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Vítejte u rozhovoru s Martou Pípa-
lovou, se kterou si budu povídat nejen 
o ztrátě blízkého člověka, ale i o důleži-
tých meznících v jejím životě.

Marti, co bys nám o sobě na úvod řek-
la?

Narodila jsem se v Olomouci, kde 
stále žiji. Jsem čerstvá důchodkyně. 
Pracovala jsem 27 let na Biblické škole 
Bratrské jednoty baptistů (později Vyšší 
odborná škola Dorkas) jako hospodář-
ka a ekonomka. Mou hlavní náplní byla 
starost o studenty na studentské koleji. 
Zajišťovala jsem jejich ubytování, stra-
venky a také dodržování pořádku.

Hlavním ekonomem školy byl můj 
manžel Jarek. Seděli jsme spolu v jedné 
kanceláři a brali jsme to jako výsadu, že 
můžeme být spolu. Práci, kterou jsme 
ve škole zastávali, jsme měli oba moc 
rádi.

Náš olomoucký sbor získal možnost 
scházet se v aule Biblické školy ke spo-
lečným shromážděním. A tak se nám 
škola stala „druhým domovem“, protože 
jsme tam s manželem chodili od pondě-
lí do neděle (kromě soboty).

Rok před mým odchodem do důchodu 
ukončila škola Dorkas pro nedostatek 
studentů svoji činnost. Pán Bůh mě pro-
vedl i tímto obdobím a já našla práci na 
základní škole jako asistentka. Později 
jsem byla přeřazena v rámci téže školy 
do mateřské školky jako učitelka. Tam 
pracuji, už jako důchodkyně, dosud.

Narodila ses do věřící rodiny?
Moji rodiče byli věřící a odmalička 

mě a moji starší sestru vodili do shro-
máždění a do besídky, kterou jsme měli 
každou sobotu odpoledne. V besídce se 
nám věnovala tetička Štanclová, a když 
měla nějakou překážku, zastoupil ji její 
manžel.

Vzpomínám si, že jsem byla v besídce 
nejmladší, a když mi byly asi 3 roky, na-
cvičovali jsme vánoční program. K této 
příležitosti jsem se naučila zpaměti bás-
ničku – „Já jsem ještě maličká, ale to již 
vím, že se Pánu Ježíši nikdy neztratím. On 
mne jako ovečku v náruči své chová a pak 
mne dovede do nebes domova.“

Jak se víra tvých rodičů promítla do 
tvého života?

Ve svých rodičích jsem měla vzor ve 
spoléhání se na Pána v každé životní 
situaci.

Kdy jsi prožila osobní zastavení?
Když mi bylo 10 let (v r. 1970), jela 

jsem o prázdninách na týdenní pobyt 
s brněnskou besídkou do Tasova. Dlou-
ho před tímto pobytem jsem prožívala 
obavy z toho, kdyby si Pán Ježíš pro 
nás, svoji Církev přišel, moje rodina (ro-
diče, sestra, babička) by šla k Němu a já 
bych tady zůstala sama.

Poslední den pobytu v Tasově se mě 
jedna z vedoucích zeptala, jestli se ne-
chci odevzdat Pánu Ježíši. Jako bych na 
tuto otázku čekala – přikývla jsem. Šly 
jsme spolu na balkon, který byl součástí 
tasovské chaty, tam jsme poklekly a já 
jsem Pánu Ježíši poděkovala, že za mne 
zemřel na kříži a poprosila jej, aby mne 
přijal za svoji ovečku. Bylo to v dětské 
jednoduchosti a upřímnosti. Od této 
chvíle jsem nabyla jistotu, že když si 
Pán Ježíš pro nás přijde, tak že si určitě 
vezme k sobě i mne.

U většiny lidí je důležitou událostí 
volba životního partnera. Jak tomu bylo 
u tebe?

Modlila jsem se za to, aby mi Pán dal 
muže, který bude Jeho věrným služeb-
níkem a který bude milovat mne i děti, 
které jsem věřila, že nám Pán Bůh dá. 
A v manželovi Jarkovi mi Pán dal ještě 
víc, než zač jsem ho prosila.

Dalším mezníkem je narození dítěte 
(dětí)…

Postupně se nám narodily čtyři děti. 
První dva chlapci v rozmezí roku a půl – 
Martin a Daniel, za tři roky Lenka a za 
další tři roky nejmladší Jakub. Na ma-
teřské „dovolené“ jsem byla celkem 
dvanáct let. Do zaměstnání jsem znovu 
nastoupila, když bylo nejmladšímu sy-
novi necelých pět roků.

Bylo to náročné období, ale mohla 
jsem se spolehnout, že mi manžel vždy 
a ve všem pomůže. Rád pekl, dovedl 
i uvařit, dokázal se postarat o děti, vě-
noval se jim ve sportu i jinak.

Také ve výchově dětí jsem cítila jeho 
podporu, což je v manželském vztahu 
velmi důležité, když manželé stojí při 
sobě.

Jsem vděčná Pánu, že Mu všechny 
naše děti i s partnery patří.

Do tvého života vstoupila nečekaná 
životní zkouška, a to nemoc a úmrtí tvé-
ho manžela. Jak k tomu došlo?

Koncem září 2020 manžel onemocněl. 
Nejprve nemoc vypadala jako obyčejná 

viróza s vysokými horečkami. Lékařka 
mu doporučila běžné léky na srážení 
horečky a zmírnění kašle. Když problé-
my neustupovaly, byl poslán na testy, 
kde zjistili, že je pozitivní na covid. Až 
když manžel začal pociťovat zhoršení 
dýchání, zavolala jsem sanitku, která ho 
odvezla do nemocnice. Ještě před tím, 
než sanitka přijela, jsem se s manželem 
modlila, vložila jsem jej do Pánových 
rukou a věřila jsem a děkovala Mu, že 
se manžel z nemocnice vrátí.

Po dvoutýdenním pobytu v nemocni-
ci na přístrojích a v umělém spánku si 
Pán manžela k sobě povolal. Bylo mu 
necelých 62 let.

Za uzdravení tvého manžela se na 
modlitbách přimlouvalo mnoho věří-
cích. Ale Bůh rozhodl, že si ho povolá 
k sobě. Změnilo se potom něco ve tvém 
vztahu s Bohem?

Nezměnilo. Když jsem zůstala sama, 
více vyhledávám pro svou posilu různá 
duchovní zamyšlení (přes PC), více čer-
pám z Božího Slova.

Vnímala jsi v tomto bolestivém obdo-
bí, že na to nejsi sama?

Chtěla bych moc poděkovat všem, 
kteří na mne i na manžela v období jeho 
nemoci mysleli na modlitbách. Všichni 
jsme věřili, že jej Pán zachová, ale Boží 
vůle byla jiná a nám nezbývá nic jiné-
ho, než ji v pokoře přijmout. Bůh ve své 
svrchovanosti ví, co dělá. My mnohdy 
nerozumíme tomu, k čemu je dobré 
to, co se nám v našich životech nelíbí 
a proč nevidíme smysl našeho trápení. 
Bůh chce naši důvěru v každé životní 
situaci.

Jsem vděčná za všechny rodiny našich 
dětí, které mě, ač jsou rozeseté po celé 
republice, po odchodu manžela střídavě 

Nikdy nejsem sama
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Po čom túži môj Boh?
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S Martou Si povídala lenka libánSká

navštěvovaly, vyplňovaly mi (a dosud vyplňují) volné víkendy, píší 
mi, telefonují a všelijak mi pomáhají. Děti jsou mi (kromě Pána) vel-
kou podporou a posilou.

Také věřící z našeho olomouckého křesťanského sboru mně byli 
k dispozici jak podporou modlitební, tak praktickou pomocí i ná-
vštěvami.

V čem ti manžel nejvíce chybí?
Manžel mi chybí ve všem. Ať je to společné čtení z Bible a společné 

modlitby nebo i v praktické pomoci v domácnosti, na vycházkách, 
výletech, na společných projížďkách na kole, které jsme měli oba 
moc rádi.

Manžel velice rád fotografoval a neustále se v tom zdokonaloval, 
takže mi chybí jeho fotografie, se kterými jsme se sdíleli s dětmi 
i s přáteli.

Rádi jsme spolu zpívali při kytaře písně i chvály, přestože byl 
manžel samouk, naučil se hrát na kytaru vlastní pílí. Působili jsme 
v seskupení hudební skupiny ve složení sestra Věrka Hortová (roz. 
Šťastná), bratr Miroslav Kadavý a my dva. Setkávali jsme se a společ-
ně muzicírovali jak pro svoje potěšení, tak i pro potěšení věřících ve 
sborečku ve Velké Bíteši, protože se naše setkávání vždy uskutečňo-
vala u sestry Věrky na Vysočině. Občas jsme posloužili písněmi i na 
jiných místech. Také v této službě nám bude manžel chybět.

Manžel byl dlouhá léta jedním ze starších našeho čtyřicetičlen-
ného olomouckého sboru. Jeho duchovní dar byl – učitel. Sbor mu 
velmi ležel na srdci, modlil se za jednotlivce i rodiny celého sboru. 
Byl vždy připravený posloužit Božím Slovem, studoval Bibli i jinou 
duchovní literaturu, ke každé službě Slovem měl vypracované pečlivé 
poznámky. Miloval společenství Božího lidu. Je pro nás všechny 
velkou ztrátou.

A jsme u další zlomové situace – musela jsi po odchodu manžela 
přebudovat svůj život. Co to pro tebe znamená?

Změnou v mém životě je přestěhování (v rámci Olomouce) do 
menšího bytu po mých rodičích a dcera Lenka s rodinou se přistěho-
vala z Jaroměře do Olomouce.

A snažím se také nehledět jen na svůj smutek a osamění, ale po-
kouším se mít otevřené oči i pro pomoc druhým.

K dobrému jest mi to, že jsem pobyl v trápení, abych se naučil 
ustanovením tvým.“ (Žalm 119,71)

Marti, jakým ustanovením tě Bůh skrze tuto zkoušku naučil?
Touto zkouškou, kterou jsem v minulém roce prošla, jsem si znovu 

uvědomila, že Bůh není žádný „automat“, který plní naše přání na 
počkání, ale mnohdy je Jeho vůle jiná, než my si představujeme.

Ptáš se někdy „A co dál, Pane?“ S jakým výhledem jdeš do dalších 
dnů?

Do dalších dnů jdu s výhledem, že nikdy nejsem sama, ale jde se 
mnou můj Pán. A denně Mu za to děkuji.

Kdybychom měli naše povídání nějak zakončit…
V listopadu 2020 měl jet manžel posloužit slovem do jednoho sbo-

ru a připravoval si kázání na téma setkání samařské ženy s Pánem 
Ježíšem, kde se mluví mimo jiné o živé vodě. A v den, kdy si manžela 
Pán povolal (byla to neděle 11. října 2020), byl v Dobré setbě – v úva-
hách na každý den – článek na toto téma z ev. Jana 4. kapitoly. Bylo 
to pro mne povzbuzením, že manžel už sice mezi námi není, ale je 
živý u Pána.

Marti, děkujeme, že jsi nám nechala nahlédnout do těžkého období 
tvého života.
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tiráž

Všimli jste si také, jakým nekompro-
misním způsobem nás zasahuje už dru-
hý rok trvající pandemie? Je zajímavé, 
že pro každého existují témata, která jej 
(ji) nechají chladným, zůstává v klidu, a 
naproti tomu jsou témata, která jej (ji) 
velmi silně nadzvednou. Pro každého 
je to většinou nějaké jiné téma, podle 
toho, co považuje za důležité a co ne. 
Jednou jsem měl příležitost hovořit po 
delší době se sousedem a to je silný kli-
ďas, takový přímo prototyp flegmatika. 
O to víc mne překvapilo, jak se začal vy-
jadřovat a jaká silná slova tehdy použil. 
Prostě bych to do něj neřekl. V komu-
nikaci naživo ale i na sociálních sítích 
to aktuálně vře. Lidé se začínají hádat 
i tam, kde dříve byli v klidu. Stačí začít 
pandemií a aktuálními opatřeními na-
místo obvyklého tématu o počasí.

Na facebooku jsem v posledním týd-
nu našel neotřelé sdělení, tolik jiné od 
těch nekonečných hádek kolem vakci-
nace a opatření. Dovolím si jej sdílet i 
do našeho časopisu, věřím, že autor ne-
bude mít nic proti :

„Prečo sa dokážeme spoluobčania, 
ktorí obývame náš spoločný priestor t.j. 
Slovensko tak urážať, ponižovať jeden 
druhého, osočovať? My zaočkovaní sme 
rozumní a máme svoje dôvody, prečo 
sme sa dali očkovať. Vy nezaočkovaní 
ste tiež rozumní a mate svoje dôvody, 
prečo sa nechcete dať zaočkovať. Mož-
no sme My zaočkovaní podľahli „tlaku, 
propagande“? A dali sme sa zaočkovať. 
Vy nezaočkovaní ste asi tiež podľahli 
tlaku, propagande a nedali ste sa zaoč-
kovať. ČAS UKÁŽE… Ale? Ak budete 
mať pravdu Vy nezaočkovaní, tak bu-
dete môcť pomáhať nám zaočkovaným. 
Ak to bude naopak, tak zase my zaoč-
kovaní budeme pomáhať Vám nezaoč-
kovaným. Je to fér ponuka. Som jedno-
duchý človek, dôchodca, cca 7. dekáda 
môjho života, takže ma život naučil, že 
necnosti, neduhy ako závisť, nenávisť, 
pýcha, osočovanie treba zavrieť „do 
skrine“, kľúč zahodiť do vody a posunúť 
sa ďalej v týchto neľahkých časoch.“

Jak trefné a uklidňující vyjádření. 
Do nikoho se neopírá, nebuší, nerozd-
mychává vášně. Věcně a klidně postaví 

realitu takovou, jaká je. Rád bych jen 
k tomu dodal, že potřebujeme taková 
rozhodnutí i do našich rodin. Potřebu-
jeme dávku mírnosti a trpělivosti pra-
videlně znovu a znovu. Potřebujeme si 
vzájemně rozumět a stavět na tom, co je 
společné. Co nepotřebujeme, to je vzá-
jemné obviňování. 

Tématem tohoto čísla je právě rodi-
na. Rodinu si člověk nevybírá, naopak 
je mu předem vybrána. Přijde na svět 
do předem dané reality. Malý človíček 
se pak učí žít se svými blízkými v pro-
středí, do kterého se narodil. Jaké jsou 
jeho (její) startovní pozice? Zažije přijetí 
nebo odsouzení, teplo nebo chlad? Bude 
v úplné rodině, nebo jen částečné? Bude 
jeho rodinou náhradní péče? Bude mít 
sourozence, bude nejmladší či nejstarší 
mezi nimi? Bude s nimi soupeřit anebo 
spíše spolupracovat? S rodinou se musí 
člověk naučit žít. Každý máme rodinu 
svou a každá ta rodina je jiná, dvě stejné 
nenajdete. Někdo má na rodinu už jen 
vzpomínky, jiný se třeba i dobrovolně 
rodiny vzdal.

Co dělá rodinu rodinou, to je soužití. 
K soužití potřebujeme velkou dávku tr-
pělivosti a kompromisu. Vůbec to není 
jednoduché, protože člověka nepředělá-
te. Ani sama sebe ze dne na den nepře-
děláme, netřeba si dělat iluze. Někdo je 
za daných okolností s ostatními v po-
hodě a druhému tatáž situace dá velmi 
zabrat.

Poslední měsíce se mi stále více ozývá 
v podvědomí krátké sdělení apoštola: 
„Vaše mírnost ať je známa všem lidem.“ 
(Fil 4,5) Je to něco, co není jen tak na-
mátková charakteristika, jedna z mno-
ha vlastností člověka. Má to být přímo 
jedna z mála věcí, na které si lidé ihned 
vzpomenou, když jim někdo (a zejména 
křesťan) přijde na mysl. „Ten Tonda, to 
je zosobněná mírnost“, řeknou si, „jen 
tak něco ho nevytočí.“

Vánoční čas je čas rodiny a rodinných 
setkání, kdy se často setkávají lidé, co 
se neviděli celý dlouhý rok. Tak pama-
tujme na mírnost a nenechme se vyto-
čit… Pohodový vánoční čas přeji.

Rozdělená společnost, 
spojená rodina
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Milan kola

Bože,
Všichni v našem městě věděli, že 

jsme křesťané. Také jsem se hlásil ke 
křesťanství. Vždyť jsem jím byl doslo-
va odkojen. Nejprve jsem věřil, proto-
že mne tak vychovali rodiče. Četl jsem 
knížku faráře Modersohna: „Malý učed-
ník Ježíšův.“ Tato malá knížka se mě 
velice dotkla. Po prvé jsem poznal, co 
je hřích a vyznal se Pánu Ježíši Kristu. 
Později jsem ale stále více narážel ve 
světě na ateistickou výchovu a odlišný 
životní styl lidí kolem mě. Velice mě za-
jímal sport. Dělal jsem závodně atletiku 
a trochu stolní tenis.

Jednou se jedna věřící učitelka ze-
ptala dětí: „Co znamenají Velikonoce?“ 
Téměř jediný jsem odpověděl, že jde 
o svátek ukřižování Krista. Ostatní děti 
myslely, že jde o vajíčka, čokoládu a po-
mlázku. Výchova ve škole a v okolním 
světě byla naprosto proti náboženství. 
To se brzy projevilo i na mém životě.

Také mé přirozené sklony po dobro-
družství nepřidaly mému charakteru. 
Neměl jsem ani moc dobré kamarády, 
tedy až na jednoho. Někteří kluci kradli 
rodičům padesátníky. (Po válce většina 
dětí nemohla dostávat kapesné.) Jeden 
můj kamarád dokonce ukradl osm set 
korun. Koupil dvacet chlebíčků, které 
zastrkal za košili, a několik poplašných 
pistolí a nábojů, a zakopal je na zahra-
dě. Válečné výpravy proti klukům, kteří 
po nás stříleli ze vzduchovek, byly brzy 
odhaleny a vše zabaveno spolu s ci-
garetami a alkoholem. Vyšetřovala to 
veřejná bezpečnost, škola, rodiče. Uvě-
domil jsem si, že mě čeká trest. Nebyl 
jsem obviněn z žádného trestného činu 
a krádež padesátníků na nanuky jsem 
rodičům zatajil. Tak se to obešlo pouze 
podmínkou z chování. Zůstalo jen špat-
né svědomí.

Brzy jsem si začal uvědomovat, že 
nejde jen o nějakou víru a znalosti, ale 
o porušování Božích zákonů. Pro ná-
boženské svědomí jsem proto nemohl 
dělat ještě horší věci. Přesto jsem musel 
během dalších let projít velmi těžkými 
zkušenostmi. Těžkosti mě přiměly uva-
žovat více o bibli. Rád jsem totiž četl, 
obzvláště historickou literaturu. V krva-

vstup do mého srdce

vých dějinách lidstva jsem nikde nena-
šel tak pozoruhodnou postavu jako byl 
Ježíš. Jeho slova na kříži mě naprosto 
fascinovala. „Bože odpusť jim, neboť oni 
nevědí, co činí.“ Proti největší nenávisti 
odpověděl Ježíš láskou.

Přátelství a kamarádství mě vždy 
přitahovalo. Také láska k přírodě 
a trempování. Ale ani v přírodě jsem 
nenalezl úplný klid. Cítil jsem, že Bůh 
je více než Stvořitel a že na kříži se ode-

hrálo něco, co se týká i mě. Poznal jsem, 
že hrubé porušení zákona (když židé 
zavraždili nevinného) má širší rozměr, 
který se týká také mé viny před spra-
vedlivým Bohem. Kristus zemřel i za 
moje přestoupení, jako zástupná oběť 
na kříži. Ježíš byl oběť a kříž oltář. Bůh 
ho soudil na mém místě. On zemřel za 
mě, abych nemusel být odsouzen na 
smrt já. On byl čistý a nevinný a já plný 
provinění. On za mě dal svůj život. A co 
víc? On byl vzkříšen! Brzy jsem se o tom 
přesvědčil.

Skrze dobrou zprávu o Ježíši jsem se 
setkal s živým Bohem. Měl jsem celou 
řadu zkušeností: uzdraven z těžké ne-
moci, obětí chlípných lidí, několikrát 
zachráněn od smrti. Na místo ve vojen-
ském automobilu, které jsme si vyměni-
li s mým kamarádem, dopadl po havárii 
krumpáč a zabíjel. Pochopil jsem, že 
potřebuji víc než víru v existenci Boha, 
větší pomoc a jistotu.

Začal jsem přemýšlet. Co pro něj 
mohu dělat dál? Začal jsem více číst 
evangelia. Poznal jsem, že mu mám dát 
své srdce a svůj život. Přijal jsem ho do 
svého srdce s prosbou: „Bože vstup do 
mého srdce a udělej tam pořádek.“ Pak 
do mého srdce vstoupil pokoj Boží a po-
znání, že Bůh mě miluje. „Neboť není 
větší lásky, než když někdo položí za 
druhého život.“ Co mi přináší víra v Je-
žíše? Především záchranu pro věčnost, 
pokoj, radost, životní posilu a elán. Také 
přátele, kteří nemusí řešit své problémy 
jenom v hospodě u piva. V našem spo-
lečenství máme Rádce-Ducha svatého, 
který odpoví skutečně vždy na to, co 
opravdu potřebujeme. Nikdy jsem se 
v Bohu ještě nezklamal. Obzvláště v ro-
dinném životě.

Sílu této pomoci, kterou dokonale vy-
stihuje přísloví o třech pramenech pro-
vazu, jsem si ověřil i v manželství s mojí 
ženou Olinkou. Jen ve spojení s Pánem 
Ježíšem má náš život pevný svazek, kte-
rý nekončí v hrobě jako manželství, ale 
život věčný je trvalé poznávání Spasite-
le. To přeji každému, kdo uvěřil Bohu 
a Pánu Ježíši Kristu.
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Odpovědnost
vyučovat, vychovávat a učit se jí

Dobře si vzpomínám na jednu udá-
lost z doby mých studií. Byl jsem prá-
vě na hospitaci v deváté třídě jedné 
všeobecné střední školy. Najednou do 
třídy vstoupil zamračený ředitel školy 
a hněvivě zvolal ke skupině školáků: 
„Kdo z vás manipuloval s elektrickou 
zásuvkou?“ Asi po deseti vteřinách 
vzniklého náhlého ticha odpověděl je-
den z žáků jasným, ale ne drzým hla-
sem: „Já!“ Co se zde stalo? Byl zde ně-
kdo, kdo převzal odpovědnost za své 
(i když hloupé) chování. Zřejmě za to 
následovalo příslušné potrestání. Jistě, 
byla to jen typická klukovina, přesto ve 
mně chlapcova odvaha vyvolávala re-
spekt. Většina by tenkrát i dnes stáhla 
hlavu mezi ramena a doufala, že nebu-
dou přistiženi.

Odpovědnost znamená postoj, který 
se dovede postavit za možné následky 
určitého jednání či rozhodnutí, případ-
ně z toho vyvodit důsledky, anebo ak-
ceptovat i případný trest. Kdo se chová 
odpovědně, tomu je dlouhodobá osob-
ní hodnověrnost důležitější než to, aby 
z toho krátkodobě vyvázl bez úhony. 
Odpovědnost byla v literatuře a mezi fi-
losofy stále považována za matku všech 
ctností. Není vrozená, je spíše formová-
na a napodobována. Učit se odpověd-
nosti patří k morálnímu vývoji každého 
člověka, měla by s věkem růst, může 
však zůstat zcela nedostatečně rozvinu-
tá. Americký psycholog a profesor vý-
chovných věd Lawrence Kohlberg viděl 
morální vývoj a tím i růst odpovědnos-
ti, jak se jí děti učí, ve třech stupních. 
Trochu přizpůsobeně k tomu dochází 
takto:
1. Stupeň: Dělám, co děláš a říkáš! (Děti 

napodobují na základě principu od-
měny a trestu).

2. Stupeň: Dělám, co chcete! (Teenege-
ři jednají podle sounáležitosti, podle 
principu uznání a odmítnutí).

3. Stupeň: Dělám, co je správné! (Mladí 
lidé a dospělí jednají z přesvědčení, 
platí zde princip užitku a ztráty).

Dříve tedy, než mladý člověk nebo do-
spělý jedná odpovědně, že dokáže říci: 
„Budu to dělat – až to bude hotovo!“ 
nebo „Přebírám to spolehlivě!“ nebo 
„Dám to do pořádku!“, je třeba určitý 
vývoj. Tento postoj musí být nejdříve 
naformátován. Děti k tomu potřebují 
jasné pokyny a vzory, teenageři k tomu 
potřebují přátele a opravdovost a mladí 
lidé k tomu potřebují zdůvodnění a ar-
gumenty.

Přitom nevyhnutelně dojdeme k otáz-
ce, jakým právem dáváme ctnosti odpo-
vědnosti takovou hodnotu. Přitom nás 
na tomto místě nezajímá argumentace 
filosofů, jaký pohled jako přesvědčení 
křesťané můžeme získat na základě Bib-
le. Odkud bereme všechny ctnosti, ke 
kterým vychováváme své děti? A přitom 
jde nejen o odpovědnost, ale o souhrn-
nou výchovu charakteru mladých lidí. 
Zásadně můžeme představit model, kte-
rý se dá znázornit jako čtyři soustředné 
kruhy, ležící v sobě:

V nejvnitřnějším kruhu je Bůh se 
svou bytostí, on je náš základ a opora. 
Jeho bytost a vlastnosti jsou nepohnu-
telným měřítkem podle Ef 5,1: „Násle-
dujte Božího příkladu!“ Následujeme 
postoje/ctnosti, které nás vedou, ty jsou 
dalším kruhem. To jsou přesvědčení, 
která jsme z Boží bytosti převzali pro 
sebe, a proto je považujeme za legitimní 
a správná. To zase formuje naše chová-
ní a rozhodnutí, která činíme, to je třetí 
kruh, a ty opět určují poměry a vztahy, 
ve kterých žijeme.

Všechno tedy začíná Boží podstatou. 
Bůh je ve svém bytí orientačním bodem, 
základem pro všechny stupně zralosti. 
Je vzorem a dává pokyny, je vztažnou 
osobou i přítelem, jakož i posledním 

logickým zdůvodněním současně. V Je-
žíši Kristu přebírá Jahve, Bůh Stvořitel, 
odpovědnost za své odpadlé stvoření, 
které zruinovalo jeho nádhernou stvo-
řitelskou zahradu. Bůh by tyto zkažené 
a rebelující lidi vlastně mohl nechat na-
pospas sobě samým, ale on se považuje 
za odpovědného za ně. Proto dává do 
pořádku, co zničili, i když na tom nemá 
žádnou vinu. Smiřuje toto lidstvo se se-
bou samým tím, že snáší trest, který si 
zasloužili.

Protože je Bůh tak odpovědný, pře-
bíráme pro sebe postoj odpovědnosti. 
I nám jsou svěřeny děti, dále pak part-
neři v manželství, pracovní kolegové, 
sousedé, ale i zvířata a věci atd., z těch-
to vztahů se nemůžeme vyvázat, když je 
to pro nás nepříjemné, také nemůžeme 
tlesknout rukama a říct: „To nejsou moje 
problémy!“ Proč ne? Protože Bůh je na-
ším základem a jeho příklad a slovo ur-
čuje náš postoj a on také neřekl: „Tak si 
to dělejte sami!“ Ale poslal svého Syna 
(Ga 4,4).

S tímto postojem tedy plánujeme naše 
všední dny a všechna rozhodnutí; určují 
naše chování. Pokud jde o děti, měli by-
chom je co nejdříve učit, že mají oblasti, 
ve kterých se sami musí starat o pořá-
dek. K tomu patří jejich pokoj, domácí 
úkoly, ale i domácí zvířata. Na morčeti 
či králíčkovi se děti mohou učit odpo-
vědnosti, protože tato zvířátka pojdou, 
pokud o ně nikdo nepečuje a neposta-
rá se o ně. Tato důslednost až do smrti 
je podstatou božské odpovědnosti. On 
nás zachránil před věčnou smrtí, proto-
že se o nás postaral, to se mohou naučit 
děti na zvířátkách tím nejjednodušším 
způsobem. A také to, že je to docela na-
máhavé a někdy otravné, stojí to peníze. 
A že je to třeba udělat, i když nemáte 
právě náladu na mazlení. Kdo se chová 
takto odpovědně, všimne si, že to má 
vliv na všechny vztahy, na všechny po-

Když lidé přebírají odpovědnost, vyhrnou si rukávy a pustí se do toho, mohou 
vzniknout velmi dobré věci. Jak se však staneme lidmi, kteří se nechají formovat, 

aby nás Bůh mohl použít? 
INGO KRAUSE
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Ingo Krause, roč. 1974,
ženatý, čtyřI dětI, ředItel 

šKoly augusta Hermanna 
Francke v detMoldu

(KřesťansKá vyznavačsKá 
škola), autor, reFerent v práci 

s mužI, a na témata rodIny 
a prácI v médIícH.

starší KřesťansKéHo sboru 
v auguStdorFu

měry, ve kterých žije. Ať už to jsou vzta-
hy v rodině, na pracovišti anebo jako 
občané. Komu ti druzí nejsou fuk a kdo 
si stanovil za své pravidlo blaho jiných, 
ten je oceňován a má přátele a stane se 
kontaktním místem pro ty, kdo hledají 
radu. Tak jeho život bude žádoucí.

Každá ctnost a každá hodnota se dá 
odvodit tímto způsobem z Božího bytí, 
ať je to vděčnost, spravedlnost, píle, 
ochota odpouštět, pokora, poslušnost, 
kreativita či právě také odpovědnost.

„Ukaž mi způsob, jak prožíváš své 
vztahy, a já ti řeknu, v koho věříš 

anebo co si o Bohu myslíš.“

O zvláštním vzoru pro odpovědnost 
se nám vypráví v 1S 25. Příběh se dá 
načrtnout velmi rychle. Tu žije multimi-
lionář jménem Nábal, který si žil dobře 
a oslavoval své bohatství. Měl chytrou 
a hezkou ženu jménem Abigail, která 
byla zřejmě za něho rodinou provdána 
jen ze ziskuchtivosti. Nábal je hrubý 
a sprostý, rád si přihne a chová se na-
prosto bezohledně. Když jednoho dne 
k němu přijdou Davidovi poslové a pro-
sí o něco ke snědku (spižírna je právě 
napěchovaná k prasknutí, protože pře-
de dveřmi je velký svátek), vynadá Da-
vidovi a jeho poslům a vyžene je pryč. 
Hloupé je jen to, že David se nedá jen 

tak někým sekýrovat. Se svými lidmi po 
měsíce chránil Nábalova stáda a dbal, 
aby se žádné zvíře neztratilo – zdarma 
a z čisté lásky k bližnímu. Být za to tak-
to zle přijat vyvolá právem hněv těchto 
hrdinů. Svolá svých 400 bojovníků, aby 
Nábala a všechny jeho muže za tuto ne-
stydatost potrestal. Naproti tomu Abi-
gail se od svých sluhů doslechla, jak její 
muž vyváděl. Zatímco leží zcela opilý 
v koutě, jde naproti Davidovi s celou 
karavanou plnou jídla. Když narazí na 
táhnoucí skupinu, padá před Davidem 
na zem se slovy: „Má, má je to vina, můj 
pane!“ (1S 25,24)

Nepochopitelné, anebo ne? To by byla 
příležitost, jak se zbavit nežádoucího 
svazku, ale ona místo toho za něj nasa-
zuje svůj vlastní život. Přebírá odpověd-
nost za Nábalovo bezbožné a zlé chová-
ní a nemyslí na příležitost, že by lidsky 
mohla z trestné výpravy profitovat. Vidí 
totiž právě nejen sebe, ale především 
sluhy, kteří za nic nemohli, které by to 
stálo život, kdyby měla využít záležitos-
ti ve svůj osobní prospěch. A David – 
ten se cítí odzbrojen. Tato chytrá žena 
samozřejmě za nic nemohla. Mohla jej 
spíše přesvědčit, že událost by bývala 
proběhla zcela jinak, kdyby se o tom 
dozvěděla. S velkou pokorou obrací Da-
vidův zrak do budoucnosti, vidí ho jako 
budoucího izraelského krále, kterému 

by pak toto vzetí 
spravedlnosti do 
svých rukou nestá-
lo v cestě. Abigail 
tím přebírá odpo-
vědnost za Nábala, 
sebe, jejich služeb-
nictvo i za Davida 
společně.

Kdo nebo co bylo 
zdrojem tohoto šle-
chetného jednání? 
Byla to její hluboká 
důvěra v Boha, kte-
rá ji naučila svěřit 
vlastní manžel-
ství do Boží ruky. 
Celá Abigailina 
řeč k Davidovi je 
poznamenaná Boží 
bázní a jistotou, že 
Bůh je tím, kdo je 
za vším, i za jejím 
vlastním životním 
osudem.

A tak příběh spě-
je k dobrému kon-

ci – alespoň pro Abigail a její služeb-
nictvo, ne však pro Nábala. Jej nechává 
Bůh zemřít deset dní poté, co se dozvě-
děl o záchranném činu své ženy. Bůh za-
sahuje, vidí Boží bázeň a odpovědnost 
a je hotov „aby posiloval ty, kdo jsou 
mu oddáni celým srdcem“ (2 Pa 16,9).

Ať už jde o odpovědnost či nějakou 
jinou ctnost, kterou chceme sami žít či 
ji zprostředkovat jiným, platí: Výchozím 
bodem a základem musí být pokaždé 
sám Bůh. On určuje, jak funguje život, 
a naše odpovědnost spočívá v tom, aby 
ve způsobu, jak prožíváme své vztahy, 
se dalo vyčíst, jakého Boha následuje-
me. Dalo by se to říci i takto: „Ukaž mi 
způsob, jak prožíváš své vztahy, a já ti 
řeknu, v koho věříš anebo co si o Bohu 
myslíš. Můj základ formuje vztahy stej-
ně, jako moje vztahy hovoří o tom, na 
čem stojím.“ To vidíme na Abigail a to 
také vidí lidé kolem na nás.
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úvaha

šárKa Húšťová

Šla jsem kousek
jejím životemPřed pár lety jsme se spřátelili s paní 

Vendulou, když doučovala naše hol-
ky. Vždy jsme si měli co říct – o životě, 
běžných dnech, radostech i starostech. 
Když skončilo doučování, obě jsme se 
shodly, že chceme spolu zůstat v kontak-
tu, i když už k nám nebude docházet za 
holkami. Ona sama podotkla: „Já o tebe 
ve svém životě nechci přijít.“ Dnes je 
to už pět let, a to je docela dlouhý čas, 
takže se známe dobře. Život ale vždycky 
trochu překvapí.

Přítelkyně
Když je příležitost, dáme si spolu 

kávu, chodíme občas do přírody, nebo 
si jen tak zavoláme a povídáme. Mám 
takovéto zajímavé lidi ráda. Vendula je 
o patnáct let starší a je to žena, která 
má už v životě něco za sebou. Nelehké 
životní zkušenosti jí nepodsekly nohy, 
i když se to v prvním okamžiku může 
zdát. Pro mě je to žena statečná, kte-
rá dokáže vytěžit z okolností to dobré. 
Dala mi hodně nahlédnout do svého 
života (což málokomu dovolí). Co zají-
mavého nás ještě spojuje, je víra. I když 
ta její je asi trošku jiná než moje. Přesto 
vnímám, jak je k životu pozorná, pokor-
ná a jak vyhledává pokoj a soulad kaž-
dého dne „s tím nahoře, s Vesmírem“, 
jak Pánu Bohu říká.

V přírodě
V létě jsme se spolu vydaly do hor. 

Sbalily jsme si krosny, stan a další po-
třebné věci a vyrazily na sedmidenní 
pěší túru. Já mám už něco nachozeno, 
a tak jsem byla stále o pár kroků napřed 
a někdy jsem to hnala. Učila jsem se 
zpomalovat, čekat, přizpůsobit se Ven-
dule. Bylo si stále o čem povídat, obje-
vovat, žasnout, smát se, překonávat své 
limity a strachy. Přiznám se, někdy byly 
i chvíle, kdy už jsem toho měla nad hla-
vu. Už mě nezajímalo, co Vendula říká. 
A ona to vždy poznala – viděla, že už ji 
nevnímám. Tak přestala. Byla taktní.

Bůh-Vesmír
Došlo přirozeně i na rozhovory 

o Bohu. První příležitost byla večer. Pod 
hvězdnou oblohou jsme dlouho seděly 
a přemýšlely o životě. Ona mi řekla, že 
před tou velkou tvořivou silou má re-
spekt, že Ho nedokáže omezit a nazvat 

jménem Bůh. Pozorně jsem ji posloucha-
la a položila pár otázek. Nic jsem na ní 
neopravovala, nepomáhala jí pochopit, 
jak je to správně podle Bible. Jen jsem 
to vše vnímala a snažila pochopit jejím 
pohledem (měřeno jejími životními zku-
šenostmi). Pak jsem mluvila chvilku já. 
Zase pro změnu o svých zkušenostech 
a osobním setkání s Pánem Bohem skr-
ze Ježíše Krista. I ona pozorně poslou-
chala. Pak jsme nějakou dobu mlčely 
a koukaly do údolí s hvězdnou oblohou. 
Byla tma a zvuky přírody dokreslovaly 
naše životní napětí a zvídavost zároveň. 
Řekla jsem, že se teď pomodlím, že si 
budu s Pánem Bohem-Vesmírem poví-
dat. Souhlasila. Seděly jsme vedle sebe, 
dívaly se do tmy a já v modlitbě zreka-
pitulovala celý náš den, poděkovala za 
Jeho pomoc a doprovázení, za Boží moc 
a stvoření i naše přátelství.

Za pár dní se naskytl další takový 
přirozený rozhovor u snídaně. Seděly 
jsme na pařezech, pily ranní kafe zalité 
vodou ze studánky a pojídaly ovesnou 
kaši. Tady to pokračovalo. Mohla jsem 
jít více do hloubky a říct jí (po letech 
znovu), jak já jsem se setkala s Vesmí-
rem. Snídaly jsme asi dvě hodiny .

Riskla jsem to
Začala jsem mluvit jejím jazykem. 

Dokázala jsem to propojit, vyzvednout 
a znovu se opřít do té Boží nádhe-
ry, která je všude kolem nás, která je 
i vesmírem, zemí, je v lidech a je blíz-
ko každému člověku. Během dne jsme 
pak vyvázly z různých nástrah a znovu 
jsem se připomenula tím, že jestli to 
taky vnímala, jak nás Vesmír vedl, vy-
slyšel a chránil nás. Byla mile překva-
pena a vděčně dodala, že se jí moc líbí, 
že jsem řekla to „Vesmír“. A zase bylo 
o čem povídat…

Pro mne to byla velmi cenná zku-
šenost. Trochu zariskovat – vstoupit 
do světa přemýšlení druhých lidí a jít 
s nimi kus cesty, aniž bych z toho byla 
nervózní a plná předsudků. Ano, měla 
jsem obavy, ale zkusila jsem to. Vždyť ji 
mám moc ráda, tak proč do toho nejít? 
A mělo to dobrý dopad. Přemýšlela 

jsem, jestli je někde v Bibli něco podob-
ného, jestli to taky někdo zažil. A mys-
lím si, že ano. Vzpomněla jsem si na 
Mojžíše a Jitra, na jeho budoucí manžel-
ku. Taky na královnu ze Sáby. Na setká-
ní Ježíše se Samařskou ženou. Našly by 
se i další příklady lidí, kteří vybočovali 
z řady.

Pán Ježíš také takhle riskoval, vlastně 
pořád šokoval. A dělal to s láskou a zá-
jmem – to, aby v člověku probudil onu 
srdečnou zvídavost a touhu po něm, po 
životě. Chtěl, aby si na to člověk přišel 
sám, a tak si to lépe zapamatoval, aby 
se nebál opustit své „správné“ předsta-
vy o životě, ze kterých nás vlastně přišel 
vysvobodit. A téměř vždy nechal na člo-
věku, jak s tím naloží, jak se rozhodne.

Rozumět pohledu druhé strany
Právě toto jsem si během těch nekom-

fortních dnů vyzkoušela. Nechala jsem 
věci prostě plynout a jen jsem pozoro-
vala a naslouchala – Vesmíru, Vendule 
i sobě. Dala jsem prostor i jí a ona se ne-
bránila. Třeba vytkla, že na to, že jsem 
věřící, na ni působím někdy trochu ta-
kovým vnitřním neklidem (tím nemys-
lela jen čas na treku, ale dlouhodobě). 
I pro mě to bylo zajímavé a přínosné, 
slyšet o sobě zase něco z druhé strany. 
I já mám o čem přemýšlet. A stále to ve 
mně, v nás, doznívá, byť už je více jak 
měsíc po našem treku. Pořád se o tom 
společně bavíme i samostatně přemýš-
líme.

Ještě kus cesty před námi
Když nás manžel čekal na nádraží, 

ptal se, jak jsme se měly. Vendula hned 
s úsměvem dodala, že jsme se více po-
znaly a otevřeně si popovídaly o životě. 
A víte co? Už nějaký čas si říkáme „si-
ster“ . To Vendula mi takhle začala 
před lety říkat, protože podle ní máme 
toho hodně společného a dokážeme dr-
žet při sobě. Tak to tak beru a jsem moc 
ráda, že mi Pán Bůh Vendulu do života 
poslal. Ještě je doufám kus krásné cesty 
před námi .
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spomienka

zapíSal ilko kozár

Zápis z príhovoru v Modre dňa 
29. 1. 1963

Je to podivuhodná Pánova milosť, že 
sa v mladosti smieme rozhodnúť pre 
Pána. Tí, ktorí Ho v mladosti prijali, 
teda i vy, ste ušetrení mnohých nedob-
rých skúseností. Nie je také ľahké Pána 
nasledovať v mladosti. Ja som mal 33 
a pol roka, keď som smel vpustiť Pána 
Ježiša do svojho srdca, ale Božia milosť 
ma hľadala už prv. Pre nás starších je 
veľmi radostné, že Pán si dorast zvlášť 
obstaráva. My v Budapešti nemáme toľ-
ko mladých, ktorí by slúžili Pánovi, ako 
vy tu. Naše zhromaždenie pozostáva zo 
starších; brat Ferko Vyhnánek mohol 
byť toho svedkom. Boh dal na Sloven-
sku práve takých manželov, ktorým Pán 
Boh dal milosť pracovať medzi mladý-
mi. A ja vám to nezávidím, ale sa spolu 
s vami v Pánu teším.

Nevidím žiadny rozdiel medzi mlá-
dežou v Bratislave a v Maďarsku. Nie 
s ľahkým srdcom som opúšťal Budapešť 
a ani oni ma nepúšťali ľahko, no uistil 
som ich, že v Bratislave budem prijatý 
s takou istou láskou. Aj keď vašej reči 
málo rozumiem, dívam sa do vašich tvá-
rí, aby som vám lepšie rozumel. V na-
šich srdciach je rozliata mocná Božia 
láska, preto následkom tohto nedostat-
ku nevzniká medzi nami medzera, ale 
Božia láska túto medzeru vypĺňa.

Láska Kristova je zvláštnosťou. Brat 

Ungár písal v jednom článku v kalen-
dári, že tú ľudskú lásku s Božou vôbec 
nemožno porovnávať. Ale napriek tomu 
môžeme na láske ľudí merať Božiu lás-
ku. To najväčšie meradlo v rámci ľud-
skej lásky je láska materinského srd-
ca – najvyšší stupeň lásky u ľudí. Ale tu 
hneď vidno veľký rozdiel – tá mamička 
miluje svoje deti, o susedove sa nestará. 
Ale Božia láska, ktorá je rozliata v na-
šich srdciach, nepozná rozdiely. Ja ne-
viem k vám hovoriť, no napriek tomu 
vás môžem milovať a povedať vám, že 
Pán Ježiš za vás zomrel. Nielen za mňa.

A keď nás On tak miloval, my Ho 
musíme nasledovať v tejto láske. Ja ju 
nemôžem dosiahnuť, no musím túžiť po 
nej, aby som túto lásku v čo najväčšej 
miere dosiahol. Ona spája Božie deti, 
viaže ľudí tuhšími väzbami ako láska 
príbuzenská. To bol aj Boží cieľ. On vás 
vyvolil spomedzi ľudí, aby ste prešli do 
spoločnosti ľudí milujúcich Pána Ježiša. 
On nás nemiloval preto, že by sme boli 
krajší, vzdelanejší, atď., bol to suverén-
ny akt Panovníka. Takto sme vyvolení, 
takto sme prispôsobení, aby sme boli 
s Ním i navzájom spojení a súčasne 
i s Otcom. To je veľká prednosť.

Prajem vám, aby vám to Pán vždy 
sprítomnil, že Jemu patríte a že aj na-
vzájom jeden druhému patríte. A na 
tento spôsob spĺňame vôľu Božieho srd-
ca. Boh nás preto stvoril, lebo nechcel 

Brat Berliner
mládeži

Kto bol brat Berliner a prečo 
navštevoval Bratislavu?

Bol to obrátený Žid, jeden zo star-
ších bratov v budapeštianskom zbore. 
Povolaním inžinier, špecialista na stav-
bu mostov. V Budapešti „Hugo báči“ 
s manželkou „Loty“ bývali na štvrtom 
poschodí v mestskom činžiaku s lokál-
nym vykurovaním a bez výťahu. Palivo 
mali v pivnici a v staršom veku im ro-
bilo v zimnom období problémy denne 
nosiť drevo a uhlie. Loty mala sestru 
Gizy (Waldmannovú) s ústredne vyku-
rovaným bytom v Bratislave – Krasňa-
noch. Berlinerovci zimné mesiace trávili 
v jej byte.

Aká bola jeho služba v zbore?
Nemal štátny súhlas pre kázanie 

v Bratislave. Mládežnícke zhromaž-
denie nebolo povolené, tak sa pre-
menovalo na „vzdelávacie“. Konalo 
sa v pondelok večer. Tam sa schá-
dzala mládež za prítomnosti brata 
Vyhnánka (zodpovedného brata za 
KZ na Slovensku) a jeho manželky 
a navzájom si slúžili Božím slovom. 
Občas boli prítomní aj mladí zo zbo-
rov baptistickej a evanjelickej cirkvi. 
V čase pobytu brata Berlinera v Brati-
slave bola vyhradená hodina pre jeho 
výklady.

Čím vynikal ako biblický učiteľ?
Ako obrátený a vzdelaný Žid čítal Starý 

zákon v hebrejčine. Hlboko rozumel bib-
lickým skutočnostiam. Jeho najčastejšie 
témy boli o stvorení a List Židom. Vtedy 
na „vzdelávacie zhromaždenia“ občas cho-
dili aj kazatelia a bratia z iných zhromaž-
dení, ako boli E. Kráľ, D. Šalling (BJB), Po-
lák (ECM), Rosa (CB).

Z akého dôvodu sa ocitol v Modre?
Rodine Čížovcov záležalo na obrátení ich 

detí. Často k sebe pozývali mladých z Brati-
slavy, kde sa v tom čase niektorí obrátili. Svoj 
dom poskytovali na ilegálne vzdelávacie stret-
nutia aj pre mladých z evanjelickej cirkvi.

zostať sám. To je láska – nechcieť a ne-
môcť zostať osamote. A keď budeme 
mať túto túžbu milovať sa, ako matka 
miluje deti alebo ako sa manželia milu-
jú navzájom, bude to len malý odblesk 
toho, čo bolo a je medzi Pánom Ježišom 
a Otcom. A my sme práve do tejto lásky 
vsadení, a tak nás môže táto Božia láska 
viazať. Preto sa môžem radovať z tejto 
lásky i z vášho zhromaždenia.

Nech vás Pán chráni a žehná tými 
mnohými požehnaniami Písma. Tak ako 
Jákob žehnal svojich vnukov Efraima 
a Manassesa, tak ako žehnal najvyšší 
kňaz národ, že tam vkladal Božie meno. 
Preto sú to krásne požehnania. Náš Boh 
je Bohom všetkých požehnaní a Otcom 
všetkej milosti. Takého bohatého Boha 
máme a môžeme byť účastní toho Jeho 
veľkého bohatstva. Táto radosť nech na-
plní vaše mladé srdcia. Nech vás to teší, 
že tých vecí sveta sa vzdávate. Nech 
vám Pán to všetko dá.
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recenzia

Jana čížová

Max Lucado
O nič nebuďte ustarostení

Nikdy nie si sám
Kumran, 2020 a 2021, 170 a 130 
strán

Max Lucado je známym autorom kres-
ťanskej literatúry, ktorý napísal množstvo 
kníh. Nie so všetkým, čo píše, sa dokážem 
stotožniť. Ale nedávno som držala v rukách 
dve z jeho posledných kníh vydaných v slo-
venčine, ktoré ma úprimne potešili. Poskytli 
mi povzbudenie a posilnenie na ceste viery.

O nič nebuďte ustarostení
V tejto knihe sa autor zameriava na 

hľadanie pokoja a odpočinku uprostred 
chaotického, nepokojného sveta. Hneď 
v úvode opisuje rozdiel medzi krátkodo-
bým strachom, ktorý môže byť užitočný 
a úzkosťou, ktorá nás môže vtiahnuť do 
neužitočného kolotoča neustálych obáv 
a starostí. Práve na takéto dlhodobé ale-
bo trvalé obavy naráža apoštol Pavol, 
keď hovorí: „o nič nebuďte ustarostení.“ 
(Flp 4,6)

Autor sa pri úvahách o zvládaní usta-
rostenosti alebo úzkosti podrobnejšie 
venuje slovám z listu Filipanom 4,4-8. 
V týchto piatich veršoch sú okrem spo-
menutého Pavlovho výroku ukryté štyri 
výzvy a jedno vzácne Božie zasľúbenie.

Postupne sa zamýšľa nad tým, čo 
znamená oslavovať Božiu dobrotivosť 
(v. 4-5 – „ustavične sa radujte v Pánovi, 
Pán  je  blízko“), prosiť Boha o pomoc 
(v. 6 – „predkladajte Bohu  svoje  žiados-
ti“), nechať svoje starosti na Neho (v. 
6 – „s  vďakou“) a rozjímať o dobrých 
veciach (v. 8 – „upriamte svoju myseľ na 
všetko,  čo  je  pravdivé,  čestné,  spravodli-
vé…“). A nakoniec hovorí o krásnom 
zasľúbení – o vzácnom a zvláštnom po-
koji, ktorým nás chce náš Boh zahrnúť 
(v. 7 – „pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý 
rozum,  uchráni  vaše  srdcia  a  vaše mysle 
v Kristovi Ježišovi“).

Táto kniha bola pre mňa osviežením 
a upokojením v každodenných zápa-
soch. Pomohla mi uvedomiť si, čo je to 
úzkosť, z čoho pramení a prečo je tak 
zaťažujúca. Pomohla mi zdvihnúť zrak 
hore – od úzkosti a obáv k Tomu, ktorý 
je väčší než čokoľvek, čo by nás na tejto 

zemi mohlo postretnúť. 
Mám v knihe podčiark-
nuté niektoré myšlien-
ky a pasáže, ku ktorým 
sa opakovane vraciam. 
Rada si ich pripomí-
nam ráno pri vstávaní 
alebo večer pred spa-
ním. Napríklad:

Úzkosť sa s narastaj-
úcou dôverou zmenšuje. 
Skontrolujte podpery svojej viery. Dbajte 
o to, aby na jednej z nich boli vyryté slová: 
„Môj Boh je neobmedzený vládca.“
Nepokoj  vás už unavuje. Už máte dosť 

bezsenných  nocí.  Túžite  byť  ľuďmi,  ktorí 
nie sú „o nič ustarostení“. Túžite po ovo-
cí Ducha. Ale ako ho máte priniesť? Viac 
sa snažiť? Nie, pevnejšie sa držať. Našou 
úlohou nie je plodnosť ale vernosť.
Naším cieľom – naším jediným cieľom – 

je byť doma v Kristovi. On nie je diaľnič-
ným  odpočívadlom  ani  hotelovou  izbou, 
On je naším trvalým bydliskom. V Kristovi 
nachádzame odpočinok aj výživu. Zdravá 
ratolesť nikdy neopúšťa vinič.

Nikdy nie si sám
Ako názov knihy napovedá, autor 

v nej predstavuje Boha ako toho, ktorý 
prišiel v osobe Pána Ježiša na tento svet, 
aby sme už nikdy nemuseli byť sami. 
Postupne ukazuje na jednotlivých zá-
zrakoch z evanjelia Jána, že náš Boh je 
s nami v každej chvíli a v akomkoľvek 
probléme.

Boh sa zaujíma a reaguje na náš ne-
dostatok (chýbajúce víno na svadbe 
v Káne – Jn 2). Pomáha nám, aj keď sa 
cesta k zázraku môže zdať veľmi dlhá 
(uzdravenie chlapca na diaľku – Jn 4). 
Je s nami aj v našej stagnácii, keď sa ne-
vieme pohnúť z miesta (dlhoročne ležia-
ci pri rybníku – Jn 5). Je s nami v našich 
búrkach (nočná búrka na jazere – Jn 6). 
Aj v našich neriešiteľných situáciách 
(nasýtenie zástupu – Jn 6). Aj vtedy, 
keď sa k jeho zázrakom dostávame cez 
„blato“ (uzdravenie slepého – Jn 9). Jeho 
hlas dáva silu tam, kde sa zdá, že už nie 

je nádej (smrť Lazára – Jn 
11). Je s nami v našich po-
chybnostiach (záhada prázd-
neho hrobu – Jn 20). Je tu pre 
nás aj v našich zlyhaniach 
a pripravuje nám druhé šan-

ce (Petrove raňajky s Ježišom – Jn 21).
No predovšetkým urobil pre nás ten 

najväčší zázrak zázrakov – obetoval 
vlastného Syna (Jn 19-20), ktorý splatil 
náš dlh voči Otcovi, a to raz a navždy. 
Tým nám zabezpečil trvalú možnosť 
spoliehať sa na Jeho prítomnosť a moc. 
Tým potvrdil, že môže pre nás urobiť 
všetko, čo robil pri svojich ostatných zá-
zrakoch a ešte omnoho viac (Ef 3,20-21).

Aj v tejto knihe mám podčiarknutých 
viacero užitočných myšlienok, ktoré si 
opakovane pripomínam. Napríklad slo-
vá k príbehu o nasýtení zástupu:

Čelíte pätnástim tisícom problémov? 
V prvom rade počítajte s Kristom. Stačí 
Mu dať, čo máte, a potom už len sledovať, 
čo s tým urobí. Čo máte v košíku vy? Máte 
v  ňom  iba  ostýchavú  modlitbu?  Vyslovte 
ju. Máte  v  ňom  iba  nedostatočnú  schop-
nosť v  istej oblasti? Použite  ju. Máte  iba 
ospravedlnenie? Ponúknite  ho. Máte  silu 
už  iba na  jeden  jediný  krok? Spravte ho. 
Nám  nenáleží  hovoriť  Ježišovi,  že  náš 
dar  je primalý. Boh môže  vziať drobnosť 
a urobiť z nej niečo veľké.

Alebo myšlienka k príbehu o búrke:
Skôr  ako  Ježiš  búrku  utíši,  prichádza 

uprostred nej k nám. Zastavte sa na chví-
ľu a  dovoľte Mu,  aby  vám povedal  svoje 
meno. To, čo potrebujete najviac,  je Jeho 
prítomnosť.  Chcete  vedieť,  potrebujete 
vedieť a musíte vedieť,  že mocný Boh JA 
SOM je blízko. To je meno, ktoré vyjadru-
je stálosť a silu. Nedovoľte búrke, aby vás 
uzavrela  dovnútra.  Nech  vás  otvorí  sme-
rom k nebu.
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úvaha

z precIous seed přeložIl
JoSeF hudouSek

Kazatel ve své knize Ecclesiastes (totiž 
Kazatel) nám připomíná, že obvyklé je 
to, když podle okolností procházíme ob-
dobími bolestí a zase naopak k těm bo-
lestem obdobími, kdy prožíváme radost: 
Je „čas pláče a čas smíchu, čas smutku 
a čas poskakování.“ (Kaz 3,4) Někteří 
věřící procházejí zvláštními stavy, jaký-
mi jsou bolesti, psychické deprese nebo 
nejrůznější bolestné ztráty. Jsou to sta-
vy, které mohou trvat roky, a podobně 
jako tomu bylo u apoštola Pavla, se zdá, 
že jsou tito věřící předurčeni k tomu, 
aby trpěli (Sk 9,16). Někdy nám události 
během těch těžkých chvil našich životů 
nedávají smysl a my si pak klademe 
otázku, zda Bůh má pod svou vládou 
tyto temné chvíle, kterými právě pro-
cházíme. Takovéto pochybnosti mohou 
dolehnout i na upřímné věřící, kteří pak 
propadají depresím a pocitům zahořk-
losti.

Jestliže tato slova rezonují s tím, co 
prožíváme, pak buďme ujištěni, že pa-
tříme do mimořádné skupiny lidí. Mezi 
takové výrazné individuality, které zá-
pasily s podobnými pochybnostmi, pa-
třil Eliáš (1Kr 19,4); Asaf (Ž 73,13-17); 
David (Ž 142,1-4); učedníci (Mk 4,38); 
Marta s Marií (J 11,21.32). Toto je jen 
několik jmen. Problém lidského utrpení 
je jednou z nejzávažnějších otázek. Pro-
to nepřekvapuje, že Bible obsahuje jed-
nu celou knihu, která se věnuje tomu-
to předmětu. Tou knihou je kniha Job, 
patrně nejstarší kniha v celém kanonu 
Písma. Vezměme si proto z této knihy 
několik poučných lekcí.

První lekce z Joba představuje nebez-
pečí, kterým je racionalizace této situa-
ce. Když Jobovi přátelé spatřili tragédie, 
kterým byl Job vystaven, „seděli potom 
spolu s ním na zemi po sedm dní a nocí 
a slova k němu žádný nepromluvil, ne-
boť viděli, že jeho bolest je nesmírná.“ 
(Jb 2,13) Zůstat v tichosti sedět s Jobem 
bylo patrně to nejlepší a nejrozumnější, 
co tito Jobovi přátelé mohli učinit. Ale 
od chvíle, kdy se tito muži včetně Joba 
pokusili vyjádřit slovně to, co se přiho-
dilo, reaguje na to Hospodin slovy: „Kdo 
to zatemňuje úradek Boží neuváženými 
slovy?“ (Jb 38,2) V časech protivenství 
bychom spíše měli zůstat v klidu, než se 

pouštět do racionálních úvah, a naopak 
s důvěrou v Boha připustit, že On zná 
vše nejlépe.

Druhou lekcí, na kterou tato kniha 
vrhá světlo, je problém, který spočívá 
v tom, že náš pohled na události je lo-
kální a omezený. Když se Job a jeho přá-
telé vyjádřili ke všemu, co chtěli sdělit, 
pak Bůh nakonec promlouvá v kapito-
lách 38 až 41, v nichž poukazuje na to, 
že lidská moudrost je ničím. V těchto 
dávných dobách před sepsáním písem 
bylo zjevení obsažené v Písmu formál-
ně dáno lidem. Bůh připomíná Jobovi 
a jeho přátelům nesmírný globální roz-
sah událostí, které zohlednil při stvoře-
ní, a ujišťuje Joba o své nesmírné moci 
provázané znalostí způsobu, kterým na-
vrhl a přivedl k existenci stvořený svět, 
jakož i každodenní správu tohoto roz-
sáhlého komplexu vnitřně provázaného 
vesmíru, ve kterém žijeme. Musíme mít 
na paměti, že Bůh spatřuje větší obraz. 
On má ve své patrnosti věčnost a stejně 
tak i čas.

Jinou lekcí, kterou nacházíme v kni-
ze Job, a to lekci často opomíjenou, je 
důležitost toho, abychom nesrovnávali 
sami sebe s druhými. Toto Bůh ozřej-
muje na příkladu zvířat. Podle Božího 
stvořitelského záměru je každé z nich 
jiné. A také podle Božího suverénního 
rozhodnutí každé z nich má určené mís-
to, na kterém má žít. A Bůh některým 
z nich určil místo k životu v tom nej-
tvrdším prostředí. Divocí kozorožci žijí 
na skalnatých římsách, kde jsou každý 

den vystaveni velkému nebezpečí (Jb 
39,1-4). Divocí osli se toulají na poušti, 
na které přežívají díky skromným zdro-
jům potravy (v. 5-8). Bůh těmto zvířatům 
nejen určil místa k životu, ale On ta zví-
řata zachovává a ochraňuje je v těchto 
tvrdých podmínkách. A Bůh to stej-
né učinil i s Jobem: „On vyvázl jenom 
s kůží kolem zubů.“ (Jb 19,20) Přesto 
jeho víra tím prošla a potvrdila, že je 
živý a skutečný: „I kdyby mě zabil a já 
už neměl co očekávat, přece bych chtěl 
před ním obhájit své cesty.“ (Jb 13,15) 
Stejně jako ta zvířata, i nás Bůh může 
zachovat a podržet nás v nebezpečných 
situacích, kterým můžeme být vystave-
ni. On používá zkoušky, v nichž se má 
ověřit to, že naše víra je skutečná (1Pt 
1,6.7), když bereme více z nekonečného 
zdroje Jeho síly, „vždyť v slabosti se pro-
jeví má síla“. (2 K 12,9)

Uzavřeme tuto úvahu připomenutím, 
že utrpení není něčím, od čeho je Bůh 
oddělen, nebo je vůči němu imunní. 
Vždyť osobní utrpení je něčím, co je 
ústředním příběhem vykoupení, když 
uvažujeme o díle Pána Ježíše na kříži. 
Proto pomoc Pána Ježíše je tak účinná, 
když procházíme emociálními pokuše-
ními. On už zde byl před tím a mnoho 
toho vytrpěl v tom, čím my právě pro-
cházíme: „Protože sám prošel zkouškou 
utrpení, může pomoci těm, na které při-
cházejí zkoušky.“ (Žd 2,18)

tolik      trpěl?

Jak mohu tvrdit, že bůh je pánem 
mého života, když dopouští, abych
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úhel pohledu

luKáš KrIžKo, sbor pyšely

Děti ve shromáždění

Měly by v nedělním shromáždění 
být i děti? Proč?

Určitě ano. Protože jsou součástí na-
šeho života. Protože nám byly dány 
Hospodinem a máme za ně plnou od-
povědnost. Nelze je nikam a nijak odlo-
žit. Jsou součástí našeho každodenního 
života, kam mimo jiné patří i slavení 
neděle, jako dne odděleného pro Hos-
podina. Je-li neděle dnem odděleným 
pro Hospodina, je nedělní shromáždě-
ní jeho neoddělitelnou součástí. A jak 
mám svému dítěti předat informaci 
o slavení neděle, když mu neukazuji, 
jak a co se v neděli slaví?

Jestliže tedy chci od malička vštěpovat 
Hospodinův zákon a předávat informa-
ci o životě s Pánem Ježíšem, je návštěva 
nedělní bohoslužby nebo shromáždění 
doslova nutností. Nemluvě o tom, že 
sám Pán Ježíš kárá učedníky, když jim 
říká, aby nechali k němu přicházet děti. 
Co je nedělní shromáždění jiného než 
setkání církve s Pánem Ježíšem Kris-
tem? Děti jsou proto vítány a z mého 
pohledu dokonce musí být její součástí.

Navíc jsem přesvědčen, že pravidel-
ným opakováním vnášíme do života dí-
těte rytmus a řád. Od malička si může 
uvědomovat, že neděle je něco jiného 
než obyčejný všední den. Je to den, kdy 
se vidíme s ostatními věřícími, kdy se 
společně s ostatními zastavíme a spo-
lečně před naším Stvořitelem vyznává-
me naši absolutní oddanost jeho vůli. 
Jak by mohli naše děti toto poznat, když 

si to nevštípí již od malička? Kdy je to 
chceme učit?

Mělo by se tomu shromáždění 
nějak přizpůsobovat?

Určitě ano. Je nutné mít i pro tyto 
návštěvníky vymezený specifický čas, 
kdy je přímo pro ně připravené slovo, 
písnička a modlitba. Aby vnímali, že 
i oni jsou pevnou součástí společného 
setkání k oslavě Boha Otce a našeho 
Spasitele Pána Ježíše Krista a že nejsou 
jen „trpěnými“ přísedícími. Proto je 
nutné, alespoň na chvíli, mluvit i jejich 
jazykem, aby rozuměli slovům evange-
lia a mohli dobrou zprávu slyšet nejen 
z úst svých rodičů doma, ale i od ostat-
ních dospělých bratrů a sester.

Jak je to u vás?
Děti do 12 let zůstávají ve shromáždě-

ní pouze do kázání, tedy během první 
třetiny bohoslužby. V tomto čase mají 
možnost slyšet chvály, být součástí 
úvodního krátkého slova a modlitby, 
slyšet různá svědectví víry, které si 
bratři a sestry říkají. Na konci této části 
pak je úsek věnovaný přímo jim, tedy 
slovíčko, píseň a společná modlitba. 
Chceme, aby se modlily i děti. Takže 
jsou vždy osloveny k tomu, aby se na-
hlas pomodlily. Jde o to, aby neměly 
ostych a vnímaly modlitbu před lidmi 
a ve shromáždění jako přirozenou sou-
část svého života.

Poté mají připravenou besídku (ne-
dělní školu), kde jsou probírány příběhy 
z Bible. Děti se do shromáždění vracejí 
na poslední, modlitební část.

Od 12 let již respektujeme stejný po-
hled, jako je uplatňován v židovství, ale 
i ve vývojové psychologii dítěte. A sice, 
že od 12 let věku již člověk zcela roze-
znává pravici od levice a je zcela zodpo-
vědný za svůj život před Bohem. Proto 
je žádoucí, aby navštěvoval celou neděl-
ní bohoslužbu, tedy i kázání a pravidel-
né každotýdenní slavení večeře Páně.

Jednou za čas necháváme všechny 
děti na celou bohoslužbu. To v přípa-
dě, když je jich málo na besídku nebo 
ve chvíli, kdy je návštěva nebo speciální 
program, například velikonoční boho-
služba nebo letní umenšené bohosluž-
by. Pak jsou děti součástí kázání i slave-
ní večeře. Moc dobře potom vědí, jak to 
celé probíhá a co se děje ve chvíli, kdy 
oni mají svou besídku.

Zároveň nebráníme, když děti zůsta-
nou z jakéhokoliv důvodu na celé bo-
hoslužbě. Pak si ji prožijí společně se 
svými rodiči. Stejně tak je to i s kojenci 
a dětmi, které na besídku nejdou kvůli 
nízkému věku nebo ostychu. Děti zůstá-
vají ve stejné místnosti, jinou nemáme. 
Pak je za dítě zodpovědný rodič. Očeká-
vá se, že dítě uklidní nebo zaměstná tak, 
aby nerušilo.
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Michal a ivana haManovi, 
Sbor zlín

Monika a Marek pecinovi, 
Sbor vSetín

Měly by v nedělním shromáždění 
být i děti? Proč?

Dle našeho názoru by děti měly být 
součástí shromáždění. Pán Ježíš zval 
děti k sobě, např. v Matoušově evange-
liu 19,14-15: Ježíš však řekl: „Nechte děti 
a nebraňte jim jít ke mně; neboť tako-
vým patří království nebeské.“ Požehnal 
jim a šel dál.

Děti navíc mohou při shromáždění 
vnímat vzory, duchovní autority a křes-
ťanské zázemí.

Mělo by se tomu shromáždění 
nějak přizpůsobovat?

Forma shromáždění by se podle nás 
neměla úplně přizpůsobovat. Děti se 
díky tomu učí kázni a soustředění.

Je ale dobré, pokud je součástí bo-
hoslužby nějaký prvek určený dětem – 
písně, slovíčko pro děti apod. Děti se 
pak cítí být součástí shromáždění, že 
i ony jsou v církvi důležité.

Jak je to u vás?
V našem shromáždění je součástí kaž-

dé bohoslužby blok určený dětem (dět-
ské písně, modlitba za děti). Děti mají 
poté vlastní program v besídce, kde je 
biblické vyučování pro ně podáno sro-
zumitelnou formou.

Měly by v nedělním shromáždění 
být i děti? Proč?

Děti by určitě měly být součástí neděl-
ního shromáždění už jen proto, že doma 
je člověk nechat nemůže.

Zároveň jsou přirozenou součástí 
rodiny a vidíme jako důležité, aby byl 
duchovní život sdílen mezi rodiči a dět-
mi a obecně mezi různými generacemi. 
A v neposlední řadě je dobré vytvářet ja-
kýsi „návyk“ k chození do shromáždění.

Jako vhodný formát nám přijde be-
sídka pro menší děti, které i při velké 
snaze nejsou schopny udržet déle po-
zornost. Služby lidí, kteří jsou ochotni 
připravovat besídku, si velmi vážíme, 
neslouží jen dětem, ale taky rodičům.

Mělo by se tomu shromáždění 
nějak přizpůsobovat?

To je těžká otázka. Upřímně, nevíme. 
Určitě je dobré, aby se děti cítily přijí-
mané, což možná znamená, že jakási 

snaha ze strany shromážděni být musí.
Moje (Monika) osobní vzpomínka ze 

shromáždění z dětství někdy z před-
školního věku. Nějak nešikovně jsem 
se vrtěla na židli, asi jsem nemohla moc 
usedět a židle hodně vrzala. No a dostalo 
se mi pokárání od některého ze sboro-
vých „strýčků“ ve smyslu, že jsem velmi 
neukázněná a ve shromáždění věřících 
se hluk dělat nesmí. A protože jsem byla 
citlivé dítě, byla jsem z toho velmi špat-
ná, do shromáždění jsem pak nechtěla 
chodit a simulovala bolesti břicha apod.

Takže jakési přizpůsobeni či tolerance 
dětí si myslíme, že je na místě, ale jak 
přesně a jak moc, to neumíme aktuálně 
posoudit. Na druhou stranu „anarchie“ 
pobíhajících a křičících dětí, poutajících 
pozornost všech, taky není podle nás to 
pravé, ale to už je spíše zodpovědnost 
rodičů než sboru.

Jak je to u vás?
My máme děti zatím maličké (2 roky 

a 9 měsíců), takže naše návštěva sboru 
je spíše o vytváření návyku, zatím tam 
toho moc nevnímají. A my, upřímně 
řečeno, na tom nejsme o moc lépe. Je-
den z nás uspává mladší dítě v kočárku 
a druhý se snaží udržet starší dítě v kli-
du. Ale to je zatím naše realita, která se 
bude měnit s tím, jak holky porostou.

Předpokládáme, že naše názory a po-
hledy se budou vyvíjet či měnit spolu 
s růstem našich dětí. Člověk většinou 
přemýšlí více o věcech, které se ho 

osobně týkají, a my jsme toho v této 
oblasti zatím moc neřešili, nevíme, jak 
budou naše děti na společenství a dění 
v něm reagovat. Ale přáli bychom si, 
aby se tam cítily dobře, příjemně, aby 
měly prostor navazovat vztahy s vrstev-
níky, ale i s lidmi výrazně staršími. Aby 
viděly ve starších lidech vzor či inspira-
ci v duchovních i jiných oblastech více, 
než kontrolu či pokárání.
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biblické pojmy

Co je to církev? Proč je církví tolik? 
A která je nejlepší? Jak se člověk do círk-
ve může dostat? Kdo je tam nejvyšší auto-
ritou – papež, patriarcha, nebo kdo jiný? 
Má mít církev nějakou strukturu? Proč 
tu církev vůbec je? Má ještě i dnes nějaký 
relevantní význam po tolika historických 
selháních?

V naší zemi si většina lidí pod po-
jmem „církev“ představí dvě nejznáměj-
ší náboženské společnosti. Hned se nás 
ptají: „A do které církve patříte, do kato-
lické nebo do evangelické?“ Nedovedou 
pochopit, že člověk má patřit do církve 
Kristovy. Je to pro ně něco naprosto 
iracionálního, s čím si neví rady. Vědí 
sice, že existují různé skupiny „křesťa-
nů“, kteří jsou něčím výrazně nápadní, 
jako třeba Svědkové Jehovovi, Mormo-
ni. Lidé také zaregistrovali, že jsou zde 
adventisté, kteří světí sobotu, či jiná, 
poněkud se odlišující, společenství. 
Mnohokrát jsem se v životě po krátkém 
rozhovoru o otázkách víry setkal s otáz-
kou: „A co je to vlastně za sektu, do kte-
ré chodíš?“

Není divu. Na světě je spousta „círk-
ví“ a „náboženských společností“ – jen 
v naší zemi je jich registrováno několik 
desítek, které se hlásí ke křesťanství. 
Stačí se podívat na Wikipedii1 a zjistí-
me, že jen klasických církví, registro-
vaných podle zákona č. 308/1991 Sb 
(mezi něž patří i Křesťanské sbory), je 
v současnosti 21. K tomu přistupují dal-
ší, které jsou registrovány podle jiných 
zákonů (např. 3/2002 Sb – dalších 21 
společenství). A desítky dalších, jejichž 
registrace byla zamítnuta. Proto ta zma-
tenost v představách o tomto pojmu. 
Ale žádná, i když si mnohé z nich náro-
kují, že právě ony jsou tou „pravou círk-
ví“, nejsou tím, co pod pojmem „církev“ 
chápe Bible.

Dříve, než se podíváme na to, co 
o církvi říká zdroj nejpovolanější, tedy 
Bible, potřebujeme zjistit, co slovo „cír-
kev“ vůbec znamená. České „církev“, 
stejně jako německé „Kirche“ či ang-
lické „church“, je odvozeno od řeckého 

1 https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_
církví_a_náboženských_společností_v_
Česku

přídavného jména „kyriakon (dóma)“, či 
„kyriaké (oikia)“, což znamená „(dům) 
Páně“, tedy místo křesťanských bo-
hoslužeb, kde se křesťané scházeli či 
scházejí (domy, katakomby, jeskyně, 
příroda, ale také kostely a modlitebny). 
To je ovšem zavádějící, protože tento 
výraz v Bibli nenajdeme. V Bibli se po-
užívá (v Novém zákoně a také většinou 
v překladu Starého zákona do řečtiny – 
LXX) jiné řecké slovo, a to „ekklésia“ – to 
je „svolání“, „shromáždění“ lidí, nikdy 
ne budova. Slovo „ekklésia“ se používalo 
i v běžné řečtině – znamenalo to svolá-
ní příslušných lidí, dnes bychom tomu 
řekli „valná hromada“ či plenární schů-
ze, tedy zastoupení celku k řešení zá-
jmů obce. V Bibli se pro „shromáždění“ 
používá také ještě i jiné řecké slovo a to 
„synagógé“, což je shromáždění místní-
ho rozptýleného Židovstva.

Počátek dřív, než bychom čekali!
Mnohdy si lidé myslí, že církev, jak 

ji známe z Nového zákona, je něčím, 
co vzniklo jako reakce na to, že Židé 
jako vyvolený Boží lid selhali. Ale to je 
omyl, církev není plán „B“. Je napláno-
vaná Bohem od počátku. Bůh ještě před 
věky určil, že přijde čas, kdy bude spása 
otevřena dokořán všem lidem, kteří o ni 
budou mít zájem. O tom píše apoštol 
Pavel v listu Efezským (3,8-11):

„Mně… byla dána ta milost, abych 
pohanům zvěstoval nevystižitelné 
Kristovo bohatství a vynesl 
na světlo smysl tajemství od 
věků ukrytého v Bohu, jenž vše 
stvořil: Bůh chce, aby nebeským 
vládám a mocnostem bylo nyní 
skrze církev dáno poznat jeho 
mnohotvarou moudrost, podle 
odvěkého určení, které naplnil 
v Kristu Ježíši, našem Pánu. V něm 
smíme i my ve víře přistupovat 
k Bohu svobodně a s důvěrou.“

To není Pavlova smělost, to je dávno 
zvěstováno v Bibli. To, že spása je pro 
všechny lidi, je zapsáno už ve Starém 
zákoně. Jen si přečtěte celou tu řadu 
míst, zejména v Žalmech, kde je řeč, 

že Boha mají a budou chválit všechny 
národy (např. Ž 45,10-17; 65,6; 67,3-8; 
86,9-10; 96,1-3; 98,1-3; 117,1-2). A zcela 
jednoznačně to vyplývá např. ze sděle-
ní v proroku Izaiáši 45,22: „Obraťte se 
ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy 
země. Já jsem Bůh a jiného už není. Při 
sobě samém jsem přísahal, z mých úst 
vyšla spravedlnost, slovo, které se zpět 
nenavrátí.“ A ještě výrazněji to čteme 
v Iz 49,6: „Nestačí, abys byl mým služeb-
níkem, který má pozvednout Jákobovy 
kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo 
byli ušetřeni; dal jsem tě za světlo pro-
národům, abys byl spása má do končin 
země.“ Proto může Pavel psát věřícím 
pohanům v Efezu, že je Bůh vyvolil před 
ustanovením světa (Ef 1,4). Problém byl 
jen v tom, že lidé tato slova přehlíželi, 
jejich smysl jim byl zastřen, nechápali 
to. Jen si připomeňme, jaký problém 
působilo Petrovi jít do domu pohana 
Kornelia. Musel vidět několikrát tutéž 
vizi, než mu to nakonec došlo: „Nyní 
skutečně vidím, že Bůh nikomu nestra-
ní, ale v každém národě je mu milý ten, 
kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.“ 
(Sk 10,34.35) Církev je společenstvím 
vykoupených lidí ze všech národů. Kris-
tus zbořil hradbu, dělící na různo.

Kdy se tento věčný Boží záměr 
uskutečnil?

Došlo k tomu po vzkříšení Ježíše Kris-
ta, po dovršení jeho díla Záchrany na 
kříži na Golgatě. On je tím, kdo odstar-
toval její vznik. Sám o tom řekl: „Na té 
skále zbuduji svou církev a brány pekel 
ji nepřemohou.“ (Mt 16,18) Realizace Bo-
žího záměru musela počkat na „plnost 
času“. Ježíš Kristus musel nejprve trpět 
a obětovat se za svou nevěstu (viz Ef 
5,25-27), aby byla svatá a bez poskvrny. 
A byl to On, kdo svým učedníkům před 
svým nanebevzetím řekl: „Čekejte, až se 
splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode 
mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však bu-
dete pokřtěni Duchem svatým, až uply-
ne těchto několik dní.“ (Sk 1,4-5) A po 
deseti dnech pak došlo k události, po-
psané obšírně ve 2. kapitole Skutků. To 
byl vlastně viditelný „vznik“ církve. Od 
té doby se už píše ve Skutcích o „círk-

CíRkeV
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vi“. Někteří lidé mají svou představu 
o křtu Duchem svatým, ale Bible o tom-
to pojmu píše naposledy v 1Ko 12,13, 
a z tohoto místa je zřejmé, že jde právě 
o zapojení všech Kristem vykoupených 
lidí v novozákonní době do církve. 
Tam stojí: „Neboť my všichni, ať Židé 
či Řekové, ať otroci či svobodní, byli 
jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno 
tělo a všichni jsme byli napojeni týmž 
Duchem.“ Nikde později se o křtu Du-
chem svatým už nehovoří. Jeho význam 
je v tom, že jsme se stali součástí „Těla 
Kristova“, což je jeden z obrazů toho, 
co je to církev. V tuto chvíli o Letnicích, 
50 dní po vzkříšení Pána Ježíše, vznikla 
viditelně jeho nevěsta, církev.

Jak se člověk stane součástí 
církve?

Na to existuje řada různých názorů. 
Velmi rozšířené je mínění, že člověk se 
dostane do církve křtem – proto ta sna-
ha křtít malé děti, aby byly zachráněny. 
Ale Bible neříká, že křest nás zachrání 
pro věčnost a zajistí nám „nesmrtelnou 
duši“. Někteří zase počítají se zápisem 

do církevní matriky, jiní se domnívají, 
že víru a příslušnost k církvi dědí po 
svých rodičích. Další si myslí, že se stá-
váme členy církve pro svůj bezúhonný 
život, naplněný dobrými skutky. Pro 
jiné je vstupem do církve konfirmace 
nebo biřmování, nebo to, že bratři něko-
ho „připustí“ k Večeři Páně. Ale to vše 
nemá v Bibli oporu.

Bible říká zcela stručnou a jednodu-
chou větou, kdo se do církve dostane: 
„Pán denně přidával k jejich společen-
ství (některé překlady uvádí přímo 
„církvi“) ty, které povolával ke spáse.“ 
(Sk 2,47) Tím, kdo přidává jednotlivé 
lidi do církve, je tedy sám Pán Ježíš. 
Proto v Janově evangeliu může říci: „Já 
jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo ne-
přichází k Otci než skrze mne.“ (J 14,6) 
Proto může právě Petr o letnicích v den 
vzniku církve říci lidem, kteří se ptají, 
co mají dělat, aby byli zachráněni: „Ob-
raťte se a každý z vás ať přijme křest ve 
jménu Ježíše Krista na odpuštění svých 
hříchů, a dostanete dar Ducha svaté-
ho.“ (Sk 2,38) Proto týž Petr říká před-
stavitelům židovského národa, kteří je 

vyšetřovali pro uzdravení chromého 
od narození: „Ježíš je ten kámen, který 
jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal 
kamenem úhelným. V nikom jiném není 
spásy; není pod nebem jiného jména, 
zjeveného lidem, jímž bychom mohli být 
spaseni.“ (Sk 4,11.12) Ježíš je tím, kdo 
zachraňuje, Ježíš je tím, kdo přidává do 
církve. A přidává tam pouze ty, které 
povolává ke spáse – tedy pouze lidi za-
chráněné, spasené, či chcete-li dle Bible, 
znovuzrozené. K novému životu je třeba 
nové narození. Tak to kdysi řekl Pán Je-
žíš Nikodémovi: „Amen, amen, pravím 
tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže 
spatřit království Boží.“ (J 3,3) Na tom-
to principu se nic nezměnilo. Pán Ježíš 
je těmi dveřmi do nebeského ovčince: 
„Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, 
bude vcházet i vycházet a nalezne pas-
tvu.“ (J 10,9) Jiná cesta, jak se stát sou-
částí církve Kristovy, není.

Nejvyšší autorita v církvi
Není to papež, patriarcha, žádný člo-

věk, ani nějaké grémium. Nejvyšší auto-
ritou – hlavou církve – je Pán Ježíš sám. 
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toMáš pala

Tak nás o tom ujišťuje celá řada míst 
Nového zákona. „Všechno podrobil pod 
jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou 
hlavou církve, která je jeho tělem, plnos-
tí toho, jenž přivádí k naplnění všechno, 
co jest.“ (Ef 1,22.23) Podobně to je zo-
pakováno ještě v Ef 4,15.16; 5,23 a také 
v Ko 1,18 a 2,10. Zejména slova „On je 
hlava, z něho roste celé tělo, pevně spo-
jené klouby navzájem se podpírajícími, 
a buduje se v lásce podle toho, jak je 
každé části dáno,“ (Ef 4,15.16) ukazuje, 
že mezi hlavou a jednotlivými údy je 
přímé spojení. Orgány těla jsou řízeny 
přímo pokyny z hlavy prostřednictvím 
nervů, nejsou tam další mezičlánky, 
pokud pomineme vzájemnou podpo-
ru a spolupráci jednotlivých orgánů. 
Mezi hlavou a tělem není žádný řídící 
mezičlánek. „Je totiž jeden Bůh a jeden 
prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk 
Kristus Ježíš.“ (1Tm 2,5) Není třeba žád-
ných dalších prostředníků a přímluvců, 
ať lidí, andělů či svatých.

Organismus nebo organizace?
K charakteristickým prvkům bratr-

ského hnutí patřilo tvrzení, že církev 
je organismus, ne organizace. S tím 
lze plně souhlasit. Vzhledem k tomu, 
k čemu Bible církev připodobňuje (ob-
raz těla, pole, stavby, domu Božího, aj.), 
je ale zřejmé, že je vysoce organizovaná, 
že to není chaos, kde by si mohl dělat 
každý, co by sám uznal za vhodné. To 
platí zejména o obrazu těla, kdy velmi 
záleží na přesné koordinaci jednotli-
vých orgánů, aby mohlo fungovat. Pla-
tí to i o stavbě – stavbyvedoucí určuje, 
kdo má co dělat a za co je kdo odpověd-
ný. Totéž platí o poli – hospodář určuje, 
kde se má co zasít, kdy se má sít, kdy 
se má kultivovat a kdy se má sklízet. 
Na jednotlivých pracovnících je, aby se 
jeho pokyny řídili.

Má mít církev nějaké struktury? 
A jaké?

Jako vysoce organizovaný organismus 
se církev neobejde bez struktur. Není to 
ale členění na duchovenstvo a laiky, jak 
to chápou mnozí lidé, toto rozlišení Bib-
le nezná. Bible zná po organizační strán-
ce jen tu nejnutnější strukturu – hovoří 
o starších (presbyteros), či dohlížitelích 
(episkopos), což je zřejmě dvojí název 
pro tutéž funkci. Co je důležité, Bib-
le hovoří o starších v množném čísle, 
a to i v jednotlivých místních sborech. 
Nejde tedy o výlučnou službu jednoho 

člověka. To jsou autority, které zajišťují 
vedení církve. Nemají ale zvláštní pra-
vomoci. Jasně to vyjadřuje Petr: „Star-
ší mezi vámi napomínám… Starejte 
se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne 
z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh 
žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou 
ochotou, ne jako páni nad těmi, kdo jsou 
vám svěřeni, ale buďte jim příkladem.“ 
(1Pt 5,1-3)

Dále Bible hovoří o diakonech (dia-
konos = služebník), o bratřích (případ-
ně i sestrách), kteří jsou v jednotlivých 
sborech vyčleněni k zajištění určitých 
praktických služeb. Vzorem ustanovení 
diakonů je příběh o zajištění obživy pro 
vdovy v první církvi (viz Sk 6,1-6). Jaké 
mají mít starší či diakoni vlastnosti, to 
popisuje obšírně 1Tm 3,1-13; Tt 1,5-9).

Bible dále hovoří na více místech 
(např. Ř 12,6-8; 1Ko 12,7-11.28; Ef 4,11-
13; 1Pt 4,10.11) o duchovních darech 
v církvi – jimi jsou obdarováni a vystro-
jeni bratří a sestry k tomu, aby mohli 
sloužit druhým, ne k tomu, aby se těmi-
to dary pyšnili. Na tuto vzájemnou služ-
bu klade Bible velký důraz – zřetelně to 
vyplývá z obrazu církve jako těla, kdy 
jsou na sobě jednotlivé orgány závislé 
a jedni druhé potřebují.

Proč potřebujeme církev 
i v dnešní době?

Církev v průběhu dějin mnohoná-
sobně zklamala, selhání jsou odhalo-
vána i v poslední době (např. zneuží-
vání dětí apod.). Zklamala po všech 
stránkách. Není divu, že pro mnoho 
lidí je tudíž přežitkem a přistupují k ní 
přinejmenším s despektem. Její členo-
vé, místo aby považovali „jedni druhé 
za důstojnější sebe“, propadli vidině 
kariéry a moci. Církev místo „pokladů 
v nebi“ začala shromažďovat majetek 
na zemi. Místo lásky k lidem zde na-
stoupily vymezování až nenávist k jinak 
smýšlejícím, vedoucí až k jejich fyzické 
likvidaci. Křižácká tažení a války mezi 
„křesťany“, pálení „kacířů“, inkvizice, 
nezřízený život církevních představitelů 
včetně některých papežů, krytí váleč-
ných zločinců, a dodnes se projevující 
sexuální excesy jejich vůdců – to vše na 
církev vrhá velmi špatné světlo. To jsou 
skutečnosti, které nelze bagatelizovat 
a které se nedají se omlouvat. Můžeme 
je jen pokorně přiznat a taktně připo-
menout, že to není církev, kterou měl 
na mysli Kristus.

Církev však přesto vždy měla a má 

v životě křesťanů nezastupitelné místo. 
Bratr Milan Michalko st. na jednom ze 
shromáždění starších uvedl tři praktic-
ké role, které má zdravá biblická církev 
splňovat. Má být:

a) Sanatoriem
Za všech dob, a o dnešní to platí o to 

více, je jak v církvi, tak mimo ni spoustu 
zraněných lidí, kteří potřebují pomoc. 
Jde zejména o zranění duše, ztrátu na-
děje, naprostou bezmoc. Úkolem círk-
ve je takovým lidem pomáhat, stejně 
jako má pomáhat podle svých možností 
i vyloučeným lidem ve svém okolí. Je 
místem, které může tyto zraněné lidi 
pozvednout a dodat jim chuť i sílu jít 
životem dál s důvěrou, že Pán Bůh je 
provede za všech okolností. Jsme si toho 
vědomi? Najdou tito zranění v našem 
společenství pomoc a oporu? V biblické 
církvi tak tomu vždy bylo.

b) Porodnicí
Cílem církve je vždy vést lidi ke 

Kristu, k jeho odpuštění, k záchraně, 
k tomu, aby se lidé mohli „znovuzro-
dit“. Církev není sociální ústav, který 
by se staral jen o tělesné blaho lidí – jde 
mu o jejich duše, o jejich záchranu pro 
věčnost. Jde o to, aby „Pán mohl přidá-
vat církvi ty, kteří jsou spaseni“. A o du-
chovní novorozeňata je třeba se starat. 
Krmit je s láskou mlékem Božího slova 
a dbát na jejich další potřeby (společen-
ství, sdílení, výchovu atd.)

c) Výcvikovým táborem
Stejně jako v běžném životě je třeba 

vést děti k samostatnosti, aby další ge-
nerace mohla pokračovat. Proto křes-
ťané potřebují společenství církve. Tam 
se učí, jak být světlem pro druhé. Ale 
oni tam trvale nezůstávají. Tento výcvi-
kový tábor mají opustit, jít do celého 
světa a plnit poslání, které jim Pán dal 
při svém odchodu – zvěstovat evan-
gelium všem lidem. Jednou z velkých 
chyb křesťanů je jejich „uzavření se do 
ghetta“ stejně smýšlejících. To Pán Je-
žíš nechtěl a nechce, tak vznikají sekty 
s nejhoršími projevy. Samozřejmě, bě-
hem života se křesťané pravidelně vrací 
do své „základny“, ale jen proto, aby se 
povzbudili a načerpali nové síly a inspi-
raci, než zase vyjdou sloužit všem po-
třebným.

Je naše společenství takovou církví? 
Pokud ne, co je třeba změnit?
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úvaha

Jana čížová

Navečer, na rozlúčku pred spaním, 
mi zvykne zatelefonovať otec. Pred pár 
dňami ma okrem priania dobrej noci 
chcel upozorniť, že do rána sa ochla-
dí a možno príde aj mráz. Každý večer 
totiž pozerá predpoveď počasia. A tak 
sme na chvíľu zauvažovali, že či nepôj-
deme ráno sneh odhadzovať? A potom 
sme sa na tom spoločne schuti zasmiali. 
Na kopy snehu, ktoré by bolo treba od-
hŕňať, je predsa len trochu zavčasu (je 
polovica septembra). Mám rada takéto 
chvíle, keď sa otec smeje, keď môžeme 
spoločne žartovať, lebo posledné roky 
musí žiť neľahký život.

Nakoniec sme sa dohodli, že ráno si 
opäť zavoláme a zhodnotíme meteorolo-
gickú situáciu. Samozrejme, žiaden veľ-
ký sneh sa nekonal, snehuliak sa stavať 
nebude a ani guľovačka zatiaľ nehrozí. 
Minulú zimu nám guľovačku znemož-
nila covidová karanténa, ale dva roky 
dozadu sme si to v snehu veru pekne 
užili. :)

No keď už hovorím o prichádzajúcej 
zime, musím priznať, že vo mne nevyvo-
láva len úsmev ale aj obavy. Začiatkom 
minulého roku som mala nepríjemný 
úraz spôsobený pádom na zľadovate-
nom chodníku. Dlho som sa z neho zo-
tavovala a do dnešného dňa cítim chve-
nie v žalúdku, keď po tomto chodníku 
kráčam. Cítim trochu úzkosť z toho, že 
sa môže znova niečo prihodiť. Občas 
premýšľam, čo nám ďalšia zima prine-
sie, či znova nejaké nepríjemnosti alebo 
ju zvládneme bez úrazu?

V poslednej dobe na mňa dolieha 
viacero nepríjemných vecí, ktoré mi 
spôsobujú stres, nepokoj, možno úz-
kosť a občas aj hnev alebo slzy… To mi 
pripomína myšlienky z jednej knihy1. 
Autor v nej hovorí práve o takýchto 
ťaživých pocitoch a o nádeji. Čitateľa 
knihy opakovane vracia k otázke: Komu 
dôveruješ, do koho alebo čoho vkladáš 
svoju nádej? Spolu s tým pripomína, že 
príčinou našich strachov, nepokoja, sĺz, 
sklamaní a beznádeje býva fakt, že nič 
na tomto svete nebolo stvorené tak, aby 
1 Edward T. Welch: Deprese – vzhlédnout ze 

tmy

váhu našej nádeje 
unieslo. Ak budeme 
dúfať vo veci okolo 
nás alebo v ľudí ale-
bo v samých seba 
a svoje schopnosti, 
časom vždy narazí-
me a naše nádeje sa 
rozsypú.

Jedinou alterna-
tívou, kam môže-
me bezpečne svoju 
nádej vložiť, je Boh 
sám. On jediný do-
káže všetky naše ná-
deje uniesť. Otázkou 
je, či som ochotná 
prijať túto výzvu: 
úplne sa spoľahnúť 
na Boha a pustiť 
sa všetkého, čoho 
som sa doteraz tak 
kŕčovito držala. 
Odovzdať sa Mu 
v dôvere, že On sa 
postará, On naplní 
všetky moje potre-
by, tie telesné aj tie 
v duši, v srdci. Dôve-
rovať Mu bez ohľadu 
na to, či mi dopredu 
ukáže spôsoby, aký-
mi moje potreby na-
plní, alebo ma nechá trpezlivo si počkať 
na výsledok.

Takáto zmena myslenia sa nedá usku-
točniť zo dňa na deň. Je to proces, treba 
sa tomu naučiť, ale vynaložená námaha 
určite stojí za to. Boh ma už mnoho-
krát presvedčil, že je naozaj mocný, že 
Ho nič nezaskočí a nič nie je nad Jeho 
sily. A predovšetkým ma neustále zno-
va presviedča o tom, že je láskavý, že 
ma má rád. Nemám na mysli takú tú 
„všeobecnú“ lásku, že Boh miluje svet, 
svoje stvorenie. V poslednej dobe mi 
viac ako inokedy pripomína, že má rád 
mňa osobne. Kvôli mne obetoval svoj-
ho Syna, kvôli mne urobil mnoho ďal-
ších vecí a nech sa v mojom živote deje 
čokoľvek, stojí stále pri mne. Mám ťa 
rád – tieto tri slová mi neustále vkladá 

do mysle a stavia pred oči. A ja sa krok 
za krokom učím dôverovať Mu, prijímať 
tieto Jeho slová a postupne spoznávať, 
čo znamenajú v praxi.

A mimochodom, skúšali ste niekedy 
čítať Bibliu cez tento filter – pozerať 
na jej slová s vedomím, že Boh má rád 
práve vás osobne? Že robí mnoho vecí 
práve pre vás a kvôli vám? Že sa skláňa 
priamo k vám a chce uzdraviť a naplniť 
vaše srdce? Že On rád a bezpečne pone-
sie práve tú vašu nádej? Keď som ju za-
čala čítať takýmto spôsobom, začali sa 
predo mnou vynárať mnohé veci, ktoré 
mi predtým unikali alebo mi pripadali 
nie až tak dôležité, nie určené mne. Bib-
lia začala ku mne hovoriť oveľa osobnej-
šie.

Kam vkladáš svoju
nádej?
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A co prarodiče?
Chceme-li hovořit o rodině, pak kromě 

vlastní rodiny (otec, matka, děti) určitě 
musíme zmínit i další příbuzné - strýce 
a tety, bratrance a sestřenice… A také 
nemůžeme pominout prarodiče (dědečky 
a babičky). I ti mají na chod rodiny neza-
nedbatelný vliv, který může být jak pozi-
tivní, tak i negativní.

Rád bych se s vámi podělil o své zku-
šenosti jako děda. Do důchodu jsem šel 
spolu s manželkou ve věku, kdy byla 
naše vnoučata ještě malá. Naše nejstarší 
vnučka byla zejména v první třídě hod-
ně nemocná. Její maminka je učitelkou, 
tak nemohla být s malou trvale doma. 
Ani otec, který musel jezdit často na 
služební cesty, nemohl o děti pečovat. 
Občas si také budoval ve školce svou 
imunitu vnouček z Olomouce, který 
pak končil často doma s teplotou. A tak 
nezbývalo, než aby nastoupili prarodi-
če, kteří již pracovní závazky neměli. 
Byly i situace, kdy děda byl na jednom 
místě a babička na jiném. Dodnes má 
dcera občas řekne, že „funkční prarodiče 
jsou nad zlato“. To je pro mne velké vy-
znamenání.

Třebaže byla moje vnučka hodně ne-
mocná a zameškaných hodin ve škole 
měla hodně, byla v hodnocení nejlep-
ší ve třídě. Přitom jsem ji nijak zvlášť 
netrápil. Pouze ve chvílích, kdy jí bylo 
lépe, jsme si hráli na školu. Se vším, 
i s přestávkami ve vyučování. Ona byla 
paní učitelkou a já žákem se jménem 
„Tomáš Fuk“. Dokonce mi vlastnoruč-
ně vyrobila žákovskou knížku a tam mi 
zapisovala známky. Musel jsem psát 
úkoly a ona mi hledala a opravovala 
chyby (které jsem tam záměrně udělal). 
S mým vysvědčením to moc valné neby-
lo, ale jí to v učení pomohlo, aniž by si 
byla vědoma, že se vlastně učí. A když 
jí bylo právě špatně, měl děda dostatek 
práce se zajištěním oběda a podobně.

Zažil jsem se svými vnoučaty velmi 
krásné období, které se už nikdy nevrá-
tí, ale na které s manželkou často a rádi 
vzpomínáme. Musel jsem na jejich po-
vely chodit spát a zase vstávat, jít do 
školy a podobně. Jenže mezi ulehnutím 
ke spánku a k budíku to trvalo tak mož-
ná dvě minuty, takže jsem byl večer po 
takové službě rád, že jsem doma skuteč-
ně ulehl. Přesto to stálo za to. Mezi námi 

a dětmi se vybudovaly krásné vztahy, 
které jsem popsal i v některých svých 
vzpomínkách. Nikdy nezapomenu na 
jejich „moudrá slova“ a upřímná dět-
ská přirovnání. Samozřejmě, postupem 
času se tyto krásné chvíle stávaly vzác-
nějšími, když z děvčátek se staly slečny 
a vnuk je už zase téměř „hotový“ chlap. 
Z původně uznávaného „dědy Googla“ 
se postupem času stal obyčejný „mi-
moň“, který toho k jejich velkému pře-
kvapení spoustu neví. Děti jsou v tomto 
ohledu velmi upřímné. Ne, že by nás ta 
dorůstající generace odepsala, ale má 
své oprávněné zájmy a žije ve svém svě-
tě, který je tak odlišný od toho, co jsme 
prožívali my. Samozřejmě, někdy jsou 
překvapeni, jako moje vnučka, která 
se táty ptala: „Tati, a jaký jsi měl mobil, 
když jsi byl malý?“ To důležité ale je, 
že se tak vybudovaly hezké a přátelské 
vztahy důvěry, které přetrvávají.

Vliv křesťanských prarodičů na vnou-
čata může být větší, než si myslíme – 
a je v tom, jak se chováme. Vzpomí-
nám na jednu událost, kdy vnučka byla 
sama s druhým dědou, který je nevěřící 
a který občas používá i vulgární slova. 
Jednou chtěl být před vnučkou sluš-
ný, a tak použil odlehčovací výraz „do 
Prčice“. Dívenka se na něho podívala 
a řekla mu: „Tvoje je do prdele…“, a do-
dala: „do Prčice je moje!“ Jako prarodi-
če můžeme s dětmi hovořit o spoustě 
věcí, včetně Boží lásky, zcela přirozeně 

a automaticky. Příkladem můžeme být 
i tím, že se s nimi modlíme před jídlem 
a při podobných příležitostech.

Při té své starosti a péči o vnouča-
ta jsem si uvědomil, že to však kromě 
náročných, ale zato krásných chvil má 
i svá nebezpečí. Například v tom, že 
vnoučata vynalézavě hledají cestičky, 
jak dosáhnout svého. Dobře vědí, že 
prarodiče jsou daleko velkorysejší a pří-
stupnější než rodiče. A tak se pokouší 
u nás dosáhnout toho, co by jim rodi-
če nedovolili. Snažil jsem se důsledně 
vždy zjistit, co na to rodiče. A přes to 
nejel vlak. Protože když povolíme dě-
tem to, co rodiče ne, sice jim uděláme 
krátkodobou radost, ale ve skutečnosti 
jim prokážeme medvědí službu. Nau-
číme je obcházet autority. A tak jsem 
dětem říkával: „Víš, maminka (tatínek) 
s tím nesouhlasí. A tady se musíme řídit 
jimi! Nezlob se, ale to ti dovolit nemohu! 
Oni za tebe nesou odpovědnost, ne já!“ 
A je to tak – my máme svá vnoučata pro 
radost a potěšení, ale oni za ně odpoví-
dají. My si odjedeme spokojeně domů 
a odpočineme si, ale oni o ně musí pe-
čovat stále. Pamatujme na to!

Dalším takovým nebezpečím je, že 
jako rodiče si někdy myslíme, že mů-
žeme dál ovlivňovat své děti jako dříve, 
když byly u nás doma! Zapomeňme na 
to! Jsme-li u našich dětí a svěřili-li nám 
k péči vnoučata, jsme na návštěvě u sa-
mostatných lidí. Není na nás, abychom 
je poučovali, co a jak mají dělat, jak si 
mají postavit nábytek, jak mají vyma-
lovat apod. Je to jejich domácnost, ne 
naše! A už vůbec ne zjišťovat, kde co 
mají! Jsme zde jen hosté! Můžeme si 
o lecčem myslet své, ale vyvarujme se 
toho, abychom jim to říkali, a už vůbec 
ne v přítomnosti vnoučat. Tak si jen na-
rušíme vzájemné vztahy! Biblická zása-
da je, aby muž „opustil rodiče a držel se 
své ženy“. Samozřejmě to platí i opačně 
pro ženy. Ale stejně důležité je, aby ro-
diče své děti s důvěrou v Boží ochranu 
„propustily“ a nechaly je žít v jejich od-
povědnosti. To, co jsme zanedbali my, 
stejně už nenapravíme. Jsme-li s něčím, 
co je podle nás důležité, nespokojeni, 
můžeme to taktně ve vhodnou chvíli 
říci, ale jen jednou. Pak už nám nezbý-
vá, než se za ně modlit, aby je Pán vedl 
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ondra šiMik

V tomto kvízu se zaměříme na rodin-
né vazby, resp. souvislosti s tématem 
rodiny. Najdete v Bibli správné odpo-
vědi na všecky otázky? K odpovědím 
připojte také biblický citát, kde se o tom 
píše. Vaše odpovědi můžete zaslat na 
email: ondrej.simik@seznam.cz do 
28. 2. 2022. Z došlých správných odpo-
vědí vylosujeme 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 uveřej-
níme v dalším čísle.

Otázky:
1. otázka
 Kde se v Bibli píše o tom, že když 

člověk uvěří Ježíši, bude jeho ne-
přítelem dokonce i jeho vlastní ro-
dina?

2. otázka
 Jak se jmenovalo 5 dcer (vdaly se 

za své bratrance) muže, který ze-
mřel za putování Izraelců na pouš-
ti, a dožadovaly se podílu půdy 
v zemi zaslíbené?

3. otázka
 Jak se jmenoval Barnabášův brat-

ranec, který pozdravoval v Pavlově 
dopise věřící v jednom ze sborů 
v Malé Asii, který založil Epafras 
a apoštol Pavel v tomto sboru 
(pravděpodobně) nikdy nebyl?

4. otázka
 Jak se jmenovala babička blízkého 

spolupracovníka apoštola Pavla, 
kterému Pavel napsal dva ze svých 
dopisů?

5. otázka
 Kolik bojeschopných mužů na zá-

kladě sčítání lidu na Sinajské pouš-
ti bylo k dispozici v izraelském ná-
rodě z pokolení Judova?

6. otázka
 Jak se jmenoval Saulův strýc, jehož 

syn byl zároveň velitelem Saulovy 
armády?

7. otázka
 Kdo je nazýván „ozdobou synů“ slo-

vy moudrého krále?

8. otázka
 Jak se jmenovala dcera Fanuelova 

z pokolení Ašerova, která se doži-
la vysokého věku, ale v manželství 
žila jen 7 let?

9. otázka
 Bůh stíhal vinu Izraelců, kteří jej 

nenáviděli, až do čtvrtého pokolení. 
Do kterého pokolení (minimálně) 
prokazoval milosrdenství potom-
kům těch, kteří jej milovali a jeho 
přikázání zachovávali?

10. otázka
 Který muž dostal příkazem od Hos-

podina, že má mít děti s prostitut-
kou?

Správné odpovědi z minulého 
čísla (3/2021)

1) LEŽ - byla to Jáel (Soudců 4, 21)
2) PRAVDA - (Genesis 3,7)
3) LEŽ - 12 pramenů a 70 palem 

(Exodus 15,27 nebo Numeri 33,9)
4) LEŽ - Matěj (Skutky apoštolů 1,26)
5) LEŽ - Benjamínovi (Jozue 18,21)
6) PRAVDA - (Skutky apoštolů 19,19)
7) PRAVDA - (Píseň písní 1,15 nebo 

4,1)
8) LEŽ - 205 let (Genesis 11,31-32)
9) LEŽ - byl to prorok Jeremjáš (Je-

remjáš 38,6)
10) PRAVDA - (Zjevení 4,4)

Na otázky kvízu z minulého čísla 
(3/2021) správně odpověděli: Ľuba 
Gschwengová z Pezinka a Jana a Lubo 
Marhoferovi z Martina. Gratulujeme 
a zasíláme ceny!

Rodinný kvíz

toMáš pala

k sobě. To ostatně máme dělat trvale – 
jako Job obětoval za své děti.

A ještě jedna připomínka, ale také 
důležitá. Nepřehánějme na druhou 
stranu pomoc svým dětem. V žádném 
případě se nevnucujme. A také jim ne-
umetejme cestičku, aby si mohli sami 
bezstarostně užívat, zatím co my pone-
seme břímě jejich odpovědnosti. Oni 
nesou odpovědnost za své děti. Přehna-
ná starostlivost o své děti s rodinami 
pak může vést k tomu, že to budou po-
važovat za samozřejmost, a protože ne-
budou mít žádné starosti, tak se otevře 
cesta k pokušení a ke zlému. Aby naše 
péče a láska o děti s vnoučaty nebyla 
nakonec v krajním případě příčinou je-
jich rozvodu!

Ještě bych se rád podělil o jednu zku-
šenost. Když můj vnuk dorostl do pu-
berty, chtěl po mně, abych mu vyprávěl 
„blbosti“. Velmi ho bavilo, když jsem 
si vymýšlel různé hlouposti, jako třeba 
metro z Olomouce na Vsetín s koneč-
nou stanicí na kopci Čup, nebo o tram-
vajích na vodní pohon a podobně. 
Upřímně se přiznám, že jsem přitom 
trochu měl takové mrazení v zádech. 
Jako křesťan jsem si uvědomoval, že ne-
seme odpovědnost za každé „prázdné 
slovo“ – a tohle mi připadalo jako typic-
ký příklad. Měl jsem dilema – udržovat 
hezký a přátelský vztah s vnoučkem, 
anebo se chovat „křesťansky“. Rozhodl 
jsem se pro to první a v modlitbě jsem 
to svěřil Pánu. Vnuk z toho samozřej-
mě po čase vyrostl, ale ten hezký vztah 
nám zůstal. Máme se opravdu a upřím-
ně rádi. Vidím to i v tom, že je ochoten 
se mnou bydlet na pokoji při pobytu 
o prázdninách, i když by mohl bydlet 
se svými vrstevníky.

Milí dědové a babičky! Pokud můžete, 
využijte příležitosti být se svými dětmi 
a vnoučaty. Zejména, pokud jsou malí 
a dovedou ocenit vaši pomoc! Obohatí-
te tak svůj i jejich život o mnohé hezké 
zážitky. Na ty pak budete později, až se 
situace změní, rádi a s láskou vzpomí-
nat. A zažijete také to, co já s manžel-
kou. Kdykoliv něco potřebujeme, jsou 
naše děti těmi, kdo ochotně pomohou. 
Mnohdy si říkám, že si tak hodné, 
ochotné a vstřícné děti vůbec nezaslu-
huji!

Byl bych moc rád, aby to byla i vaše 
zkušenost!
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David Zeisberger
– apoštol indiánůV letošním roce bylo jedno „kulaté“ 

jubileum: před 400 lety se narodil je-
den z význačných misionářů Obnovené 
jednoty bratrské, známé také jako „Mo-
ravští bratří“. Ti působili v 18. století 
téměř na celém světě. Ze svého středis-
ka v Herrnhutu (Ochranově) na panství 
hraběte Mikuláše Zinzendorfa se rozešli 
do celého světa: do Karibiku, Grónska, 
jižní Afriky, na Labrador, do Indie… 
a také do severní Ameriky mezi Indiány. 
Právě zde prožil David Zeisberger více 
než 60 let. Víte, že se znal s náčelníkem 
Velkým Hadem – Čingašgúkem - z knihy 
Poslední mohykán?

Z moravského městyse do Saska
David Zeisberger se narodil 7. břez-

na 1721 v Suchdolu nad Odrou (tenkrát 
to byl Zauchenthal) v rodině tajných 
nekatolíků, někdejších členů Jednoty 
bratrské. Ti se zde scházeli a vzdělávali, 
avšak protireformační úsilí je velmi du-
silo. V roce 1723 navštívil Suchdol tesař 
Kristián David ze Ženklavy, který se se-
tkal se saským hrabětem Ludvíkem Zin-
zendorfem, ten přislíbil pro pronásledo-
vané nekatolíky útočiště na svém pan-
ství. Zeisbergerovi rodiče prodali v roce 
1726 svůj statek a odešli před proná-
sledováním ze strany katolické církev-
ní i světské vrchnosti do Herrnhutu 
(Ochranova) v Sasku na panství zmíně-
ného hraběte. O okolnostech odchodu 
z Moravy do Herrnhutu se může zájem-
ce dočíst ve velmi čtivé a zajímavé knize 
„Moravané“1 a také v životopise Mikulá-
še Ludvíka Zinzendorfa.2 V Herrnhutu 
došlo k duchovnímu probuzení. Věřící 
bratři pak došli k názoru, že si svou víru 
nemají nechávat pro sebe, ale mají ji 
nést dál. Davidovi rodiče se v roce 1736 
odstěhovali jako jedni z prvních misi-
onářů Moravských bratří do anglické 
kolonie Georgie (dnes stát USA). Mladý 
David však zůstal v Evropě k doplnění 
studia. Hrabě Zinzendorf si mladého 
muže oblíbil a vzal ho do Nizozemska, 
kde právě Obnovená jednota bratrská 
zakládala osadu Herrendyk.

1 Radim Kalfus, Leontina Mašínová: Mora-
vané, Rada Jednoty bratrské v ÚCN Praha, 
1967.

2 Weinlick, John R.: Hrabě Zinzendorf, Stefa-
nos Jindřichův Hradec 2000,

Sám do Ameriky za rodiči
David byl jazykově velmi nadaný, 

brzy se naučil holandsky a pracoval zde 
jako poslíček. Moc se mu ale v Holand-
sku nelíbilo a po jednom konfliktu asi 
v roce 1738 utekl a dostal se do Ameri-
ky ke svým rodičům v moravské komu-
nitě Savanah v Georgii. Spolu s rodiči 
pak putoval po Americe. V roce 1739 
se přestěhovali do Pensylvánie, kde asi 
120 km od New Yorku Moravští brat-
ří (Moravian Brethren) založili osadu 
Bethlehem, jakousi obdobu saského 
Herrnhutu. Jazykově nadaný David se 
rychle naučil řadu indiánských jazy-
ků – zvládl dokonale mohavský jazyk 
a kromě toho se naučil mluvit plynně 
dialekty kmene irokézských Onondagů, 
Mohykánů, Munsíjů a Odžibvejů. Své 
znalosti si nenechával pouze pro sebe. 
Pracoval na anglicko-mohavském slov-
níku. To jej spolu s jeho osobním přátel-
ským postojem k indiánům předurčova-
lo k práci misionáře.

Počátky v divočině
Moravští bratří pochopili, že se mi-

sie v oblastech, kde bydlí běloši, dělat 
nedá. Bylo to zejména proto, že běloši 
indiánům prodávali alkohol – „ohnivou 
vodu“, aby pak výměnou získali levně 
vzácné kožešiny, které Indiáni lovili. 
To dělalo vzhledem k tomu, že indiáni 
na rozdíl od bělochů špatně odbourá-
vají alkohol, velké problémy. Proto šli 
dál na západ do divočiny mezi ně, do 
oblasti Velkých jezer na dnešních hra-
nicích mezi USA a Kanadou (jezera 
Michiganské, Hurónské, Érijské a Ontá-
rio). Zakládali tam osady. Bylo to velmi 
daleko od civilizace, nedalo se tam nic 
nakoupit, vše potřebné si museli přivézt 
s sebou. David strávil velkou část svého 
života v takovýchto poměrech.

Po svém ordinování na kněze Morav-
ské církve (r. 1749) se stal misionářem. 
Pracoval mezi indiány kmene Lena-
pů (Delawarů) v Pensylvánii. Hned na 
počátku se však setkal s nesnázemi, 
tentokráte ze strany konkurenčních 
křesťanských společenství. Ty obvi-
ňovaly moravské bratry, že jsou tajní 

agenti Francouzů z Kanady, či dokonce 
papeženci. A tak první Zeisbergerova 
cesta s misionářem Frederickem Po-
stem skončila v newyorském vězení. 
Ke konfliktu přispělo i to, že obhajoval 
práva domorodých indiánů a pro jeho 
úsilí založit bílé a domorodé komunity 
Moravské církve v jižním Ohiu. Po pro-
puštění z vězení pak provázel biskupa 
moravských bratří Spangenbergra ne-
prostupnou divočinou do Onondagy, 
hlavního města Irokézské konfederace. 
Indiáni si vyslance moravské církve vá-
žili. Jako výraz sympatií je adoptovali 
a přijali do želvího klanu irokézského 
kmene Onondagů.

David Zeisberger se snažil indiánům 
pomáhat všestranně. Dokázal vybrat 
vhodné místo k založení osady na ze-
lené louce poblíž vody. Postavili tam 
několik vigvamů z kůry a kůží a založili 
tam i políčka. Vedl indiány k tomu, aby 
se naučili pěstovat plodiny, aby měli 
zásoby na zimu a nebyli odkázáni jen 
na to, co uloví. Později si začali budo-
vat i trvalejší obydlí – tehdy obvyklé 
dřevěné sruby. A přitom jim zvěstoval 
evangelium o Kristu. Indiáni se víře 
nebránili, řada z nich se stala křesťany 
a nechávali se pokřtít. Přitom to nebylo 
ani v nejmenším idylické. Kromě těžké 
fyzické práce zde hrály velkou roli neu-
stálé války.

Britsko-francouzské střety 
o vládu nad oblastí Kanadských 
jezer

Nejprve to byly koloniální střety mezi 
Angličany a Francouzi (sedmiletá vál-
ka v letech 1756-1763). Do těchto válek 
byly zataženy i indiánské kmeny poblíž 
kanadských jezer. Jaká tehdy byla situ-
ace, je možno si přečíst plasticky v kni-
hách dobrodružné indiánské literatury 
spisovatele Jamese Fenimore Coopera.3 
V roce 1755 zaútočili na misijní obec 
Gnadenhütten4 v Pensylvánii indiáni, 
3 Cooper, James Fenimore: Poslední Mo-

hykán, Stopař, Lovec jelenů – pentalogie 
příběhy Kožené punčochy.

4 Protože „Moravští bratří“ byli většinou 
etnicky Němci, není divu, že naprostá vět-
šina založených osad nese německé názvy.
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kteří spolupracovali s Francouzi, proto-
že pokládali moravské bratry za Brity. 
Došlo k velké tragédii, při níž bylo po-
vražděno jedenáct bělochů včetně dvou 
žen a nemluvněte. Sám David Zeisber-
ger si zachránil život útěkem. Během 
těchto válek indiánští křesťané opouš-
těli své osady v kritických oblastech 
a stahovali se do blízkosti Bethlehema, 
kde byli poměrně v bezpečí. Po skonče-
ní válek mezi Brity a Francouzy se pak 
v misijní práci pokračovalo.

V roce 1763 se vrátil k Delawarům 
do Pensylvánie a Ohia. Ve Wyoming-
ském údolí založil na řece Susquehan-
ně první misijní stanici. V témže roce 
ovšem vypuklo Pontiacovo5 povstání 
domorodého obyvatelstva proti Britům 
po vítězství v anglicko-francouzské vál-
ce v oblasti Velkých kanadských jezer. 
Toto povstání bylo velmi kruté z obou 
stran. Indiáni vraždili a mučili zajatce 
k smrti, Britové se snažili vyhubit in-
diány nákazou neštovic. Toto povstání 
znamenalo velké ztráty na životech na 

5 Pontiacovo povstání – viz https://
cs.wikipedia.org/wiki/Pontiacovo_povstá-
ní

obou stranách. Toto povstání, které po-
stihlo i Wyomingské údolí, skončilo až 
dohodou Pontiaca s Brity v roce 1766 
a donutilo obyvatele nově vzniklé osady 
utéci. Opuštěnou osadu pak vyplund-
rovali bojovníci. Když došlo ke smíru, 
indiáni se s Zeisbergerem vrátili na Sus-
quehannu, kde vybudovali novou misij-
ní stanici Friedenshütten.

Angličtí kolonisté však zabírali stále 
další půdu a indiány vytlačovali dál na 
západ. Zeisberger však své svěřence 
následoval. V roce 1768 založil misijní 
stanici Friedenstadt u řeky Beaver na 
hranicích Ohia. V roce 1772 nejvyšší 
rada Delawarů vyzvala Zeisbergera, aby 
na jejich území založil misijní osadu. 
Tak vnikl Schönbrunn na břehu reky 
Tuscarawas.

Boje o americkou nezávislost
Pak přišla další pohroma – boj o ame-

rickou nezávislost. V letech 1775-1782 tr-
vala válka mezi Brity a americkými osad-
níky, usilujícími o nezávislost. I to se ne-
příznivě odráželo v práci misionářů.

V roce 1781 se David Zeisberger jako 
šedesátiletý poprvé oženil. Vzal si ně-

meckou emigrantku Susannu Lecro-
novou, jejich manželství však zůstalo 
bezdětné. Možná i vlivem Zeisberge-
rova uvěznění Brity. Ti moravské brat-
ry podezírali, že se postavili na stranu 
Američanů, a proto jeho misii v Ohiu 
vyplenili, přestože Zeisberger usiloval 
v těchto bojích jako křesťan o naprostou 
neutralitu. Jeho manželka na to vzpo-
míná takto: „Třetího září zajali mého 
muže válečníci. V noci mě vyvlekli z lůž-
ka, aniž mi dali čas se obléci. Všechno 
pobrali, rozervali peřiny, peří vysypali 
a nás, připravené téměř o vše, v dešti 
a zimě hnali před sebou.“ Zeisberger si 
později do svého deníku zapsal o této 
události: „Strhali z nás šaty a horda 
jiných zatím spěchala do domu bratří 
a rabovala, každý si bral, co chtěl… Od-
vedli nás do Angličanova stanu. Snažil 
se dát najevo soucit a řekl, že takovéto 
jednání nezamýšlel… Přesto jsme věděli, 
že právě on je hlavním strůjcem.“ Ještě 
téhož roku jej Britové uvěznili v pevnos-
ti Fort Detroit.

Během jeho věznění došlo v osadě 
Gnadenhüttenu v Ohiu (neplést s Gna-
denhütenem v Pensylvánii) k velkému 

První křest severoamerických indiánů



22 ŽIVÉ SLOVO

z dějin křesťanství

na záKladě pramenů 
zpracoval  toMáš pala

masakru6 křesťanských indiánů přísluš-
níky amerických milicí. Asi 100 misij-
ních indiánů se vydalo v únoru 1782 
do svých domovů, aby získali jídlo, 
protože v internaci v „Captive Town“, 
kam byli zahnáni, trpěli hlady. Počát-
kem března 1782 byla skupina překva-
pena a zajata útočnou skupinou asi 160 
milicionářů z Pensylvánie, vedenou 
Davidem Williamsonem. Nejprve jim 
nabídli ochranu a doprovod, pak je ale 
shromáždili v Gnadenhüttenu, obvinili 
je z napomáhání nepříteli a rozhodli, že 
je zabijí. Domorodci si vyžádali den na 
přípravu na smrt – k modlitbám a zpě-
vu písní. 8. března 1782 je členové ko-
manda utloukli palicemi a tomahavky 
a skalpovali je: 28 mužů, 29 žen a 39 
dětí. Jen dva chlapci masakru unikli (je-
den z nich skalpovaný) a podali o něm 
svědectví. Poté milice osadu vypálila, 
stejně jako další osady v okolí. Nikdo 
z těchto členů milice nebyl obviněn, 
souzen ani potrestán. Hlas spravedl-
nosti v této době válečné lítice zcela za-
nikl. Byli to přece „jen divoši“! George 
Washington v souvislosti s tímto masa-
krem vydal nařízení, aby žádný americ-
ký voják nepadl živý do zajetí indiánů. 
Věděl proč – obavy ze msty ostatních 
indiánů nebyly zbytečné.

David Zeisberger vyšel z britského 
vězení nezlomen a vrátil se zpět ke své 
práci misionáře. Působil nejprve u ka-
nadských Irokézů v jižním Ontariu, kde 
vznikla osada Moraviantown (a dodnes 
je zde moravská indiánská rezervace), 
později pak v USA v dnešních státech 
Michigan a Ohio.

V roce 1798 založil půl hodiny cesty 
od zničeného Schönbrunnu svou po-
slední osadu Goshen, kde zůstal až do 
konce života. Říkalo se o něm, že si 
osvojil nejen jejich řeč, ale i jejich málo-
mluvnost a způsob myšlení i života. Ze-
mřel 17. listopadu 1808 v požehnaném 
věku 87 let. Je pohřben v Goshenu. Na-
zývali ho „apoštolem indiánů“. V čem 
bylo tajemství jeho krásného vztahu 
s indiány? Dokázal k nim najít bratrský 
vztah. Bylo to tím, že žil na skutečných 
křesťanských základech, takže k nim 
přistupoval bez potřeby je ovládat nebo 
mít z nich nějaký zisk.

Moje osobní setkání s historií 
Davida Zeisbergera

Jako malý kluk jsem velmi rád četl 
6 Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/

Gnadenh%C3%BCttensk%C3%BD_masakr

mimo jiné také i indiánky. Doslova 
jsem zhltal vše, co bylo dostupné – kni-
hy Karla Maye, ale dlouho mne také 
držela kniha E. T. Setona „Dva divoši“, 
která rovněž zahrnovala setkání se seve-
roamerickými indiány. K těmto knihám 
samozřejmě patřily také knihy od Co-
opera o „Kožené punčoše“. A tak jsem 
četl „Posledního mohykána“, „Stopaře“, 
„Lovce jelenů“ a další. Ovšem jméno 
David Zeisberger mi neříkalo nic.

Teprve mnohem později, v roce 2009, 
jsme při křesťanském pobytu v Ka-
menickém Šenově podnikli výlet do 
německého Herrnhutu. Tam jsme na-
vštívili starý kostel Obnovené jednoty 
bratrské, ve které se emigranti z Mo-
ravy scházeli spolu i s hrabětem Miku-
lášem Ludvíkem Zinzendorfem. Pak 
jsme přešli do sousedního Bertelsdorfu 
a tam navštívili statek, ve kterém našli 
čeští exulanti útočiště. Dnes je z něho 
muzeum Moravských bratří. Ve velké 
místnosti s původním stropem byla 
velká výstavka dějin Jednoty bratrské. 
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých 
věcí. Mezi ně určitě patří také to, že 
dnes dost populární modlitební řetězce 
byly běžnou praxí Jednoty bratrské a že 
jejich modlitební stráž 24 hodin denně 
sedm dní v týdnu trvala bez přestání sto 
let. Dozvěděli jsme se, jak velmi rychle 
se Moravští bratří stali misionáři, kteří 
se rozjeli z Herrnhutu do celého světa, 
i jak ovlivnili prostřednictvím Johna 
Wesleye také probuzení v Anglii.

A mě tu čekala doslova bomba. Se-
tkal jsem se zde s hlavním hrdinou 
Posledního mohykána – s náčelníkem 
Čingašgúkem. Na velkém panelu byla 
o něm obšírná zpráva – zejména o jeho 
obrácení k Ježíši Kristu. A já překvape-
ně zjistil, že byl skutečnou historickou 
postavou a že se stal právě vlivem Mo-
ravských bratří živým křesťanem a slou-
žil jim jako tlumočník při misii mezi se-
veroamerickými Indiány. To, jak uvěřil, 
bylo velmi zajímavé. Dnes lituji, že jsem 
neměl v tu dobu mobil s fotoaparátem, 
abych si ten panel vyfotografoval. A tak 
mohu jen říci, jakým dojmem na mě 
působilo jeho setkání s bratřími tak, 
jak to mám ve své paměti (a ta se může 
v detailech pochopitelně mýlit). Setkal 
se (zřejmě s Davidem Zeisbergerem) 
v nějakém srubu. Vyčítal mu, jak běloši 
ničí mnoha způsoby jeho lid – prodejem 
alkoholu, rozeštváváním kmenů proti 
sobě, vytlačováním z jejich půdy, kte-
rou zabírali osadníci. To byl důvod, proč 

nemohl přijímat svědectví o Kristu. Mi-
sionář přiznal, že tomu tak opravdu je. 
Přiznal, že všichni lidé jsou zlí a ubližují 
druhým. Právě proto potřebují pomoc 
a vysvobození, které přinesl Kristus tím, 
že za ně zemřel – za všechny, jak za bílé, 
tak i barevné hříšníky. Když dokončil 
své povídání, lehl si na lavici ve srubu 
zády k němu, a protože byl unaven, ih-
ned usnul. Čingašgúk pak vyznával: 
„On spal, ale já nemohl spát celou noc!“ 
Hlavou mu vířilo, co je to za člověka, 
který klidně spí v jeho přítomnosti. Pře-
ce musel vědět, kým je, kolik lidí zabil 
a skalpoval. To ho vedlo k přemýšlení 
o Kristu – a nakonec uvěřil. Přesně si to 
už nepamatuji, ale pokud navštívíte sta-
tek Moravských bratří v Bertelsdorfu, 
nenechte si to ujít, stojí to za to.

Ostatně, i James Fenimore Cooper, 
pisatel indiánek, se o Davidovi Zeisber-
gerovi ve své knize poslední Mohykán 
zmiňuje – je uveden pod jménem David 
Gamut.

Život Davida Zeisbergera také zpraco-
vala Česká televize v roce 2014, režisé-
rem filmu „David Zeisberger – apoštol 
indiánů“ je Luboš Hlavsa.

Použité prameny:
• Lidé a země (26. 3. 2018): Český mi-

sionář David Zeisberger: Apoštol 
severoamerických indiánů. Micha-
el Borovička.

• https://www.reflex.cz/clanek/lide-
-a-zeme/85934/cesky-misionar-da-
vid-zeisberger-apostol-severoame-
rickych-indianu.html

• https://cs.wikipedia.org/wiki/Da-
vid_Zeisberger

• https://www.ceskatelevize.cz/
porady/10342488763-david-zeisber-
ger-apostol-indianu/31329838019/

• https://www.idnes.cz/ostrava/zpra-
vy/rozhovor-daniel-rican-misionar-
-david-zeisbereger-indiani-ameri-
ka-misionar.A180220_384307_ost-
rava-zpravy_woj

• https://cs.wikipedia.org/wiki/Gna-
denhüttenský_masakr

• https://cs.wikipedia.org/wiki/Pon-
tiacovo_povstání
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báseň, úvaha

toMáš palamarta slováčKová

ŽenaŽena Odmítnutá
záchrana

Za normální situace bych psal o krásách listopadu, nádherném 
zbarvení přírody před zimou. Jenže… od poloviny září začíná 
prudce narůstat počet lidí pozitivních na Covid. Počty nakaže-
ných se týdně zdvojnásobují i více… Jak vidět, tečka za koronavi-
rem je stále ještě v nedohlednu. A nikdo neví, jak to bude pokra-
čovat dál. Jsme už tím všichni unavení, lidé si pomalu zvykají na 
nový „normální“ život.

Tento týden jsem četl na Seznamu ve zprávách článek o ná-
vštěvě vsetínské nemocnice. Zaujal mne. Dovolím si kousíček 
z něho odcitovat:

„Bělovlasý sedmdesátník na posteli leží bez hnutí. Jen pravidelné 
zvuky přístrojů ohlašují, že jeho tělo dál bojuje o život. Ve vsetínské ne-
mocnici zůstává už 14 dní. Jeho manželka před několika dny na stejném 
oddělení zemřela.

Dcera čtyřicátnice je naštěstí z nejhoršího venku. Přesto už covid-19 
z paměti nikdy nevymaže. „Byl to takový paradox. Jeden týden se celá 
rodina usnesla, že se nepůjdou očkovat a další týden skončili s covidem 
v nemocnici,“ popisuje zástupce primáře ARO oddělení Milan Doležel.

Lékaři, zdravotníci i sestry jsou tady na smrt zvyklí, i tak se jim ta 
otázka dere do hlavy. Říkám si: „Proč se neočkovali? Měli možnost, 
tolik se o nemoci mluví. Nemuselo to takto skončit,“ přemítá zdravotní 
sestra Lucie Bezdíčková. Sama se nedávno nechala naočkovat třetí dáv-
kou vakcíny.

Primář Marek Proksa sedí jen pár metrů opodál. O covidu i umírá-
ní mluví s pokorou a bez viditelných emocí. „Narodit se můžete, 
umřít musíte… Ale teď mi někdy přijde, že je to zbytečně brzy,“ 
dodává po malé odmlce.“

Rozhodnutí, zda se nechat očkovat nebo ne, je na každém z nás. 
Nejsem v žádném případě zastánce toho, aby se lidé k tomu nuti-
li. Každý z nás, zejména křesťanů, máme svou odpovědnost před 
Pánem Bohem, ze které se nevyvážeme. Přesto si dovolím, i když 
možná mnozí se mnou nebudete souhlasit, napsat svůj postoj. 
Jsem očkován dvakrát, jsem přihlášen na třetí, posilující dávku. 
Ne že bych se bál o svůj život. Jsem hotov jít bez zdráhání do 
nebeské vlasti ve chvíli, kdy mne můj Pán povolá. Ale cítím odpo-
vědnost za to, abych svým případným těžkým průběhem bloko-
val bezohledně místo v nemocnici těm, kteří je potřebují a kvůli 
covidu se do nemocnice se svými akutními nemocemi nedosta-
nou, protože tam není místo. Proto se snažím dodržovat smyslu-
plná nařízení naší vlády – o ochraně úst, abych nikoho nenakazil. 
Proto se vyhýbám velkým společenským akcím.

To nejdůležitější, proč o tom píšu, je to, že úplně stejně lidé jed-
nají vůči Boží nabídce záchrany. Pán Bůh nabízí lidem záchranu 
z mnohem horší nákazy, než je covid. Je to nákaza hříchu a její 
důsledek je daleko horší – smrtnost je 100%. A přitom záchrana 
je tak jednoduchá - vyznat Pánu Ježíši svou ztracenost, poprosit 
o odpuštění a vírou se ho chopit a svěřit svůj život Bohu. Jenže 
lidé stejně jako u covidu dají spíše na všechny konspirativní te-
orie nevěry (nebo i tzv. „křesťanské“), anebo lehkomyslně hrají 
vabank o svůj věčný život.

Přeji vám krásné podzimní dny a také to, abychom se mohli 
jako doposud svobodně scházet ke společným shromážděním. 
Nepokazme si to vlastní nemoudrostí!

Po dlouhém váhání konečně rozhodla se
vychází z domu a dárek z lásky si ve své ruce nese.
Snad bude lepší to vzdát. Srdce jí buší,
když pomyslí na chvíle příští úzkost má v duši.
Však přece jde dál, ne neměla by stání
úcta a láska je to co jí popohání.
Tolik pro ni ten muž znamená,
kdysi myslela si, že je ztracená…
Ale teď naději má do budoucna a ví, jak žít dál
Ježíš! Je ten, kdo smysl života jí ukázal.

Už na prahu stojí a dveře otvírá
uvnitř je hostina, každý se podívá.
Po všech se rozhlédne, očima pátrá
mnozí se na ni dívají spatra.
Co jen ta žena tady pohledává!
Konečně s Ježíšovýma očima se střetává.
Pryč jsou už obavy, směle vykročí
slzy dojetí se jí tlačí do očí.
Už u Ježíše stojí a v ruce něco svírá
srdce plní vděčnost, pokora a víra.
Pak alabastrovou nádobku rozbila
a vůni z pravého nardu mu na hlavu vylila.
Jak projevit lásku, dlouho přemýšlela
a teď velmi vzácnou mastí mu hlavu pomazala.

Nádherná vůně se line po místnosti
však mají jí to za zlé někteří hosti.
Všichni dobře vědí, jak drahá mast to byla
co jen si to ta žena dovolila.
Taková ztráta! Někteří se rozhořčili
a potřebu měli, aby ji poučili.
„Jak draho se to mohlo prodat
a chudým lidem pak peníze rozdat!“
Plaše a smutně se žena po všech dívá
a jen stěží slzy ve svých očích skrývá.
V uzdraveném srdci čistou touhu měla
něco zvláštního pro Ježíše udělat chtěla.
Co jen bude se dál dít, se teď strachuje
Ježíš jako všichni kolem jí vyhubuje?

On však se obrací a ženy se zastává
nejedna tvář potom v údivu zůstává.
„Nechte ji být, proč ji trápíte?
Chudé tu vždycky mít budete
pak můžete se o ně postarat!
Tento příběh však každý bude znát.
Že byla kdysi jedna hostina
a přišla tam odvážná žena.
Něco krásného pro mě udělala
předem mé tělo k pohřbu pomazala.
Na památku její se vždy bude se vzpomínat,
kdekoli evangelium bude se povídat.“
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úvaha k téme

Kresťanská
domácnosť

Na  úvod  nášho  premýšľania  o  do-
mácnosti  alebo  o  domove  sa  pozrime  do 
evanjelia  Lukáša  15,11-32.  Nachádzame 
tu  známy príbeh o márnotratnom  synovi. 
Ten sa po odchode z domu a nepríjemných 
zážitkoch vo svete rozhodol vrátiť naspäť 
k otcovi. Z uvedeného textu vieme, že otec 
ho už čakal a vieme aj to, čím všetkým ho 
zahrnul.

To je jeden zo znakov pravého domo-
va: keď na nás niekto čaká a rád nás 
privíta. O to viac, ak sme niečo vyviedli 
a potrebujeme odpustenie. Domov je 
miesto, kde nachádzame prijatie, nachá-
dzame tam svojich blízkych, svoje veci, 
svoje miesto. Máme tam aj svoju komôr-
ku na modlitby. Domov je miesto, kde 
nám je dobre a kam sa radi vraciame. 
Mal by byť pohodlný a bezpečný. Aby 
však všetko spomenuté platilo, musí 
v ňom byť niekoľko dôležitých vecí, nad 
ktorými sa teraz v krátkosti zamyslíme.

Pán domu
V 2. Mojžišovej si čítame o Božom 

stánku. Izraeliti ho stavali podľa Bo-
žích pokynov, ale tým najdôležitejším 
bolo, že tam prišla prebývať Božia slá-
va (2M 40,34). Spolu so stánkom kráčal 
po púšti so svojím ľudom aj sám Boh. 
Jeho sláva bola viditeľná v podobe ob-
laku alebo ohnivého stĺpu. „Kedykoľvek 
sa sponad príbytku oblak zdvihol, Izraeliti 
sa  vydali  na  pochod  zo  všetkých  svojich 
zastávok. Keď sa však oblak nedvíhal, ne-
pohli sa dotiaľ, kým sa nezdvihol. Hospo-
dinov oblak býval nad príbytkom cez deň, 
ale v noci bol v ňom oheň, takže ho videli 
všetci  Izraeliti počas celého svojho puto-
vania.“ (2M 40,36-38)

Tak by to malo byť aj v našich domác-
nostiach. Je dôležité, aby sme ich bu-
dovali podľa Božích inštrukcií, no pre-
dovšetkým, aby Boh prebýval v našom 
strede. Aby Jeho prítomnosť naplnila 
náš dom a viedla naše kroky.

Pevný základ
V evanjeliu podľa Matúša 7,24-27 číta-

me známy príbeh o múdrom a nemúd-
rom staviteľovi. O tom múdrom Pán Je-
žiš hovorí: „A tak každý, kto počúva tieto 
moje  slová  a  plní  ich,  bude  sa  podobať 
múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na 

skale.  Spustil  sa  lejak,  prihnali  sa  rieky, 
strhol  sa víchor a oborili  sa na  ten dom, 
ale nespadol, lebo mal základy na skale.“

Múdry muž staval svoj dom na pev-
nom základe, preto ho búrka nezničila. 
Ako sa v uvedenom citáte dozvedáme, 
byť múdrym staviteľom, stavať na skale, 
znamená držať sa Pánových slov. Počú-
vať ich a napĺňať ich v praxi.

Toto je dôležitým príkladom aj pre 
naše domácnosti. Žiadna domácnosť 
sa nevyhne búrkam, preto je veľmi dô-
ležité, aby náš domov stál na naozaj 
pevnom základe. Aby stál na tej najpev-
nejšej Skale, ktorou je Pán Ježiš Kristus 
a Jeho slovo. Je dôležité, aby sme pozná-
vali Pánove slová a vo všetkom sa snaži-
li riadiť podľa nich. Aby na tejto Skale 
stál manželský život, výchova detí, aj 
všetko ostatné v našej domácnosti.

Svetlo
Svetlo je ďalšou dôležitou súčasťou 

domova. Keď nám vo večerných alebo 
nočných hodinách vypadne elektrina, 
väčšinou rýchlo hľadáme spôsob, ako 
získať aspoň trochu svetla. Zapálime as-
poň sviečku alebo zažneme nejakú ba-
terku, aby sme si v domácnosti neublíži-
li alebo videli to, čo vidieť potrebujeme.

V domácnosti je však dôležité aj iné 
svetlo: Svetlo sveta, ktorým je Pán Ježiš 
Kristus. Toto Svetlo je ešte dôležitejšie 
ako to fyzické. Pán Ježiš by mal byť na-
ším Svetlom každý deň a vo všetkom, 
čo konáme. Zároveň by sme mali aj my 
sami toto Svetlo šíriť. Aby každý, kto 
príde do našej domácnosti alebo nás 
niekde uvidí, vedel, že patríme Pánovi 
Ježišovi, že sme iní – nerozprávame ška-
redo, sme úctiví, vieme odpustiť, sme 
láskaví… „Vy ste svetlo sveta. Mesto, kto-
ré  leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani  lam-
pu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale 
na  svietnik,  aby  svietila  všetkým v dome. 
Nech  tak  svieti  vaše  svetlo  pred  ľuďmi, 
aby  videli  vaše dobré  skutky a oslavova-
li vášho Otca, ktorý je v nebesiach!“ (Mt 
5,14-16)

Teplo
Obzvlášť v zime vieme oceniť, aké je 

dôležité mať v dome teplo. Teplo však 

nie je len otázkou teplého vzduchu, ale 
aj dobrých vzťahov.

V 1. Korinťanom 13 píše apoštol Pa-
vol o láske a v 8. verši hovorí, že láska 
nikdy neprestáva. To by sme mali mať 
stále na pamäti. Doma by nikdy nemalo 
chýbať teplo tej našej a predovšetkým 
Božej lásky. Ak sme prijali Pána Ježiša, 
prijali sme aj Jeho lásku, ktorú môžeme 
a máme šíriť okolo seba. Či už vo vzťahu 
medzi manželmi, medzi rodičmi a deť-
mi, alebo súrodenci medzi sebou.

Dobrá atmosféra v domácnosti je 
veľmi dôležitá pre členov domácnosti, 
ale aj pre hostí, ktorí nás navštívia. Ak 
vznikne v domácnosti problém, a v kaž-
dej domácnosti občas nejaké problémy 
vznikajú, je dôležité, aby sme si doká-
zali odpustiť. Potrebujeme sa o problé-
moch rozprávať a nebyť ticho, a tiež po-
trebujeme všetko predkladať Bohu na 
modlitbách. Potom môže prísť odpus-
tenie a znova sa rozohreje Božia láska 
v nás a v našom dome. Ako nás apoštol 
Pavol na inom mieste vyzýva: „buďte 
k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si na-
vzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristo-
vi.“ (Ef 4,32)

Vnútorné zariadenie
Bez vnútorného vybavenia by byt ale-

bo dom nebol účelný ani útulný. O is-
tom druhu vybavenia domácnosti si čí-
tame v 2. Timotejovi 2,19-21: „Nech  sa 
odvráti od neprávosti každý, kto vyslovuje 
Pánovo  meno… Ak  sa  teda  niekto  očistí 
od týchto vecí, bude nádobou na vznešený 
cieľ,  posvätenou,  užitočnou  Pánovi,  pri-
pravenou na každé dobré dielo.“

V každom dome sú nádoby všedné 
a aj také, ktoré môže Pán použiť na 
vznešený cieľ. Je dôležité, aby sme sa 
usilovali byť v tej druhej kategórii. Lep-
šie povedané, naše vlastné úsilie nám 
nepostačí. Potrebujeme prosiť Boha, 
aby nás On sám menil na nádoby, ktoré 
môže použiť na svoju česť. Aby sme boli 
nádobami užitočnými, pripravenými 
ku každému dobrému skutku. Je dob-
ré prosiť o to každé ráno, aby ma mo-
hol Boh aj dnes použiť – aby som smel 
niekomu vydať svedectvo o Ňom, alebo 
niekomu pomôcť, povzbudiť, poslúžiť…
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úvaha, nabídka knih

Ján ostrolucKý

(Jonáš – Božia milosť, Náhum – 
Boží súd, Jób – tragédia, viera 
a triumf, Habakuk – nádej v čase, 
keď veci nedávajú zmysel)

Základom pub-
likácie sú biblické 
zamyslenia, ktoré 
vznikali v priebehu 
viacerých rokov po-
čas príprav na kres-
ťanské mládežnícke 
pobyty. Počas prvej 
a druhej vlny pan-
démie koronavírusu 
v čase obmedzení 
spojených so zhromažďovaním sa boli 
niektoré z týchto tém doplnené a šírené 
on-line.

Cieľom publikácie je prostredníctvom 
Božieho slova povzbudiť k nádeji v si-
tuáciách, keď udalosti na prvý pohľad 
nedávajú zmysel a k trpezlivému očaká-
vaniu na Pána tak, ako to bolo v prípade 
Habakuka. Úvahy nad knihou Jób majú 
povzbudiť k trpezlivosti v skúškach.

Správanie starozákonného proroka 
Jonáša môže byť pre čitateľov poučením 
a aj napomenutím, ako sa neminúť cie-
ľa, vydávať svedectvo evanjelia a vyko-
nať Božiu vôľu čo najpriamočiarejšou 
cestou.

Pri písaní jednotlivých zamyslení au-
tor myslel aj na ľudí, ktorí nemajú istotu 
spasenia a odpustenia hriechov a počas 
pandémie neraz prežívali strach z naka-
zenia sa a zo smrti.

Kniha formátu A5 má 142 strán, cena 
bude okolo 120 Kč

Objednávky můžete zaslat písemně na 
adresu: 
Křesťanský sbor, Bořivojova 620/29,  
718 00 Ostrava-Kunčičky, nebo emai-
lem na adresu: m.pidra@seznam.cz či 
telefonicky zavolat na číslo 739 121 967.

Zamyslenia nad 
starozákonnými  
príbehmi

podľa nedeľneJ Kázne
spracovala Jana čížová

Daniel 
Mojžiš: 

Zároveň by sme mali urobiť revíziu 
predmetov alebo zariadenia v našom 
dome. Mali by sme odpratať všetko, čo 
zavadzia veciam, ktoré môžu byť pou-
žité na Pánovu česť. Toto však nebýva 
ľahké. Máme mnoho vecí, ktoré nie sú 
vždy na česť nášmu Pánovi alebo sú 
jednoducho nepotrebné, zbytočné, no 
ťažko sa ich vzdávame. Aj v tejto oblas-
ti sa potrebujeme modliť a radiť s naším 
Pánom.

Bezpečnosť
V dnešnej dobe sú k dispozícii rôzne 

alarmy, bezpečnostné zámky a podob-
né technické vymoženosti na zabezpe-
čenie domu pred zlodejmi. No v Žalme 
127,1 je napísané: „…ak  Hospodin  ne-
stráži mesto, márne bdie strážnik.“

Ak nebude náš byt alebo dom strážiť 
Hospodin, nadarmo budeme montovať 
alarmy a zámky. Modlime sa za to, aby 
sám Boh ochraňoval našu domácnosť 
a všetko vkladajme do Jeho rúk. Očaká-
vajme, že On sa o nás postará. Nezna-
mená to, že alarmy alebo bezpečnostné 
zámky sú nanič, ale montujme ich spo-
lu s naším Bohom a pod Jeho vedením 
a ochranou.

V Skutkoch 16,31 si čítame Pavlovu 
radu pre žalárnika: „Ver  v Pána  Ježiša 
a budeš spasený ty aj tvoj dom.“ Podob-

né rozhodnutie robí aj Jozua: „Ja  však 
i  môj  dom  budeme  slúžiť  Hospodinovi.“ 
(Joz 24,16) To najdôležitejšie pre ochra-
nu nášho domova je odovzdanie sa do 
Božích rúk.

Nádej večného domova
Pokiaľ žijeme tu na zemi, je dôležité, 

aby sme sa starali o našu domácnosť. 
No ešte dôležitejšie a veľmi potešujúce 
je, že ak je Pánom v našom terajšom 
dome sám Boh, potom nás ten pravý 
a dokonalý domov ešte len čaká. Tu sme 
iba pútnici a náš pravý domov je u náš-
ho Boha.

Pán Ježiš povedal: „V  dome  môjho 
Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak ne-
bolo,  bol  by  som  vám  azda  povedal,  že 
vám  idem pripraviť miesto? Keď odídem 
a  pripravím  vám  miesto,  zasa  prídem 
a  vezmem  vás  k  sebe,  aby  ste  aj  vy  boli 
tam, kde som ja.“ (Jn 14,2-3) Toto je na-
šou nádejou, našou istotou a našou bu-
dúcnosťou. Pravý domov máme u nášho 
Boha a máme ho zaistený už teraz.

A tak vďaka Bohu za to, že sa smieme 
s plnou dôverou spoliehať na Neho vo 
veciach nášho terajšieho, pozemského 
domova a zároveň aj domova večného.
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úvaha k tématu

Generace a jejich 
odlišnosti  - překážka 

nebo šance?V tomto čísle otevíráte několikadíl-
nou sérii článků zaměřenou na stručné 
představení generací, se kterými se dnes 
můžeme setkat, a rozdílů mezi nimi. Ze 
sociologického hlediska je možné gene-
raci definovat jako skupinu lidí, kteří se 
narodili přibližně ve stejné době, sdílejí 
podobné způsoby myšlení, prožívají zá-
sadní momenty svých osobních biogra-
fií ve stejných historických a kulturních 
podmínkách, ve stejných obdobích na-
vštěvují školu nebo si volí životní part-
nery a povolání.

Žijeme v turbulentní době, která se 
rychle mění, na rozdíl od dávné minu-
losti, kdy trvalo změnám často dlouhé 
desítky, či spíše stovky let na to, aby 
bylo možné pozorovat výraznější změ-
ny v chování jednotlivých generací. 
V dnešní době se člověk za svůj život se-
tká ne se dvěma či třemi generacemi, ale 
dokonce se sedmi. Generační obměny 
ve způsobech pohledů na život, v pro-
žívání života samotného, se střídají, lze 
říct, téměř po dekádách. Církev není vý-
jimkou, naopak právě zde se (zpravidla) 
střetávají lidé několika generací, kteří 
by se jinak nepotkali. I z tohoto důvo-
du můžeme v církvi pozorovat někdy až 
diametrálně odlišené názory na jednu a 
tutéž věc. 

Tento seriál má vést k bližšímu sezná-
mení s jednotlivými generacemi (a snad 
i k jejich lepšímu pochopení), protože 
jen když se navzájem (po)známe, mů-
žeme si (lépe) porozumět. Jistě nejde 
jednoduše zobecňovat, a když si budete 
pročítat charakteristiky jednotlivých ge-
nerací, může vás napadnout - no tam já 
nepatřím (i když bych dle věku měl/a). 
Na to máte plné právo, protože, jak se 
říká: „člověk je tak starý, jak si připa-
dá“, nebo „věk je jen číslo“. Cílem seri-
álu není podat vyčerpávající informace 
o jednotlivých generacích a někdy budu 
vzhledem k rozsahu typu článku záměr-
ně paušalizovat, zjednodušovat, i když 
si uvědomuji, že v každé generaci exis-
tovali jedinci, kteří se z ní vymykali a 
„šli proti proudu“. Záměrem je poskyt-
nout základní orientaci v tom, jak jsme 

různí, resp. jak různé životní podmínky 
a okolnosti doby formovaly (a formují) 
životy jednotlivých generací. 

Rozmanitost je něco charakteristic-
kého pro Pána Boha a jeho tvorbu. A 
je to dobře! Můžeme se totiž navzájem 
inspirovat, něco se od sebe naučit a na-
vzájem si více porozumět. Hlubší poro-
zumění jednotlivým generacím je důle-
žitým předpokladem pro to, aby rozdíly 
nebyly překážkou společného soužití, 
ale šancí k vytvoření synergie. Synergie, 
při které by církev byla ukázkou toho, 
co ve světě dnes (většinou) chybí - klid-
ného soužití generací ve vzájemné úctě. 

V prvním díle seriálu se zaměříme na 
dosud nejstarší žijící generaci - nazýva-
nou též (mezi)válečná. V dalších číslech 
se pak budeme postupně věnovat ge-
neraci Baby boomers, X (Husákových 
dětí), Y (Mileniálů) a mezi ně vklíněné 
generaci Xeniálů. Ve dvou posledních 
dílech se zaměříme na dvě nejmladší 
generace - Z (Multitaskingová) a Alfa (I 
generace).

(MEZI)VÁLEČNÁ GENERACE  
(1925-1945)

Lidé patřící do této generace se naro-
dili přibližně mezi roky 1925 a 1945 a 
dnes je jim přes 75 let. Ve sborech tedy 
tvoří nejstarší členy, kteří často již ani 
nejsou schopni docházet na společná 
shromáždění. Své dětství a rané mládí 
ti nejstarší prožili v těžké době celosvě-
tové hospodářské krize a době směřují-
cí ke druhé světové válce, ti nejmladší 
z této generace se narodili přímo za 
války a své dětství prožili v době, kdy 
se v Československu chopil moci komu-
nismus, který pak tvořil kulisy většině 
jejich pracovního života. (Mezi)válečná 
generace byla velmi ovlivněna druhou 
světovou válkou, kdy české země ovlá-
dalo nacistické Německo. Rodinu za-
kládali buď přímo ve válce, případně 
nedlouho po ní, ti nejmladší pak v době 

normalizace po zmařených nadějí na 
svobodu v šedesátém osmém roce. Dří-
ve narození prožili celý svůj ekonomic-
ký život za totality, a i ti nejmladší jsou 
již dnes řadu let v důchodu. 

Mládí této generace bylo lemováno 
velmi těžkým obdobím. V  Protektorá-
tu byl každý den rizikový, každý den 
mohl být poslední. Stále hrozilo totální 
nasazení a riziková byla i účast na škol-
ním vyučování. Traumatem bylo také 
zavření vysokých škol a celou okupaci 
realizovaný holocaust, a to nejen pro 
samotné Židy, ale i  pro humanisticky 
cítící ostatní občany. O nic lepší nebyla 
krutá 50. léta, kdy se kolem nich pev-
ně sevřel kruh totality. Nejstarší bratři 
a sestry ještě dobře pamatují několika-
leté uzavření Křesťanských sborů (do 
roku 1956). Charakteristickým rysem 
této generace bylo zaměření na pracov-
ní kariéru, kterou upřednostňovala před 
společenským aktivismem. Nemá (ne-
měla) velké ambice aktivně „měnit svět“ 
(vyrůstali v období hospodářské krize a 
druhé světové války, případně za tuhé 
totality a tehdy bylo bezpečnější nechá-
vat si svůj názor pro sebe). Zkrátka se 
snažili co nejlépe přežít v daných těž-
kých a mnohdy nuzných podmínkách. 

Typické pro tuto generaci byla vysoká 
pracovní morálka, muži často pracovali 
v továrnách průmyslových společností. 
Jejich rodinný prototyp je tradiční, kon-
zervativní rodina, kdy muž se stará o fi-
nanční zabezpečení, živí rodinu, a žena 
se stará o domácnost (i ženy ovšem ve 
většině případů již chodily do zaměst-
nání, když děti vyrostly). Výchova dětí 
byla přísná - s jistou nadsázkou by se 
dalo říct, že dítě má být vidět, ne slyšet. 
Děti musely na slovo poslouchat, a to 
bez diskuse. Poslušnost byla důsledně 
vyžadována. Toto také zpravidla očeká-
vají i od svého okolí. Tato generace brzy 
uzavírala sňatky (kolem 20-25 roku) a 
také měla brzy děti. Na rozdíl od před-
cházejících a následujících generací ne-
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byla příliš početná, což bylo zapříčiněno 
celkovou a finanční nejistotou tehdejší 
doby. 

Dnes je již tato generace v seniorském 
věku a nemá zásadní vliv na chod eko-
nomiky státu. Důležitými hodnotami 
pro ni jsou zejména mír, zdraví nebo 
rodina. Dominantními technologie-
mi jsou (byly) pro její zástupce rádio, 
noviny, gramofonové desky. Za svého 
života běžně využívali telegram. Záleží 
jim především na osobním setkání, ale 
již se naučili také používat telefony a 
někteří umí dokonce i skypovat s vnou-
čaty nebo pravnoučaty. Cení si svého 
soukromí. Jako děti si hráli s kulička-
mi, káčou nebo měli hračky na klíček. 
Dlouho nikam cestovat nesměli, po re-
voluci v 90. letech se to snažili dohnat, 
ale nyní již vzhledem k vysokému věku 
a zdravotním problémům cestují, pokud 
vůbec, jen velmi málo, zpravidla jen za 
příbuznými. Celý život měli většinou i 
stejné bydlení.

Pokud vůbec mohli studovat, tak to 
byli poctiví a vděční studenti. Zástupci 

této generace jsou známi svou zodpo-
vědností, loajalitou, tvrdou prací (často 
strávili celý život v jednom či dvou za-
městnáních), jasnou komunikací, říze-
ním zdrojů, orientací na služby a schop-
ností spolupracovat. Vyrostli v obtížné 
době, častokrát si museli vystačit s má-
lem, proto neutrácejí a spoří. 

Naopak pokud jde o jejich slabé 
stránky, mají tendenci bojovat s adap-
tabilitou (velmi těžce nesou změny), 
iniciativou a moderními technologiemi. 
Vysvětlit jim, jak se obsluhuje počí-
tač nebo mobil většinou chce opravdu 
hodně trpělivosti. Díky těžkým život-
ním okolnostem za svého mládí a vět-
šinu aktivního života také nemusí dost 
dobře vidět skutečnost, že i dnešní mla-
dí to mají složité, protože přece jen oni 
se měli jistě hůře (nemusí již dobře vní-
mat a číst dnešní hrozby, které dopadají 
právě na mladší generace). Hrozit může 
i idealizování a „zjednodušené“ poučo-
vání či generalizování („za nás to a to 
nebylo tak hrozné“, „výchova už není, 
co bývala“ apod.).

(Mezi)válečná generace, naši nejstar-
ší, pomalu ale jistě odchází a s nimi i 
naše paměť. Měli bychom tedy využít 
doby, kdy ještě jsou mezi námi a věno-
vat jim něco ze svého času, protože čas-
to již nikoho blízkého kolem sebe ne-
mají. (Pra)vnuci a (pra)vnučky mohou 
nechat (pra)babičku nebo (pra)dědečka 
vyprávět - potěší to obě strany, každou 
asi jinak, ale potěší. S nejstarší generací 
se můžeme obrazně řečeno „zastavit“, 
protože oni už nikde spěchat nepotřebu-
jí. Můžeme také přemýšlet o vděčnosti 
za život. Tito lidé se už skutečně mohou 
ohlédnout za téměř osmi dekádami (a ti 
nejstarší ještě více) života, který nebyl 
jednoduchý, ale Bůh jim dal milost dožít 
svobody, ve kterou třeba ani nedoufali. 
Naopak oni v nás mladších mohou vní-
mat potěšení v pozdním podzimu života 
a jistě nepohrdnou i praktickou pomocí, 
třeba s úklidem nebo nákupem. 

„Šediny jsou ozdobnou korunou, lze je 
nalézt na cestě spravedlnosti.“ (Přísloví 
16, 31)
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Nic neotřese rodinou tak, jako roz-
hodnutí o rozvodu. Snad ještě nemoc 
a smrt dokáže zasáhnout podobně. 
Nejen ti nejbližší - partner, děti - ale 
i širší rodina je zasažena bolestí odlou-
čení a nemožností urovnat spor. Nabízí 
se palčivé otázky, proč k tomu muselo 
dojít, běžné je stranění tomu či onomu 
z partnerů, sociální distanc, otázky zů-
stávají nezodpovězeny a vyvolávají řeči 
i po dlouhé době. Občas se stane, že 
partneři vyhledají poradnu a obrátí se 
na někoho, kdo by jim snad mohl po-
moci a provést je tímto slzavým údolím. 
Rádcem křesťanů je Boží Slovo a zejmé-
na zaznamenaná kázání Pána Ježíše. 
Pojďme se podívat, co na toto téma ho-
voří Pán Ježíš, podkladem nám je Ma-
toušovo evangelium, 19. kapitola.

1. Mohu se rozvést, když budu 
chtít?

Jednou se farizeové obrátili na Pána 
Ježíše právě s otázkou rozvodu. „Je do-
voleno propustit manželku z jakékoli 
příčiny?“ Je to zajímavé, ale zdá se, že 
nechtěli Pána Ježíše chytat za slovo 
a získat tak dobrou půdu, aby jej mohli 
odsoudit. Hledali radu od lidmi uzná-
vaného a moudrého rabiho. Farizeové 
sami přemýšlí nad tím, jaké je správné 
řešení. Vybízí jej: „Co nám k tomu řek-
neš, Ježíši?“

Vychází z textu Dt 24,1 – „Když si 
muž vezme ženu a ožení se s ní, ona 
však u něho nenalezne přízeň, neboť na 
ní shledal něco odporného, napíše jí roz-

lukový list, dá jí ho do rukou a vykáže ji 
ze svého domu.“

V prvním století k tomuto textu vedly 
rabínské školy diskusi. Spor se vedl pře-
devším o význam pojmu „odporný“. Ra-
bbi Šammaj to vykládal, že jde o něco 
hanebného a vidí za tím nevhodná se-
xuální chování. Rabbi Hillel se přiklání 
k tomu, že odporné je například připá-
lené jídlo, čímž se žena muži nepřeko-
natelně zprotiví. Rabbi Akiba se uchy-
luje ještě k pozoruhodnějšímu výkladu 
a muži podle něj postačí k rozvodu pou-
hý fakt, že najde krásnější ženu, než je 
jeho manželka.

Abychom si nemysleli, že tehdy mohl 
propustit pouze muž svou ženu, obrá-
ceně to bylo možné také a žena mohla 
propustit muže. Takové vyjádření pak 
můžeme číst například v Markově evan-
geliu v desáté kapitole. Snad je v tom 
patrný vliv římské kultury prvního sto-
letí po Kristu, ale asi bychom byli pře-
kvapeni i situací a kulturou v Izraeli, 
koneckonců šlo o římskou provincii.

Jak je to tedy s manželstvím? Je to 
otázka kultury a doby? Etiky a morál-
ky? Všeobecného konsenzu? Na čem se 
teď dohodneme, to bude platit? Nebo 
existuje nějaká trvalá hodnota, kterou 
stojí za to zachovat? Pokud v tom měli 
lidé takový zmatek už před dvěma tisíci 
lety, co teprve dnes…

Nepřipadám si nějak starý, ale občas 
mě překvapí mé děti, když mi řeknou: 
„Ale tati, tohle mohlo platit/fungovat/
být přijatelné asi tak před 30 lety.“ Co 

teprve Ježíš? Ten žil před 2000 lety. Je 
jedna pravda, které se my křesťané dr-
žíme. Ježíš je ten, za kým mohu přijít 
s otázkou i dnes. On na ně odpovídá 
a jeho odpovědi jsou nadčasové. Je to 
stabilita v nejisté době. Jak rád bych kla-
dl otázku přímo Jemu a slyšel Jeho pří-
mé odpovědi. Musíme si vystačit s evan-
gelii a být za ně vděčni, můžeme však 
klást otázky Pánu Ježíši také v modlitbě 
a vyčkávat na Jeho odpověď.

2. Bůh spojuje – člověk rozděluje
„Pochopili jste vůbec, o čem je manžel-

ství? Chápete význam toho, co pro vás 
Bůh připravil?“ To mne napadá, když 
Ježíš odpovídá: „Nečetli jste, že Stvoři-
tel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? 
A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku 
a připojí se k své manželce, a budou ti 
dva jedno tělo;‘ takže již nejsou dva, ale 
jeden. A proto co Bůh spojil, člověk ne-
rozlučuj!“

Není tajemstvím, že partnerský vztah 
mužů a žen byl tehdy dost nevyrovna-
ný. Muži se často chovali k ženám jako 
k majetku, k věcem, které jim patří. Pán 
Ježíš se jim snaží otevřít oči skrze při-
pomenutí významu manželství. Skrze 
vztah, který tím vzniká. Spojení, které 
nemá obdoby. Něco krásného, silného, 
kde vzniká vztah, zájem, úcta a láska. 
Kde se jeden doslova přilepí ke druhé-
mu a není šance už to beze zbytku od-
dělit! Tak schválně, pro ilustraci udělej-
me pokus. Vezměme si dva listy papíru, 
lepidlo na papír, a slepme je. Půjdou po 
zaschnutí lehce oddělit, aniž by se kaž-
dý list poškodil?

Můžeme se dívat spatra na tehdej-
ší dobu, ale mám pocit, že ani dalších 
2000 let nám nestačilo k tomu, aby-
chom pochopili, o čem je manželství. 
Ve filmech vidíme, jak je manželství 
nudnou záležitostí, jde o prohru, člověk 
přece musí zažít něco nevšedního a ne-
obyčejného. Manželství tomu prostor 
neposkytuje. Člověk má prý nárok na 
svůj život a vázat se na někoho je staro-
módní. To zajímavé je prý vždy a pouze 
mimo manželství.

Jsem povoláním záchranář a dostá-
vám se často do domácností, kde part-
nerské vztahy jsou velmi křiklavě vidět. 
Muž je třeba věčně opilý, hrubý a neu-
ctivý, vulgární a agresivní, zatímco žena 
vystrašeně popochází po domě. Každý 
z partnerů má svou ložnici. Jindy zase 
mohu vidět, jak žena svým mužem po-
hrdá, ponižuje jej a řídí, ten jen pasivně 

Manželství
a rozvod



29ŽIVÉ SLOVO

úvaha k tématu

nedělní Kázání martIna šImIKa
zpracoval Michal Mrozek

sedí, protože vyklidil prostor a na jaký-
koliv odpor už dávno rezignoval.

Občas ale, a to mne vždy potěší, 
mohu vidět výsledek laskavého souži-
tí, kde manželé k sobě přirostli nato-
lik, že i v utěšeném stáří doslova jeden 
pro druhého dýchají. Do roztrhání těla 
se dokáží starat o svého nemocného 
partnera a každé rozdělení, kdy part-
ner musí do nemocnice, je pro ně srd-
cervoucí.

Bůh spojuje – člověk rozděluje. Často 
toto známé místo obracíme. Spojujeme 
Boha spíše s tím rozlučováním a s tím, 
že rozvod zakazuje. Jako by se dva lidé 
neprozřetelně dali dohromady a Bůh si 
postavil hlavu, že už nesmějí od sebe. 
To, že se dva lidé dali dohromady, vní-
máme jako naši lidskou aktivitu a Boha 
si spojujeme teprve se ztroskotáním, do 
něhož vnáší další komplikaci tím, že 
nepřipouští rozvod. Ale Pán Ježíš při-
pomíná, že je to přesně naopak. Bůh 
umožňuje to, že se dva lidé můžou to-
lik sblížit a prožívat naplňující spojení. 
Člověk je ten, kdo to rozbíjí.

Nabízí se tedy otázky na tělo. Jak 
jsem na tom? Pochopil jsem, o čem 
manželství je? Kde v mém životě začíná 
nebezpečně bujet sobectví, zaměření na 
sebe a zanedbávání partnera? Kde jsem 
pasivní? Kdy se chovám hloupě, sar-
kasticky nebo dokonce agresivně? Jak 
mohu znovu nebo intenzivněji projevit 
zájem a lásku? Na čem mohu pracovat 
dnes? Čím začít?

Ježíš je ten, kdo uvádí věci na pravou 
míru, vrací jim význam, smysl a krásu 
a motivuje k životu. Takže Ježíšova od-
pověď na to, jestli je dovoleno se roz-
vádět? Posouvá ji trochu jinam a odpo-
vídá: „Není potřeba se rozvádět!“ Není 
třeba. Není třeba, aby např. spravedlivý 
muž zapudil manželku proto, že pro-
vedla to nebo ono, a veřejné mínění si 
to žádá.

A na to farizeové namítnou: „No ale 
co ty rozvodové papíry, o kterých nám 
píše Mojžíš? Je to teda možné?“

„A dám vám nové srdce a do 
nitra vám vložím nového ducha. 
Odstraním z vašeho těla srdce 

kamenné a dám vám srdce z masa.“ 
Ezechiel 36,26

3. Infarktová bolest rozvodu
Jsou určité okolnosti, za kterých Ježíš 

rozvod připouští. Smilstvo a cizoložství. 
Co to vlastně je? Smilstvo „porneia“ sou-

visí s výrazem „porneuó“, což znamená 
necudný, chlípný skutek, cizoložství, 
doslova to znamená vyhovět (dopřát 
si, oddávat se, uspokojit, hovět si, dát 
volný průchod, neomezovat se, popus-
tit uzdu, libovat si) nedovoleným žá-
dostem týkajícím se sexu, přeneseně to 
pak znamená praktikování modlářství – 
dopustit se smilstva. Napadá mne, že 
toto kritérium splňuje vše, co nás se-
xuálně uspokojuje mimo manželství – 
např. i sledování pornografie či erotic-
kých snímků, nebo sebeuspokojování 
(onanie – masturbace).

Cizoložství „moicheia“. Toto slovo vy-
chází ze slova „moichos“, jehož primární 
význam je milenec. Přeneseně se použí-
vá ve smyslu odpadlík – cizoložník. Ci-
zoložství znamená manželskou nevěru, 
tedy pohlavní styk provdané nebo žena-
tého mimo manželství.

Pán Ježíš říká toto: „Pro tvrdost vaše-
ho srdce vám Mojžíš dovolil propustit 
manželku. Od počátku to však nebylo.“ 
Farizeové se doslova ptají: „Proč tedy 
Mojžíš přikázal propustit manželku?“ 
a Ježíš odpovídá: „Nepřikázal. Dovolil. 
Není to zákon. Je to ústupek!“ Není to 
proto, že by to tak bylo lepší nebo do-
konce správné. Ale proto, že v někte-
rých případech to lepší řešení prostě 
nezvládneme.

Proč? Pro tvrdost srdce. Ateroskleró-
za. Kardioskleróza. Hřích. Kde se to 
v nás bere, že dokážeme takovým způ-

sobem zranit člověka, se kterým jsme 
spojeni? Že nedokážeme uznat chybu 
a prosit o odpuštění? Pán Ježíš ve své 
odpovědi ohledně rozvodu směřuje 
k obhajobě, ochraně a záchraně vztahu 
mezi mužem a ženou, dokud jej zachrá-
nit lze. Pokud se to nepodaří, přináší to 
obrovskou, infarktovou bolest. Týká se 
to totiž našeho srdce, nitra.

Pán Ježíš je ten, kdo je pro uzdravení 
ztvrdlého srdce a říká, že je to možné. 
Pojďme otevřít svoje srdce a nechat je 
měknout Jeho uzdravujícími doteky, ať 
už jsou jakkoli tvrdá a zraněná. Možná 
si uvědomíme, že patříme mezi ty, kteří 
svým jednáním druhé zraňují. Vyzná-
vejme to a čiňme pokání. Možná jsme 
mezi těmi zraněnými a prožíváme ne-
popsatelnou bolest. Složme ji do Ježíšo-
vých probodených rukou. On ví, co se 
s ní dá udělat.

Pán Ježíš přijímá hříšníky a zve nás 
do života v Božím království. Zaslíbení, 
které zapsal prorok Ezechiel, nachází 
své naplnění tehdy, když dáme prostor 
Pánu Ježíši a necháme si poradit právě 
Jím.

„A dám vám nové srdce a do nitra 
vám vložím nového ducha. Odstraním 
z vašeho těla srdce kamenné a dám vám 
srdce z masa.“ Ezechiel 36,26
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Kým je Kristus
pre nás dnes

Na tomto mieste prinášame prepis ďal-
šieho  zo  série online  seminárov,  ktoré  sa 
tento rok konajú namiesto európskej misij-
nej  konferencie  bratských  zborov  (IBCM 
Network  Europe).  Tá  sa  tento  rok  mala 
konať na Slovensku, ale z dôvodov pandé-
mie bola odložená na rok 2022. Prednášku 
Simona Marshalla na tému Dar náreku ste 
si mohli prečítať v 2. čísle Živého slova.

Relevantná otázka
Pri jednej príležitosti sa Ježiš spýtal 

svojich učeníkov: „Za  koho  pokladajú 
ľudia  Syna  človeka?“ (Mt 16,13) A po 

vypočutí niekoľkých odpovedí sa opýtal 
ich osobne: „A vy ma  za  koho pokladá-
te?“ Šimon Peter na to odpovedal: „Ty 
si Kristus, Syn živého Boha.“ (vv. 14-15)

Pri pokuse zodpovedať túto otázku by 
sme mohli hovoriť o Kristovom vtelení, 
o jeho živote, smrti a vzkriesení. Ale 
dnes sa zameriame konkrétne na otáz-
ku, kým je Kristus pre nás, a ešte kon-
krétnejšie: kým je pre nás dnes.

Takto formulovaná otázka pochádza 
od nemeckého pastora Dietricha Bonho-
effera (1906-45), ktorý ju napísal počas 
2. svetovej vojny zo svojej väzenskej cely 
svojmu priateľovi. A vo svojich listoch 
povzbudzoval cirkev, aby očakávala, že 
Kristus ako živý Boh bude k nám prichá-
dzať v situáciách, ktoré prežívame.

Kristove úrady
V tomto webinári sa sústredíme na 

to, ako sa Kristus zjavuje nám a skrze 

nás dnes – uprostred toho, ako pre-
žívame túto pandémiu a jej dôsledky 
a mnohé ďalšie problémy v súčasnom 
svete. Peter vyznal, že Ježiš je Kristus, 
Mesiáš, Pomazaný. V Starej zmluve boli 
obradom pomazania uvádzaní ľudia do 
úradu proroka, kňaza a kráľa. A v Novej 
zmluve sa stretávame s Kristom, Poma-
zaným, v ktorom sa tieto tri úrady spá-
jajú. Na ne sa zameriame pri hľadaní 
odpovede na otázku, kým je on pre nás 
dnes.

A budeme si ich všímať dvojakým 
spôsobom. Pri pohľade dovnútra sa 

pýtame: Kým je Kristus pre mňa v mo-
jom vzťahu k nemu? Spomeňme si na 
otázku, ktorú položil Saul na ceste do 
Damasku, keď sa stretol s ním: „Kto si, 
Pane?“  (Sk  22,8) To druhé zameranie 
smeruje navonok, keď sa pýtame: Kým 
je Kristus pre mňa v mojej službe v tom-
to svete? Tu vnímame ozvenu druhej 
Saulovej otázky: „Čo mám robiť, Pane?“ 
(Sk 22,10)

A1  Kristus je dnes pre mňa 
zdrojom múdrosti

Túto úlohu plní Kristus v role proro-
ka. Ako taký on nielen hovoril Božie slo-
vo, On je Božie slovo. On je tá múdrosť 
zhora. On nám hovorí, ako máme žiť 
podľa Božieho plánu.

Covid ako globálny uragán rozhoj-
dal čln, a mnohí veriaci boli „sem-tam 
hádzaní  a  zmietaní  závanom  hocijakého 
učenia.“  (Ef  4,14) Ako často sa dnes 

dáme ovplyvniť rôznymi vlnami, kto-
ré sa valia smerom k nám cez médiá. 
V čase zmätkov a konšpiračných teórií 
zúfalo potrebujeme múdrosť, ktorá nás 
uchráni pred stroskotaním. Namiesto 
toho, aby sme sa sústreďovali na tieto 
mediálne vlny, pohľad uprený na Krista 
nám umožní pevne stáť. Preto nás autor 
listu Hebrejom povzbudzuje: „Upieraj-
me zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa 
našej viery.“ (Heb 12,2)

Takže kde nájdeme potrebnú múd-
rosť pre plavbu morom života? Peter 
pochopil, že jediný, ku ktorému sa treba 

obrátiť, je sám Kristus. Vyznáva: „Pane, 
ku komu by sme šli? Ty máš slová večného 
života.“ (Jn 6,68)

Kristus, a nie svet, nám dáva odpove-
de na životné otázky. On „sa  nám  stal 
múdrosťou  od  Boha,  spravodlivosťou 
a  posvätením  i  vykúpením.“  (1Kor  1,30) 
Je všetkým, čo potrebujeme.

A2  Kristus je dnes pre mňa 
súcitným Veľkňazom

V ťažkých časoch nachádzame veľké 
povzbudenie v skutočnosti, že Kristus 
je naším súcitným Veľkňazom, ktorý 
sa obetoval za nás a prihovára sa za nás 
pred Bohom. On „vošiel…  do  samého 
neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Bo-
žou  tvárou.“  (Heb 9,24) „Ježiš Kristus… 
je po Božej pravici a prihovára sa za nás.“ 
(Rim 8,34) Môžeme prinášať svoje potre-
by pred Boha vo vedomí, že Kristus sú-
cití s našou ľudskosťou. On vie, čím pre-

Zameranie Kristov úrad Kým je Kristus 
pre mňa dnes Moja odpoveď viery

Pohľad dovnútra

A1 Prorok Moja múdrosť Budem upierať pohľad na neho  
a počúvať ho.

A2 Kňaz Moja nádej Priblížim sa k Bohu s očakávaním plným 
nádeje.

A3 Kráľ Môj pokoj Budem dôverovať tomu,  
ktorý zvíťazil nad svetom.

Pohľad navonok

B1 Prorok Moja zvesť Som ohlasovateľ Dobrej zvesti.

B2 Kňaz Moja motivácia Odpovedám milosrdenstvom  
a láskou.

B3 Kráľ Môj vzor Budem šíriť Boží obraz v tomto svete.
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chádzame. „Veď nemáme veľkňaza, ktorý 
by s nami nemohol súcitiť v našich slabos-
tiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom pre-
šiel skúškami podobne ako my, avšak bez 
hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu 
milosti,  aby  sme  dosiahli  milosrdenstvo 
a našli milosť a pomoc v pravý čas.“ (Heb 
4,15-16)

Kristus ako dokonalý človek pozná, 
čím prechádzame. A skrze neho ako 
Veľkňaza máme prístup k Bohu, zdroju 
všetkého milosrdenstva a milosti. „On 
dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú 
udatnosť.“ (Iz 40,29)

Vedomie, že máme trvalý prístup 
k Bohu, nám dáva silu a živú nádej. 
„Máme  ju  ako  istú  a  pevnú  kotvu  duše, 
ktorá siaha až dovnútra, za oponu, kde za 
nás  vošiel  Ježiš  ako  predchodca,  keď  sa 
stal veľkňazom naveky na spôsob Melchi-
sedeka.“ (Heb 6,19-20)

Covid nás nemôže obrať o túto nádej. 
Je pevne ukotvená v nebeskej svätyni. 
Kristova smrť a zmŕtvychvstanie nám 
zaistili prístup, aby sme sa mohli pri-
blížiť k živému Bohu. Už dnes môžeme 
mať láskyplný vzťah s trojjediným Bo-
hom ako ochutnávku toho, čo má ešte 
prísť.

A3   Kristus je dnes môj Pán a Kráľ
Boh je Kráľ. Vždy ním bol. Jeho trón 

je v nebi. „Hospodin  si  na  nebi  upevnil 
trón,  nad  všetkým  vládne  jeho  kráľovská 
moc.“ (Ž 103,19) Od Pádu do hriechu 
sa satan stal kniežaťom tohto sveta, ale 
Kristus nad ním zvíťazil svojím krížom 
a zmŕtvychvstaním (Jn 12,31). A teraz 
sedí na Božej pravici, a tak môžeme 
vedieť, že už dnes vládne. „Vzkriesil 
[Krista]  z  mŕtvych  a  posadil  v  nebi  po 
svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, 
silu, panstvo a nad každé meno, ktoré sa 
spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom 
veku.“ (Ef 1,20-21) Svojím učeníkom ho-
vorí: „Daná mi  je všetka moc na nebi aj 
na zemi.“ (Mt 28,18) Raz mu budú pod-
robení pod nohy všetci jeho nepriatelia, 
a ako posledný nepriateľ bude zničená 
smrť.

Preto aj v čase celosvetovej krízy sa 
budem skláňať pred Kráľom celého ves-
míru. „Hospodin  tróni  ako  kráľ  naveky. 
Hospodin  dáva  silu  svojmu  ľudu.  Hos-
podin  požehnáva  svoj  ľud  pokojom.“ (Ž 
11-29,10) Jemu sa podriadim a vyznám: 
„Si dobrý a verný Boh, ktorý má celý 
svet vo svojich rukách.“ Tú nemá Cé-
zar, ani Alibaba, ani Google, ani Ama-
zon, ani Bill Gates, alebo kto vám zíde 

na um, ani žiadna temná sila. Náš Boh 
nedopustí, aby zlo, nespravodlivosť, 
hriech, choroba a smrť slávili víťazstvo. 
Jemu patrí víťazstvo nad svetom.

Krásne to povedal svojim učeníkom: 
„Toto som vám povedal, aby ste našli vo 
mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dú-
fajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16,33) Je 
pravda, že máme všetky možné druhy 
problémov: vojny, zemetrasenia, hlado-
mory, pandémie. Aj dnes sme svedkami 
takých vecí. No aj keď prídu neznáme 
a netušené ťažkosti, nezúfame si, lebo 
vieme, komu sme uverili. Jemu nás nik-
to nevytrhne z ruky.

Na konci Zjavenia vidíme boj, ale iný 
od všetkých, aké poznáme. Pri svojom 
príchode Pán Ježiš zničí svojich nepria-
teľov dychom svojich úst. A na sebe má 
nápis: Kráľ kráľov a Pán pánov. Bude 
to prejav jeho kráľovskej moci: naplno 
a definitívne.

Toto boli tri body, pri ktorých sme 
hľadeli dovnútra, aby sme našli zdroj 
osobnej sily: Kto je Kristus pre nás. Te-
raz sa zahľadíme smerom von a pýtame 
sa, ako sa nám Kristus predstavuje v na-
šej službe pre neho.

B1   Kristus je dnes naším 
posolstvom

Z prorockého pohľadu, Kristus je 
dobrá správa. Celé evanjelium je sústre-
dené na jeho osobu. Je to „Božie evanje-
lium… o  jeho Synovi.“  (Rim 1,1-3) Je to 
„evanjelium… skrze ktoré ste aj spasení… 
že  podľa  Písem  Kristus  zomrel  za  naše 
hriechy,  že bol pochovaný a  tretieho dňa 
vzkriesený.“  (1Kor  15,1-4) A to je dob-
rá zvesť. Jebo vzkriesenie všetko mení. 
Umožňuje nám vzťah so živým Bohom, 
skrze ktorého máme večný život. Jeho 
zvestujeme – on je posolstvom života 
pre umierajúci svet. A evanjelium nám 
ponúka vyhliadku na lepší svet.

Ako máme zdieľať túto dobrú zvesť, 
aby ľudia povedali: „Toto by som chcel!“? 
Výzvou pre nás, dnešných kresťanov, je 
porozumieť, čo to evanjelium naozaj je. 
Prečo je to dobrá správa? A je to dobrá 
správa pre ľudí okolo nás, podľa toho, 
ako to oni vidia? Aké boli ich nádeje 
v uplynulých mesiacoch? Čo sa pova-
žuje za „dobrú správu“ v čase Covidu? 
Možno pre niekoho: „Konečne je tu vak-
cína!“ Alebo niekto môže ísť konečne 
k holičovi. Alebo znovu vidieť vnúčatá. 
Niektorí sa tešia, že znova pôjdu na do-
volenku. Sú toto veci, v ktoré dúfame? 
Máme nejakú lepšiu správu?

Náš dom má okná do rušnej ulice, 
kde denne prechádzajú stovky ľudí. Za 
jedno okno sme vyložili plagát s evan-
jelizačným textom. Jeden týždeň sme 
tam mali: „Boh ťa miluje.“ Ďalší týždeň: 
„Hľadajte ma a žite!“ Raz išla okolo re-
daktorka z miestnej rozhlasovej stanice, 
zazvonila pri dverách a opýtala sa, aký 
príbeh je za tým textom. A chcela si to 
nahrať. A tak moja manželka mohla do 
rozhlasu rozprávať, kým je Kristus pre 
nás v týchto časoch Covidu. Bolo to od-
vysielané a veľa ľudí mohlo počuť dobrú 
zvesť.

Tak sa pýtam: Akým kreatívnym spô-
sobom môžeš ďalej podávať Dobrú sprá-
vu ľuďom okolo teba?

B2   Kristus je dnes mojou 
motiváciou pre skutky 
milosrdenstva

Po druhé, ak je Kristus kňazom, aj my 
sme prijali kňazskú službu. Ako takí 
máme prejaviť milosrdenstvo a prinášať 
nádej núdznym, zraneným a zúfalým. 
V príbehu o milosrdnom Samaritánovi 
sa ukázalo, že kňaz nebol ochotný ve-
novať pozornosť zranenému človeku pri 
ceste do Jericha. Zanedbal svoje kňaz-
ské poslanie. A Kristus ako ten dobrý 
Samaritán si kľaká k zraneným a dobi-
tým tohto sveta, aby im ponúkol vodu 
zo zdroja života. A podobenstvo zakon-
čuje výzvou: „Choď a rob podobne!“ (Lk 
10,37)

Ako kňazi v tomto svete máme úlo-
hu rozdávať milosrdenstvo. To si žiada 
odvahu. Vidím nejakú potrebu a pýtam 
sa: „Mám ja s tým niečo robiť? Je to moja 
zodpovednosť?“

Nedávno mi jeden francúzsky priateľ 
hovoril o „Une politique de oui“ – „Po-
stoji – Áno!“ Znamená to, že vždy, keď 
nás Duch ponúka, máme byť ochotní 
urobiť, čo treba, a pomôcť. V zásade to 
znamená urobiť, čo máš na srdci. Skôr, 
než našu myseľ začnú zaplavovať vý-
hovorky, treba mať tú základnú ochotu 
vykročiť a urobiť niečo pre tých, čo po-
trebujú pomoc.

Kristus ako náš Veľkňaz sa prihovára 
za nás. K našej kňazskej službe patrí to 
isté: prihovárať sa za tento svet. Pristu-
pujeme pred trón milosti v záujme nie-
koho, kto to potrebuje, či už si to uve-
domuje alebo nie. Aký mocný nástroj 
nám dal Boh pre túto dobu pandémie! 
Môžeme sa modliť. Aké je to úžasné, 
keď pri ukončení rozhovoru niekomu 
povieme: „Môžem sa za teba pomodliť?“ 
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A keď to nejde hneď spolu, môžeme 
sa modliť neskôr. Sami alebo s niekým 
ďalším. Osobne spolu, alebo na diaľku 
cez skype alebo Zoom alebo nejaký iný 
nástroj – dnes sa nám núka veľa takých 
možností.

Ako kňazi máme tiež hovoriť slová 
povzbudenia a požehnania. Dnes ľu-
dia prahnú po niečom pozitívnom. Sú 
osamelí. A my ako kráľovské kňazstvo 
môžeme byť na požehnanie mnohými 
spôsobmi. Vedie nás k tomu Kristova 
láska. Kristus ako kňaz je teda pre mňa 
motiváciou, a ja na túto pohnútku odpo-
vedám milosrdenstvom a láskou. „Choď 
a rob podobne!“

B3 Kristus je dnes pre mňa 
vzorom misie

A napokon, Kristus ako Kráľ nás vy-
siela: „Ako  mňa  poslal  Otec,  tak  ja  po-
sielam  vás.“  (Jn  20,21) V evanjeliách 
vidíme, že Ježišovým poslaním bolo 
osláviť svojho Otca. V ňom bola viditeľ-
ná všetka Božia sláva. Apoštol Ján napí-
sal: „My sme videli jeho slávu, slávu, akú 
má od Otca jednorodený Syn, plný milosti 
a pravdy.“ (Jn 1,14)

V staroveku králi umiestňovali svoje 
obrazy, svoje sochy, v mestách, ktoré 
dobyli. V Kristu Boh umiestnil svoj do-
konalý obraz v tomto svete. Tento pro-
jekt sa začal s Adamom a Evou, ktorí 
boli stvorení na Boží obraz. Mali vlád-
nuť nad ostatným stvorením ako Boží 
vyslanci. A hoci v tom zlyhali, Boh nad 
ľuďmi nezlomil palicu. Keď prišla pl-
nosť času, Boh poslal svojho Syna. „On 

je obraz neviditeľného Boha.“ (Kol 1,15) 
„On  je  odblesk  jeho  slávy  a  obraz  jeho 
podstaty.“ (Heb 1,3) V Ježišovi Boh polo-
žil svoju slávnu stopu na zem. A tí, čo 
nasledujú Krista, oslavujú Boha slovami 
aj skutkami ako nositelia jeho obrazu. 
Sú Božími vyslancami, ktorým bola od 
neho zverená autorita.

Táto autorita sa však prejavuje pokor-
nou službou, a pre nás je vzorom láska-
vej služby Kristus – Slúžiaci Kráľ. Boží 
Duch nás premieňa na jeho obraz a na-
pĺňa jeho láskou, aby sme my v tomto 
svete boli ako on. Takto sa prejavuje 
kráľovstvo, takto sa uplatňuje Božia vlá-
da.

Evanjelium je prehlásením, že Ježiš 
je Kráľ, a pozvaním pre ľudí nasledovať 
tohto Kráľa a Pána. Kristovo kráľovstvo 
je tu prítomné už teraz, a zároveň vy-
znávame, že za jeho neprítomnosti ešte 
nie je jeho vláda naplno uskutočnená na 
zemi, tak ako je v nebi. „Teraz ešte nevi-
díme, že mu bolo podriadené všetko. Hľa-
díme však na Ježiša… ovenčeného slávou 
a cťou.“ (Heb 2,8 b-9)

Od jeho smrti a zmŕtvychvstania ži-
jeme medzi týmito dvoma skutočnos-
ťami. Na jednej strane Božie kráľovstvo 
urobilo prielom do tohto sveta, na dru-
hej strane ešte nie je naplno uskutočne-
né. Ale teraz v medzičase sú Boží ľudia 
svedkami a agentmi tohto kráľovstva. 
Žijú tu v cudzom prostredí, sú soľou 
a svetlom a ich životy sa riadia hodno-
tami kráľovstva a tak oslavujú Boha. 
Apoštol Peter nabáda: „Vaše  správanie 
medzi pohanmi nech je vzorné, aby tí, čo  Frederic Walraven 

preložIl peter Kozár

vás  teraz  osočujú  ako  zločincov,  videli 
vaše dobré skutky a v deň navštívenia za 
to oslavovali Boha.“ (1Pt 2,12)

Záver
Pokryli sme z viacerých uhlov pohľa-

du túto otázku: Kým je Kristus pre nás 
dnes? V našom osobnom živote a vzťa-
hu v ním nám poskytuje pevný základ, 
jasnú nádej a vnútorný pokoj. Ale to 
nás nemôže viesť k utiahnutiu sa zo 
sveta. Kristus nás inšpiruje k zbožnému 
životu v tomto svete.

Tému možno zhrnúť pohľadom na 
nádherný oddiel v liste Kolosanom: 
„Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás 
Bohu,  Otcovi  nášho  Pána  Ježiša  Krista. 
Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Kris-
ta a o láske, ktorú máte k všetkým svätým 
pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebe-
siach a o ktorej ste už skôr počuli v prav-
divom slove evanjelia, ktoré k vám prišlo. 
Rovnako ako na celom svete aj u vás pri-
náša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste 
počuli a poznali Božiu milosť v pravde.“ 
(Kol 1,3-6)

Tento oddiel hovorí o viere, nádeji 
a láske. Naša viera nám dáva istotu, že 
Pán má dnes celý svet vo svojich ru-
kách. Naša nádej hovorí, že on sa vrá-
ti, aby dal celý svet do poriadku. A až 
do toho dňa nás Kristova láska nabáda, 
aby sme niesli túto dobrú zvesť o zmŕt-
vychvstalom Kristovi, evanjelium o Krá-
ľovi a jeho kráľovstve, do najodľahlej-
ších končín tejto zemegule, a motivuje 
nás k zbožnému životu.

Připojme se ke Komenského nadča-
sové vizi a udělejme svět lepší! V roce 
2022 si připomínáme 430. výročí na-
rození Jana Amose Komenského (1592 
- 1670). Velmi oceňuji na Komenského 
životě jak to, co od Krista přijal, předá-
vá napříč generacemi.

Co nám Komenský předal je více zná-
mo z jeho pedagogické činnosti, ale po-
třebujeme si připomínat jeho hlubokou 
osobní víru. Jako poslední biskup Jed-
noty bratrské odevzdal Komenský čes-
kému národu poklad po generace stře-
žené moudrosti a duchovního dědictví.

Odkaz Jana Ámose
Po svém působení ve sboru Jedno-

ty bratrské ve Fulneku do roku 1621 
po sobě zanechal odkaz generaci, jejíž 
osobní víra a následování Krista se pře-
dávaly po další generace. Čtvrtá gene-
race o sto let později odchází kvůli své 
víře do osady založené v Herrnhutu 
(1722) a pátá generace již většinu svého 
života prožila na misii v různých kou-
tech světa.

Jan Amos Komenský měl celoživotní 
sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. 
Vycházel z předpokladu, že věci lidské 
nejsou zcela v pořádku, ale nejsou také 

docela ztraceny. Celý život proto pra-
coval na svém stěžejním díle „Obecná 
porada o nápravě věcí lidských“, kde 
představil vizi a cestu k proměně spo-
lečnosti.

K praktické obnově přitom dle Ko-
menského dochází prostřednictvím 
moudrého porozumění a správy sedmi 
klíčových oblastí: vzdělanost, rodina, 
vláda, víra, média, umění a podnikavost.

Vzdělanost
Škola má být dílnou 
lidskosti, nikoliv mučírnou 
ducha.

Rodina  
Nejlepším řešením 
výčitek je vzájemné odpuštění.
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Jan KuKlíneK, KřesťansKý sbor 
oStrava poruba

Vláda
Co chceš, aby ti jiní činili, 
čiň ty jim. To je souhrn 
zákona Božského.

Víra
Cílem veškeré zbožnosti je 
smíření s Bohem.

Média
Neříkej nic jiného, než jak  
to ve skutečnosti je.

Umění
Všechno je spojeno 
jakýmsi překrásným 
všeobecným řádem.

Podnikavost
Každý má hledět ne pouze 
na svůj prospěch, ale na 
prospěch společnosti.

O těchto myšlenkách bychom neměli 
jen číst a přemýšlet, ale především je 
žít – přinést prakticky do naší společ-
nosti. Nemusí to být ani moc složité.

Připomeňme Komenského odkaz 
dnes veřejným čtením a výstavou.

V projektu „Komenský – Příběhy 
lidskosti“ (www.komensky2020.cz) je 
vše připraveno, aby církve, knihovny, 
spolky, organizace i angažovaní jednot-
livci mohli uspořádat veřejné čtení „To 
nejlepší z Komenského“, včetně výsta-
vy „Komenského Timeline“ a přispět tak 
k propojení, aktivizaci a vzájemné in-
spiraci místní komunity.

Pro organizaci nepotřebujete odbor-
ného řečníka, ani velmi zdatného orga-
nizátora velkých akcí. Ke čtení výtahu 
z obecné porady pozvete osobnosti, kte-
ré ve vaší obci či městě budou tím důvě-
ryhodným hlasem – starostové, učitelé, 
umělci, novináři, podnikatelé, aby četli 
vybrané Komenského texty. V části ve-

řejného čtení na téma „víra“ návštěvníci 
uslyší slovy Komenského to nejcenněj-
ší, co chceme jako křesťané tomuto svě-
tu zprostředkovat.

Čas okolo březnových Komenského 
narozenin nebo 10. 6. 2022 při Noci 
kostelů jsou ideálními příležitostmi, 
kdy tuto akci uspořádat.

V roce 2019 a 2020 se veřejná čtení již 
na mnoha místech osvědčila. Podívej-
te se na krátké reportáže či fotografie, 
které vám je přiblíží. Vše potřebné pro 
organizátory – manuál, objednání vý-
stavy, texty pro čtení, šablony plakátů 
a další inspirace naleznete na stránce
www.situcitelu.cz/noc-kostelu
jkuklinek@kam.cz

Multicamp 2021
Když se na jaře tohoto roku sešla sku-

pina lidí, kterým leží na srdci, aby se 
v křesťanských sborech probudil zájem 
o budování mládeží, udělalo mi to vel-
kou radost. Viděli jsme, že někde to“ jde 
„a někde ne. Poté, co jsme oslovili vedou-
cí mládeží, jsme zjistili, že téměř všude 
je nějaký problém. Buď nejsou vedoucí, 
nebo mládežníci. Doba covidová si vyžá-
dala i některé, kteří se bojí jít do jakéko-
liv společnosti. Dokonce jsme se dozvě-
děli, že někteří rodiče svoje mládežníky 
ani nechtějí do mládeží pustit. Z důvodu 
„Oni toho mají moc ve škole a spoustu 
kroužků a ještě tak do mládeže? Cože? To 
snad néééé!“ Jak je to v tom Matoušově 
evangeliu kapitola 28?

Na našich schůzkách jsme taky mysleli 
na člověka z našich řad, který by se chtěl 
starat o mládeže a dorost v celé ČR, roz-
víjet je. Hned po první schůzce se našel! 
Martin Šimik řekl, že ho Pán Bůh vede 
k této službě a že je rozhodnutý skon-
čit na záchrance a věnovat se výchově 
vedoucích, chodu mládeží a jiných čin-
ností. Měli jsme velkou radost. Na další 
schůzce, někdy v září, se rozhodlo, že 
by stálo za to pokračovat už letos s dal-

ším MULTICAMPEM, který už dva roky 
nebyl. Řekl jsem si: „To je šílený nápad, 
v této době. „ Ale proč ne? Budeme se za 
to modlit. A Pán Bůh požehnal!

Přesto, že už zase řádila corona 
a spousta mladých lidí buď kvůli nemo-
ci, nebo karanténě musela zůstat doma, 
se MULTICAMP konal. Když jsme 
v pátek s manželkou a synem (jediným 
mládežníkem našeho sboru, který ne-
byl nemocný nebo v karanténě) přijeli 
do krásného areálu českotěšínského 
sboru, byli jsme mile přijati a očipováni 
náramkem na ruce. Ten jsem nosil ještě 
týden po akci. Po krásném a důstojném 
ubytování začala první společná boho-
služba. Po příchodu do sálu jsem uviděl 
na pódiu oranžová světla a hned mě na-
padlo: „To je paráda, od té kamenné zdi 
jde zima, tak těm účinkujícím tady dali 
infrazářiče, aby jim bylo na záda teplo.“ 
Omyl, byla to barevná světla. Pochopil 
jsem, až začaly chvály a byl to parádní 
nářez, dokonce i kouř se z rohu valil, to 
už jsem se začal dívat po hasičáku. Je-
den z hudebníků, myslím Vojta se jme-
nuje, měl rifle na kolenou tak orvané, až 
mi ho bylo líto. „Chudák,“ říkal jsem si, 

„asi si nemůže koupit nové.“ Zase omyl, 
to už se tak prodává, je to moderní! Při 
pohledu do sálu, jsem zjistil, že tam 
skoro nikoho neznám. Kde jsou moji 
vrstevníci? No jo, když ono je to pro tu 
generaci po nás. Kdybych nebyl vedoucí 
mládeže, asi bych tu nebyl, ale byl jsem 
moc rád, že jsem tam mohl být. Kolem 
stovky mladých lidí na jednom místě, to 
je super.

Moderování Hankou a Liborem mě 
moc bavilo, na to, že se před tím ne-
znali, jim to šlo naprosto profesionál-
ně. Program provázely chvály, myslím, 
že tři kapely, všechny hrály moc dobře. 
Bylo plno seminářů a člověk nevěděl, 
na který jít dřív. Ještě, že se všechny na-
hrávaly a jsou ke stažení a poslechu na 
MULTICAMP.cz.

Téma multicampu bylo „RESTART“. 
Ondra Šimik nás krásně textem z kni-
hy Skutků 9, 1-9 uvedl do období, které 
prožil Saul (Pavel) před, při a po setká-
ní s Ježíšem. Saul tři dny prožíval velmi 
silný RESTART, který ho vedl k sebe-
reflexi. A to byl ten moment, o kterém 
jsme měli přemýšlet. Další řečníci: Petr 
Húšť, Martin Šimík, Monika Novotná, 
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Milan Michalko. Všichni měli co říct, 
jak z Božího slova, tak z praxe. Nechci 
zapomenout ani na vynikající jídlo 
a pití v kavárně, kterou měl na starost 
Peťa Kubiena. Slyšel jsem, jak se u stolu 
bavily nějaké holky o jídle, které vařil 
Samuel. „Vynikající!“ Mohl bych se ro-
zepsat o všech seminářích, ale to si po-
slechněte ze záznamu. :)

Jsem rád, že jsem se letošního Multi-
campu mohl zúčastnit. Odvážím si s se-
bou myšlenku: „Co chci dělat se svým 
životem dál? RESTART!“ Všem, kdo se 
zapojili do organizace, chci moc podě-
kovat. A povzbudit vás, kteří váháte, 
zda příště jet. Říkám, jeďte, stojí to za 
to! Povzbuzení, načerpání, nová přá-
telství… Zasportuješ si, dobře se najíš, 
pobavíš a odjíždíš s tím, že se těšíš na 
další setkání. :)

Jarda Jež, olomouc

Druhý víkend v listopadu se po třech 
letech uskutečnila akce Multicamp. Mlá-
dežnická konference mládeží Křesťan-
ských sborů, potřetí v Českém Těšíně.

Tato akce začínala před 12 lety na 
Vsetíně, na Sychrově – tam bylo 350 
lidí, poté ve Valašské Polance, kde se 
scházelo kolem 250 mladých, a letos 

nás bylo kolem 100. Možná tento proces 
vidíte i u jiných akcí, tak bych chtěla za-
čít slovy, kterými uvedl své kázání Petr 
Húšť: „Není to zbytečné? Ježíš přece 
také mluvil k davům (nakrmil 5 000) …
mluvil ale také jenom s dvanácti, někdy 
jenom ze třemi a jindy si dal večeři je-
nom s jedním. Víte, co ale změnilo celý 
svět? Ježíš skrze 12 lidí.“

A k tomu jsme byli vedeni i během le-
tošního Multicampu – měnit svět, měnit 
sebe, a to vše skrze Pána Ježíše Krista.

Sešlo se nás tam mnoho, každý se 
svým vlastním příběhem, na cestě ži-
vota směřujícího buď od Boha, nebo k 
Němu. A ať už jste se nacházeli kdekoli, 
mohli jste se posunout a já věřím, že se 
lidé k Bohu opravdu přiblížili. 

Všechno je dneska rychlé a ať už 
máme plný program, nebo prázdný a 
zaplácnutý zbytečnými věcmi, přesto 
toužíme po restartu. Mnozí jsme vy-
růstali v křesťanských rodinách a Ježíše 
jsme do svého života přijali, přesto po-
třebujeme nový zápal a nadšení. Víme, 
co chceme, ale je těžké to opravdu dělat. 

K tomu mohly pomoci praktické vý-
zvy jako: 
1. zapsat si do kalendáře schůzku s Bo-

hem 

2. odložit elektronická zařízení na hodi-
nu denně

3. nebo začít náš život před Bohem zno-
vu.
Podobným občerstvením a zastavením 

působí i setkání s lidmi, kteří prožívají 
podobné situace, bojují se sebou samý-
mi a mohou se se svými příběhy sdílet s 
ostatními. A i na to jsme měli čas během 
celé víkendu (nejen) v bufetu s výborný-
mi jídly, které pro nás Těšín připravil.

Program obsahoval také ukázku zážit-
kové hry QUEST, komentovanou proh-
lídku města, vyrábění i sportovní vyžití. 
Všude tam jsme mohli vnímat, že tady 
nejsme sami, že jsou kolem nás lidé, 
kteří možná prožívají něco podobného a 
také bojují. Mohli jsme poznat ty, kteří 
jsou v tom boji dál, inspirovat se jimi a 
modlit se.

Jsem moc ráda, že Multicamp mohl 
proběhnout, a děkuji všem, kteří se po-
díleli na jeho přípravě. Zároveň prosím 
všechny o modlitby za mladou genera-
ci, aby všechno, co znají a mají mož-
nost slyšet, opravdu aplikovali ve svých 
životech, aby milovali Pána a podle 
toho žili – nejen pro sebe, ale i pro lidi 
kolem nás.

KrIstýna zabystrzanová, pyšely



35ŽIVÉ SLOVO

misie

onlIne rozHovor s br. 
Mulugetou zpracovala

šárka šorFová

Mohamedův
příběh

Mohamed je muž, který pochází z ob-
lasti Bale v Etiopii. Vyznával muslim-
skou víru, má čtyři ženy a jednadvacet 
dětí. Nedávno do svého života přijal 
Krista, společně s ním i celá rodina, 
všechny manželky a děti. V oblasti, kde 
je hlavním náboženstvím islám, se ta-
ková událost málokdy stane. Nemůžete 
zde dát viditelně najevo, že vyznává-
te jinou víru a svobodně se k ní hlásit 
a mluvit o ní.

Mohamed přijal pozvání sousedů na 
biblické skupinky, které samozřejmě 
nejsou úplně veřejné. Na setkání chodil 
přibližně rok. Tím, že se věnoval studiu 
Bible, mohl poznávat Pána a porozumět 
Božím záměrům s člověkem, což nako-
nec vedlo k jeho rozhodnutí odevzdat 
svůj život Kristu.

Když uvěří v Krista pravověrný 
muslim

Je to radostná událost. Ale společně 
s tím přicházejí i velmi závažné problé-
my, které Mohamed musí řešit, protože 
muslimská víra povoluje mít více žen. 
Mladý muž si vezme jednu ženu, ale jak 
stárne a bohatne, vezme si další ženy. 
Je obtížné zvolit způsob, jak v takové 
situaci vyučovat nové věřící a vést je 
v následování Krista. Místní věřící jim 
pomáhají a jdou v tomto boji společně 
s nimi. Nápomocen je mu také misijní 
pracovník jménem Idres z mého mi-
sijního týmu. Má muslimské pozadí, 
v minulosti studoval Korán. Ke Kristu 
se obrátil před jednadvaceti lety. Je to 
zralý muž, který absolvoval teologickou 
školu, pomáhá věřícím, naslouchá jim 
a diskutuje s rodinami. Dobře rozumí 
situaci, kterou Mohamed prochází. Měl 
dvě manželky. Je to silné sociální spoje-
ní. Vyřešit jejich novou situaci po obrá-
cení – to chce čas a postupné dozrávání 
vztahu ke Kristu. Není to snadné pro 
toho, kdo radí, ani pro toho, kdo má 
udělat rozhodnutí. Nedá se to rozsoudit 
rovnocenně pro celou rodinu, nemůžeš 
říct jednoduše sbohem, rozdělit všech-
ny rodinné prostředky a myslet, že je 
vše vyřešeno. Jsou tu kulturní, sociální 
i psychické tlaky.

To, co se stalo Mohamedovi, je zázrak. 
Je to první muslim, který v naší oblasti 
uvěřil a má takový problém. Prohlásit 
v takové oblasti, že náležíte Kristu, je 
důkazem, že vaše rozhodnutí je oprav-
dové a myslíte to vážně. V jiné oblasti, 
kde máme další společenství, uvěřil 
muslim, který měl jednu ženu, a ten se 
poté přestěhoval do jiné vesnice. V Mo-
hamedově případě ale uvěřila celá ro-
dina, manželky i děti, a tak velký počet 
lidí je už samo o sobě malé společenství.

V našem křesťanském centru v Addis 
Abebě máme vyučovací programy pro 
naše pracovníky, kteří pracují na plný 
úvazek, a také pro pastory a starší. Pro-
gram probíhá každoročně během šesti 
týdnů v lednu a únoru. Pro naši oblast 
je to velmi příhodné období, protože je 
období sucha a farmáři nemusí být na 
poli. Když se někdo takový, jako je Mo-
hamed, obrátí ke Kristu, pozveme ho 
na 1-2 týdny do našeho centra v Addis 
Abebě na studijní program, kde ho vy-
učujeme a pomáháme mu pokračovat 
krok za krokem v životě s Kristem. Prv-
ní plánovaná Mohamedova návštěva ne-
vyšla z důvodu vládních nařízení, která 
se musela dodržovat. Je naplánováno 
setkání na příští měsíc. Jedním z důvo-
dů, proč vyučování probíhá mimo jeho 
vesnici, je také Mohamedova bezpeč-
nost.

Za to, že se v této muslimské oblasti 
může šířit evangelium, vděčíme ochotě 
křesťanů přestěhovat se ze západní čás-
ti Etiopie do Balu, duchovně temného 
místa. Tímto krokem následovali Boží 
vedení a Boží přikázání a žijí zde, aby 
mohli předávat dobrou zprávu o naději, 
kterou máme v Kristu.

Jak se předává evangelium
Jak se dá předat místním lidem evan-

gelium? Nemůžete přijet, kázat jim a od-
jet. Jako kazatele by vás nepřijali, nepo-
slouchali by vás. Ale když přicházíte 
jako přátelé, jsou vděčni a povzbuzeni. 
Musíte mezi nimi žít, ukázat jim, že je 
respektujete, musíte jim ukázat lásku. 
Jak jim ukážete lásku? Skrze vztahy – 
budujete vztahy, přátelství. V tomto 

případě vás nebudou ignorovat. Jejich 
způsob života nese ovoce. Jdou spolu na 
pole, pracují spolu a také si vypomáhají 
na svých farmách. Vzájemně si pomá-
hají při práci na svých polích, zvou se na 
návštěvy k sobě domů v době svátků, 
dávají si dárky. Jdou spolu na trh a bě-
hem té cesty spolu hovoří. Někdy jdou 
muži na trh příležitostně, i když tam 
nemají zrovna co na práci, ale chtějí se 
potkat s lidmi a mluvit s nimi. Děti cho-
dí do školy pěšky, jejich cesta trvá hodi-
nu a mají možnost spolu mluvit. To, co 
zrovna věřící dělají, jejich běžné činnos-
ti jim pomáhají budovat vztahy. Mohou 
využívat tyto příležitosti k tomu, aby 
svědčili a ukázali, co je víra.

Máme v oblasti Bale dvě společenství. 
V místě, kde uvěřil Mohamed, je spo-
lečenství věřících, které má třicet pět 
lidí, scházejí se v malých, jednoduchých 
budovách z hlíny a dřeva. Shromáždění 
probíhá v neděli. Častým problémem 
je přijít v určený čas, jako ve všech ze-
mích, kde se na čas neklade takový 
důraz jako v západní kultuře. Než se 
sejdou, hrají se písně. Chvály trvají jed-
nu a půl až dvě hodiny a kázání přibliž-
ně hodinu. Nemají pravidelné zvyky, že 
by spěchali domů na oběd, jsou spolu 
ve shromáždění. Přes týden mají jed-
no společné setkání, modlí se a studují 
Bibli, setkání trvá jednu a půl až dvě 
hodiny. Mládež má také svá pravidelná 
setkávání, pomáhají starším a chudým 
lidem, např. opravují domy. Hrají scén-
ky a zpívají. Ženy zase pomáhají jiným 
ženám. Mimo tato pravidelná setkávání 
mají další hlavně v období svátků, kdy 
se setkají, aby spolu strávili čas. Na 
takovém setkání nechybí pohoštění. 
Jeden zvyk, který je rozdílný od naší 
kultury, je to, že před takovou událostí 
porazí krávu. Maso si připraví a než se 
dostanou k jídlu, mají spoustu času na 
rozhovory. Dobré jídlo pak setkání pří-
jemně završí.

V září 2021 jsme mohli mít s br. 
Mulugetou online setkání – 
vyprávěl nám příběh obrácení 
muslimské rodiny ke Kristu, které 
se stalo nedávno v jedné vesnici, 
kde mají společenství.



…a dáš mu meno Ježiš,  
lebo on zachráni svoj ľud z jeho 
hriechov.
(matúš 1,21)

Je na tisíce zvučných mien
a stáročiami znejú.
však meno JežIš ponad ne,
čo veky nezavejú.

Je mnoho činov veľkých mien,
čo sám ich človek zrodil.
však iba JežIš, boží syn
z vín, hriechov vyslobodil.

Meno mien
tie všetky mená zhasnú raz
a rozplynú sa v diali.
len meno JežIš zostane
cez večnosť celú žiariť.

nech menu JežIš, menu mien
náš chválospev znie z duší!
to meno je tak úžasné!
preň iba srdce búši.

Ján Kučera
texty ’82


