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Nezvyčajné zrkadlo.

Co je pravda?

Na internetu jsou jen samé lži!



rozhovor
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Zázemí ve službě
– manželé KrejčíJirka Krejčí je řadu let aktivním křes-

ťanským služebníkem. Takoví muži potře-
bují domov, kde by měli své zázemí. Dneš-
ní rozhovor jsem vedla s jeho manželkou 
Boženkou a ptala se, jak vytvářela pro své-
ho manžela rodinné zázemí. Do rozhovoru 
vstupuje občas také Jirka.

Boženko, kolik let jste s Jirkou man-
želé?

Společně žijeme v manželském svaz-
ku 52. rok. V dobrém i ve zlém, v rados-
ti i smutku, ve zdraví i v nemoci. Spolu 
žijeme v tom, co přináší život a žijeme 
ho z Boží milosti.

No, to je dlouhý čas společného pu-
tování . Zapojoval se Jirka do služeb 
v brněnském sboru hned v počátku va-
šeho manželství, nebo to přišlo později?

Jirka se do služby zapojoval od samé-
ho začátku. Brala jsem si ho s tím, že 
budeme Pánu Ježíši sloužit spolu. Toto 
moje vyjádření ze setkání mládeže mi 
později připomněla Olga Kolová (tehdy 
Maláčová).

Časem, když se z Boží milosti roz-
vinula služba s dorostem (Poutníky), 
vnímala jsem, jak je náročná na čas i na 
vytrvalost.

V té době jste měli malé děti. Jak se ti 
dařilo zvládat chod rodiny?

V době, kdy byly naše děti malé, 
jsem s nimi byla doma. Byla to radost 
a dobře jsem to zvládala. Dětí jsem si 
nejvíce užila v jejich předškolním věku. 

Často jsem s nimi byla sama, zvlášť po 
večerech. Jirka vedl mládež, Poutníky, 
snažil se být na každém shromáždě-
ní. Pamatuji si, že jsem se jednou na 
Jirku zlobila, že přišel pozdě ze sobot-
ní schůzky mládeže. Děti už spaly a já 
jsem ho vyhlížela z okna. Jirka mi tehdy 
řekl, že kdyby šel z hospody, tak by se 
mým výčitkám nedivil. Od té doby jsem 
se naučila i chvíle samoty prožívat s Pá-
nem Ježíšem a s modlitbou. Když děti 
povyrostly, byla možnost už mnohem 
víc dělat věci společně.

Manželství není vždy jen procházka 
s kytičkou v ruce. Jirko, nastaly u vás 
i chvíle neporozumění?

Vnímali jsme, že jedním ze základ-
ních stavebních kamenů vztahů v man-
želství je komunikace. Nedá se říci, že 
bychom prožili nějakou ostrou hádku, 
ale byly samozřejmě situace, ve kterých 
jsme si museli věci vysvětlit a pochopit 
postoje toho druhého.

Trvale mám v paměti jeden z výro-
ků, který Boženka pronesla při jednom 
z našich setkání, ještě dlouho před svat-
bou. Já, jako lehký romantik, jsem se 
snažil vyjádřit, jak mi na Božence záleží 
a jak ji mám rád. A ona řekla: „Víš, byla 
bych ráda, kdybys mě nikdy neměl raději 

než Pána Ježíše.“ Na tehdy šestnáctiletou 
dívku to byla pozoruhodná věta, kte-
rou mám v hlavě po celou dobu naše-
ho manželství. A tato věta je důvodem, 
proč ji mám stále víc a víc rád.

Zeptám se vás obou – jak jste tyto si-
tuace, kdy u vás byla napjatá atmosfé-
ra, řešili?

Jirka: Já jsem impulzivnější, často ze 
mě vypadlo něco, co mě potom mrzelo. 
Vyslovené slovo se však nedá vzít zpět, 
a proto jsem se i v našem vztahu učil 
více se ovládat. Protože obvykle moje 
reakce byla poměrně nepřiměřená, bylo 
na mně, abych se „vytrucoval“, urovnal 
si myšlenky a šel se omluvit.

Boženka: Nejsem tak impulzivní jako 
Jirka, a protože jsme se stále víc po-
znávali, věděla jsem, že je nejlepší dát 
Jirkovi čas a příležitost, aby si všechno 
promyslel. Nakonec se všechno vždyc-
ky bez větších problémů vyjasnilo.

Boženko, co považuješ za nejdůležitěj-
ší k vytvoření předpokladů pro podporu 
služby svého manžela?

Důležitý je zájem o toho druhého, 
o to, co dělá, jaké s tím prožívá rados-
ti a starosti. Společně jsme se sdíleli se 
vším, co k Jirkově službě patří, a také se 
za to společně modlili.
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Téma příštího čísla:

Rodina
Články k tématu příštího čísla, jakož i další 
příspěvky zasílejte do konce 
října/októbra 2021 na adresu 
odpovědného redaktora.
Děkujeme. Redakce.
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Nebyla pro tebe starost o rodinu někdy brzdou ve tvém rozletu ?
Péči o rodinu jsem vnímala jako svoji službu. Byla jsem „ženou 

v domácnosti“, ale práce bylo nad hlavu. Dělala jsem Jirkovi tak tro-
chu sekretářku, protože Jirka měl svoje civilní zaměstnání, a s řadou 
věcí, která souvisela se službou pro sbor, jsem mu pomáhala. V ná-
vštěvách ve shromáždění jsme se pravidelně střídali. Pokud to bylo 
jen trochu možné a moji rodiče byli ochotní pohlídat děti, tak jsem 
jezdila s Jirkou také na služby do sborů mimo Brno. Byli jsme spolu, 
řadu věcí jsme mohli prodebatovat a měli jsme z těchto chvil velkou 
radost.

Jirko, do jakých služeb jsi v průběhu uplynulých let vstoupil?
Chcete to vědět? Začalo to v roce 1972 Poutníky, kterým jsme slou-

žili 36 let. Pracoval jsem s dětmi – besídkou – v okolí Brna (Heršpice 
a Dolní Dunajovice), do loňského roku jsem sloužil jako předseda 
Správní rady Nadace Mezinárodní potřeby, inicioval jsem a vedl 
několik biblických skupinek, po roce 1989 jsem oddal formou cír-
kevního sňatku přes 40 párů, vstoupil jsem také do služby ve věz-
nicích (Kuřim, Rapotice, Břeclav), patřím mezi starší sboru. Pokud 
bylo potřeba, pomáhal jsem Božence při úklidu sborového domu na 
Šámalce, který vykonávala téměř 40 let, a jak mně připomíná Božen-
ka, pohřby ani nejde spočítat. Aktivní jsem stále ve vedení besídky 
v Nesovicích a donedávna moderování rozhlasového vysílání Rádia 
7, s několika dalšími spoluvěřícími docházíme sloužit seniorům 
v Domově pro seniory v Sokolnicích u Brna, atd., atd…

Důležitou součástí života věřících manželů je modlitba. Jak vnímá-
te ve svém manželství potřebu modlitby?

Modlili jsme se společně ještě před tím, než jsme se vzali. Delší čas 
jsme hledali nejvhodnější denní období, ve kterém bychom měli pří-
ležitost k modlitbám. Nakonec jsme se shodli na ranním čase, který 
byl více méně dán tím, že do roku 1996 měl Jirka civilní zaměstnání. 
I když už prožíváme důchodové období, čas na společné ztišení s Bo-
žím slovem a modlitbou zůstal. Každé ráno v 6,00 hodin je čas, který 
do 7,00 věnujeme čtení Písma a modlitbě.

Jirko, obraceli se na tebe lidé s prosbou o radu? Jak jsi zacházel se 
svěřenými tajemstvími?

Ani nelze spočítat, kolik jich bylo. To, co mi někdo svěřil, jsem 
vždycky považoval za „zpovědní tajemství“. Protože se s Boženkou 
modlíme spolu, tak jsem vždycky zjišťoval u těch, kteří se na mě 
s nějakým problémem obraceli, jestli souhlasí s tím, aby o tom vědě-
la také Boženka a mohli jsme se za danou věc modlit spolu. Většinou 
jsem dostal souhlas – pokud ne, tak to zůstalo jenom u mě.

Boženko, byla jsi důvěrnicí Jirky? Poprosil tě někdy Jirka o modli-
tební podporu?

Myslím, že víc než důvěrnicí. Mezi námi nebylo a není žádné ta-
jemství. Modlila jsem se za všechna jednání, rozhovory, přípravu na 
službu slovem a všechny další okolnosti, které jsme prožívali a proží-
váme. Čím jsme starší, tím častěji.

Církev je rodina, ve které by měl mít člověk zázemí a oporu. Je br-
něnský křesťanský sbor pro vás a vaši službu zázemím?

Brněnský sbor je jedinečným zázemím, bez kterého by naše služba 
nemohla existovat. A nejenom brněnský sbor. Jsme za to nesmírně 
vděční.

Na závěr se vás obou zeptám: Které vlastnosti si nejvíce vážíte na 
tom druhém?

Boženka: Jirka je pracovitý, otevřený, vytrvalý a obětavý.
Jirka: Pro mě je Boženka praktickým vyjádřením celého úseku Pří-

sloví 31, 10-31 – je to statečná žena, jejíž cena je daleko vyšší než 
perly.
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tiráž

Kde je
Před několika týdny jsem cestou do 

práce zahlédl muže. Byl vkusně oble-
čený, v saku. Vyšel ze čtyřpatrového 
domu a v ruce držel nějakou hezkou 
kytici v růžovém balicím papíru, jak 
se do něj balí květiny. Držel ji opatr-
ně, asi aby se květiny nepoškodily, byl 
ode mne tak na dvacet metrů. Trochu 
mne udivilo, co tak brzy zrána kolem 
půl sedmé dělá a kam s tou kyticí míří. 
Mám rychlý krok a brzy jsem jej do-
hnal. U popelnic. Kytici vzal a hodil do 
jedné z nich. Šok. Vlastně, úplně mne 
to překvapilo, nebyla to kytice. Byl to 
růžový sáček s odpadky. Kráčel jsem 
dál a přemýšlel o tom, jak lehce jsem 
udělal úsudek na základě špatného 
letmého pohledu. Odpadky v růžovém 
pytli vypadaly na první pohled jako 
květiny v růžovém balicím papíru. Dr-
žel to opatrně, protože se nechtěl dostat 
do kontaktu s nevábným obsahem pyt-
le. Jeho oblečení naznačovalo, že oslava 
bude. A místo chystané oslavy se při-
tom nachomýtl běžný dennodenní od-
nos odpadků. Kdo by to řekl…

Překvapilo mne, jak lehce jsem se 
nechal svými smysly ošálit. Uvědomil 
jsem si, že vidím věci z mého úhlu po-
hledu. Slyším to, co k mým uším doleh-
ne. Cítím to, na co stačí můj nos. Na-
hmatám jen to, co je v dosahu. Každý 
z mých smyslů má své limity. Navíc, 
úsudek si dělám z mé vlastní reality. 
Může to být velmi zavádějící. Kde je po-
tom pravda?

Pokud se spolehneme na úsudek lidí 
kolem sebe, můžeme získat detailnější 
obraz. Často to využíváme, když dis-
kutujeme se svými přáteli, pozorujeme 
třeba zprávy, čteme noviny a informu-
jeme se o dění ve světě. Musíme ale 
důvěřovat. To je právě oříšek – komu 
a čemu budu důvěřovat a nechám tvořit 
můj obraz světa? Komu a čemu důvěřo-
vat nebudu? Tyhle věci řešíme tak nějak 
podvědomě. Není špatné ale zastavit se 
a uvědomit si, že pokud existují lidé, 
kteří to se mnou myslí dobře, potkám 
též někoho, kdo mne bude chtít obelstít 
a využít. Obezřetnost je na místě. Svět 

je malý a je v něm dost místa pro dobro 
i zlo. Pro lež i pravdu. Jak to ale správně 
posoudit?

Brzy budeme mít volby. Politika je 
něco, co se nás přímo dotýká. Snad 
máme i nějakou možnost ovlivnit další 
směřování naší země a obecný vývoj. 
Jak ale najít někoho pravdivého v po-
litice? Říkám si, že snad jedině tak, že 
se porovnají předchozí sliby s výsled-
kem, anebo ještě přesněji s hlasováním 
v konkrétních záležitostech. Je to ale 
velice náročné a pro pracujícího člověka 
téměř časově nemožné. Pravda dostává 
na frak a do popředí se dostávají pouhé 
sliby. Slibem nezarmoutíš, tím heslem 
se řídí politici.

Otázka pravdy a lži je stará jako lid-
stvo samotné. Málokdy najdete krysta-
lickou podobu čisté lži anebo čisté prav-
dy, většinou jde o směsici. Pravda má 
v sobě jakousi vnitřní ušlechtilost. Ce-
níme si jí. Uvádí nás do reality, zatímco 
lež nás vede na scestí. Nalijme si čistého 
vína, pravda je velmi obtížná. Pokud 
se jí budeme držet, s velkou pravděpo-
dobností budeme za hlupáky. Kdo by si 
chtěl dělat život těžší, než jej má teď? 
Pravda se velmi těžce poslouchá a říká, 
odkrývá totiž věci, jakými skutečně 
jsou. A my si tak rádi něco namlouváme 
a nasazujeme si růžové brýle. Máme ale 
za to, že hledat pravdu a snažit se prav-
dou žít je něco, za co stojí bojovat. Proto 
jsme připravili toto vydání našeho časo-
pisu. Chceme spolu přemýšlet o tomto 
nekonečném boji pravdy a lži. Chceme 
též přemýšlet o Pánu Ježíši jako o Božím 
Synu a zosobněné Pravdě. Věříme, že to 
je užitečné přemýšlení ve světě plném 
manipulací a polopravd. Je tady někdo, 
koho se můžeme držet, a máme naději 
v tom, že se s Ním jednou tváří v tvář 
setkáme.

Neděláme si iluze, že rozlouskneme 
pravdu a lež tímto jedním číslem časo-
pisu. Ale budeme rádi, když se spolu 
s námi zamyslíte nad těmito pojmy. Pře-
ji příjemné i burcující čtení.

pravda?
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úvaha

z pRecious seed 2021/2 
přeložil Josef hudousek

Co znamená milovat

Láska je pravdivá 
(J 16,37; 1Ko 13,6)

Láska bez pravdy je klamná a škodli-
vá. Můžeme někomu popřát, aby si užil 
pěkný výlet, aniž bychom ho upozorni-
li, že na něho číhá nebezpečí v tom, že 
na té cestě schází most. Takové přání je 
přátelské, ale schází v něm láska. Pán 
Ježíš Kristus nikdy neobětoval pravdu 
na oltář lásky, ale obětoval sám sebe 
v lásce pravdě Božího soudu. On přišel, 
aby vydal svědectví pravdě – a za to byl 
ukřižován. Pavel píše, že láska se vždyc-
ky raduje z pravdy.

Láska respektuje právo 
(Oz 12,6; Ef 5,2; Ř 3,26)

Láska bez práva ničí svou hodnotu. 
Ozeáš řekl: „dbej na milosrdenství a prá-
vo.“ Odpustit zločinci bez soudu by pro 
něho mohlo být milosrdné, ale mělo by 
to zničující dopad na duši jeho oběti – 
proto je soud bezcenný, pokud nebu-
de zaplacena odpovídající cena. Hřích 
uráží Boha a zasluhuje smrt. Aby mohl 
Bůh hříšníkovi odpustit, musel být na 
Pánu Ježíši vykonán právní požadavek 
smrti. Kristus nás tak miloval, že dal 
za nás samého sebe, dar a oběť Bohu. 
Toto je jediný základ, který umožňu-
je Bohu, aby byl spravedlivý a aby byl 
Jím ospravedlněn ten, kdo věří v Pána 
Ježíše. Láska respektující právo si cení 
Boha – a člověka.

Láska si oškliví zlo (Ž 97,10; Zj 2,5)
V našem světě existuje škodlivé a de-

struktivní zlo; zlo, které neoslavuje sva-
tého Boha. Je svaté a dobré milovat zlo? 
Kdyby si dítě hrálo s jedovatým hadem, 

byla by to láska, kdybychom mu nezni-
čili tuto jeho hračku? „Vy, kteří milujete 
Pána, nenáviďte zlo.“ Zde je připomín-
ka, upozorňující na to, že si máme oš-
klivit zlo. Pán Ježíš řekl: „tak i ty máš 
některé, kteří zastávají učení nikolaitů, což 
já v nenávisti mám.“ Láska si oškliví zlo, 
protože miluje dobro.

Láska zasáhne v pravý čas  
(2Ko 2,6-8; Ka 3,8)

Cenit si spravedlnost přináší odpuš-
tění, jemuž předchází pokání. Kristus, 
který miloval zvěstování evangelia, 
neodpustil nikomu, kdo by nejprve 
nevyznal svůj hřích. Je-li někdo, kdo je 
postaven mimo obecenství církve z dů-
vodu zjevného hříchu, pak je zde Je-
den, kdo hříšníkovi odpouští a potvr-
zuje mu svou lásku. Je to jako bychom 
se pokoušeli zastavit pohybující se vůz 
v potenciálně nebezpečné situaci, pak 
je okamžik zásahu kritický. Jak nám 
připomíná Šalamoun: „Je čas milovat 
i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.“

Láska posuzuje a vychovává 
(Žd 12,6; F 1,9)

Milujeme-li své malé děti, pak den-
ně zvažujeme, co by pro ně bylo tím 
nejlepším; a to od vhodného jídla pro 
jejich tělesný vývoj až po hračky vhod-
né pro jejich vývoj mentální. Péčí není, 
pokud bychom nechali na dětech, aby 
se rozhodovaly samy bez nás. Láska 
bez posuzování je bezstarostná poše-
tilost. Pán Bůh své děti miluje a své 
zvážení uplatňuje i vůči nám. On je 
milující, ale i trestající Otec. Zde platí, 
že „koho Pán miluje, toho přísně vychová-

vá, a trestá každého, koho přijímá za syna.“ 
(Žd 12,6)

Láska je poslušná 
(J 14,15.31)

Mnozí říkají, že Pána milují; snad na 
modlitbách nebo v písních. Je to ale 
skutečná láska, když dítě řekne svým 
rodičům, že je miluje, a přitom je ne-
poslouchá? Pán Ježíš prokázal lásku 
svému Otci až po kříž, aby svět poznal, 
že miluje Otce; a jestliže mu Otec dal 
příkaz, pak jej uposlechl. Láska je se-
beobětující. Pán řekl: „Milujete-li mne, 
budete zachovávat má přikázání.“ (J 14,15) 
Láska bez poslušnosti je jako strom bez 
ovoce.

Láska není podmíněná 
(Ef 2,4. 8. 9; Ř 5,6-10)

Mnozí milují ty, co jsou hodni milová-
ní. Jejich „dobrota“ si zasluhuje naši lás-
ku; pak je to tak snadné je milovat. Ale 
kolik lidí miluje ty, kteří si to nezaslou-
ží, nebo jsou dokonce jejich nepřáteli? 
Voják může položit svůj život za dobré-
ho přítele, ale ne za nepřítele, který se 
ho pokoušel zranit nebo ho zabít. Boží 
láska byla zjevena v obětování vlastního 
milovaného Syna jako dokonalá oběť za 
hřích – za nás bezbožné hříšníky, Jeho 
nepřátele. Spasitelná láska zjevuje mi-
lost. Ta nepožaduje zásluhu: „Milostí 
tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není 
z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků…“ 
(Ef 2,8.9)

tak, jak 
miluje 
Pán Ježíš?
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Jsme rodina:
Christopher Yuan

Následující text je výňatek ze 14. 
kapitoly z nové knihy Christophe-
ra Yuana na téma „Svatá sexualita“. 
Yuan sám sebe vnímá jako homosexu-
ála, žije však zdrženlivě a jako single. 
Podle Yuana existují jen dvě cesty pro 
svatou biblickou sexualitu: cudnost 
v životě single anebo věrnost v man-
želství mezi mužem a ženou. Homose-
xuální žádosti a praktikovaná homose-
xualita jsou pro něj jasně hříchem, ne 
nemocí. Zvláště pro homosexuálně cí-
tící křesťany, kteří chtějí žít zdrženlivě, 
pak připadá církvi možnost role nové 
rodiny. Je zde však otázka. Jsou naše 
sbory hotovy být duchovní rodinou pro 
single, anebo jsme zaměřeni jen na 
manželství a rodinu?

Proč je sbor důležitý zvlášť pro 
single?

Starý zákon… hodnotí velmi vysoko 
rodinu a pokrevní příbuzenstvo. V an-
tickém Izraeli byla osobní identita úzce 
spjata s příbuzenstvem a se třemi velký-
mi koncentrickými kruhy - dům, čeleď 
a kmen.1 Nejužší a nejdůvěryhodnější 
vztahy ve Starém zákoně byly převážně 
mezi rodinnými příslušníky a pokrev-
ním příbuzenstvem.

V Novém zákoně pak Ježíš prohlá-
sil některé markantní výroky na téma 
rodinných pout. Například říká v Mt 
10,35-37 (srov. také L 14,26-27):

„Neboť jsem přišel postavit syna proti 
otci, dceru proti matce, snachu proti tchy-
ni; a `nepřítelem člověka bude jeho vlastní 
rodina’. Kdo miluje otce a matku více nežli 
mne, není mne hoden.“

O dvě kapitoly dále čteme, že za Ježí-
šem přišla matka a jeho bratři. Když se 
dozvěděl, že jeho příbuzní s ním chtějí 
mluvit, odpovídá: „Kdo je má matka a kdo 
jsou moji bratři?“ (Mt 12,48; Mk 3,33; L 
8,20-21). Ruší zde Ježíš výroky Starého 
zákona a říká, že rodina už nadále není 
dobrá?

Odpověď nalezneme v následujících 

1 Barry Danylak, Redeeming Singleness: 
How the Storyline of Scripture Affirms the 
Single Life (Wheaton, IL: Crossway, 2010), 
S. 64

verších. Ježíš ukazuje na své učedníky 
a říká: „Hle, moje matka a moji bratři. Ne-
boť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to 
je můj bratr, má sestra i matka.“ (Mt 12,49-
50). Ježíš neodmítá rodinu, místo toho 
ale zdůrazňuje, že existuje ještě něco 
významnějšího než pokrevní příbuzní 
a přátelé, totiž „duchovní rodina“. Vy-
jádřeno jinak - pouta duchovní rodi-
ny jdou hlouběji než pokrevní rodiny 
a přátel.

Rodiny, sestávající z manžela, man-
želky a dětí jsou skutečně jen časným 
požehnáním na tomto světě. Avšak ro-
dina vykoupených – církev – přetrvá 
v budoucí slávě po celou věčnost! John 
Piper prohlašuje ve své knize Prostě 
nebeská – Co ukazuje manželství o Bohu: 
„Manželství a rodina jsou prostě pomíjivé 
a druhořadé vůči věčnému a důležitějšímu 
bytí církve.“2 Jak nádherný obraz doko-
nalého těla Kristova!

Pro všechny, kteří jsou v Kristu, vy-
plývá tato koncepce duchovní rodiny 
zcela přirozeně z Božích dějin spásy – 
stvoření, hřích, vykoupení a dokončení. 
V Kristu vzniká nové životní společen-
ství. Společenství, které nedrží spolu 
pokrevní svazky (dům, čeleď, kmen) 
ani manželský slib. Společenství z Židů 
i národů, ženatých i neženatých, mužů 
a žen, mladých a starých, lidí se stej-
nopohlavními3 i lidí s různopohlavními 
pocity. Toto nové společenství je církev, 
shromáždění vykoupených, pravá a věč-
ná Boží rodina, spojená krví Beránka!

Do této rodiny se nedostaneme fy-
zickým narozením, ale duchovním 
znovuzrozením. Poslání společenství 
ve Starém zákoně spočívalo v tom, že 
člověk byl součástí přirozené rodiny 
a měl tělesné děti. Povolání nového spo-

2 John Piper, Einfach himmlisch! – Was die 
Ehe über Gott zeigt (pulsmedien: Worms, 
2013), Str. 101

3 Yuan sám sebe považuje za homosexuálně 
orientovaného, žije však zdrženlivě a jako 
single. Podle Yuana existují pouze dvě ces-
ty pro svatou, biblickou sexualitu: čistota 
v životě single anebo věrnost v manželství 
muže a ženy. Homosexuální žádosti a ho-
mosexuální praktiky jsou pro něj jasný 
hřích, ne nemoc.

lečenství v novozákonní době je v tom, 
že jsme součástí duchovní rodiny, která 
plodí duchovní děti – získávat učední-
ky, kteří zvětšují Boží království.4

Být adoptován Bohem Otcem
Existuje několik málo biblických do-

kladů pro přátelství, uzavřených smlou-
vou a přísahou. Přesto existuje mnoho 
biblických příkladů pro koncept du-
chovní rodiny a vše začíná Božím otcov-
stvím a naší adopcí.

Ve Starém zákoně je Bůh jen zřídka 
popsán jako otec, jen asi 14krát.5 Ježíš 
však používal nejčastěji oslovení Otče, 
když mluvil s Bohem. V synoptických 
evangeliích (Matouš, Marek a Lukáš) 
mluví Ježíš o „Otci“ 65× a v Janově evan-
geliu dokonce více než stokrát. I když 
evangelia téměř pokaždé používají řec-
ký pojem patér, je v Mk 14,36 použito 
aramejské slovo Abba, používané dětmi 
jako láskyplné a něžné jméno pro jejich 
tatínka.6

Pro Pavla spojuje otcovství Boží 
ústřední témata o vykoupení a adopci 
(přijetí za děti). V Ga 4,4-6 Pavel píše: 
„Když však přišla plnost času, vyslal Bůh 
svého Syna, narozeného z ženy, narozené-
ho pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli 
pod Zákonem, a abychom přijali synovství. 
A protože jste synové, vyslal Bůh ducha 
svého Syna do našich srdcí, ducha, který 
volá: ‚Abba, Otče!‘“

Jako křesťané se radujeme ze svého 
vykoupení, avšak příliš často se tím ne-
cháme uspokojit. Pavel říká ve výše cito-
vaných verších, že jsme byli vykoupeni 
proto, „abychom přijali synovství“. Kon-
cept duchovní rodiny se tedy zakládá na 
naší adopci, na výsledku našeho vykou-
pení. Jsme-li skutečně vykoupeni, pak 
je Bůh naším Otcem. Jsme-li opravdu 

4 Bary Danylak, A Biblical Theology of 
Singleness (Cambridge: Grove; 2007), 
str. 27-28.

5 5M 32,6; 2S 7,14; 1 Pa 17,13; 22,10; 28,6; Ž 
68,6; 89,27; Iz 63,16; 64,7; Jr 3,4.19; 31,9; 
Ma 1,6; 2,10.

6 Robert H. Stein, Fatherhood of God, in Evan-
gelical Dictionary of Biblical Theology, Vydal 
Walter A. Elwell (Grand Rapids: Baker 
Books, 1996), Str. 247.
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Božími dětmi, pak jsme duchovní rodi-
nou, spojeni navěky jako bratři a sestry 
v Kristu.

Získat zpět pravé bratrství 
a sesterství

V naší době se nejhlubší a nejniter-
nější forma lásky redukuje na lásku 
v manželství. Křesťané jsou povoláni, 
aby milovali všechny, my však máme 
tajně svou hierarchii. Na nejvyšším 
stupni stojí láska v manželství, pak 
láska k příslušníkům rodiny, k církvi 
a nakonec přichází láska k bližnímu. Jo-
seph Hellerman, autor knihy When the 
Church Was a Family (Když byla církev 
rodinou)7, zkoumal všední život ve Stře-
domoří v antické době a zjistil, že plati-
la věrnost především rodině a že dokon-
ce vztah k tělesným sourozencům měl 
přednost před partnerem v manželství.8 
Naproti tomu Ježíšova slova o rodině 
ukazují, že si přál, aby věřící fungovali 
jako rodina.

Označení „bratr“ se stalo u prvních 
křesťanů klíčovým pojmem, jímž vyja-
dřovali vzájemnou sounáležitost a dů-
věrnost v těle Kristově. Řecký pojem 
pro „bratra“, resp. „sestru“ zní adelfos; 
vyskytuje se v Novém zákoně více než 

7 Český překlad: Když církev byla rodinou
8 Joseph Hellerman, When the Church Was 

a Family: Recepturing Jesus’Vision for Authe-
nic Christian Community (Nashville: B & H, 
2009), str. 37-38.

350krát. Také pro dnešní křesťany by 
měl „bratr“ a „sestra“ v Pánu být něco 
výjimečného a v našem všedním živo-
tě by měly být cítit praktické důsledky 
této pravdy.

Pokud by se vůbec mohly vztahy 
uvést do určité hierarchie, pak by měli 
křesťané myslet ve dvou kategoriích: 
Boží rodina a ostatní lidé. Manželka je 
především Boží dcera. Status manželky 
platí jen pro tento svět, ale být Božím dí-
tětem je věčné. Proto si nemá věřící brát 
nevěřícího partnera – ten patří k falešné 
rodině. Uvnitř těla Kristova smíme mít 
stále ještě „oblíbené bratry“ nebo „ob-
líbené sestry“. Ale rámcem je zde stále 
sbor.

Nemusíme si také vymýšlet nové 
druhy intenzivních vztahů a společen-
ství, například spojenecké „duchovní“ 
spřízněnosti. Přátelství by neměla být 
ani přeceňována, ani by neměla nahra-
zovat manželství. Nový zákon založil již 
dávno novou formu společenství, v níž 
je uspokojena naše základní potřeba 
společenství a úzké důvěrnosti. Náš 
problém však je, že jako křesťané čas-
to vůbec nežijeme jako rodina. Nežije-
me jako praví duchovní bratři a sestry 
v Kristu a výsledkem toho je, že se mno-
ho osamělých – a z toho také zvláště 
lidé, kteří jsou přitahováni ke stejnému 
pohlaví – cítí jako osamělí a izolovaní.

Tento pocit samoty je často zaviněn 
prostou skutečností, že zanedbáváme 

hluboký význam a obsah duchovní 
rodiny a zapomínáme, že jsme bratry 
a sestrami v Kristu. Poslední odpověď 
na naše hluboké touhy nezískáme od 
ostatních lidí anebo od svépomocné 
skupiny mimo církev, ta se nachází vý-
lučně u Krista a v jeho těle.

V životě křesťanů existuje vždy zdra-
vý druh napětí a týká se to i našich 
mezilidských vztahů. Jestliže si někdo 
předsevzal, že bude chránit své srdce 
před žádostmi a touhami, které se Bohu 
nemohou líbit, musí odvážně a s velkým 
elánem a snahou investovat do vztahů 
s bratřími a sestrami uvnitř Boží rodiny. 
Jsme-li všichni očištěni a spojeni krví 
Kristovou, pak by se to mělo odrážet 
v naší životní realitě. Pokud bychom se 
v našem všedním životě zaměřili na to, 
že jsme bratry a sestrami v Kristu, pak 
by problém osamělosti pravděpodobně 
postupně vymizel.

Mě osobně to bolí, že tak často jsou 
normou povrchní a krátkodobá přátel-
ství. To se žel týká zvláštní měrou nás 
mužů. Raduji se ze všech snah, zpo-
chybňujících mýtus, že úzké a důvěrné 
vztahy může člověk prožít jen v manžel-
ství. Prožívají však vlastně všichni bratři 
a sestry Boží rodiny stejný svazek důvě-
ry? Je to možná špatně anebo nějak ne-
přiměřené, když má člověk k některým 
bratřím a sestrám užší vztah? Ne, je to 
zcela normální, že se k některému čle-
nu rodiny cítíme zvlášť blízko anebo do-
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konce něco takového, že ho považujeme 
za svého milovaného bratra či sestru.

Již jen na základě množství biblic-
kých zmínek můžeme poznat, že vykou-
pení mají pěstovat bratrské a sesterské 
duchovní vztahy. Avšak jaký je vlastně 
rozdíl mezi „nejlepším“ přítelem a „ob-
líbeným bratrem“? Duchovní rodina – 
tedy církev – má přednosti, které v po-
zemském přátelství nenajdeme.

Přednosti duchovní rodiny
Jedním z důvodů, proč v této knize 

píšu kapitolu o duchovní rodině, je ná-
sledující. Lze pozorovat rostoucí trend 
mezi křesťany, kteří si myslí, že není 
třeba patřit k místnímu sboru – tedy 
k duchovní rodině. Často pak slýcháme: 
„Mám dobré křesťanské přátele. Jen to, že 
patřím k nějaké církvi nebo sboru, ze mne 
ještě daleko nedělá křesťana. Církev není 
budova, skládá se z lidí. Moji přátelé a já 
jsme církev, proto nepotřebujeme patřit do 
nějakého sboru.“

To jsou pro křesťana nebezpečné, 
a dokonce fatální postoje. Zvlášť pro 
lidi, kteří se cítí přitahováni ke stejnému 
pohlaví. Tito muži a ženy sice mohou 
vybudovat důvěrné vztahy ke křesťan-
ským přátelům, ale založit vlastní rodi-
nu je jim často zabráněno. Nezávislost 
vůči místnímu sboru znamená nezávis-
lost vůči Kristu. Jak můžeme pěstovat 
společenství s Kristem, když nepěstuje-
me společenství s tělem Kristovým?

Klíč ke zdravé a niterné duchovní rodi-
ně se jmenuje integrace. To by mělo být 
zřetelně cítit uvnitř místního sboru, žel 
není tomu tak pokaždé. Kdybychom žili 
skutečně jako rodina, byli bychom méně 
uzavření. Přitom existuje vždy prostor 
pro menší skupinky, ale zdravý sbor je 
integrující sbor. Sbor jako rodina zdů-
razňuje, že je nutný společný život a že 
to slouží vzájemně k tomu nejlepšímu – 
a k tomu patří svobodní i manželé, lidé 
s náklonností pro jiné i stejné pohlaví.

Jak můžeme pěstovat společenství 
s Kristem, když nepěstujeme 

společenství s tělem Kristovým?

Učíme se vzájemně jeden od dru-
hého a tím rosteme. Nezadaná osoba 
se může hodně naučit od ženatých či 
provdaných a také naopak. Totéž se dá 
přenést i na vzájemnost generací. Proč 
by se neměla mládež naučit něčemu 
dobrému od starších sourozenců víry? 
A proč by se neměly mladé manželské 
páry něco naučit od bohabojných star-
ších osamělých žen a mužů v našem 
sboru?

Ve vztahové prázdnotě, se kterou se 
žel setkáváme v mnoha sborech, by 
mnozí křesťané se stejnopohlavní orien-
tací rádi našli přítele, který cítí podob-
ně, který může tuto zvláštní situaci lépe 
pochopit. Ale snad to není část Božího 
plánu. Proč musíme bezpodmínečně na-
jít někoho, který je stejný jako my sami? 
Vím, že je to jednodušší a pohodlnější. 
Bůh nás však někdy chce vyprovokovat, 
abychom tím rostli. Je to výzva, vybudo-
vat sourozenecký vztah k někomu, kdo 
je úplně jiný, avšak vyplatí se to.

Můj nejlepší přítel, Joe Hendrickson, 
je pravý bratr v Kristu. Byli jsme kama-
rádi ze stejného pokoje na Moody Bible 
Institute a teď pracuje jako asistent pas-
tora v jednom městě ve státě Washing-
ton. Jsme dodnes bratrsky spojeni. Jsme 
však zcela rozdílní. On miluje přírodu 
a je rád venku. Je vynikající sportovec, 
zatímco já sotva dokážu chytit míč. Já 
jsem extrovert, on je introvert. Ale oba 
milujeme Pána.

Joe je jedním z nejupřímnějších a nej-
otevřenějších mladých mužů, které 
znám. Horoucně miluje Pána a chtěl by 
ho přiblížit všem. Právě proto, že jsme 
tak rozdílní – a ne „i když“ – jsem tím-
to vztahem velmi porostl a směl jsem 
se učit více milovat Ježíše. Kdybych byl 
hledal jen někoho, kdo je jako já, pak 
bych nikdy neprožil tento úzký bratrský 
vztah.

Proto bych chtěl ještě jednou zdůraz-
nit, obávám se, že něco propásneme, 
když se soustředíme na to, abychom 
našli lepšího přítele či přítelkyni, kte-
rá se nám velmi podobá. Pak totiž pro-
pásneme požehnání různosti Boží rodi-
ny a vše, co s tím souvisí. Jsme-li jako 
sbor duchovní rodinou, pak se nebudou 
manželství a rodiny chovat k single jako 
k těm, kdo jsou mimo. V jejich domech 
jsou lidé hosty, kteří nepatří k „fyzické“ 

rodině. A zde se musejí chopit iniciativy 
manželské páry.

Je to totiž mnohem obtížnější – a ně-
kdy také i nevhodné – když se osamělá 
osoba sama pozve do života a příbyt-
ku rodiny. Je to však zcela normální 
a v pořádku, když manžel s manželkou 
svobodnou sestru či bratra pozvou a ne-
chají ho mít podíl na rodinném životě. 
Sním o době, kdy to bude normální. 
Představte si to, jaký dojem by to udě-
lalo na single, kdyby mu předali klíč 
od domu se slovy: „Přijď, kdykoliv chceš. 
Jsme přece jedna rodina!“ 9

Neumím dostatečně zdůraznit, jak ne-
uvěřitelně důležitá je duchovní rodina 
pro svobodné – zvlášť pro ty, kteří pro 
svou orientaci na stejné pohlaví nesou 
dvojitou zátěž. Nemáme žádnou vlast-
ní rodinu. Ležíme večer v posteli sami. 
Nemáme děti, které by nás po dlouhém 
a vyčerpávajícím pracovním dni radost-
ně přivítali u dveří. Mnohé z nás očeká-
vá jen prázdný, tmavý a studený byt.

Duchovní rodina znamená: kdyby 
byl sbor skutečně sborem, kdyby tělo 
Kristovo bylo opravdu tělem Kristovým, 
kdyby byla Boží rodina opravdu Boží ro-
dinou, pak by to bylo jedno, když někdo 
nemá žádnou vlastní tělesnou rodinu. 
Protože bychom přece měli opravdo-
vou rodinu. Rodinu, která je věčná. Měl 
bych duchovní bratry a sestry, kteří by 
mne vzali do náruče, potěšili, měli mě 
rádi a vedli mě k Ježíši.

Dovolili byste, aby se to stalo skuteč-
ností, kvůli mně a kvůli ostatním věří-
cím single? Anebo mnohem důležitější 
- udělali byste to kvůli Kristu? Tím, že 
vědomí o kráse a slávě jeho těla rozšíří-
te? „Podle toho všichni poznají, že jste moji 
učedníci, budete-li mít lásku jedni k dru-
hým.“ (J 13,35)

Heilige Sexualität /Lust, Sex und 
Beziehungen im Licht des Evangeliums 
gestalten

Svatá sexualita /utváření tužeb, sexu 
a vztahů ve světle evangelia

CV Dillenburg, Pb., 288 str. obj. 
č. 271 689, ISBN 978-3-86353-689-3, 
19,90 € (D) vydáno v září 2020.

9 Rosaria Champagne Butterfield, The 
Gospel Comes with a House Key. Practi-
sing Radically Ordinary Hospitality in 
Our Post-Christian-World (Wheaton, IL: 
Crossway, 2018), str. 116-117.
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recenzia

Ján ostRolucký

Téma glosolálie vyvolala v minulých 
desaťročiach medzi Božím ľudom veľa 
rozruchu, neistoty, otázok a výmeny ná-
zorov. V predloženej štúdii sú preskúmané 
všetky miesta z Biblie k tejto téme a okrem 
iného sú zodpovedané nasledujúce otázky:

Čo sú vlastne (ľudské) jazyky? Ako 
fungujú a odkiaľ pochádzajú? Ide o bľa-
bot (glosoláliu), alebo o skutočné jazy-
ky? Ovládali tí, ktorí v Biblii hovorili 
jazykmi, svoju reč, alebo fungovali ako 
špiritistické médiá, pričom nevedeli, čo 
hovoria? Bol ich rozum vyradený z čin-
nosti? Čo znamená „modliť sa duchom“? 
K čomu slúžilo vykladanie jazykov? 
Existovali rôzne druhy glosolálie: jeden 
druh podľa Skutkov apoštolov a dru-
hý podľa 1. listu Korinťanom? Existujú 
zvláštne anjelské jazyky? V čom spočíva 
význam hovorenia jazykmi z pohľadu 
dejín spásy? Čo sa môžeme naučiť v sú-
vislosti s touto témou z dejín Cirkvi?

Kniha formátu 11 x 18 cm má 100 
strán, cena je 90 Kč a na Slovensku 
3,80 €.

Vyjadrenie ku knihe Nie sú 
jazyky ako jazyky

Keď som si prečítal tento výklad 
Dr. Liebiho o hovorení jazykmi, bol 
som prekvapený a súčasne poteše-
ný. Často som mal príležitosť hovoriť 
v zhromaždeniach niektorých zborov 
o tejto otázke, pretože sa v nich objavo-
vali ľudia, ktorí hovorili o svojom dare 
glosolálie. Pritom sa odvolávali hlavne 
na udalosti zapísané v Skutkoch apoš-
tolov, že aj v súčasnej dobe je potrebné 
pre zvestovanie evanjelia ukázať ľudom 
nejaké duchovné dary, pretože tak skôr 
evanjelium prijmú. Poukazovali na slo-
vá Pána Ježiša učeníkom, že tí, ktorí 
uveria, budú okrem iného hovoriť no-
vými jazykmi (Mk 16,17). Pri čítaní tej-
to brožúry som získal nové pohľady na 
biblické miesta, týkajúce sa hovorenia 
jazykmi. Niektoré z nich uvádzam.
• Predovšetkým ide o to, či sa v Pís-

me uvádza hovorenie jazykmi, alebo 
tzv. glosolália. V prvom prípade ide 
o cudzie jazyky, ktoré sa na svete 

používajú. V druhom o hovorenie 
neartikulovanými zvukmi. Autor 
podrobne vysvetľuje, že v biblických 
veršoch ide vždy o hovorenie cudzími 
jazykmi, a nie o glosoláliu. K tomu 
pohľadu, že učeníci v deň Letníc do-
stali od Boha dar hovorenia jazykmi, 
sa prikláňa väčšina biblistov bratské-
ho hnutia. Avšak Dr. Liebi vysvetľuje 
i ďalšie udalosti uvedené v Skutkoch 
apoštolov, že ide o hovorenie jazykmi, 
a to v Cézarei (Sk 10,46) i v Efeze (Sk 
19,1-7).

• To, čím je táto brožúra najviac pozo-
ruhodná, je vysvetlenie hovorenia ja-
zykmi v Korinte (1 K 12-14). Nečítal 
som inde v duchovej literatúre také 
podrobné vysvetlenie, že aj v Korinte 
veriaci hovorili cudzími jazykmi, a nie 
nejakým bľabotaním. Pritom v listoch 
apoštolov je zmienka o tomto dare 
Ducha Svätého iba v 1. liste Korinťa-
nom.

• Pretože v 1 K 13,1 je jediné miesto 
v Biblii, kde sa nachádza výraz „anjel-
ské jazyky“, autor sa venuje aj tomuto 
výrazu. „Je to celé špekulatívne, keď 
na základe doslovného znenia v tom-
to verši chceme vybudovať učenie 

o anjelských jazykoch. Sväté Písmo 
nič nehovorí o tom, že by anjeli mali 
vlastný jazyk.“

• Často sa hovorí o tom, že podľa 
1 K 14,14-15 sa apoštol Pavol modlil 
v cudzom jazyku, a teda odporúčal 
veriacim túžiť po dare glosolálie. Ci-
tovaným veršom však treba rozumieť 
inak. Ako? To autor vysvetlil v tejto 
knihe.

• Nakoniec si čitateľ zo záveru brožú-
ry uvedomí, ako sa má dívať na dar 
cudzieho jazyka v dnešnej dobe. 
V 1 K 13,8. 10. 13 je rozlíšené ukon-
čenie čiastočných darov proroctva 
a poznania, ktoré budú zmarené vte-
dy, keď príde to, čo je dokonalé. Aj ja-
zyky umĺknu, keď postupne odznejú 
v určitom procese.

Ďakujem Pánovi, že autora tejto bro-
žúry, ktorý má hlboké poznanie Písma, 
viedol k zverejneniu svojho poznania 
týkajúceho sa tak často diskutovanej 
otázky hovorenia jazykmi. Preto ju vrelo 
odporúčam čitateľom, ktorí milujú svoj-
ho Pána a Jeho slovo.

Roger Liebi:
Nie sú jazyky ako jazyky
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biblický kvíz

ondřeJ šiMik

Biblický kvíz 3/2021

Kvíz tentokrát přímo souvisí s téma-
tem tohoto čísla (Pravda a lež). Rozlište, 
zda níže uvedené výroky jsou správné 
(PRAVDA), nebo nikoli (LEŽ). Pokud 
bude tvrzení nepravdivé, přidejte správ-
nou odpověď a doložte biblickým ci-
tátem. Biblickým citátem doložte také 
tvrzení, které je podle Vás pravdivé. 
Vaše odpovědi můžete zasílat na email: 
ondrej.simik@seznam.cz do 30. 11. 
2021. Z došlých správných odpovědí 
vylosujeme až tři výherce, kteří se bu-
dou moci těšit na drobný dárek. Neza-
pomeňte do emailu uvést i Vaši adresu, 
abychom Vám, v případě výhry, mohli 
cenu zaslat. Správné odpovědi uveřejní-
me v dalším čísle (4/2021).

1) Soudkyně Debora zabila vojevůdce 
Síseru stanovým kolíkem, který mu 
zarazila kladivem do hlavy.

2) Adam a Eva potom, co zhřešili, si 
udělali oblečení z fíkových listí.

3) Izraelci cestou do zaslíbené země 
tábořili také v Elimu, kde bylo deset 
pramenů a sedmdesát pět palem.

4) Učedník Ježíše Krista, který nahra-
dil Jidáše po jeho smrti, se jmenoval 
Marek.

5) Jericho bylo dáno do dědictví pokole-
ní Gádovu a jejich čeledím.

6) Cena knih, které spálili lidé zabýva-
jící se magií, potom, co jim apoštol 
Pavel zvěstoval evangelium o Kristu, 
se odhadovala na 50 000 stříbrných.

7) Šalomoun přirovnává krásné oči své 
milé k holubicím.

8) Otec praotce Abrama (Abrahama) se 
dožil více než 500 let.

9) Prorok Izajáš se málem utopil ve 
studni (cisterně), ale nikoliv ve vodě, 
nýbrž v blátě.

10) Okolo Božího trůnu Jan ve vidění 
spatřil 24 jiných trůnů, na nichž se-
děli starci.

Správné odpovědi kvízu z 2/2021

1) Nimrod (Genesis 10,8)

2) Geršom (Exodus 18,3)

3) Juda (Numeri 2,9)

4) 1. Samuelova 14,35

5) 10 loket (1. Královská 6,26)

6) první, 4 měsíce (Ezdráš 7,9)

7) Karšena, Šetar, Admata, Taršíš, 
Meres, Marsena a Memúkan (Ester 
1,14)

8) cheruba (Ezechiel 10,14)

9) Petrovi/učedníkům 
(Matouš 19,30)

10) 500 denárů (Lukáš 7,41)

Děkujeme všem, kteří zaslali odpově-
di. Z došlých odpovědí však nebyla ani 
jediná zcela správně.
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úvaha

šáRka húšťová

Už nějakou dobu přemýšlím nad roz-
sahem oběti Pána Ježíše Krista. Tím, jak 
člověk roste ve víře, poznání i životních 
zkušenostech, dostává spása a vykoupe-
ní nový, hlubší rozměr. Čím dál více mě 
ohromuje Boží dobrota, milosrdenství 
a Jeho každodenní pozvání k blízkému 
a důvěrnému vztahu. A já opatrně po 
krůčcích našlapuji, abych neudělala 
něco špatně – vždyť je to přece svatý 
Bůh. Ten, který mě zve a láká k dalšímu 
objevování života, respektive ke smyslu 
své existence. K tomu, že máme tvořit, 
pokračovat v tom, co zde započal Kris-
tus. A právě tady se častokrát objevují 
lživé myšlenky o tom, že netřeba věci 
zkoumat do detailů, nerozvíjet moc 
a neměnit zajeté věci – vždyť jsou to 
přece bezpečné a pohodlné mantinely.

Rozměr vykoupení
Jak s tím vším souvisí zmíněný roz-

měr vykoupení? Je to především o prav-
dě a lži o tom, v čem žiju, čemu věřím, 

co jsem si ochotna připustit 
o sobě, Bohu i lidech. Po-
zoruji, jak často Pán Ježíš 
pobýval s učedníky v přá-
telských a důvěrných roz-
hovorech, jak jim naslou-
chal a jak je v podstatě vedl 
k tomu, aby mu důvěřovali. 
Jeho lásce a milosrdenství, 
které tolikrát paralyzovali 
svými nechápavými, někdy 
až hašteřivými poznámka-
mi.

Boží láska stačí
Ano, Boží láska nás čas-

to vyvádí z míry, nebo by 
alespoň měla. Chce s námi 
zatřást a vyvést nás z naší 
samospravedlnosti, nepo-
chopení, z naší touhy se 
před Pánem Bohem před-
vést a zalíbit se mu. Chce 
zatřást s naší nepravdivou 
představou o Bohu. Chce 
nás osvobodit od našich 
zákonů a mantinelů, které 
jsme si kolem sebe vystavě-

li navíc. Jakoby pro jistotu, kdyby Boží 
hranice náhodou nestačily. Musí se to 
Pánu Bohu líbit, vždyť si ty ohradníky 
či mantinely stavím vlastně kvůli němu 
a sobě, aby náš vztah fungoval bezpeč-
ně a bez rizika.

Výsledek ale spíše ukazuje pouze na 
jednostrannou komunikaci, nepocho-
pení a po určité době i trápení, které si 
v životě přidáváme navíc. Jsou to pak 
břemena, která tíží, a nám to moc ne-
funguje. Nebo trochu ano, ale je to dřina 
a přemáhání se. Cítíme, že to není ono.

Právě v tom vnímám dosah jeho vy-
koupení. Vykoupil nás i z našich myl-
ných představ o něm samotném. Vy-
koupení ze lži je stále přítomné a díky 
jeho milosti působí a denně se nám 
nabízí. Vykoupení je pro velmi blízké 
navázání vztahu s ním – odvážné, svo-
bodné a dobrodružné.

Krutý Bůh? – Kdepak!
Takto jsem sama u sebe začala nově 

chápat a prožívat Ježíšovo vykoupení. 
Nejen z jednotlivých hříchů, ale přede-
vším z mé nesprávné, falešné představy 
o Bohu, který je prý přísný, který tres-
tá a vyžaduje disciplínu, u kterého se 
nediskutuje a na slovo poslouchá. Ne 
že by tyto vlastnosti s Boží dobrotou 
nesouvisely. Ano, jsou reálné a žáda-
né. Jenomže když je omezíme lidskými 
mantinely, které si tvoříme bez Boží lás-
ky a Božího milosrdenství z vlastní ini-
ciativy, pak je život s Bohem bez šťávy, 
dobrodružství, bez prožité milosti vůči 
své osobě a ostatním. Pak to není o Boží 
svobodě, ale o přemáhání se, o jakési 
askezi křesťanského života. A v nás se 
potom neodráží Jeho pravda a pravdi-
vost.

Pravda a lež
Poznáte pravdu, a ta vás osvobodí, 

říká Ježíš. Nejen jednorázově v poká-
ní při přijetí Ježíše jako Spasitele. Jeho 
pravda nás osvobodí od tíživé lži faleš-
ných představ o Bohu v našich srdcích. 
Můžeme spočinout u Jeho nohou stejně, 
jako to dělali většinou beze slov hříšní-
ci kolem Ježíše, kteří zachytili pravdu 
o láskyplném a milujícím Bohu, ke kte-
rému mohou přijít v jakémkoli stavu. 
Potěšit se u něj, nabrat lásku, radost, 
pokoj a pokračovat v Jeho stopách – 
a to nejen při evangelizaci, ale zvlášť 
při boření mýtů o něm, o lidech, o sobě 
samých. Pak přichází přirozená, Bohem 
daná radost a chuť do života.

Takto žiju a budu žít
Takto jsem Pána Ježíše poznala já. 

A stále to ve mně zůstává, připomínám 
si to a vracím se k tomu. Tam ven, mezi 
lidi, k Jeho nohám, do Jeho přítomnos-
ti. A tam přijímám nové výzvy, odvahu 
i nové možnosti. On je Bohem, který 
nás nesmírně miluje a přeje nám. Je 
naším Tvůrcem, neseme jeho stopy v ce-
lém svém bytí. Čeká na naše spojení 
s ním. Je to něco, co začíná zde a přetrvá 
do věčnosti.

Nalháváme si,
co není třeba
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úhel pohledu

petR šiMik, sboR Český těšín, 
věková kategoRie: 60+

Změny ve sboru
Ptali jsme se, co by se ve sboru 
mělo/nemělo měnit:
1. Co by se podle tebe ve sboru nikdy ne-

mělo měnit?
2. Jaké změny by sis naopak ve sboru 

přál?
3. Co jste v posledním roce ve sboru 

změnili? Souviselo to nějak s Covi-
dem?

Jejich odpovědi jsou tady:

1. Židle, s těmi by se nikdy nemělo hý-
bat! Ne! Dělám si legraci.  Sbor je 
živý organismus, kterému vládne Je-
žíš Kristus, nebo by alespoň vládnout 
měl. Proto jsem přesvědčený, že se 
nesmí měnit teologické pravdy a bib-
lické principy. Musí být zachovaný 
prostor pro Ducha Svatého a jeho pů-
sobení.

2. Tahle doba asi nejspíš nějaké změny 
přinese. Mám informace, že si spous-
tu věřících zvyklo na sledování neděl-
ních bohoslužeb z médií a že jim to 
tak vyhovuje a nemají potřebu se vrá-
tit ke společným scházením se. Snad 
je v tom strach nebo pohodlnost? Přál 
bych si, aby v nás Bůh rozehnal poho-
dlnost a probudil v nás všech duchov-
ní dary a touhu sloužit Bohu a lidem 
s maximálním nasazením a odevzda-
ností.

3. Už to bude téměř rok, kdy se jako 
celý sbor nescházíme. Mnozí z nás 
prodělali nemoc Covid a tři členové 
našeho sboru odešli k našemu Pánu 
v důsledku této nemoci: bratr Jarek 
Pípal, bratr Adamec a sestra Pajunčí-
ková. To v mnohých vyvolalo obavy 
ze scházení se. Naprosto tyto lidi chá-
pu, neboť jsem Covid sám prodělal se 
všemi příznaky. V důsledku toho se 
vytvořily malé skupinky věřících, kte-
ří se schází doteď. V budově, ve které 
jsme se scházeli, nám byl ukončen ná-
jem a museli jsme vystěhovat i sklad, 
takže jsme ve fázi hledání prostor pro 
scházení se. Prostě, jsme znovu na za-
čátku. Ale nebojíme se a jdeme vstříc 
novým zítřkům. Pán Ježíš je náš šéf 
a jistě nám včas ukáže cestu, kterou 
máme jít. No a ještě jedna pozitivní 
změna. Od podzimu 2020 vznikla 

mládež, se kterou jsme co 14 dní ven-
ku, děláme procházky po okolí, něco 
si přečteme z Bible a popovídáme si 
o některých tématech. Jsme jako Je-
žíš, který byl s učedníky taky venku. 
Osobně se těším, až budeme zase 
všichni spolu.

JaRoslav Jež, sboR oloMouc, 
věková kategoRie 40+

1. Ve sboru potřeba nechat beze změny:
- Věrouku
- Biblické principy sborů
- Lásku, vzájemný zájem a dobře fun-

gující služby
2. Přáli bychom si:

- Větší otevřenost navenek: více evan-
gelizace, více modliteb, spolupráce 
s jinými křesťany

- Praktičtější pojetí sborového života
- Odbourání vzájemných bariér + ote-

vření izolovaných sociálních „bub-
lin“, vytvoření jedné rodiny s bez-
pečným prostorem pro všechny

- „Rodinný“ život sboru: společné ví-
kendy nebo dovolenou, společné 
akce se zapojením celého sboru…

3. Změnili jsme:
- Pravidelné informativní maily od 

starších bratří, resp. mluvčího sbo-
ru s aktualitami

- Nedělní bohoslužby jsou od karan-
tény přenášeny online, což je vel-
mi výhodné pro nemocné, seniory 
a rodiny s malými dětmi

- Na páteční modlitební shromáždě-
ní chodí více lidí a začínají se se 
souhlasem bratří modlit i některé 
sestry

- Sezení manželů a rodin pohroma-
dě (dříve seděla většina bratrů 
a sester odděleně)

- Zrestituovali jsme zahradu u sboru, 
o kterou se několik lidí hezky stará 
a která začíná sloužit jako příjemné 
zázemí

Jenda a anna vlČkovi, sboR 
bRno, věková kategoRie: 50+

1. Vždy bych se držela toho, že hlavou 
církve má být Kristus, ne žádný člo-
věk. A jedním ze základních kamenů, 

jak toto plnit, je studovat Boží slovo – 
to by se nikdy nemělo měnit ani upra-
vovat, to je základ.

2. Moc bych si přála, aby k nám do sbo-
ru přišli noví lidé. Určitě by to byla 
výzva a museli bychom se učit novým 
věcem, ale to je právě to důležité. Noví 
lidé mají nový pohled a mohou včas 
upozornit na něco, co by mohlo být 
zkažené a zároveň nám ukázat nový 
pohled na Boha a na to, jak s ním mít 
vztah.

3. Nově jsme přesunuli začátek nedělní-
ho shromáždění z 10:00 na 9:30, což 
se jednodušeji schválilo, když jsme 
se připojovali z domu a přetrvalo to 
až doteď. Některé ženy využily mož-
nosti se připojit k modlitbám ze svých 
domovů a pravidelně se každé ráno 
modlí, je to velká služba a je krásné 
vidět, jak jsou v tom sestry vytrvalé.

kRistýna zabystRzanová, sboR
pyšely, věková kategoRie: 20+

1. Nikdy by se nemělo měnit následující:
- Postoj úcty k Písmu.
- Zaměření na předávání evangelia.
- Služby, které jsou osvědčené a bez 

problémů fungují.
2. Přál bych si, aby:

- se stalo přirozeným postupné pře-
bírání služeb (všeho druhu) mladší 
generací po té starší.

- se více bratři zapojovalo do služby 
Slovem a modliteb.

- se zlepšily některé osobní vztahy 
mezi spoluvěřícími.

3. Změnili jsme mnoho.
- Změny doznal průběh naší nedělní 

bohoslužby. Před Covidem jsme 
tak trochu experimentovali, jak „se-
řadit“ její určité bloky, a vliv na to 
měl zejména moderátor té které ne-
děle. Nyní (i jako důsledek vysílání 
bohoslužby přes média) se průběh 
ustálil a svůj pevný čas dostalo ze-
jména slovo pro děti v první části 
bohoslužby. Největší změnou je 
přesunutí Památky do závěrečné 
třetiny jako vyvrcholení celé boho-
služby.
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recenze

Ján ostRolucký

Nedávno v tištěné formě 
vyšla kniha autorky pod ná-
zvem 50 otázek a kdo ví, kolik 
odpovědí. Má 340 stran, více 
než 300 černobílých fotografií, 
cena 320 Kč.

Tato nová kniha, která 
bude zájemcům zaslána pou-
ze v elektronické podobě, se 
rovněž zamýšlí nad otázka-
mi: Evoluce proti Bibli? Bible 
proti evoluci? Oproti tištěné 
knize je doplněna o další pa-
sáže, někdy složitější vědecké 
argumenty, fakta apod. Proto 
má 475 stran. Obsahuje též 
více než 400 fotografií, které 
jsou na rozdíl od tištěné knihy 
v barevném provedení. Cena 
je 200 Kč.

Je to kniha pro zvídavé. 
Srovnává a smiřuje vědu 
a víru. Obsahuje také spoustu 
zajímavostí z různých oborů, 
podněcuje k zamýšlení a srov-
návání. Texty doplňuje množ-
ství fotografií, ilustrací a citátů 
významných osobností. Čtená-
řům viditelně klade množství 
otázek – námětů k zamyšlení, 
úvahám i vyjádření vlastního 
názoru. Kniha má dva díly:

1. díl SVĚT a Bůh – zabývá 
se evoluční teorií, srovnává ji 
s kreační teorií v mnoha ob-
lastech. Nezapomíná vážnost 
námětu občas odlehčit menší 
dávkou humoru.

2. díl BŮH a svět – se zabývá 
převážně biblickou tématikou. 
Je laděný mnohem vážněji, 
vede čtenáře k úvahám od 
vzniku a pravdivosti Bible přes 

Věra  
Mrkosová

100 otázek
a bůhví (Bůh ví) kolik odpovědí

posílení své víry, tak spoustu dalších 
zajímavostí.

Elektronickou verzi této publikace si 
můžete objednat telefonicky na čísle 
+420 739 211 955 nebo na e-mailové ad-
rese: m.pidra@seznam.cz.

některá historická témata až k evangeliu a otáz-
kám spasení člověka.

Tato publikace má silný evangelizující cha-
rakter. Je vhodná jak pro lidi nevěřící v exis-
tenci Boha, které vede ke stále hlubšímu za-
mýšlení a snad i změně postojů, tak i pro lidi 
věřící v Boha, kteří v ní najdou jak markantní 
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Boží (Nebeské)
království

Termín „Boží království“ očividně pů-
sobí křesťanům problémy. Zejména slo-
va „království Boží se přiblížilo“ nebo „je 
mezi vámi“. Vede to k různým ne biblicky 
korektním výkladům, působícím zmat-
ky mezi křesťany. Přispívá k tomu také 
i modlitba Páně, kterou se křesťané čas-
to modlívají. V ní jsou slova: „Přijď krá-
lovství tvé…“ Také mnohé písně, které 
zpíváme, kde je Pán Ježíš oslovován jako 
Král. Jak tomu je s Božím královstvím 
podle Bible? Je možné na zemi? A jaký je 
vztah „Božího království“ k církvi? Je to 
totéž, anebo jsou zde rozdíly?

Co je to Boží (Nebeské) 
království?

Pán Bůh jako stvořitel je králem celé-
ho vesmíru, ať si to lidé připouští nebo 
ne. „Hospodin kraluje“, hlásají Žalmy 
(93,1; 96,10; 97,1; 99,1; 146,10). Vládne 
„světu“, „zemi“, „ostrovům“ a „národům“, 
jak můžeme vyčíst z citovaných Žalmů. 
Jeho moc není ničím spoutaná, ovládá 
živly, ale také ustanovuje vládce jednot-
livých národů (např. Da 2,21; Ř 13,1-2). 
Jeho vláda je věčná, přesahuje naše lid-
ské dějiny jak v minulosti, tak i v bu-
doucnu.

Ve Starém zákoně je Hospodin uve-
den jako král Izraele. Rozhodnutí Izrael-
ců ustanovit si krále považuje za odmít-
nutí své vlády (1S 8,7). A po ustanovení 
pozemského vládce stanovil podmínky 
pro jeho vládu (viz 5M 27,18-19).

Oblast Boží vlády je tedy mnohem šir-
ší než to, co vidíme v evangeliích. Chce-
me se však zaměřit především na to, 
co Pán Ježíš učil za svého pozemského 
života své současníky. Tak, jak to vidí-
me v evangeliích, přišel především jako 

král svého vyvoleného lidu - Izraele. 
V tu dobu církev ještě nebyla. To však 
nevylučuje milost pro ostatní národy, 
jak ostatně vidíme v závěru evangelií, 
ve velkém poslání v Mt 28,18-20, dále 
pak z toho, co vidíme v knize Skutků, 
nebo z Pavlova obdivu Božího jednání 
s Izraelem a národy (Ř 11). Královský 
motiv je všude tam, kde zazní „Ježíš je 
Pán!“

V Bibli není nikde napsána definice 
Božího království, podobně jako není 
nikde definováno, co je to církev. Nikde 
nenajdeme prohlášení „Království Boží 
je… (když)“. Je to Boží zřízení, které pře-
sahuje naše lidské schopnosti chápání. 
Proto Bible používá stejně jako u církve 
k jeho přiblížení podobenství. Pán jich 
k tomu používá celou řadu. Nejpře-
hledněji jsou zachycena v Mt 13, kde se 
6x objevuje slovní spojení: „Království 
nebeské je jako…“ Podobně to zachycují 
i jiní evangelisté, kteří píší o tom, jak 
Pán Ježíš přibližoval Boží království 
svým posluchačům. Např. Mk 4,26-28; 
L 13,18. 20.

Možná se zarazíme u dvojího názvu 
- u Matouše je řeč o Nebeském králov-
ství, zatímco Marek a Lukáš mluví o Bo-
žím království. Jde v podstatě o totéž. 
Matouš však píše pro Židy, kteří z oba-
vy, aby nebrali Boží jméno nadarmo, je 
opisovali jiným způsobem.

Koho se Boží království týká?
Měli bychom si uvědomit, že jeho 

počátek se týká vyvoleného národa, 
Izraele. Je to vyplnění slibu, který Pán 
Bůh dal Abrahamovi, když mu zaslíbil 
potomka, ve kterém budou požehnány 
všechny národy země. (1M 22,18; srov. 
Ga 3,16). Je to vyplnění slibu, který dal 

Bůh králi Davidovi: „Až se naplní tvé 
dny a ulehneš se svými otci, dám po tobě 
povstat tvému potomku, který vyjde ze 
tvých beder, a upevním jeho království. On 
postaví dům pro mé jméno a upevním jeho 
královský trůn navěky.“ (2S 7,12.13). Tím 
potomkem nebyl Šalomoun, vždyť jeho 
dynastie končila králem Sidkijášem, 
odvedeným do Babylona. Byl jím „syn 
Davidův“, narozený v Betlémě ve stáji, 
Ježíš Kristus. V něm se naplnila a napl-
ní všechna biblická proroctví. On je krá-
lem Židů, který se měl ujmout králov-
ství, ale jeho vlastní ho nepřijali (J 1,11). 
On je tím králem, který opět přijde ve 
slávě a moci, aby se ujal království.

Týká se také i církve, ve které 
jsou kromě Židů i pohané?

Ano, ale specifickým způsobem. Cír-
kev je Kristovým tělem (Ř 12,5; 1Ko 
10,17; 1Ko 12), je také jeho nevěstou (J 
3,29; Ef 5,23-33). Jako taková je nedě-
litelnou součástí Krista. Je jistě i jejím 
králem, ale má k ní ještě mnohem jiný 
a bližší vztah. Měli bychom si uvědo-
mit, že jako Kristova nevěsta máme nést 
jeho charakter – to není jen výsada, ale 
i závazek. Křesťanská etika se zakládá 
na vládě Krista. Smíme mít radost z od-
puštění hříchů, ale následovat Krista 
znamená žít jako On. Zajímavý je po-
hled na vztah církve a Božího království 
v Novém biblickém slovníku.1 Tam se 
píše: „Mezi královstvím a církví existuje 
souvislost, ale nejsou identické, dokonce ani 
v přítomném věku. Království představuje 
komplexní Boží vykupitelské dílo v Kristu 
na tomto světě, církev je shromáždění těch, 

1 Nový biblický slovník, Návrat domů, Praha 
1996, heslo Království Boží, království 
nebeské, str. 532
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kdo patří Ježíši Kristu. Snad je to možné 
znázornit pomocí dvou soustředných kru-
hů, kde církev je menším, Království větším 
a Kristus středem obou.“ Proto musíme 
být opatrní při aplikaci slov v souvis-
losti s Božím (nebeským) královstvím. 
Zejména slova o tom, že se království 
Boží přiblížilo anebo že je již mezi námi 
zde na zemi. Tato slova je třeba vždy 
brát v kontextu, ve kterém byla řečena, 
a z něho vyplývá, že se to týká židov-
ského národa v době, kdy byl Pán Ježíš 
přítomen na této zemi, a ne církve. To 
vyplývá i z běžného chápání bratrské 
eschatologie o příchodu Pána Ježíše pro 
církev a k obnově pozemského Božího 
království. První bude nečekané a neve-
řejné vtržení znovuzrozených křesťanů 
vstříc Pánu do oblak (1 K 15,51.52; 1Te 
4,13-17), druhé bude v moci a slávě, kdy 
Pán stane na Olivové hoře, jak to slíbili 
andělé apoštolům při nanebevstoupení 
Páně (Sk 1,10.11).

Principy Božího království
Když Pilát vyšetřoval Pána Ježíše, ob-

viňovaného z toho, že je králem, Ježíš 
mu odpověděl:

„Mé království není z tohoto světa; kdy-
by mé království bylo z tohoto světa, moji 
strážci by bojovali, abych nebyl vydán 
Židům; ale mé království není odtud.“ (J 
18,36). Je to království, kde platí jiné 
zásady než ve všech královstvích toho-
to světa. Jednou se učedníci ptali Pána 
Ježíše: „Kdo je tedy v království Nebes nej-
větší?“ (Mt 18,1). Pán na to odpověděl: 
„Kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude 
největší v království Nebes.“ (v. 4) „Vždyť 
království Boží není v tom, co jíte a pijete, 
nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti 
z Ducha svatého“ (Ř 14,17). „Království 
Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci“ (1Ko 
4,20). Boží království má svou „Magnu 
chartu“2. Je jí známé Kázání na hoře (Mt 
5-7). Toto kázání křesťané často použí-
vají, což není špatně, ale měli bychom si 
být vždy vědomi toho, že je to o „Božím 
království“ a pravidlech v něm. Můžeme 
je používat i my, křesťané? Jsem pře-
svědčen, že ano, ale musíme si být vě-
domi, že „je to pro nás, ale ne o nás“, jak 
někdo výstižně vyjádřil. Ukazuje výraz-
ně, jak se liší Boží království od lidských 
vládních systémů.

Království Boží/nebeské se 
přiblížilo

Tato slova byla v dějinách mnohokrát 
2 Magna charta = velká listina (ústava)

zneužita ze strany chiliastických3 blouz-
nivců. Je třeba opět dbát na kontext sou-
vislostí, kdy tato slova zazněla. Bylo to 
při počátku činnosti Pána Ježíše Krista. 
Bylo to předmětem zvěsti jeho před-
chůdce a herolda Jana Křtitele. Jádrem 
jeho poselství bylo: „Čiňte pokání, neboť 
se přiblížilo království nebeské.“ (Mt 3,2). 
Totéž zvěstoval Ježíš hned na počátku 
své veřejné činnosti. Od té chvíle začal 
Ježíš kázat: „Čiňte pokání, neboť se při-
blížilo království nebeské“ (Mt 4,17; srov. 
Mk 1,15). Také své učedníky, které si vy-
bral, posílal zvěstovat tuto skutečnost: 
„Jděte a kažte, že se přiblížilo království 
nebeské“ (Mt 10,7; L 9,2; 10,9.11) Dal jim 
k tomu své zplnomocnění a vystrojil je 
mocí k uzdravování nemocných. Poslal 
je výslovně jen k izraelskému národu, 
k pohanům jít neměli (Mt 10,5.6). Toto 
království bylo pozemské, na této zemi.

Jak dalece se Boží království 
přiblížilo?

Boží království se přiblížilo natolik, že 
bylo „mezi nimi“. Stalo se to ve chvíli, 
kdy byl jeho zaslíbený král osobně pří-
tomen. Je to zaslíbený Mesiáš, Boží Syn, 
Ježíš Nazaretský. Svým učedníkům řekl 
významná slova (L 9,27; srov. Mk 9,1): 
„Říkám vám po pravdě: Někteří z těch, 
kdo tu stojí, neokusí smrti, dokud 
nespatří království Boží.“ To se stalo 
skutečností, když se Pán proměnil na 
hoře proměnění před Petrem, Jakubem 
a Janem, a rozmlouval s Mojžíšem a Eli-
ášem o svém odchodu v Jeruzalémě (Mt 
17,3; Mk 9,4; L 9,30). - Když se ho fari-
zeové otázali, kdy přijde Boží království, 
odpověděl jim: „Království Boží nepřichá-
zí tak, abyste to mohli pozorovat; ani se 
nedá říci: `Hle, je tu’ nebo `je tam’! Vždyť 
království Boží je mezi vámi!“ Svým učed-
níkům řekl: „Přijdou dny, kdy si budete 
toužebně přát, abyste spatřili aspoň jediný 
ze dnů Syna člověka, ale nespatříte“ (L 
17,20. 21. 22). Z těchto slov učedníkům 
vyplývá, že tato přítomnost Božího 
království byla jen dočasná a že došlo 
k jeho přerušení.

Co toto přerušení způsobilo?
Byl to postoj vedoucích činitelů vyvo-

leného Izraelského národa. Ti totiž Pána 
Ježíše odmítli jako zaslíbeného Mesiá-
še. Odmítli jeho svědectví, odmítli jeho 
mocné činy. Když uzdravil slepého a ně-

3 Řecky chilias znamená tisíc, tedy stou-
penců bezprostředního příchodu milénia, 
tisíciletého království.

mého posedlého člověka (což židovští 
exorcisté nedokázali), prohlásili: „On ne-
vyhání démony jinak, než ve jménu Belze-
bula, knížete démonů.“ (Mt 12,24; L 11,15). 
Na to jim odpověděl slovy: „Jestliže však 
vyháním démony prstem Božím, pak už 
vás zastihlo Boží království.“ (Mt 12,28; L 
11,20). Pán Ježíš jako skutečný král učil 
jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich 
zákoníci (Mt 7,29). Znamení prováze-
jící jeho učení se nedala oddiskutovat. 
Navíc bořil jejich pečlivě budované a za-
chovávané tradice, dělal zázraky v sobo-
tu a hlavně mluvil o svém Otci, který ho 
poslal na tuto zem. To postupně vedlo 
k tomu, že mu začali ukládat o život. 
Nakonec se ho jako krále zřekli a ne-
chali ho ukřižovat pohanskými Římany. 
Pro krále, kterého čekali, měli jen koru-
nu z trní a místo trůnu kříž. Tak došlo 
k tomu, co jim nakonec sám Ježíš před-
pověděl: „Proto vám pravím, že vám Boží 
království bude odňato a bude dáno národu, 
který ponese jeho ovoce“ (Mt 21,43). To je 
zaslíbení pro nás, pohany.

Období dočasného Království nebes 
v době, kdy zde žil Pán Ježíš, začíná „te-
ologicky“ osmerým blahoslavenstvím 
v Kázání na hoře a končí osmerým 
„běda“, které Pán Ježíš vzkázal vůdcům 
národa v Mt 23, a pláčem Pána Ježíše 
nad Jeruzalémem: „Jeruzaléme, Jeruza-
léme, který zabíjíš proroky a kamenuješ 
ty, kteří jsou k tobě posláni, kolikrát jsem 
chtěl shromáždit tvé děti, tak jako slepice 
shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale ne-
chtěli jste. Hle, váš dům se vám zanechává 
pustý. Neboť pravím vám, od nynějška mne 
již neuvidíte, dokud neřeknete: ‚Požehnaný, 
který přichází ve jménu Pána!‘“ (Mt 23,37-
39).

Přerušení neznamená zrušení
Pán Bůh je věrný – nikdy své sliby 

neruší. Generace Židů z prvního století 
našeho letopočtu svou příležitost pro-
marnila. Ale to neznamená, že Pán Bůh 
ustoupil od svého plánu. Církev není 
náhradou Izraele, jak se mnozí zastán-
ci „teologie náhrady“4 v průběhu dějin 
církve domnívali a dodnes domnívají. 
Je to v jasném rozporu s tím, co píše 
Pavel v Ř 11,25-29: „Nechci totiž, bratři, 
abyste nevěděli o tomto tajemství… že část 
Izraele se zatvrdila, dokud nevejde plnost 
pohanů. Bude však zachráněn celý Izrael, 
jak je napsáno: ‚Ze Siónu přijde Vysvobo-
ditel, odvrátí od Jákoba bezbožnosti; a to 

4 O teologii náhrady viz např. Miloš Šolc ml., 
40 kázání, Izrael a teologie náhrady,



16 ŽIVÉ SLOVO

biblické pojmy

toMáš pala
Rád bych poděkoval touto cestou bratru 

Peterovi Kozárovi za jeho podnětné připo-
mínky.

bude má smlouva s nimi, až odejmu jejich 
hříchy.‘ Podle evangelia jsou nepřátelé kvůli 
vám; ale podle vyvolení zůstávají milovaný-
mi pro své otce. Vždyť dary milosti a Boží 
povolání jsou neodvolatelné.“ V součas-
nosti je doba milosti, kdy mají všichni 
lidé příležitost být zachráněni. Božím cí-
lem je „nové stvoření“, „záchrana světa“ 
a „smíření všeho“. Ale tato doba jednou 
skončí doplněním počtu zachráněných 
pohanů – a Pán Bůh se vrátí zpět ke 
svému národu, aby naplnil svůj plán 
i s ním, aby byl zachráněn „celý Izrael“ 
(Ř 11,26).

Kdy dojde ke Kristově opětovném 
příchodu?

„Řekni nám, kdy to bude a jaké bude zna-
mení tvého příchodu a skonání věku?“

To je otázka, která zajímala nejen 
učedníky Pána Ježíše, ale také lidi ve 
všech dobách. Vždy se našla spousta 
lidí, kteří s jistotou vypočítali datum 
jeho návratu – pochopitelně s velkou 
blamáží, protože se tak nestalo. Ani ne-
mohlo. Vždyť Pán Ježíš učedníkům neu-
stále připomínal, aby bděli, např.: „Bděte 
tedy, neboť nevíte, kdy Pán domu přijde, zda 
večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, či před 
rozbřeskem, aby nepřišel neočekávaně a ne-
nalezl vás spící. Co tedy říkám vám, říkám 
všem: Bděte!“ (Mk 13,35-37). I teď na je-
jich otázku dal jasnou odpověď: „O tom 
dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, 
ani Syn, jenom sám Otec.“ Proto všechny 
pokusy o stanovení data příchodu Pána 
Ježíše musí skončit nezdarem, i když se 
jejich autoři tváří nesmírně duchovně 
a biblicky.

Přitom ale Pán Ježíš dává jasně naje-
vo symptomy svého příchodu – co mu 
bude předcházet. Jen si v této souvislos-
ti přečtěte celou 24. kapitolu Matouše. 
Anebo Lukáše 21. Mnohé z těchto pří-
znaků již můžeme vnímat i v dnešní 
době. Ukazují nám, že jeho příchod se 

opravdu blíží. Jedním z takových výraz-
ných znaků je obnova státu Izraele. Pán 
Ježíš ji předvídal a řekl: „Tak i vy, až uvi-
díte, že se toto děje, vězte, že je blízko krá-
lovství Boží“ (L 21,31). Naplnění těchto 
symptomů nás má povzbudit k tomu, 
abychom se utvrdili v tom, že Pán Bůh 
své sliby splní.

Co bude předcházet příchodu 
Božího království na zemi?

To je velký komplex událostí, kte-
ré jsou ještě před námi a které nelze 
všechny v tomto článku shrnout. Je 
mnoho proroctví v Bibli, která ještě 
čekají na své naplnění. V podstatě jde 
o celkovou politickou situaci ve světě, 
charakterizovanou globalizací a přícho-
dem světového diktátora, kterého Bible 
nazývá Antikristem. Ten zde bude dle 
Bible vládnout 7 let. Využije problémů 
v lidské společnosti a nabídne lidem lá-
kavé řešení. Využije lidské spirituality, 
avšak později, v druhé polovině své vlá-
dy se postaví jasně proti Bohu, a zejmé-
na proti jeho vyvolenému lidu – Izraeli. 
Izraelci budou prožívat nejtěžší období 
ve svých dějinách, ještě horší než za 
holocaustu ve 2. světové válce. Armá-
dy celého světa se stáhnou k Jeruzalé-
mu, aby jej dobyly. O tom můžeme číst 
již ve Starém zákoně, zejména v knize 
proroka Zachariáše, a v Novém zákoně 
v knize Zjevení. V tu dobu Izrael pozná 
svého Krále, kterého kdysi zavrhli. V Za 
12,10 čteme: „Vyleji na dům Davidův a na 
obyvatele Jeruzaléma ducha milosti a úpěn-
livých proseb. Pohledí na mě, na toho, kte-
rého probodli, a budou ho oplakávat, jako 
se kvílí nad jedináčkem, budou nad ním 
hořce naříkat, jako se naříká nad prvoroze-
ným.“ Jeruzalém bude dobyt. „Shromáž-
dím všechny národy k Jeruzalému do boje. 
Město bude dobyto, domy budou vypleněny 
a ženy zneuctěny. Polovina města odejde 
do vyhnanství, ale zbytek lidu z města vy-
hlazen nebude. Hospodin vytáhne a bude 
bojovat proti těmto národům, jako když bo-
joval v den bitvy. V onen den se jeho nohy 
postaví na Olivové hoře, která je východně 
naproti Jeruzalému“ (Za 14,2-4). To bude 
příchod krále Ježíše v moci a slávě, kdy 
se ujme království, Božího království.

Jak dlouho bude toto Boží 
království na zemi trvat a čím 
bude charakteristické?

Toto období bude posledním obdo-
bím na této zemi, takové, jakou ji zná-
me ze svého pozemského života. Podle 

sdělení Bible bude trvat 1000 let (viz Zj 
20,4-7), což je z hlediska historie lidstva 
poměrně velmi krátké období. Je jen ta-
kovou tečkou, která nám má připome-
nout Boží moc i to, jak dovede napravit 
naše lidské chyby. Navzdory chmurným 
předpovědím ekologických aktivistů 
a stoupenců „Fridays for future“ to bude 
období prosperity a úrody, bude mír 
a pokoj mezi lidmi (viz Iz 2,2-4; 11,1-10; 
35,1-10; 65,20-25; Mi 4,1-4). Bůh obno-
ví celou zemi. Bude to možné proto, že 
iniciátor zla na této zemi, satan, bude 
po těchto 1000 let svázán v propasti (Zj 
20,2-3). Celé toto království pak skončí 
po propuštění satana a jeho neúspěš-
né vzpouře proti Bohu, kterou zorga-
nizuje (viz Zj 20,7-9). V jeho závěru je 
soud nad antikristovskou trojicí (ďábel, 
šelma a falešný prorok) – viz Zj 20,10, 
a také soud nad všemi mrtvými, na 
které se nevztahovalo „první vzkříšení“ 
(omilostněných věřících) – viz Zj 20,5. 
Jejich jména nebudou nalezena v knize 
života (Zj 20,15). Míra jejich trestu bude 
úměrná jejich skutkům (v. 13). Poté vše 
skončí v ohnivém jezeře. I celá země 
a vesmír budou zničeny ohněm (viz 2Pt 
3,7.10).

Definitivní řešení
Místo nich pak Bůh stvoří nové nebe 

a novou zemi, s novým, nebeským Je-
ruzalémem, kde se spojuje nebe se 
zemí, kde je Boží a Beránkův trůn (Zj 
22,3) s kvalitativně jiným životem. Tam 
bude platit: „Hle, příbytek Boží uprostřed 
lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni 
budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude 
s nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smr-
ti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti 
už nebude - neboť co bylo, pominulo“ (Zj 
21,3.4). Zde už nebude rozdílu mezi 
Izraelem a církví. Jan píše ve své vizi 
tohoto království: „Město mělo mohutné 
a vysoké hradby, dvanáct bran střežených 
dvanácti anděly a na branách napsaná jmé-
na dvanácti pokolení synů Izraele… hradby 
města byly postaveny na dvanácti základ-
ních kamenech a na nich bylo dvanáct 
jmen dvanácti apoštolů Beránkových“ (Zj 
21,12.14). A toto království bude králov-
ství věčné, bez konce (viz Da 2,44). Ale 
to už je jiná kapitola, přesahující po-
zemské Boží království.
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úvaha

podľa nedeľneJ kázne 
spRacovala Jana Čížová

V jednu nedeľu sme sa v našom zbore 
zaoberali slovami z evanjelia Jána 10,9: 
Ja (Ježiš) som dvere. Ak niekto vojde cezo 
mňa, bude zachránený, a vojde aj vyjde 
i pašu nájde. (Jn10,9)

Tento verš je vybratý z textu o ovciach 
a pastierovi. Je to široká téma, o ktorej 
by sa dalo veľmi veľa hovoriť, a aj sa 
v tú nedeľu veľa hovorilo. Vypočuli sme 
si mnoho zaujímavých myšlienok, ale 
teraz by som chcela spomenúť len tri 
z nich, ktoré mi obzvlášť zostali v pa-
mäti.

On zaopatrí
Prvá myšlienka je, že ak vchádzame 

dverami, ktorými je Pán Ježiš, tak aj nie-
čo nachádzame. V tejto súvislosti sa mi 
v mysli vynárajú slová z Matúša 7,8: Kto 
hľadá, nachádza. Kto však hľadá a chce 
naozaj nájsť, musí hľadať na správnom 
mieste. Ak vojde cez dvere, ktorými je 
Pán Ježiš, potom určite nájde, čo k svoj-
mu životu potrebuje. Nájde zaopatrenie 
pre svoje telo i dušu. Pretože v Pánovi 
Ježišovi je nám darované všetko, a tým 
sa myslí úplne VŠETKO.

Ktorý (Boh) to neušetril vlastného Syna, 
ale ho ta dal za nás za všetkých, ako by nám 
s ním potom i všetko nedaroval!? (Rim 
8,32)

On posilní a povedie
K tomu sa viaže druhá myšlienka. 

Ak chce niekto vojsť dverami, musí je-
den priestor opustiť a do iného vkročiť. 
Opustiť niečo známe a vkročiť do ne-
známa – to môže prinášať aj strach ale-
bo neistotu. Ale ak vchádzame do dverí, 
ktorými je Pán Ježiš, niet sa čoho báť. 
On je mocnejší a väčší než čokoľvek, čo 
by nás mohlo postretnúť. On tento nový 
priestor pozná, je v ňom spolu s nami, 
pomôže nám, dohliadne na nás, postará 
sa, podobne ako sa stará pastier o svoje 
ovečky.

Moje ovce čujú môj hlas, a ja ich znám, 
a nasledujú ma, a ja im dávam večný život, 
a nezahynú na veky, a nikto ich nevytrhne 
z mojej ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je 
väčší od všetkých, a nikto ich nemôže vy-
trhnúť z ruky môjho Otca. (Jn 10,27-29)

On ochráni
No a do tretice pripojím myšlienku 

o záchrane. Ak vojdeme dverami, kto-
rými je Pán Ježiš, opustili sme priestor 
tam vonku a vošli sme do priestoru zá-
chrany. Podobne ako Noe vošiel do ko-
rábu. Avšak vstup do priestoru záchra-
ny nemusí znamenať, že nás čaká už len 
pokoj a pohoda. Ani Noe to nemal v ko-
rábe práve jednoduché. Prvých sedem 
dní bol síce pokoj, ale potom prišli ne-
konečné dni, kedy sa na zem liala voda. 
Zrejme cítil, ako vonku padá dážď, ako 
sa koráb kolíše na vlnách. Podľa toho, 
čo sa v Biblii píše – že voda prikryla aj 
najvyššie vrchy – to vyzeralo na naozaj 
kvalitný dážď a aj vlny boli zrejme veľ-
ké. Keď konečne prestalo pršať, dosta-
vil sa ešte vietor, ktorý mal za úlohu to 
obrovské množstvo vody vysušiť. Ale 
nech už bol pobyt v korábe akokoľvek 
nepríjemný alebo nepohodlný, určite to 
bolo oveľa lepšie, ako zostať vonku, kde 
čakala istá smrť.

Ak teda vstúpime dverami, ktorými 
je Pán Ježiš, ešte to nemusí znamenať 
prechádzku ružovým sadom. Môžu nás 
postretnúť rôzne prekážky, dážď, vlny, 

možno silný vietor, ale vždy majme na 
pamäti, od čoho všetkého sme uchráne-
ní. A vlastne, niekedy je možno lepšie 
nevedieť všetky podrobnosti, pred čím 
všetkým nás náš Pán chráni. Skúsme 
Mu len jednoducho dôverovať, že On 
vie, čo nám hrozí a kadiaľ nás má viesť.

On nás privedie domov
Ďakujme každý deň nášmu Bohu, 

že nám pripravil také vzácne dvere, že 
sme smeli cez ne vojsť. Spoliehajme na 
nášho Pastiera, ktorý nás zaopatrí po 
všetkých stránkach, povedie a posilní 
v nových a neznámych výzvach, ochrá-
ni pred nástrahami a predovšetkým za-
chráni – a vlastne už zachránil – od več-
nej záhuby. A v neposlednom rade sa 
snažme pozerať dopredu, lebo kto vojde 
cez dvere, ktorými je Pán Ježiš, tak raz 
aj vyjde a nájde nádherné miesto:

A videl som nové nebo a novú zem, lebo 
prvé nebo a prvá zem boli pominuli, a mora 
už nebolo. A ja Ján som videl to sväté mesto, 
nový Jeruzalem, zostupujúce od Boha 
z neba, prihotovené ako nevestu, ozdobe-
nú jej mužovi. A počul som veľký hlas od 
trónu z neba, ktorý hovoril: Hľa, stán Boží 
s ľuďmi, a bude bývať s nimi, a oni budú 
jeho ľudom, a on, Boh, bude s nimi a bude 
ich Bohom. A Boh zotrie každú slzu z ich 
očí, a smrti už viacej nebude ani žalosti ani 
kriku, ani bolesti viacej nebude… (Zjavenie 
21,1-4)

Ja somdvere
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úvaha k tématu

Co je pravda?
Tato skeptická slova pronesl římský 

prefekt Pontus Pilatus (v úřadě v době 
cca 26-36 n. l.) poté, co mu předvedený 
obviněný Ježíš řekl: „Ty sám říkáš, že jsem 
král. Já jsem se proto narodil, a proto jsem 
přišel na svět, abych vydal svědectví prav-
dě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ 
(J 18,37) Žijeme v době, kdy se lidé míň než 
kdykoliv dříve mohou spolehnout na prav-
divost slov lidí kolem sebe. Politiky a vlád-
ními činiteli počínaje a těmi nejbližšími, se 
kterými sdílí své domácnosti, konče. Žijeme 
v době, kdy je pravda relativizována, kdy 
má každý svou pravdu, stejně platnou jako 
ji mají druzí. Žijeme v době hoaxů, „fake 
news“ a trolích farem. Dnes se celé týmy 
lidí zabývají tím, jak vyrábět a šířit neprav-
divé informace, a je to pro ně zdrojem ob-
rovských zisků. Mnohdy jsme z toho zou-
falí a klademe si podobnou otázku jako 
Pilát. Není to ale nic nového – boj pravdy 
se lží je tu od chvíle, kdy had v ráji nabízel 
Evě svou verzi pravdy – a ona podlehla. 
Celé lidské dějiny jsou neustálou konfron-
tací pravdy a lži.

Bez pravdy nelze žít!
Mnohdy si myslíme, že pravda zcela 

z lidské společnosti vymizela. Ale to je 
omyl! Pravda je životně důležitá vlast-
nost. Dokážete si představit, že by prav-
da, skutečná, objektivní, neexistovala? 
Anebo že by ji bylo možno libovolně in-
terpretovat. Jsem elektrikář – představ-
te si, že by známý Ohmův zákon nebyl 
pravdivý! Pak by se celý obor techniky 
zhroutil. Anebo že by matematická pra-
vidla nebyla pravdou? Dovedete si před-
stavit činnost bank a obchodů bez toho, 
že víte a umíte si spočítat, kolik máte 
zaplatit. Anebo si představte veřejnou 
dopravu, kdyby nebyly pravdivé jízdní 
řády? Dovedeme si představit, jak by 
léčili lékaři nemoci lidí, kdyby neměli 
k dispozici pravdivé informace o paci-
entech? Nikdo asi nepochybuje o ne-
zbytnosti pravdivosti v účetnictví, do-
pravě, technice či medicíně. Je smutné, 
že naproti tomu ve vztazích (ať už mezi 
lidmi, anebo mezi lidmi a Bohem) je 
otázka pravdy relativizována, překruco-
vána, manipulována, umlčována či jen 

ignorována. Na místo pravdy nastupu-
jí polopravdy, lži, manipulace s fakty 
a podobně.

Proč tomu tak je?
Pravda totiž často bolí a je nepoho-

dlná. Když se Pilát ptal Ježíše, byla to 
jen řečnická otázka. Pilát nechtěl znát 
pravdu, protože by se musel zachovat 
jinak, a to by mělo dopady na jeho ka-
riéru. O to nestál. Když vám lékař sdělí, 
že trpíte těžkou a nevyléčitelnou cho-
robou, pak je to šok, se kterým se mu-
síme vyrovnat. Ve snaze být humánní 
mnohdy lékaři proto pacienty udržovali 
ve falešných nadějích, že vše bude zase 
dobré. Ale to vede jen k větším škodám. 
V průmyslu platí zásada, že na zmet-
ku se nesmí pokračovat v práci, dokud 
není zjištěná závada odstraněna, proto-
že škoda se jen a jen zvětšuje. Škoda, 
že to neplatí v celé řadě dalších oblastí 
našeho života. Kdybychom byli pravdiví 
a dokázali se pravdě podívat do očí, byli 
bychom mnohého ušetřeni. Jenže lidé 
raději slyší to, co slyšet chtějí – a tak dá-
vají sluch a přednost lži.

Od počátku
Boj mezi pravdou a lží je zde od počát-

ku lidské historie. Začíná v okamžiku, 
kdy v ráji přišel za Evou had se zdánlivě 
nevinnou otázkou: „Opravdu vám Bůh 
zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ 
Tato otázka však byla položená záměr-
ně, aby zpochybnila Boží vztah k lidem. 
A po Evině vysvětlení přichází s vlast-
ní verzí pravdy: „Nikoli, nepropadnete 
smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho 
pojíte, otevřou se vám oči a budete jako 
Bůh znát dobré i zlé.“ (1M 3,1. 4. 5) Lá-
kavá nabídka být jako Bůh – a lidé na ni 
naletěli. Byli oklamáni – nestali se tako-
vými, jakým je Bůh, pouze zjistili, co je 
zlo, a propadli smrti, jak to Bůh lidem 
předem řekl. Od té doby jsou lži a pod-
vody stálou součástí lidského života. Pán 
Ježíš právem řekl o satanovi, který stál 
za hadem v ráji: „On byl vrah od počátku 
a nestál v pravdě, poněvadž v něm prav-
da není. Když mluví, nemůže jinak než 
lhát, protože je lhář a otec lži.“ (J 8,44)

Celými dějinami
Lži, polopravdy a manipulace s fakty 

provázejí celé lidské dějiny. A týkají se, 
ač je to smutné, i bohabojných lidí. Ani 
oni nebyli prosti podvodů a nepravdy. 
Jen si to připomeňme. Když se Bůh ptal 
Kaina, kde je jeho bratr, odpověděl lží: 
„Nevím!“ (1M 4,9) Abram opakovaně 
představoval svou ženu Sarai jako svou 
sestru, i když byla jeho manželkou. To 
se přeneslo na Izáka, který totéž pro-
hlašoval o Rebece, i když zde to byla již 
vyslovená lež. (1M 26,7) Jákob podvedl 
pod navedením matky svého otce Izá-
ka, Ráchel lhala svému otci, když mu 
ukradla jeho bohy. Lžím a podvodům se 
neubránili ani někteří soudci (Samson), 
králové v Izraeli (Saul) nebo proročtí 
učedníci (Geházi).

Oč více pak byla lež rozšířena mezi 
lidmi, kteří v Pána Boha nevěřili. Ti 
neměli žádné zábrany používat lež. Na-
opak – zvolili si ji jako snadnější a pří-
jemnější cestu. Apoštol Pavel to shrnuje 
v Ř 1,19-25: „Vždyť to, co lze o Bohu po-
znat, je jim přístupné, Bůh jim to přece 
odhalil. Jeho věčnou moc a božství, kte-
ré jsou neviditelné, lze totiž od stvoření 
světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho 
díle, takže nemají výmluvu. Poznali 
Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, 
ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myš-
lení je zavedlo do marnosti a jejich scest-
ná mysl se ocitla ve tmě… vyměnili Boží 
pravdu za lež a klanějí se a slouží tvor-
stvu místo Stvořiteli…“

Jen v samotné Bibli je 82 výskytů 
slov se základem „lež“, nebo „lhát“, 
„lhář“ apod. (ČEP). Tyto výskyty jsou 
vcelku rovnoměrně rozprostřeny v celé 
Bibli, jak ve Starém, tak i v Novém zá-
koně.

Samozřejmě, lži, podvody, nepravdy 
a manipulace s fakty provázely i všech-
na období po uzavření kánonu Bible. 
Na lživých základech byly vystaveny 
všechny diktátorské a autoritářské reži-
my všech dob, včetně té naší, ve které 
žijeme.
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 úvaha k tématu / zprávy ze sborů

toMáš pala ilona Ježová

Jenže lež nezůstane bez následků
„Lež má krátké nohy a daleko nedo-

jde“ – říká známé přísloví. I ta nejvíce 
sofistikovaná lež má své slabiny a je 
dříve či později odhalena. To vede lidi, 
aby neztratili svou tvář, k vytváření 
dalších a dalších lží, do kterých se na-
konec zapletou jako moucha do pavu-
činy. Apoštol Pavel však uvádí ve svém 
dopisu Římanům ještě horší důsledky 
života ve lži: „Protože si nedovedli vá-
žit pravého poznání Boha, dal je Bůh 
napospas jejich zvrácené mysli, aby dě-
lali, co se nesluší. Jsou plni nepravosti, 
podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá 
závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, 
jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odpor-
ní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí 
zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají 
rozum, nedovedou se s nikým snést, ne-
znají lásku ani slitování.“ (Ř 1,28-31) 
Je to jen Pavlův popis tehdejšího stavu 
společnosti? Nepřipomíná vám to nic 
ze současnosti? To jsou důsledky toho, 
když člověk dá přednost lži před prav-
dou.

Jak z toho ven? Kdo pomůže? 
Pravda v osobě!

Ve světě kolem nás se neustále setká-
váme se lží a s polopravdami. Přitom 
zoufale cítíme, jak potřebná a život-
ně nezbytná pravda je, že bez ní jsme 
odtrženi od „počátku souřadnic“ a že 
jsme v životě nekontrolovatelně unáše-
ni proudem jako loď, která nemá kotvu 
a nikdo neví, kdy a kde ztroskotá. Říká-
me a děláme to, co vlastně uvnitř cítí-
me, že je špatné. Ale nemůžeme jinak, 
jde nám o to, abychom přežili. Můžeme 
se z toho vůbec dostat? Je nějaká nadě-
je, že náš život bude mít smysl a řád? 
Můžeme! Ježíš říká: „Já jsem ta cesta, 
pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci 
než skrze mne.“ (J 14,6)

Pán Ježíš je ten, kdo nás vysvobodí 
z důsledků lží, do kterých jsme se za-
pletli. Sám jednou řekl: „Poznáte prav-
du a pravda vás učiní svobodnými.“ (J 
8,32) A také to upřesňuje: „Když vás 
Syn osvobodí, budete skutečně svobod-
ni.“ (v. 36)

To je velmi odvážné tvrzení. Ale za 
ním stojí skutečnost, že jen Kristus 
může změnit člověka. Apoštol Pavel 
říká: „Slovo o kříži je bláznovstvím těm, 
kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří 
jdeme ke spáse, je mocí Boží… my ká-
žeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je 
to kámen úrazu, pro ostatní bláznov-

ství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak 
pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží 
moudrost. Neboť bláznovství Boží je 
moudřejší než lidé a slabost Boží je sil-
nější než lidé.“ (1Ko 1,18-25) Pavel ví, 
o čem mluví. Ví, že jen bezmocný Ježíš 
s rukama probitýma hřeby na kříži do-
káže to, co nikdo dosud nedokázal – 
změnit člověka. Ví z vlastní zkušenosti, 
že z nenávistného fanatika může být 
milující člověk. Jen ukřižovaný Kristus 
může člověka vysvobodit z otroctví jeho 
závisti nebo chamtivosti, změnit vraha 
na toho, kdo dovede svůj život položit 
za druhé, z arogantního a bezohledné-
ho člověka udělat člověka, který dovede 
chápat druhé a pomáhat jim. Vysvobo-
zující pravda není tvrzení ani nějaké 
dogma. Je to osoba!

A co my osobně?
Na začátku jsme si uvedli, že pro-

blémy s pravdou měli i bohabojní lidé. 
Budeme-li upřímní, musíme přiznat, 
že je máme i my. Kolikrát jsem se při-
stihl, že nemluvím celou pravdu! Lidé 
kolem nás často mluví o „nevinných“ 
lžích. Které „nikomu neublíží“, ale vám 
pomohou. Také mezi ně počítají již zmí-
něné „milosrdné lži“, které udrží lidi 
v blahé nevědomosti o pravé skutečnos-
ti a uchrání je od šoků. Jak jsme na tom 
my? Mluvíme pravdu, anebo to děláme 
také tak? Řada lidí se řídí heslem „Účel 
světí prostředky“. Ten bývá připisován 
florentskému politikovi a filosofovi Nic-
coló Machiavellimu (1469-1527), i když 
jeho původ zřejmě sahá mnohem dále 
do historie, snad až k římskému básní-
kovi Publiu Ovidiovi Naso (43 př. n. l. – 
17 n. l.). Proti tomu se stavěl i náš J. A. 
Komenský, který prohlašoval, že jsou-li 
prostředky nečestné a nepravdivé, ne-
budou čestné a pravdivé ani cíle, kte-
rých chtějí dosáhnout. Nezapomínejme 
na to, že lež zůstane vždycky lží. Kéž 
máme na mysli četné výzvy Písma, kte-
ré nás vedou k pravdomluvnosti i tehdy, 
kdy je to nepříjemné. Nemusíme vše, 
co víme, „vyslepičit“, ale nikdy se neu-
chylujme ke lžím. Kéž nám zní v mysli 
i odkaz Jana Husa: „Hledej pravdu, slyš 
pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv 
pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až 
do smrti, protože pravda tě osvobodí od 
hříchu, od ďábla i od smrti… Nejmilejší, 
žijte podle poznané pravdy, která vítězí 
nade vším a mocná je až navěky.“

První setkání sester 
z Křesťanských sborů

Pyšely jsou vesnicí asi 30 km vzdá-
lenou od Prahy čítající kolem 2 000 
obyvatel. Již 17 let zde působí Křes-
ťanský sbor, který tvoří 7 neúplných 
rodin.

On-line setkání v sobotu dne 
24. 4. 2021 moderovala sestra Kamila 
Havlíčková, biblický výklad na ženu 
statečnou v moderním pojetí (Příslo-
ví 31,10-31) přednesla Eva Staňko-
vá z Plzně a svědectví měla Hanka 
Ševčíková z Vizovic. Bylo povzbuzu-
jící slyšet, čím si její rodina musela 
projít za poslední roky a jak byl a je 
Bůh s nimi.

Později jsme byly rozlosovány do 
menších skupin, kde byl prostor se 
poznávat, sdílet se sestrami z ostat-
ních sborů v ČR a také se modlit za 
konkrétní potřeby.

Nápad uspořádat setkání vznikl 
jako reakce na setkání Starších sbo-
rů, které tento rok proběhlo také on-
-line (původně se bratři měli setkat 
v Malenovicích pod Lysou horou – 
konferenční centrum KAM). Když 
sestry viděly, že se takto mohou se-
tkat bratři, napadlo je, že by se tímto 
způsobem mohly vidět i ony.

Chválím pyšelské sestry, že šly do 
toho, naučily se obsluhovat ZOOM, 
např. jak dělat administrátora kon-
ference, jak při chválách promítnout 
text písně, jak pustit krátké video…

Také ochotně radily ostatním, jak 
se připojit, jak se přejmenovat (ně-
které sestry byly přihlášené pod 
jménem manžela), jak vstoupit do 
připravených skupin, jak napsat chat 
všem nebo jen vybrané osobě, jak re-
agovat smajlíkem na řečené, jak hla-
sovat… Nikdo nebyl do ničeho nucen 
a mohl se kdykoliv odhlásit.

Závěrem jsme vyplnily anketu 
zhruba o 7 otázkách, ze které vy-
plynulo, že se sestrám setkání líbilo 
a mají zájem o další. Chtěly by se 
vidět i na víkendovém pobytu, až to 
bude možné.

Pyšelské sestry projevily také zá-
jem postupně navštívit osobně ostat-
ní sbory v různých městech a na 
oplátku nás zase pozvaly k nim. Uby-
tování by zajistily.
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z dějin křesťanství

Staroměstské náměstí
v Praze 21. 6. 1621Návštěvníci Prahy si při procházce 

Staroměstským náměstím při cestě kolem 
radnice nepochybně všimnou 27 křížů ze 
světlých dlažebních kostek v dlažbě s ná-
pisem 21: 6: LP 1621. Tak je symbolicky 
vyznačeno místo, kde stálo popravčí leše-
ní, na němž bylo uvedeného dne popra-
veno 27 předních zástupců českých stavů 
(tři páni, sedm rytířů a 17 měšťanů). Tato 
exekuce a události kolem ní měly daleko-
sáhlé následky – odstartovala mimo jiné 
třicetiletou válku s jejími hrůzami a zna-
menala pro český národ násilnou rekato-
lizaci a dobu, kterou spisovatel Alois Ji-
rásek právem označil jako dobu Temna. 
Protože tato událost měla velké dopady 
i na duchovní život v našich zemích, stojí 
za to se nad ní po 400 letech zamyslet.

Nejprve si připomeňme, co k této 
události vedlo. České stavovské po-
vstání probíhalo v letech 1618–1620. 
Toto povstání vypuklo zhruba 100 let 
po nástupu Habsburků na český trůn. 
Po celou dobu zde bylo neustálé napětí 
mezi dvorem a obyvateli země. Byly zde 
jednak náboženské problémy, protože 
v České koruně byla značná část oby-
vatel husitského vyznání a rostoucí Jed-
noty bratrské, k němuž se připojili také 
přívrženci luterské a kalvínské reforma-
ce, zatímco Habsburkové jednoznačně 
preferovali katolickou víru. Ale byly zde 
také rozpory politické, protože české 
stavy usilovaly po celou tu dobu o spolu-
účast na vládě a chtěly rozhodovat o po-
litických poměrech v Čechách sami bez 
vnucené správy cizího královského dvo-
ra. Českým stavům se podařilo přimět 
císaře Rudolfa II. k vydání „Majestátu“1, 
kterým jim zaručoval právo na nábožen-
skou svobodu i na rozhodování českých 
šlechticů. Tento Rudolfův Majestát byl 
vydán 9. července 1609. Není dlouhý, 
stojí za to si ho přečíst. Věřím, že i přes 
starou češtinu mu dnešní čtenář dobře 
porozumí:

My Rudolf Druhý činíme tímto listem:
aby jak stav panský, rytířský, tak Praža-

né, horníci a jiná města s lidmi poddanými 
náboženství své pod obojí volně a svobodně 
beze všech překážek vykonávati mohli.

Dále týmž stavům konzistoř povolati 
ráčíme i arcibiskupa pražského dosazovati, 

1 Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/
Rudolf%C5%AFv_majest%C3%A1t

i akademii pražskou v moc jejich dávati rá-
číme, tak, aby si ji muži hodnými a učenými 
dosazovati mohli.

Jestliže by chtěli víceji chrámův nebo kos-
telův k boží službě aneb také školy pro vy-
učování mládeže vystavěti dáti a v tom po-
roučeti ráčíme, aby každá strana nábožen-
ství své volně prosazovala, kněžími svými 
se řídila a spravovala. Také města, městečka 
i sedlský lid nemá od svého náboženství od-
tiskován býti.

A proti tomu vejš dotčenému nábožen-
ství nic, takového, což by nejmenší překáž-
ku učiniti mohlo. Od nás, dědicův našich 
i budoucích králův českých přijímáno býti 
nemá.

Dán na Hradě Našem pražském léta páně 
1609

Listina byla zanesena do zemských 
desek jako platný zákon. Na Moravu 
se tento dekret nevztahoval, protože 
Moravanům dal záruky náboženské 
svobody již Rudolfův bratr Matyáš, pod 
který Morava spadala, již v roce 1608. 
Rudolf II. vydal podobný dekret „Ma-
jestát pro Slezsko“ 20. srpna 1609, jímž 
byla zaručena náboženská svoboda pro 
augsburské vyznání.

Ke střetům mezi králem Matyášem, 
nástupcem Rudolfa II., a stavy dochá-
zelo i v posledním desetiletí před vy-
puknutím stavovského povstání. Vzhle-
dem k tomu, že Matyáš neměl žádné 
potomky, byl ještě za jeho života přijat 
za českého krále Ferdinand Štýrský. Byl 
korunován za českého krále v chrámu 
sv. Víta 29. 6. 1617. Bylo to za podmín-
ky, že bude respektovat Rudolfův ma-
jestát, protože české stavy znaly jeho 
jezuitskou výchovu i to, jak krutě jednal 
s nekatolíky v rodném Rakousku. Byl 
vychováván tak, že nesmí strpět ve své 
zemi nikoho, kdo nesdílí pravou víru 
(rozuměj katolickou). Po smrti Matyáše 
v březnu 1619 se nemohl ujmout vlády 
v Čechách, protože česká vojska vedená 
Matyášem Thurnem mu v tom bránila.

21. května 1618 se v pražském Karo-
linu přes výslovný králův zákaz konal 
zemský sněm kvůli sporům o dodržo-
vání Majestátu. Záminkou bylo zboření 

protestantského kostela v Hrobu a sna-
ha o uzavření kostela v Broumově. Sta-
vy také pobouřilo posílení moci kanclé-
ře a zavádění cenzury. Další den se sešla 
v paláci Smiřických radikální opozice, 
která zosnovala plán 3. pražské defe-
nestrace, ke které došlo už 23. 5. 1618, 
kdy stavové vedení Jindřichem Matyá-
šem Thurnem vyhodili z oken králov-
ského místodržitelství na Pražském hra-
dě Viléma Slavatu z Chlumu, Jaroslava 
Bořitu z Martinic a písaře Filipa Fab-
ricia. Ti naštěstí pád přežili. To odstar-
tovalo další dění. K povstání se přidala 
další česká města. Byl zvolen třicetičlen-
ný direktoriát, složený ze zástupců pan-
ského, rytířského i měšťanského stavu. 
A nastaly boje se střídavými úspěchy 
a neúspěchy mezi vzbouřenci a stou-
penci krále Ferdinanda. Český odboj 
hledal pomoc v zahraničí, ta ale nebyla 
příliš výrazná. Moravský zemský sněm 
se odmítl účastnit odboje, jeho vůdce 
Karel Starší ze Žerotína, ač sám zastán-
ce Jednoty bratrské, zachoval loajalitu 
vůči Ferdinandovi a doufal, že svou 
zemi uchrání od represí, které očekával. 
Jeho duchovní postoj byl jiný než české-
ho sněmu, který hájil své osobní zájmy.

31. července 1619 generální sněm sta-
vů vyhlásil ústavu, která měnila zemi na 
konfederaci pěti zemí, které měl repre-
zentovat král, ten ale však měl být volen 
a neměl být králem dědičným. Po del-
ším hledání byl za krále zvolen Fridrich 
Falcký (známý později jako Zimní král). 
Nutno dodat, že v těchto bouřlivých do-
bách docházelo také k pronásledování 
katolíků v českých zemích. Zejména po 
příchodu Fridricha došlo ke zničení go-
tického mobiliáře v chrámu sv. Víta, což 
ke klidu v zemi nepřidalo.

Ferdinand II. se nevzdal a podnikal 
protiopatření. Země se zmítala válka-
mi se střídavými výsledky. Nakonec ale 
však vojska katolické ligy nabyla převa-
hy a postupně přitáhla až k Praze. K roz-
hodující bitvě došlo 8. listopadu 1620 
na Bílé Hoře. Tam byly české stavy pora-
ženy a Friedrich Falcký uprchl ze země. 
Ferdinand II. měl volné ruce. Novým 
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z dějin křesťanství

toMáš pala

místodržícím se stal valtický šlechtic 
Karel z Lichtenštejna, radikální katolík. 
A došlo k účtování – tvrdému, zcela od-
povídajícímu Ferdinandově předchozí 
výchově. Rudolfův majestát byl zneplat-
něn, císař Ferdinand odstřihl Rudolfovu 
pečeť a dal ji spálit.

Vůdcové povstání, kteří včas neutek-
li ze země, byli zatčeni, jejich majetky 
byly zkonfiskovány, došlo k rozsáhlému 
zatýkání a 27 představitelů stavů pak 
bylo veřejně exemplárně popraveno na 
Staroměstském náměstí. Poprava byla 
velmi krutá a sadistická, soud se nesli-
toval ani nad starci, jakými byli Kašpar 
Kaplíř ze Sulevic (86 let), Jindřich Otta 
z Losu (80 let), či Vilém Konecchlumský 
(70 let). Proces s nimi byl velmi krát-
ký – rozsudek byl dán předem. Před-
sedou hrdelního senátu byl sám Karel 
Lichtenštejn, měl však problém se se-
stavením dalších členů. Martinic a Sla-
vata, kterým byla tato čest nabídnuta, 
ji odmítli. Členy tribunálu pak byli lidé, 
kteří nežili v Čechách. To bylo porušení 
starého zemského zákona. Ale lidé žijící 
v Čechách nechtěli být zataženi do pro-
cesu, kde byl již předem znám ortel. 
Císařská rada zaslala totiž instrukce, že 
je třeba jednat rychle a nemá se dát žád-
ný prostor k obhajobě. K důkazu viny 
stačil výrok tribunálu, že „vina je všem 
obecně známa.“2

Popravou to ovšem neskončilo. V roce 
1627 vydal Ferdinand II. oktrojované 
(tj. bez souhlasu sněmu) „Obnovené zří-
zení zemské“3. Jeho hlavní body byly ná-
sledující:
• Stavovský systém byl nahrazen pa-

novnickým absolutismem.
• Země koruny české prohlášeny za dě-

dičnou v panovnickém rodě habsbur-
ském až do vymření po meči (posílena 
moc české královské dvorní kanceláře 
ve Vídni).

• Katolické náboženství uznáno jako 
jediné povolené (svobodní, kteří se 
nechtěli smířit, museli opustit zemi, 
poddaný lid musel násilně přijmout 
katolickou víru).

• Součástí zemského sněmu bylo nově 
i duchovenstvo, které se dostalo před 
panstvo, rytíře i královská města.

• Němčina byla zrovnoprávněna s češ-
2 Zajímavosti%20-%20Internet/Vytržený%20

jazyk,%20uťaté%20pravice.%20Staroměst-
ská%20exekuce%20byla%20krvavým%20
divadlem%20-%20Novinky.cz.mhtml

3 https://cs.wikipedia.org/wiki/Obnoven
%C3%A9_z%C5%99%C3%ADzen%C3%
AD_zemsk%C3%A9

tinou (ve skutečnosti měla přednost).
• Stavům bylo ponecháno právo rozho-

dovat o daních (povolování, rozvrh, 
vybírání).

• Zemské úředníky směl jmenovat pou-
ze panovník.

• Ústní jednání nahrazeno písemným.

Toto obnovené zřízení zemské platilo 
až do roku 1848.

V důsledku toho docházelo k emi-
graci, k zabavování majetku a násilí na 
prostém lidu. Nehledě na to, že tyto 
události byly spouštěčem kruté třicetile-
té války, která končila naprostým vyčer-
páním všech zúčastněných stran. Byla 
provázena pogromy, morem a dalšími 
těžkými ranami.

Proč o tom všem mluvíme? Je to 
proto, že do této hrůzné dějinné etapy 
byli zapleteni i křesťané. Zdaleka ne-
šlo jen o politické problémy, ale také 
o problémy víry. A křesťané se dopus-
tili mnohokrát opakované chyby – sáhli 
k světským prostředkům mocenského 
boje. To se krutě vymstilo. Je to pouče-
ní i pro nás. I v současné době prožívá-
me řadu věcí, se kterými jako křesťané 
nesouhlasíme. Je to např. vliv různých 
skupin v Evropské unii, které se sna-
ží prosadit do národních vlád zákony, 
které jsou v rozporu s Božím ustano-
vením (např. podpora homosexuality 
a redefinice rodiny). Jsou to mocenské 
a politické hrátky velmocí v současném 
světě, ke kterým můžeme jen bezmoc-
ně přihlížet. Ale křesťané nemají nikdy 
právo sáhnout po meči. Jak to říkal Pán 
Ježíš? „Vrať svůj meč na místo. Neboť všich-

ni, kdo se chápou meče, mečem zahynou.“ 
(Mt 26,52) Náš boj je někde úplně jin-
de, „není proti krvi a tělu, ale proti vládám, 
proti autoritám, proti světovládcům této 
temnoty, proti duchovním mocnostem zla 
v nebeských oblastech“ (Ef 6,12) a tento 
boj se nevede pozemským způsobem. 
Satanovou taktikou je vždy, aby nám 
vnutil svůj způsob boje, ale ten je pro 
nás pastí. Duchovní boje – a o ty v le-
tech 1618-1621 určitě šlo – je třeba vést 
duchovními prostředky. Boží slovo nás 
nikde neopravňuje k tomu, abychom 
vládu svrhli a nahradili ji jiným (stej-
ně hříšným a nespravedlivým) lidským 
zřízením. Vlády ustanovuje a odvolává 
Pán Bůh a my se za své představitele 
(byť by byli sebevíc zkorumpovaní ane-
bo nespravedliví) máme modlit4 a máme 
jim být poddáni, pokud jejich nařízení 
nejsou vysloveně proti jasně dané Boží 
vůli. Poučíme se z této tragické události 
v našich dějinách?

A pak je zde ještě jeden velmi důležitý 
aspekt. Mnohdy nechápeme těžké chví-
le, kterými musí křesťané procházet. 
Apoštol Pavel psal: „Každý ať se podřizuje 
vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. 
Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže 
ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpí-
rá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, při-
volává na sebe soud.“ (Ř 13,1.2) Tehdy vlá-
dl v Římě, kam byl tento list psán, císař 
Nero, který křesťanům připravil kruté 
pronásledování, srovnatelné s tím, co 
bylo u nás za Ferdinanda II. Došlo k ob-
rovskému pronásledování křesťanů, ke 
štvanicím na ně. Jaký byl tenkrát výsle-
dek? Křesťanství se začalo šířit lavinovi-
tě po celé římské říši. Stejný dopad měla 
i Ferdinandova protireformace. Kdyby jí 
nebylo, pak by David Zeisberger, Kris-
tián David a jejich přátelé neopustili 
suchdolské panství – a svět by přišel 
o jedno úžasné křesťanské misijní dílo, 
které představovali Moravští bratří. Tak 
Pán Bůh využil zdánlivě obrovské zlo ke 
svému cíli – aby se zvěst o Pánu Ježíši 
rozšířila do mnoha zemí světa.

Co dělat v podobných chvílích, které 
mohou potkat i nás? Bible nám na to 
dává odpověď: „Kdo však trpí za to, že je 
křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí 
nosit toto jméno… A tak ti, kteří trpí podle 
vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvoři-
teli a činí dobré.“ (1Pt 4,16.19)

4 Viz web adoptujsipolitika.cz

Císař 
Ferdinand II
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Jana Čížová

Nedávno som sa začítala do jed-
nej detskej knihy. Bol to jednoduchý 
a vcelku pekný príbeh o tom, ako sa 
desaťročná Bea vyrovnávala s neľah-
kými zmenami vo svojom živote. Keď 
jej rodičia jedného dňa oznámili, že sa 
v ich rodine budú diať nové veci a mož-
no trochu bolestivé zmeny, darovali jej 
malý zošit so zoznamom vecí, ktoré sa 
napriek všetkému nikdy nezmenia. Boli 
v ňom uisťujúce slová o tom, že mama 
a ocko ju budú vždy ľúbiť, že vždy bude 
u nich vítaná, vždy bude mať svoj do-
mov… a postupne si tam Bea dopĺňala 
ďalšie veci, na ktoré sa mohla v neistých 
časoch spoliehať.

Pôvodne som chcela posunúť túto 
knihu našim deťom, ale nakoniec som 
to neurobila. Príbeh sa odohráva v pro-
stredí a vo vzťahoch, ktoré v Božích 
očiach nie sú správne. Kniha prevracia 
niektoré Božie hodnoty naruby a zatiaľ 
tým nechcem motať mladé hlavičky na-
šich detí. Vrátim sa ale k tomu, čo ma 
v knihe zaujalo – k Beinej pomôcke pri 
vyrovnávaní sa s novými udalosťami. 
Jej malý zošitok so zoznamom vecí, kto-
ré sa nikdy nezmenia, mi pripomenul 
môj vlastný zoznam, ktorý som si vy-
tvorila už dávnejšie.

Slová uistenia a povzbudenia
Jeho prvú verziu som vyrobila začiat-

kom roku 2018 pre moju mamu, keď 
sa dozvedela neľahkú diagnózu. Vte-
dy som zozbierala niekoľko biblických 
veršov, ktoré boli pre ňu povzbudením 
a pomocou. Vytlačila som ich na papier, 

vystrihla malé kartičky a vložila do ma-
lého albumu na fotografie. Tento album 
si potom brávala so sebou na podávanie 
liečby, čo bola záležitosť zakaždým tak 
na pol dňa. Najskôr odber krvi, potom 
asi dve hodiny čakania na výsledky 
a nakoniec zhruba päťhodinové podá-
vanie niekoľkých infúzií. Za ten čas si 
mohla listovať v albume a pripomínať si 
vzácne Božie slová a zasľúbenia.

Neskôr som si vyrobila aj svoju vlast-
nú verziu takéhoto albumu. Vložila som 
(a stále priebežne vkladám) doň verše, 
ktoré sú vzácne špeciálne pre mňa. 
Mám tam povzbudivé slová a pripo-
mienky na Toho, ktorý sa nikdy nezme-
ní a vždy splní, čo sľúbil.

Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný a Živý. 
(Zj 1,17-18)

Ja im dávam večný život a nezahynú 
naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj 
Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci, 
a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. 
(Jn 10,28-29)

Dobrý je Hospodin voči tým, čo v neho 
dúfajú, voči duši, ktorá ho hľadá. Dobré je 
v tichosti čakať na Hospodinovu pomoc. 
(Náreky 3,25-26)

Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho 
času sa nedajú ani porovnať s budúcou slá-
vou, ktorá sa má na nás zjaviť. (Rim 8,18)

Niekedy prichádzajú chvíle, obzvlášť, 
keď človek čelí dlhodobým problémom, 
že myseľ a pamäť akosi nevládzu. Občas 
sa mi pod váhou ťažkostí stáva, že si ne-
viem spomenúť na žiadne povzbudzujú-
ce Božie slová, ani neviem, kde v Biblii 
by som ich mala hľadať. A práve vtedy 
vyťahujem svoj album. Pre takéto chvíle 
je dobré mať po ruke niečo, čo človeku 
pripomenie Božie vzácne zasľúbenia, 
Božiu blízkosť a Božiu pomoc. Je úplne 
jedno, či budú biblické verše starostlivo 
vytlačené, doplnené ilustračným obráz-
kom a vložené do albumu, alebo budú 
ručne zapísané v malom obyčajnom 
notese. Hlavné je, aby boli po ruke v tej 
správnej chvíli a mohli vykonať to, na 
čo boli od Boha poslané.

Lebo ako padá dážď a sneh z neba a ne-
vráti sa ta, ale zavlaží zem, zúrodní ju a dá 
jej vyklíčiť… tak sa stane s mojím slovom, 
ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na-
prázdno, pretože urobí to, čo som si želal, 
a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. (Iz 
55,10-11)

Slová usmernenia
Okrem povzbudení a uistení mám 

v mojom albume aj verše, ktoré sú 
usmernením pre praktický život. Aj ti-
eto pravidlá patria k slovám alebo prin-
cípom, ktoré sú trvalo platné, rovnako 
ako celé Božie slovo, a sú chvíle, kedy je 
veľmi dobré si ich pripomínať.

Nadovšetko majte vytrvalú lásku jedni 
k druhým… Všetci sa zaodejte do pokory… 
(1Pt 4,8; 5,5)

Kto je medzi vami múdry a rozumný? 
Nech dobrým správaním preukáže svoje 
skutky v múdrej tichosti. (Jk 3,13)

Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby 
ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď 
náš boj nie je proti krvi a telu… (Ef 6,11-12)

Slová modlitby
O podobnej pomôcke som už dáv-

nejšie čítala aj v inej knihe1, tentokrát 
v súvislosti s modlitbou. Autor v nej 
hovoril o dôležitosti modlitby v ťažkých 
chvíľach života – aj vtedy, keď človeku 
dochádzajú sily aj slová, keď má una-
venú alebo ubolenú myseľ a nevie, čo 
Bohu povedať. Autor knihy svojich či-
tateľov povzbudzuje, že práve vtedy je 
dôležité nevzdávať sa a zostávať v ko-
munikácii s Bohom. Ak na to nemáme 
vlastné slová, je dobré požičať si slová 
niekoho iného, čítať si a inšpirovať sa 
modlitbami Božích mužov a žien, kto-
ré máme zapísané v Písme. A znova je 
dobré zopár takýchto modlitieb si vypí-
sať, aby boli vždy po ruke. Pre prípad, 
že by ich v ťažkej chvíli človek nevedel 
v Biblii nájsť.

Veľkou zásobárňou modlitieb sú bez-
pochyby Žalmy (napr. Ž 17,6-8; 71,1-3; 
115,1; 139,23-24; 141,3-4), alebo sa nájdu 
aj iné starozákonné miesta (napr. 1Krn 
17,27; Iz 33,2). Ale rada si čítam aj novo-
zákonné modlitby, napríklad modlitby 
apoštola Pavla. Pavol mal k Bohu veľmi 
blízko a zažil si aj mnoho ťažkostí a trá-
penia. Je zaujímavé a inšpiratívne sledo-
vať, ako a za čo sa tento Boží služobník 
modlil (napr. Rim 10,1; Ef 1,17-19; 3,14-
19; Flp 1,9-10; Kol 1,9-14; 1Tes 1,2-3; 
2Tes 3,1-2; Flm 1,6).

1 Edward T. Welch: Deprese – vzhlédnout ze 
tmy

ktoré sa nezmeniaZoznam vecí,
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MiRa štěpán

Stalo se to před nějakou dobou, když 
jsem jel ráno do práce. Vypadalo to na 
úplně normální a běžný den. V místě, kde 
vedly jedním směrem dva pruhy, jsem jel 
zrovna v tom levém a z pravého pruhu 
začaly všechny vozy přede mnou najed-
nou uhýbat také do levého pruhu a řadit 
se přede mě. Nechápal jsem proč.

Když jsem v dálce u krajnice viděl 
zastavené auto policie a dva stojící 
a zkušeně vypadající policisty, došlo 
mi to. Řekl jsem si, že zbraně ani drogy 
v kufru nevezu, tak proč bych je nezajel 
pozdravit. Zařadil jsem se do pravého 
pruhu a přišlo přesně to, co jsem očeká-
val. Pravačka jednoho z policistů se vy-
mrštila a policista mě naváděl do místa, 
kde mám zastavit.

Ledově klidný, s vědomím toho, že 
je vše v pořádku, stáhnul jsem okýn-
ko v očekávání toho, že se s policisty 
pozdravíme, dají mně dýchnout a po-
jedu dál svojí cestou. Jenže realita byla 
úplně jiná. Policista se na mě přísně po-

díval a zeptal se mě, zda jsem si vědom 
toho, čeho jsem se dopustil.

Najednou by se ve mě krve nedořezal 
a ve vteřině mi proběhlo hlavou, čeho 
jsem se vlastně mohl dopustit. Vever-
ku jsem snad nepřejel a nebyl jsem si 
opravdu vědom ničeho, kde bych pochy-
bil. Odpověděl jsem tedy, že nevím. Po-
licista se na mě podíval přísně podruhé 
a řekl mi, že jsem neměl zapnutá světla. 

Ve výrazu tváře bylo jasně vidět, že nyní 
bude očekávat spršku výmluv typu, že 
jsem vezl cvičenou opici, ta vypnula 
světla a stihla před zastavením vyskočit. 
Nebo že jsem měl světla zapnuta a vy-
pnul jsem je až při zastavení. Mám ka-
maráda z dětství, který chvíli zastavoval 
auta a ten by mohl povídat, co jsou lidé 
schopni si vymyslet na svoji obhajobu. 
Podíval jsem se na spínač světel a řekl 
policistovi, že jsem opravdu pochybil 
a nezapnul jsem světla. Zkrátka jsem se 
bez výmluv přiznal.

Policista byl trochu rozpačitý. Přeci 
jenom měl před sebou exota, který jim 
s vypnutými světly vletěl dobrovolně 
rovnou do náruče a ještě si nechtěl vy-
mýšlet ani žádné výmluvy. Nakonec se 
policista usmál a řekl mně, že můžu po-
kračovat v jízdě. Dal mi zkrátka milost.

Tato milost však byla pouze milost lid-
ská. Ne že by mě nepotěšila, to zajisté 
ano, ale určitě jsem v ten den nezastavil 
u první služebny policie a neupsal jsem 
se ke službě na celý život. Jenže milost 
Boží je jiná. Je mnohem komplexněj-
ší. Člověk prochází životem s pocitem 
toho, že je vše v pořádku a že má vlast-
ně čisté svědomí, jenže najednou narazí 
na živého Boha a zjišťuje, že to je úplně 
jinak, než si doposud myslel. Člověk si 
v takové chvíli uvědomí, že ho může za-
chránit jedině Boží milost. Boží milost 
však neudělá jen to, že člověka zachrá-
ní, ale také jej uschopní k novému živo-
tu a ke službě bližním.

Neproplouváme někdy životem až 
moc sebejistě? Někdy není na škodu 
hodit blinkr a dobrovolně zastavit u Bo-
žího slova, abychom se nechali proklep-
nout. Možná zjistíme, že milost Boží po-
třebujeme každý den a nemůžeme bez 
ní být. Jedině ona nás může každý den 
uschopnit k tomu, co po nás Bůh oprav-
du chce.

Světla
světla
Světla
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„Na internetu jsou jen
Můj šéf v práci byl veselá kopa. Ně-

kdy ale jeho humor překračoval hranice. 
Vzpomínám si, jak jednou v kanceláři, 
kde nás právě bylo asi pět, prohlásil: 
„Nevypustíme nějakou fámu? Třeba, že 
Irena se rozvádí…“ Vzhledem k tomu, že 
všichni věděli, že Irena má dobré, pevné 
manželství, fáma se neujala.

Motiv k takové fámě byla čistě legra-
ce. Dnes je však těch fám, smyšlených 
zpráv, dezinformací a hoaxů tolik, že se 
v nich těžko orientujeme, a ne všechny 
jsou legrací.

Fámy bývají vymyšlené tak, aby vypa-
daly věrohodně. Irena existuje, všichni 
ji znají, manželství její kolegyně je v tro-
skách. Jiná kolegyně, u které to nikdo 
nečekal, se rozvedla nedávno – pak se 
není co divit, kdyby někdo na fámu 
o Ireně naletěl.

V tomto článku popisuji některé jevy 
současného internetu a médií, v závěru 
se podíváme na duchovní rozměr a také 
si posvítíme na naše vlastní postoje.

Druhy nepravdivých informací
Nepravdivé informace na internetu se 

dělí do několika kategorií:
Omyl – pokud fáma vznikne nedorozu-

měním, přeslechnutím nebo prostě 
nepřesnou komunikací, je to pocho-
pitelné a omluvitelné a většinou se to 
dá také napravit (opravou, vysvětle-
ním, odvoláním, omluvou…).

Fake news – úmyslně vypuštěná neprav-
divá zpráva.

Propaganda – systematická snaha zís-
kat lidi na svou stranu, aby zastávali 
moje názory; nezdráhá se využívat lží.

Hoax – nepravdivá zpráva s cílem šířit 
strach a paniku.

Hating [čti heiting] = nenávistné ko-
mentáře, které mají za cíl vyvolávat 
nenávist.

Dezinformace – úmyslné, systematické 
klamání. V tomto článku budu tento 
termín používat souhrnně pro všech-
ny výše uvedené pojmy.
Vedle vysloveně dezinformačních 

webů se dezinformace šíří nejsnadněji 
na sociálních sítích, kde nikdo pravdi-
vé a nepravdivé informace nerozlišuje. 
Nemůžeme však vynechat ani televizi či 
tisk. To klade vyšší nároky na obezřet-
nost uživatele. Je snadné kliknout u ne-
pravdivé zprávy na „To se mi líbí“ – a už 
sami podporujeme její šíření.

Neboť nepřijali a nemilovali pravdu, 
která by je zachránila. Proto je Bůh 
vydává do moci klamu, aby uvěřili 
lži. Tak budou odsouzeni všichni, 
kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli 

zalíbení v nepravosti. 
2 Tesalonickým 2,10-12

Jaké cíle sledují dezinformace?
Cílem dezinformací je mít z nich něja-

ký zisk nebo prospěch. Někdy finanční 
(z prodeje, z reklamy), jindy snaha zís-
kat vliv (politický, ideologický, osob-
nostní) nebo jen zvýšit návštěvnost.

Zdá se, že tvůrci hoaxů si všímají, na 
co si lidé stěžují, s čím nejsou spoko-
jení. Pak se smyšlenými informacemi 
snaží vyvolat emoce - nesouhlas, hněv, 
pocit nespravedlnosti či bezmoci. Proč 
to dělají? Chtějí něco jasného zpochyb-

samé lži!“
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Jan vopalecký

nit, nahnat strach – a vlastně i zvýšit 
návštěvnost a mít ekonomický zisk (na-
příklad z reklamy). A taky naštvat lidi.

Některé dezinformace jsou pravdivé, 
ale svým tématem a způsobem podání 
zaměřují naši pozornost směrem, kde se 
jako křesťané můžeme ušpinit. Při čtení 
na webu je proto dobré si klást otázku: 
„Kdo to napsal, proč to napsal a co tím sle-
duje.“ A je-li třeba, včas utéct! Abychom 
se neušpinili.

Jak dezinformace vznikají?
Jednotlivé weby jsou zpravidla pečli-

vě budovány, získávají si určitý okruh 
návštěvníků a také věrohodnost. Je 
známo, každý návštěvník čte nejvíc ty 
informace, které vyjadřují jeho vlastní 
myšlení. Tím se utvrzuje ve svém názo-
ru. Toho dezinformace hojně využívají.

Dezinformace si vybere nějakou cí-
lovou skupinu a pak se na ni zaměří, 
například na zákazníky konkurence, na 
nerozhodnuté voliče, na ty, kdo jsou ne-
ustále na sociálních sítích, na důchodce, 
na ty, kdo si myslí, že jim nesmí žádná 
novinka uniknout, na ty, kdo všechno 
sdílejí a přeposílají dále.

Vytvářet vlastní lži je pracné. Proto 
se často obsah přebírá (=krade) a to tak, 
že se pravdivé zprávy převrátí, upraví… 
A nakonec se přidá přitažlivý titulek. 
Úsloví, že kdo lže, ten i krade, platí 
i zde.

Nejsnadnějším způsobem, jak něco 
rozšířit, jsou sociální sítě, například fa-
cebook. Domnělou popularitu (diskusní 
příspěvky, lajky) si tvůrci dezinformace 
sami vytvářejí tak, že několik málo lidí 
používá mnoho falešných profilů nee-
xistujících lidí.

On byl vrah od počátku a nestál 
v pravdě, protože v něm pravda 

není. Když mluví lež, mluví ze svého 
vlastního, protože je lhář a otec lži. 

Jan 8,44

Ověřování
Zkušení křesťané nám radí, abychom 

všechny informace na internetu ověřo-
vali, dohledávali zdroje, dívali se na jiné 
servery (weby), zda o tom také píšou 
a jak. Ale pozor! Dezinformační weby 
bývají provázané navzájem, odkazují 
jeden na druhý.

Nemůžeme hned říct: „Na internetu 
jsou jen samé lži.“ K ověření často stačí 
zadat pár klíčových slov do vyhledávače 
a danou zprávu najít v původním znění.

Také obrázky mohou být 
deformované nebo může 
jít o fotomontáž. Existují 
nástroje (images.google.
com – kliknout na obrázek 
fotoaparátu ve vyhledáva-
cím řádku), které dokážou 
najít obrázky podobné 
tomu, který chceme ověřit.

Nejhlubší zdroj lži
Proč o tom píšu? Protože 

jsme terčem. Jakmile sed-
neme k internetu či televi-
zi, okamžitě na nás někdo 
míří. Cílí na naše peníze, 
emoce, přesvědčení – na 
naši víru. A to je něco, co 
máme střežit (Fp 1,27; 1Ts 
3,10; 1Tm 4,1; Ju 3…).

Podobně jako se štítem 
víry bráníme v duchovním 
boji před ohnivými šípy 
pochybností (Ef 6,16), mů-
žeme se bránit také lžím.

I když se dnes vynaklá-
dá velké úsilí na to, jak dezinformace 
eliminovat, a využívá se k tomu i umělá 
inteligence, tvůrci lží jsou stále o krok 
napřed. A konec konců - jak si může-
me být jisti, jestli je kritérium pravdi-
vosti správné? Co když proti sobě stojí 
několik zdrojů falešných zpráv? Ty své 
podávají jako pravdivé, o druhých tvrdí, 
že jsou lživé?

Lež má svůj původ v ďáblovi, ten 
v pravdě nestál a pravda v něm není. 
Mluví lež, s cílem chytit lidi a zmanipu-
lovat je k tomu, aby dělali, co on chce 
(2Tm 2,25-26).

Když na pravdě nezáleží…
V některých oblastech se říká, že ne-

záleží na tom, jestli něco je pravda nebo 
není. Někdy na tom opravdu nezáleží. 
Zároveň musíme přiznat, že nemáme 
vždy možnost pravdu a lež sami roze-
znat. V takovém případě nemusíme 
vždy pitvat detaily, ale můžeme se opřít 
o Pána Ježíše, o kterém víme, že on sám 
je pravdou. Jeho pravda osvobozuje (Jan 
8,32).

Také se můžeme spolehnout, že prav-
du má Bůh a jeho slovo. I když uslyší-
me, že snad nezáleží na tom, jestli Bůh 
na začátku stvořil Adama a Evu nebo 
jestli byla potopa. Prý se máme dívat na 
literární a vyznavačský význam těchto 
zpráv, které vyznávají jednoho svrcho-
vaného Boha. Jestliže by ale tento Bůh 

dopustil, aby Bible jakožto jedinečný 
zdroj informací o něm neměla pravdu, 
jak pak takovému Bohu věřit?

Snad ani prorok Daniel netušil, jak 
obrovské množství informací budou mít 
dnes běžní lidé k dispozici (Da 12,4). Ale 
vědět všechno neznamená být moudrý. 
Poslední doba se podle 2Ts 2,10-12 vy-
značuje také tím, že lidé věří lži. To má 
být Boží soud za to, že neuvěřili pravdě, 
ale bavila je lež. V té lži nakonec uvízli. 
Bůh nás varuje, abychom si nezahrávali 
se lží. Kdo ji toleruje, pak už pravdu od 
lži nerozezná.

Prakticky to pro nás znamená, aby-
chom nevěřili lžím a nešířili je, ale nao-
pak se drželi pravdy, usilovali o ni, hájili 
ji a šířili ji, i když to není vždy snadné.

Použité zdroje:
• https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/

userdata/PdF/VaV/2019/odborne_se-
minare/Kopecky_Dezinformace_a_
Fake_News.pdf

• https://www.cits.ucsb.edu/fake-
-news/where

• https://www.jsns.cz/lekce/413754-fa-
ke-news-a-dezinformace

• https://www.pewresearch.org/inter-
net/2017/10/19/the-future-of-truth-
-and-misinformation-online/
David Novák: Informační chaos,  

časopis Brána, 2021/5, s. 18.
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Ano, je to to tak – už podvanácté se 
počátkem července konal prázdnino-
vý rodinný pobyt v horském hotelu 
Neptun v Malé Morávce v Jeseníkách. 
Sešly se tu rodiny i jednotlivci z růz-
ných míst České republiky a přivítali 
jsme mezi sebou i dvě manželské dvoji-
ce ze Slovenska: Rubena a Marii Čížovy 
z Modry a Dušana a Zuzku Kmeťovy 
z Badína na Zvolensku. Pro mne to bylo 

hřejivé setkání již jen proto, že po sed-
miměsíčním „půstu“ v důsledku covido-
vé pandemie jsem se mohl opět osobně 
setkat s lidmi, kteří jsou mi drazí, a spo-
lu s nimi prožívat krásné chvíle jak ve 
společném přemýšlení nad Biblí, tak 
i v nádherné přírodě.

Čím jsme se letos zabývali? Hosty 
letošního pobytu byli manželé Jenda 
a Anička Vlčkovi z brněnského sboru 

na Šámalově. Ti nám připravili velmi 
zajímavé téma „Život v rovnováze“. Šlo 
o rovnováhu mezi tím, co je vidět na-
venek a co prožíváme uvnitř, co nikdo 
jiný kromě nás a Pána Boha neví. Jejich 
přednášky byly velmi zajímavé, pro-
vázené názornými pomůckami, které 
demonstrovaly přednášené téze. Dvě 
krabice, které jsme mohli vidět jen 
zvenčí. Pak došlo k prudkým otřesům, 
při nichž v jedné krabici se s rachotem 
přesýpal její obsah, zatímco druhá byla 
v klidu. To znázorňovalo naši reakci na 
životní otřesy, kterým jsme vystaveni 
(ztráta zaměstnání, krize v rodině, úmr-
tí blízkého, koronavirus…) Co to s námi 
udělá?

Pro život v rovnováze jsou důležité 
některé zásadní věci, které nám připo-
mínali každý den. Začalo to velmi důle-
žitým bodem - zastavením a odpočinu-
tím. Pán Bůh po stvoření světa odpoči-
nul. Každý den hodnotil své dílo a vše 
bylo dobré. Nakonec čteme: „Bůh viděl, 
že všechno, co učinil, je velmi dobré.“ I my 
se potřebujeme v životě zastavit, od-
počinout a zhodnotit své dílo. Co jsme 
vykonali, co se podařilo, co ne a čeho 
bychom rádi s Boží pomocí dosáhli.

Dalším důležitým bodem pro získání 
a udržení rovnováhy je motivace naše-

N
ep

tu
n

podvanácté!
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toMáš pala

ho života. Bratr Jenda nám ji ukázal 
na dvou biblických osobnostech – na 
králi Saulovi a Janu Křtiteli. Předtím 
nám předvedl názornou ukázku. Do 
sklenice vkládal jednotlivé kameny 
představující životní priority. Některé 
mu tam vložil někdo zvenčí, takže už 
tam pak nemohl dát něco, co by tam 
rád dal sám.

Král Saul, kterého si vyvolil Hospo-
din, začal dobře, jak při vlastní volbě, 
tak zvlášť v záchraně obyvatel v Jábeši 
v Gileádu. Ale později došlo ke změ-
ně jeho motivace. Místo, aby poslušně 
konal, co měl, hledal předně svou slá-
vu. To ho nakonec vedlo k podezírání 
a pronásledování Davida. Motivace 
Jana Křtitele byla jiná – projevilo se to, 
když mu učedníci říkali, že Ježíš křtí 
víc učedníků než on. „On musí růst, já 
však se menšit.“ (J 3,30) Byl si vědom 
svého poslání – být tím, kdo připravuje 
cestu Páně. Kdo určuje naši motivaci?

V úterý nám Anička Vlčková jako 
lékařka představila toxické myšlenky. 
Za hodinu se naší myslí prožene 2 500 
až 3 000 myšlenek. Hodně z nich je to-
xických. Patří mezi ně duch strachu, že 
nezvládnu život, ale také pýcha, hněv, 
závist a jiné. Potřebujeme síto k jejich 
kontrole (viz jednotlivé body v Fp 4,8). 
Toxické myšlenky potřebujeme pod-
maňovat. Sílu k tomu nalezneme v 2Ko 
10,4-5 tím, že na jednotlivé myšlenky si 
najdeme příslušný verš Bible, který si 
máme v tu chvíli připomínat.

Dalším důležitým bodem, který nám 
Jenda připomněl, je hospodaření s ča-
sem. Potřebujeme si rozvrhnout věci, 
které máme před sebou, a rozdělit je na 
čtyři kvadranty: I – spěchající důležité, 
II – nespěchající důležité, III – spěchají-
cí nedůležité a nakonec IV – nespěcha-

jící nedůležité. Spěchající důležité jsou 
neodkladné záležitosti. Je důležité si 
naplánovat zejména nespěchající důle-
žité, aby se na ně dostalo a nedostaly se 
do kvadrantu I, kde se hromadí akutní 
záležitosti, které nás pak pohlcují. Zase 
to předvedl na sklenici, kde velmi zá-
leží, jak skládáme jednotlivé kameny. 
Nejprve je třeba dát ty největší, pak 
teprve ty menší a nakonec nejmenší. 
Tak se tam vejdou všechny, pokud však 
zaplníme svůj život těmi nepodstatný-
mi, už nám nezbude prostor pro věci 
zásadní.

Poslední den bylo ostření pily. Je 
třeba, aby pila byla ostrá, má-li dobře 
pracovat. Tak je to i s námi. Musíme 
dbát o svůj život v celku. O své zdra-
ví, o svůj vztah k Bohu, rozvíjení darů 
i vztahů v našem životě. Pečovat o své 
tělo, duši i ducha.

Jednotlivá témata se pak probírala na 
pěti skupinkách. Odpoledne byla volná 
ke sportu či k výletům do okolí (Karlo-
va Studánka, Praděd, a další místa).

Během pobytu nás navštívili také 
manželé Mrkosovi ze sboru v Ostravě 
- Porubě a představili nám knihu „50 
otázek a kdo ví, kolik odpovědí“.

Pravidelnou součástí pobytu je také 
přítomnost bratra Dušana Dadáka, kte-
rý zde nabízí spoustu duchovní litera-
tury k zakoupení. Také je zde možno 
darovat knihy, které vlastníme a už pro 
ně nemáme použití a bratr Dadák je 
pak levně prodá dalším zájemcům. Což 
je vhodné pro ty, kdo mají problémy 
s uskladněním svých knih a nechtějí je 
vyhodit do sběru.

Během pobytu proběhl opět křest tří 
lidí v hotelovém bazénu.

Samozřejmou součástí byl i dětský 
den, ve kterém děti soutěžily v různých 

sportovních i biblických disciplínách. 
A také táborák na rozloučenou s opéká-
ním špekáčků.

Rád bych tento pobyt doporučil všem, 
kteří zde ještě nebyli. Hotel je pro tako-
vé pobyty ideální. Každý pokoj má své 
sociální zařízení. Má samostatný sál pro 
přednášky, tělocvičnu, hernu pro děti, 
sportovní areál, bazén i brouzdaliště 
pro malé děti. Personál hotelu je velmi 
vstřícný a přívětivý, jídla jsou dobrá 
a cenové relace velmi výhodné i v dneš-
ní době. Děti mají velké možnosti spo-
lečného pobytu – každý den je besídka, 
spousta her a sportu. Pobyt je vhodný 
i pro seniory, kteří již nemají možnost 
velkých sportovních výkonů. Mohou 
trávit čas ve společnosti dalších seniorů, 
za hezkého počasí venku v přírodě na 
lavičkách či terase, anebo za nepříznivé-
ho počasí v klubovnách.

Přestože letos nebylo vůbec jisté, zda 
se bude moci pobyt konat, byl hotel zce-
la naplněn. Rád bych poděkoval všem 
těm, kdo se podíleli na realizaci tohoto 
pobytu, a to především manželům Vlá-
ďovi a Lýdii Pípalovým, dále hostům 
Jendovi a Aničce Vlčkovým za jedineč-
ný program, na který účastníci jen tak 
nezapomenou, všem mladým hudební-
kům, kteří nám hráli v kapele (zejména 
děti Švédovy a Jeník Komárek), Kme-
ťovým za jejich angažovanost zejména 
v práci s dětmi a sportovním dění, Ru-
benovi Čížovi za jeho nápadité vstupy 
a všem dalším, kteří ochotně přiložili 
ruku k dílu tam, kde bylo třeba.

A těším se, dá-li Pán, budeme-li živi 
a zdrávi, na třinácté setkání. Hotel je již 
zamluven, tak neváhejte a přihlaste se.
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Nezvyčajné zrkadlo

Zrkadlo je dnes už bežnou súčasťou 
našich životov a pomerne často doň 
pozeráme. Ak je kvalitné, malo by nám 
ukázať pravdivý obraz vecí, ktoré sú 
v jeho dosahu. Vidíme v ňom samých 
seba spredu a tiež z uhlov, z ktorých 
by sme sa inak nevideli, ale môžeme 
ho využiť aj na to, aby sme videli veci 
za sebou alebo okolo nás. Zrkadlo nám 
slúži aj na to, aby sme sa mohli zariadiť 
podľa toho, čo v ňom vidíme. Aby sme 
vedeli skorigovať svoj vzhľad alebo robiť 
správne rozhodnutia, napríklad v cest-
nej premávke. V dnešných časoch si 
bez neho už len ťažko vieme predstaviť 
bežný každodenný život.

O zrkadle sa zmieňuje aj Biblia – síce 
nie často, ale nájdeme v nej zopár dôle-
žitých slov alebo metafor o tomto uži-
točnom predmete. Skúsme sa nad nimi 
na chvíľu zamyslieť.

Pravdivý obraz človeka
Začneme slovami apoštola Jakuba, 

ktorý píše: Preto odhoďte všetku nečistotu 
a nánosy zloby a v tichosti prijímajte zasi-
ate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. 
Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen po-
slucháčmi, ktorí klamú sami seba. Pretože 

ak je niekto iba poslucháč slova a neusku-
točňuje ho, podobá sa mužovi, ktorý si v zr-
kadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie 
na seba, odíde a hneď zabudne, ako vyzerá. 
Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona 
slobody a vytrvá nie ako zábudlivý poslu-
cháč, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten 
bude blahoslavený… (Jk 1,21-25)

Zrkadlo srdca
Apoštol Jakub tu k pohľadu do zrkad-

la prirovnáva počúvanie Božieho slova. 
Z uvedeného textu však vidieť, že tu 
nejde o bežné zrkadlo, aké poznáme 
z nášho každodenného života.

Ako prvé treba uviesť, že pri počúvaní 
alebo čítaní Božieho slova nebudeme vi-
dieť svoju vonkajšiu podobu. Zo širšie-
ho kontextu Jakubových slov vyplýva, 
že tu nehovorí o telesnom vzhľade alebo 
odeve dotyčného, ale o jeho správaní. 
Aj z iných miest Biblie sa dozvedáme, 
že Bohu viac záleží a viac poukazuje na 
stav nášho vnútra, než na náš zovňaj-
šok. Keď Samuel kedysi hľadal pre Izra-
el kráľa, Boh sám sa takto vyjadril: „…ja 
neposudzujem tak ako človek. Ten si všíma 
zovňajšok, Hospodin si však všíma srdce.“ 
(1Sam 16,7)

Zrkadlo, ktoré udáva trend
Po druhé, apoštol Jakub nezostal len 

pri počúvaní slova, ale dôraz dáva aj 
na jeho uskutočňovanie. Božie slovo 
totiž neukazuje len aktuálny stav, ale 
zároveň dáva rady, ktoré by sme mali 
v našich životoch aktívne uplatňovať. 
Len vtedy nám môže priniesť skutočný 
úžitok, spasenie našej duše a premenu 
nášho srdca. Preto pozerajme do tohto 
zrkadla veľmi pozorne.

Predovšetkým v ňom nájdeme prvý, 
základný krok, ktorý naše srdce potre-
buje urobiť, aby sa jeho premena vôbec 
mohla začať. Ako píše apoštol Pavol: … 
od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ti 
môžu dať múdrosť na spásu… (2Tim 3,15a) 
Zo všetkého najskôr potrebujeme spá-
su – potrebujeme sa vzdať doterajšieho 
hriešneho spôsobu života, odovzdať 
Bohu naše staré srdce a dovoliť Mu, aby 
nám daroval srdce úplne nové. V očiach 
sveta sa možno spôsoby starého srdca 
zdajú byť „in“, ale skutočnou pravdou 
je, že v ňom nie je nič hodnotné, nič 
pekné, ani hodné opravy. Boh ho vidí 
takto: Zvnútra, totiž z ľudského srdca, vy-
chádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, 
vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, podlosť, 
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podvody, neviazanosť, závistlivé pohľady, 
rúhania, pýcha, pochabosť. (Mk 7,21-22) 
Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapravi-
teľné… (Jer 17,9)

Až keď získame nové srdce, môžeme 
a aj potrebujeme pracovať na jeho bu-
dovaní. V Božom slove nájdeme mnoho 
dôležitých usmernení, podľa ktorých 
môžeme svoje srdce upravovať. Božie 
slovo je tou správnou normou, s ktorou 
sa môžeme porovnávať: Celé Písmo je 
Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, kar-
hanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, 
aby Boží človek bol dokonalý a pripravený 
na každé dobré dielo. (2Tim 3,16-17)

Pravdivý obraz Boha
To nás privádza k ďalšej myšlienke. 

V Písme nenachádzame len pravdu 
o človeku, respektíve o jeho srdci, ale 
ešte viac pravdu o Bohu a Ježišovi Kris-
tovi. Lebo bez poznania Boha a viery 
v Ježiša Krista niet ani spasenia a pre-
meny srdca. Ako hovorí zvyšná časť 
vyššie spomenutého verša: … od detstva 
poznáš sväté Písma, ktoré ti môžu dať múd-
rosť na spásu, a to vierou v Ježiša Krista. 
(2Tim 3,15)

Aby sme mohli niekomu veriť, potre-
bujeme o Ňom aspoň niečo vedieť. Dnes 
sa nám Boh i Jeho Syn predstavujú pre-
dovšetkým v Písme. Práve v Písme mô-
žeme najlepšie spoznávať, aký náš Boh 
a Spasiteľ skutočne je, ako nás napriek 
nášmu hriešnemu srdcu miluje, čo vyko-
nal pre našu záchranu od večnej smrti, 
čo všetko pre nás ešte stále koná, čo pre 
nás pripravil, a tiež čo od nás očakáva. 
Sám Pán Ježiš povedal: Skúmate Písma… 
a práve ony svedčia o mne. (Jn 5,39)

Zrkadlo, ktoré mení životy
Pozorovanie Boha a nášho Spasiteľa 

v tomto zvláštnom zrkadle má aj zvlášt-
ny účinok. Ako sme už spomenuli, toto 
zrkadlo nám dáva rady, ako získať nové 
srdce a ako ho budovať. Nie je to však 
len také hocijaké budovanie, len kozme-
tické úpravy. Keď pozorne hľadíme na 
nášho Pána a uplatňujeme v praxi Jeho 
slová, budeme sa postupne meniť na 
Jeho obraz. Keď prejdeme prvým kro-
kom pokánia a spásy, náš nebeský Otec 
nám postupne dáva možnosť zakúšať 
stále viac z Jeho slávy a zároveň je Jeho 
výslovným prianím, aby sme v našom 
živote viery nestagnovali, ale rástli do 
Kristovej podoby. Nakoniec sa my sami 
staneme zrkadlom, ktoré bude odrážať 
podobu a slávu nášho Boha.

Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby 
v zrkadle pozeráme na slávu Pána, premie-
ňame sa na taký istý obraz v stále väčšej 
sláve — a to všetko mocou Pána, ktorý je 
Duch. (2Kor 3,18)

Lebo ktorých vopred poznal, tých aj pred-
určil, aby boli podobní obrazu jeho Syna, 
aby on bol prvorodený medzi mnohými 
bratmi. (Rim 8,29)

Teraz vidíme len akoby v zrkadle, 
v záhade, ale potom z tváre do tváre. 

Teraz poznávam sčasti, ale potom 
budem poznávať tak, ako som bol 

spoznaný. (1Kor 13,12)

Pravdivý obraz nepriateľa
Okrem poznania nášho srdca a pohľa-

du na Boha potrebujeme vedieť niečo aj 
o našom nepriateľovi, ktorého útokom 
sa žiadne nové srdce nevyhne. Pravú 
tvár nepriateľa opäť uvidíme v Božom 
slove. Ono nám v tejto veci dáva mnohé 
cenné rady, ktoré nikde inde nenájde-
me.

Zrkadlo, ktoré víťazí
Môžeme sa dočítať o tom, do aké-

ho boja sme postavení a ako sa na boj 
s nepriateľom pripraviť. Spomeňme 
napríklad slová apoštolov Pavla a Pet-
ra: Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile 
jeho moci. Oblečte sa do plnej Božej výzbro-
je, aby ste mohli obstáť proti úkladom di-
abla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu… 
(Ef 6,10-20) Buďte triezvi a bdejte, lebo váš 
protivník, diabol, obchádza ako revúci lev 
a hľadá, koho by zožral… (1Pt 5,8)

Ale toto zrkadlo má zároveň moc naše 
boje s nepriateľom aj vyhrávať. Práve 
Božie slovo je jednou zo zbraní, ktoré 
spomína apoštol Pavol pri Božej výzbro-
ji: Vezmite si… meč Ducha, ktorým je Božie 
slovo. (Ef 6,17) Príkladom nám je Pán Je-
žiš, ktorý sa satanovi postavil zoči-voči 
práve využitím Božích slov (Lk 4,1-13). 
Študujme teda Božie slovo veľmi pozor-
ne a ukladajme si ho do pamäte a do 
srdca, aby nás mohlo v pravej chvíli 
ochrániť a odohnať nepriateľa.

Zrkadlo potrebuje správne svetlo
V súvislosti so zrkadlom musíme spo-

menúť ešte jednu dôležitú vec: zrkadlo 
potrebuje dostatok správneho svetla. 
Len vtedy bude odrážať verný obraz 
a bude mať tú správnu moc meniť nás.

Apoštol Ján hovorí, že tým najdoko-
nalejším svetlom je sám Boh: Toto je 
zvesť, ktorú sme od neho počuli a ohlasu-

jeme vám: Boh je svetlo a nieto v ňom ni-
jakej tmy. (1Jn 1,5) Na inom mieste Ján 
píše, že Boh v podobe Svätého Ducha 
dáva možnosť vidieť pravdivý obraz 
vecí a skutočností: Keď však príde on, 
Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy. 
(Jn 16,13)

Zároveň len Boh je ten, ktorý nás do 
svojho svetla môže uviesť: Lebo Boh, 
ktorý povedal: Nech z temnôt zažiari svet-
lo!, zažiaril v našich srdciach… (2Kor 
4,4) Vy však ste vyvolený rod, kráľovské 
kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlast-
níctvo, aby ste oznámili veľké skutky toho, 
čo vás povolal z temnoty do svojho prediv-
ného svetla. (1Pt 2,9)

A jedine Boh nás vo svojom svetle 
môže aj udržať: Ak chodíme vo svetle, 
ako on je vo svetle, máme spoločenstvo 
medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, 
nás očisťuje od každého hriechu… Ak 
vyznávame svoje hriechy, on je verný 
a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí 
nás od všetkej neprávosti. (1Jn 1,7-9) Sme 
nedokonalí ľudia, ktorým sa stáva, že 
opätovne padajú do hriechu. Tým síce 
nestrácame spasenie, ale môžeme stra-
tiť správny smer cesty. Pôsobením hrie-
chu sa dostávame do tieňa, v ktorom 
nie je dobrá viditeľnosť. Ale Boh je ten, 
ktorý nás od hriechu, ak ho vyznávame, 
očisťuje a umožňuje nám tak zostávať 
v Jeho dokonalom svetle.

Zrkadlo je dočasným 
predobrazom

Ďakujme nášmu Bohu za to, že nám 
poskytol takéto zvláštne a vzácne zr-
kadlo, kde môžeme spoznávať pravdu 
o sebe samých, pravdu o Ňom a aj prav-
du o nepriateľovi. Ďakujme za zrkadlo, 
vďaka ktorému môžeme nachádzať spá-
su duše, meniť sa do tej správnej podo-
by, odrážať Božiu slávu a vyhrávať ťažké 
duchovné boje. Ďakujme aj za to, že 
nám Boh dáva dostatok svetla, aby sme 
v ňom videli všetko, čo potrebujeme na-
teraz vidieť.

A to aj keď je to „len“ zrkadlo, len 
dočasný, nedokonalý predobraz toho 
dokonalého. Tá pravá nádherná sku-
točnosť o Bohu, o duchovnom svete 
a o tom, aké to raz bude v Božej prítom-
nosti, na nás ešte len čaká: Teraz vidíme 
len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom 
z  tváre do  tváre. Teraz poznávam  sčasti, 
ale potom budem poznávať tak, ako som bol 
spoznaný. (1Kor 13,12)
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Penzión BEREA
v Modre-Harmónii

V roku 2003 bolo na Slovensku zalo-
žené občianske združenie Kresťanské 
centrum BEREA za účelom lepšej spo-
lupráce kresťanských zborov i jednot-
livcov na poli biblického vzdelávania, 
práce s deťmi a mládežou, evanjelizácie 
a misie. V roku 2004 toto združenie za-
kúpilo starú podnikovú chatu v rekre-
ačnej oblasti Harmónia pri Modre a za-
čal sa dlhý proces jej rekonštrukcie, aby 
čo najlepšie poslúžila spomínaným cie-
ľom umožnením organizovania táborov, 
kurzov, konferencií a rôznych ďalších 
stretnutí. Po 15 rokov dlhom procese, 
ktorý si vyžiadal veľa obetí v podobe 
vynaloženého času, úsilia i finančných 

prostriedkov, bol objekt v roku 2019 
skolaudovaný a Penzión BEREA sa pri-
pravoval na oficiálne uvedenie do pre-
vádzky. Nákladným prebudovaním sa 
zvýšila kvalita služieb, a zároveň nás to 
donútilo prejsť na komerčnú prevádz-
ku, s očakávaním, že výnos z podnika-
teľskej činnosti bude využitý na podpo-
ru misie.

Projekt však narazil z dobre známych 
dôvodov na veľkú prekážku v podobe 
pandémie COVID-19 a s ňou súvisia-
cich opatrení. Po sľubnom rozbehu 
v prvých mesiacoch roku 2020 prišiel 
lockdown a od marca zostala chata bez 
hostí, a tým aj bez príjmu. Tvrdé opatre-

nia, vďaka ktorým sa podarilo udržať ší-
renie nákazy počas prvej vlny COVIDu 
na nízkej úrovni, dopadli veľkou mierou 
(okrem iných) práve na poskytovateľov 
ubytovacích a stravovacích služieb. Pen-
zión BEREA sa pritom nekvalifikoval 
ani na štátnu pomoc, keďže tá sa týkala 
iba zavedených zariadení, ktoré moh-
li vykázať pokles príjmov v porovnaní 
s minulými rokmi. Oživenie prišlo až 
s uvoľnením opatrení v letných mesia-
coch, keď sme mohli v Modre privítať 
stovky spokojných hostí a presvedčiť 
sa, že chata má svoj potenciál. Toto „na-
dýchnutie“ však netrvalo dlho – od po-
lovice septembra udrela na Slovensko 
druhá vlna COVIDu, tentoraz omnoho 
tvrdšie, a vyžiadala si tisíce obetí na ži-
votoch. Je pochopiteľné, že v tomto čase 
bola činnosť penziónu znova v hlbokom 
útlme, ktorý trval až do mája tohto roka.

Vďaka uvoľneniu pandemických 
opatrení sme sa dostali v letných mesia-
coch do celkom novej situácie. Penzión 
BEREA je oficiálne otvorený ako zaria-
denie, poskytujúce ubytovacie, stravo-
vacie a konferenčné služby (v kategórii 
dvojhviezdičkového penziónu). Je tu 
spolu 21 izieb a v nich 55 lôžok (s prís-
telkami ešte viac) a k tomu miestnosti 
pre spoločný program väčších i menších 
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skupín. Po technickej stránke je ubytovacia 
i stravovacia časť vybavená všetkým, čo 
predpisy od týchto zariadení vyžadujú. Jed-
na väčšia investícia, ktorá však musí kvôli 
obmedzeným prostriedkom počkať, je in-
štalácia výťahu – ten by uvítali najmä starší 
návštevníci. Na dokončenie a úpravu stále 
čakajú aj vonkajšie priestory, no aj tie už 
v terajšej podobe pozývajú k príjemnému 
posedeniu alebo hrám.

Počas letných prázdnin penzión slúži naj-
mä väčším skupinám detí, dorastu, mláde-
že i rodín z rôznych zborov, ktorí tu spolu 
trávia čas na táboroch a výletoch. Tešíme 
sa, že im môžeme poskytovať zázemie, vďa-
ka ktorému sa tu hovorí evanjelium, učia 
biblické pravdy, rozvíjajú vzťahy a budujú 
charaktery. Chata pritom neslúži výhradne 
kresťanskej klientele. Sme radi, že pre všet-
kých, ktorí sem prichádzajú, môžeme byť 
príkladom dobrých služieb a aj takým spô-
sobom podporiť svedectvo evanjelia.

Táto služba je možná vďaka veľkému 
nasadeniu zopár pracovníkov združenia 
ako aj dobrovoľných pomocníkov, ktorým 
chata v Modre-Harmónii leží na srdci. Pen-
zión zatiaľ nemá personálne pokryté všetky 
pozície, ktoré sú nevyhnutné pre jeho plné 
fungovanie – to je vážnou výzvou aj vzhľa-
dom na neistú budúcnosť v najbližších 
mesiacoch, keď zostáva veľkou neznámou 
dopad opatrení súvisiacich s (pravdepo-
dobne) blížiacou sa treťou vlnou COVIDu…

Napriek obmedzeným ľudským a finan-
čným zdrojom a neistote sme vďační Pánu 
Bohu, ktorý nás viedol dlhým procesom 
budovania, rekonštrukcie, zariaďovania 
a spúšťania do prevádzky a dáva nám 
potrebnú silu a múdrosť k tejto službe – 
sami zo seba to iste nemáme. Ďakujeme 
za stovky hostí, ktorí tu už strávili mnoho 
dní, a budeme radi, keď sa k nim pridáte 
i Vy, čitatelia tejto správy. To je ten najpri-
rodzenejší spôsob, ako môžete podporiť 
našu službu a zároveň tu stráviť príjemný 
čas v spoločenstve. V prípade Vašej ochoty 
vďačne prijmeme aj finančné dary na pod-
poru služby na chate v Modre-Harmónii 
ako aj iných služieb združenia Kresťanské 
centrum BEREA (evanjelizácia a misia, prá-
ca s deťmi, dorastom a mládežou, práca 
s literatúrou a biblické vzdelávanie). Vaše 
príspevky môžete zaslať na účet vo Fio ban-
ke SK79 8330 0000 0024 0200 4724. A na-
dovšetko Vás prosíme o modlitby, aby toto 
dielo mohlo napredovať a prinášať Bohu 
slávu a ľuďom požehnanie.

S vďakou,
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Wycliffe, Wycliffe.cz

když se někdo vydá

Co je potřeba udělat před započetím 
překladatelské práce? Tato otázka za-
městnává naše pracovníky při pláno-
vání práce v určité zemi. Potřebují před 
započetím překladatelských prací získat 
určité informace, ze kterých by mohli 
vycházet.

Musí získat odpovědi na otázky 
typu: Jak rozsáhlé je území, na kterém 
je daný jazyk rozšířen? Používají tento 
jazyk všichni příslušníci národa, nebo 
jen určitá část obyvatel, možná jen star-
ší generace? V jakých životních situa-
cích se tento jazyk používá? Jaký vztah 
mají lidé ke svému jazyku? Stydí se za 
něj nebo jsou na něj pyšní? Jaká je pří-
buznost s jinými jazyky? Vyskytují se 
v tomto jazyce různé dialekty? Do jaké 
míry se navzájem odlišují? Je některý 
z těchto dialektů více rozšířen nebo je 
důležitější než ostatní?

V knihách nebo výzkumných zprá-
vách se nacházejí jen velmi zřídka od-
povědi na tyto otázky. Proto musejí pře-
kladatelé Bible sami uskutečnit něco ve 
smyslu „jazykového průzkumu“. Tato 
úloha je svěřena speciálně vzdělaným 
pracovníkům, kteří cestují městy a ves-

nicemi jazykově neprozkoumaného 
území a navazují s tamními lidmi kon-
takty. Tito odborníci používají nejrůz-
nější techniky, aby tak získali potřebné 
informace a co možná nejpřesnější ob-
raz o rozšíření jazyků a dialektů v okolí.

Proč jsou tyto průzkumy tak důleži-
té? Jednoduše proto, že se chceme vy-
hnout dvěma chybám. Na jedné straně 
nechceme jazykové skupiny, které jsou 
pro nás dosažitelné a které skutečně 
překlad potřebují, nechat nezaopatře-
né. Na druhé straně nechceme vytvářet 
překlad pro lidi, kteří ho vůbec nepotře-
bují. Podle našich zkušeností je docela 
možné, že nějaký národ má sice svůj 
vlastní mateřský jazyk, ale lidé ovládají 
natolik dobře dva jazyky, že mohou číst 
a porozumět Bibli bez problémů i v jiné 
řeči. Právě tyto výzkumné cesty nám 
pomohou vyhnout se oběma chybám. 
Kromě toho je díky nim možné realis-
ticky plánovat všechnu potřebnou práci 
v dané zemi a dosazovat pravé lidi na 
pravé místo.

Naši lidé přicházejí často do odleh-
lých vesnic v obtížně dostupných ob-
lastech, kde je cestování skutečně velmi 

dobrodružné. Dlouhé hodiny cestovat 
autem po špatných silnicích, spát kaž-
dou noc v jiném domě, stále poznávat 
nové lidi, to vše patří k jejich každo-
dennímu životu, jejich práce je však pro 
nás velmi důležitá. Často právě oni jsou 
prvním mostem k národu, který se do-
posud musel obejít bez Bible. V jiných 
případech nás ujistí o tom, že naše prá-
ce není potřebná a my můžeme svoji 
pozornost soustředit na jiné oblasti. Jen 
ve Střední a Východní Africe je mnoho 
jazyků, o nichž se přesně neví, zda pře-
klad nutně potřebují nebo ne. V mnoha 
zemích Asie to vypadá podobně. Proto 
hledáme pro tuto práci další mladé lidi 
nebo bezdětné manželské páry, které se 
nebojí těchto namáhavých cest, dove-
dou pracovat samostatně a jsou připra-
veni absolvovat potřebné vzdělání. Mo-
hou společně přispět k tomu, že zmizí 
„bílé skvrny“ z jazykového atlasu a že 
skutečně každý národ, který potřebuje 
překlad Bible, ho také dostane.

na cestu
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glosy

Josef hudousek

iRena zeManová

Hospodin Bůh člověku přikázal: 
„Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze 
stromu poznání dobrého a zlého však 
nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, pro-
padneš smrti.“ (Gn 2,16-17)

Žena hadovi odvětila: „… Jen o plo-
dech ze stromu, který je uprostřed za-
hrady, Bůh řekl: Nejezte z něho, aniž 
se ho dotkněte, abyste nezemřeli.“ (Gn 
3,2-5)

Had ženu ujišťoval: „Nikoli nepropad-
nete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy 
z něho pojíte, otevřou se vám oči a bude-
te jako Bůh znát dobré i zlé.“ (Gn 3,4-5)

Byla to od Hada opravdu tak jasná, 
jednoznačná lež? Vždyť oni jedli z toho 
stromu a fyzicky nezemřeli! A v princi-
pu rozeznají, co je dobré a co zlé!

Náš Nepřítel Ďábel Boha zná. V roli 
Hada cituje Boží výrok: „Nepropadnete 
smrti.“ Ale neřekl Evě, že sice poznají, 

co je dobré a co je zlé, ale že nebudou 
mít sílu, schopnost to dobré realizovat. 
A proto – v důsledku toho propadnou 
smrti.

„Ďábel… byl vrah od počátku 
a nestál v pravdě, poněvadž v něm 
pravda není. Když mluví, nemůže 

jinak než lhát, protože je lhář a otec 
lži.“ (Jan 8,44)

Ten Lhář od počátku si troufl i na 
Pána Ježíše. V evangeliu podle Matouše 
kapitole 4 si čteme o tom, jak byl Ježíš 
40 dní na poušti. A potom to Ďábel při-
šel zkoušet, dokonce třikrát.

„… pak mu ukáže všechna království 
světa i jejich slávu a řekne mu: „Toto 
všechno tobě dám, padneš-li přede 
mnou a budeš se mi klaněti.““ (Mt 4,8)

Troufalost opravdu nepřekonatelná – 

Pravda a lež
a co POLOPRAVDA?

Život je boj, jak říká staré přísloví. Je to 
zápas, který nemůžeme vzdát, ale naopak 
jej vybojovat až do úplného konce, ať nás 
čeká zápas sebetěžší.

Před časem tento svůj boj dobrovolně 
ukončil jeden veřejnosti mediálně zná-
mý hudebník. V rozhlase pak na něho 
zavzpomínal jeho blízký přítel. Jeho 
vzpomínka, která zazněla, byla krátká, 
stručná a výstižná, až snad tvrdá, kdy 
břitkými slovy nešetřil svého zemřelé-
ho kamaráda. Je tak překvapivá, že stojí 
za to se nad ní zamyslet. A tak z jeho 
úst zaznělo: „Ten mrtvý, na něhož už jen 
vzpomínáme, kterého jsem dobře znal, zalo-
žil svůj život na třech „hodnotách“, k nimž 
lnul, a ty pak také určovaly jeho životní ori-
entaci. Byly to tři „lásky“, které prostupo-
valy jeho životem; na nich si postavil svůj 
svět: Miloval peníze, miloval rychlé vozy 

a miloval krásné ženy. Když se ocitnul 
v dluzích, s kterými si nedokázal poradit, 
pak raději zvolil dobrovolný odchod z to-
hoto světa.“

Jeho život byl vystavěn na třech 
„sloupech“, na kterých lpěl a o které 
opíral svůj život; byly to však opory ne-
pevné, které nevydržely a zhroutily se, 
když se mu náhle sesypal smysl jeho 
života postavený na těchto falešných 
základech. Z toho je vidět, jak nebez-
pečné je upínat se k tomu, co je časné 
a nepevné.

Apoštol, který měl zkušenosti s tím, 
jak těžký boj vedeme, nás nabádá 
k tomu, abychom se oděni do plné 
Boží zbroje opřeli o svého Pána a svou 
sílu hledali u Něho (Ef 6,10). A ten stej-
ný apoštol, když se zpětně dívá na svůj 
život, vyznává:

„Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem 
dokončil, víru zachoval. Nyní je pro 
mne připraven vavřín spravedlnosti, 

který mi dá v onen den Pán, ten 
spravedlivý soudce. A nejen mně, 

ale všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho 
příchod.“ (2Tm 4,7.8)

Díky Bohu za to, když smíme mít jis-
totu v tom, že naše životy patří Pánu 
Ježíši, z Jehož rukou nás nic nemůže 
vytrhnout. A to i v časech těžkých zkou-
šek, které se nevyhýbají ani těm, kteří 
své životy vložili do rukou svého Pána. 
Kéž se naučíme spoléhat na Boží pomoc, 
která přichází jak v časech dobrých, tak 
i v časech zlých.

Kéž bychom s Boží pomocí dobojovali 
svůj zápas víry až do vítězného konce.

nabízí něco, co není jeho. Vždyť tento 
svět je Bohem stvořený, řídí se Bohem 
danými zákony. Všemu živému dává 
život. Na každém člověku Mu záleží – 
proto přišel Pán Ježíš na tento svět.

„Královo srdce je v Hospodinových 
rukou jako vodní toky. Nakloní je, jak se 
mu zlíbí.“ (Př 21,1)

„Jdi mi z cesty, satane, neboť je psáno: 
Hospodinu, Bohu svému se budeš klanět 
a jeho jediného poslouchat.“ (Mt 4,10)

Žijeme ve velmi pestrém barevném 
světě. K té barevnosti patří i to, že se 
míchají pravdy, lži a polopravdy. Každý 
má nárok, právo na svou pravdu.

Je důležité se vždy zamyslet nad tím, 
kdo je autorem výroku a kam mě ta 
moje pravda dovede.

A taky se zamyslet nad tím, komu se 
klaním svými názory a svým jednáním. 
A je to o mně pravda nebo polopravda?

Na čem stavíme
svůj život?
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misie

ashagRe Mulugeta

Chobi 
training 
center,

Drazí přátelé, chci vám moc poděkovat za 
vaše modlitby.

Škola duchovního vyučování „Chobi Trai-
ning Center“ byla založena před 20 lety. Za 
tu dobu jsme vyškolili celkem 250 evan-
gelistů a pracovníků na plný úvazek. Tito 
studenti jsou páteří naší církve, až 99,5 % 
z nich pracuje ve svých domácích sborech. 
Škola „Chobi Training Center“ má čtyřletý 
diplomovaný program. Studenti se zúčastní 
každý rok šesti týdnů výuky, za celé období 
absolvují 24 kurzů. Náklady na studium si 
studenti hradí sami. Škola hradí učitelům 
dopravu. Studenti přicházejí z různých míst 
naší země, ze vzdálenosti 150 – 600 km. 
Naše středisko se hodně mění. Za posled-
ních pět let vzrostl počet našich absolven-
tů, začínali jsme se 30 studenty a nyní jich 
máme 70. Škola má základní vybavení 
a z Boží milosti dnes máme elektrickou 
energii, vodu z vodovodu a telefonní sítě. 
Také se zlepšují přístupové cesty do školy, 
hlavně první část silnice z Ginchi do Juldu, 
mění se ze štěrkové na asfaltovou.

Tento týden ukončíme naše vyučová-
ní, které proběhlo v tomto roce. Jsme moc 
vděční, že nám Bůh pomáhal. A také za 
všechny studenty, kterých je sedmdesát, 
devět z nich teď ukončilo čtyřleté studium. 
Poslední vyučovací týden náš učitel Robert 
vyučoval hebrejštinu a já (br. Mulugeta) 
jsem probíral proroky Agea, Zachariáše 
a Malachiáše. Prosím, modlete se za studen-
ty, kteří se vracejí do svých domácích sbo-
rů, aby mohli být požehnáním pro ostatní 
věřící. Mnozí z nich jsou mladí a mají velký 
potenciál. Máme z nich opravdu radost, pro-
tože porozuměli Písmu.

Prosím, modlete se také za Etiopii.

Etiopie
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šáRka šoRfová

V květnu se bratr Mulugeta vydal se 
dvěma spolupracovníky na misijní cestu 
do oblasti Bale a Kaffa, aby zde povzbu-
dil místní sbory a vyučoval. Z jeho cesty 
bychom vám rádi nastínili pár dojmů 
a prožitků.

Bale a Kaffa jsou naše dvě hlavní 
misijní pole

Bale je velká oblast v jihovýchodní 
části země. Sousedí na jihu s Keňou 
a na jihovýchodě se Somálskem. Úze-
mí je muslimské, pod velkým vlivem 
Al-Kaidy. Bůh zázračně otevíral dveře, 
abychom mohli sloužit v této temné 
oblasti. Do tohoto místa nemůžeme 
poslat misijní pracovníky, aby tady za-
kládali sbory. Církve a rodiny věřících 
se zde přestěhovaly ze středozápadní 
části Etiopie, aby zde mohli společně 
žít a pracovat s muslimy. Bůh přesu-
nul svou církev, která tímto způsobem 
může přinášet muslimům Boží poselství 
a Boží Slovo. Máme v této oblasti 14 
společenství, některá z nich jsou vzdá-
lená 7 – 8 hodin chůze. Jediný možný 
způsob, jak se k nim dostat, je na koni 
nebo na motocyklu. I když Bale a Kaffa 
jsou velmi úrodné oblasti, plné přírod-
ních krás a lesů, a jsou také velmi vý-
znamné díky produkci kávy, cestování 
v Bale je velmi obtížné a nebezpečné. 
Dopravní infrastruktura je nerozvinutá. 
Jeli jsme po jedné z nejnebezpečnějších 
silnic v Etiopii.

Misijní tým
Daba, Gezegne a já (Mulugeta) jsme 

na naší misijní cestě společně strávili 
velmi dobrý čas. Měli jsme mezi sebou 
příjemné společenství. V poslední době 
prostřednictvím našich sborů v Bale 
přijaly Krista čtyři rodiny z muslimské-
ho prostředí. Nově vzniklá společenství 
jsou svědectvím pro lidi v okolí. Záro-
veň je zde velká potřeba pokračující 
duchovní práce a vyučování, aby mohli 
ti, kteří přijali Krista, růst. Pracují zde 
dva pracovníci na plný úvazek – Kabe 
a Ofgaha. Ofgahu podporují křesťanské 
sbory v ČR. V našich sborech jsme strá-
vili několik dní. Velmi povzbudivá byla 
pro nás laskavost a ochota místních 
věřících, aby se přiblížili lidem v jejich 
sousedství.

Modlitební náměty
Církve: Modlete se za naše církve 

v Bale, aby mohly být dobrým svědec-
tvím pro místní komunity, aby přináše-
ly dobré ovoce.

Vedoucí pracovníci: Modlete se za 
dva vedoucí pracovníky, kteří pracují 
v těchto komunitách, za moudrost a lás-
ku k této službě. Lidé zde potřebují dob-
ré duchovní vyučování.

Země: Modlete se za Etiopii, za poli-
tickou situaci, za výsledky voleb, které 
proběhly na konci června. Za moudrost 
pro vládu pro vedení země a za pokojné 
řešení konfliktů mezi etnickými skupi-
nami, zejména v oblasti Tigraj.

Misijní cesta v Bale
(07/2021)

Obtížné cesty v Bale

Ashagre Mulugeta uprostřed 
se dvěma spolupracovníky

V období dešťů jsou cesty ve velmi špatném stavu



V hmle
hustej ako mlieko
sme išli autom
Bolo vidno azda na desať metrov
Možno ešte menej
Sledoval som stredovú čiaru
a držal som sa jej ako kliešť
Tak sme pomaly prišli k cieľu

Ideme zahmlenými cestami žitia
a nevidíme ani do večera

Ako by to len bolo
keby nebolo stredovej čiary?
Akože by sme mohli ísť
bez Pána Ježiša Krista!?
Nech už to berieme hocijako
iba On je
Bielou Stredovou čiarou
Sledujeme Ho
a ideme dopredu
Sledujeme Ho
a nehynieme
Sledujeme Ho
a vidíme až do okien nekonečna
Sledujeme Ho a pevne veríme:
Celkom určite prídeme domov

Ján kuČeRa
pRoJekt 2000

Stredová čiara


