  od  ostatních  lidí  lišit.  Bylo  mi  to  ale 
jedno,  měla  jsem  radost,  chuť  a  nedě-
ji.  Hledala  jsem,  kde  se  dalo.  Dokonce 
jsem zašla i do Čedoku, podívat se, kolik 
stojí zájezd do Izraele, že bych se vydala 
i  tam  hledat.  Začala  jsem  shánět  Bibli, 
aniž bych věděla, o čem se v ní píše. Ma-
minka mé spolužačky mi půjčila velkou 
ilustrovanou Bibli, kterou kdysi od něko-
ho dostala. Začala  jsem v ní číst a díky 
obrázkům jsem se prokousávala Starým 
zákonem.  Když  jsem  ale  listovala  dál, 
uviděla jsem na obrázcích postavu Ježíše 
a se zvědavostí se pustila do čtení Nové-
ho zákona. Nosila  jsem Bibli  i do školy 
a některé holky se u mé lavice vždy se-
šly. Samy to chtěly číst, když viděly mé 
nadšení, a já si zapisovala do deníků pří-
mou řeč Ježíše Krista. Pořád jsem chtěla 
víc a víc.

Po pár měsících různých diskuzí a pře-
mýšlení jsem potkala při pouliční evan-
gelizaci křesťany a vzala si od nich letáky. 
Docela  „náhodou“  jsem pak v Prostějo-
vě,  mém  rodném  městě,  objevila  Křes-
ťanský sbor a začala ho navštěvovat. Do-
konce jsem zjistila, že tam pár lidí znám 
z  dětství,  které  jsem  považovala  dříve 
za  divné.  Potkala  jsem  tam  taky  jedny 
starší  manžele,  kterým  jsme  s  kamará-
dy kradli v zahradě ovoce a zeleninu. To 
bylo ale setkání! Hned jsem se tam ale 
„zabydlela“,  i když mi všichni připadali 
takoví jiní, možná trošku nudní, ale roz-
hodla jsem se, že do toho půjdu. S mlá-
deží jsem potom odjela na misijní pobyt 
do Cakova, který vedl Vláďa Pípal. Tam 
jsem si všechnu tu změnu ve svém životě 
pojmenovala,  pochopila  a  vědomě  při-
jala Pána  Ježíše do svého života.  I když 
osobně si dnes myslím, že jsem to uděla-
la už o Velikonocích. Ale mezi křesťany 
to začalo prostě nabírat smysl a správný 
směr. Byla to pro mě nejzásadnější změ-
na a poznání v mém životě.

Dnes  žiji  život  s  Bohem  přes  25  let 
a jsem mu velmi vděčná, že mi dal šan-
ci  začít  žít  nový  život,  po  kterém  jsem 
toužila. Mohla  jsem tak prožít nové na-
rození  právě  pro  každodenní,  ale  také 
věčný život s Ním. Bez Pána Ježíše bych 
žila  stále  v  beznaději  a  problémech,  se 
kterými  bych  si  nevěděla  rady.  Dnes 
mu můžu ve všem každý den důvěřovat 
a  řešit  vše  s  Ním.  Dny  to  nejsou  vždy 
lehké. Musím se denně rozhodovat, kam 
nasměruji své žití. A ta rozhodnutí pro-
bíhají v nitru a mysli. Někdy je to i delší 
proces.  Myslím  si,  že  je  to  zápas  až  do 
konce života. Jak pokání,  tak znovuzro-
zení. Ano, prožila jsem ho jasně a inten-
zivně na začátku své víry v Pána  Ježíše 
Krista. Ale s tím, jak někdy vnímám svá 
selhání a slabosti, uvědomuji si, že to zá-
roveň jednorázová záležitost není. Pokud 
se chci v životě posouvat, poznávat Boží 
myšlení a vůli, tak pokání a znovunaro-
zení myšlenek a skutků v mé mysli a srd-
ci pro každý den jde stále ruku v ruce.

„Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je 
věrný a spravedlivý – odpustí nám naše 
hříchy a očistí nás od každé nepravosti.“  
(1. Janův 1,9)

Spolužačky
o něm nic nevěděly

(Pokračování na straně 8)
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rozhovor / poézia

a ohlasovať sa bude ToTo 
evanJeliuM Po celoM sveTe…
(MaTúš 24,14)

Znej správa dobrá do sveta,
že spása v Kristu je,
že Jeho svätej krvi prúd
hriech každý obmyje.

Znej správa vzácna do sveta,
že život zmysel má.
Žiť s Kristom – to je istota
a pieseň víťazná.

Znej správa slávna do sveta,
že Pán sem príde zas,
že verných Jemu vovedie
do ríše večných krás.

Pán Ježiš prišiel na zem bied
a zomrel na kríži.
Kto v srdce vierou prijme Ho,
sa k Bohu priblížil.

JÁn kuČera
TexTy ’82

Zvesť spásy

mi můj Bůh z lásky dal tolik síly, abych 
to  zvládl.  Kdo  něco  podobné  neprožil, 
neumí si takovou tělesnou i duševní zá-
těž představit. Tak bych mohl pokračo-
vat a uvádět příběh za příběhem. Jenom 
smím potvrdit, že když milujeme Boha, 
On všechno –  i  to zlé – obrací na dob-
ré, aby v životě toho, kdo Jej miluje, byl 
oslaven.

Stárnutí může být šance i výzva. Myslí-
te si, že lze i ve stáří účinně sloužit?

Věřící člověk z hlediska práce na Bo-
žím  království  neodchází  do  důchodu. 
Dary, které obdržel od Ducha svatého, 
mu  zůstávají  až  do  odchodu  k  Pánovi. 
Nemluvím  o  odpovědnostech,  napří-
klad při veřejné službě Slovem, v úloze 
staršího sboru či evangelizaci. Tělo nás 
omezí  –  někoho  dříve,  jiného  později. 
Ale  kolik  je  různých  služeb  na  Božím 
poli, v církvi nebo v domácnosti? Není 
snad modlitba, psaní dopisů, telefonic-
ké potěšování, návštěvy trpících a další 
úkony služba Pánovi? Když čteme o Si-
meonovi  nebo  o  Anně,  kteří  se  setkali 
s  dítětem  Ježíšem,  nebyli  snad  staří? 
Co  vůbec  dělali?  Písmo  o  nich  svědčí, 
že  byli  zbožní  a  očekávali  potěšení  Iz-
raele.  Bůh  jejich  očekávání  splnil.  Co 
můžeme ve stáří dělat, když někteří ani 
nemohou chodit a mají řadu různých tě-
lesných  nemocí  či  problémů?  Můžeme 
ve stáří žít zbožně – s Bohem? Můžeme 
očekávat  svého  Pána  a  „milovat  Jeho 
zjevení“? Můžeme potěšovat a povzbu-
zovat  ty,  kteří  se  o  nás  starají,  nevěří-
cím  rodinným  příslušníkům  zvěstovat 
evangelium?  Musím  pokračovat?  Nedá 
se vyjmenovat, čím vším ten, kdo miluje 
svého Pána, může i ve stáří účinně Jemu 
sloužit.

Vidíte na stáří i nějaké přednosti?
Můj případ je snad výjimkou. Již 30 let 

jsem v důchodu – a přece: myslím si, že 
jsem v důchodu více směl pro Pána dě-
lat než v těch 30 letech aktivního živo-
ta. Nemusím chodit do zaměstnání, ale 

hned zrána se mohu věnovat nějaké du-
chovní práci – v mém případě přípravě 
časopisu Volání uprostřed noci, redakci 
nějaké publikace, kterou chceme vydat, 
přípravě na službu Slovem ve shromáž-
dění, nebo psaní knihy. Mezi tím mívám 
telefonické  rozhovory  nebo  návštěvy. 
Stáří má přednost i v tom, že pokušení 
světa,  které  postihuje  mladší  věřící,  se 
téměř ztratí; a  také  to, co Písmo dopo-
ručuje,  abychom  údy  svého  těla  nevy-
dávali pro působnost tělesnosti,  lehčeji 
plníme než v mladším věku. Ve škole či 
v  zaměstnání  je  věřící  člověk  vystaven 
v daleko větší míře útokům satana růz-
ným  způsobem  než  v  důchodu.  Záleží 
samozřejmě  na  tom,  zda  žijeme  ve  vě-
řící rodině.

Na závěr se vás zeptám, umíte odpočí-
vat?

Myslím si, že umím. Žiju v bytě sám, 
nemám zahrádku, abych musel fyzicky 
pracovat. Vím,  že  také mysl musí den-
ně nějaký čas odpočívat, nesmím ji nad 
danou míru namáhat. Plním doporuče-
ní odborníků, abych po hodině přerušil 
práci na počítači, zavřel oči a díval se do 
zeleně.  Odpoledne  mohu  poslouchat 
různé  proslovy  pomocí  MP3,  ale  rád 
sedím s dcerou, která mě  téměř každý 
den  po  práci  navštíví,  abychom  spolu 

hovořili o různých záležitostech našeho 
i  veřejného  života.  Sleduji  také  různé 
zprávy, týkající se zejména Izraele, pro-
tože  tento  stát  a  to,  co  se  v  něm  děje, 
je  největším  znamením  plnění  Božích 
prorockých  zaslíbení.  Sleduji  v  televizi 
filmy i o některých částech světa, které 
jsou zajímavé. Pán Ježíš řekl o chudobě 
a  hladu  jako  o  jednom  znamení  před 
svým příchodem. Vidět bídu lidí zejmé-
na v Africe až člověka mrazí. Bohatý Zá-
pad a chudá Afrika! Odpočívat je třeba, 
i když můžeme myslet na jiné odpočinu-
tí, o němž je řeč v listě Židům, že jsme 
již do něho vkročili.

Na  závěr  přeji  všem  vykoupeným 
v Pánu – mladším i starším, aby si den-
ně připomínali, že jsme Božími dětmi se 
všemi přednostmi  i povinnostmi,  a  tak 
s láskou očekávali na chvíli, která se blí-
ží – na setkání s Ním. On brzy přijde!

Děkuji za svědectví vašeho života a pře-
ji vše dobré od Boha.

Ještě malý dodatek. Během sdílení Jána 
Ostroluckého se mi vybavil verš z 2 Pa 16,9: 
„Hospodinovy oči procházejí celou zemi, 
aby posiloval ty, kdo jsou mu oddáni celým 
srdcem.“ Myslím, že je to pro jeho život pří-
značné…

rozhovor PřiPravila 
lenka libÁnskÁ
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kvíz / glosa

Mira šTěPÁn

ondřeJ šiMik

Tento kvíz se pojí k tématu celého čís-
la  „Hodnota lidského života“,  protože 
otázky  souvisejí  se  životem.  Dokážete 
je zodpovědět všechny? Pokuste se najít 
i místo v Bibli, kde se odpověď nachází. 
Správné odpovědi uveřejníme v dalším 
čísle.

Otázky:
1)  Jak  se  jmenovalo  místo,  kde  jeden 

z praotců bojoval s Bohem, viděl jeho 
tvář, a přesto mu byl zachován život?

2)  Kolik  šekelů  měli  dávat  jak  bohatý, 
tak  chudý  při  oběti  pozdvihování, 
která  byla  součástí  smírčích  obřadů 
za život člověka?

3)  Kdo  pro  sebe  nežádal  dlouhý  život, 
když ho Bůh oslovil s nabídkou, že si 
může cokoliv přát?

4) Co udělal prorok při modlitbě, když 
se  modlil  za  vzkříšení  chlapce  jedné 
chudé  vdovy,  a  jak  se  tento  prorok 
jmenoval?

5) Jak se jmenoval judský král, který byl 
nejprve zajat, ale poté mu byla dána 

milost,  jeho  život  byl  ušetřen,  a  do-
konce  měl  privilegium  jídat  u  jed-
noho  stolu  s  mocným  babylónským 
králem?

6) Kolik mužů zabili Izraelci na základě 
dekretu  mocného  krále,  kralujícího 
nad  127  krajinami,  který  jim  dovolil 
se bránit, aby si zachránili život, který 
jim chtěl vzít člověk blízký králi?

7)  Kdo  konstatoval,  že  člověk  do  živo-
ta přichází nahý, a stejně tak nahý ze 
života  odchází?  Kde  je  tento  výrok 
v Bibli zapsán?

8) Jak se jmenoval člověk, který se do-
stal do místa, kde by lidé za normál-
ních okolností nemohli přežít, a svou 
situaci pak básnicky popsal obratem, 
že  i  když  se  za  ním  zavřely  závory 
země,  Hospodin  vyvedl  jeho  život 
z jámy?

9) Jak se jmenoval mladík, který se zabil 
při poslechu kázání, ale kazatel ostat-
ní  ubezpečil,  ať  zachovají  klidnou 
hlavu, protože je v něm život. Kde se 
o tom v Bibli píše?

Biblický kvíz 1/2021

Je to asi týden zpátky, kdy jsem úplně 
ztratil čich a potažmo i chuť. Je to doce-
la zvláštní příhoda a těžko ji vysvětlíte 
někomu, kdo to nezažil. Tak zcela běž-
ná věc, jako je pochutnat si na jídle, je 
najednou  pryč.  Člověk  si  teprve  nyní 
uvědomí,  jaká  je  to  vzácnost  vnímat 
vůně a chutě, a že  to vlastně není  tak 
samozřejmá věc. Ono  je  to svým způ-
sobem  dar.  Vážil  jsem  si  doteď  vůbec 
takových věcí nebo jsem je bral za úpl-
nou samozřejmost?

Nejvíce nepříjemné a nebezpečné je 
to,  že  člověk  klidně  může  sníst  či  vy-
pít něco otráveného či zkaženého a ani 
o  tom  nemusí  vědět.  To  pozná  asi  až 
při zvýšené aktivitě své trávící sousta-
vy  nebo  už  to  nepozná  vůbec.  Nebo 
si  z  nás  může  někdo  pěkně  vystřelit. 
V  této  chvíli  by  se  mohl  každý  obléct 
do  špičkového  kuchařského  obleku, 
uvařit tu nejšílenější svíčkovou a tvrdit 
nám, že je nejlepším kuchařem na svě-

10) Jakému sboru byl adresován dopis, 
v němž jeho autor vyznává, že nejen 
život,  ale  dokonce  i  smrt  je  pro  něj 
ziskem?

Správné odpovědi na kvíz 4/2020

1)   rubín, topas a smaragd  
(Exodus 39,10)

2)   bronz (2. Královská 7,15 a 21)
3)   2. list Janův 1,12
4)   12 (1. Královská 18,31-34)
5)   železo (Daniel 2,33)
6)   struska (Ezechiel 22,18)
7)   kravský (2. Samuelova 17,28-29)
8)   dřevo (Ezechiel 41,22)
9)   poprvé Genesis 14,18; 

naposledy Zjevení Jana 14,19
10)  sůl, Elíša/Elizeus 

(2. Královská 2,19-22)

tě a právě máme před sebou tu nejlepší 
svíčkovou, jaká jde uvařit. Dále jen při-
kývneme,  protože  nemáte  čím  rozlišit. 
Vždyť  ten člověk má pěkný kuchařský 
oblek,  to  musí  být  určitě  profesionální 
kuchař…

Když  se  tak  zamyslím,  docházím 
k  závěru,  že  stejná  nebezpečí  na  nás 
mohou číhat i v duchovní rovině. Křes-
ťan, který nečte pravidelně Bibli a nene-
chá  na  sebe  působit  obsah  přečteného 
skrze  Svatého  Ducha,  ztrácí  postupně 
duchovní čich a chuť. Ztrácí schopnost 
rozlišovat. A to je v dnešní době plné li-
teratury a všemožných informací docela 
nebezpečné.  Pokud  nemáme  pravidel-
ně  cvičené  duchovní  smysly,  je  docela 
pravděpodobné,  že  nám  může  někdo 
podstrčit  pěkně  vypadající  duchovní 
talíř a my můžeme bez rozmyslu zkon-
zumovat vše, co se na něm nachází. Na 
talíři  nemusí  být  úplně  samá  lež,  stačí 
jí  jen  trochu a  to úplně  stačí. Můžeme 

uvařit zdravé rizoto, ale  jakmile do něj 
někdo  přidá  trochu  otrávených  hub, 
zcela jistě to někomu přivodí problémy.

Chtěl bych nás tímto zamyšlením po-
vzbudit, abychom na sebe nechali půso-
bit Boží slovo co nejvíce, aby byly naše 
duchovní  smysly  vycvičeny  a  mohli 
jsme obstát v dnešní době plné informa-
cí.  Určitě  jsem  tímto  článkem  nechtěl 
nikoho odradit od získávání  informací, 
vždyť  církev  roste  a  také  se  vyvíjí,  jen 
je  potřeba  umět  rozlišovat.  Boží  slovo 
nás  naučí  rozlišovat  a  také  rozliší  nás 
samotné.

„Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než 
každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní 
duše a ducha, až do morku a kloubů, až do 
srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. 
Nic v celém stvoření před ním není skryté; 
všechno je nahé a obnažené před očima Toho, 
jemuž musíme složit účet.“ (Žd 4,12-13)

Víme, co jíme?
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Co v Bibli považuješ
za důležité?Dnešní doba vítá spíše jednoduchá, po-

vzbudivá témata, ale ta důležitá a hlubší 
se trochu odsouvají. Oslovili jsme něko-
lik bratří s prosbou, aby vybrali dvě až tři 
biblická témata, která považují za důleži-
tá pro život křesťana a která by se v na-
šich sborech neměla opomíjet, i když jsou 
k výkladu možná trochu náročnější. Zde 
jsou jejich odpovědi:

Aleš Bartošek, 
Křesťanský sbor Brno

Tak to je zajímavá, až výbušná otázka! 
Pokusil jsem se vybrat pár náznaků té-
mat, která jsou snad více než jednodu-
chá, ale zdá se mi, že mnohdy nepocho-
pená. A nepochopení či  jen špatné po-
chopení Božích myšlenek přináší časem 
velké problémy. Apoštol Pavel píše: „My 
jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, 
který je z Boha, abychom poznali, co nám 
Bůh daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak 
nás naučila lidská moudrost, ale jak nás na-
učil Duch, a duchovní věci vykládáme slovy 
Ducha. Přirozený člověk nemůže přijmout 
věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím 
a nemůže je chápat, protože se dají posoudit 
jen Duchem.“ (1. Kor 2,12-14)

A zde příklady:
1. Milost  –  tak  opotřebované  slovo, 

a  přesto  na  ni  nespoléháme,  jen  ji  ně-
kdy  trošku  zaregistrujeme,  až  když 
se  nám  stane.  Boží  milost  je  víc,  než 
co  přijímáme.  Je  to  i  to,  co  jsme,  kde 
jsme a s kým jsme. A nejen to. V křes-
ťanském  rádiu  a  v  různých  časopisech 
čteme mnohá svědectví o tom, jak lidé 
mění své životy a rozhodli se pro Krista. 
V drtivé většině takových vyznání je ja-
kési podivné zaklínadlo „přijal jsem Kris-
ta“.  Tak  se  ptám:  „To jsi udělil Bohu mi-
lost?“ Přece Bůh přijímá člověka a bere 
ho  na  milost,  ne  obráceně!  A  to  je  jen 
malinký  příklad,  jak  zkreslené  a  po-
kroucené  jsou  Boží  principy  v  myslích 
mnohých  „věřících“.  (Stačí,  když  máš 
mou milost; vždyť v slabosti se projeví 
má síla. 2. Kor 12)

2. Preferovaná profesionalita – v nové 
době  je  vidět  trend  ochoty  sloužit. 
A  okruhů  služeb  „na  Božím  poli“  je 
opravdu nepočítaně. A tak máme „pro-
fi“ zpěváky, hudebníky, kazatele, učite-
le atd. Fajn, ale Boží principy jsou jiné.

Např.: „Kdo mně chce sloužit, ať mě ná-
sleduje, a kde jsem já, tam bude i můj slu-
žebník.“  (Jan  12,26)  a  dále  Matouš  10. 
kap:  „Kdo miluje otce a matku více nežli 
mne, kdo nenese svůj kříž a nenásleduje 
mne, není mne hoden.“ A spousta dalších 
veršů.

Co  potřebovali  největší  Boží  služeb-
níci s obrovskými výzvami? Mojžíš hůl, 
David  kamének,  vdova  pro  Eliáše  po-
slední  hrst  mouky  a  kapku  oleje,  Pán 
Ježíš  jednu  svačinu  pro  snad  největší 
raut v biblické historii… A jakou kvalifi-
kaci měla nejslavnější žena světa? O zá-
sluhách Marie není ani zrnko náznaku, 
žádné totiž nebyly. Žádné zásluhy a kva-
lifikaci Bůh nepotřebuje. A přece Marie 
byla pověřena úkolem kosmických roz-
měrů a  její  odpověď byla  tak primitiv-
ní: „Staň se podle Tvého slova.“ Bůh chce 
poslušné srdce a ne odbornost. Od Ma-
rie  se  učme  v  modlitbě  uctívat  Pána. 
I Marie a další služebníci byli obdařeni 
milostí a nevybírali  si. Dokážeme  ještě 
podchytit  spoluvěřící  pro  službu,  nebo 
necháváme vše jen tak plynout?

3. Kázeň a řád.
„Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby se 

báli i ostatní.“ (1.Tm 5,20). „Proto je přísně 
kárej, aby měli zdravou víru.“ (Tt 1,13). Ne-
zapomínejme se dívat Božíma očima, ne 
svým rozumem.

Tomáš Havlíček, 
Křesťanský sbor Pyšely

Bible  představuje  velmi  rozmanitou 
strukturu  literárních  slohů  sepsaných 
v  širokém  historickém  rozpětí.  Přesto 
se domnívám, že  informace v Bibli po-
ukazují na jeden hlavní motiv charakte-
rizující vztah Boha k člověku a naopak. 
V této souvislosti tak považuji za nejdů-
ležitější  osobu  Ježíše  Krista,  a  to  jeho 
přítomnost jak ve Starém, tak i Novém 
zákoně, který tímto představuje pojítko 
celé Bible.

Proto považuji  za důležité ve Starém 
zákoně informace o Ježíši jako Stvořite-
li a zároveň Spasiteli pro člověka.  Jako 
nevěřící  student  jsem  se  velmi  zajímal 
o Kumránské svitky, pocházející z 2. st. 

př. Kr. a nalezeny až v roce 1947. Obsa-
hovaly  části  starozákonní  Bible,  přede-
vším celou knihu Izajáše, kde bylo před-
povězeno  narození  a  ukřižování  Ježíše 
Krista. Toto zjištění pro mne znamenalo 
další důležitý střípek do mozaiky k mé 
cestě k víře.

V novozákonní  části Bible pak pova-
žuji  za  důležité  právě  naplnění  tohoto 
proroctví o narození a ukřižování Ježíše 
Krista. Propojila se mi slova ze Starého 
zákona a uvěřil jsem v osobní vzájemný 
vztah s Ježíšem, který mne svým činem 
na  Golgotě  zbavuje  hříchů  a  smiřuje 
s Bohem. Tato nabídka podle slov v Bib-
li  platí  pro  každého,  což  považuji  také 
za velmi důležité.

Informace o nabídce našeho možného 
osobního  vztahu  s  Ježíšem  Kristem  je 
natolik závažná, že je v Bibli zmiňována 
mnohokrát.  Bible  tak  představuje  pro 
mne  nejen  knihu  knih,  ale  především 
radostnou  zvěst,  že  všemohoucí  Bůh 
s námi komunikuje a poodhaluje svoje 
plány o naší existenci a budoucnosti.

Tomáš Húšť, 
Křesťanský sbor Vsetín

Na jedné straně věřím tomu, že veš-
keré  Písmo  je  vdechnuté  Bohem  a  je 
užitečné k učení, k usvědčování, k na-
pravování,  k  výchově  ve  spravedlnos-
ti,  a  proto  všechno  v  Bibli  je  důležité. 
Na  druhou  stranu  vnímám,  že  ne  vše 
v Bibli je primárně určeno pro nás, pro 
lidi v době milosti, proto se dá říct, že 
z tohoto pohledu je v Bibli i něco „méně 
důležitého“. Myslím si, že s jistou dáv-
kou opatrnosti a pokory před autorem 
Božího slova je nutno v církvi vyučovat, 
že ne všechno, co je v Bibli napsané, je 
mířeno do období církve. Nelze si proto 
vytvářet  křesťanská  schémata  na  ver-
ších  vytržených  z  kontextu,  jak  mám 
jako správný křesťan žít a jak se chovat 
nebo jak má fungovat církev a čemu se 
má věřit. Je důležité správně rozdělovat 
Bibli proto, abychom mohli zažívat sku-
tečnou svobodu v Kristu při našich kaž-
dodenních  záležitostech  i  v  otázkách 
sborového života. Nebudeme-li  tak dě-
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lat, mohou se z nás stát fanatici, sektá-
ři, k  zoufalství poražení věřící. Přesto-
že  je  celá  Bible  o  Bohu  a  jeho  vztahu 
k člověku, nemusí být vždy v každém 
textu řeč o nás. Je třeba při čtení Bible 
zkoumat a ptát se, proč a k čemu vede 
Starý  Zákon,  o  čem  a  pro  koho  jsou 
určena evangelia, proč a v  jakých sou-
vislostech  se  děly události  popsané ve 
Skutcích apoštolů apod.

Bible  ukazuje  na  jednu  zásadní  věc 
-  spravedlivý  žije  z  víry.  Takovou  víru 
musí  předcházet  pravdivá  informace. 
Pokud  v  církvi  nevyučujeme  a  neza-
stáváme pravdivé informace, pak i víra 
upřímných  křesťanů  bude  směřovat 
špatným směrem. Říká se, že člověk žije 
podle toho, čemu věří. Pokud člověk ne-
zná pravdu, pak i když upřímně věří, je 
spoutaný  v  lepším  případě  otroctvím 
náboženství,  je zákonický a v principu 
protikristovský (viz třeba Pavel před ob-
rácením).

Vyučoval bych stále pravdu, že Ježíš je 
zachránce, je totálně jedinečný a dosta-
tečný pro náš život, nemusíme vkládat 
důvěru  v  nic  menšího.  On  převyšuje 
všechny  lékaře,  psychology,  manaže-
ry,  finanční  poradce,  opraváře  všeho 
druhu,  a  dokonce  i  duchovní  poradce 
a vedoucí církve, přestože i tyto služby 
z  Jeho  milosti  rádi  využíváme.  Pokud 
jsme byli narozeni znovu, vstoupil Ježíš 
do našeho života a je schopen žít v nás 
Jeho život charakterizovaný ovocem Du-
cha.

Křesťan  má  žít  stejným  principem, 
kterým začal – vírou v Boží milost, která 
je v době církve prezentována vším tím, 
co pro nás Ježíš udělal a co je schopen 
s námi každý den dělat. Vírou nám byly 
odpuštěny hříchy, na základě víry jsme 
dostali  nový  život,  skrze  víru  v  živého 
Ježíše v nás můžeme pozorovat, jak On 
působí, jak se měníme, jak jsme svatí.

Není  to  paráda  a  důvod  ke  každo-
denní  vděčnosti  a  neustálému  vyučo-
vání  v  církvi?  Pokud  se  jako  křesťané 
v našich sborech prezentujeme ovocem 
těla (k naší a hlavně Boží hanbě hádka-
mi,  rozvody,  neláskou,  neodpuštěním, 
láskou  k  hříchu,  alkoholismem  a  vším 
dalším, co se mi ani nechce vypisovat), 
je  zřejmé,  že  nevěříme  nebo  neznáme 
pravdu,  anebo  jsme  ve  škole  křesťan-
ského  růstu  teprve  někde  na  prvním 
stupni  vzdělávání,  i  když  se  honosíme 
těmi nejvyššími tituly.

Ondřej Šimik, 
Křesťanský sbor Český Těšín

1. Bůh, utrpení a jak na to reagovat – 
jako  křesťané  máme  tendenci  v  situaci, 
kdy  vidíme  trpícího  člověka,  hned  při-
spěchat  s  levnou  radou,  s  biblickými 
veršíky,  které  paradoxně  v  dané  situaci 
danému  člověku  nepomáhají,  ale  právě 
naopak. Příkladem je kniha Jób – přáte-
lé sice objektivně měli správné rady, ale 
zcela mimo situaci, ve které byl Job. Texty 
věnující  se utrpení a hlavně  reakcím na 
ně považuji za něco, kde máme rezervy.

2. Majetek a peníze (finance) – o pe-
nězích se obecně málo mezi lidmi mlu-
ví, do jisté míry je to tabu. Přitom Bible 
mluví o penězích ve více než 2300 ver-
ších,  kdežto  o  modlitbě  nebo  víře  jen 
v cca 500. Také  Ježíš mluvil o majetku 
více než o čemkoliv jiném. Myslím, že je 
hodně pravdy na větě:  „Ukaž mi výpis 
z tvého účtu a já ti řeknu, jak žiješ a jak 
věříš tomu, co Bůh říká o majetku a pe-
nězích.“ Možná i proto je v našich sbo-
rech tak málo placených pracovníků.

3. Témata týkající se sexuality a in-
timních vztahů  –  ať  již  jde  o  homose-
xualitu,  předmanželský  sex,  rozvody, 
pornografii,  nevěru.  Možná  se  o  tom 
tak  málo  mluví  právě  proto,  že  s  tím 
máme sami problém a bojíme se to při-
znat.  Mám  dojem,  že  církev  je  rychlá 
k  odsuzování,  aniž  bychom  přihlíželi 
k  individuálním  okolnostem  každého 
jednoho případu. O to myslím šlo i Je-
žíšovi, který se setkal s hříšnou ženou, 
kterou náboženští vůdci chtěli kameno-
vat. Přitom, když se podíváme do Bible, 
tak je plná příběhů lidí, kteří měli v této 
oblasti problém, jako příklad uvedu ze 
SZ  Davida,  Samsona,  Amnóna,  v  NZ 
pak stačí nahlédnout třeba do listu Ko-
rintským, ale dlouho není třeba hledat 
i  v  jiných  listech,  abychom  viděli,  že 
to je problém. Hlavně mi jde o to, aby-
chom  nezabili  literou,  ale  hledali  Du-
cha, který dává život. A ten není nikdy 
černobílý.
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Na chvílidaleko od Boha

Co to znamená mít k Bohu blízko? 
Jaké to je mít od Boha odstup? Kateřina 
Šerfelová vypráví svůj příběh, kdy pro-
žila obojí.

Katko, vyrůstala jsi v křesťanské ro-
dině. Měla jsi tedy všechny předpokla-
dy pro život s Bohem. Jak hodnotíš tuto 
přednost?

Myslím,  že  to  má  klady  i  zápory, 
i  když  klady  převažují.  Nejdůležitější 
věcí je to, že jsem byla od malička ujiš-
ťovaná,  že  existuje  Bůh-Otec,  se  kte-
rým lze mít osobní a blízký vztah a že 
i  v  mém  životě  existuje  nějaký  smysl 
a naděje. Dále vnímám velmi pozitivně 
církev,  do  které  jsem  mohla  odjakživa 
patřit, cítit se součástí nějaké komunity, 
kde jsem si od dětství vytvářela přátel-
ství,  která  trvají  celý  život,  a věřím,  že 
budou  trvat  i dál.  Jsou  na  jiné  úrovni 
než  třeba  vztahy  se  spolužáky  nebo 
kolegy.

Jedním velkým záporem, který jsem si 
já osobně prožila, může být to, že jsem 
vlastně celý život vyrůstala v křesťanské 
církevní bublině. Všichni kolem mě byli 
věřící (mimo spolužáky ve škole), což mi 
silně formovalo pohled na život. A teď 

zpětně jsem za to moc vděčná, ale v tu 
dobu se mi víra tak nějak zautomatizo-
vala a postupem času už vztah s Bohem 
nebyl živým vztahem. Může se stát, že 
se víra a vztah k Bohu stane spíš něja-
kým zvykem, a ne osobním prožitkem. 
Myslím, že tohle je největší riziko dětí, 
které vyrůstají v křesťanském prostředí.

V brněnském sboru jsi prošla besíd-
kou, dorostem, mládeží… V době dospí-
vání jsi najednou viděla, že tví vrstevní-
ci mohou dělat věci, které nejsou správ-
né. Jak jsi to prožívala?

Já  si  osobně  myslím,  že  jsem  byla 
dlouhou dobu hodné dítě,  i když to by 
museli spíše posoudit mamka s taťkou 
. Ale asi do svých osmnácti let jsem se 
snažila chovat  tak,  jak chtěli a k čemu 
mě vychovali – chodila  jsem do sboru, 
mládeže, jezdila na pobyty, snažila jsem 
se  ve  škole,  měla  dobré  známky  apod. 
Bylo  to  pro  mě  normální  a  přirozené. 
Ale musím přiznat, že postupem času to 
pro mě bylo těžší a těžší takto žít, pro-
tože jsem v tom neviděla a nenacházela 
opravdový smysl.

Pak  můj  vztah  s  Bohem  přestal  být 
živý,  a  to  se  samozřejmě  odrazilo  na 
mém chování a myšlení. Najednou mě 
křesťanský  život  začal  spíš  svazovat 
a necítila jsem se v něm vůbec svobod-
ná, bylo to pro mě omezení. Nechápala 
jsem,  proč  se  mám  připravovat  o  věci, 
které  zažívali  moji  nevěřící  kamará-
di,  když  žijeme  jen  jednou.  Stále  jsem 
bydlela  s  rodiči,  takže  často  jsem  si 
ani nemohla vybírat,  jestli  třeba půjdu 
s  kamarády  na  pivo  nebo  na  koncert, 
protože prostě řekli ne. Ale myslím, že 
kdyby  bylo  na  mně,  tak  bych  se  svým 
nevěřícím kamarádům v  té době velmi 
rychle podřídila.

Přišla ve tvém životě chvíle, kdy jsi 
musela řešit kompromis mezi světem 
a vírou?

Takových  chvil  jsem  prožila  a  proží-
vám stále hodně. Ale asi  tou nejstěžej-
nější,  která  mi  vlastně  změnila  život, 
byla chvíle, kdy jsem se rozhodla jít do 
vztahu  s  nevěřícím  klukem  –  budu  ho 
zde nazývat Honza*.

Jsem  dost  citově  založený  člověk 
a  mít  vztah  a  rodinu  byl  pro  mě  vždy 
sen a priorita, kterou jsem upřednostni-

la  i před Bohem. Dívala  jsem se na ro-
mantické  filmy,  četla  romantické  kníž-
ky,  a  tak moc  jsem  toužila  zažít  lásku, 
že  jsem  nebyla  dost  trpělivá.  Když  se 
objevil někdo, kdo mi dal najevo, že se 
mu líbím, podlehla jsem. Dlouhou dobu 
jsem se modlila za to, aby mi Bůh poslal 
partnera, ale bylo to spíš jen tak, aby se 
neřeklo. V hloubi srdce jsem Bohu v tu 
dobu  nikdy  nepředala  celkovou  kont-
rolu a vedení nad svým životem. Takže 
tenkrát  jsem  opravdu  neudělala  správ-
ný krok.

Jak ten váš vztah začal?
Začal úplně obyčejně a nevinně – spo-

lečným  učením  na  maturitu  (byli  jsme 
spolužáci) a pozváním na kafe. Mamka 
mi vždycky říkala, že i pozvání na kafe 
může mít negativní následky, pokud na 
něj  vědomě  jdu  s  někým,  s  kým  bych 
tam jít neměla. Já jsem se tomu vždycky 
smála a nevěřila tomu. No a pak to tak 
dopadlo.

V čem byla tvoje známost krásná? 
Bylo něco, co tě v ní trápilo?

Tak byly tam samozřejmě hezké oka-
mžiky, ale i ty méně hezké. Tím, že jsem 
předtím  neměla  nějaký  delší  vážný 
vztah, jsem zažívala takovou svoji první 
velkou lásku a díky tomu jsem prožívala 
hezké  okamžiky,  např.  různá  překva-
pení,  výlety,  blízkost  druhého  člověka 
a  tak.  Byly  to  pro  mě  věci,  které  jsem 
předtím neznala. Ale možná  (i když  to 
nezní hezky) jsem občas byla víc zami-
lovaná do toho pocitu než do Honzy.

Samozřejmě  se  mezi  námi  objevo-
valy  i  konflikty  a  já  měla  docela  často 
pocit,  že  do  toho  vztahu  dávám  200  % 
a Honza třeba jen 80 %, i když to tak ve 
skutečnosti nemuselo být. Ale já to vní-
mala tak, že jsem pro ten vztah musela 
obětovat spoustu věcí (ať už to, že jsem 
jej  upřednostnila  před  Bohem,  musela 
jsem  čelit  celé  rodině  a  věřícím  kama-
rádům  apod.),  ale  Honza  se  nemusel 
vlastně vzdát vůbec ničeho, a  tak  jsem 
na něj často kladla  (i nevědomky) moc 
velká  očekávání  a  požadavky,  kterými 
jsem si myslela, že by mohl vykompen-
zovat to, že není věřící a dostat ten náš 
vztah aspoň do nějaké rovnováhy a har-
monie. Možná to bylo i tím, že jsem čas-
to musela ustupovat já.
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Asi nejvíce ovlivnil vývoj tohoto vzta-
hu  okamžik,  kdy  jsem  zjistila,  že  ke 
mně  není  ve  všem  upřímný,  čímž  mě 
v určitých věcech opravdu hodně zkla-
mal a ublížil mi, takže jsem mu potom 
nebyla vůbec schopná důvěřovat. Snaži-
la jsem se, jak nejvíc jsem uměla, abych 
mu to zvládla odpustit a mohla mu vě-
řit  stejně  jako  předtím,  ale  spíš  jsem 
to v  sobě  jen  tak upozadila a vždycky, 
když se potom objevilo více věcí, vybub-
lalo to všechno na povrch a vyčetla jsem 
mu  všechno  od  začátku  až  do  konce. 
Takže si myslím, že ani on nemohl být 
v tomto stavu úplně spokojený. Nechci 
vůbec házet vinu jen na něj a nějakým 
způsobem jej snižovat, chyba byla urči-
tě i na mojí straně.

Taky  mě  trápila  naše  společná  bu-
doucnost.  Já  jsem  se  snažila  nad  tím 
zase  tak  moc  nepřemýšlet,  ale  měla 
jsem  to  pořád  někde  vzadu  v  hlavě. 
Neuměla jsem si totiž představit, jak to 
bude dál, jestli se vezmeme, jestli spolu 
budeme bydlet až po svatbě,  jak bude-
me vychovávat děti a tak. Ale tohle byly 
otázky,  které  jsem  si  začala  připouštět 
až  později,  kdy  ta  moje  zamilovanost 
začala ustupovat.

Do vztahu musí jít člověk jako 
šťastná a naplněná bytost a nečekat, 

že jej ten druhý zachrání.

Jak dlouho jste spolu chodili?
Celkově něco přes  tři  roky, od mých 

zhruba  osmnácti,  devatenácti  let  do 
dvaadvaceti.  Myslím,  že  to  je  období, 
kdy  se  člověk  hodně  vyvíjí  a  strávit 
s někým v tomto období tři roky je do-
cela dlouhá doba.

Jak ses z takového vztahu dostala ven?
Nebylo to vlastní silou, musel zasáh-

nout Pán Bůh. A  to pro mě sice boles-
tivým, ale asi  jediným možným způso-
bem.  Zasáhl  prostřednictvím  Honzy, 
který se se mnou rozešel, z čehož si od-
náším mimo jiné i to, že i skrze nevěřící 
lidi k nám může Bůh mluvit.

Neměli jsme v tu dobu nejlepší obdo-
bí, hádali jsme se, ale přesto jsem si vů-
bec nepřipouštěla možnost,  že bych se 
s ním rozešla. Vždyť jsem do toho dala 
tolik času a úsilí, v podstatě jsem si ten 
vztah před všemi musela pořád dokola 
obhajovat,  znala  ho  celá  moje  rodina 
a já znala zase tu jeho. Představy, že by-
chom se rozešli,  jsem se bála mnohem 
víc než toho, že bychom žili dál v nena-
plněném a nespokojeném vztahu.

I když nám oběma ubližovalo víc se-
trvávat v tom vztahu, nebyla jsem dost 
silná  na  to,  abych  to  ukončila.  A  tak 
jednou večer, když mě odvezl domů, mi 
sdělil, že se chce rozejít, že už to takhle 
dál nejde. Musím říct, že to pro mě bylo 
opravdu hodně nečekané a naprosto mě 
to zlomilo. On byl totiž v té době moje 
jistota, na které jsem stavěla a na kterou 
jsem spoléhala. A najednou jsem si při-
padala, že nemám nic.

Nevěděla jsem, s kým mám trávit vol-
ný čas, komu se mám svěřovat, kdo mě 
obejme a  za kým můžu vždycky přijít. 
Vím,  že  v  životě  jsou  mnohem  horší 
věci, ale já nikdy předtím něco tak těž-
kého ještě nezažila.

Nicméně  jsem  ráda,  že  on  odvahu 
k tomuto kroku měl a že jej udělal. Ten 
vztah mě měnil v člověka, kterého jsem 
nepoznávala,  byla  jsem  sobecká,  žárli-
vá  a  protivná.  Myslím,  že  kdybychom 
se nerozešli v  tu dobu,  rozešli bychom 
se třeba o pět let později, a to zcela ur-
čitě,  protože  takto  (ne)fungující  vztah 
nemá  budoucnost.  Celkově  jsem  se 
ale z toho, díky Boží  lásce, mojí  skvělé 
rodině  a kamarádům  dostala  dřív,  než 
jsem čekala.

V čem vidíš největší nebezpečí zná-
mosti s nevěřícím chlapcem, na které 
bys své věřící kamarádky chtěla upozor-
nit?

Nejspíš hlavně na  to, aby si partner-
ský  vztah  zbytečně  neidealizovaly,  což 
platí  i  obecně  ve  vztahu  dvou  věřících 
lidí. Je důležité si uvědomit, že i ten dru-
hý je pořád člověk, který může zklamat 
a ublížit. Taky nevnímat vztah jako ně-
jaký svůj životní cíl, za kterým si jdu ne-
hledě na okolnosti, protože pak se lehce 
stane, že člověk jde do vztahu jen proto, 
aby ve vztahu byl a taky má od něj ne-
přiměřená  očekávání,  který  ten  druhý 
logicky  nemůže  splnit.  Pokud  se  tak 
moc  upneme  k  jinému  člověku,  může 

nám potom opravdu hodně ublížit, když 
nás nějakým způsobem zklame. Já jsem 
do  toho  vztahu  automaticky  šla  s  tím, 
že  se Honza změní a uvěří,  jenže  toho 
druhého musí mít člověk rád takového, 
jaký je a nečekat, že se změní.

Nebezpečí je taky samozřejmě v tom, 
že  nevěřící  člověk  má  jinak  nastavené 
hodnoty a zásady, takže často ten věřící 
musí dělat kompromisy, kterých potom 
může litovat, anebo dělá z lásky k tomu 
druhému věci, o nichž není stoprocent-
ně  přesvědčený.  Osobně  si  myslím,  že 
když se věřící člověk rozhodne do vzta-
hu s nevěřícím jít, je to jakýsi indikátor 
toho,  že  něco  v  jeho  vztahu  s  Bohem 
není v pořádku, a měl by se pozastavit 
a zamyslet se.

Zároveň je to obrovská nejistota, pro-
tože  vztah  se  sice  nemusí  rozpadnout 
po pár letech, ale později se můžou ob-
jevit  mnohem  vážnější  problémy,  pro-
tože  ti  dva  jsou  na  to  sami  –  Bůh  tam 
prostě není a nemůže takovému vztahu 
požehnat. Opravdu bych doporučila se 
takovému  vztahu  vyhnout  a  ušetřit  si 
zbytečná trápení a starosti, i když je to 
těžké. Ale Bůh si váží poslušnosti a věr-
nosti a bohatě nás za to odmění.

Co na to říkala tvoje rodina?
Když  to  řeknu  hodně  zjednodušeně, 

myslím,  že  z  toho  vztahu  nebyl  nikdo 
nadšený. Všichni mi samozřejmě přáli, 
abych  byla  spokojená  a  měla  fungující 
vztah. Ale zároveň viděli,  jak moc  roz-
dílní jsme, a dovedli předvídat i problé-
my, které by mohly nastat v budoucnu 
(např. při výchově dětí). Domlouvali mi, 
ale  zároveň  respektovali,  že  je  to  moje 
rozhodnutí.  Část  rodiny  o  tom  ani  ne-
věděla, protože jsem si byla moc dobře 
vědoma, že by to nepřijali dobře.

Nejhůř to samozřejmě nesli moji ro-
diče, kteří se tím opravdu hodně trápili 
a nikdy se s tím nesmířili. Doma kvů-
li  tomu  vznikalo  nepříjemné  napětí 
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a  zbytečné  konflikty.  To  se  samozřej-
mě odráželo  i na  tom samotném vzta-
hu,  kdy  jsem  na  Honzu  vyvíjela  zby-
tečný  tlak,  aby  se  v  některých  věcech 
přizpůsobil  mně  a  mojí  rodině,  což 
samozřejmě  na  mém  vnitřním  pokoji 
ani na celkové spokojenosti ve vztahu 
nepřidávalo.

Jak to hodnotíš teď s odstupem času?
Těžko říct. Co se týče samotného roz-

hodnutí  jít  do  vztahu  s  nevěřícím  člo-
věkem,  to  určitě  dobré  není  a  nikomu 
bych  to nedoporučila. Znám páry, kdy 
ten nevěřící uvěřil a mohli žít v Bohem 
požehnaném  vztahu  a  později  manžel-
ství, ale je to hodně tenký led. Kompli-
kuje to velkou řadu věcí, když ti dva lidé 
nemají  stejný  názor  na  základní  věc, 
kterou je existence Boha. Vždyť od toho 
se  přece  odvíjí  potom  celý  náš  život 
a ten se opravdu velmi těžko propojuje 
s někým, kdo v Boha nevěří nebo s Ním 
nemá osobní vztah.

Ale  nejde  jen  o  duchovní  oblast, 
ale  i  o  čistě  praktické  věci,  jako  je 

např.  společné  bydlení  před  svatbou. 
Vznikají z toho zbytečné bolesti a zra-
nění,  ať  už  přímo  lidem  ve  vztahu, 
nebo i v jejich okolí. Prostě se vždycky 
musí  jeden  přizpůsobit  a  udělat  kom-
promis  a  velmi  často  je  to  právě  ten 
věřící.  Ale  tohle  po  nás  Bůh  nechce. 
On chce celé srdce i celý život, nechce, 
abychom ve vztahu k Němu dělali něja-
ké kompromisy, protože s Bohem se dá 
žít jen naplno.

Přesto  jsem  zpětně  za  tu  zkušenost 
vděčná.  Přinesla  mi  do  života  spoustu 
nových zjištění, naprosto zbourala moji 
naivní  představu  o  partnerských  vzta-
zích  a  otevřela  mi  oči  ve  spoustě  věcí. 
Myslím, že kdybych si  touto zkušenos-
tí neprošla, nebyla bych  tak spokojená 
v  současném  vztahu,  který  teď  mám, 
a  za  který  jsem  o  to  víc  vděčná.  Žila 
jsem  v  naivní  představě,  že  vztah  zna-
mená jen hezké věci, ale nedošlo mi, že 
je na něm potřeba i pracovat a naučit se 
být tolerantní, umět udělat kompromis 
a nestavět do popředí jen sebe.

Taky jsem si myslela, že až člověk na-
jde toho svého druhého člověka, dokáže 
být teprve kompletně šťastný, což prostě 
nejde. Už do toho vztahu musí jít člověk 
jako  šťastná  a  naplněná  bytost  a  neče-
kat,  že  jej  ten  druhý  zachrání.  Celá  ta 
životní epizoda mě formovala do takové 
osoby,  kterou  teď  můžu  být,  a  přede-
vším mě vrátila k Bohu a naučila mě se 
na Něj dívat úplně jiným pohledem.

Katko, jaká byla tvoje cesta k Bohu?
Moje cesta k Bohu nebyla vůbec pří-

močará,  naopak  byla  komplikovaná 
v  důsledku  mých  špatných  rozhodnutí 
a tvrdohlavosti, kvůli které jsem si mu-
sela sáhnout až na dno, což mě „donuti-
lo“ se opravdu pokořit.

Uvěřila jsem, když mi bylo patnáct let 
a nechala jsem se pokřtít rok na to. V tu 
dobu to bylo opravdové a nechci určitě 
zpochybňovat to, že  jsem věřila, že mě 
Bůh zachránil. Ale do té doby  jsem ni-
kdy  nezažila  nějakou  špatnou  zkuše-
nost,  ve  které  bych  opravdu  na  vlastní 
kůži pocítila, že já nejsem nic a že Bůh 
je  živým  Bohem,  bez  kterého  nemůžu 
žít. Z toho důvodu ani můj vztah k Bohu 
nebyl tak vřelý, ale byl takový naučený 
a vznikl spíše racionálně.

V době chození s Honzou jsem se od 
Boha  vzdálila  opravdu  hodně  daleko 
a  byla  jsem  skoro  jak  nevěřící  člověk. 
Do  sboru  jsem  sice  pořád  chodila,  ale 
spíš jen ze setrvačnosti a taky jsem ne-
chtěla  doma  vyvolávat  další  problémy. 
Ale  nijak  to  ke  mně  nepromlouvalo, 
nijak  se mě  to nedotýkalo. Teď zpětně 
si říkám, že je až děsivé, jak jsem proti 
tomu byla „odolná“ a jak moc mě láska 
k člověku dokázala zaslepit.

Největší  zlom  přišel  v  okamžik,  kdy 
se Honza se mnou rozešel. Bylo to pro 
mě nečekané a bolestivé. A tak jsem do 
té  prázdné  díry,  která  mi  po  rozchodu 
v srdci vznikla, pozvala Boha a nechala 
ho, aby všecko přikryl svojí láskou. Bylo 
to to nejlepší řešení, co jsem mohla udě-
lat. Samozřejmě to byl proces, kdy jsem 
Bohu všechno říkala a svěřovala, i když 
mě to strašně bolelo. Ale Boží  láska ve 
mně postupně uzdravila všechna zraně-
ní a naučila mě odpustit věci, které jsem 
předtím sama odpustit nezvládla.

Bůh  mě  přijal  zpátky  k sobě,  i přes 
všechno,  co  jsem  pokazila,  a to  mi  víc 
než cokoli jiného ukázalo, že Bůh se ne-
ohlíží na naše selhání a nechce náš život 
žádným  způsobem  omezovat.  Zjistila 
jsem,  že  právě  v Něm  je  ta  největší 
svoboda,  kterou  ve  světě  nenajdu  a že 
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jen  s Bohem  se  dá  žít  plnohodnotný 
a pestrobarevný  život.  A hlavně  Boží 
pokoj,  který  jsem  začala  postupem 
času  prožívat,  mi  pomohl  všechno 
překonat  a dát  mi  jistotu,  která  není 
postavená na lidech, ale na Bohu. Díky 
tomu jsem mohla začít žít život, který 
se Bohu líbí, ale ne proto, že bych měla, 
ale proto, že chci a dává mi to konečně 
smysl.

Trochu mě mrzí, že  jsem Boha sku-
tečně  poznala,  když  mi  bylo  nejhůř, 
a  ne  v  situacích,  když  jsem  se  měla 
dobře  a  byla  šťastná.  Ale  asi  to  pro 
mě byly okamžiky, kdy ke mně mohl 
Bůh  nejlépe  promlouvat.  A  celkově 
tuto zkušenost vnímám jako něco, pro-
střednictvím  čeho  můžu  Pánu  Bohu 
sloužit  –  dal  mi  do  srdce  pochopení 
pro ostatní  lidi, kteří  si  tímto prochá-
zí. Můžu touto zkušeností ukazovat na 
Boha dalším lidem, ať už tady v časopi-
se, v rozhovorech s lidmi nebo třeba ve 
vedení mládeže.

Studuješ práva. Byl to vždy tvůj sen, 
být právničkou?

Na  práva  jsem  se  rozhodla  jít,  pro-
tože  jsem  ke  konci  gymnázia  vůbec 
nevěděla,  co  bych  měla  v  životě  dě-
lat  za  zaměstnání,  a taťka  mi  řekl,  že 
právníci budou vždy potřeba. Můj sen 
to  tedy  nebyl,  ale  studium  mě  baví 
a myslím,  že  mít  vystudovaná  práva 
se  hodí,  i kdybych  nakonec  dělala 
něco  jiného.  Upřímně  ani  teď  moc 
nevím,  čím  bych  se  chtěla  živit  a co 
konkrétně  by  mě  bavilo.  Chtěla  bych 
pomáhat  lidem,  což  dělám  v podstatě 
i teď v rámci brigády, a to mě do určité 
míry  naplňuje.  Ale  jakým  způsobem, 
to ukáže čas. Rozhodně nejsem člověk, 
jehož cílem by byla úspěšná vrcholová 
kariéra, ale spíš rodinný život a taková 
celková spokojenost v životě.

Je před tebou něco, nač se těšíš?
Já se pořád na něco těším. V součas-

né době se těším, až budu mít dokonče-
ný semestr. Těším se, až budeme moct 
jet někam k moři nebo do zahraničí na 
výlet. Těším se, až přijde jaro, všechno 
začne kvést a budeme si moct dát kávu 
s dortíkem venku. Ale celkově se těším 
na všechno, co mi život přinese.

A to je tečka za naším povídáním. 
Katko, děkuji za trpělivost s mými 
otázkami i za tvou upřímnost a otevře-
nost.

* Jméno změněno

Uplynulý  rok  2020  zhodnotili  naši 
přední  politici  tak,  že  to  nebyl  šťastný 
a  příjemný  rok,  kdy  se  daří  vše,  čeho 
se  dotkne  lidská  ruka,  ale  naopak  to 
byl  rok  poznamenaný  epidemií  COVI-
Du-19, kdy pokusy zabránit jeho šíření 
byly někdy úspěšnější  a  jindy úspěšné 
méně. Na naši bezmocnost ukazují i po-
čty  nakažených  a  zemřelých.  A  byl  to 
rok, který zasáhnul do života i nás křes-
ťanů, a to minimálně v tom, že jsme se 
nemohli scházet ke shromážděním tak, 
jak jsme byli až doposud zvyklí.

Ten  maličký,  lidským  okem  nepo-
střehnutelný  CORONAVIRUS,  zasáh-
nul  průmyslovou  výrobu,  obchody, 
pohostinství,  ubytovací  služby,  a  co  je 
zvláště  bolestivé,  i  školní  výuku.  A  to 
v  širokém  rozsahu  od  škol  základních 
až po univerzity, kdy tyto školy byly nu-
ceny přejít na distanční výuku.  Jaké to 
přinese ztráty, není ještě vyčíslené a ani 
nemůže  být,  protože  vlny  pandemie 
stále pokračují v silnějších a slabších vl-
nách. Optimisté připouštějí, že k ukon-
čení  šíření  této  nákazy  by  mohlo  při-
spět  všeobecné  globální  proočkování. 
Ale  kdo  ví?  Zde  si  spíše  musíme  klást 
otázku, zda zdravotníci, kteří  se starají 
o  nemocné,  vydrží  fyzickou  a  psychic-
kou  vyčerpanost  z  pracovního  náporu, 
kterému  jsou  vystaveni.  A  tak  i  jejich 
řady řídnou, protože i oni jsou náchylní 
k tomu se nakazit a onemocnět.

A  tak  na  pořadu  dne  je  psychická 
únava,  která  si  vybírá  svou  daň!  Kolik 
měsíců  jsou  už  hlavním  předmětem 
zpráv  ve  sdělovacích  prostředcích  po-

Neboj se ni lekej!

čty  nakažených  a  počty  zemřelých. 
A  k  tomu  neustálé  připomínání  hygie-
nických zásad (s kterými nelze než sou-
hlasit a podpořit je). Jsou to ta 3R, která 
mají zamezit šíření nákazy. Toto vše má 
samozřejmě vliv na psychiku těch, kteří 
okolo  sebe  vidí,  jak  ta  nákaza  prochá-
zí  celou  populací.  A  tomuto  vlivu  na 
psychiku  se  nevyhneme  ani  my,  kteří 
patříme Pánu Ježíši. I my můžeme pro-
padnout skepsi s depresí, kterou vyvolá 
obava  z  šířícího  se  přístrachu  noční-
ho  (Ž 91,5),  (v  ekumenickém překladu 
„z hrůzy noci“ a ve studijním překladu 
„nočního  děsu“)  –  v  tomto  případu  to 
může být strach z nákazy COVIDem-19. 
Ale žalmista povzbuzuje tím, že použí-
vá  imperativ:  „Nebudeš se bát, nebudeš 
se lekat!“  té hrůzy a strachu, která  jsou 
obsažena v těchto dvou slovech. Vždyť 
tato zdánlivá hrůzná beznaděj z šířící se 
pandemie se netýká toho „kdož v skrýši 
Nejvyššího přebývá, neboť takový v stínu 
Všemohoucího odpočívati bude.“  (Ž  91,1) 
Hospodin chce být útočištěm a hradem 
těm, kteří do Jeho rukou vloží svou na-
ději.  Stále  si  musíme  připomínat,  že 
naše  naděje  a  s  ní  i  naše  budoucnost 
je v Božích rukách (Ž 31,15.16). Jak dů-
ležité  je proto v  této době mít  stále na 
paměti  to,  že  patříme  svému  Pánu,  na 
Něhož se můžeme spolehnout i v těchto 
těžkých  chvílích,  a  u  Něho  pak  hledat 
sílu  a  oporu,  kterou  On  nabízí  tomu, 
kdo k Němu přistupuje v pokorném vě-
domí své slabosti.

Josef hudousek
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Mnoho lidí, a to i nekřesťanů, se mod-
lí, ocitnou-li se ve složité situaci. Často 
si říkají: „Už nám nezbývá nic jiného 
než se modlit, aby to dobře dopadlo.“ Je 
však otázkou, jak a ke komu se modlit, 
aby to mělo smysl, aby naše modlitba 
byla vyslyšena.

Nejlépe  je  jít  s  otázkami:  „Proč, jak 
a kde se modlit“  přímo  ke  zdroji.  Není 
lepšího  příkladu  v  Bibli  než  to,  jak  se 
modlil a co o modlitbě řekl náš Spasitel 
Pán  Ježíš.  Lišil  se  ale  od  svých  vrstev-
níků. Modlil se zcela pravidelně. Avšak 
jinak, než to činívali farizeové, stávající 
na nárožích uprostřed městského ruchu 
s  modlitebními  řemínky  na  ruce  a  na 
čele  a  odříkávající  zbožné  formulky. 
Pán  Ježíš  zmizel  do  soukromí  (někam 
na kopec, kde byl klid) a tam mluvil se 
svým Otcem. Pán Ježíš se vůbec mnoh-
dy  modlíval  o  samotě.  Někdy  si  vzal 
s  sebou  i  své  učedníky  (Petra,  Jakuba 
a Jana) a modlil se (na hoře proměnění, 
na Olivové hoře a jinde).

A když se tak modlil, jeden z učední-
ků o tom přemýšlel. Říkal si: „To je přece 
jiné, než to dělají ostatní.“  Uvědomil  si, 
že i Jan Křtitel je mužem modlitby a že 
své učedníky také učil se modlit. A tak 
prosí: „Pane, nauč nás modlit se.“ Možná, 
že  to  bylo  při  kázání  na  hoře,  protože 
evangelista Matouš tuto událost, včetně 

modlitby „Otče náš“, uvádí právě v této 
souvislosti.

Pán Ježíš vyslyšel jeho prosbu a uká-
zal učedníkům, jak se mají modlit. Pra-
vá modlitba je jiná, než jak si to mnoh-
dy lidé představují.

Proč se modlit?
„A když se modlíte, nebuďte jako pokryt-

ci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na 
nárožích, aby byli lidem na očích; amen pra-
vím vám, už mají svou odměnu.“ (Mt 6,5)

Důvodů  k  modlitbám  je  celá  řada. 
Nám lidsky nejbližší je, že se modlíme, 
když něco, s čím si nevíme rady, potře-
bujeme vyřešit. Na tom není nic špatné-
ho. Bible nám přece říká: „Až mě potom 
budeš v den soužení volat, já tě ubráním 
a ty mě budeš oslavovat.“ (Ž 50,15) Může-
me mu také svěřovat svůj život: „Netrap-
te se žádnou starostí, ale v každé modlitbě 
a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti 
Bohu.“ (Fp 4,6)

Když pak Pán Ježíš ukázal učedníkům 
ve svém Kázání na hoře vzor modlitby 
(Otče náš), ukázal jim nejen předměty, 
za něž se máme modlit, ale i jejich pořa-
dí. Těmito tématy jsou: Boží sláva, naše 
každodenní  potřeby,  vyznání  hříchů 
a prosba o ochranu před zlým. Důleži-
té  je,  být  si  vědom,  že  součástí  našich 
modliteb má být také projev úcty před 

Stvořitelem (posvěcení jeho jména, pří-
chod jeho království a uznání jeho vůle 
na nebi i na zemi). To je důležitý prvek 
modlitby.  Tak  to  Pán  Ježíš  vysvětloval 
i Samařance u Jákobovy studny: „Věř mi, 
ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít 
Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě… již 
je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, bu-
dou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec 
si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je Duch 
a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu 
a v pravdě.“  (J 4,21.23-25) Starší překla-
dy, jako kralický či prof. Roháčka, mlu-
ví  o  modlitbě.  Naše  modlitby  mají  být 
provázeny úctou vůči Pánu Bohu, mají 
být také vůči Pánu Bohu pravdivé. Kéž 
by  v  našich  modlitbách  zazněla  také 
vděčnost a chvála našemu Pánu. Mnoh-
dy jsou totiž naše modlitby spíše sezna-
mem  věcí  do  supermarketu.  Dobrým 
zvykem je Bohu poděkovat za projevená 
dobrodiní.  Nezapomínáme  poděkovat 
za vyslyšené modlitby?

„A když se modlíte, nebuďte jako 
pokrytci: ti se s oblibou modlí 

v synagógách a na nárožích, aby byli 
lidem na očích; amen pravím vám, 

už mají svou odměnu.“ (Matouš 6,5)

Pán  Ježíš  ale  uvedl  i  důvod  modlit-
by, který není v pořádku, a to pro jeho 

Modlitba



17ŽIVÉ SLOVO

biblické pojmy

ToMÁš Pala

motivaci, proč se vlastně modlíme. Jsou 
lidé, pro něž je modlitba (ať už vědomě 
či nevědomky) prezentací vlastní zbož-
nosti. Modlí se sice, ale  jejich cílem ve 
skutečnosti  není  hovořit  s  Bohem,  ale 
ukázat  svou  zbožnost.  Proto  potřebují 
svědky, diváky, aby byli lidem na očích. 
Pán Ježíš to uvedl konkrétně na příkla-
du modlitby  farizea a  celníka  (L 18,10-
14). Takto se nikdy modlit nemáme.

Modlitba  je  rozhovor  s  Bohem,  ne 
s  lidmi.  Nikdy  nesmíme  zapomenout, 
že hovoříme se svým Stvořitelem a Pá-
nem. To samozřejmě veřejnou modlitbu 
nevylučuje, i ta má v životě křesťanů ur-
čitě své místo, ale vždy jde o její obsah, 
nikdy o naši prezentaci.  Jinak platí  to, 
co  řekl  Pán  Ježíš:  „Už mají svou odmě-
nu.“ Jejich odměnou je jen obdiv a úcta 
lidí, a to je žalostně málo. Bůh takovou 
modlitbu nepřijímá. Nebyla totiž určena 
jemu, ale jiným - okolním lidem. Jak je 
to s našimi modlitbami?

Modlitba v skrytu
„Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, 

zavři za sebou dveře a modli se k svému 
Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který 
vidí, co je skryto, ti odplatí.“ (Mt 6,6)

Pán Ježíš nám ukazuje, že modlitba je 
především náš soukromý rozhovor s Bo-
hem. Proto má být o samotě. Jednak aby 
nás nic nerušilo a neodvádělo od toho, 
co  chceme  Pánu  Bohu  říci,  a  jednak 
také proto, že jde většinou o naše sou-
kromé věci, kterými nemusíme a někdy 
ani  nemůžeme  zatěžovat  jiné.  (Něco 
jiného  jsou  společné  zájmy  a  potřeby 
církve – tam má společná modlitba své 
místo).

Jsou situace, kdy nám nikdo nerozu-
mí, nikdo z lidí nás nedovede pochopit 
a ani nevidíme možnost, že by nám ně-
kdo  mohl  účinně  pomoci.  Tu  je  právě 
třeba zavřít dveře své komůrky za sebou 
a vylít svou duši Pánu Bohu.

Mnozí křesťané na vojně nenašli jiné 
místo k rozhovoru s Pánem Bohem než 
na  záchodě.  Možná  se  vám  to  zdá  být 
nedůstojné,  ale  pro  něho  ne.  Vidí  věci 
jinak než my lidé, protože se dívá k srd-
ci.  Pán  Bůh  slyší  člověka  i  tam.  On  ví 
o všem. Vidí  to, co  je skryto. A zkuše-
nosti těchto bratří? Pán Bůh je předivně 
vyslechl. Odplatil  jejich věrnost. A od-
platí i tu naši.

Kéž tuto svou výsadu ve svém životě 
využíváme. Můžeme se modlit kdykoliv 
a kdekoliv. Nejen v kostele  či na něja-
kém  „posvátném  místě“.  Nepotřebuje-

me čekat na úřední hodiny ani na spo-
jení  s ním. Slyší vždy, ve dne  i v noci, 
upřímné  volání  těch,  kdo  k  němu  při-
cházejí. Nehrozí nám, že by bylo volané 
číslo obsazeno nebo že by nebyl signál.

Veřejná modlitba
Bible  hovoří  také  o  společných, 

tedy  veřejných  modlitbách.  I  k  těm 
jsme  v  Bibli  vyzýváni.  Příkladem  jsou 
např. společná modlitební shromáždění 
věřících ve Sk 1,14. Společné modlitby 
jsou zmíněny také v Sk 2,42, po výhrůž-
kách  a  výslechu  velekněžími  (Sk  4), 
modlitba  církve  za  Petra  (viz  Sk  12,5), 
před vysláním Barnabáše a Saula na mi-
sijní cestu (Sk 13,3). Jistě bychom v Bib-
li našli další příklady toho, jak se první 
křesťané společně modlívali. I v listech 
apoštolů  jsou  věřící  vyzýváni  k  tomu, 
aby se společně modlili.

„Při modlitbě pak nemluvte 
naprázdno jako pohané; oni si myslí, 

že budou vyslyšeni pro množství 
svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť 
váš Otec ví, co potřebujete, dříve než 

ho prosíte.“ (Matouš 6,7.8)

Budeme-li  se  modlit  společně,  jako 
církev prosila za Petra ve vězení, bude-
me moci prožít zázrak vyslyšení našich 
modliteb.  Je  smutnou  zkušeností,  že 
právě společným modlitebním zápasům 
církve křesťané věnují nejmenší pozor-
nost.

Jak se modlit?
„Při modlitbě pak nemluvte naprázdno 

jako pohané; oni si myslí, že budou vysly-
šeni pro množství svých slov. Nebuďte jako 
oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve 
než ho prosíte.“ (Mt 6,7.8)

Mnohdy  se  dostaneme  do  situace, 
kdy  ani  nevíme,  jak  se  máme  modlit. 
Jsou lidé, kteří v takové situaci sáhnou 
po psaných modlitbách jiných lidí. Mys-
lí-li to upřímně, Pán Bůh vyslyší i tako-
vou modlitbu. V kalendáři Dobrá setba 
jsem si na toto téma přečetl krásný člá-
nek  „Můžeš mi napsat tu modlitbu?“  Tak 
oslovil jeden z posluchačů bratra, který 
míval zvyk modlit se s lidmi, které při-
šel povzbudit.1 Ale náš Pán nás učí,  že 
máme  prostě  a  jednoduše  Pánu  Bohu 
říci, co máme na srdci. Není k tomu tře-
ba  vznešených  a  patetických  slov.  Ne-
máme si myslet,  že Pána Boha  „umod-
líme“ spoustou slov a délkou modlitby, 
jak si  to představují někteří  lidé. Mod-
litba také není odříkání naučené básnič-
ky, ale vylití srdce před Pánem Bohem. 
Proto nepotřebujeme kuličky, abychom 
měli  přehled,  kolikrát  jsme  co  řekli, 
nepomohou  nám  modlitební  mlýnky, 
které by se modlily za nás, praporce, ani 
nic  podobného.  Nepotřebujeme  žádné 
modlitební fráze a kouzelné formulky.

Náš Otec přece ví, co potřebujeme. Ví 
to mnohem dříve, než ho oslovíme. Tak 
to vyznává žalmista: „Ještě nemám slovo 
na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno.“ 
(Ž 139,4) Ale jde mu o to, aby naše srd-
ce bylo vůči němu upřímné a pravdivé. 
Stejně  jako  pozemští  rodiče  čekají  na 
vyjádření svého dítěte, i když tuší, co si 
přeje, stejně tak očekává i náš nebeský 
Otec,  že  mu  svou  prosbu  v  důvěře  vy-
jádříme.  Zcela prostými  a  jednoduchý-
mi  slovy,  tak  jak  mluvíme  normálně 
a běžně s ostatními lidmi. Kéž jen tuto 
výsadu hovořit s Tvůrcem vesmíru vyu-
žíváme.

1  Dobrá setba 19. 11. 2020
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nu z nich jsou čtenáři schopni rozeznat 
na minule  i nyní přiložených (většinou 
dobových) fotografiích a všichni (včetně 
desítek  nejmenovaných  spolupracov-
níků  z  celého  Československa)  si  jistě 
znovu zaslouží naši vděčnost.

JAK se na zpěvníku PNŽ 
pracovalo
a) Pod ochranou Nejvyššího  (před  ko-

munistickými  úřady,  při  častém 
a dlouhém cestování autem, ochrana 
rodin a služby i zdraví, moudrost při 
rozhodování  o  jednotlivých  písních 
i celém zpěvníku atd.).

b) Návazně na práci předchůdců ve 
zpěvníku Písně staré a nové (PSN).

c) Týmově ve velkém i malém rozměru, 
jak  lze  vyčíst  z  předchozího  odstav-
ce „KDO“. Každá píseň měla (a stále 
má) svůj rozsáhlý průvodní list. Když 
je  dnes  nezaujatý  čtenář  podrobně 
pročítá,  možná  oprávněně  namítne, 
že do návrhové části písní bylo zapo-
jeno až příliš mnoho jednotlivců, pro-
tože o  to náročnější bylo pak rozho-
dování zodpovědných redaktorů. Ale 
nelitujeme toho, protože i to patří ke 
stylu a atmosféře v bratrském hnutí.

d) Opatrně a citlivě ve vztahu k výběru 
a konečné úpravě jednotlivých písní 
(alespoň jeden příklad: porovnejte si 
původní a nové řešení textu i hudby 
u  písně  „Nechť  nám  srdce  plní  ra-
dost“ – PNŽ 310 a PSN 141).

e) Koncepčně  ve  vztahu  k  praktičnos-
ti  celého  zpěvníku  (důležitý  formát 
zpěvníku,  čitelnost  zejména  not, 
příprava každé stránky pro tiskárnu, 
rejstříky apod.).

f) Komplexně  –  technicky  i  graficky, 
teoreticky i prakticky (biblicky i od-
borně), pro dospělé  i děti, pro shro-
máždění  běžná  i  mimořádná,  pro 
zpěváky a hudebníky méně i více vy-
spělé,  průběžná  příprava  vzorových 
nahrávek atd.

g) Úsporně  (biblový  papír,  využití  za-
hraniční pomoci přes řadu z toho vy-
plývajících  komplikací,  samostatně 
vytištěná část „D“ zpěvníku pro děti 
a rodinu atd.).

ZPĚV duchem i rozumem
2. část

V minulém čísle našeho časopisu (4-
2020) – a v souvislosti se 40. výročím po-
užívání zpěvníku PÍSEŇ NOVÉHO ŽIVO-
TA (PNŽ) v českých Křesťanských sborech 
- byla uvedena první část úvah a vzpomí-
nek jednoho z redaktorů zpěvníku (zejmé-
na něco o historii, důvodech, okolnostech 
i době jeho vzniku). Nyní následuje dokon-
čení těchto informací a úvah.

KDO se na přípravě zpěvníku 
podílel

Jako  zodpovědní  redaktoři  jsme  na 
zpěvníku PNŽ pracovali Miroslav Venc 
starší (Jeseník) a Milan Michalko starší 
(Ostrava).  Bez  našich  manželek  Marie 
a Daniely  (vytvářejících potřebné záze-
mí) by se taková práce samozřejmě ne-
dala vykonat. Svou dlouholetou technic-
kou spoluprací a obětavostí pak vynikli 
především  Věra  Šťastná-Hortová,  Ján 
Michalko  a  gramatička  Věra  Hanková 
(tehdy všichni z Ostravy nebo okolí).

Hlavní  spolupracující  poetkou  byla 
Lydie  Novotná-Šubčíková  (Prostějov), 
ale významně se na tvorbě či úpravě tex-
tů písní podílel i Karel Kořínek (Praha). 
Jako  hlavní  kontrolor  hudební  stránky 
(a  autor  mnoha  harmonizací)  působil 
Ivan  Valenta  (Bratislava),  ovšem  důle-
žitými  spolupracovníky byli  i  Ján Rosa 
a  Milica  Kailingová  (oba  z  Bratislavy). 
Velikou  roli  při  posuzování  textů  pís-
ní  měla  biblická  komise,  v  jejímž  čele 
zpravidla působil Josef Slepánek (Pros-
tějov), ale v  této oblasti  je nutno uvést 
také  jména  Eduard  Ulahla  (Zlín)  a  Ján 
Ostrolucký (Ostrava).

Důležitou stránkou zpěvníku PNŽ je 
rovněž  jeho grafická podoba,  takže sa-
mostatnou větu a obdiv musíme a chce-
me věnovat akademickému malíři Jaro-
slavu  Kapcovi  (Havířov).  A  stejně  tak 
si  to  v  jiné  oblasti  zaslouží  i  Siegfried 
Reh (Wiedenest), který se postaral o or-
ganizaci  a  financování  tisku  zpěvníku 
(přičemž  je  nezapomenutelná  jeho  lás-
ka k věřícím v Československu, dlouho-
době  prokazovaná  např.  každoročními 
povzbuzovacími  návštěvami).  Fotogra-
fie všech jmenovaných nejsme schopni 
do tohoto příspěvku začlenit, ale větši-

Jaroslav 
Kapec 
ve svém 
ateliéru

Věra Hortová (Šťastná) 2020

Ivan Valenta 2015

Marie Vencová
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h) S plným nasazením a důsledně 
(u  většiny  velkých  projektů  v  křes-
ťanském prostředí nebývá tak těžké 
něco začít, ale „dotáhnout to do kon-
ce“…).

Čtyřicet let
V Bibli je číslovka „čtyřicet“ uváděna 

mnohokrát,  ale  pro  naše  „zpěvníkové 
výročí“  snad  můžeme  s  vděčností  po-
užít  například  přirovnání,  že  „…za dnů 
Gedeónových žila země v míru po čtyřicet 
let“  (Sd  8,28)  a  ze  známého  putování 
izraelského národa pak prohlášení Ne-
hemjáše  (9,21) o Hospodinovi, že „…po 
čtyřicet let ses o ně na poušti staral, nic jim 
nescházelo“.

Formu  provedení  PNŽ  mimořádně 
kladně  ovlivnil  tzv.  Červený  zpěvník 
„Piesne duchovné“,  vydaný  „Konvencí 
čsl.  baptistů  v  Americe  a  Kanadě“  už 
v r. 1947 (!!!). Téměř zákonitou skutečnos-
tí rovněž je, že i všechny známé samizda-
tové  mládežnické  zpěvníky  z  druhé  po-
loviny  minulého  století,  které  příznivě 
ovlivňovaly generace tehdejší křesťanské 
mládeže,  byly  vydány  především  jako 
notové. Například Hrstka písní mládeže, 
Konvalinky  (sestavil  Miroslav  Osouch), 
Zvučí, zvučí duše má, Z mého srdce (Mi-
lan Macháček a KřSb Vsetín 1969 – tento 
zpěvník na svém speciálním psacím stro-
ji technicky připravila Helena Balandová) 
a mnohé další.

Celkově  snad  můžu  říct,  že  zpěvník 
Píseň  nového  života  významně  přispěl 
k  zásadnímu  zkvalitnění  zpěvu  při 
shromážděních  Křesťanských  sborů 
v  ČR.  O  tom  svědčí  nejen  zkušenosti 
pamětníků,  ale  stačí  v  současnosti  na-
vštívit jakékoliv střední nebo větší shro-
máždění  či  konferenci  a  zaposlouchat 
se  (nebo  zapojit)  do  společného  zpěvu 
(samozřejmě  ta  změna  k  lepšímu  není 
jenom zásluhou PNŽ). Nejenom uživa-
telé  zpěvníku,  ale  i  my  jako  redaktoři, 

jsme  si  vědomi  jeho 
mnoha  nedostatků 
(např.  chybějící  abe-
cední  seznam  všech 
550  písní,  asi  zbyteč-
ná  systémová  tvorba 
nových zkratek biblic-
kých  knih,  chybějící 
rejstříky  autorů,  pře-
dimenzované  některé 
pasáže závěrečné části 
E,  atd.).  Omlouvá-
me  se  a  za  trpělivost 
s překonáváním všech 
překážek děkujeme.

Předcházející  zpěv-
ník  „Písně staré 
a nové“  (z  něhož  jsou 
do  PNŽ  převzaty  více 
než  dvě  třetiny  písní) 
sloužil  svému  účelu 
cca  45  let,  takže  náš 
„jubilant“ má ještě stá-
le co dohánět…

Co dál?
Třicet  posledních 

let  přineslo  řadu 
změn  skoro  do  všech 
oblastí  společenské-
ho  života  –  a  také  do 
společného  zpěvu  ve 
shromáždění  křesťa-
nů. Bez řádné analýzy 
a  diskuse  by  nebylo 
seriózní a správné po-
kusit se vyjmenovávat 
plusy a mínusy těchto 
změn.  Nezměnitelná 
ale zůstává úloha spo-
lečného zpěvu dle Pís-
ma: „… se vší moudrostí 
se navzájem učte a na-
pomínejte…žalmy, chvá-
lami a zpěvem, jak vám 
dává Duch“ (Koloským 

Z PNŽ se nadšeně zpívá i jinde než v Křesťanských sborech

Zleva Miroslav Venc, Milica Kailingová, 
Ján Rosa, Ľubomír Vyhnánek

Náznak řešení textového zpěvníku

Garanti – zleva Karel Kořínek, Josef Slepánek, 
Siegfried Reh
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Z modlitby už
nemám strach

Na  jednom z mých prvních křesťan-
ských pobytů před pětadvaceti  lety mi 
utkvěla  v  mysli  krátká  věta,  která  mě 
provází dodnes: „Modlitbou čas neztratíš 
a nikdy ji neodkládej.“  Na  začátku  cesty 
víry dostane  člověk mnoho  rad a pou-
čení, co a jak má dělat a jak se chovat.

Jsou to dobré rady, ale život každého 
z nás  je tak klikatý, že ne vždy to úpl-
ně  sedne.  Jak  se  s  tím  pak  vypořádat, 
když se mi stalo i to, že jsem práh svého 
domu  překročila  bez  modlitby?  Nebo 
když  jsem někam spěchala, měla malé 
děti  a  nestíhala  jsem?  Pocity  viny  se 
po  letech  kupily  a  já  ty  „zapomenuté“ 
modlitby pak doháněla všelijak. Po čase 
mé  modlitby  začaly  mít  celkem  stejný 
scénář  –  děkování,  vyznání,  prosba. 
Dostala jsem se do zajetých kolejí a už 
jsem myslela, že je vše ok, že už jsem se 
polepšila. „Není to ale jen můj monolog?“, 
říkala jsem si. Je to takové hezké, uhla-
zené, nic zvláštního se neděje…

„Modlitbou čas neztratíš 
a nikdy ji neodkládej.“

Tohle  nejsem  já,  uvědomila  jsem  si. 
Chtěla  bych  mít  v  modlitbě  vztah  se 
svým Bohem, ne se upínat na hodnoce-
ní toho, jestli  jsem dnes splnila a jestli 
to bylo dobré. Přišel zlom a já si řekla, 

že  se  už  nebudu  bát  těch  obviňujících 
myšlenek,  že  vystoupím  ze  svého  zvy-
ku – stereotypu a budu pozorovat, co se 
bude dít.

Ulevilo  se  mi.  Najednou  jsem  se  bě-
hem  dne  ve  svých  myšlenkách  rozpo-
vídala  se  svým  Bohem.  A  přijala  jsem 
uklidnění, že jsme spolu stále ve spoje-
ní.  I  když  někdy  nestíhám.  Měla  jsem 
z toho radost. Dokonce jsem se i jednou 
ráno  vzbudila  a  v  mysli  se  ptala  Pána 
Ježíše:  „Pane, jakou jsi měl dnes věčnost, 
když jsem spala? Kolik lidí k Tobě muselo 
dnes v noci volat… Kolik jsi prošel cest, ra-
dostí a smutků s lidmi?“ Hm, napadlo mě 
se  Ho  jen  zeptat:  „Čím Ti dnes já můžu 
udělat radost?“

To  byla  moje  ranní  modlitba  ještě 
v  posteli.  A  vím,  že  to  stačilo.  Byl  to 
krásný start do nového dne. To už pak 
jen člověk přemýšlí během dne o Pánu 
Ježíši,  lidech  kolem,  prostě  o  světě,  ve 
kterém  žije.  Skutky  lásky,  radosti,  po-
moci,  naslouchání,  praktické  pomoci 
pak už vidíte na každém kroku a vnímá-
te, jak jste si se svým Pánem blízko, jak 
jde tím dnem prostě s vámi.

Modlitba  je  vztah.  Už  z  ní  nemám 
strach. Už vím, že můžu cokoliv. Klidně 
si  i postěžovat  a  taky otevřít  své  srdce 
a emoce (i ty nedobré) dokořán. A jsou 
dny,  kdy  jsem  ráda  ve  svém  pokojíku, 
zavřu dveře a soustředěně, nahlas a ně-
kdy  i  s  pokrytou  hlavou  se  modlím  – 
chválím,  vyznávám  a  prosím.  Modlím 
se  při  čtení  Božího  slova,  rozmlouvám 
s Ním nad jednotlivými pasážemi, ptám 
se nebo jen přemýšlím a mlčím. I tohle 
je moje modlitba s Ním.

Někdy  i  v  lese pozoruji koruny stro-
mů,  pohybujících  se  ve  větru  všemi 
směry,  a  představuji  si  vánek  Ducha 
svatého,  který  vane,  kam  chce,  a  že 
tak je to i s námi a Bohem, a přijímám 
tuto  chvíli  jako  čas  strávený  v  modlit-
bě. A víte, co se mi stává? Že se z  lesa 
vracím s úsměvem na rtech a s pokojem 
v srdci, že jsem s Ním mluvila nebo Ho 
zahlédla. On  je  totiž  i  tam v korunách 
stromů, ve větru, všude tam, kde to žije.

3,16). Jan Amos Komenský to upřes-
nil takto: „Obzvláště pak má býti pěs-
tován svatý zpěv v chrámích, a to jak 
před kázáním Božího slova, tak i po ká-
zání, protože se tím rozněcují dary Du-
cha svatého. Zpěv před kázáním slouží 
k nastrojení a rozhorlení srdcí pro Boží 
službu, po kázání pak srdce dotčené Bo-
žím slovem má Pána Boha chváliti ještě 
vroucněji“.  A  zdůrazňuje,  že  podle 
Žalmu  92  je  to  povinnost  pro  kaž-
dého, komu vládne v jeho životě ten 
Nejvyšší.

Osobně  předpokládám,  že  pro 
společný  zpěv  ve  shromážděních 
výhledově  už  nebudou  potřebné 
tištěné zpěvníky. Text písně se buď 
kvalitně a čitelně promítne na plát-
no nebo volnou plochu v čele shro-
mažďovací  místnosti  (to  je  běžné 
už  nyní),  nebo  si  jej  budeme  číst 
z příslušných aplikací na obrazovce 
svého mobilu (takovou aplikaci pro 
PNŽ v mobilu už mám i já).

Ze  zkušeností  jsem  ale  přesvěd-
čen, že pokud se má každý přítomný 
věřící do společného zpěvu aktivně 
zapojit, bez not to nepůjde. K tomu, 
aby  společný  zpěv  duchovních  pís-
ní  k  poctě  Pánu  přinášel  každému 
z  nás  takový  užitek,  na  jaký  má 
potenciál, k tomu už není třeba mít 
v  ruce  těžké  zpěvníky  s  čtyřhlasou 
harmonizací.  Hudbu  stačí  vyjádřit 
zapsáním  melodie  a  akordů  (sou-
částí zápisu je samozřejmě důležitý 
i rytmus). A když se to i s textem dá 
všem  účastníkům  společného  zpě-
vu  čitelně  k  dispozici,  bude  to  mít 
vysoce  funkční  a  nádherný  dopad. 
Hodně nedokonalou a pracovní (ale 
přitom reálnou) představu o podob-
ném řešení jsme jako redaktoři PNŽ 
měli  už  před  půl  stoletím,  jak  na-
značuje  přiložený  archivní  snímek. 
A pro dnešek a budoucnost je dosa-
žení  něčeho  podobného  vysloveně 
snadné.

Možná nastal čas k novému úko-
lu zodpovědných staršovstev našich 
sborů  -  začít  diskutovat  s  mladou 
a  střední  generací  věřících  a  spo-
lečně hledat Boží vůli, co se má dál 
dělat  se  starými  i  novými  písněmi 
a se společným zpěvem ve shromáž-
děních až do vytržení Církve Pánem 
Ježíšem Kristem.

Milan Michalko 
senior
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glosa

JÁn Číž

Občas, keď mám voľnú chvíľu, preze-
rám otcove staršie články a poznámky. Sú 
to veci, ktoré tvoril pred zopár desiatkami 
rokov, ešte v pred-počítačovej dobe. Niek-
toré sú naklepané na písacom stroji a niek-
toré zapísané len ručne. Aj keď sú to už 
naozaj dávne myšlienky, stále sú aktuálne, 
a tak som si dovolila niečo z nich vybrať aj 
pre čitateľov Živého slova.

Jana ČížovÁ

Nech sa raduje srdce tých, čo hľadajú 
Hospodina! Dopytujte sa na Hospodina 

a jeho moc, ustavične hľadajte jeho 
tvár! (Ž 105,3-4)

Hľadajte Hospodina
V Biblii nájdeme na viacerých miestach 

výzvy k hľadaniu. Jedna z nich je v 1. knihe 
kroník, kde si čítame: „Hľadajte Hospodi-
na a jeho silu; vyhľadávajte jeho tvár usta-
vične!“ (1Krn 16,11)

Tento citát je vybratý z Dávidovho chvá-
lospevu  pri  prenesení  truhly  zmluvy  do 
stánku. Centrom Dávidovej pozornosti bol 
Hospodin – Jeho meno sa stalo predmetom 
chvály a On sám cieľom hľadania. Predchá-
dzajúci verš hovorí o tom, že takéto hľada-
nie nakoniec prináša radosť: „Nech sa ra-
duje srdce tých, ktorí hľadajú Hospodina!“ 
(1Krn 16,10)

Radostné srdce je niečo, čo každý z nás 
potrebuje,  aby  zvládol  často  neľahký  po-
zemský život. Ak je teda radosť výsledkom 
hľadania  Hospodina,  pozrime  sa  naň  tro-
chu zbližša.

Hľadanie je veľmi častou činnosťou v ži-
vote človeka, pretože je tak Bohom stvore-
ný. Dokáže sa učiť a pozorovať predmety, 
vzťahy a udalosti, a najlepšie je, keď sa nad 
nimi zamýšľa vo svetle Biblie. Dávid nám 
v  tomto  odseku  Písma  radí  zamerať  naše 
hľadanie  na  Hospodina.  To  sa  však  môže 
zdať ako pomerne neurčitá, tak trochu abs-
traktná záležitosť. Uchopiť Hospodina ako 
takého nie je ľahké, a preto Dávid ponúka 
aj dva veľmi konkrétne body, na ktoré sa 
môžeme pri hľadaní zamerať. Hovorí o hľa-
daní  Hospodinovej  sily  a  Hospodinovej 
tváre.

Hľadajte Hospodinovu silu
Najskôr  sa  zamyslime  nad  hľadaním 

Hospodinovej sily.
Ľudstvo  sa  naučilo  vyhľadávať  a  využí-

vať rôzne sily (energie), ktoré sú obsiahnu-

té  v  prírode,  aby  znásobilo  alebo  úplne 
nahradilo  silu  človeka.  Ich  vyhľadávanie 
stálo  ľudí  mnoho  úsilia  a  rokov  bádania, 
a nakoniec zisťujú, že ich bádanie a vedo-
mosti nie sú neobmedzené a vo využívaní 
prírodných síl existujú limity.

V teba dúfajú tí, čo poznajú tvoje meno, 
veď ty, Hospodin, neopúšťaš tých, čo ťa 

hľadajú. (Ž 9,11)

Naproti  tomu  Hospodin  pri  používaní 
svojej  sily  žiadne  limity  nemá.  Nebránia 
Mu žiadne hranice, ktoré by Jeho silu ako-
koľvek  obmedzovali.  Hospodinova  sila  je 
nad všetkým, nad celým stvorením. Mož-
no jej nie vždy rozumieme a celkom iste ju 
naším rozumom nikdy neobsiahneme. Ale 
môžeme si byť istí, že jej majiteľ – Hospo-
din – rozumie, presne vie, ako s ňou naložiť 
a používa ju vždy v náš prospech. Hospo-
dinova sila sa stala nádejou Božieho ľudu, 
lebo  bola  pre  nich  reálnou  historickou 
skúsenosťou  (napr.  2M  15,1-2).  Hľadajme 
teda Hospodinovu silu, ktorá nemá žiadne 
obmedzenia ani hranice. Nespoliehajme sa 
na  človeka,  ktorý  sa  snaží  nejako  spútať 
a nedokonalo využívať prírodné sily.

Hľadajte Hospodinovu tvár
A teraz sa v krátkosti pozrime na hľada-

nie Hospodinovej tváre.
Od  času,  keď  sa  Adam  skryl pred tvá-

rou Hospodina (1M 3,8; ROH), je hľadanie 
Hospodinovej  tváre pre človeka nie práve 
prirodzené. Jedna – väčšia časť – ľudstva sa 
vybrala Kainovou cestou a odišli spred tvá-
re Hospodinovej (1M 4,16; ROH).

Našli sa však aj jednotlivci, ktorým bola 
Hospodinova tvár drahá, padali pred Ním 
na svoju vlastnú tvár a túžili vidieť tú Jeho. 
A  tak  hovorieval  Boh  napr.  s  Mojžišom 
tvárou v tvár, ako hovorí človek so svojím 
priateľom (2M 33,11).

Tento  priateľský  rozhovor,  ktorý  môže 
byť  zdrojom  povzbudenia,  usmernenia, 
múdrosti,  je  odmenou  za  čas  hľadania. 
Medzi  ľuďmi  to  tak  býva,  že  priatelia  sa 
stretávajú  a  znova  odchádzajú  za  svojimi 
povinnosťami.  Skutoční  priatelia  sa  však 
nerozídu natrvalo, ale vyhľadávajú spôso-
by, ako byť v kontakte čo najčastejšie. Ešte 
viac  to  platí  vo  vzťahu  človeka  s  Bohom. 
Hospodin síce nikam neodchádza, ale člo-
vek sa nie vždy dokáže sústrediť na viacero 
vecí súčasne a stáva sa, že sa od Hospodina 

HľadajteHospodina občas vzdiali kvôli práci, starostiam… Pre-
to  si  veriaci  človek  potrebuje  pripomínať, 
aby  kontroloval  svoje  spojenie  s  Bohom 
a neustále hľadal Jeho tvár.

Levíčatá môžu biediť a hladovať, ale 
tým, čo hľadajú Hospodina, nič dobré 

nebude chýbať. (Ž 34,11)

Hľadajte Hospodina ustavične
Hľadanie Hospodina nie je jednorazová 

vec  a  ani  sám  Hospodin  nedáva  človeku 
iba  jednu  šancu.  Hospodina  možno  hľa-
dať  a  vracať  sa  k  Nemu  opakovane.  Ako 
hovorí Dávid v spomínanom texte: „vyhľa-
dávajte jeho tvár ustavične!“  (1Krn  16,11) 
Nikdy a pre nikoho nie je neskoro, nikdy 
neminieme povolené pokusy pre obrátenie 
sa  k  Hospodinovi,  pre  hľadanie  Jeho  sily 
a Jeho tváre.

Hľadajte Hospodina celým srdcom
Aké  sú  podmienky,  aby  hľadanie  Hos-

podina bolo úspešné? Opäť sa pozrime do 
Písma, kde sám Hospodin hovorí: „Budete 
ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete 
hľadať celým svojím srdcom.“  (Jer  29,13) 
O Božom ľude sa tiež píše: „Všetci Júdovci 
sa radovali z tej prísahy, lebo prisahali celým 
srdcom, hľadali ho (Hospodina) s nadšením 
a on sa im dal nájsť. Tak im Hospodin zaistil 
pokoj od okolia.“ (2Krn 15,15)

Hľadajme  aj  my  Hospodina  celým  svo-
jím srdcom a s celou svojou chuťou! Boh sa 
k takémuto hľadaniu prizná a dá sa nájsť, 
ako to urobil u Izraelitov. Svedectvom Bo-
žej prítomnosti potom bolo, že národ mal 
pokoj zo všetkých strán. Aj nám Boh dáva 
pokoj  predovšetkým  v  otázke  odpustenia 
hriechov a  istoty večného života. Zároveň 
nám môže dať pokoj aj v bežnom každo-
dennom živote. Nie taký, ako si predstavu-
je tento svet, alebo ako si niekedy predsta-
vujeme aj my sami, ale Jeho zvláštny pokoj, 
ktorý sa nedá pochopiť ľudským rozumom 
a dokáže ochrániť  ľudské srdcia  (Flp 4,7). 
Ako  sme  v  úvode  spomenuli,  hľadanie 
Hospodina prináša aj radostné srdce (1Krn 
16,10).

Dajme  si  však  pozor,  aby  sme  s  hľada-
ním  Hospodina  neprestali.  Neuspokojme 
sa, že už sme raz Jeho tvár videli, už sme 
s Ním  raz mohli  viesť  rozhovor a už  sme 
kedysi  pocítili  Jeho  silu.  Vyhľadávajme 
Jeho  tvár  a  Jeho  silu  neustále,  každý  deň 
nášho života. Dajme si pozor, aby sa nám 
takýto životný štýl nezunoval ani keď prídu 
ťažkosti.



22 ŽIVÉ SLOVO

z dejín kresťanstva

Statoční
Boží muži

George Whitefield a John Wesley
„Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo 

oni sa budú volať Božími synmi.“ (Mt 
5,9) „Usilujme sa preto o to, čo slúži po-
koju a vzájomnému budovaniu.“ (Rim 
14,19) „Ak teda jestvuje nejaké povzbu-
denie v Kristovi, ak jestvuje nejaká úte-
cha z lásky, nejaké spoločenstvo Ducha, 
nejaký súcit a milosrdenstvo, dovŕšte 
moju radosť: zmýšľajte rovnako, majte 
tú istú lásku, buďte jedna duša a jedna 
myseľ! Nič nerobte z ctižiadostivosti ani 
pre márnu slávu, ale radšej v pokore po-
kladajte iných za vyšších od seba a nevy-
hľadávajte každý iba svoje záujmy, ale aj 
záujmy druhých.“ (Flp 2,1-4)

Krátka charakteristika obidvoch
John Wesley (1703 – 1791) bol známy 

tým, že vytrvalo a neúnavne šiel za svo-
jím  cieľom.  Odkedy  nastúpil  na  cestu 
evanjelistu,  cieľ  hlásať  evanjelium  ne-
spustil so zreteľa ani jediný deň. Počas 
50  rokov  prešiel  na  koni  Anglickom, 
Walesom,  Škótskom  a  Írskom  a  volal 
ľudí k viere. Založil a formoval skupiny 
veriacich  („societies“)  a kázal približne 
40 000 krát.

George  Whitefield  (1714  –  1770)  sa 
dožil len 56 rokov a počas 30 rokov ká-
zal 30 000 krát. Často kázal proti neobrá-
teným farárom („uncoverted ministry“). 
Keď  John  Wesley  kázal  na  pobožnosti 
po  Whitefieldovom  pohrebe,  povedal: 
„Počul alebo čítal niekto od čias apoš-
tolov o niekom, kto by bol v Božích ru-
kách takýmto nástrojom, kto priviedol 
tak mnoho hriešnikov z tmy do svetla 
a z moci satana k Bohu?“

Čo mali obaja evanjelisti 
spoločné
	Obaja boli ordinovanými duchovný-

mi anglikánskej cirkvi.
	Obaja  patrili  do  „klubu  svätých“ 

(„Holy Club“), ktorý založil Wesley.
	Obaja boli 1. januára 1739 pri zrode 

metodistického  prebudenia,  kedy 
prežili  zvláštnym  spôsobom  Božiu 
prítomnosť. Wesley ju popisuje tak-
to: „O 3.00 ráno sme spočívali pred 
Bohom na modlitbe, keď sa nás zra-
zu dotkla Božia moc s takou silou, 
že mnohí s veľkou radosťou nahlas 
oslavovali Boha a mnohí klesli na 
zem. Keď sme sa trochu spamätali 
z úžasu a majestátu Božej prítom-
nosti, všetci sme jednomyseľne vola-
li: Chválime Ťa, ó, Bože, vyznávame, 
že Ty si Pán.“

	Obaja  sa  radikálne odovzdali  evan-
jelizácii.  Vytrvalo  a  usilovne  slúžili 
Pánovi.

	Obaja  mali  odvahu  hlásať  evanjeli-
um  jasne  a  nekompromisne  rovna-
ko jednoduchým ľuďom ako aj spo-
ločensky vysokopostaveným.

	Obaja sa rozhodli ísť cestou, na kto-
rej  vytrvali do konca  svojho života. 
Wesley  zavolal  Whitefielda  roku 
1738  do  Georgie  v  Severnej  Ame-
rike.  To  bol  začiatok  jeho  siedmich 
ciest do Severnej Ameriky. Polovicu 
svojej aktívnej služby strávil White-
field v Amerike. Whitefield presved-
čil  Wesleyho,  aby  kázal  pod  holým 
nebom  a  cestoval  na  koni  z  mies-
ta  na  miesto.  To  sa  stalo  napokon 
Wesleyho životnou úlohou.

Wesleyho kázanie o predurčení 
a Whitefieldova odpoveď

Napriek mnohým veciam, ktoré oboch 
spájali, bola jedna vec, ktorú nezdieľali. 
Obaja mali rozdielne chápanie v otázke 
vyvolenia,  čo  viedlo  k  ich  trojročnému 
vzájomnému odcudzeniu. Tento rozpor 
začal  v  roku  1739  Wesleyho  kázaním 
proti  učeniu  o  predestinácii  s  názvom: 
„Slobodná milosť“ („Free Grace“). Dlhý 
čas  zápasil  sám so  sebou,  či má vôbec 

na  túto  tému kázať,  a nakoniec nechal 
o  tom  rozhodnúť  los.  Kázať  na  túto 
tému  pokladal  za  poverenie  od  Boha, 
ale vedome v  svojej kázni nespomenul 
meno  Whitefielda,  lebo  si  nechcel  ni-
koho znepriateliť. Napriek tomu bol vo 
svojej kritike priamy a veľmi jasný.

Whitefield  sa  dozvedel  o  Wesleyho 
kázni, keď bol v roku 1739 po druhý raz 
na  ceste  do  Ameriky.  Sám  ešte  kázeň 
nečítal, ale jeho spolupracovníci mu ob-
jasnili, aké dôsledky z tejto kázne vyplý-
vajú. Následne napísal na Wesleyho ká-
zeň odpoveď, ktorú nechal v roku 1741 
v Londýne vytlačiť. Kázeň mala nadpis: 
„List pánovi farárovi Johnovi Wesleymu 
ako odpoveď na jeho kázeň Slobodná mi-
losť“. Obaja  zaujali  stanovisko  verejne 
a tým rozpor spečatili.

Whitefield a Wesley rozdelení
Whitefield  a  Wesley  boli  navzájom 

veľmi  úzko  spojení,  milovali  a  ctili  si 
jeden  druhého  a  nechceli  sa  rozísť. 
V  rokoch  1739-41  sa  obaja  snažili  vzá-
jomnú jednotu udržať. To je vidno z ich 
vzájomnej  korešpondencie.  Whitefield 
nechcel  rozdelenie  s  Wesleym,  ale 
vo svojich listoch neustále kládol dôraz 
na Božiu suverenitu.  Ich  rozpor pokro-
čil do takej miery, že sa nakoniec vzdali 
snahy o jednotu.

Priepasť medzi nimi narástla do takej 
miery,  že  začali  jeden  proti  druhému 
pracovať  a  kázať.  John  Wesley  odces-
toval  do  Bristolu,  do  mesta,  v  ktorom 
začínal svoju službu Whitefield, aby od-
tiaľ vypudil učenie Jána Kalvína. Keď sa 
Whitefield v roku 1741 vrátil do Londý-
na, stretol sa s obidvoma Wesleyovcami 
(Johnom a Charlesom), lebo nadobudol 
presvedčenie, že hlásajú falošné evanje-
lium. Preto kázal aj on proti nim.

Avšak  aj  John  a  Charles  pokladali 
svoju teologickú pozíciu za takú dôleži-
tú, že boli presvedčení, že sa jej nemô-
žu vzdať. Ale nikto z nich nemal pokoj 
v srdci.

Po  niekoľkých  mesiacoch  urobil 
George  Whitefield  niekoľko  opatrných 
pokusov  o  zblíženie,  ktoré  John  s  po-
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tešením  prijal.  No  mnohí  Wesleyho 
stúpenci s tým neboli uzrozumení, pre-
dovšetkým jeho brat Charles, ktorý mu 
poslal ostrý list. Tým sa prvé pokusy na-
čas skončili. Počas tohto obdobia obaja 
usilovne pracovali ďalej a rovnako prá-
ca Whitefielda ako aj Wesleyho pokra-
čovala  mimoriadne  dobre.  Obaja  boli 
Bohom  požehnaní.  Žiadne  z  obidvoch 
teologických  stanovísk  neboli  natoľko 
závažné, aby Boh prestal jedného alebo 
druhého naďalej používať.

Zmierenie
Všetko potrebuje svoj čas. Keď nasta-

ne rozkol, najprv musia duše nájsť po-
koj.  Čas  treba  aj  nato,  aby  sa  dala  vec 
v pokoji premyslieť a zvážiť,  či  je zále-
žitosť  natoľko  dôležitá,  že  sa  treba  od 
brata odvrátiť.

Obaja  museli  premýšľať  a  obaja  do-
speli  pri  premýšľaní  k  rovnakému  vý-
sledku:  Musia  hľadať  vzájomný  pokoj. 
V  listoch  sa  začali  navzájom  zbližovať 
a  nakoniec  sa  v  roku  1742  po  roku  po 
prvý raz stretli osobne.

Na konci roku 1742 boli schopní vzá-
jomnú dišputu odložiť a opäť  si užívať 
stratené  bratské  spoločenstvo.  Obaja 
naďalej  zostávali  v  svojom  teologic-
kom presvedčení, ale zároveň zostávali 
jednotní  v  duchu,  v  láske  a  vzájomnej 
náklonnosti a úcte. Už nepracovali proti 
sebe, ale išli spoločne.

Tvorcov pokoja oslovuje Pán Ježiš 
ako blahoslavených (Mt 5,9). Tvoriť 
pokoj patrí k podstate Božích detí. 
Dokazujeme svojou pozornosťou, 

modlitbami, rečou a konaním, že sme 
Božie deti – aj oproti bratom, ktorí 
zastávajú odlišné názory ako my?

Výsledky zmierenia
Po ich vzájomnom zmierení bolo vid-

no  jeho  ovocie.  Ozrejmí  to  týchto  šesť 
exemplárnych bodov:
1.  Whitefield a Wesley kázavali v spo-

ločenstvách toho druhého.
2.  Vzájomne sa zastávali toho druhého 

v svojich vlastných spoločenstvách.
3.  Whitefield  nechal  v  Tottenham 

Court  Chapel  pripraviť  hrobku, 
v ktorej chcel byť pochovaný spolu 
s oboma bratmi, Johnom aj Charle-
som.

4.  Spoločne  založili  s  finančnou  po-
mocou Lady Huntingtonovej školu 
pre kazateľov vo Walese.

5.  Whitefield si želal, aby na jeho poh-
rebe kázal Wesley.

6.  George Whitefield zomrel 
30. 09. 1770. Wesley sa túto správu 
dozvedel o 6 týždňov neskôr a na-
písal kázeň, v ktorej hodnotil jeho 
životné dielo takým spôsobom, 
z ktorého sa dá usudzovať, že zdie-
ľal všetky Whitefieldove názory.

Tvorcov pokoja oslovuje Pán Ježiš ako 
blahoslavených  (Mt  5,9).  Tvoriť  pokoj 
patrí  k  podstate  Božích  detí.  Dokazu-
jeme  svojou  pozornosťou,  modlitbami, 
rečou a konaním, že sme Božie deti – aj 
oproti  bratom,  ktorí  zastávajú  odlišné 
názory ako my?

Musíme sa učiť to, čo Wesley a Whi-
tefield, dvaja možno najväčší evanjelis-
ti  v  dejinách  cirkvi,  prežili  pred  nami. 
Hľadali  a  našli  pokoj  a  robili  všetko 
preto, aby ho zachovali, lebo vedeli: Len 
keď sme jednotní, môžeme konať to veľ-
ké  dielo,  ku  ktorému  nás  Boh  povolal: 
totiž slúžiť Božiemu ľudu a ľuďom svojej 
doby  v  celej  „plnosti  Kristovho  požeh-
nania“. (Rim 15,29)

Nech nám je Boh milostivý, aby sme 
sa pred Ním pokorili a aby sme so za-
hanbením dokázali vyznať, ako často 
sme v tejto veci zlyhali, že sme sa sprá-
vali nehodne príliš často a príliš dlho.
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Neobvyklá obrácení – Lady Erskine
O vydražení jedné duše

Anglické  probuzenecké  hnutí  v  18. 
a  19.  stol.  je  ve  srovnání  s  tím  naším 
(s  malými  výjimkami)  spojeno  s  pří-
běhy  plnými  originálních,  „šprýmař-
ských“  a  „excentrických“  kazatelů 
a  evangelistů,  kteří  byli  tenkrát  známi 
po  celé  zemi,  a  přitahovali  velké  masy 
lidí.  Jedním  z  nich  byl  Rowland  Hill 
(1744 – 1833).

William MacDonald se jednou trefně 
vyjádřil o této speciální sortě kazatelů:

„Tito neregulérní kazatelé jsou trvalým 
zdrojem trapasů pro znamenité a tradicio-
nalisty, pro ty, kteří se třesou při pomyšlení 
na porušení kulturních zvyklostí. Jiní křes-
ťané se pokoušejí je změnit, učinit je trošku 
„normálnějšími“, aby udusili oheň. Naštěstí 
pro církev je však jejich úsilí všeobecně od-
souzeno k ztroskotání.“

Jeho původ a charakter
Přes to, že vyrostl v dobře situovaném 

aristokratickém  rodičovském  domově 
a dostalo se mu vynikajícího akademic-
kého vzdělání,  zůstal Hill  až do konce 
svého  života  mužem  z  lidu  a  sám  se 
žertem nazýval „vrchní farář ze Surrey-
-Chapel, zemský farář z Wottenu a po-
mocný  kazatel  na  všech  polích  a  silni-
cích v celé Anglii a Walesu.“

Spurgeon, který ho často citoval a mi-
mořádně si ho cenil, se o něm vyjádřil: 
„Spojoval se šlechtickým smýšlením – jak 
by tomu u rozené šlechty mělo být vždy 
vlastní – bezvýhradnou jednoduchost a sr-
dečnou vlídnost, čímž se stal oblíbeným 
u osob všech stavů. Byl každým coulem 
chlap, myslel vlastní hlavou a jednal ob-
dobně – se svobodou velkého sebevědomé-

ho ducha, který se sklání jen k nohám Je-
žíše Krista… Možná popouštěl hodně uzdu 
svému humoru, to může být; bylo to však 
mnohem lepší, než kdyby ho a ostatní své 
schopnosti nechal zadusit pod velmi tlustou 
peřinou úzkoprsého formalismu.“

Jeho  život  je  plný  vynikajících  anek-
dot. Jednu z nich bychom zde rádi uved-
li:

Při  jednom  z  jeho  kázání  v  londýn-
ských parcích se zde shromáždila spous-
ta  lidí odevšad, kteří  se seběhli, aby si 
ho poslechli. Uprostřed  jeho kázání  jel 
kolem kočár, ve kterém seděla Lady Er-
skine,  tehdy  v  celém  Londýně  známá 
osobnost svým bohatstvím a okázalostí, 
která byla doma na všech bálech a diva-
delních představeních.

Když  uviděla  tu  spoustu  lidí,  zepta-
la  se  svého  kočího,  co  se  to  tu  vlastně 
děje. Ten odpověděl krátce: „Poslouchají 
Rowlanda Hilla!“

„Dražba“
Lady Erskine už toho slyšela o tomto 

zvláštním muži hodně, protože byl po-
važován za nejpodivínštějšího kazatele, 
a  tak zvědavě vystoupila a přiblížila se 
k zástupu.

Rowland Hill, jehož orlímu zraku ne-
ušel  žádný  pohyb  jeho  posluchačů,  ji 
ihned  poznal  podle  jejího  nápadného 
vystupování.  Bleskově  mu  bylo  jasné  - 
teď  máš  jedinečnou  příležitost  poslou-
žit známé, ztracené a nesmrtelné duši. 
Okamžitě přerušil svou plamennou řeč, 
rozpřáhl ruce a zvolal mocným hlasem: 
„Hle, tu přichází Lady Erskine. Dobrá, vy-
dražme ji!“

Skutečnost,  že  se  kazatel  okamžitě 
změnil na aukcionáře, okamžitě vyvola-
la obrovské překvapení a bohatá dáma 
by  se  v  tu  chvíli  nejraději  propadla  do 
země, ale už nemohla zpět.

V nastalém hrobovém tichu zvolal ka-
zatel: „Kdo chce koupit duši Lady Erskine?“ 
Po této neobvyklé otázce se na okamžik 
zarazil a pak zvolal: „Vidím různé zájem-
ce, kteří by rádi zaplatili svou cenu!“ A pak 
imitoval veřejnou aukci:

„Světe, co za ni dáš?“ – „Dám všechnu 
krásu a nádheru, kterou mám k dispozici, 
čest a uznání, blahobyt a dobré dny.“

„Víc nic? Věčný život ne? Pak je tvoje 
nabídka příliš malá. Světe, ty ji nedosta-
neš! Protože co by Lady pomohlo, kdyby 
získala celý svět a přece utrpěla škodu 
na své duši?“

Tu přichází další zájemce, ďábel. „Co 
za ni nabízíš?“ – „Splním jí žádost očí, žá-
dost těla, dám jí život ve slávě. Smí mít, co 
chce, uspokojím všechna její přání a může 
si vypít pohár světských radovánek až do 
poslední kapky!“

„Oh, Satane! Ty ji nedostaneš, protože 
vím, kdo jsi. Ty bys za ni dal mizernou 
cenu a pak bys její duši navěky zničil.“

„Ale – tu přichází někdo další – a já 
ho znám – je to Pán Ježíš. Co chceš za ni 
dát?“ – „Není to to, co dám, ale to, co jsem 
dal. Dal jsem svůj život, zaplatil jsem za ni 
svou krví. Dám jí teď milost, pokoj a radost 
do jejího srdce, o jakém svět nemá ani tuše-
ní. A dám jí věčný život!“

„Ó, Pane Ježíši Kriste,“ zvolal Rowland 
Hill, „máš ji mít! Je tvoje a tvou má zů-
stat, stále a na věky. Lady Erskine, od-
mítnete nabídku?“

Zcela  otřesena  a  zpočátku  beze  slov 
naslouchala  hlasu  kazatele:  „Je dokoná-
no, je dokonáno! On je Zachránce. Zasnou-
bil jsem Lady s ním. Nezrušte nikdy tuto 
smlouvu!“

Lady  Erskine  souhlasila  a  své  slovo 
dodržela. Od tohoto okamžiku změnila 
tato světská dáma zcela svůj život. Stala 
se přítelkyní a matkou chudých, nemoc-
ných a ubohých ve svém okolí.

C.  H.  Spurgeon  jí  vystavil  nádherné 
vysvědčení:  „Stala se jednou z nejvážněj-
ších osob a podporovatelkou pravdy evan-
gelia ve své době a zemřela v slavné a jisté 
naději, že vstupuje do nebeského králov-
ství.“

A  tak  prošel  „velbloud  uchem  jehly“ 
a nikdy toho nelitoval.

Doslov překladatele:
Lidský život, lidská duše, má nevyčíslitel-

nou hodnotu – právě proto, že každý život 
je nenahraditelný, jedinečný exemplář. Ta-
kovou, že Bůh neváhal pro záchranu dát to 
nejcennější – život svého milovaného Syna.

Rowland Hill
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kvalifikovaní nesie podnadpis Ako Boh 
koná veľké veci prostredníctvom zlome-
ných ľudí.  Autor  sa  v  nej  zamýšľa  nad 
tým, ako môžu kresťania, ktorí sa cítia 
byť nedostatoční, slúžiť Bohu. Výrazom 
nekvalifikovaní  pri  tom  nemá  na  mysli 
nedostatočné školské alebo univerzitné 
vzdelanie. Vo svojej knihe hovorí o vnú-
tornom pocite nedostatočnosti, ktorý sa 
môže objaviť u kresťanov s akýmkoľvek 
stupňom vzdelania. Často máme pocit, 
že nemáme tie správne vlastnosti alebo 
dostatočné nadanie, alebo skrátka robí-
me príliš veľa chýb na to, aby si nás Boh 
mohol použiť.

Ja som… kto?
Autor hovorí o hľadaní našej identity, 

ktorú  do  nás  Boh  vložil  a  naplánoval. 
Svoje  rozprávanie  začína  pohľadom  na 
Božie meno. Keď sa Mojžiš pýtal Boha 
na Jeho meno, dostal zvláštnu odpoveď: 
„Ja som.“ Len dve slová, nič viac, žiadne 
tretie slovo. Ja som… kto? Boh totiž svo-
je  tretie  slovo nepotrebuje, pretože On 
je všetkým –  je Stvoriteľ, Vládca, Kráľ, 
je  mocný,  múdry,  spravodlivý,  láskavý, 
verný…  Na  rozdiel  od  nás,  Bohu  stačí 
povedať „Ja som“ a v tom je ukryté všet-
ko. Ale my ľudia sa potrebujeme nejako 
zadefinovať, pretože my ani zďaleka nie 
sme  všetkým.  Každý  z  nás  potrebuje 
nájsť  odpoveď  na  otázku:  Kto  vlastne 
som?

My  všetci  potrebujeme  nájsť  svoje 
tretie slovo. Nie však to, ktorým sa sna-
žíme maskovať či vylepšiť svoju fasádu, 
ani to, ktorým nás možno škatuľkujú ľu-
dia okolo nás, ale naše skutočné, pravé 
meno. Toto hľadanie autor delí do dvoch 
rovín: ako znie moje tretie slovo z ľud-
ského  pohľadu  a  ako  vyzerá  v  Božích 
očiach? Toto sú obvykle dve diametrál-
ne odlišné mená, ktoré by sa ale časom, 
s Božou pomocou, mohli k sebe priblí-
žiť a navzájom splynúť.

Spoznávať svoju „cibuľku“
Autor  sa  zaoberá  hľadaním  našich 

tretích slov z viacerých pohľadov. Mož-
no  tým prvým,  čo  si potrebujeme uve-

domiť, je, že nájsť svoje tretie slovo ne-
znamená  nájsť  len  jedno  slovo.  Autor 
pripomína, že Boh nás stvoril ako zloži-
té, viacvrstvové osobnosti – ako cibuľu. 
Často robíme chybu, že sa snažíme sa-
mých seba zadefinovať len podľa jednej 
vrstvy,  ktorá  je  aktuálne  najviditeľnej-
šia. Ale Boh si nás takto nezjednodušu-
je, On nás neustále vníma vo všetkých 
vrstvách,  ktoré  nám  dal.  Vidí  celý  náš 
obraz,  nielen  naše  aktuálne  zlyhanie 
alebo, naopak, náš aktuálny úspech.

Autor  tiež  hovorí,  že  často  máme 
skreslenú  predstavu  o  tom,  kým  by 
sme  sa  mali  stať.  Možno  sa  snažíme 
vylepšiť  vlastnosti  a  schopnosti,  ktoré 
Boh v skutočnosti nezamýšľal ako naše 
silné  stránky.  A  naopak,  niektoré  iné 
stránky našej osobnosti považujeme za 
nedôležité  alebo  neužitočné,  a  pritom 
Boh v nich vidí najväčší potenciál. Aby 
sme odhalili svoju pravú identitu, potre-
bujeme predovšetkým nazerať do  toho 
správneho zrkadla.

Venuje sa aj zaobchádzaniu s našimi 
slabosťami.  Hovorí  o  potrebe  zmeny  – 
nie však o úsilí odstrániť naše slabosti, 
ale  o  zmene  postoja.  Keď  apoštol  Pa-
vol  píše,  že  v  slabosti  sa  prejavuje  sila 
(2Kor  12,9),  je  zrejmé,  že  slabosť  bola 
u  neho  stále  prítomná.  Neznamená  to 
samozrejme,  že by  sme sa nemali  sna-
žiť zmeniť. Ak to Bohu dovolíme, ak sa 
prestaneme skrývať za „silnými“ mena-
mi a prijmeme svoje slabé stránky, On 
bude  na  našich  slabostiach  pracovať. 
Ale  neočakávajme,  že  sa  v  tomto  po-
zemskom živote dokážeme zbaviť úplne 
všetkých slabostí a budeme plní už len 
Božej moci. Božia moc naopak funguje 
práve  v  spolupráci  s  našou  slabosťou. 
Môžeme a mali by sme mať v sebe obo-
je.

Boh zlomených a nedostatočných
Autor  čitateľov  tiež  povzbudzuje,  že 

nie sú jedinými na svete, ak sa cítia byť 
nekvalifikovaní  pre  službu  Bohu.  Sa-
motná Biblia je plná príkladov nekvalifi-
kovaných ľudí. Autor sa obzvlášť zaobe-
rá Jákobom, ktorý väčšinu svojho života 
prežil v honbe za niečím, čo mu nepat-
rilo,  v  klamstve  a  podvodoch  a  v  stra-

chu z následkov. Napriek tomu sa Boh 
rozhodol na ňom pracovať a vybral si ho 
ako dôležitú postavu v dejinách svojho 
vyvoleného  národa.  A  nehanbí  sa  na 
mnohých  miestach  Biblie  predstavovať 
ako Boh Jákoba. Dáva nám tým na zná-
mosť,  že  On  je  Bohom  zlomených,  ne-
dokonalých a nekvalifikovaných, s kto-
rými dokáže robiť veľké veci.

Nie opravár, ale reštaurátor
Na  tému  nekvalifikovanosti  a  hľa-

dania seba samého sa v knihe dočítate 
mnoho  ďalšieho.  Na  záver  chcem  spo-
menúť ešte jeden dôležitý princíp v tom-
to  procese  hľadania  a  premeny.  Autor 
knihy  svojich  čitateľov  upozorňuje,  že 
Boh  nie  je  opravár,  ale  reštaurátor.  On 
nemá v pláne vymieňať „súčiastky“, ale 
vytiahnuť na povrch naše skutočné, pô-
vodne navrhnuté farby. Možno budeme 
veľmi prekvapení, aké farby sa objavia, 
keď Mu dovolíme, aby na nás pracoval. 
Avšak všetko potrebuje svoj čas, takáto 
reštaurátorská práca chvíľu  trvá. Ak sa 
budeme  príliš  hnať  dopredu,  môže  sa 
stať,  že  predstihneme  svoju  schopnosť 
spravovať to, čo nám Boh zveril, a nieko-
mu okolo seba môžeme svojím konaním 
alebo postojmi ublížiť.

Nie so všetkým, čo autor vo svojej kni-
he píše (alebo možno so spôsobom, ako 
o niektorých veciach píše) sa dokážem 
plne stotožniť, ale napriek tomu mi kni-
ha  poskytla  veľa  užitočných  podnetov 
na uvažovanie a aj využitie v praxi.

Steven Furtick
(Ne)kvalifikovaní
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Cena
lidské duše

Jakou cenu má lidský život? Asi záleží 
na tom, z jakého úhlu pohledu se díváme. 
Pokud jde o náš vlastní život, ten si ur-
čitě ceníme nade vše. Co ale, pokud jde 
o životy jiných lidí? Těch, kteří jsou nám 
blízcí, ale také těch, které nemusíme, na-
šich „nepřátel“, nebo těch, kteří patří do 
oblasti sociálně vyloučených, či jiných 
národů a ras? A jakou cenu máme v Bo-
žích očích?

Dá se vůbec hodnota lidského života 
vyjádřit sumou peněz? Celé dějiny jsou 
plné  násilí,  válek  a  vražd.  Největším 
nepřítelem člověka nejsou přírodní ka-
tastrofy,  jako  jsou  sopky,  zemětřesení, 
tsunami,  požáry  nebo  záplavy,  dokon-
ce ne ani dnes  tak obávané pandemie. 
Jsem  přesvědčen,  že  největším  nepří-
telem a ohrožením člověka je – člověk. 
Místo toho, aby byl člověk člověku bliž-
ním, jak si to přeje Pán Bůh, platí mnoh-
dy to, co vyjádřil starořímský básník Ti-
tus Maccius Plautus (254 – 184 př. Kr.) 
slovy:  „Homo homini lupus est“  (člověk 
člověku  vlkem).  Kolik  lidských  životů 
bylo  zmařeno  zbytečně  –  včetně  živo-
tů  těch,  kdo  se  nemohou  bránit,  těch, 
kteří  zahynuli  násilně  ještě  v  matčině 
těle. Nemám teď na mysli to, že všichni 

musíme jednou zemřít v důsledku pádu 
našich prarodičů v  ráji, ale  to, kdy  lid-
ské  životy  vyhasínají  předčasně  a  zby-
tečně. To by nás mělo vést k zamyšlení 
nad jeho cenou. Náš život totiž není jen 
hodnota  levné pracovní  síly –  toho,  co 
vytvoří  a  co  od  něho  můžeme  čekat. 
Člověk  má  mnohem  vyšší  cenu,  která 
přesahuje jeho pozemský život.

Každý lidský život je jedinečný
Pán  Bůh  každého  z  nás  stvořil  jako 

originál.  Nejsme  kopie,  nejsme  vy-
ráběni  jako  na  běžícím  pásu,  kdy  lze 
jednotlivce  jednoduše  nahradit.  Každý 
z nás také máme svůj jedinečný a neo-
pakovatelný životní příběh. Podle  toho 
bychom  si  ho  také  měli  cenit,  alespoň 
tak,  jak  si  ceníme  svých  lidských  vý-
tvorů. Připomenu několik známých ka-
tastrof z poslední doby,  jako byl požár 
chaty Libušín na Pustevnách 2. 3. 2014, 
či  požár  dřevěného  kostela  v  Gutech 
na Těšínsku dne 2. 8. 2017 (ke kterému 
mne váže i osobní vzpomínka na to, jak 
jsme tam jednou spolu s bratřími z re-
gionální rady zpívali křesťanské písně). 
Mohl bych připomenout také vyloupení 
klenotnice  Zelená  klenba  v  drážďan-

ské galerii dne 25. 11. 2019 anebo zcela 
nedávný  požár  pravoslavného  kostela 
sv. Michala v zahradě Kinských v Praze 
dne 28. 10. 2020, který zde byl přenesen 
a znovu postaven z Podkarpatské Rusi. 
Všechny  tyto  nešťastné  události  mají 
společný jmenovatel - jednalo se o ztrá-
tu  nevyčíslitelné  hodnoty.  Jestliže  to 
platí o  lidských výtvorech,  čím více by 
to pak mělo platit o nás samotných, o li-
dech a našich životech. Hodnota je ne-
vyčíslitelná. Přitom je jedno, kým člověk 
je – zda je to umělec, vědec či vynikající 
sportovec,  ale  naprosto  stejně  i  bez-
domovec,  člověk  závislý  na  drogách  či 
alkoholu, z vyloučené komunity či obá-
vaný migrant z daleké ciziny. Je smutné, 
že  tento  pohled  nesdílí  řada  lidí.  Pro 
některé má  lidský život  jen cenu do  té 
míry, kterou přináší přidanou hodnotu 
jiným. Pro diktátory nemá  lidský život 
(kromě jejich vlastního) žádnou cenu – 
dokazuje  to  jednoznačně  existence  vy-
hlazovacích či „převýchovných“ táborů.

Je možno zaplatit cenu za lidský 
život?

V minulosti se za otroky platilo – běž-
ně  se  kupovali  a  prodávali.  I  to,  když 
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dnes chodíme do práce, je ve skutečnos-
ti určitý obchod mezi zaměstnavatelem 
a  zaměstnancem.  Tyto  vztahy  se  řídily 
a řídí tím, co kupující očekává od toho, 
koho  si  „kupuje“.  Ale  zde  jde  o  mno-
hem víc – o smysl a určení našeho živo-
ta. Pán Bůh nás stvořil ke svému obrazu 
a  pro  věčnost.  A  i  když  je  tento  obraz 
velmi zdeformovaný, přesto nadále exis-
tuje. A existuje i cíl, který s námi stvo-
řitel  měl  –  abychom  žili  věčně  a  mohl 
s  námi  komunikovat.  Jde  o  náš  věčný 
život!

Jaká je cena života? Jak jsme již uved-
li,  je nevyčíslitelná. Bible to říká násle-
dovně: „Nikdo nevykoupí ani bratra, není 
schopen vyplatit Bohu sám sebe. Výkupné 
za lidský život je tak velké, že se každý musí 
provždy zříci toho, že by natrvalo, neustále 
žil a nedočkal se zkázy.“ (Ž 49,8-10) Ane-
bo jiné místo z proroka Ezechiele říká: 
„Noe, Daniel a Job… ti tři muži v ní, jakože 
jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, 
nevysvobodí ani své syny a dcery; vysvo-
bodí pouze sebe.“  (Ez  14,14.16)  Nikdo 
z  lidí není schopen zaplatit cenu za ži-
vot někoho  jiného. A přece si žalmista 
nezoufá. Vykoupení - záchrana lidského 
života - je možná. Vyznává: „Avšak mne 
Bůh ze spárů podsvětí vykoupí, on mě při-
jme!“ (Ž 49,16) Pro Boha má lidský život 
cenu nejvyšší. Asi  tak,  jak  to vyjádřila 
v  názvu  své  knihy  Marie  Frydrycho-
vá: „Cenou života je život“. Anebo jak to 
napsal  apoštol  Petr:  „Víte přece, že jste 
z prázdnoty svého způsobu života, jak jste 
jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíji-
telnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž 
převzácnou krví Kristovou.“ (1Pt 1,18.19)

Obnova je velmi drahá!
Na  začátku  jsme  si  uvedli  případy 

několika  zničených  památek  –  chaty 
v Libušíně či kostela v Gutech. Tím  to 
však neskončilo, došlo k  jejich opravě. 
Byly zhotoveny  jejich repliky, umožňu-
jící  dalším  generacím  obdivovat  je.  Ty 
stály mnohem více než původní stavby. 
Když došlo k největší katastrofě v ději-
nách vůbec, kdy člověk propadl nejhor-
ší možné zkáze, pádu do hříchu, se Pán 
Bůh rozhodl nás zachránit. Nemusel tak 
učinit,  ale  chtěl.  Naše  záchrana  Pána 
Boha stála mnohem vyšší cenu než naše 
stvoření.  Musel  pro  naši  záchranu  dát 
to  nejcennější,  co  měl  –  svého  vlastní-
ho Syna. Lidé si ho však příliš neceni-
li,  ocenili ho  jen na 30  stříbrných. Ale 
pro Boha to bylo to nejcennější, co měl. 
Jeho Syn musel zemřít na našem místě. 

On jediný bezhříšný na sebe musel vzít 
všechna  naše  přestoupení.  „Ale Kristus 
nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás 
vzal prokletí na sebe, neboť je psáno: „Pro-
klet je každý, kdo visí na dřevě.“ (Ga 3,13) 
To, co nemohl udělat nikdo z lidí, udě-
lal  Bůh  sám  ve  svém  milovaném  Synu 
Ježíši.  Proto  Pán  Ježíš  může  odpouštět 
hříchy – protože za ně zaplatil! Zemřel 
na našem místě, abychom mohli žít! Na-
věky! Náš život byl obnoven do původní 
krásy, kterou měl při stvoření, kdy Pán 
Bůh sám mohl říci, že to bylo „velmi dob-
ré“!

Žít hodně vykoupení!
Proč to všechno povídání o ceně živo-

ta? Život každého z nás má před Pánem 
Bohem  nesmírnou  cenu.  Udělal  všech-
no pro naši záchranu (podobně jako my 
se  zničenými  památkami).  Nedělal  to 
samoúčelně, ale  se záměrem, abychom 
byli svědectvím dalším lidem. Dal nám 
nový život, novou šanci. Udělal  to pro-
to, abychom žili pro něho. Apoštol Pavel 
píše věřícím v Efezu: „Proto vás… prosím, 
abyste tomu povolání, kterého se vám do-
stalo, dělali čest svým životem.“ (Ef 4,1.2) 
V Bibli je celá řada povzbuzení k tomu, 
aby náš život byl příkladný a odpovídal 
jeho ceně. Jen několik z nich: „Žijte v lás-
ce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe 
dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu 
milá.“ (Ef 5,2) „Žijte proto jako děti světla – 
ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost 
a pravda.“ (Ef 5,9) „Žijte tak, abyste se líbili 
Bohu.“  (1Te 4,1)  „Žijte vzorně mezi poha-
ny; tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, 

prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu 
Bohu.“ (1Pt 2,12)

Jestliže má náš život, ať už byl jakkoliv 
poškozen  a  zdevastován,  před  Pánem 
Bohem  tak  velkou  cenu,  že  dal  svého 
jednorozeného  Syna  jako  naše  výkup-
né, pak nás to má vést k tomu, abychom 
žili v souladu s tím, co Pán Bůh pro nás 
udělal.  Podstatným  podnětem  k  obrá-
cení pozdějšího velkého Božího služeb-
níka hraběte Mikuláše Zinzendorfa byl 
pohled  na  obraz  ukřižovaného  Krista, 
pod  nímž  byl  nápis:  „To jsem udělal pro 
tebe. Co uděláš ty pro mne?“ Pro mladého 
muže to byla výzva, která zásadně změ-
nila  celý  jeho  život,  a  stal  se  požehná-
ním pro mnohé.

S tímto jeho rozhodnutím souvisí ješ-
tě jeden důležitý závěr. Nejde jen o náš 
vlastní život, ale také o životy lidí kolem 
nás.  Pro  Pána  Boha  mají  jedinečnou 
cenu.  Mají  ale  cenu  i  pro  nás?  Míjíme 
je  lhostejně bez povšimnutí, anebo bu-
deme  usilovat  o  jejich  záchranu  pro 
časnost  i  věčnost?  Pro  časnost  tím,  že 
budeme  usilovat  pomoci  jim  v  jejich 
pozemské  bídě  a  pro  věčnost  tím,  že 
je  budeme  vést  ke  Kristu  ukřižované-
mu? Možná,  že by nám mohlo pomoci 
i heslo, kterým se řídí Armáda spásy na 
celém světě. Je vyjádřeno slovy: „Soup, 
Soap, Salvation“ (Polévka, mýdlo a spa-
sení). Vždyť to, co uděláme pro ty „nej-
menší“, vlastně děláme pro svého Pána 
(viz Mt 25,34-40). Bude to výzvou i pro 
mne?
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Mé svědectví
Moje cesta k poznání a přijetí Pána Je-

žíše Krista byla dosti složitá. Složitá pro-
to, že i můj život byl takový. Vyšla jsem 
z chudých poměrů a svým zapojením se 
do politické práce dosáhla vysokého po-
stavení. Pak přišel náhlý pád proto, že 
jsem  poslechla  své  svědomí  a  odmítla 
bezpráví. Často slýchám: „To je bývalá 
členka vlády, ta něčeho dosáhla.“ Proto 
bych Vám chtěla popsat cestu, o které si 
mnozí myslí, že to byla cesta slávy, ale já 
na to ráda nevzpomínám, naopak lituji 
času, který jsem tomu věnovala.

Narodila  jsem  se  chudým  rodičům. 
Když mi bylo 5 týdnů, otec zemřel a 42-
letá maminka zůstala s  šesti nezaopat-
řenými dětmi. Byla to vzácná žena. Ne-
provdala se a žila jen pro nás. Pracovala 
do úmoru a přitom dbala, abychom byli 
čistí, poslušní, ve škole se učili, modlili 
se, a v neděli nás vodila do kostela.

Když mi bylo čtrnáct let, šla jsem do 
služby,  nejdříve  k  sedlákům,  později 
k pánům. V devatenácti  letech jsem se 
provdala za dělníka, který byl oddaným 
komunistou. To se psal rok 1939. Naro-
dily se nám tři děti – dva synové a dcer-
ka.

Po osvobození Sovětskou armádou se 
začala hned zakládat komunistická stra-
na.  Můj  manžel  mě  požádal,  abych  na 
ustavující  schůzi  promluvila  k  ženám, 
aby  se  i  ony  zapojily  do  strany,  která 
si  dala  za  cíl  vybudovat  spravedlivou 
společnost, kde si budeme všichni rov-
ni.  Rovni  s  právem  na  práci,  vzdělání, 
bydlení,  na  ochranu  zdraví  apod.  Bylo 
to velmi slibné, a  tak  jsem promluvila, 
snad  dost  přesvědčivě,  protože  jsem 
byla  hned  na  této  schůzi  zvolená  za 
předsedkyni žen v obci.

Pracovala jsem velmi nadšeně a obě-
tavě. Měly  jsme v práci úspěchy,  takže 
po  dvou  letech  jsem  byla  zvolena  do 
okresního  výboru  strany  a  po  dalších 
dvou  letech do krajského výboru. Poli-
tická práce se stala i mým zaměstnáním. 
Bylo mi poskytnuto politické školení na 
Vysoké  stranické  škole  v  Praze.  Práce 
mě vyžadovala cele a já jsem obětovala 
všechno, neboť jsem byla přesvědčena, 

že  vybudujeme  nebe  na  zemi.  Tenkrát 
jsem  opravdu  nechápala,  jaká  to  byla 
troufalost a pýcha.

V  roce  1962  jsem  byla  zvolena  do 
ÚV KSČ a v roce 1964 jsem se stala po-
slankyní Národního shromáždění. Tyto 
funkce  jsem  přijímala  s  velkou  odpo-
vědností. V  roce 1965  jsem byla  zvole-
na  místopředsedkyní  Národního  shro-
máždění. Politická  situace  se ve  straně 
zhoršovala  a  pak  přišel  rok  1968.  My, 
kteří jsme se vstupem sovětských vojsk 
nesouhlasili, jsme byli všichni odvoláni 
z funkcí. A tak jsem po 25 letech práce 
pro stranu byla během tří dnů zbavena 
všeho.

V  roce  1989  jsem  byla  rehabilitová-
na,  a  přestože  jsem  byla  zvána,  abych 
pokračovala  v  přerušené  politické  prá-
ci, vše jsem odmítla a dále se věnovala 
své rodině.  I můj manžel a oba synové 
byli vyloučeni a pak velice těžce hledali 
práci. Já jsem po třech měsících v Mar-
tinovských  mlékárnách  utrpěla  těžký 
úraz, po kterém mám následky dodnes. 
Navíc  mi  v  jednom  týdnu  zemřeli  oba 
synové a po půl roce manžel. To už jsem 
byla věřící a jakkoli to bylo těžké, s po-
mocí Boží jsem to nesla lehčeji.

A  jak  jsem  k  tomu  poznání  došla? 
Když  jsem  pracovala  na  zahrádce,  za-
stavila se u mne jedna žena, daly jsme 
se do rozhovoru a přišly jsme i k otázce 
víry.  Nabídla  mi  Bibli  a  dohodly  jsme 
se, že si pro Bibli zajdu k ní. Tak začalo 
naše přátelství. Jelikož jsem měla hodně 
otázek, navrhla mi, že budeme studovat 
Bibli společně se starším z jejího sboru. 
To už jsem věděla, že jsou to Svědkové 
Jehovovi. Jen jsem se pořád ptala, proč 
neuznávají Pána  Ježíše  jako Boha, pro-
tože  já  jsem  ho  stále  více  potřebovala. 
Vysvětlili  mi  to  podle  svého  poznání 
a já jsem to přijala. Po půl roce jsem se 
nechala pokřtít. Začala  jsem chodit na 
sborová  shromáždění,  kde  se  hlavně 
studovala  Strážná  věž.  Tak  mi  na  Bibli 
zbývalo méně času.

Pak se stala velmi důležitá událost. Šla 
jsem do služby se svou přítelkyní a vy-
dávaly jsme svědectví jedné ženě, která 

nám  vydala  svědectví  o  Kristu.  Řekla 
mi několik biblických textů, které jsem 
si  doma  hned  prostudovala.  Poznávala 
jsem tolik nového, zejména o Kristu, po 
kterém jsem nejvíce toužila. Studium Ja-
nova evangelia mi otvíralo oči. Texty Jan 
14,6-13:  „Já jsem ta cesta, pravda i ži-
vot. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze 
mne… Filip řekl Pánu: Ukaž nám Otce“, 
a Pán říká: „Byl jsem s vámi tak dlouho, 
a přesto jsi mne nepoznal, Filipe? Kdo 
vidí mne, vidí Otce.“  A  dále  říká:  „Už 
kvůli těm skutkům věřte mi!“ A já jsem 
podle skutků Pána Ježíše poznala a uvě-
řila mu. Jen Bůh mohl otevírat oči, křísit 
mrtvé a odpouštět hříchy. Rostla ve mně 
radost z poznávání Pána Ježíše.

Po neuspokojivých setkáních se star-
šími sboru jsem se rozhodla opustit or-
ganizaci  Svědků.  Napsala  jsem  jim,  že 
jsem přijala Krista, protože věřím, že je 
Bůh, a že jsem se mu plně oddala. Do-
pis jsem odnesla na poštu, a když jsem 
se vrátila domů, klekla  jsem na kolena 
a  svěřila  jsem  Pánu  Ježíši  své  rozhod-
nutí, vyznala jsem se mu z hříchů a po-
prosila ho, aby mi odpustil a přijal mne 
na  milost.  Nedovedu  ani  popsat,  jaký 
pokoj mne ovanul a jak šťastná jsem se 
cítila a cítím dodnes.

Pak  jsem zavolala  sestře Amálce Ku-
čaté,  která  mi  pomohla  najít  cestu  ke 
Kristu, abych jí za to poděkovala. Sestra 
mne  pozvala  na  křestní  shromáždění. 
V novém společenství jsem se cítila vel-
mi dobře, a proto jsem v něm zůstala.

Letos (2005) je tomu již deset let, kdy 
přijímám  Památku  Pánovy  smrti  upro-
střed  Božího  lidu  v  Kunčičkách.  V  pl-
ném obecenství prožívám radost z toho, 
že  mě  Pán  miluje,  a  já  z  celého  srdce 
miluji  Jeho.  Snad  jsem  musela  projít 
k Pánu tak složitou cestou,  jakou  jsem 
šla. Hlavně, že Pán Ježíš mne našel a já 
Jeho.
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Precious seed 2020/4, 
Přeložil Josef hudousek

Slovo, které se nyní v souvislosti 
s COVIDem-19 často používá, zní bez-
příkladný nebo nebývalý. Přesto mor ve 
14. století nebo Španělská chřipka v roce 
1918 byly mnohem drastičtější pandemií 
než COVID-19. Tehdy zemřely desítky 
až stovky miliónů lidí. Proto beze spo-
ru lze tyto tehdejší události způsobené 
drastickou pandemií po právu označit za 
bezpříkladné nebo nebývalé. Nyní tento 
drobný vir může náš globálně technický 
a výrobně vzájemně provázaný svět při-
vést ke kolapsu. Toto pak mnohé, když 
vidí, co se odehrává před jejich očima, 
vede k tomu, že si kladou otázku, zda to 
není Boží soud, který postihuje současnou 
společnost.

My  nemůžeme  definitivně  říci,  co 
Bůh  zamýšlí  činit  prostřednictvím  této 
krize. A to proto, že náš pohled na tyto 
události je časově omezený, a omezené 
je  i  jejich vnímání. Snadné  je zaujímat 
jednoduchá  stanoviska.  Když  učedníci 
viděli  muže  postiženého  slepotou,  tak 
se ptali Pána Ježíše: „Mistře, kdo se pro-
hřešil, že se ten člověk narodil slepý?“ (J 
9,2) Jejich povrchní pohled jim zabránil 
vidět Boha hlouběji a v dlouhodobé pe-
riodě  smyslu  života  tohoto muže. Také 
my žijeme ve světě porušeném hříchem. 
V důsledku toho jsou naše životy pozna-
menány více či méně nemocemi a smr-
tí.  Ale  je  COVID-19  důsledkem  hříchu 
působícího v tomto světě, nebo má Boží 
působení mnohem specifičtější smysl?

Nacházíme  v  Písmu  doklad  přímého 
Božího zásahu v dějinách světa? Pokud 
se  to  týká  Starého  zákona,  pak  je  zde 
dokladů  mnoho.  Často  čteme,  že  Bůh 
v době soudců a králů  judských  i  izra-
elských  na  ně  dopouštěl  národní  kata-
strofy. Trestal je suchy a nepřátelskými 
vpády.1  Buď,  jak  buď,  musíme  mít  na 
paměti, že to byl lid pod Zákonem, tedy 
v podmínečné smlouvě s Bohem. Za je-
1  Například Sd 6,1; 2S 24,11-15; 1Kr 17,1; 2Kr 

17,5-18

jich neposlušnost pak pro ně vyplývaly 
důsledky z této smlouvy (5M 28,15-68). 
Smutnou  skutečností  zůstává,  že  dů-
sledky  toho,  co  je  uvedeno  v  5.  Mojží-
šově, byly zaznamenány jako proroctví 
událostí,  které  se  odehrály  v  dějinách 
Izraele  tak,  jak  tento  národ  procházel 
staletími neposlušností.

A  jak  je  to  s  obdobím  Nového  zá-
kona?  Máme  nějaký  doklad  o  tom,  že 
Bůh dnes intervenuje do života národů? 
Možná, že nejzřetelnější doklad nachá-
zíme v epištole Římanům v 11. kapito-
le, kde apoštol Pavel uvádí obraz olivy. 
Odstranění přirozených větví ze stromu 
je  smutným  obrazem  izraelské  nacio-
nality  odmítající  Pána  Ježíše,  který  se 
v důsledku toho dočasně ocitá stranou. 
Místo  nich  Bůh  nyní  může  naroubovat 
plané větve, jinými slovy pohanské ná-
rody  duchovně  požehnané,  když  při-
jmou evangelium a s ním Boží vládu (v. 
17).  Ale  povšimněme  si  toho,  že  Boží 
zásah, který se týkal pohanských náro-
dů, byl možný pro jejich chloubu (v. 19) 
a povýšenost (v. 20), které vedly k jejich 
odstranění.  Takže  je  zcela  zřejmé,  že 
Bůh  může  i  dnes  zasáhnout  do  života 
národů.  Jestliže však po  tom, kdy byly 
osvíceny  evangeliem  a  Písmem,  se  ná-
rody odvrátily od Boha a zpyšněly sebe-

uspokojením,  pak  můžeme  očekávat 
Boží zásah na základě toho, co sděluje 
apoštol v listu Římanům 11.

Ale k tomuto Božímu zásahu může 
dojít z mnoha různých důvodů. V Da-
nielovi  ve  4.  kapitole  čteme  o  Nebú-
kadnesarovi, muži plném pýchy, proti 
kterému  vystoupil  Bůh  a  ponížil  ho 
tím, že na něho dopustil duševní cho-
robu  a  zvířecí  srdce:  „Nebo zaženou 
tě lidé od sebe a se zvěří  polní  bude 
bydlení tvé, a bylinu jako volům tobě 
jísti  dávati  budou…“  (Da  4,22)  Bůh 
ve  svém milosrdenství přiměl  tohoto 
muže,  aby  uznal  svoji  slabost,  a  tím 

ho dovedl až do bodu, kdy mohl vyznat: 
„Nyní tedy já, Nebúkadnesar, chválím, 
vyvyšuji a velebím Krále nebes…“  (Da 
4,34) Naproti tomu v té následující kapi-
tole ze zcela odlišných důvodů Belšasar, 
i když znal události, které postihly Neb-
úkadnesara (v. 22), se odmítnul poklonit 
Bohu.  Tím  míra  Belšasarovy  arogance, 
neúcty  a  dekadence  dosáhla  vrcholu 
a jeho říše v důsledku toho zanikla.

Když  toto  vše  zrekapitulujeme,  pak 
můžeme říci, že nevíme a nemáme vhled 
do  toho,  abychom  hodnotili  to,  co  Bůh 
činí krizí způsobenou COVIDem-19. Ale 
můžeme si být  jisti  tím, že Bůh má ab-
solutní  kontrolu  nad  těmito  světovými 
událostmi.  Víme  však,  že  směřujeme 
ke  krizi,  která  přesáhne  všechny  před-
chozí,  o  kterých  mluvil  Pán  Ježíš:  „Ne-
boť tehdy nastane hrozné soužení, jaké 
nebylo od počátku světa až do nynějš-
ka a nikdy již nebude.“  (Mt  24,21)  Bůh 
tak  může  připravovat  konečné  jeviště, 
na  kterém  se  odehrají  ty  monumentál-
ní  události.  Naše  odpovědnost  spočívá 
v tom, abychom byli duchovně ostražití, 
stáli na stráži a byli připraveni  tak,  jak 
nás  nabádá  Pán  Ježíš:  „Co vám říkám, 
říkám všem: Bděte!“

nebo dokonce Boží soud?

Je možné v COVIDu-19
spatřovat Boží zásah
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Hodnota lidského života
Hodnota lidského života je nevyčísli-

telná. Přesto odborníci pro ekonomiku, 
zdraví,  chemii  a  fyziku  či  zemědělství 
potřebují  znát  cenu  člověka.  Ta  by  se 
měla  odvozovat  od  absolutní  hodnoty. 
Člověk  není  pánem  této  země,  je  jen 
jejím správcem. To nám dokazuje sama 
příroda i vesmír. Horolezec má mít vel-
kou  pokoru  před  horou,  mořeplavec 
před mořem a hasič před 
ohněm.  Srážka  velkého 
asteroidu,  jako  jsou  dvě 
Sochy  Svobody,  by  měla 
sílu  největší  atomové 
pumy  na  světě.  Srážka 
s  jinou  planetou  by  zna-
menala  konec  země.  Ko-
nec  člověka. To  se ovšem 
nestane,  protože  vesmír 
řídí náš Stvořitel a milují-
cí  Bůh.  Bude  to  On,  kdo 
zruší  tuto zemi a způsobí 
celkovou  obnovu  země, 
vesmíru  i  hodnoty  člově-
ka. Bůh  je absolutní hod-
notou.

Na  silnicích  zemře  roč-
ně  1 350 000  lidí.  Do  ob-
čanských zákoníků se stá-
le více  tlačí otázka: „Kolik 
vlastně stojí lidský život?“ V  kalkulacích 
z  roku  2012  je  ohodnocen  lidský  život 
na 125 000 000 korun. Přijdete-li v USA 
o  život,  zaplatí  pachatel  rozhodnutím 
soudu okolo 10 000 000 korun. U nás to 
bude  individuální,  většinou  mnohem 
méně. Současná společnost je stále více 
„nucena“  řešit  pragmatický  přístup. 
Lidský život je vnímán jako ekonomic-
ký  statek  –  metoda  lidského  kapitálu. 
Bere  se  v  úvahu,  jaký  užitek  přináší 
člověk-jedinec na svět. Obecně platí, že 
hodnota  lidského života  se nedá vyčís-
lit. Bohužel  i dnes existují v některých 
místech na světě trhy s lidmi, i když už 
to není dřívější otrokářství. Proto je nut-
né  svěřit  řešení  odborným  institucím. 
Přesto  i  laik  má  o  těchto  otázkách  mít 
povědomí.

Člověk  je  totiž  zkoumán  z  hlediska 
lidského kapitálu. Například jak je pro-
duktivní, kolik vydělá a jak je schopen 
ovlivnit lidi, aby co nejvíce vydělali. Jak 
se  to bude promítat do  jejich důchodu 

a jiných věcí jdoucích až do budoucnos-
ti. Jedná se o převod současné hodnoty 
člověka  pomocí  dislokace  –  správného 
hodnocení a dalších věcí. Jako je metoda 
VTP, která vychází z ochoty lidí zaplatit 
za určité bezpečnostní opatření. Počítá 
se také s tím, za kolik peněz byste byli 
ochotni podstoupit určité  riziko  (meto-
da WTA). Kolik jste ochotni zaplatit za 

prodloužení délky života například o tři 
měsíce  (metoda  VOLY).  V  neposlední 
řadě  pak  životní  pojištění.  Lékaři  hod-
notí cenu lidského života takto: „Nemů-
žeme cenu lidského života posuzovat podle 
ekonomické kvality a působnosti. Každý 
život je cenný a naším úkolem je život za-
chraňovat.“  Filosof  řekne:  „Od narození 
je život riziko, ale přemíra opatrnosti před 
riziky nás vede k bázlivosti a jsme méně 
ochotni se dělit a skutečně žít.“

Je  tu však také něco, co by mělo být 
první,  a  sice  hodnocení  podle  vyššího 
mravního principu – Božího řádu. Boží 
hodnocení  je  napsáno  v  Bibli:  „I stvo-
řil Bůh člověka k obrazu svému… A viděl 
Bůh, že vše, co učinil, bylo dobré.“  (Ge-
nesis  1,27.31)  Jenže  člověk  vše  pokazil 
neposlušností Adama a Evy, kteří  jedli 
ze stromu vědění dobrého a zlého. Lidé 
dokonce zavrhli alternativu dobra a zla. 
Prohlásili,  že  člověk  je  dobrý.  Někteří 
jí  sice  věří,  ale  v  důsledku  tak  nečiní. 
Člověk je jako sklenice křišťálové vody 

(H2O)  s  kapkou  cyankáli.  Boží  slovo 
nám to potvrzuje: „Co je člověk, že ho sobě 
tak vážíš, a že tak o něj pečuješ?“ (Job 7,17). 
I tak mají lidé v tomto hodnocení děsivé 
mezery.  Viz  zbídačeného  letce  (Václav 
Truhlář) s ohořelou tváří z druhé světo-
vé války,  jak ho ohodnotila  jedna žena 
ve vlaku: „To nevidíte, že se vás dítě bojí?“ 
Proto  vyšel  na  chodbu  a  plakal.  Lidé 
hodnotí  člověka  podle  krásy,  šatů,  ele-
gance, televizních úsměvů a úspěšnosti 
vůbec. I tak čestný a spravedlivý politik 
Beneš se dostává po mnichovské zradě 
a  komunistického  tlaku  z  východu  do 
schizofrenní politiky. Stačí si přečíst ži-
votopis  našich  prezidentů.  Kdosi  řekl, 
že největší „lži“ jsou proneseny na hřbi-
tově, při vší úctě a hodnotě člověka.

„A věčný život je v tom, když poznají 
tebe, jediného pravého Boha, a toho, 

kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“ 
(Jan 17,3)

Nejvyšší hodnota člověka se měří ži-
votem a tím, že dovede položit za druhé 
svůj život. Je to nejvyšší cena. Jak často 
byli zklamáni ti, kteří bojovali za svobo-
du, a vyšla z toho totalita. Jak často byli 
zklamáni  ti, kteří přežili. Máme-li hod-
notit člověka podle  toho,  jak se zacho-
vá  k  člověku,  tak  jedním  z  nejvyšších 
kritérií je, zda dokáže položit svůj život 
za  druhého  člověka.  To  mnoho  lidí  již 
dokázalo.  Dějiny  ukázaly,  že  výsledky 
hodnocení generací nebyly vždy dobré.

K  tomu  potřebujeme  především  po-
rozumět  sami  sobě,  to  znamená  také 
správně se hodnotit. „Člověk jsa ve cti, ne-
srozumí-li sám sobě, bývá učiněn podobný 
hovadu, které hyne.“ (Žalm 49,21) Pokud 
člověk říká, že je bez hříchu, „sama sebe 
svodí a pravdy v něm není.“ Takto hodnotí 
Bůh člověka: „Všichni zajisté hřešili a ne-
mají slávy Boží.“ Hřích pokazil hodnotu 
člověka  a  často  zničil  i  schopnost  člo-
věka konat dobré věci. Vymyslel nejen 
elektrárnu, ale i atomovou bombu.

Na  jakékoli  lidské  selhání  platí  jen 
pokání  s  pomocí  Pána  Boha.  Protože 
náprava věcí lidských se bez Boha nedá 
dělat (J. A. Komenský). Hodnota člově-
ka  je daná hodnotou Stvořitele. Každý, 
kdo  se  k  Pánu  Bohu  vrátí  s  upřímnou 
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úvahy k tématu

touhou v srdci, pozná pravou hodnotu 
člověka.  Vzejde  mu  slunce  spravedl-
nosti, sám Ježíš Kristus. To je ten, který 
dokázal  člověka  ocenit  tak,  že  za  něj 
zemřel na kříži. To dokázali mnozí, ale 
Pán  Ježíš  byl  jediný  dokonalý,  svatý 
a nevinný. Proto cena a hodnota Ježíše 
jako člověka převyšuje hodnotu všech, 
kteří padli za svobodu člověka a spole-
čenský řád. Dnes se o demokracii také 
říká,  že  je  to nejlepší  společenský  řád 
ze všech zlých. Mnohé věci to dokazu-
jí. Království Boží, které připravuje Pán 
Bůh, se nemůže s žádným sebelepším 
uspořádáním měřit. Kdo pozná Stvoři- Milan kola

irena zeManovÁ

Měna Božího království
Hodnota mého života je dána cenou, 

za kterou jsem byla koupena. Samozřej-
mě ve měně, která platí v Božím králov-
ství.

V naší současnosti není běžné, že by 
zákony  byly  jednoduché,  jednoznačné 
a platily pro všechny. Obvykle mají růz-
né dodatky, výjimky, směrnice k plnění 
a  jejich  dodržování  nebo  překračování 
sleduje řada vysokoškolsky vzdělaných 
lidí.

Bůh  jako  Stvořitel  dal  svému  stvoře-
ní, tzn. všemu, co patří do nám známé-
ho  i dosud neznámého makro a mikro 
světa,  řád  a  zákony.  Ty  platí,  všechno 
podle nich funguje a jimi se řídí. Lidé je 
pracně a nákladně objevují a potom to 
poznání využívají ke svému prospěchu.

Úžasné  je,  že  těmi  vlastními  zákony 
se řídí a  respektuje  je sám Zákonodár-
ce Stvořitel. Ty pro život nás lidí zde na 
zemi  nejdůležitější  nechal  napsat  do 
Bible.

Dozvídáme  se,  že  při  stvoření  světa 
„Bůh řekl…,a stalo se.“. Při stvoření člo-
věka řekl: „Učiňme člověka, aby byl naším 
obrazem, podle naší podoby… A stalo se 
tak…“ Vypráví o tom Genesis 1.kapitola.

Další  důležité  výroky:  „Mzdou hříchu 
je smrt.“ (Ř 6,23)

„Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slá-
vy.“ (Ř 3,23)

„Bez vylití krve není odpuštění.“  (Žd 
9,22)

„Bůh tak miloval svět, že syna svého 
dal…“ (J 3,16)

„Na světě byl, svět skrze něj povstal, 
ale svět ho nepoznal.“ (J 1,10)

„Jsou ospravedlněni zadarmo jeho milostí 
vykoupením v Kristu Ježíši.“ (Ř 3,24)

No a to je vlastně všechno. Pán Ježíš, 
ten,  který  byl  při  stvoření  světa  („učiň-
me“ -  tam byli všichni tři), dlel ve svět-
le  nepřístupném,  neomezen  prostorem 
a  časem,  stal  se  člověkem  se  vším,  co 
k tomu patří. Chtěl si třeba odpočinout, 
měl žízeň, hlad, opustili ho přátelé, ne-
přátelé  na  něho  plivali  a  posmívali  se 
mu, dovolil, aby ho ukřižovali - to víme.

Někdo může říct, že ve válce a v kon-
centračních  táborech  také  lidé  trpěli, 
a  dokonce  déle  než  tři  hodiny.  Jenže  - 
když už tam byli, nemohli dělat nic jiné-
ho. ALE Pán Ježíš mohl v každou vteři-
nu odejít tam, odkud přišel, kam patřil 
a  patří!  Proč  to  neudělal?!  Aby  mohla 
téct  krev,  protože  „bez vylití krve NENÍ 
odpuštění vin“.  Otec  hledal  řešení  pro 
svoje  stvoření,  které  kdysi  v  ráji  dalo 
důvěru Nepříteli. Na zemi nebyl člověk, 
který  by  byl  bez  hříchu.  Bůh  se  před-
stavuje  jako  LÁSKA.  S  člověkem  chtěl 
mít vztah. Všechno ve vesmíru Ho po-
slouchat musí. Člověku dal svobodnou 
vůli, aby se mohl rozhodnout, komu dá 
důvěru, koho bude respektovat, poslou-
chat, od koho si nechá poradit. A člověk 
zklamal.

Kdo  uzná,  že  odpuštění  potřebuje, 
aby se mohl setkat s Bohem jako Otcem 
a ne Soudcem, hříchů lituje a Pánu Ježí-
ši  za  záchranu  -  spasení  -  poděkuje,  je 
vykoupen. Za něho už je zaplaceno.

Pán  Ježíš  říká:  „Já jsem cesta, pravda 
i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze 
mne.“ (J 14,6)

„Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který 
mne poslal, má život věčný a nepodléhá 
soudu.“ (J 5,24)

Ale co teď? Pro koho, pro co jsme tak 
draze  koupeni?  Odpověď  zase  dá  Boží 
Slovo:

„Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvo-
řeni k tomu, abychom konali dobré skutky, 
které nám Bůh připravil.“ (Ef 2,10) A další 
v téže epištole a jinde.

„Jsme vykoupeni…z prázdnoty svého 
způsobu života.“ (1 Pt 1,18)

Naše jména jsou zapsána v Knize ži-
vota  v  nebi,  odkud  i  Spasitele  našeho 
čekáme.

„A odejdu-li, abych vám připravil místo, 
opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy 
byli, kde jsem já.“ (J 14,3)

Máme za co být vděčni, máme proč se 
radovat. Nejsme anonymní bezdomovci!

„Milovaní, nyní jsme děti Boží a ještě ne-
vyšlo najevo, co budeme!“ (1 J 3,2)

A máme úkol: „…budete mi svědky…až 
na sám konec země.“ (Sk 1,8)

„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám 
radujte se.“ (Fil 4,4)

tele, tomu Boží svatý Duch tuto vzácnou 
hodnotu  zjeví.  Když  se  učedníci  ptají 
Ježíše,  kdo  bude  největší  v  Božím  krá-
lovství,  postaví  před  ně  malé  dítě.  On 
hodnotí lidi podle jiných kritérií. Neboť 
to, čím člověk více nebo méně je, a to, 
co z člověka vůbec  lidského zůstalo,  je 
pouhá Boží milost.

Aby  člověk  mohl  poznat  hodnotu 
sama  sebe,  musí  nejprve  vědět:  „Běda 
mně, neboť jsem člověk hříšný.“ Pro poko-
ru před Bohem mu vzejde slunce spra-
vedlnosti,  sám  Pán  Ježíš  Kristus.  Ten, 
který  hodnotu  člověka  dokázal  ocenit 
tak, že zemřel za naše hříchy na golgot-

ském  kříži.  Hodnota  člověka  se  musí 
odvozovat  od  Stvořitele,  což  znamená, 
zda Duch Boží přebývá v našem duchu. 
Pak má člověk hodnotu z věčného Boha. 
Získá nepomíjitelnou hodnotu. Zaslíbe-
ní věčného života, přítomnost Boží, zde 
i na věčnosti. Tam se otevřou nové hod-
noty,  „které oko nevidělo, ucho neslyšelo, 
a na lidskou mysl nikdy nevstoupilo.“ Ptá-
te  se,  jak  věčnou  hodnotu  získat?  Zde 
je odpověď: „A věčný život je v tom, když 
poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, 
kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“ (Jan 17,3)



32 ŽIVÉ SLOVO

Meno Jána Hudeca je čitateľom Živé-
ho  slova  dobre  známe.  Takmer  v  kaž-
dom čísle sa objavovali jeho články, pri-
bližujúce príbehy z minulosti – z dejín 
kresťanstva –  i súčasnosti – z misie. 9. 
januára 2021 ho Pán Boh, ktorému pat-
ril a verne slúžil, povolal do nebeského 
domova vo veku 85 rokov.

Detstvo a mladosť
Ján  Hudec  sa  narodil  15.  mája  1935 

v Čelovciach ako najstaršie z troch detí. 
Už ako osemročný rád čítal Bibliu svojej 
starkej,  hoci  bola  písaná  švabachovým 
písmom. Jeho najsilnejšou spomienkou 
z  detstva  bol  Štedrý  večer  roku  1944, 
keď  Čelovcami  prechádzal  front  a  ne-
mecký  dôstojník  opieral  hlaveň  pušky 
o otcovu hruď a vypytoval sa na parti-
zánov; pritom v  ich maštali  sa ukrýval 
rumunský zbeh z armády. No Pán Boh 
zachránil rodinu od smrti – vrátane Jan-
kovej matky, ktorej sa krátko nato naro-
dila dcéra Milotka.

Po  skončení  vojny  sa  rodina  presťa-
hovala do Šiah, kde otec počul vo vlaku 
pána Králika zvestovať evanjelium neja-
kým  ženám.  Otca,  ktorý  bol  formálny 
evanjelik,  to  slovo  zasiahlo.  Pochopil, 

že  je  hriešnik,  ktorý  potrebuje  Božiu 
milosť, a zakrátko aj s manželkou prijali 
Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa.

Aj ich syn Janko túžil po pravom vzťa-
hu s Bohom. Keď v r. 1953 nastúpil na 
vysokoškolské  štúdium  na  Stavebnej 
fakulte  SVŠT  v  Bratislave,  zúčastňoval 

sa na tajných stretnutiach veriacej mlá-
deže, lebo zhromaždenia bratských zbo-
rov boli v tom čase komunistami zaká-
zané. V tom období odovzdal svoj život 
Pánu Ježišovi. Na vojenskom sústredení 
počas štúdia ho spolužiak udal, že číta 
Bibliu a modlí sa, a pre svoje kresťanské 
presvedčenie bol vylúčený zo štúdia.

Zamestnal sa na Správe povodia Du-
naja  v  Bratislave.  Zakrátko  nato  absol-
voval 2-ročnú základnú vojenskú službu 
pri  Brne.  Počas  opušťákov  navštevoval 
zhromaždenie  veriacich  v  Brne  a  veľa 
času  strávil  v  bohatej  knižnici  brata 
Dr. Zemana. Tento čas a následne zhro-
maždenia v Bratislave boli jeho duchov-
nou školou. Ani po návrate z vojenskej 
služby  mu  nebolo  umožnené  pokra-
čovať v  štúdiu na vysokej  škole, urobil 
si  teda  diaľkové  nadstavbové  štúdium 
v odbore vodné stavby.

Práca a rodina
V roku 1965 sa presťahoval do Nitry. 

Zamestnal sa na pobočke Správy povo-
dia Váhu Piešťany a v r. 1967 sa oženil 
s  Ozankou  Kováčovou  z  Čankova  pri 
Leviciach.  Svoj  spoločný  život  začali 
v Nitre, v dome, kde bývali okrem nich 
aj  Jankovi  rodičia  a  rodina  jeho  sestry 
Milotky  Kozárovej.  V  priebehu  ďalších 
2 rokov sa im narodili dve dcéry, Bohu-
slava a Ľudmila.

V  roku  1969  bol  Ján  Hudec  rehabili-
tovaný  a  mohol  dokončiť  VŠ  štúdium 
(po 15 rokoch). Študoval popri zamest-
naní a dvoch malých deťoch, no napriek 
tomu  si  v  roku  1974  ako  výborný  štu-
dent  prevzal  červený  diplom  stavebné-
ho inžiniera.

Toto  jeho  vzdelanie  sa  ukázalo  ako 
cenná devíza, keď sa v Nitre prevažne 
svojpomocne staval  zborový dom kres-
ťanského  zboru.  Brat  Janko  Hudec  bol 
dušou celého diela – na stavbe bol tak-
mer každý deň počas 7 rokov výstavby 
ako  stavebný  dozor  a  ako  len  mohol 
a vedel, zapojil sa aj vlastnými rukami.

Knihy, básne, piesne
Jeho vášňou bola história a literatúra, 

tieto odbory však nemohol v čase totali-

Za bratom
Jánom Hudecom

(1935 - 2021)

spomienka

50. výročie svadby 
(2017)
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spomienka

PodĽa MaTeriÁlov od rodiny 
sPracoval PeTer kozÁr

ty študovať a venovať sa im profesionál-
ne. No našiel spôsob, ako túto svoju vá-
šeň využiť, rozvíjať a ešte ňou aj slúžiť 
druhým.  V  jeho  pracovni  ho  obklopo-
vali stovky kníh. Miloval ich a čítal, kde 
len mohol. Mal obdivuhodnú pamäť, aj 
po mnohých rokoch od prečítania vedel 
doslovne citovať celé pasáže alebo reci-
tovať básne.

Prvé miesto v jeho knižnici a aj v jeho 
srdci  mala  Kniha  kníh  –  Biblia.  V  po-
ličke  nad  pracovným  stolom,  kde  kaž-
dý deň sedával a čítal, mal 25  rôznych 
vydaní  Biblie;  okrem  slovenských  pre-
kladov  aj  české,  anglické,  nemecké, 
francúzske  a  tiež  preklad  maďarský, 
poľský, grécky. Každý z  týchto  jazykov 
do určitej miery ovládal – niektoré  len 
pasívne, ale viacerými sa vedel aj doho-
voriť, a niekedy aj prekladal z angličtiny 
kázne zahraničných návštev v zhromaž-
dení. Bol veľkým znalcom Písma a jeho 
obdarovaným učiteľom. Kázal pravidel-
ne nielen v domácom kresťanskom zbo-
re,  ale  aj  na  mnohých  iných  miestach, 
kde bol pozvaný.

„Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť 
zisk.“ (List Filipanom 1,21)

História  ako  taká  ho  veľmi  zaujíma-
la,  no  obzvlášť  ho  fascinovali  dejiny 
Cirkvi. V spolupráci s Tomášom Palom 
z Čiech vydal knihu Cestou pravdy a lás-
ky  (1998), v ktorej  zozbierali  svedectvá 
žijúcich  pamätníkov  o  vzniku  jednot-
livých  kresťanských  zborov  v  Česku 
a  na  Slovensku.  Mnohoročné  úsilie  ho 
doviedlo  i  k  napísaniu  vlastnej  knihy 
Pútnici na úzkej ceste  (1999)  o  histórii 
Cirkvi  so  zameraním  na  nezávislých 
kresťanov  a  obnovné  hnutia.  O  šírke 
jeho záberu svedčí aj ďalšia jeho kniha, 

Genezis a evolúcia  (2005).  Podstatnou 
mierou  prispel  aj  k  vypracovaniu  ofi-
ciálneho  dokumentu  Biblické poznanie 
a vnútorný poriadok Kresťanských zbo-
rov na Slovensku (1992).

Bol  členom  redakčnej  rady  časopisu 
Živé slovo, do ktorého prispieval vlast-
nými duchovnými úvahami, ako aj pre-
loženými článkami z celosvetovej misie 
bratských  zborov.  Hoci  v  posledných 
rokoch  sa už nezúčastňoval osobne na 
stretnutiach  redakčnej  rady,  nepoľavil 
vo svojej tvorbe a jeho prínos bude ťaž-
ké nahradiť.

Ako redaktor denného čítania Cestou 
života  dlhé  roky  upravoval  články  slo-
venských  prispievateľov  a  uverejňoval 
vlastné úvahy. Mal veľmi rád aj poéziu, 
prekladal  básne  a  texty  piesní  z  iných 
jazykov  a  písal  aj  vlastné  básne.  Mal 
obrovský  podiel  na  iniciovaní,  prípra-
ve  a  vydaní  spevníka  Duchovné piesne 
(1987), ktorý slúži kresťanským zborom 
na  Slovensku  do  dnešných  dní.  Podie-
ľal sa na výbere, úpravách a prekladoch 
textovej časti i na finálnej formálnej úp-
rave spevníka.

Ako  jeden  zo  zakladateľov  bol  od 
r.  1993  až  do  svojho  odchodu  predse-
dom  občianskeho  združenia  Emmaus 
Centrum, ktoré vydáva a ponúka koreš-
pondenčné biblické kurzy.

Láskavý a verný Boží služobník
Ján  Hudec  bol  Božím  služobníkom 

so  srdcom  plným  lásky.  Všetci,  čo  ho 
poznali,  si budú pamätať  jeho  srdečný 
úsmev. V konfliktných situáciách vystu-
poval  ako  mierotvorca.  Aj  vo  vysokom 
veku prejavoval pochopenie pre mladú 
generáciu v meniacich sa časoch.

Miloval bratov a  sestry nielen v spo-
ločenstve kresťanských zborov, ale mal 

mnoho  priateľov  a  známych  medzi  ve-
riacimi z iných cirkví, ba aj za hranica-
mi Slovenska. V posledných rokoch sa 
veľmi tešil z možnosti zúčastňovať sa na 
pobytoch  seniorov  z  rôznych  kresťan-
ských spoločenstiev.

Jeho srdcu bola nesmierne blízka za-
hraničná misia a situácia prenasledova-
nej  cirkvi.  Každý  deň  sa  verne  modlil 
za  konkrétnych  misionárov  a  trpiacich 
kresťanov a štedro ich podporoval.

Odchod domov
Až  do  vysokého  veku  sa  tešil  dobré-

mu zdraviu, nemal žiadnu vážnu nemoc 
okrem  problémov  primeraných  veku. 
Od mlada mal rád turistiku, mal pocho-
dených  veľmi  veľa  slovenských  poho-
rí  a  končiarov.  Pri  poslednej  návšteve 
u dcéry na Spiši ako 85-ročný bez prob-
lémov vyšiel na Tomášovský výhľad.

Koncom minulého roka bol pozitívne 
testovaný  na  COVID-19.  Na  Nový  rok 
ešte  poslúžil  Božím  Slovom  o  nádeji 
a  očakávaní  jednotlivca  a  spoločenstva 
(zo Žalmu 13 a 33) na online zhromaž-
dení Kresťanského zboru v Nitre. Víru-
sovému  ochoreniu  podľahlo  jeho  telo, 
ale  jeho  duša  sa  už  teší  v  prítomnosti 
Spasiteľa  a  Pána,  ktorému  tak  verne 
a s láskou slúžil od mladosti.

K  rozlúčkovému  online  zhromažde-
niu sa pridali stovky ľudí, ktorí vďačne 
spomínali na jeho život. Na pohrebe sa 
s ním potom rozlúčil hlúčik príbuzných 
a  veriacich  z  Nitry.  Zaznel  tu  príhovor 
na slová, ktoré by mohli byť jeho život-
ným krédom: „Veď pre mňa žiť je Kristus 
a zomrieť zisk.“ (List Filipanom 1,21)

Tomášovský 
výhľad (2020)



                                      
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
V tomto roce jsme zvolili pro společnou rekreaci opět   
krásnou lokalitu v Češkovicích u Blanska.  
Naším milým hostem bude tentokrát Jan Vlček  
 
Ubytování: 2-6 lůžkové pokoje s balkonem, nebo terasou 
Samostatné pokoje se sprchou a toaletou 
Dvoupokojové apartmány se sprchou a toaletou 
 

Ceny:     
Dospělí – plná penze:  530 Kč/den, celkem 3.710 Kč  
Děti do 3 let zdarma (bez nároku na lůžko a stravu) 
Děti od 3 do 12 let -  450 Kč/den celkem 3.150 Kč 
 
K dispozici:   
Krásný výhled do okolní zalesněné krajiny a na rybník.  
Bezbariérový přístup s výtahem, konferenční sál s barem. 
Možno zakoupit povolení k lovu ryb na rybníce 
 
 

Tipy na výlet:  
Zařízení se nachází v rekreační oblasti Češkovice, obklopené 
krásnou lesnatou přírodou Moravského krasu s výhledem do 
dalekého okolí. Oblast Moravského krasu je považována za jedno  
z nejkrásnějších míst Jižní Moravy a za ráj s mnoha přírodními, 
historickými i technickými poklady  
 
Přihlášky a informace: 
Závazné přihlášky zašlete nejpozději do  30.května 2021, 
prostřednictvím  WEBu nebo na kontaktní adresu. Program pro děti 
bude zajištěn v době duchovního programu pro dospělé 
 
 

Kontakt: Vladimír Pípal 
Čapkova 7, 746 01 Opava, tel: 553 718 519 
mobil: 777 195 654e mail: vladimir.pipal@volny.cz     
WEB:   www.krestanskesbory.cz/rekreace 
 
LETOS SE MŮŽEŠ OPĚT PŘIHLÁSIT NA TOMTO ODKAZU 
                                                KLIKNI ZDE! 



 
 
   
   
   

 
 
 
 
 

WEB: www.hotel-neptun.cz  
  
V letošním roce jsme zvolili pro  
společnou rekreaci opět lokalitu  
v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky  
s komfortním ubytováním  
v horském hotelu NEPTUN 
Letos uvítáme milého hosta Jana Vlčka 
 
Hotelové ubytování:  
➢ dvoulůžkové pokoje 
➢ čtyřlůžkové pokoje 
➢ vícelůžkové 
 
Pokoje mají vlastní sociální zařízení.  
Většina pokojů má balkón. Je možná  
i přistýlka a zapůjčení dětských postýlek 
 
Ceny:     
Dospělí – plná penze:  530 Kč/den, celkem 3.710 Kč  
Děti do 3 let zdarma (bez nároku na lůžko a stravu) 
Děti do 12 let -  450 Kč/den celkem 3.150 Kč 
 

Vybavení: 
➢ společenské místnosti pro 20 až 40 osob (TV, domácí kino, DVD, video atd.)  
➢ tělocvična- stolní tenis, herna 
➢ posilovna, hřiště, dětské hřiště  
➢ venkovní bazén s brouzdalištěm 

Možnost výletů: 
➢ 8 km vzdálená hora Praděd 
➢ Petrovy kameny obestřené mnoha pověstmi  
➢ naučná stezka Bílá Opava   
➢ klimatické lázně Karlova Studánka  
➢ Pradědova galerie a další 
➢ Přírodní vodní elektrárna a vodopády 

Přihlášky a informace: 
Závazné přihlášky zašlete co nejdříve, nejpozději  
však do 30.května 2021, prostřednictvím  WEBu nebo na kontaktní adresu, kde v případě 
potřeby přihlášku také obdržíte.  
Program pro děti bude zajištěn v době duchovního programu pro dospělé. 
 

Kontakt:  Vladimír Pípal, Čapkova 7, 746 01 Opava, tel.: 553 718 519, mobil: 777 195 654 
e mail: vladimír.pipal@volny.cz    WEB:   www.krestanskesbory.cz/rekreace 

LETOS SE MŮŽEŠ OPĚT PŘIHLÁSIT NA TOMTO ODKAZU             KLIKNI ZDE!  

   NNNEEEPPPTTTUUUNNN               hhhooorrrssskkkýýý   hhhooottteeelll   MMMaaalllááá   MMMooorrrááávvvkkkaaa   –––    JJJeeessseeennníííkkkyyy      
   



Ďakujem, Bože môj
Teba, ó, Bože… oslavujem a chválim.
(Daniel 2,23)

Ďakujem, Bože môj, za žitie časné:
Tys̀  mi ho z dobroty daroval, viem.
Prijmi môj vrúcny vďak za všetko krásne,
v Tvojom čo stvorení kol seba zriem.

Všetko si z lásky dal:
spievam Ti piesne chvál,
Ty si môj slávny Kráľ, života zdroj.

Ďakujem, Bože môj, za večnú spásu –
v Synovi dals̀  mi ju z milosti len –
ďakujem za život radosti, jasu,
On čo mi dáva sám na každý deň.

Ďakujem, Bože môj, za Skalu schrany –
u Teba v Kristu ju naveky mám:
v rukách, čo zdobia ich krížové rany,
stále ja v bezpečí odpočívam.

Ďakujem, Bože môj, za nádej viery:
naveky budem žiť, kde je môj Pán –
v diaľke mi žiaria už nebeské sféry,
otčina, do ktorej vojdem raz brán.

Všetko si z lásky dal: 
spievam Ti piesne chvál,
Ty si môj slávny Kráľ, života zdroj.

Ján Hudec
Duchovné piesne, č. 315


