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Boží intelekt.

Požehnání - co to je?

Co se vám vybaví, 
když se řekne Nivy?
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Místo
setkávání

NIVY
V krásném prostředí vsetínských vrchů 
se nachází rekreační chalupa křesťan-
ských sborů, které nikdo neřekne jinak 
než NIVY. Tento objekt je jedinečný, 
protože křesťanská setkávání zde pro-
bíhala za totality a pokračují dodnes. 
O historii i současnosti nivských poby-
tů vám poví něco více jejich pamětník, 
Jožka Holubec.

Jožko, proč právě Nivy? Jak a kdy 
to vlastně všechno začalo?

Nepatřím k těm, kteří se zasloužili 
o první pobyt na Nivách. Vím, že Nivy 
začali navštěvovat jako první mladí 
lidé z ostravské mládeže v roce 1963. 
Z kroniky „Malé počátky 1962-66“ jsem 
vyčetl, že ve čtvrtek 11. srpna 1966 se 
mládež vracela z Vysokých Tater dříve 
domů kvůli nepříznivému počasí. Ten-
krát bratr Kořínek domluvil s Pavlem 
a Martou Komedovými a bratrem Hruš-
kou, že pobyt v Tatrách pro zimu na ho-
rách zkracují a několik zbývajících dnů 
pobudou u nich na Nivách u Vsetína. 
Nedá mi to, abych neodcitoval něco ze 
zápisu v uvedené kronice: „Potom si ku-
pujeme jízdenky, jen si je dáme přerušit ve 
Vsetíně. Komedovi a sestry Suré už jeli do 
Vsetína hned ráno. Ve vlaku máme tento-
krát dost místa. Rychlík se dává do pohy-
bu. Hory se nám docela už ztrácejí. Je nám 
najednou hrozně líto, že vidíme jen rovinu. 
Dáváme se ve vlaku do zpěvu téměř až do 
ochraptění. Po tříhodinové cestě se ocitáme 
ve Vsetíně, kde nás už očekávají. Je tu také 
Jožka Holubec, náš starý známý. Sedíme na 
zavazadlech a čekáme na traktor, který nás 
na valníku odveze na Nivy. Když už se stmí-
valo, dorazili jsme na Nivy. Naše starostlivá 
Martička Komedová nám přichystala dva 
veliké hrnce čerstvě nadojeného domácího 
mléka. Zmizelo v nás jako nic. Utrmáceni se 
uvelebíme na seníku. Děvčata nad chlévem, 
chlapci kousek dál ve stodole. Samozřejmě, 
do spaní nás nikdo nutit nemusel…“

Zavzpomínali jsme na první 
neplánovaný mládežnický pobyt 
na Nivách. Jak a kdy začaly ty 
plánované?

Nevím to přesně, ale mám za to, že 
to přišlo spontánně, když se na Ni-
vách začalo mladým líbit. Také nebyla 
jiná možnost, kde se uchýlit s takovým 
množstvím mladých lidí. Byly to tehdy 
tak trochu živelné kroky, ale bylo u toho 
srdce a Pán tato setkávání požehnal.

Bylo něco, s čím jste se při 
uvedení nivské chalupy do 
provozu museli vyrovnávat, co 
bylo nad vaše síly?

Tato chalupa byl v podstatě starý 
opuštěný dům a uvést jej do provozu 
pro potřeby scházení mladých lidí dalo 
zabrat. Malá kuchyňka, nevyhovující 
sociální zařízení a malý prostor pro spo-
lečná scházení. Společenský „sál“ jsme 
vybudovali z kůlny vedle chalupy. Nej-
náročnější bylo zajistit kvalitní vodu. 
Museli jsme přistoupit k vybudování 
nové studny. Při jejím hloubení jsme 
narazili na kámen, který nebylo možné 
rozbít jen rukama. Pavel Komeda zajis-
til přes svého známého elektrickou sbí-
ječku, která si s touto překážkou snad-
no poradila. Pak už se spustily skruže 
a studna mohla sloužit.

Nivy se staly místem setkávání 
s lidmi, ale i s Bohem. Mnozí tu 
zažili první setkání s Pánem 
Ježíšem a mnozí Mu zde svůj život 
svěřili. Jak prožíváš tato krásná 
svědectví o Božím jednání?

Pobyty na Nivách se staly vyhledá-
vaným místem, což bylo za minulého 
režimu dosti nebezpečné, ale šli jsme 
do toho. Mám radost, že se tato práce 
podařila a stále pokračuje.

K pobytům mladých křesťanů 
patří neodmyslitelně zpěv. Mohl 
bys nám něco povědět o tom, jak 
vznikl zpěvníček „Z mého srdce“, 
ze kterého se nejen na Nivách 
hodně zpívalo?

Původně měl každý mládežník „svůj“ 
zpěvníček. Slova jednoho zpěvníčku 
mnohdy nesouhlasila se zápisem toho 
druhého, takže při zpěvu docházelo 
k „šumu“. Jeden zpíval píseň podle 
svého a druhý také, ale slova byla jiná. 
A mně to dost vadilo. Zašel jsem tedy 
do tiskárny a vysvětlil jim celou situaci. 
Brzy mě pochopili a byli ochotni s výro-
bou zpěvníčku pomoci.

Do práce na novém zpěvníčku se zapo-
jil bratr Milan Macháček, který se podí-
lel na výběru písní, konzultoval sloven-
ské písně s věřícími mládežníky ze Slo-
venska, dělal korektury. Já jsem doplnil 
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svůj zpěvníček písněmi, které jsem tam napsané neměl a domluvil 
jsem se ještě se studenty v Brně, aby to překontrolovali a také i oni 
doplnili. Pak mi to takto upravené vrátili a já s tím zašel opět do 
tiskárny. Domluvili jsme se na formátu i na provedení zpěvníčku. 
Vůbec jsem tehdy ale nevěděl, že provedení může být více prak-
tické. Na to jsem přišel až později. Musíme se tedy spokojit se 
zpěvníčkem, který máme. Ještě se stihl dotisknout dodatek pís-
ní, které mezitím vznikly. O mnoho let později věřící na Těšín-
sku doplnili k písním notový záznam a vznikl tak notový zpěvník 
„Z mého srdce“.

Jak probíhaly pobyty besídek a mládeže na Nivách za 
totality?

Nivy se brzy staly veřejným tajemstvím, že se tam schází pade-
sát i více mladých lidí. To už nešlo utajit. Přesto pobyty pokračo-
valy v důvěře, že si Pán Ježíš své dílo ochrání. Několikrát jsme byli 
udáni na STB, ale bratři vždy setkávání na Nivách obhájili. Mladí 
lidé o těchto nebezpečích nic nevěděli a bezstarostně se společně 
radovali na výletech a u táboráků.

Co si myslíš, že mladé lidi na takovýchto setkáních 
nejvíce oslovuje?

Témata setkání byla úplně jiná, než na školních aktivitách a to 
mnohé právě přitahovalo. Poprvé v životě slyšeli evangelium a po-
zorovali chování mladých lidí, kteří si zamilovali Pána Ježíše.

Nezapomenutelné byly pobyty se strýčkem Kořínkem. 
Vybaví se ti nějaká osobní vzpomínka, kterou jsi s ním 
na Nivách prožil?

Výjimečnou postavou na nivských pobytech byl br. Karel Koří-
nek. Rozuměl mladé generaci, dovedl ji oslovit a přiblížit se k ní. 
Jeho výklady Božího slova, proložené osobními prožitky, mladé 
lidi přitahovaly. Zde uvádím část častušky, kterou složil na jed-
nom pobytu:

Naše Nivy půvabné,
k Boží slávě stvořené,
připravily mládeži dny blažené.
Slunko svítí a les zpívá,
láska Boží hřeje zas,
srdce blažené je vzývá
drahý Ježíš spojil nás.
Jen takový můj vzpomínkový střípek na br. Kořínka, který 

s pomocí ochotného řidiče používal na Nivách auto zn. Poběda 
a snažil se jím sloužit kdykoli a kdekoli. To auto bylo už dost sta-
ré a bratr se v něm nebál jet, ani když se mnohokrát nebezpečně 
naklánělo.

Co bylo důvodem postavení nové budovy na Nivách?
Na Nivách se uvolnila další chalupa, kterou majitelé opusti-

li. Upravili jsme si ji pro naši potřebu. Netrvalo to však dlouho 
a obdrželi jsme nařízení z hygienické stanice, že tento objekt ne-
vyhovuje hygienickým normám. Dostali jsme rozhodnutí, jaká 
opatření se musí udělat, abychom mohli chalupu dále provozovat. 
Protože hygienické požadavky byly technicky nemožné, začalo se 
uvažovat o stavbě nové budovy. Ale zde jsme narazili na finance. 
Po uveřejnění naší nepříznivé finanční situace v časopise Živé slo-
vo se ozval sponzor s tím, že polovinu nákladu na pořízení nové 
chalupy uhradí. Tímto postojem nás povzbudil, abychom do toho 
šli. A Pán se k tomu přiznal.
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tiráž

Čo žiada
Poznáte to – nikdy nemáte pokoj. Stá-
le od vás niekto niečo chce. Poznajú 
to žiaci – stále sa treba učiť niečo nové 
a nemá to konca. Zvládnu jedno učivo, 
už sa ide na ďalšie. A potom zadania, 
testy, skúšanie… nárokom nikdy nie je 
koniec. A akoby nestačilo šesť hodín 
v škole, ešte niekto vymyslel domáce 
úlohy! Kto dokáže vyhovieť nárokom 
pani učiteľky?

Poznajú to študenti na strednej ško-
le – je to o tom istom, len stále ťažšie. 
Čo chce odo mňa profesor? Bude nie-
kedy spokojný? A ako máme zvládnuť 
maturitné skúšky, keď sme sa dva roky 
učili online, a to zaveľa nestálo – protes-
tujú študenti.

A potom vysoká škola… a potom prá-
ca… Prv to boli učitelia, teraz šéf, a ná-
rokom kladeným na mňa nikdy nie je 
koniec. Ešteže existuje víkend, a práz-
dniny, a dovolenka…

Lenže potom je tu ešte rodina. Si 
dieťa – rodič stále niečo chce. Pomôž 
mi s týmto, prines mi tamto, uprac si 
izbu… Si manžel, manželka – tiež nik-
dy nemáš „pokoj“. Niekto si robí neus-
tále nárok na tvoj čas, na tvoju pozor-
nosť, na teba celého či celú. A rodičia, 
poznáte to tiež: kúp mi toto, navar mi 
tamto, chcem… dovoľ mi… pusti ma… 
A neprestane to ani cez víkend či dovo-
lenku! Dokážem naplniť túžby svojich 
najbližších?

A keď si kresťan – je to ľahšie, či ťaž-
šie? Je pre teba viera a vzťah s Bohom 
a spoločenstvo cirkvi zdrojom sily, po-
koja, harmónie, alebo je to skôr ďalšie 
bremeno? Ďalší ľudia – hovorí sa im 
bratia a sestry – ktorí ťa pozorujú, ktorí 
od teba niečo očakávajú, ktorým treba 
slúžiť, o ktorých sa treba starať a ktorí 
sa starajú o teba (alebo do teba?). A nad 
tým všetkým Boh – čo od teba chce on? 
Máš pocit, že je to večne nespokojný šéf 
s nekonečnými nárokmi?

Taký pohľad naňho mal Izrael v dobe 
Starej zmluvy. Boh ich vykúpil z egypt-
ského otroctva a urobil svojím ľudom. 
Vzťah s nimi spečatil zmluvou, ku kto-
rej neoddeliteľne patril zákon – učenie 
o tom, ako majú žiť v spoločenstve so 

svojím Bohom. A keďže Boh od začiat-
ku vedel, že zákon dodržať nedokážu 
(ba ani nebudú chcieť), naučil ich, ako 
k nemu pristupovať s pomocou obetí, 
aby ako zlyhávajúci a hrešiaci predsa 
dosiahli Božie odpustenie a priazeň. Ale 
ach, ako zaťažko im to prišlo! Izrael sa 
pýta s nádychom frustrácie či vzdoru:

„S čím mám predstúpiť pred Hospodi-
na a skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám 
predstúpiť pred neho so spaľovanými obeta-
mi a s jednoročnými teľcami? Má Hospodin 
záľubu v tisícoch baranov a v desaťtisícoch 
potokov oleja? Mám dať svojho prvorode-
ného za svoj priestupok, plod svojho tela za 
svoj hriech?“ (Micheáš 6,6-7)

Cítiš to tam: Čo ten Boh od nás chce? 
Bude niekedy konečne spokojný? To na-
ozaj mu mám obetovať svoje dieťa, ako 
to robia naši pohanskí susedia? A pro-
rok na to odpovedá:

„Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dob-
ré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, 
milovať láskavosť a v pokore chodiť so svo-
jím Bohom.“ (v. 8)

To nie je nekonečne dlhý zoznam. 
Vlastne sú tam len tri veci. Po čom túži 
môj Boh? Zachovávať právo – lebo jeho 
zákon požaduje to, čo je naozaj správne. 
Dobré pre teba aj pre tvojich blížnych. 
Vytvárajúce harmóniu v spoločenstve 
vykúpeného Božieho ľudu. Milovať lás-
kavosť – lebo náš Boh je láskavý Boh. 
On je pripravený odpustiť tým, čo jeho 
právo nezachovali. Nežiada od teba ako 
obeť život tvojho prvorodeného – to 
on je pripravený svojho prvorodeného 
Syna obetovať, aby ti mohol dať život! 
V pokore chodiť so svojím Bohom – 
lebo ti dal to právo. Nie bremeno, ale 
výsadu. A keď máš takýto vzťah s ním, 
môžeš sa s pokorou deliť o láskavosť aj 
so svojimi bratmi a sestrami a blížnymi.

Milí čitatelia, nech je pre Vás aj toto 
číslo časopisu Živé slovo sprievodcom 
pri tomto chodení s Bohom. Nie s tým 
nekonečne náročným šéfom, ktorý stá-
le niečo chce, ale s milujúcim Otcom, 
ktorý túži po vzťahu so svojím vďačným 
dieťaťom.

Boh od teba?
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Jana Čížová

Väčšina úprimných kresťanov sa snaží 
nielen od Boha prijímať, ale aj dávať. 
Snažíme sa nejakým spôsobom prispie-
vať k Božiemu dielu, čo je samo o sebe 
správne. Biblia nás nie raz vyzýva k ak-
tivite, k šíreniu evanjelia vo svete, aj 
k budovaniu Cirkvi (napr. Mt 28,19-
20). Alebo aj k takým obyčajným veci-
am, ako je pomoc núdznemu, zdieľanie 
radosti alebo zármutku s blízkymi, či 
dokonca pomoc nepriateľovi…

Aj sám Pán Ježiš počas svojho po-
bytu na zemi celé dni pracoval. Slúžil 
stvorenstvu, pomáhal nám, no pri tom 
všetkom vždy dbal na plnenie Otcových 
prianí. Nič nerobil podľa seba, ale len 
tak, ako videl u Otca (Jn 5,19). Poznal 
Otcove srdce, Otcove túžby a plány, 
a pevne sa ich držal.

Otázkou pre nás teda nie je, či praco-
vať alebo nepracovať. Dôležitejšou otáz-
kou je, či poznám Božie srdce. Poznám 
Jeho túžby spojené s týmto svetom 
a konkrétne so mnou? Som ochotná 
zapojiť sa do ich napĺňania? Chcem sa 
zapojiť tak, aby to Boha potešilo a bola 
som v Jeho diele skutočne užitočná?

Hľadanie odpovedí
Keď som sa rozprávala s jedným člo-

vekom o poznaní Božích túžob, povedal 
mi zaujímavú vetu: „Ak by som mal na-
písať, po čom Boh túži a čo by chcel vidieť 
konkrétne v mojom živote, najskôr by to 
bol asi len čistý list papiera.“

Keď hľadáme odpovede na dôležité 
otázky, niekedy je dobré naozaj si vziať 

do rúk čistý papier. Položiť ho pred seba 
na stôl, spolu s modlitbou a štúdiom 
Biblie naň každý deň pozerať, a trpez-
livo čakať na Božie vedenie. Až potom 
naň začať pomaličky písať jeden bod za 
druhým.

O tom, že čakanie na Boha patrí k ži-
votu Božích detí, si čítame v Biblii ve-
ľakrát. Obzvlášť žalmisti sú nám v tom 
príkladom.

Na teba čakám, Hospodin, k tebe 
pozdvihujem dušu, môj Bože… 
Hospodin, daj mi poznať svoje 

cesty! Nauč ma kráčať po tvojich 
chodníkoch! Veď ma svojou pravdou 

a vyučuj ma, lebo ty si Boh mojej 
spásy, na teba čakám deň čo deň. 

(Ž 25,1.4-5)

Z celého srdca volám, odpovedz mi, 
Hospodin, budem sa pridŕžať tvojich 

ustanovení… chcem plniť tvoje 
príkazy. Pred svitaním vstávam, 

o pomoc volám, na tvoje slovo 
čakám.(Ž 119,145-147)

Nemusí to nutne znamenať, že pokým 
svoj čistý papier nezaplním, musím za-
staviť všetku svoju činnosť. Práce na 
Božom poli je veľmi veľa a čas sa kráti. 
Ale pri všetkej tej práci sa potrebujem 
viac otvárať Božiemu pôsobeniu. Viac 
sa Boha pýtať a oveľa viac Ho počúvať. 
Úplne sa vzdať svojich vlastných pred-
stáv a pozorne vnímať, akým smerom, 
k akej práci ma posúva sám Boh. Byť 

ochotná korigovať svoje poznanie, aj 
svoje konanie. Možno to bude znamenať 
aj postupné vyraďovanie činností, ktoré 
už nie sú pre mňa a treba ich prenechať 
tým, pre ktorých ich Boh naplánoval.

Veď sme jeho [Božie] dielo, stvorení 
v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali 
dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pri-
pravil. (Efežanom 2,10)

Budovanie pevného vzťahu
Popri spoznávaní skutočných Božích 

túžob, má práca s čistým papierom aj 
o niečo hlbší rozmer. O svojich túžbach 
si väčšinou ľudia nehovoria len tak, pri 
prvom stretnutí na ulici. Väčšinou si to 
vyžaduje trochu bližší, dôvernejší vzťah, 
a rovnako je to aj medzi Bohom a člove-
kom.

Z Božej strany je vzťah k človeku naj-
dôvernejší a najosobnejší, ako len môže 
byť. On je mojím Stvoriteľom, pozná ma 
po mene, drží ma vo svojich rukách, ne-
váhal obetovať vlastného Syna, aby ma 
zachránil od večnej smrti a umožnil mi 
pristupovať priamo k Jeho trónu. Ale 
z mojej strany je potrebné tento dôver-
ný vzťah postupne budovať. To sa dá len 
tým, že budem s Bohom tráviť spoločný 
čas a budem Mu trpezlivo načúvať, bez 
vlastných, dopredu pripravených odpo-
vedí.

Len jedno som žiadal od Hospodina, len 
o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho 
dome po všetky dni svojho života, aby som 
mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdi-
vovať jeho chrám. Veď ma schová vo svojom 
úkryte v deň pohromy. Ukryje ma v skrýši 
svojho stanu, postaví ma vysoko na skalu. 
(Ž 27,4-5)

Keď sa prehĺbi a upevní môj vzťah 
k Bohu samotnému, potom budem 
schopná vnímať túžby Jeho srdca. Ná-
sledne sa vyčistí a upevní aj môj vzťah 
k službe Bohu i ľuďom. A potom bude 
oveľa ťažšie moje spoločenstvo s Bohom, 
aj moje miesto v službe rozkolísať alebo 
zničiť. Pre Božieho nepriateľa bude ťaž-
šie oklamať ma alebo zviesť na scestie. 
Nehovoriac o tom, že samotná práca na 
Božom diele bude určite efektívnejšia, 
možno nie podľa ľudských meradiel, ale 
určite v očiach a plánoch Božích.

Nepopísaný liSt
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Po čem touží Pán Bůh?
Po lIdech!

To je velmi odvážná otázka – jak může 
smrtelný člověk omezený časem a pro-
storem vědět, po čem touží všemohou-
cí, všudypřítomný a vševědoucí Bůh? 
Nejsme schopni pochopit jeho myšlení, 
o němž sám Pán Bůh říká: „Jako jsou 
nebesa vyšší než země, tak převyšují 
cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmys-
ly vaše.“ (Iz 55,9) Vždyť nedokážeme 
mnohdy vystihnout ani to, po čem touží 
naši nejbližší - rodiče, sourozenci, man-
žel či manželka nebo naše děti. Ledaže 
nám to sami řeknou.

Ve vztahu k Pánu Bohu jsme tedy 
odkázáni výhradně na to, co nám sám 
o sobě zjeví, anebo co můžeme vyčíst 
z jeho díla. „Vždyť to, co lze o Bohu po-
znat, je jim přístupné, Bůh jim to přece 
odhalil. Jeho věčnou moc a božství, kte-
ré jsou neviditelné, lze totiž od stvoření 
světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho 
díle, takže nemají výmluvu.“ (Ř 1,19.20) 
A to, co nám zjevuje, je zapsáno v jeho 
slově, v Bibli.

Určitě touží po tom, co se mu líbí. 
Toho je v Bibli celá řada a stojí za to 
o tom přemýšlet. Zkuste si někdy vy-
jet ve vyhledávači (pro starší čtenáře 
v konkordanci) tvar slov „líbit se“ a „za-
líbení“. Uvidíte, kolik věcí se Pánu Bohu 
líbí. A po těchto věcech samozřejmě 
Pán Bůh touží. Čteme-li už na počátku 
zprávu o stvoření, čteme tam opakova-
ně: „Viděl, že to je dobré.“ Vyvrcholení 
toho všeho pak je po stvoření člověka: 
„Bůh viděl, že všechno, co učinil, je vel-
mi dobré.“ (1M 1,31)

A tím se dostávám k jedné velmi 
specifické věci, po které Pán Bůh zcela 
evidentně touží na stránkách celé Bib-
le. Je to člověk, kterého „stvořil…, aby 
byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl 
obrazem Božím, jako muže a ženu je 
stvořil.“ (1M 1,27) Stvořil ho proto, aby 
s ním mohl být, aby se s ním mohl sdí-
let. Nedokážu vysvětlit, proč právě my 
lidé jsme objektem zvláštní Boží přízně. 
Vždyť existuje svět duchovních mocnos-
tí, andělů, ale Pán Bůh měl touhu právě 
po lidech. Pro ně vytvořil rajskou za-
hradu v Edenu, kde byli zahrnuti vším 

dobrem. Vše bylo krásné do chvíle, kdy 
člověk, který má svobodnou vůli, se od 
Pána Boha odvrátil, poslechl pokušitele 
a krásný vztah s Bohem byl přerušen. 
Vše krásné a dobré se zhroutilo jako do-
meček z karet. A svět začal být takový, 
jaký jej známe dnes. Člověk pak musel 
z ráje odejít, aby v tomto svém zlém sta-
vu nežil věčně. Protože by bylo hrozné, 
kdybychom v situaci, kterou tak dobře 
známe dnes ze vztahů mezi lidmi, měli 
žít věčně. Hřích, který se stal součástí 
našeho života, je tím, co v přítomnosti 
svatého a spravedlivého Boha neobsto-
jí. A proto se tato Boží touha nemohla 
naplnit.

Boží touha po lidech tím ale 
nekončí!

Celé lidské dějiny kromě toho, že 
jsou plny zla, sobectví, chamtivosti 
a nenávisti, jsou poznamenány neustá-
lým Božím zápasem o člověka. Pán Bůh 
se člověka nezřekl. Ani toho padlého, 
který je opravdu už jen v máločem ob-
razem svého Stvořitele. Velmi krásně 
to popisuje klasik křesťanské literatury 
John Bunyan ve své knize „Svatá vál-
ka“. Škoda, že je pro dnešní čtenáře 
obtížně dostupná. Dělal vždy vše pro 
to, aby se s člověkem setkával a nabízel 
mu pomoc. Proto máme v Bibli příběhy 
o Enochovi, Noe, Abrahamovi, Izákovi, 
Jákobovi a dalších, které Pán Bůh povo-
lával. Tak jako třeba Mojžíše, Davida či 
v Novém zákoně učedníky Pána Ježíše.

Nešlo mu ale jen o jednotlivce, ale 
také o společenství lidí. V Bibli se opa-
kovaně setkáváme s Boží touhou – 
bydlet „uprostřed“ svého lidu. Je to ve 
Starém zákoně (2M 25,8; 29,45-46; 1Kr 
6,13; Za 2,10.15) a setkáváme se s tím 
i v Novém zákoně (Zj 21,3). Ve Starém 
zákoně to byl jeho lid, který vysvobodil 
z Egyptského otroctví, vedl ho trpělivě 
po 40 let pouští do země, kterou slíbil 
jejich otcům. O ten se neustále ucházel 
přes jeho neustálá selhání a odpadnu-
tí. Jeho spravedlnost ho vedla k tomu, 
že tento lid musel vychovávat i tvrdý-
mi tresty. Ale neustále znovu zde byla 

nabídka jeho milosti a lásky, vyjádře-
ná např. na začátku proroctví Izaiáše: 
„Pojďte, projednejme to spolu, praví 
Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako 
šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly 
rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.“ 
(Iz 1,18)

V Novém zákoně to je Kristova cír-
kev – společenství těch, kteří byli vykou-
peni krví Pána Ježíše. Zde Boží touha po 
člověku jde ještě dál – už se netýká pou-
ze Izraele, ale všech národů. I v Novém 
zákoně zaznívají slova: „Budu přebývat 
a procházet se mezi nimi, budu jejich 
Bohem a oni budou mým lidem.“ (2Ko 
6,16)

Pán Bůh nejen touží – pro splnění 
své touhy udělal vše

Jak již bylo řečeno, důvodem toho, že 
nádherný vztah mezi člověkem a Bo-
hem byl narušen, je existence hříchu, 
který se podařilo Božímu nepříteli do 
nás „naočkovat“. Nový zákon v sou-
ladu s Božím prohlášením v ráji říká: 
„Mzdou hříchu je smrt.“ (Ř 6,23 – srov. 
1M 2,17) Pavel to popisuje takto: „Skr-
ze jednoho člověka totiž vešel do světa 
hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt za-
sáhla všechny, protože všichni zhřešili.“ 
(Ř 5,12) Co s tím? Jak to vyřešit? Nikdo 
z lidí nemá schopnost a moc se zachrá-
nit. To věděl už žalmista: „Nikdo nevy-
koupí ani bratra, není schopen vyplatit 
Bohu sám sebe. Výkupné za lidský život 
je tak velké, že se každý musí provždy 
zříci toho, že by natrvalo, neustále žil 
a nedočkal se zkázy…“ (Ž 49,8-10) Ale 
tentýž žalmista věděl jedno: „Avšak 
mne Bůh ze spárů podsvětí vykoupí, on 
mě přijme!“ (v. 16) To, co jsme my lidé 
pokazili svou neposlušností a vzpourou, 
musel napravit sám Bůh. Proto může 
být v Bibli napsáno pokračování tohoto 
příběhu: „… ale darem Boží milosti je ži-
vot věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ 
(Ř 6,23 b), resp.: „Jako jediné provinění 
přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin 
spravedlnosti přinesl všem ospravedlně-
ní a život.“ (Ř 5,18) Proto musel přijít 
na tuto zem ze své slávy Boží Syn, Ježíš 
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TOmÁš Pala

Kristus, aby položil svůj život na kříži 
jako mzdu našeho vykoupení. Jsme si 
toho vědomi? Bůh pro splnění své touhy 
dal svého jediného Syna, ve kterém měl 
své zalíbení, na potupnou smrt zločince 
na kříži. To kvůli nám musel Boží Syn, 
který nic zlého neudělal, vzít na sebe 
všechnu naši špínu a zlo. Musel se sám 
stát hříchem. To byla cena, kterou Bůh 
zaplatil, aby se jeho touha mohla napl-
nit.

Jak na to budeme reagovat – jako 
jednotlivci i jako církev?

Pán Bůh ze své strany udělal vše pro 
to, aby vztah s jeho stvořením mohl 
být opět obnoven. Jenže, jak známo, ve 
vztahu se musí angažovat všechny stra-
ny, má-li být harmonický. Proto je tato 
otázka velice důležitá. Jak budeme rea-
govat my?

Pohled na ukřižovaného Ježíše přive-
dl mladého hraběte Mikuláše Ludvíka 
Zinzendorfa k rozhodnutí zasvětit celý 
svůj život Pánu. Vedl ho k tomu nápis: 
„To jsem udělal pro tebe, co učiníš ty 
pro mne?“ Slyšení zvěsti o Pánu Ježíši 
vedlo obávaného hospodského rváče, 
horníka Arnošta Kohuta, který se chys-

tal přepadnout pokladníka s výplatami 
k tomu, že když slyšel o Pánu Ježíši, za-
pomněl na svůj úmysl, a když byl ujiš-
těn, že je to pravda, tak řekl: „Je-li tomu 
tak, pak jsem jeho.“ A celý jeho další 
život tomu odpovídal. S láskou a vděč-
ností na tohoto bratra vzpomínám, 
i když už je to spousta let, co je u Pána.

Jak zareaguji já jako jednotlivec? Vrh-
nu se do Boží rozpřažené náruče tak, 
jako se vrhl marnotratný syn z podo-
benství Pána Ježíše v L 15 do náruče 
otcovy? Anebo budu pokračovat dál ve 
svých ambicích, plánech a záměrech 
(a také často ve svém, někdy i oblíbe-
ném hříchu a svévoli)? Budu pokračovat 
v tom, o čem vím, že se to Pánu Bohu 
nelíbí?

A jak zareagujeme na Boží přání být 
uprostřed svého lidu jako křesťanské 
společenství? Budeme hledat jeho vůli 
a usilovat líbit se mu, anebo budeme 
prosazovat naše zájmy, náš vliv, naši 
prestiž, naši „úspěšnost“? Budou naše 
představy o církvi dány naší fantazií, 
anebo zjevenou Boží vůlí? To nezname-
ná, že by v církvi nemohla být rozma-
nitost. Jde o to, aby vše bylo podřízeno 
tomu, co nám Pán Bůh jasně zjevuje!

Boží slovo nás upozorňuje na to, že 
tato Boží touha (která má být i naší 
touhou) je podmíněná. Jasně nám to 
připomíná list Židům: „Kristus však 
jako Syn je nad celým Božím domem. 
A tímto Božím domem jsme my, pokud 
si až do konce zachováme smělou jistotu 
a radostnou naději.“ (3,6; srov. též v. 14) 
Zde nejde o to, že bychom jako jednot-
livci ztratili spásu, zde jde o Boží dům, 
o společenství věřících. To se může, 
pokud dojde k ignorování toho, co si 
přeje Kristus, snadno změnit v pouhou 
lidskou organizaci, která může navenek 
i dobře fungovat, ale Kristus bude mimo 
ni.

Pán Bůh udělal vše pro splnění svého 
obrovského přání – bydlet s lidmi - pro-
střednictvím Ducha svatého v jednotliv-
cích, ale také ve společenství jeho lidu. 
Pro nás je to církev. Jaká bude moje, 
resp. naše odpověď? Nezapomeňme, 
že nutným krokem k nápravě vztahů 
je přijít k sobě a rozhodnutí navrátit se. 
Pak můžeme zažít úžasný dar vztahu 
s Pánem Bohem.
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Šárka HúŠťová

Jednou jsem se s naší sousedkou bavila 
o tom, když se Boží jméno bere nadar-
mo. Trošku jsme rozebíraly, co to vlast-
ně znamená pro člověka, který věří, že 
Bůh existuje a který vnímá jeho osobní 
existenci ve svém životě. Její závěr byl 
nakonec ale takový, že jí se to netýká a že 
pro ni je to jednoduše řečeno slovní vata. 
Možnost, jak vyplnit prázdné pomlky 
nebo zdůraznit údiv nad něčím.

Taky jsem to tak vnímala. Až do 
chvíle, než jsem se osobně v duchovní 
rovině setkala s Boží existencí, a pak 
postupně prožila, co je to navázat osob-
ní vztah s Pánem Bohem skrze Ježíše 
Krista. Bez vlivu a vedení křesťanů jsem 
velmi záhy po svém duchovním zážit-
ku poznání Pána Boha své rodné sestře 
říkala, aby „to“ neříkala jen tak marně 
do větru. Sama jsem se divila, co to ze 
dne na den říkám. Ale ten hluboký kon-
trast a dotek Ježíšovy lásky a přijetí mě 
tak přemáhal, že už jsem začínala tušit 
změnu ve svém životě. A to takovou, že 
jméno Bůh či Ježíš má pro mě důležitou 
hodnotu. Slovní vata najednou dostala 
živý rozměr, který přešel v osobní zku-
šenost. Konečně jsem nemusela vyslo-
vovat jméno Ježíš jen tak zbytečně.

O kom si to povídáte?
Podobný moment nastal, když mi 

v zaměstnání na charitativní akci pro 
veřejnost kolegyně chtěla nalít pohá-
rek vína a já jsem odmítla. Vzala mi jej 
z ruky a řekla: „Ježišmarja, ukaž, trochu 
ti naliju.“ Mohla jsem se urazit a odejít. 
Ale já jsem tuto příležitost využila a ze-
ptala se jí, jestli ví, koho oslovuje. „No 
jasně, přece tebe, ne?!“

Řekla jsem jí, že Ježíše. Na chvíli zmlk-
la. „Kdyby tady byl, všiml by si tě a rád 
by si s tebou popovídal.“ Slyšel to její 
malý syn a říkal: „Mami, a co to je, kdo 
to je, o kom si to povídáte?“ Než jsem 
se stačila ozvat, ona mu odpověděla, že 
přece o Ježíši slyší na Vánoce v kostele, 
když tam někdy zajdou. V průběhu od-
poledne jsme se ještě dostali k dalšímu 
pěknému rozhovoru.

Když vztah zevšední
Jméno Ježíš rezonuje. Přitahuje nás. 

Nás křesťany tím více. Rádi ho vyslovu-
jeme, odkazujeme se na něj a opíráme 
se o něj. V modlitbě, rozhovorech, svě-
dectvích k nám už patří.

Jestliže naše první láska vyprchá, zá-
žitky s ním už nejsou živé a nesetkává-
me se s ním osobně v nových věcech, 
zdá se mi, že se nám jeho jméno může 
znovu stát jakýmsi zvykem, výplní, va-
tou v životě – nebereme ho tak trochu 
nadarmo? To když si žijeme na pohodu, 
vyhýbavě, nestranně, možná kriticky 
vůči svému okolí, možná spokojeně, že 
už je vše uděláno, už je vše hotovo. To 
říkám především za sebe.

Když jsem jednou pozorovala sebe 
a ostatní lidi v církvi, všimla jsem si, 
že jméno Ježíš někdy lítá sem a tam, 
ale „skutek utek“. Jako by byl automa-
tem na všechno, jako bych do všeho 
vměstnala Pána Ježíše a sama čekala se 
založenýma rukama. On má přece moc 
všechno zařídit. Ano, to bezpochyby 
má. Ale my musíme dělat různé životní 
kroky, je to na nás. Bůh nám dal plnou 
výzbroj, navíc jsme Božími dětmi, naše 
lidství má Boží hodnotu a On v životě, 
který plně nasadíme pro něho, působí 
dynamicky. S jeho pomocí a vybavením 
vstupujeme pak do každého dne a do 
všech záležitostí všedního života. On už 
učinil vše.

Nezevšední!
Teď je řada na nás, abychom se učili 

odpouštět, být vytrvalí, prakticky přilo-
žit ruku k dílu, naslouchat, povzbudit, 
vyučovat… Přeji si, aby nám Pán Ježíš 
nezevšedněl, aby jeho jméno nelítalo 
nadarmo sem a tam jen jako nějaké 
heslo do automatu. Ráda bych, aby Boží 
jméno rezonovalo v našem osobním po-
stoji k životu v Boží bázni, poslušnosti 
a přitom s radostí vyplývající z jeho mi-
losrdenství a lásky k nám.

Tato publi-
kace osahuje 
překlady dvou 
knih Norberta 
Lietha. Urči-
tým způsobem 
nahrazuje ča-
sopis Volá-
ní uprostřed 
noci, v němž 
byly uváděny 
články tohoto autora.

První má název Prorocká podoben-
ství. Ve 13. kapitole Matoušova evan-
gelia Pán Ježíš osvětluje různé aspekty 
nebeského království a autor tato po-
dobenství vysvětluje. Týkají se Izraele 
a Ježíšova návratu ve velké moci a slávě. 
Ale také je interpretuje pro Ježíšovu cír-
kev.

Druhá přeložená kniha má název 
Malá Apokalypsa. Je to název kapitol 
24 až 27 knihy proroka Izajáše. Norbert 
Lieth je staví do kontrastu s Janovou 
velkou Apokalypsou v poslední knize 
Bible – Zjevení Jana. Paralely jsou pře-
kvapující! Zdůrazňují božskou inspiraci 
Bible se vší tragikou apokalyptických 
soudů, které postihnou svět bez pokání.

Autor má na paměti biblicko-pasto-
rační aspekt, povzbuzení pro osobní 
život víry!

Kromě překladu knih Norberta Li-
etha je na konci knihy zařazen článek 
Thomase Ice: „Zjevení 12 a budoucnost 
Izraele“, který byl zveřejněn v časopisu 
Mitternachtsruf 11/2021. Jeho obsah 
doplňuje to, co napsal Norbert Lieth 
v obou knihách.

Kniha formátu A5 má 122 stran a cena 
je 110 Kč.

Kromě této knihy nabízíme zdarma 
evangelizační brožuru „Proč se vyplatí 
být křesťan.“

Objednávky můžete zaslat pí-
semně na adresu: Křesťanský sbor, 
Bořivojova 620/29, 718 00 Ostrava-
-Kunčičky, nebo emailem na adresu: 
m.pidra@seznam.cz, či zavolat na tele-
fonní číslo 739 211 955.

Norbert Lieth: 
Biblická proroc-
tví o konci věku

„Nevezmeš jména 
Hospodina Boha 
svého nadarmo!“
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nabídka knih

Jan vopalecký

Nedokáže. To zřejmě 
víte. Profesor John Len-
nox – mimochodem je 
to vtipný sympaťák ve 
svých knihách, ale i při 
osobním setkání – nap-
sal knihu o tom, jak se 
mu celý život kdekdo 
diví, že on jako světo-
vě uznávaný profesor 
(matematik) může věřit 
v Boha.

Lennox vyrostl stej-
ně jako David Gooding 
(1925-2019) v prostředí 
Křesťanských sborů. 
Od mládí se věnoval 
vědecké práci a jako 
věřící člověk pochopil, 

Dokáže věda 
vysvětlit všechno?

Tentokrát se jed-
ná o mého bratra 
a přítele Tomáše 
Palu. Nedávno 
vyšla jeho kniha 
„Poslední šance“. 
Tomáš se začetl 
do starozákon-
ních příběhů od 
Jóšijáše až po do-
bytí Jeruzaléma 
Nebúkadneza-
rem a silně ho do-
jímalo, jak řada 
z oněch králů 
měla šanci odvrá-
tit pád Jeruzalé-
ALEF Křesťanské sbory 

Poslední šancePoslední šance
Tomáš Pala

Poslední judští králové ji nevyužili – a co my? 

To
m
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Kniha líčí  
bib  lic  kou historii
po sledních judských králů.  
Autor zobrazuje na jedné straně jejich 
hří chy a ne dostatky hodné Božího soudu, na druhé 
straně  Bo ží milost, která dává možnost činit pokání a vrátit se. 

Podobně jako v dobách před zajetím judského národa, i dnes dává 
Bůh příležitost k pokání. Nikdo neví, které Boží volání je poslední šancí za-
chránit se před jeho soudem. 

Podobně jako judští králové se i věřící člověk může odklonit od cesty za Pánem 
Ježíšem. I dnes dává Pán Bůh příležitosti k návratu od neužitečného života či boje 
za něco, co je z pohledu věčnosti marnost. Přílišné zabývání se sebou, dobové pro-
blémy společnosti a jiné věci tohoto světa mohou věřícího odklonit od nebeského 
povolání a úkolů, které mu Pán dal: oslavovat ho, být nástrojem k záchraně hynou-
cích a sloužit Bohu i bližním.

Podobně jako byl Bůh na svém trůnu v době posledních judských králů, je na 
svém trůnu i v těžkých dobách, jako jsou dnes – vidíme to očima víry. Kniha je po-
vzbuzením k tomu, abychom i v těžkých okolnostech života hleděli vzhůru, a hle-
dali věci, které jsou nahoře. 

Daniel Mojžiš

Tuto knihu lze označit za malý biblický komentář k době posledních králů jižního 
Judského království. Vysvětluje zeměpisné souvislosti, komentuje historické udá-
losti a zdůrazňuje přímé Boží působení v životě jednotlivých králů i celého lidu. 

Skutečnost, že biblické pasáže nejsou pouze citovány jako úryvky, ale jsou cito-
vány v plném znění, velmi usnadňuje sledování výkladu textu.  

Těžiště knihy spočívá v přenesení principů, které lze z příběhu vyvodit, do dnešní 
doby. Na konci každé kapitoly je tak zodpovězena otázka: „Jaké ponaučení z toho 
plyne pro nás?“. 

Kniha je tedy určena především těm, kteří chtějí z historie čerpat praktic-
ké poučení pro svůj osobní život, aby mohli využít Bohem daro-

vané příležitosti ve svém životě. Je tak velmi užitečným 
příspěvkem k realizaci  Ř 15,4: „Všecko, 

co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno 
k našemu poučení.“ 

Meinolf Mellwig

tp_posledni_sance_obalka_b.indd   1 15.12.21   17:55

že věda a víra v Boha spolu nejsou v rozporu.
V knize zmiňuje řadu svých veřejných debat s nejrůznější-

mi ateisty (např. Hawking, Dawkins, Singer), čímž také uka-
zuje příklad odvahy hájit Boží věc.

V knize se nezdráhá dotýkat i takových témat, jak se jako 
vědec vypořádává se zázraky. Nejvíce se věnuje zázraku 
vzkříšení Pána Ježíše.

Závěr knihy zachycuje jeho náhodný rozhovor s dvěma 
právníky ve vlaku a všechno vyústí v otevřenou výzvu k zau-
jetí osobního postoje k Bohu a k tomu, co pro nás udělal Kris-
tus. Výborná kniha k přemýšlení pro naše nevěřící přátele.

Kniha je k dispozici v češtině, má 128 stran a za 130 Kč ji 
lze objednat na www.ethos.cz.

Ukázka:
Představte si, že moje teta Matylda upekla buchtu a my 

ji dáme skupině nejlepších světových vědců, aby ji podrobili 
rozboru. Biochemici nás informují o jejím složení, o struktuře 
proteinů, tuků a tak dále. Chemici budou mluvit o prvcích, 
fyzikové ji dokážou analyzovat pomocí pojmů elementárních 
částic, matematici nám nepochybně nabídnou soustavu ele-
gantních rovnic popisujících chování těchto částic.

Teď víme, jak byla ta buchta upečená a z čeho se skládá, ale 
dejme tomu, že se vědců zeptáme, proč byla upečena. Když 
vidíme, jak tetě Matyldě v úsměvu cukají koutky, můžeme si 
být jisti, že ona to ví, vždyť tu buchtu upekla. Je však zřejmé, 
že ani nejlepší vědci na světě nám na základě svého zkoumání 
nedokážou říct, proč ji upekla. Pokud nám to teta Matylda 
neřekne, nedozví se to nikdo jiný.

Přírodní vědy stačí na otázky o povaze a struktuře buchty, 
ale nedokážou odpovědět na otázku „proč“. Pokud jde o zá-
měr, má věda své limity, prostě neví, že její neteř má naro-
zeniny.

Poslední šance

ma (jako se to podařilo o sto dvacet let dříve králi Chízkijášo-
vi) – ale oni své šance nevyužili. Člověk přitom trne, kouše 
se do rtů – ale nic nepomůže – takový Sídkijáš si nenechá 
poradit a musí skončit tragicky – on, jeho rodina, Jeruzalém 
a celý národ.

Tomášova kniha je zajímavá především pro ty, kdo mají 
rádi dějiny. Popisuje sice příběhy jednotlivých králů, ale na-
víc u každého z nich probere znaky jeho vlády. A nedivte se, 
že dnešní lidé, dokonce i my, křesťané, jsme jim často velmi 
podobní.

Myslíte, že Jóšijášova snaha zasáhnout osobně do dění 
světa, nenápadný Jójakímův mravní úpadek nebo ignorová-
ní časové naléhavosti k nápravě se nás křesťanů dnes netý-
ká? Nebo víte, jak byl Sídkijáš překvapený, že Bůh nestojí na 
jeho straně? A jak se z něho stával slaboch, když ustupoval 
zlu? Tito králové, Izraelci v čele se Sídkijášem svou poslední 
šanci promarnili.

Když promarníme své šance my, hned se na naše věci vrh-
nou druzí, kteří šanci nepromarní. V případě judských králů 
to byl Nebúkadnezar, který situace mistrně využil – ale i on 
byl nástrojem v Boží ruce, i když si to neuvědomoval.

Tomášova kniha stojí za přečtení nejen kvůli dějepisu, ale 
zejména k inspiraci a možná i varování, v čem si my dnes 
necháváme uniknout své šance. A také proto, abychom je 
využili!

Tomáš Pala, Poslední šance
ALEF Křesťanské sbory, 112 stran, 
120 Kč, objednávky: www.ethos.cz
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recenzia

Jana Čížová

Shannon 
Bream Ženy v Biblii

Motýľ, 2021, 223 strán
Kniha od autorky Shannon Bream 
s názvom Ženy v Biblii nesie podnadpis 
16 jedinečných žien a ich odkaz pre sú-
časnosť. Je to zaujímavé a povzbudzujú-
ce čítanie predovšetkým (no nielen) pre 
ženy.

Autorka sa vo svojej knihe zameria-
va na biblické ženy, ktoré boli neja-
kým spôsobom prepojené s rodokme-
ňom alebo životom Pána Ježiša, alebo 
s národom, z ktorého Pán Ježiš vzišiel. 
Usporiadala ich do dvojíc a každej 
dvojici venuje jednu kapitolu. V úvode 
sú vždy uvedené biblické miesta, kde 
sa o danej žene píše. Potom nasledu-
je krátka úvaha o jej živote, pričom sa 
autorka snaží poukázať na veci, ktoré 
sa od danej ženy alebo dvojice môže-

me aj my dnes naučiť. V závere každej 
kapitoly je zopár otázok na premýšľa-
nie.

V knihe nájdete ženy zmlúv – Sára 
a Hagar; sestry a rivalky – Ráchel a Lea; 
outsiderky – Tamar a Rút; udatné ženy – 
Debora a Jael; ženy, ktoré hovorili Božiu 
pravdu – Anna a Mirjam; nečakané 
hrdinky viery – Ester a Ráchab; ženy 
dvoch ciest – Mária a Marta z Betánie; 
a svedkyne evanjelia – Mária, matka 
Ježišova a Mária Magdaléna. V závere 
knihy nájdete niekoľko slov aj o ženách 
bez mena, ktoré sa stretli s Pánom Ježi-
šom v dobe, keď chodil po tejto zemi.

Pre ilustráciu spomeniem niektoré 
z autorkiných myšlienok, napríklad, čo 
sa môžeme naučiť od Jael, Ester alebo 
Marty z Betánie:

V bojoch, ktoré nám Boh kladie do cesty, 
očakáva, že budeme bojovať ako Jael. So 
zbraňami, ktoré máme… Pred dverami sa 
vám síce nezjaví Sisera, no nepriateľ áno. 
Počítajte s tým. Nie, nechytíme do ruky 
kolík zo stanu (Sdc 4,4-23), no musíme sa 
vyzbrojiť pravdou, čestnosťou, pokojom, 
vierou… Debora a Jael nesymbolizovali pla-
chosť ani váhavosť, ale poslušnosť a kona-
nie.

V čase najväčšej núdze Ester spojila Ži-
dov do prosby k Bohu. (Est 4,15-17)… Ako 
kresťania sme zdedili túto jednotu Božích 
ľudí. V najväčších duchovných krízach sa 
môžeme obrátiť na svojich bratov a sestry, 
v svetskom zmysle cudzích ľudí, a nájde-
me okamžité spojenie. Koľkokrát ste počuli 
o niekom v núdzi a pomodlili sa zaňho, hoci 
ste vedeli, že sa na tejto strane neba vôbec 
nestretnete? Presne o túto silu žiadala Ester, 
aby sa o ňu mohla oprieť.

Marta bola očividne inteligentná, teo-
logicky uvažujúca žena. Hneď na začiatku 
spomenula Ježišovu moc uzdravovať: „Pane, 
keby si tu bol býval, nebol by mi brat zo-
mrel.“ Lenže zatiaľ čo Márii to takto stačilo, 
Marte nie. Nechcela hovoriť iba o minulos-
ti a poukázala na budúcnosť. „Ale aj teraz 
viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh 
ti to dá.“ (Jn 11,17-22) Ale aj teraz. Verila, 
že nikdy nie je neskoro požiadať Boha o po-
moc… a možno ako jediná z evanjelia Jána 
si uvedomovala, že Ježiša nezväzujú kritériá 
miesta a času.

Autorka vo svojej knihe pripomína 
rôzne poučné udalosti zo života bib-
lických žien. Zároveň svoje čitateľky 
uisťuje o tom, že ženy v Biblii nie sú 
len akýmisi poznámkami na okraji, ale 
majú v Božích plánoch dôležité, nieke-
dy priam kľúčové miesto. Aj samotný 
Pán Ježiš, ako to vidíme v evanjeliách, 
často komunikoval so ženami, hoci ne-
boli ani zďaleka dokonalé. Neodvracal 
sa od hriešnic, ani od žien bez postave-
nia, ktoré nemajú v Biblii uvedené ani 
len svoje meno. Napriek tomu boli pre 
Neho dôležité, prichádzal do ich životov 
a prinášal im pomoc a nádej. A to isté 
robí aj pre nás dnes.
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úvaha

JOsEf HudOusEK

„Nejsou zajisté myšlení má jako 
myšlení vaše, ani cesty vaše jako 

cesty mé, praví Hospodin.“ 
(Izajáš 55,8)

Tento rozpor mezi myšlením Božím 
a lidským, viditelný v praktickém jed-
nání našeho Pána, okamžitě vytane 
tehdy, když porovnáme Boží myšlení 
a Boží cesty s myšlením a životními 
cestami světských lidí. Ve Sk 17,18 je 
zmínka o tom, že apoštol Pavel při své 
misijní návštěvě Athén a Areopagu měl 
mezi svými posluchači i výkvět tehdej-
ších filozofických škol: Epikurejce a sto-
iky.

Připomeňme si, jakými cestami se 
ubíralo myšlení těchto starověkých 
myslitelů, a jak se tito přemýšliví muži 
vyrovnávali se svými životními radost-
mi a strastmi, které jim připravil život. 
Nejprve to byli epikurejci, následovníci 
filozofa Epikura. Ti vyznávali materi-
alistický pohled na svět, který popíral 
nesmrtelnost duše. Konečným zámě-
rem jejich snažení bylo dosažení stavu 
slastného požitku, kdy člověk necítí tě-
lesnou bolest a ve své duši prožívá po-
koj. Vedle epikurejců stáli stoikové, kte-
ří byli panteisty. Ti za cíl svého snažení 
pokládali člověka, který se mohl poch-
lubit ctným životem. Vyznavači této ži-
votní filozofie se stavěli lhostejně k tra-
dičním hodnotám a citům. Člověk měl 
podle nich být osvobozen od silných 

citových prožitků. Měl to být člověk, 
kterého se nedotkne radost ani bolestný 
smutek. Proto se učili přijímat životní 
rány s důstojným klidem. Tím ze svých 
životů vytěsnili dva největší strachy. Byl 
to strach ze smrti a strach z bohů. A tak 
došli k poznání, že štěstí lze dosáhnout 
a utrpení je možné přestát.

Obrazně lze říci, že epikurejci se svý-
mi životními postoji stavěli nad všechny 
životní strázně tím, že si ze života vybí-
rali jen to příjemné. Stoici se naopak po-
vznesli a nechali bolestné životní stavy 
pod sebou tak, že se dokázali ovládat 
a s rozmyslem si zachovat chladnou hla-
vu. Za těmito snaživými lidmi, usilovně 
hledajícími vnitřní pokoj, přišel Pán Je-
žíš. Ne proto, aby se postavil tak jako 
epikurejci nad bolestmi života a vybral 
si z něho jen to příjemné. Ani ne proto, 
aby se tak jako stoici povznesl nad bo-
lestmi života, a tím se jim vyhnul. Ne, 
Pán Ježíš přišel proto, aby do těchto bo-
lestných životů vstoupil a naplnil je Bo-
žím pokojem a Boží radostí způsobem 
odpovídajícím Božímu myšlení a Boží 
cestě. Lidské cesty, po kterých se ubírali 
tito starověcí mudrcové, byly zavádě-
jící, protože neřešily, ani řešit nemoh-
ly, otázku hříchu, který je prapříčinou 
všech bolestí a vnitřní rozvrácenosti člo-
věka. Aby bylo dosaženo vítězství nad 
hříchem, musel se náš Pán ubírat Boží 
cestou, na jejímž konci čněla hrůzná 
Golgota.

A On na Golgotě zvítězil, když zde 
zemřel za to, co nás tak tížilo. Tím bylo 
břemeno našich hříchů, častokrát opo-
míjených a odsunutých stranou, které 
z nás však činily Boží nepřátele, kteří 
postrádali životní radost a vnitřní pokoj, 
protože jsme nebyli v harmonii se svým 
Stvořitelem. Ne, náš Pán nepřišel proto, 
aby si vybíral jen to pěkné a příjemné, co 
život povznáší. Naopak, On přišel, aby 
za nás zemřel na potupném dřevě kříže. 
Jen tak mohlo být zúčtováno s hříchem. 
Aby Bůh mohl hřích odpustit tomu, kdo 
uvěří a bude činit ze svých hříchů poká-
ní, musel obětovat svého Syna: „On pak 
raněn jest pro přestoupení naše, potřín 
pro nepravosti naše.“ (Iz 53,5) Pán Ježíš 
dokončil dílo spásy svou smrtí na dře-
vě kříže: „Trestání snášel pro náš pokoj, 
jeho jizvami jsme uzdraveni.“ (Iz 53,5) 
Kdo toto opravdově pro sebe přijme, ten 
pozná, co znamená mít skutečný po-
koj s Bohem, být zbaven strachu, a na-
víc mít srdce naplněné pravou radostí 
a vděkem.

Boží intelekt

Areopag, Atény
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Po čem toužímůj Bůh?

Tuto otázku jsem si kladla mnohokrát 
a kladu si ji stále. Od doby, kdy jsem se 
stala křesťankou, jsem byla vyučována 
spoluvěřícími o Božích vlastnostech, 
Boží vůli, poslušnosti, důvěrné víře, 
modlitbě, osobním vztahu atd. Šlo to 
ruku v ruce s mou osobní vírou a růs-
tem. Navykla jsem si ráda novému způ-
sobu života, který mi dával každodenní 
výzvy.

Různé fáze života
Člověk se během života nachází 

v mnoha různých situacích, které musí 
zkoumat, poznávat, přizpůsobovat se 
jim. A to v každém věku. Proto jsou 
náhledy na Boží touhy různé, záleží na 

období života, úhlu pohledu a konkrét-
ní situaci, kdy chceme plnit to, po čem 
Bůh touží – po Boží vůli. Ale mám za to, 
že jádro toho, co Pán Bůh chce, po čem 
touží, je opravdu osobní důvěrný vztah 
s Ním. Poznávat ho. A to nejen z Božího 
slova, ale taky ze svého vlastního života. 
Zachytit Jeho reakci a slyšet ho. Což se 
děje po celý čas a zraje to. Nebo alespoň 
mělo by.

Aha, už tuším
Dnes už s odstupem času vnímám, že 

základ, podle něhož chci žít, mám. Ně-
jak to jde. Ale kolikrát si říkám: „Po čem 
vlastně ještě touží můj Bůh? Co ještě mu 
ze sebe dát?“ Při tomto přemýšlení se 

snažím zaměřit na Něj. Jak On to dělá 
se mnou?

Je jako milující rodič, otec, který mi-
luje své dítě. Otec, který mi vdechl život 
a který mě chtěl mít tady. Touží po tom, 
abych poznávala život, ve kterém On 
dominuje jako můj nejlepší zdroj. Otec, 
který mi dal svobodnou vůli a možnost 
rozhlédnout se do života a vybrat si.

Co Bůh nechce
Vím, co nechce. Abych žila ve strachu 

jako Adam s Evou, když propadli stu-
du, strachu v důsledku hříchu. Začali 
se ztrácet, skrývat, bát se. To nejhezčí, 
onen důvěrný a láskyplný vztah se na-
jednou poškodil. I když to zlomilo Boží 
srdce, Pán Bůh se znovu rozhodl člově-
ka milovat, odpustit a být s ním. Znovu 
chtěl s ním prožívat to nejhezčí. A dal 
možnost, jak toho znovu dosáhnout.

Důvěrnosti s Bohem
Když u mě došlo k tomu nejhezčímu 

setkání v životě, stala se tato skuteč-
nost mým životodárným zdrojem a stá-
le vnímám, jak moc o to Pán Bůh stojí. 
Asi je to těžko předatelné a popsatelné. 
Je to osobní, důvěrné, zůstává to mezi 
mnou a Bohem. Učím se Mu od té doby 
důvěřovat, „jít k Němu se svou kůží na 
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trh“ – vše Mu říct, doznat, nepřikrášlo-
vat. Učím se Jej slyšet, rozumět Mu, 
jeho Slovu. Učím se žít, čelit strachu, 
žasnout, objevovat, snít, mlčet i mlu-
vit… Prožívám Jeho zájem, lásku, mi-
lost a blízkost. Jsem prostě s Ním jako 
s někým, kdo mě zná a přijímá, vede, 
neodmítá.

Myslím, že Jób zažil velkou a důvěr-
nou Boží blízkost a osobní vztah, a moc 
ráda dočítám jedny z posledních slov 
knihy Jób:

„Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit, 
budu se tě ptát a poučíš mě. Jen 

z doslechu o tobě jsem slýchal, teď 
však jsem tě spatřil vlastním okem.“ 

(Jób 42,4-5)

Mám za to, že Jób dosáhl toho, po čem 
Bůh touží.

Ze života
Nedávno jsme s několika přáteli a je-

jich dětmi trávili volné dny před kon-
cem roku. Všichni jsme se cítili dobře, 
povídali si, a když chtěl jeden z mládež-
níků už odejít, řekla jsem s úsměvem, 
že by všichni mladí mohli ještě zhodno-
tit za uplynulý rok své rodiče.

Tak dobře. Naše mladší dcera se na-
dechla a spustila. Začala mnou a měla 
na nás pár kritických připomínek. 
Úsměvy na tváři pomalu mizely, nálada 
zvážněla. Ona doslova svou odvahou 
a přímostí „odšpuntovala“ své vrstevní-
ky, ti dostali odvahu a taky se dosti kri-
ticky vyjádřili ke svým rodičům. Najed-
nou jsme byli všichni „nazí“, šli jsme se 
svou kůží na trh. V duchu jsem se mod-
lila za moudrost a odvahu pro nás do-
spělé, abychom je pochopili, abychom 
to unesli a neurazili se.

Byla to velmi pestrá více než hodino-
vá diskuze o výchově, snech, bezpečí 
a nebezpečí, o zklamáních, nepocho-
peních, našich rodičovských selháních 
ale i úspěších. Pozorovala jsem všechny 
ty naše velké děti, přestala se bát jejich 
přímosti a naslouchala všem jejich slo-
vům. Vnímala jsem, že jsou fakt rády, 
že mají slovo, že je všichni pozorně 
posloucháme, byť jsme asi čekali zcela 
jiné reakce. Cítila jsem potřebu se jich 
zastat, vyzvednout ten složitý věk do-
spívání a zároveň říct něco utěšujícího, 
moudrého.

Vzpomínala jsem na sebe, jaká jsem 
v tom věku byla podobná, nezralá, bez 
životních zkušeností, které se skláda-

jí z maličkostí. A že jich je každý den 
mnoho. Dospívající mozek postupně 
zraje, probíhají v něm postupně mnohé 
další změny, díky nimž dozrává v mno-
hem složitější a výkonnější orgán, a to 
vyžaduje určitý čas. Mladí lidé ještě 
nejsou připraveni to vše nějak pojmout 
a moudře a pokojně vyhodnotit, vždyť 
jsou v tom nejbouřlivějším věku dozrá-
vání. Potřebují se vyhranit, zviditelnit, 
osamostatnit se a nabýt odvahy. A to se 
dělo.

Pak jsme dostali možnost mluvit také 
my, rodiče, mladí poslouchali zase nás, 
když jsme se jim trochu snažili vysvětlit 
složitosti života. Zakončili jsme to ně-
kolika modlitbami vděčnosti a já jsem 
vnímala, jak je tam Pán Ježíš uprostřed 
nás. Všichni jsme se toužili pochopit, 
a to bylo v danou chvíli to, po čem tou-
ží Bůh. Přetrvávalo to ještě nějaký čas 
i později. Věřím, že tyto chvíle otevře-
ných srdcí nám budou v životě ještě 
chvíli znít a my budeme toužit po blíz-
kém a důvěrném vztahu a pochopení 
mezi sebou a našim Pánem.

„…abych šla kus cesty s tím, 
kdo to potřebuje.“

Byla to chvíle od Něj a s Ním. Zcela 
neplánovaná, nepřipravovaná. A přesto 
ta chvíle byla tím, po čem touží náš Bůh. 
Je to proces a šlo to až do morku kostí, 
do srdcí, do mysli, do očí… Blízké, dů-
věrné. Vnímám, že to zrcadlí i naše dob-
ré lidské vztahy napříč rodinami, když 
jsme se nebáli otevřeně mluvit a opřít se 
jeden o druhého, a zároveň o náš zdroj, 
našeho milujícího nebeského Otce. 
Díky Jemu za to!

Bůh touží po tom, abychom tyto vzác-
né a důvěrné chvíle dokázali v životě 
prožívat často, abychom to učili na svém 
příkladu i naše děti, zvali je k tomu, ne-
báli se a učili je říkat pravdu a někdy 
i kritiku. Ale tak, aby druhému neublí-
žili, pomohli najít východisko a šli kus 
cesty s tím, kdo to potřebuje.

Šárka HúŠťová
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Požehnání – co to je?
Je začátek nového roku a já procházím 

ve svém počítači došlé PF s přáním do 
nového roku. Je jich hodně. Opakuje se 
v nich dost často jedna věta, v níž mně 
(a mé manželce) autor přeje „hojnost 
Božího požehnání“. Vzpomínám na se-
zení redakční rady, kdy se jedna sestra 
vyjádřila, že u takového výroku neví, co 
si má pod tím představit. Dokonce jsem 
se sám přistihl, že se chystám zakon-
čit svůj e-mail tímto výrokem. Co je to 
vlastně Boží požehnání? Jak se projevuje 
v našem životě?

Wikipedie je v tomto ohledu velmi 
stručná. Její definice zní: „Žehnání je 
náboženský obřad, kterým se určité věci 
slavnostně vyprošuje Boží požehnání k její 
prospěšnosti lidem.“ To je zcela všeobec-
né a umožňuje nám to v podstatě si pod 
tím představovat cokoliv, co je lidem 
prospěšné. Není divu, že pro řadu lidí je 
„Boží požehnání“ spojeno s představou, 
že nám bude Pán Bůh příznivě naklo-
něn a že nás bude zahrnovat svým dob-
rodiním. Že se nám bude vše dařit, že 
budeme žít v pokoji a hojnosti, ochrá-
něni od neštěstí a různých pohrom. Že 
bude takovým džinem z láhve, který 
splní všechna naše přání. Je však lidem 
prospěšný jen blahobyt? Obávám se, že 
tato představa je velmi zkreslená. Zkus-
me se podívat na to, co je to požehnání 

na stránkách Bible, odkud je tento výraz 
převzat.

V Bibli se v češtině slova se základem 
„-žehna-“ vyskytují velmi často. V ČEP je 
tento základ ve slovech odvozených od 
„žehnání“ uveden 72x, ve slovech odvo-
zených od „požehnání“ pak 291x. Není 
to něco, co bychom mohli ignorovat. Pa-
tří k jádru biblické zvěsti. Tato slova na-
lézáme od první knihy Bible (1M 1,22) 
až po Zjevení Jana (Zj 5,12.13; 7,12 – BK. 
ČEP zde uvádí slovo „dobrořečení“ – což 
je synonymum pro „žehnání“). Stejně tak 
je synonymem i slovo „blahoslavenství“ – 
„blahoslavit“. Tím bychom se však dosta-
li k dalším desítkám míst v Bibli.

Kde najdeme zdroj požehnání?
Tak, jako slunce je zdrojem života zde 

na naší Zemi, tak zdrojem veškerého 
požehnání je sám Stvořitel, Pán Bůh. 
Ten má opravdu na mysli to, co je pro 
jeho stvoření prospěšné. První zmínka 
o požehnání v Bibli se týká stvořených 
živočichů. (1M 1,22) Když stvořil člově-
ka, čteme si: „A Bůh jim požehnal a řekl 
jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. 
Podmaňte ji a panujte nad mořskými 
rybami, nad nebeským ptactvem, nade 
vším živým, co se na zemi hýbe.““ (1M 
1,28; viz též 5,2) Jedním z velmi pro-
spěšných věcí je také den odpočinku. 

I o něm čteme, že jej Pán Bůh požehnal 
a oddělil od ostatních dnů. (viz 1M 2,3; 
2M 20,11) Škoda jen, že lidé si mnoh-
dy tohoto požehnání neváží – ke své 
vlastní škodě. Odpočinek je totiž velmi 
prospěšný jak lidem, tak i ostatnímu 
stvoření. A je to Pán Bůh, kdo žehná i li-
dem. Tak čteme, že po potopě požehnal 
Noemovi a jeho synům (1M 9,1), opět se 
stejným pověřením: „Ploďte a množte 
se a naplňte zemi…“ Později požehnal 
Abramovi. Tomu slíbil: „Učiním tě vel-
kým národem, požehnám tě, velké uči-
ním tvé jméno. Staň se požehnáním! Po-
žehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji 
ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požeh-
nání veškeré čeledi země.“ (1M 12,2-3) 
Tedy i my! Abrahamovi Pán Bůh slibu-
je požehnání vícekrát. (např. 1M 18,18; 
22,17.18) Spolu s Abrahamem Bůh po-
žehnal i jeho ženě Sáře: „Požehnám 
ji a dám ti také z ní syna; požehnám ji 
a stane se matkou pronárodů a vzejdou 
z ní králové národů.“ (1M 17,16) Pán 
Bůh neopominul ani Abramova syna 
Izmaele. I pro něj bylo připraveno po-
žehnání. (1M 17,20)

A tak bychom mohli procházet Biblí 
dál. Boží požehnání platilo Izákovi (1M 
25,11, 26,3. 4. 12.24), Jákobovi, a to i na-
vzdory všem jeho životním přehmatům. 
(1M 28,14.15; 32,30; 35,9) Kvůli Josefovi 
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Pán Bůh požehnal dokonce i Putifaro-
vi (1M 39,5), požehnal také porodním 
bábám v Egyptě (2M 1,21), izraelskému 
národu po vyjití z Egypta při zadávání 
zákona. (2M 20,23) Pán Bůh požehnal 
i Obed-edomovi Gátskému, když se 
ujal Hospodinovy truhly smlouvy. (2S 
6,11.12) Bůh požehnal také jednomu 
z nejstarších svědků, Jobovi. (Jb 1,10; 
42,12) Je celá řada míst, kdy lidé žáda-
li o Boží požehnání a On jim skutečně 
požehnal. Hodně míst o Božím požeh-
nání je zejména v knize Žalmů. (např. Ž 
29,19; 107,38; 115,12.13)

V Novém zákoně je nám opakovaně 
připomínáno, že Boží slib, daný Abra-
hamovi, že v něm budou požehnány 
všechny národy, se naplnil. (Sk 3,25; 
Ga 3,8. 9. 14) Pokud jde o žehnání li-
dem, pak je třeba zmínit, že když Pán 
Ježíš odcházel z této země, žehnal svým 
učedníkům, kteří ho doprovázeli na 
hoře Olivetské. (L 24,50.51)

Z toho vyplývá zásadní otázka: „Kde 
hledáme „požehnání“ pro svůj život? Ve 
své síle, ve svých schopnostech, moud-
rosti a úsilí, ve svém okolí, ve společnos-
ti, ve které žijeme, anebo ho hledáme 
u dárce života?“

Co je předmětem Božího 
požehnání?

Otázku bychom mohli položit i takto: 
„V čem Pán Bůh žehná lidem?“ Ve staro-
zákonní době se požehnání velmi výraz-
ně týkalo klidného a pokojného života 
na této zemi. Shrnuto je to vidět na tom, 
co sděloval Mojžíš na konci svého života 
Božímu lidu: „Požehnaný budeš ve měs-
tě a požehnaný budeš na poli. Požeh-
naný bude plod tvého života i plodiny 
tvé role, plod tvého dobytka, vrh tvého 
skotu a přírůstek tvého bravu. Požeh-
naný bude tvůj koš a tvá díže. Požeh-
naný budeš při svém vcházení a po-
žehnaný při svém vycházení. Hospodin 
dá, že tvoji nepřátelé, kteří proti tobě 
povstanou, budou před tebou poraže-
ni. Jednou cestou proti tobě vytáhnou 
a sedmi cestami budou před tebou utí-
kat. Hospodin přikáže, aby s tebou 
bylo požehnání ve tvých sýpkách a na 
všem, k čemu přiložíš ruku. Hospodin, 
tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou 
ti dává. Hospodin si tě ustaví za svatý 
lid, jak ti přisáhl, když budeš na příkazy 
Hospodina, svého Boha, dbát a chodit 
po jeho cestách. Všechny národy země 
budou vidět, že se nazýváš Hospodino-
vým jménem, a budou se tě bát. Hospo-

din ti dá nadbytek dobrého: plodu tvého 
života a plodu tvého dobytka i plodin 
tvé role v zemi, o které přísahal Hospo-
din tvým otcům, že ti ji dá. Hospodin ti 
otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, 
aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a po-
žehnal každé práci tvých rukou. Budeš 
půjčovat mnohým pronárodům, ale sám 
si nebudeš muset půjčovat.“ (5M 28,3-
12) Tento směr můžeme pozorovat na 
mnoha stránkách Bible. To byl základní 
slib daný starozákonnímu Božímu lidu. 
Pán Bůh svému lidu opravdu přál, aby 
žili v pokoji, míru a klidu a byli vzorem 
a příkladem okolním národům. Ty měly 

vidět, jak to vypadá, když lidé žijí v Boží 
bázni. Ne vždy se to ale dařilo, to si uká-
žeme dále.

A jak je tomu dnes, v novozákonní 
době? Novozákonnímu Božímu lidu 
Pán Bůh toto pozemské zaslíbení nedal 
(i když lidem pokoj, mír a prosperitu 
neupírá a ze srdce nám je přeje). Pro 
nás dnes platí jiné zaslíbení, které nám 
zapsal Pavel v Ef 1,3-5: „Pochválen buď 
Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, 
který nás v Kristu obdařil vším duchov-
ním požehnáním nebeských darů; v něm 
nás již před stvořením světa vyvolil, 
abychom byli svatí a bez poskvrny před 
jeho tváří. Ve své lásce nás předem ur-
čil, abychom rozhodnutím jeho dobroty 
byli skrze Ježíše Krista přijati za syny.“ 
I když nám Pán Bůh dopřává mnohdy 
i nadbytek a hojnost v tomto pozem-
ském životě, jak to prožíváme v dnešní 
době, přece jen s námi zamýšlí něco víc. 
Požehnal nám vším duchovním požeh-
náním v nebeských darech, nejen v těch 
pomíjivých. Pán Bůh nám neslíbil, že 
naše pozemská pouť bude bez překá-
žek a problémů, ale že nás dovede do 

království Syna jeho lásky. On udělal 
vše pro to, abychom byli před ním bez 
vady, abychom se stali Božími dětmi. To 
je základní rozdíl. Starozákonní lid měl 
zvláštní zaslíbení pro pozemský život, 
církev má zaslíbení, které pozemský 
život přesahuje a jde do věčnosti. Jsme 
si toho vědomi? Co vlastně považujeme 
za „Boží požehnání“? Nerušený život 
v hojnosti, anebo vědomí, že náš Pán je 
s námi spokojen a může říci: „Správně, 
služebníku dobrý a věrný, nad málem 
jsi byl věrný, ustanovím tě nad mno-
hým; vejdi a raduj se u svého pána.“? 
(Mt 25,21, srov. L19,17)

Je Boží požehnání 
„automatické“?

Řečeno jinak, je Pán Bůh „povinen“ 
lidem žehnat, protože to slíbil? Všem 
bez rozdílu, protože je přece „láska“ a je 
„dobrotivý“? Jsem přesvědčen, že uvol-
nění požehnání je vázáno na náš vztah 
k Bohu. Vidíme to zřejmě na vzkazu, 
který Mojžíš předal Izraelcům před 
svou smrtí: „Hleď, dnes vám předklá-
dám požehnání i zlořečení: požehnání, 
když budete poslouchat příkazy Hos-
podina, svého Boha, které já vám dnes 
přikazuji, a zlořečení, když nebudete 
poslouchat příkazy Hospodina, svého 
Boha, sejdete-li z cesty, kterou vám dnes 
přikazuji.“ (5M 11,26.27; viz také 28,2) 
Vrcholí to pak slovy v 5M 30,19-20: 
„Dovolávám se dnes proti vám svědec-
tví nebes i země: Předložil jsem ti život 
i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si 
tedy život, abys byl živ ty i tvé potom-
stvo a miloval Hospodina, svého Boha, 
poslouchal ho a přimkl se k němu. Na 
něm závisí tvůj život a délka tvých dnů.“ 
Bible nám tento princip ukazuje i na 
mnoha dalších místech. V Žalmu 24,4-5 
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čteme o tom, že Boží požehnání dosta-
ne ten, „kdo má čisté ruce a srdce ryzí, 
ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo 
nepřísahá lstivě. Ten dojde požehnání 
od Hospodina, spravedlnosti od Boha, 
své spásy.“ Podobný princip je na mno-
ha místech Bible (např. Ž 5,13; 112,1-2; 
128,4; Př 3,33; 10,6.7; 28,20; Ma 3,10; Mt 
25,34.41).

„Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať 
Hospodin rozjasní nad tebou svou 
tvář a je ti milostiv, ať Hospodin 

obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě 
pokojem.“ Numeri 6,24-26

Kromě života v Boží bázni je ještě je-
den důležitý prvek pro získání požehná-
ní – a to je, abychom o toto požehnání 
stáli. Příkladem je Jákobův celoživotní 
boj o požehnání, zejména pak to jeho 
prohlášení: „Nepustím tě, dokud mi 
nepožehnáš.“ (1M 32,27) Naproti tomu 
Ezauova laxnost se mu nevyplatila, 
i když nečteme, že by Ezau byl do chvíle 
Izákova požehnání Jákobovi člověkem, 
který by neměl Boží bázeň. I on později 
toužil po požehnání – ale to už bylo poz-
dě. (1M 27,34-38; Žd 12,17)

Stojíme o Boží požehnání? Pak žijme 
v Boží bázni, nechejme se vést pokyny 

Božího slova, plňme jeho vůli a také 
o toto požehnání prosme.

Jak je možné, že zbožní a Bohu 
věrní lidé přesto zakoušejí 
utrpení?

K velkým paradoxům života Božího 
lidu patří poměrně častá zkušenost, že 
lidé, u kterých vnímáme, že si zaslouží 
Boží požehnání, prochází naopak ne-
skutečnými těžkostmi a problémy, kte-
ré našemu lidskému chápání nedávají 
smysl. Proč to musí prožívat? Je něco 
v jejich životě špatně?

Když se učedníci ptali Pána Ježíše, 
kdo zhřešil v případě slepého od naro-
zení, odpověděl jim Pán, že tato nemoc 
není odplata za hřích, ale že má poslou-
žit Boží slávě. To je jeden z důvodů, proč 
i opravdu zbožní a hluboce věřící lidé 
musejí procházet těžkými situacemi. 
Dalším možným důvodem je to, že nás 
Pán Bůh chce připravit pro ještě daleko 
větší požehnání, než by nám dal bez to-
hoto procesu. Podíváme-li se na známý 
„oblak svědků“ v listu Židům 11, pak 
zjistíme, že velká většina z těchto svěd-
ků víry prošla velmi těžkými zkouška-
mi. Na konci tohoto oblaku svědků pak 
čteme závěrečné hodnocení: „A ti všich-
ni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali 
se splnění toho, co bylo zaslíbeno, neboť 
Bůh, který zamýšlel pro nás něco lep-
šího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás.“ 
(Žd 11,39.40) Jedním z důvodů, proč 
procházíme těžkostmi je i Boží výchova. 
Jákob by zůstal bezvýznamným nomá-
dem, kdyby neprošel Boží školou, stejně 
tak Mojžíš by zůstal sice bohatým sy-
nem faraonovy dcery, ale upadl by v za-
pomnění stejně jako ostatní mocní této 
doby. David by nikdy nebyl tím, čím se 
stal, kdyby neprošel těžkými životními 
zkušenostmi, kdy byl štvancem. Tak 
bychom mohli pokračovat. Apoštol Pa-
vel by byl sice možná známým a uzná-
vaným rabínem, ale nikdy by nezane-
chal po sobě takové požehnání, kdyby 
se pro Krista nevzdal všeho a neprožil 
všechno to, co popisuje v listech Korint-
ským. (1Ko 4,9-13; 2Ko 11,24-29) Tak 
se stal požehnáním i pro nás! Bible to 
shrnuje slovy: „Nás naši tělesní otcové 
vychovávali podle svého uvážení a jen 
pro krátký čas, kdežto nebeský Otec nás 
vychovává k vyššímu cíli, k podílu na 
své svatosti. Přísná výchova se ovšem 
v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž 
krušná, později však přináší ovoce po-
koje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. 

(Žd 12,9.10) Cílem je ještě větší požeh-
nání! Hospodin Jóbovi žehnal ke konci 
více než na začátku (Jb 42,12) a podobně 
to smíme prožívat i my! I my máme být 
zdrojem požehnání pro lidi kolem nás!

Křesťané mají být zdrojem 
požehnání!

Požehnání, kterým nás náš Pán za-
hrnuje, nemá být samoúčelné. Sleduje-
me-li pozorně postavy v Bibli, vidíme, 
že všichni tito Boží lidé byli lidmi, kteří 
kolem sebe šířili požehnání. Ať to byl 
Abraham, Izák, Josef (a mohli bychom 
libovolně pokračovat při procházce 
Biblí), ti všichni žehnali a byli zdrojem 
požehnání. Stejné je to i v dějinách círk-
ve! Počínaje tzv. „církevními otci“, přes 
výrazné osobnosti středověku, reformá-
tory až do dnešních dnů.

Máme být těmi, kdo žehnají svému 
okolí. Naším vzorem je Pán Ježíš, kte-
rý nás učil: „Žehnejte těm, kteří vás 
proklínají, modlete se za ty, kteří vám 
ubližují.“ (L 6,28) On to nejen učil, ale 
také sám celým svým životem dělal: 
„Když mu spílali, neodplácel spíláním; 
když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do 
rukou toho, jenž soudí spravedlivě.“ 
(1Pt 2,23) Podobně to máme dělat i my! 
Petr nám připomíná: „Neodplácejte 
zlým za zlé ani urážkou za urážku, na-
opak žehnejte; vždyť jste byli povoláni 
k tomu, abyste se stali dědici požehná-
ní.“ (1Pt 3,9) Nemáme být sobci, kteří 
chtějí uchvátit požehnání pro sebe (jak 
to původně dělal Jákob), ale těmi, kdo 
požehnání šíří dál! To je náš úkol a naše 
poslání. Máme zvěstovat toho, který 
přinesl to největší požehnání.

Rád bych zakončil známým Áronov-
ským požehnáním z 4M 6,24-26, které 
se dodnes používá v mnoha křesťan-
ských společenstvích na závěr shromáž-
dění: „Ať Hospodin ti žehná a chrání 
tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou 
tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí 
k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.“ 
Požehnání je v tom, že Pán Bůh nad 
námi rozjasní svou tvář. Kdy se rozjas-
ňuje tvář? Když je vidět něco, co působí 
radost. Kéž dokážeme žít tak, abychom 
působili radost Pánu Bohu i lidem ko-
lem nás. Pak bude volný průchod pro 
Boží požehnání!

Moc bych všem přál, aby Boží požeh-
nání pro vás nebyla jen zbožná fráze či 
dokonce pouhá floskule, ale živá skuteč-
nost.
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Jan vopalecký

V Biblii sa na mnohých miestach 
píše o radosti. Napríklad apoštol Pa-
vol nám pomerne dôrazne hovorí: 
„Ustavične sa radujte v Pánovi. Opa-
kujem: Radujte sa!“

(Filipanom 4,4)

Radosť v Pánovi
Pre mňa osobne slovo radovať sa v Pá-

novi znamená radovať sa z dobrých Bo-
žích darov. Predovšetkým z Božej dob-
roty a lásky voči nám. Veď nikde nenáj-
deme väčšiu lásku, ako je Božia láska, 
ktorá sa zjavila na kríži na Golgote. Boh 
dal svojho jednorodeného Syna, aby 
sme my, ľudia vzdialení od Boha, boli 
s Bohom zmierení. A spolu s Kristom 
nám daroval všetko, čo k životu potre-
bujeme. Ako píše apoštol Pavol na inom 
mieste:

„Ako by nám ten, ktorý neušetril vlast-
ného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, 
nedaroval s ním všetko?“ (Rimanom 
8,32)

Máme teda veľa dôvodov k radosti, 
lebo Boh – náš milujúci Otec – nám 
každý deň dáva množstvo dobrých da-
rov.

Radosť v práci
V úvode Starého zákona je tiež reč 

o radosti, ale tentokrát nie je spojená 
len s Bohom a Jeho darmi, ale má aj ďal-
ší dôvod: „A budeš sa radovať pred Hos-
podinom, svojím Bohom, z každého diela 
svojich rúk.“ (5. Mojžišova 12,18 b)

Izrael, a nielen on, dostal príkaz od 
Hospodina, aby využíval aj toto dobro – 
aby sa tešil z práce vlastných rúk. Člo-
vek denne prikladá svoju ruku k práci, 
aby tak tvoril hodnoty – pre Božie krá-
ľovstvo, pre Cirkev, ale aj pre tento svet 
a ľudskú spoločnosť. Hoci je to činnosť 
mnohokrát únavná, možno až vyčerpá-
vajúca, nemusí človeka viesť k zármut-
ku.

Kresťan si uvedomuje to, čo aj vte-
dajší Izrael, že všetko koná pred Hos-
podinom. Zároveň by mal všetko konať 
ako Pánovi a nie ľuďom. Vtedy prežíva 
radosť zo statočne odvedenej práce, 
aj keď nemusí byť ľuďmi ocenená. No 
Boh ju ocení celkom isto, ak bola kona-
ná v úprimnosti pred Ním a pre Neho. 
Čítame si o tom v liste Kolosanom 3,23-
24: „Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako 
Pánovi, a nie ako ľuďom. Veď viete, že 

od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. 
Slúžte Pánovi, Kristovi!“

Radosť a sila
Rád by som z uvedeného citátu z 5. 

Mojžišovej podčiarkol slová: z každého 
diela. To je pre človeka vzácna myšlien-
ka. Ani moja ani tvoja práca, milý čita-
teľu, nie je výnimkou. Aj keď sa nám 
naša práca zdá byť nezaujímavá, všedná 
alebo príliš ťažká, aj vtedy môžeme pri 
nej prežívať radosť. Ak ju vykonávame 
s vedomím, že je to pre Pána, On sám 
bude zdrojom našej radosti.

Už mnohí ľudia čerpali z tohto pra-
meňa tú pravú Božiu radosť, nie nestá-
lu a pominuteľnú, akú ponúka tento 
svet. Trvalú radosť, zakotvenú v nebi, 
pri Božom tróne, kde sedí náš Vykupi-
teľ a Spasiteľ. Lebo každé Božie dieťa je 
ukryté v Jeho rukách a On túži po tom, 
aby sme v Jeho rukách mali zdroj všet-
kého. Pravá Božia radosť nám bude zá-
roveň zdrojom sily ku každej práci a do 
každého boja: „lebo radosť Hospodinova 
je vašou silou.“ (Nehemiáš 8,10; Roh)

Práca, radosť a sila

Máme za sebou s manželkou a v rodi-
ně takový normální týden. Dcera měla 
narozeniny, každý máme svoje starosti 
a svoje povinnosti. Ale manželka mi 
řekla: „Ty si mě jaksi málo všímáš.“

Měla pravdu. Vzhledem 
k tomu, že jsme spolu nemě-
li žádný problém, stačilo si ji 
k sobě přitulit, pohladit, dát dvě 
pusy - no, a šli jsme si zase kaž-
dý po svém. Pohoda v domác-
nosti obnovena. Ještě si spolu 
odpoledne dáme kafe, uvařím jí 
capuccino.

Hm, ale pak jsem pocítil, že 
Bůh mi taky říká: „Ty si mě ně-
jak málo všímáš.“ Má pravdu. 
Dělám spoustu různých věcí ve 
službě pro Boha, pro lidi kolem – 

ale když si dám ruku na srdce, tak cítím, 
že si v posledních dnech Boha opravdu 
málo všímám.

Sedl jsem si k Bibli a jako obvykle po-
kračoval tam, kde jsem minule přestal. 

A hned mě zaujal úvodní pozdrav z Pet-
rova dopisu: „Ať se vám rozhojní milost 
a pokoj.“

Pane Bože, ty jsi úžasný. Tak já si tě 
nevšímám, trochu se sklopenýma uši-
ma se k tobě vracím v obavě, jestli se 
se mnou budeš chtít bavit – a ty začneš 
o hojné milosti!

Jednak to vnímám tak, že máš pro mě 
milost, že mi odpouštíš, když jsem si tě 
trochu nevšímal, a jednak to beru jako 
ujištění i výzvu k další práci a životu – 
budeš mě provázet svou milostí, přítom-
ností, budeš mi pomáhat, prostě půjdeš 
se mnou.

Tak ti za to děkuji. Amen
Takže, zkuste si Boha více všímat – 

a nebojte se k němu vrátit.

ty si mě nějak málo všímáš
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„V PENNY mají v akci lacalut…“
– sdělila mi žena při prohlížení na-
bídkového letáku tohoto obchodní-
ho řetězce. Máme Lacalut rádi – je 
to zubní pasta, která brání krvácení 
dásní. Je velmi dobrá, jenže dost dra-
há. A jako důchodci se snažíme vy-
užít příležitosti, kdy si věci můžeme 
koupit i levněji.

A tak jsem při nákupu vzal hned dvě 
balení. Samozřejmě toho nákupu bylo 
více, měl jsem plný vozík. Vše jsem vy-
ložil na pás a pak se přesunul na dru-
hou stranu a rychle jsem odebíral na-
markované zboží zpět do vozíku, abych 
nezdržoval další zájemce o nákup. Nej-
sem tam šikovný, abych stačil sledovat 
přitom i dění na monitoru u pokladny. 
Oddechl jsem si, když jsem vše vyvezl 
ven z obchodu, naložil do tašek a done-
sl domů.

Moje žena si vede dost pečlivě eko-
nomiku naší domácnosti. Tak si zapi-
sovala, kolik jsme vydali na potraviny, 
a kolik na jiné potřeby pro domácnost 
(hygiena, drogerie, apod.)

„A kde máš ten Lacalut?“ – ptá se po 
chvíli. „No přece – tady je!“ Ukázal jsem 
jí dvě tuby.

„No jo, ale já je nevidím na účtence!“
Nevím, jak k tomu došlo, ale na účten-

ce cena za Lacalut uvedena opravdu ne-
byla. Součet odpovídal prvkům, které 
tam byly započteny. Vzpomněl jsem si, 
že paní pokladní právě vyměňovala pás 
papíru v tiskárně účtenek. Došlo přitom 
ke ztrátě dat? Nevím! Já jsem se věno-
val odebírání zboží, které mi pokladní 
přesouvala. Rozdíl 120 Kč v neprospěch 
supermarketu.

Co teď? Myslí mi proběhla slova Pána 
Ježíše: „Kdo je věrný v nejmenší věci, je 
věrný také ve velké; kdo je v nejmenší 
věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké.“ 
(L 16,10) A také jsem si v tu chvíli vzpo-
mněl na „poctivého Abe“, pozdějšího 
prezidenta USA Abrahama Lincolna, 
který jako prodavač šel kus cesty vrátit 
drobné peníze, které omylem patřily jed-
nomu z farmářů. A tak jsem se vydal do 
PENNY znovu – vyřizovat „reklamaci“.

Pokladní se divila, když jsem jí věc vy-

světlil a ukázal jí svou účtenku, na které 
chyběl zmíněný Lacalut.

„Vy jste jeden z tisíce…“ – řekla. Od-
pověděl jsem jí: „Mému Pánu by se to 
nelíbilo, kdybych si přivlastnil něco, 
co mi nepatří…“ Myslel jsem si, že tak 
vzbudím její zájem o to, kdo je můj Pán, 
kterému by se moje jednání nelíbilo. Ale 
marně. Nějak to přešla a času nebylo, 
protože čekali další netrpěliví zákazníci.

Ale mé svědomí bylo uspokojeno. 
Věc se vyřídila rychle. Zašel jsem do 
obchodu, vzal další dva Lacaluty, paní 
pokladní je namarkovala a odložila si je 
stranou, aby se vrátily zpět. A já zaplatil 
další účtenku. Jen ti nejbližší u poklad-
ny věděli, co se stalo.

Je to maličkost. Ale moje svědomí mi 
nedovolilo přivlastnit si něco, co jsem 
nezaplatil. A kdo ví – třeba nad tím 
bude někdo z těch několika málo svěd-
ků přemýšlet. Protože náš život – to nej-
sou předně velké věci – skládá se právě 
z mnoha maličkostí, ve kterých se má 
osvědčit naše věrnost.

LacaLut

Taky máte pocit, že žijeme v šílené 
době? Já tedy ano. Všichni chtějí všech-
no a hned. Doba se zrychluje a obzvláš-
tě mladší generace je zvyklá, že všechno 
musí být hned. A jak to hned není, tak 
to vypadá, že to nemá cenu a má cenu 
nejspíše něco jiného, co hned bude. 
Vidíme to na dnešních vztazích, které 
se rozpadají, protože něco není hned. 
Vidíme to na příliš častých změnách za-
městnání, protože se hned nedostavily 
výsledky. Vidíme to na lidech chodící 
neustále s telefonem v ruce, který jim 
hned zprostředkovává informace, ko-
munikaci, počasí… hned, hned, hned…

Ono mít něco hned není samo o sobě 
vůbec špatné. Dnešní doba však podle 
mého názoru nepřeje budování vlast-
ností jako je vytrvalost a trpělivost. 
Že nejsou vytrvalí a trpěliví běžní lidé 

je sice smutné, ale o dost smutnější je 
to, že dnes nejsou vytrvalí a trpěliví 
ani křesťané. A to je chyba, protože se 
tímto můžeme o mnohé připravit. Jsem 
přesvědčen, že si náš Bůh vlastností 
jako vytrvalost a trpělivost velmi váží. 
A nejenom, že si jich váží, On nás k nim 
dokonce vyzývá ve svém slovu. Vždyť 
mnoho Ježíšových podobenství bylo 
právě o trpělivosti a vytrvalosti. Vytr-
valost a trpělivost nezíská člověk hned. 
Konečně něco, co nelze získat hned, jak 
to chce tento svět. Vytrvalost i trpělivost 
se postupně buduje. U křesťanů musí 
být vytrvalost a trpělivost ruku v ruce 
provázána ještě s vírou v to, že věci, kte-
rými musíme procházet a mnohdy nám 
nemusejí být ani příjemné, mají velký 
smysl. V Božím slově máme krásné po-
vzbuzení:

„Když prokazujeme dobro, nesmíme 
přitom propadnout únavě. Vydržíme-

li, dočkáme se doby, kdy budeme 
sklízet.“ (Galatským 6, 9)

Jak nepropadnout únavě? Nechme na-
šeho Pána, aby nás učil trpělivost a vytr-
valosti a nepadneme znaveni. Znáte ně-
jakého zahradníka, který na zem pohází 
semínka a jsou z nich hned papriky, raj-
čata a okurky, kterými si naplní košík? 
Vždyť každý dobře ví, že na úrodu se 
trpělivě vyčkává s vytrvalou péčí. Kdo 
vydrží, ten se sklizně určitě dočká. Proto 
vytrvejme bratři a sestry a těšme se spo-
lečně na sklizeň.

Rychle a nejlépe hned
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onDŘeJ ŠiMik

Mira Štěpán

Je tu další biblický kvíz a s ním deset 
nových otázek. Opět tak trochu souvisí 
s tématem tohoto čísla. Otázky se vzta-
hují k tužbám/toužení. Podaří se vám 
správně zodpovědět všech deset? Na-
jdete v Bibli místa, kde jsou odpovědi 
zapsány? Pokud ano, neváhejte správ-
né odpovědi i s biblickými citáty zaslat 
do 15. 5. 2022 na email ondrej.simik@
seznam.cz. 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 uveřejní-
me v dalším čísle.

Správně na všechny otázky kvízu 
z minulého čísla (4/2021) odpověděla 
Zlatka Ďuricová (Modra). Zasíláme 
drobný dárek!

Otázky:
1) Kolik času uplynulo ode dne, kdy 

Boží schrána spočinula v Kirjat-jearí-
mu, a po němž Izraelci zatoužili po 
Pánu Bohu?

2) Jak se jmenoval vůdce tří udatných 
bojovníků, kteří spolu pronikli do ne-
přátelského tábora Pelištejců, když se 
David zatoužil napít vody z betlémské 
studny?

3) Touhy pilného se nasytí tukem, čeho 
pak dosáhne lenoch, který také po ně-
čem touží?

4) Jak se jmenoval člověk, který toužil 
uvidět Ježíše, aby ho více poznal, ale 
jeho tělesné dispozice mu v tom brá-
nily?

5) Kdo toužil odejít (zemřít) a být s Kris-
tem, ale na druhou stranu si uvědo-
moval svůj přínos i na zemi pro lidi 
okolo?

6) Jakou horu zatoužil mít Hospodin za 
své sídlo?

7) Který muž velmi toužil po své ženě, 
protože na ní čekal 7 let, a jak se tato 
žena jmenovala?

8) Který judský král zatoužil po slávě, 
když pobil Edómce a chtěl poté pora-
zit i izraelského krále Joáše, ale s tím 
tvrdě narazil?

9) Jaký prorok toužil po hroznu a fíku, 
ale nenašel ho, podobně jako v zemi 
nenacházel zbožného a spravedlivého 
člověka?

10) Po čem velice toužil Ježíš krátce před 
tím, než byl odsouzen na smrt?

Správné odpovědi na kvíz 
z minulého čísla (4/2021):
1) Matouš 10,36
2) Machla, Nóa, Chogla, Milka a Tirsa 

(Numeri 27,1)
3) Marek (Koloským 4,10)
4) Lóis (2. Timoteovi 1,5)
5) 74 600 (Numeri 1,27)
6) Nero/Nér (1. Samuelova 14,50)
7) otcové (Přísloví 17,6)
8) Anna (Lukáš 2,36)
9) tisícům/1000 (Exodus 20,6)
10) Ozeáš (Ozeáš 1,2)

Biblický kvíz 1/2022

Kolik uší
musí ještě upadnout?

„Tehdy Šimon Petr vytasil 
meč, který měl s sebou, zasáhl 
veleknězova sluhu a usekl mu 

pravé ucho. Ten sluha se jmenoval 
Malchus. „Vrať ten meč do pochvy,“ 
řekl Ježíš Petrovi. „Nemám snad pít 

kalich, který mi dal Otec?“ “ 
(Jan 18,10-11)

Petr musel při zatčení svého Pána 
prožívat opravdové rozčarování. Přesto, 
že mu během doby strávené s Pánem 
Ježíšem Bůh odkrýval tajemství, které 
neodkrýval všem učedníkům, Petr ještě 
nechápal plně, proč Ježíš přišel na zem. 
Možná mu zatčení Ježíše nesedělo do 
konceptu jeho přemýšlení. Vždyť Ježíš 
měl být nový Král, a ne zatčený zloči-

nec. Petrova reakce na sebe nenechává 
dlouho čekat a je více než typická pro 
nás lidi. Zkrátka když se bojíme nebo se 
nám něco nelíbí, dokážeme často velmi 
pěkně máchat okolo sebe. Ještě, že už 
u sebe nenosíme meče a jiné zbraně, to 
by totiž bylo popadaných uší okolo nás.

Někdy si pokládám otázku, zda ne-
jednám úplně stejně jako Petr. Když se 
všechno daří a jde jak na drátkách, to 
se mi to mluví, modlí, chválí, zpívá a dě-
kuje. Jenže takhle to v tomto světě ne-
funguje stále a teprve špatné podmínky 
prověří, co v nás opravdu je. Mácháme 
okolo sebe ještě pomyslnými meči v hor-
livosti pro našeho Pána v boji s hříšným 
světem nebo jsme už pochopili, že tako-
vou obhajobu náš Bůh opravdu nepotře-

buje? Pochopili jsme, že na to vlastně 
nemáme ani právo? Jediný, kdo opravdu 
nepotřebuje obhajobu od nás, hříšných 
lidí je přeci Bůh, který se v Synu vtělil 
na tuto zem a jednou provždy zvítězil.

Přiznám se, že se ještě někdy přistih-
nu, jak bych nejraději nějaké to ucho 
viděl rád letět vzduchem. Důležité si je 
uvědomit, že to tak být nemá a nikdo 
nám k tomu právo nedal. Petr tak horlil 
pro svého Pána, že chtěl nevědomky ka-
zit Boží vůli, tedy Boží plán se svým Sy-
nem Ježíšem Kristem. Dávejme si pozor, 
abychom také svojí horlivostí a mnohdy 
ještě nevědomostí nechtěli kazit Boží 
vůli, kterou nám Bůh připravil. Modle-
me se za ty, kteří nám provádějí příkoří 
a stěžují nám život. Učme se odpouštět 
věci, které bychom normálně odpus-
tit nedokázali. Jedině tak můžeme být 
pravými učedníky našeho Pána, které si 
Pán rád použije.
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Co se vám vybaví, když se řekne

NIVY?Každý, kdo někdy zavítal na Nivy, 
mohl by vyprávět o jejich jedinečné at-
mosféře, která se vryla do myslí a srd-
cí mnoha lidí na celý život. Některým 
účastníkům pobytů na Nivách jsem po-
ložila otázku:

Co se vám vybaví, když se řekne 
NiVY?

Na pobyt na Nivách jsem poprvé při-
jel, když mi bylo 17 let. Jeli jsme z Opa-
vy s Vláďou Pípalem stopem téměř celý 
den. Cestu ze Vsetína jsme neznali, jen 
jsme věděli, že vede přes Žambošku. 
Cestou jsme potkali Jožku Holubce, kte-
rý nás tam dovedl.

Od tohoto dne se staly Nivy mou sr-
deční záležitostí. Když pobyty končily, 
jel jsem domů se slzami v očích a celý 
rok se těšil na nový týden s mládeží. 
Jeden rok se mi stal před začátkem po-
bytu úraz na noze. Dostal jsem chodicí 
sádru. Přece jsem nemohl Nivy oželet! 
Tak jsem ušel cestu z nádraží až na 
Nivy i se sádrou. Kotník natekl, sádra 
mu byla malá, na chodidle puchýř. Bratr 
Hruška mi půjčil nůžky na plech. Sádry 
jsem se zbavil, následky nebyly, zlome-
nina prstu se zahojila i bez sádry.

Na Nivách jsem zažil neskutečně 
mnoho nezapomenutelných chvil s mlá-

dežníky, které znám dodnes a s mnohý-
mi jsem stále v kontaktu. Byly to chvil-
ky se strýčkem Kořínkem, které někdy 
trvaly i 4 hodiny, a pak jsme zjistili, že 
není oběd, byl to sport, výlety na Bys-
třičku, Radhošť, do Velkých Karlovic, 
jízdy na motorkách, v džípu, cesty 
pěšky na koupaliště do Semetína, noč-
ní spánek ve stodole, táboráky, služby 
v kuchyni, pomoc se sklizní sena atd.

Pobyty mě utvrdily ve správné orien-
taci žít s Bohem a pro Boží věci. Viděl 
jsem to na životech našich vedoucích, 
rodiny Hruškových, tety Julči, manželů 
Komedových, obětavosti mnoha křesťa-
nů. Na Nivách jsem poznal svou man-
želku. Nivy posílily víru mnohých, včet-
ně mě. Například, když byla chata Vol-
číků nepřijatelná pro pobyty a my jsme 
stáli před rozhodnutím, co dál. Pustili 
jsme se bez finančního zázemí do stav-
by dnešní chalupy. Výsledek známe.

Teď už jezdím na toto místo jenom 
na porady nebo jednorázově na několik 
hodin. Vždy, když jedu přes Semetín 
a pak nahoru lesem na nivskou chalu-
pu, tak s vděčností vzpomínám…

pavel DaviD

Moje vzpomínka bude trochu smut-
ná, přestože jsem kromě této vzpomín-
ky měl všechny jen krásné a Bohem po-
žehnané. Psal se rok 1993, kdy jsem od-
cházel na vojnu do Prahy. Předtím jsem 
byl na Nivách několikrát. Chtěl jsem se 
s nimi na rok rozloučit, ale když jsme 
tam přijeli, vhrkly mi do očí slzy. Sta-
věla se nová chata a torzo rozbité staré 
chaty stálo přede mnou. Ty vzpomínky! 
Dnes jsem velmi vděčný za novou chatu 
a vzpomínky z ní.

JarDa Jež

„PNŽ - tj. zpěvník Píseň nového ži-
vota. Těžiště desetileté práce na jeho 
tvorbě pochopitelně nebylo na Nivách, 
ale souvisí s tím, proč a jak vznikal. Vy-
užili jsme totiž povolení k jeho vydání 
ze strany komunistické vlády, abychom 
pod touto „hlavičkou“ dlouhodobě or-
ganizovali legální setkávání desítek 
mladých i starších věřících z Českoslo-
venska a zahraničí k vzájemnému obe-
cenství a povzbuzování. A ta největší 
a nejdelší setkání se konala především 
o prázdninách právě na Nivách. Více je 
možné si o tom přečíst (včetně fotogra-

rok 1969
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fií) v číslech 4/2020 a 1/2021 časopisu 
Živé slovo. A nebylo to nijak nepřiroze-
né, protože zpěv odjakživa nedílně patří 
k obecenství Božího lidu.

Milan MicHalko

Psal se srpen roku 1966. Já jsem po-
prvé jela s mládeží, pod vedením brat-
ra Kořínka, na pobyt pod stany do Vy-
sokých Tater. Byla jsem ale zatvrzelá 
a s takovým Bohem, jak mi byl do té 
doby představován, jsem nechtěla mít 
nic společného.

Pobyt byl pro mne fascinující. Pozna-
la jsem křesťanství tak, jak jsem jej do 
té doby neznala. Moc se mi tam líbilo. 
Problémem ale byla nepřízeň počasí. 
Hodně pršelo a byly i noční mrazíky. 
A tak nám Komedovi navrhli, abychom 
zbytek pobytu strávili na Nivách. Od-
jeli z Tater o den dříve, než ostatní 
mládežníci, aby bratra Hrušku připra-
vili na příjezd více mládežníků, a mě 
s mojí sestrou vzali s sebou. Odjížděla 
jsem stále ještě zatvrzelá, s kamenným 
srdcem. Doma, ve Vsetíně, na mě ale 
padla taková touha po atmosféře a Boží 
přítomnosti, kterou jsem v Tatrách za-
žívala, že jsem Bohu druhý den po ná-
vratu plně vydala svůj život, sbalila si 
čisté věci a šla čekat na nádraží ostatní 
mládežníky.

Kluci tehdy myslím spali u Hrušků 
na slámě a děvčata na seně. Komedo-
vi přišli s myšlenkou, že by pobyty na 
Nivách mohly pokračovat i v dalších le-
tech. Koupili totiž v těsném sousedství 
Hruškových starou chaloupku a byli ji 
ochotni uvolňovat pro tyto účely. Ještě 
ten rok se začalo s rekonstrukcemi. Ku-
chyňku bylo nutné vybavit nádobím, 

aby bylo možné nakrmit hladové lidič-
ky. Z chléva, kde se v minulosti ustá-
joval dobytek, bylo třeba vyvézt hnůj, 
dobře vyčistit, udělat novou podlahu, 
stěny pobít hobrou (či sololitem?), pak 
vytapetovat a shromažďovací místnost 
byla připravena k užívání. Scházela 
voda, a tak bylo třeba vykopat studnu. 
To vše vyžadovalo ochotné ruce a za-
pálená srdce mnoha brigádníků nejen 
ze Vsetína, ale i Ostravy, Opavy, Brna. 
Vzpomínám, jak kluci z Opavy museli 
dát doma nejdřív do pořádku zahradu, 
a pak za odměnu mohli jet na kole na 
brigádu na Nivy. Studnu ochotně ko-
pali i nevěřící kolegové Pavla Komedy. 
Instalatérské práce dělal bratr Cmerek 
z Janišova. Na první roky bylo třeba 
na půdu chaloupky nanosit slámu, na 
které se spalo. Později Jožka Holubec 
sehnal staré matrace, které bylo třeba 
vyklepat, umýt všechno nádobí, s tím 
pomáhala i tetička Holá. Ta byla tak 

plná elánu a energie, že zahanbila i nás 
mladší. Dalo by se vzpomínat dál a dál, 
ale nechám prostor i pro vzpomínání 
druhých…

rutka MikuŠová (Surá)

Pokud zaslechneme výraz NIVY, tak 
nám okamžitě naskočí „strýček“ Hruška 
se svou tahací harmonikou a ranními 
budíčky. Také vzpomínáme na „pout-
nické“ Jarní prázdniny a zprovozňování 
„staré“ chalupy, na náš týdenní pobyt 
za vydatné pomoci Mirka Mírného. Na-
prosto nezapomenutelné byly jízdy na 
igelitových pytlích sněhovým korytem 
a stavby sněhového iglú. Také si vyba-
víme první jednání po roce 1989 o bu-
doucnosti Niv a rozhodnutí o stavbě 
úplně nového objektu, které vyvolalo 
rozporuplné reakce. Jak jsme teď Bohu 
vděční za toto rozhodnutí! Nivy jsou Bo-
hem požehnané místo.

Jirka a Boženka kreJČí
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Vidím dokořán otevřené okno v ku-
chyni v horkém červencovém dopoled-
ni. Stojím před ním v zástěře provoně-
né smaženým květákem a dívám se na 
urputný boj, který se odehrává dole na 
hřišti. Právě se Kristiánkovi o záda roz-
prskl velký nafukovací balónek plný 
studené vody. Sražen tváří k zemi zůstal 
nehybně ležet. Ovšem jen do okamžiku, 
kdy k němu přišel na dosah jeho pro-
tivník, přesvědčit se, zda je v pořádku. 
V tu chvíli nastala sladká odplata. Vy-
skočil ze země a s vítězným řevem a vší 
silou umístil svůj řádně naplněný ba-
lónek vedoucímu skupinky doprostřed 
břicha. Čirá radost a nezbedné veselí!

Večer budou na pokojích ve spacáku 
děkovat Pánu Ježíši za další krásný den 
a za Jeho ochranu ve všem tom bezsta-
rostném dovádění. A to vše v nich zůsta-
ne i do všedních dnů, tak jako ve mně.

Nivy jsou pro mě místem radosti 
v dětských očích, hmatatelné Boží mi-
losti a vyslyšených modliteb všech bra-
trů a sester, kteří nás na jejich křídlech 
celý týden nesou.

petra DrBalová

V ostravském křesťanském sboru 
jsem vedl besídku. V roce 1963 jsme 
se rozhodli, že s besídkou prožijeme 
prázdniny na Nivách. Z nádraží ve 
Vsetíně vedla cesta na Nivy do kopce 
přes les, a tak jsme tam dorazili docela 
unavení. Ubytovali jsme se ve starých, 
neobydlených chalupách. Po celou 
dobu pobytu nám hodně pomáhal bratr 
Josef Hruška.

rok 1964
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V té době jsme ještě prostředí na Ni-
vách neznali. Když jsme ráno vstávali, 
překvapil nás bratr Hruška tím, že ne-
daleko od naší chalupy pískal duchovní 
písně. Šel jsem se podívat, jak to dělá, 
protože zvuk jeho pískání byl velmi 
zvláštní. Bratr Hruška mi vše ochotně 
ukázal – vzal list z keře, dal si ho do 
dlaní mezi palce a foukal. Vydávalo to 
krásný zvuk, a tak nám zpříjemnil den.

Každý den jsme chodili na procházky 
a v krásné přírodě probírali nějaký oddíl 
z Božího Slova. Syn bratra Hrušky, Jož-
ka, měl terénní motorku a velice dobře 
ji ovládal. Také měli traktor, na kterém 
nás Jožka vozil. Bratr Hruška měl ne-
mocnou manželku, která byla upoutána 
na lůžko. Ve světnici, kde bydleli, jsme 
měli společné domácí shromáždění.

Na Nivách jsme s besídkou prožili 
týden. Pak nás na další týden vystřídali 
mládežníci z Ostravy - Petr Turoň, děv-
čata Firlových, Milan Macháček. Čeka-
li jsme na ně s vypůjčeným koněm od 
bratra Hrušky na nádraží ve Vsetíně. 
Koně jsme přivázali ke značce „zákaz 
stání“. Když přijel vlak s ostravskými 
mládežníky, jejich batohy jsme svázali 
a přehodili na koně. Cestu na Nivy přes 
les jsme ještě pořádně neznali, tak jsme 
koně pustili před sebe a kůň nás v po-
řádku na Nivy dovedl.

V nivských chalupách nikdo dlouho 
nebydlel. Byl v nich velice starý náby-
tek. Milan Macháček otevřel starou kre-

denc a z ní bylo hodně cítit Maggi. Pro-
to se tato chalupa dále nazývala „Hotel 
Maggi“. Na Nivách jsme prožili krásné 
a požehnané chvíle u Božího Slova, hod-
ně jsme společně zpívali a chodili na 
túry. Ve společenství mládeže nám bylo 
dobře. Nivy se zapsaly do dějin našich 
sborů na Moravě.

Jan píŠ

Když se řekne Nivy, tak se mi vybaví 
léto a nádherné louky plné květin. Snad 
nikde jinde jsem u nás neviděla tak nád-
herné louky se spoustou druhů lučních 
květin. Jak snadno se zde nasbíraly kvě-
tiny do herbáře nebo na bobříka květin. 
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Blanka cHvátalová

K tomu se váží pobyty dětí - besídkářů 
- a krásné chvíle strávené nad probí-
ráním biblických příběhů a plno her 
s tím spojených. A samozřejmě strý-
ček Hruška, jeho harmonika, nebo 
třeba jen list šeříku, na který uměl 
zahrát kteroukoliv píseň. Nivy jako 
místo setkávání a letních příběhů.

Mirka BartoŠková

Poprvé jsem Nivy navštívil, když 
jsem tam vezl syna Filipa na pobyt 
asi před 10 - 12 lety. Nyní, když při-
pravujeme s Blankou Chvátalovou po-
byty pro děti, se pro mne Nivy staly 
místem, kde prožíváme dobrodružství 
a zábavu. Snažíme se, aby ten prázd-
ninový týden v létě byl pro děti něčím 
výjimečným, aby si ho užily.

Proto už od ledna začínáme připravo-
vat program. Takže v posledních letech 
Nivy prožíváme asi 6 měsíců v roce. 
Samozřejmě, vyvrcholením všeho je 
týdenní pobyt, ze kterého odjíždíme 
se smutným srdcem. Častokrát účast-
níkům pobytu ukápnou i nějaké slzy, 
a to je pro nás potvrzením, že to má 
smysl. Díky Nivám mi Pán Bůh od-
halil další možnost sloužit. A baví mě 
to, mám z toho radost a doufám, že to 
přinese užitek i dětem, které s námi 
absolvovaly jeden či více pobytů.

ricHarD czuczor

Nivy jsou místem, na které už jez-
dím každý rok od svých asi 10 let. 
Pauzu jsem měla, když byly naše děti 
malé. V té době byla postavena nová 
chata.

Na Nivy jsem jezdila jako účastník 
besídkových či rodinných pobytů, 
pak jako mládežník, a také jako po-
mocník při dětských pobytech, mezi 
kterými byly i moje děti. V současné 
době se podílím na organizaci letního 
pobytu pro děti.

Nivy jsou pro mne místem, které už 
neoddělitelně patří k mému životu. 
Je to místo, kde zažívám větší měrou 
Boží blízkost, kde jsou i hvězdy nějak 
blíž a jasnější. Je to pro mne místo, 
kde se člověk může více zamyslet nad 
Boží existencí a nad svým vztahem 
k Němu. Místem, kde se rodí lidé 
do Božího království. A o to nám při 
našich pobytech jde - přiblížit dětem 
Boží zájem o ně.
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Marta SlováČková

Konečně nadešel den, kdy odcházíš,
splnil se ti tvůj sen, už se nevrátíš.
Opouštíš dům, kde jsi žil, rodinu i přátele,
dlouhá léta jsi tu šťastný byl, 

nevypadáš moc vesele.
Možná někde v hloubi duše cítíš obavu a strach,
však nechceš tím být rušen, 

už jsi překročil rodný práh.

Ještě naposled se ohlédneš a snad i srdce tě zabolí,
na minulost si vzpomeneš, když podíváš se do polí
na hojnou úrodu, která vždy byla, 

a na pasoucí se dobytek,
nikdy rodina nestrádala, všeho byl dostatek.
Ale tobě se to málo zdá, chceš jinak žít.
Kdy napadla tě myšlenka zlá, kde na to peníze vzít?
Nadobro zprotivěla se ti práce, chceš užívat si života.
Ne, nemůžeš čas ztrácet, rozhodl ses jít do světa.

Ani na chvíli nemyslíš na blízké, které opouštíš?
Všechno v sobě přehlušíš a smutek druhých nevidíš.
Věz, že někdo se o tebe bojí, 

a dokud nezmizíš v dáli, se dívá,
dlouho na zápraží stojí a slzy v očích neukrývá.
Pak často se mu snívá, že vracíš se zpátky,
každý den se k horám dívá, vyhlíží tě z dálky.
Však nějaký čas uplyne, než na úplné dno klesneš,
tvůj krásný sen se rozplyne a sám sobě si řekneš.
„Jak hrozný je můj hřích!“ Pak vše pochopíš.
A s kajícím srdcem se domů navrátíš.

O ztraceném

rozHovor S Jožkou HoluBceM 
pŘipravila

lEnKa libÁnsKÁ

Nivská chalupa slouží nejen pro 
křesťanské mládežnické a sborové 
akce, ale je přístupná i ostatním, kteří 
nemají s církví nic společného. Daří 
se v současné době tento objekt plně 
využívat?

Chata na Nivách slouží nejen pro mládež 
našich křesťanských sborů, ale využívají ji 
i jiná společenství. Naši mladí si sem zvou 
i své nevěřící přátele. Pořádají se tam také 
sborové pobyty. Tím, že se umožnily pobyty 
i jiným církvím, je chata využívána prakticky 
celoročně.

Na Nivy nyní jezdí děti, vnuci 
i pravnuci prvních „Niváků“. Je pro 
tebe radost sledovat, že toto místo 
setkávání přetrvává dodnes?

Jsem rád, že na Nivy jezdí nejen děti, vnu-
ci, ale i pravnuci původních „Niváků“. Kéž by 
to pokračovalo až do příchodu našeho Pána. 
Mně se nejvíce líbí pobyty třeba jen menších 
skupin.

teď budu trochu osobní. Jaká setkání 
máš nejraději ty?

Hlavně ta s otevřeným srdcem, do kterého 
mohou nahlédnout i druzí a já zase do je-
jich. Společně pak můžeme hledat odpovědi 
a modlit se za sebe i za naše přátele. Předpo-
kladem ale je vzájemná důvěra.

Čím v současné době se svou manželkou 
Pavlou žijete?

I když v současné covidové době není 
možné praktikovat některé aktivity, zbývá 
ještě dost možností, jak Pánu sloužit. Máme 
přátele, které můžeme navštívit, zavolat jim, 
případně napsat. Jako Gedeoni jsme nedávno 
vzali do auta s sebou gedeonské Nové zákony, 
dále staré dobré časopisy - Ethosy, a vhodné 
letáčky od Wernera Gitta „Proč jako křesťan 
věřím Bibli“ a podobné, a toto vše jsme roz-
vezli do krytých autobusových čekáren, aby si 
lidé mohli vzít to, co je zaujme i domů.

Jožko, za co jsi Bohu vděčný? Za co bys 
Mu chtěl poděkovat?

Jsem Pánu vděčný, že i ve vyšším věku 
mohu i s manželkou Pavlou hledat způsoby, 
jak pokračovat ve službě ve změněných pod-
mínkách a nesložit ruce v klín a vymlouvat 
se, že nelze už nic dělat. Jak bych to pak před 
soudnou stolicí Kristovou Pánu vysvětlil? Pro-
to služme, dokud je den!

(Pokračování ze strany 3)

synu
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BaBY BOOMERS
Poválečná generace
Seriál o generacích pokračuje druhým 
dílem. V tomto čísle se zaměříme na 
generaci zvanou „Baby boomers“, tedy 
osoby, které se narodily mezi lety 1946 
až 1965. Dnes jim je od 55 do 72 let, 
jedná se tedy o lidi v poslední dekádě 
pracovní kariéry, nebo již mladší dů-
chodce. Až na výjimky mají lidé této 
generace již dospělé děti. Syndrom 
prázdného hnízda je ve většině přípa-
dů vyplněn péčí o vnoučata. Zároveň 
se ještě mohou starat o své staré rodiče, 
nebo alespoň o jednoho z nich. Avšak 
ti starší pravděpodobně již žijící rodiče 
nemají a tvoří tak nejstarší členy rodu.

Poválečná generace, jak se jí také 
někdy říká, byla v evropském kontex-
tu rozdělena železnou oponou mezi 
demokratický západ a totalitní východ 
(kam patřilo i Československo), což 
výrazně ovlivnilo tuto generaci v naší 
zemi, která se dostala pod přímý vliv 
Sovětského svazu. Dětství, a ti starší 
z této generace i celé mládí, prožili za 
období komunistické totality, prováze-
né hesly jako: „Buduj vlast, posílíš mír“, 
ale i „Kdo nekrade, okrádá rodinu“. 
Život v totalitě podstatně ovlivnil i je-
jich druhou část života, která započala 
po sametové revoluci v listopadu 1989. 
Byli to také oni, kdo jako studenti byli 
jejími tahouny.

Jako děti si hráli s angličáky a sta-
vebnicí Merkur. Písně pro jejich mládí, 
dnešní mladé generaci už nic neříkající, 
byly například Píseň práce, Zpěv svobo-
dy nebo Partyzánská. Jako mladí psali 
dopisy a volali jenom z budky, mobilní 
telefony je v masovějším měřítku po-
tkaly až po třicítce, spíše ale až ve věku 
mezi 40-50 lety. Typickým médiem 
jejich dětství byl gramofon, či o něco 
později kotoučový magnetofon. Televizi 
v domácnosti neměli zdaleka všichni, 
a pokud už ano, pak tu černobílou. Nao-
pak tranzistor (rádio) byl běžný. V dneš-
ní době je převážná většina této gene-
race konzumentem spíše tradičních 
médií (rádia, televize - již samozřejmě 
barevné i satelitní - novin a časopisů). 
Podstatná část poválečné generace však 
již také pronikla k tajům internetu, ale 

v naprosté většině pouze na jednodušší, 
uživatelské úrovni. Programátor v této 
věkové skupině je spíše výjimkou než 
pravidlem. Mnozí mají také účet na 
sociálních sítích, hlavně na facebooku, 
kde komunikují s dětmi nebo vnoučaty. 
I když mají snahu se „naučit na inter-
netu“, přece jen častěji nakupují v ka-
menných obchodech a dávají přednost 
osobní komunikaci. Kromě ní běžně 
komunikují přes email či sms zprávy. 
Zástupci této generace neřeší nějaké 
speciální stravování, kterému ani nero-
zumí (vegan, raw apod.). Jí prostě to, co 
jim chutná!

Komunistické špehování, ztráta nadě-
je na svobodu způsobená vpádem vojsk 
varšavské smlouvy v roce 1968 a doba 
normalizace 70. a 80. let, to vše mělo 
vliv na myšlení této generace. Řadě 
lidí, z křesťanských rodin obzvláště 
(tzv. třídní původ rodičů), vzala norma-
lizace šanci studovat na vysoké škole, 
a tak i chytří a nadaní lidé skončili na 
dělnických pozicích a nemohli uplatnit 
plně svůj potenciál. Těm trochu poz-
ději narozeným, kteří v době sametové 
revoluce měli mezi 20-30 lety se však 
již otevřely možnosti svobodného pod-
nikání, a tak někteří hned po revoluci 
začali podnikat. Ti úspěšní dnes patří 
k nejbohatší části naší populace. Nutno 
však přiznat, že za tímto úspěchem stá-
la velká dřina, v řadě případů vykoupe-
ná krizí rodinnou. Naopak rodiny těch 
nejstarších z generace Baby boomers 
nejednou přišli v rámci kolektivizace 
o podstatnou část majetku, což vedlo 
k tomu, že jejich mládí bylo pozname-
náno velmi skromnými životními pod-
mínkami. Zde ještě více vynikl kontrast 
mezi dobou normalizační a dnešní, kdy 
máme všeho dostatek.

Porevoluční doba této generaci také 
otevřela hranice, jelikož za mlada moh-
li cestovat (zpravidla) jen po Českoslo-
vensku. Padesátníci a šedesátníci dá-
vají přednost cestovní kanceláři, mají 

rádi svůj klid a pohodlí, čemuž dávají 
přednost před adrenalinovým dobro-
družstvím a vyhledáváním ubytování 
přes Airbnb. Nakupují v již zavedených 
značkách obchodu typu Kaufland, Pen-
ny Market a dobře známé jsou jim ještě 
telefony Nokia.

Generace Baby boomers pomalu vy-
klízí pracovní pole a předává štafetu 
mladším, stále jsou však velmi cennými 
pracovníky, hlavně díky vysoké pra-
covní morálce (často měli jen jednoho 
či dva zaměstnavatele po celý život) 
a vysoké loajalitě zaměstnavateli. Mají 
dokonalé pracovní návyky (ti starší byli 
zvyklí pracovat i v soboty). Nutno do-
dat, že tehdy nebylo na výběr, každý 
prostě musel pracovat, jinak by šel do 
vězení. V tomto ohledu příliš nerozu-
mí přelétavosti mladších, kteří „střídají 
zaměstnání jako ponožky“. Negativním 
jevem může být naopak malá flexibilita 
a přizpůsobení se rychlým změnám.

Doba normalizační byla typická hes-
lem „starej se o sebe, nezajímej se o politiku, 
a bude ti dobře“. Tento rys se chtě nechtě 
projevil v jisté míře nedůvěřivosti této 
generace a uzavřenosti na sebe samu, 
resp. svou rodinu, bez nějakých větších 
ambicí působit nějak aktivně navenek. 
Což v řadě případů přetrvalo i po poli-
tickém převratu. Násilné potlačování 
duchovna, víry ateistickou vládou způ-
sobovala orientaci na materialismus 
(mám svoje, moje rodina je na tom 
dobře a do ostatních se „nestrkám“). Ve-
řejné prezentování křesťanské víry bylo 
patřičně korigováno církevními tajem-
níky, nejednou s dopady do pracovního 
nebo studijního života (i když krutým 
politickým čistkám v padesátých letech 
se již tato generace vyhnula).

I přes určitou rebelii (danou trendy 
ze západu spojenou se sexuální revolu-
cí a hippies) k tradičnímu pojetí rodiny 
(muž dominuje a pracuje, zatímco žena 
zastává služebnou v domácnosti) je pro 
zástupce této generace rodina stále vel-

(1946 - 1965)
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Jejím úkolem je naučit se jazyku gene-
rací mladších, která chtě nechtě jednou 
štafetu převezme. Nutno si přiznat, že 
tento jazyk je dosti odlišný, protože 
dnes se již „huba a krok“ (jako tomu bylo 
za normalizačního období) jednoduše 
nedrží. O to více je potřeba mezi sebou 
své názory a postoje komunikovat, a to 
otevřeně, protože již za zády žádný cír-
kevní tajemník nestojí. Naopak mladší 
generace pro dnešní lidi předdůchodo-
vého (či raně důchodového) věku může 
být inspirací v tom, že člověk může zů-
stat svůj, nemusí se bát vyjádřit otevře-
ně svůj názor, může vystoupit z davu, 
protože život není jen šedivý, ale hraje 
mnoha barvami. Když se propojí dra-
vost, elán a odvážné nápady mladších, 
kteří však zpravidla nemají patřičnou 
výdrž a zodpovědnost věci vést (čest vý-
jimkám), případně jsou maximálně pra-
covně a rodinně vytížení (dnešní 35+), 
se zodpovědností a věrností ve službě 
starších, myslím, že církev se může po-
sunout dopředu a zůstat atraktivní pro 
své okolí. „Uzavřenost“ sborů tak, jako 
tomu bylo v sedmdesátých či osmdesá-
tých letech minulého století, již dnes, 
díky Bohu, není nutná.

mi významnou hodnotou a rodiče jsou 
pro tuto skupinu uznávanou autoritou. 
Často také za mlada žili ve vícegenerač-
ních domech či bytech, což na druhou 
stranu s sebou neslo i některé problé-
my, neboť muž dle biblického „neopustil 
svého otce i matku…“

Poválečná generace Baby boomers 
věřila (a věří) v tvrdou práci, za kterou 
byla snaha dobře zajistit svou rodinu, 
často na úkor svého pohodlí. Mají rela-
tivně pevné morální zásady a jejich žeb-
říček hodnot se příliš nemění, nejsou 
přelétaví a je na ně spolehnutí. Když 
je jim zadán úkol, tak jej bez dlouhého 
diskutování splní. Soudí rychlost a po-
vrchnost dnešní doby, novým trendům 
se přizpůsobují jen velmi pomalu, po-
kud vůbec. Chybí jim však uznání, kte-

ré jim za mlada bylo systémem upíráno 
(řadová šeď normalizmu, držení pusy 
a kroku). Na druhou stranu některým 
dnes začínají chybět sociální jistoty, 
které socialismus, byť s řadou přidruže-
ných problémů, nabízel. Dalo by se říci, 
že „celé to odnesli“ (myšleno normalizač-
ní dobu). Na druhou stranu, kdo chtěl, 
chopil se šance v 90. letech minulého 
století, což už se pravděpodobně nikdy 
nebude opakovat, a v tomto má mladší 
generace zřejmě horší vyhlídky. Gene-
race Baby boomers také již nemusí řešit 
problémy s bydlením, pokud měli hypo-
téku, tak ji pravděpodobně již splatili, 
nebo velmi brzy doplatí. Hůře na tom 
mohou být jen ti s velmi nízkými důcho-
dy, kteří navíc zůstali sami. Na rozdíl od 
mladší generace však je pravděpodob-
né, že dnešní 55+ budou vcelku slušný 
důchod ještě pobírat.

Generace Baby boomers nám ostat-
ním může být vzorem v pracovitos-
ti a věrnosti, dá se na ně spolehnout 
a stále jsou platnými, aktivními členy 
našich shromáždění. Mladší mohou 
čerpat z jejich pestré zkušenosti ply-
noucí ze života jak v režimu totalitním, 
tak demokratickém. Dnes de facto naši 
církev tato generace vede (zástupci star-
ších v této věkové kategorii převažují). 
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Jana Čížová

irena zeManová

Nevím, kdo z nás si položil někdy otáz-
ku: „Po čem můj Bůh touží?“ Většinou 
jsme zvyklí Bohu předkládat to, co si 
myslíme, že potřebujeme, i když to 
často ani nepotřebujeme, ale po čem 
vlastně toužíme. A těmi našimi přání-
mi a potřebami ho dovedeme zahrnovat 
se samozřejmostí, které někdy říkáme 
důvěra, jakoby se jednalo o vedoucího 
oddělení přání a stížností. A někdy při-
dáváme i termíny, do kterých to přání 
potřebujeme mít splněno. (Omlouvám 
se čtenářům, kterých se to netýká.)

Před nějakým časem mne oslovil verš:
„Víme, že hříšníky Bůh neslyší. Slyší 

však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli.“ 
(J 9,31)

Jsem vděčná, že Bůh moje prosby sly-
ší a vyslýchá. Ale jak se pozná, že Ho 
ctím? A znám Jeho vůli? To není jen 

Často mávam vo svojich modlitbách 
dilemu. Dôvodov na vďačnosť je vždy 
dostatok, aj námetov na prosby sa nájde 
dosť. Ale ak chcem za niečo alebo 
niekoho prosiť celkom konkrétne, nie len 
všeobecne, často neviem, kde začať. Som 
si vedomá, že ja nevidím všetky súvislosti 
a pozadie, neviem, čo presne v danej 
situácii potrebujem ja alebo ľudia, za 
ktorých sa modlím. Najlepšie to vie sám 
Boh.

V takýchto chvíľach sa mi preto 
osvedčilo v tichosti čakať na Boží pod-
net. Nedávno to bola napríklad modlit-
ba za môj návrat do práce po dlhodobej 
maródke. Vedela som, že to nebude na-
jľahšie. Zo zdravotných dôvodov som 
potrebovala zmeniť pracovnú pozíciu 
(z nadriadenej sa zmeniť na podriade-
nú) a zároveň ma tam čakalo zopár kon-
fliktných ľudí, s ktorými nie je ľahké 
vyjsť. A tak som sa pýtala Boha, ako sa 
mám modliť? Po chvíli čakania mi prišli 
na myseľ dve slová: tichosť a pokora.

Začala som sa teda modliť za tieto 
dve konkrétne veci: za pokoru a tichosť 
v mojom srdci aj v mojich ústach. Keď 

som nastúpila do práce, Boh mi dal 
pocítiť požehnanie, ktoré z tichosti 
a pokory plynie. Viaceré pracovné veci 
alebo aj vzťahy sú vďaka tomu iné, pri-
nášajú menej napätia, menej konflik-
tov, viac radosti a pokoja…

Až neskôr som si uvedomila, čím to 
je. Tichosť a pokora sú veci, ktoré cha-
rakterizovali samotného Pána Ježiša 
a dával ich za príklad svojim nasledov-
níkom: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý 
a pokorný srdcom…“ (Mt 11,29a)

Postoj tichosti a pokory je na jednej 
strane potešením pre Boha, pretože 
tým napĺňame jedno z Jeho prianí, aby 
sme rástli do Kristovej podoby: „Lebo 
ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, 
aby boli podobní obrazu jeho Syna.“ (Rim 
8,29)

Zároveň vďaka takémuto postoju 
vstupuje do nášho života pokoj, ako ho-
vorí Pán Ježiš v druhej časti spomenu-
tého verša: „Učte sa odo mňa, lebo som 
tichý a pokorný srdcom a nájdete odpoči-
nutie pre svoje duše.“ (Mt 11,29) Pokoj je 
pre nás veľmi cenný. S pokojom v srdci 
sa určite ľahšie pracuje, bez ohľadu na 

desatero, zákon přišel Pán Ježíš napl-
nit. Co vím víc o Jeho vůli, co mám tedy 
dělat?

A hned bylo o čem přemýšlet a opa-
kovat si verše z Nového Zákona:

„Milovati budeš bližního jako sebe…“
„Žádná řeč mrzutá ať nevychází z úst 

vašich, ale…“
„Díky čiňte vždycky ze všeho…“
„Nepřizpůsobujte se světu, ale pro-

měňte se obnovou své mysli…“
Těch připomenutí co máme dělat, jak 

máme jednat, je pro vnímavého čtenáře 
dost.

Zvláštní naši pozornost v tomto smě-
ru zasluhuje list Římanům kapitola 
12,13,14,15.

Víme, že spasení (záchranu) si nemů-
žeme koupit našimi skutky, spasení je 
dar. Ale jak projevovat vděčnost? Jistě 

i slovy a písněmi. Nic víc? On lásku pro-
kázal skutkem. (Bratr Kořínek říkal, že 
láska je sloveso). On je tak veliký a las-
kavý, že nám říká, co se Mu líbí, co je 
Jeho vůle pro nás, po čem touží a jak Mu 
můžeme prokázat úctu a vděčnost.

Když byl Pán Ježíš na zemi, vyslo-
vil konkrétně jedno přání, vyjádřil, co 
máme dělat:

„…To čiňte na mou památku…“ (L 
22,19)

Máme příležitost každou neděli plnit 
toto jedno Jeho vyslovené přání. Přijít 
nejen fyzicky, ale tělo, duše a duch. Spo-
lečně Mu děkovat, Jeho chválit. A od-
cházet s požehnáním.

tužba našeho Pána

Za čo sa modliť?
to, či ide o Božie dielo alebo o civilné za-
mestnanie. S pokojom bude aj náš život 
lepším svedectvom, jasnejším svetlom 
v tomto nepokojnom svete. V pokoji 
sa dá tiež lepšie načúvať Bohu, vnímať 
Jeho vedenie v každodenných pracov-
ných a životných situáciách.

Takýto spôsob modlitieb, kedy oča-
kávam na Božie podnety ku konkrét-
nym prosbám, mi zároveň pomáha 
preniknúť do niektorých ťažko uchopi-
teľných Božích právd. Jednou z nich je 
napríklad otázka, ako sa modliť, aby sa 
naplnili slová Pána Ježiša: „Ak zostáva-
te vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo 
vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám.“ 
(Jn 15,7) Alebo: „Proste a dostanete, hľa-
dajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám.“ 
(Mt 7,7) Alebo čo to znamená, že „Duch 
prichádza na pomoc našej slabosti…“ 
(Rim 8,26a) A vďaka Bohu za to, že aj 
„sám Duch sa za nás prihovára…“ (Rim 
8,26 b), lebo my sme nie vždy ochotní 
dať si poradiť, o čo máme prosiť.
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MicHal Mrozek

Máte rádi hostiny? Co se mne týče, zúčast-
ním se jich rád. Bývá to více než samotné 
lahodné jídlo, jde o společenskou akci. Pří-
ležitosti mohou být různé. Jako asi největší 
oslavu, které jsem se zúčastnil, hodnotím 
večírek uspořádaný německou firmou, 
která měla na starosti stavbu velkého ná-
kupního centra v Brně. Po úspěšném do-
končení stavby, která trvala snad dva roky, 
investoři odměnili tímto způsobem staveb-
ní týmy a další zaangažované společnosti. 
Na takových akcích můžete potkat mnoho 
zajímavých lidí, možná někoho, koho jste 
dlouho neviděli a máte nedokončený roz-
hovor. Otázka toho, jaká je Boží touha, jde 
ke kořenům našeho vnímání, kým Pán Bůh 
je. Co si o něm myslíme? Jak jsme jej dopo-
sud měli tu čest poznat? Co od nás očeká-
vá? K čemu to všechno pachtění směřuje? 
Myslím, že jednou z odpovědí by mohlo 
být právě: Hostina.

Pán Ježíš jako ta nejpovolanější osoba, 
která nám může o Pánu Bohu povědět 
(skutečně, nikdo povolanější neexistuje), 
hovořil ve více podobenstvích o hostině, 
na kterou jsou lidé pozvaní, a hostitelem 
byl zcela jistě v jeho vyprávěních sám Pán 
Bůh. Před nedávnem jsme o jedné takové 
události uvažovali při nedělní bohosluž-
bě. Byla tam spousta postav, snad 7 nebo 
8: Král, ženich, sluhové, pozvaní co nebyli 
ochotni přijít, pozvaní na poslední chvíli 
co mají nahradit ty neochotné, a dokonce 
pozvaní, co vypráskali a zabíjeli sluhy, co je 
přišli pozvat. No a samozřejmě vojsko, co 
potrestalo tyto zločince. Zajímavost Ježíšo-
vých příběhů, konkrétně žánru podoben-
ství, spočívá v natolik poutavém vyprávění, 
že člověk prostě nemohl zůstat stranou 
jako nedotčený pozorovatel. Nutně se mu-
sel vidět v některé té postavě nebo skupi-
ně. Pán Ježíš to vyprávěl tak zajímavým 
způsobem. Znovu jsme se mohli vžívat do 
těch postav a přemýšlet, kde se vidíme.

Vědět, do čeho se obléknout…
Asi nejtradičnější vnímání je to, že člo-

věk se vidí jako ten, kdo je na svatební 
hostinu pozvaný. Tentokrát jsem se ale spí-
še cítil být v roli služebníka onoho krále. 
Zajímavé, jak různým způsobem může ten 
text původního podobenství na člověka pů-
sobit! Pán Ježíš v tomto příběhu zakončuje 
zajímavým způsobem. Král jde mezi hosty 
a nalézá někoho, kdo není vhodně oble-
čený. „Jak ses tady, příteli, ocitl? Nejsi na 

správném místě, podle ob-
lečení soudě. Stráže, vyho-
dit.“ Pán Ježíš to zakončuje 
lakonickým zhodnocením: 

„Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“
A to je obrovská výzva. Mám vytrvalost? 

Věnuji se pouze krátkodobým projektům, 
ze kterých po čase ustoupím a jdu zkusit 
něco jiného? Toto si vyžaduje celého člo-
věka a vytrvalost, která nemá obdoby. Ve 
Zjevení si čteme, co říká Duch sboru v Efe-
zu: „Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu 
života v Božím ráji.“ Obdobně je tomu i ve 
sděleních pro ostatní sbory. Apoštol Pavel 
ve svých listech zase zmiňuje dálkový běh. 
Prostě vytrvalost.

Rozumějme, na tuto hostinu potřebuje-
me mít vhodné oblečení, bez něj budeme 
vyhozeni. Ten oděv si představuji jako 
něco, co jsem si dobrovolně oblékl a cítím 
se v tom dobře. Není to trestanecký pruho-
vaný uniformovaný mundur. Musím se při-
znat, že nemám vůbec rád obleky a zejmé-
na kravatu. Asi to trochu souvisí s tím, že si 
ji neumím dost dobře vázat a párkrát jsem 
se možná i trochu přiškrtil. Pokud oblek, 
tak jedině bez kravaty, a poslední knoflíček 
nahoře na košili rozepnout. Mnohem lépe 
se cítím v teplácích, to může dosvědčit celá 
má rodina. Tepláky a mikina z pohodlné 
a příjemné látky. Na svatbu nebo na oslavu 
bych si to každopádně nevzal.

V přeneseném smyslu se dennodenně 
oblékáme do našeho „já“. Oblékáme se 
do trpělivosti, nebo spíše do neurvalé ne-
trpělivosti? Dáváme na sebe milost, anebo 
nemilosrdně setřeme lidi kolem sebe? Sna-
žíme se bližním porozumět, anebo raději 
přímočaře vybalíme náš názor na věc, aniž 
by se nás někdo ptal? Tolerance, kompro-
mis, ochota odložit svůj názor ve prospěch 
společné věci. Berme v úvahu, že v nebi 
budou všechny rozmanité národy, lidé ze 
všech kultur, kteří uznávají Pána Boha 
a jeho Syna. Myslím, že právě ta rozmani-
tost je něco, co Bůh skutečně chce. A my 
se na to musíme připravit právě tím, že se 
učíme porozumět ostatním.

…a oblékat to často…
Člověk jako tvor je zdrojem mnohého 

zla, které kolem sebe vidíme. A je třeba si 
přiznat, že občas na tom máme podíl my 
sami. Postačí obyčejná lhostejnost, nedívat 
se. Otočit hlavu jiným směrem, podobně 
jako to udělal ten chrámový sluha i kněz 
v příběhu o milosrdném Samařanu. Pár-
krát jsem sám sebe uviděl v roli těchto 
dvou nemastných neslaných postav a dod-
nes si to vyčítám. Připomněl jsem si opět 

text ze Zjevení, kde zaznívá rázné napome-
nutí ve smyslu: „…ale protože jsi vlažný, nesne-
su tě v ústech!“

Alexandr Solženicyn, světoznámý autor 
příběhů ze sovětského prostředí, autor knih 
jako je např. Souostroví Gulag anebo Je-
den den Ivana Denisoviče, hovoří o hranici 
v člověku, že protíná srdce každého jedince 
a rozděluje dobro od zla. Nelze tedy říct, že 
je někdo jen a pouze dobrý, anebo že je jen 
ten zlý. Máme to v sobě obojí a rozhodujeme 
pokaždé znovu, čemu dáme prostor. Pokaž-
dé znovu se doslova oblékáme do našeho já.

„Čára, jež dělí dobro od zla, protíná 
srdce každého člověka. A kdo zničí 

kousek vlastního srdce?“  
Alexandr Solženicyn

Kdo by chtěl přebývat v nepřátelském 
prostředí? V něčem, kde bude muset neu-
stále s něčím či s někým bojovat. Už v této 
věci se velmi divím tomu, že Pán Ježíš jako 
Boží Syn, se mezi lidmi objevil. Nemohl 
přece čekat nic jiného, než čeho se mu do-
stalo vrchovatě. Neporozumění, výtky, vy-
hrožování. Přesto a navzdory tomu přišel 
a přinesl dobrou zprávu o Bohu, který stojí 
o každého člověka. Musí proto být v lidech 
něco co je Bohu vzácné. Jeden z pisatelů SZ 
říká, že „Bůh horlivě touží po duchu, kterého do 
člověka vložil.“

…dává dobrou naději, že nás Pán Bůh 
z hostiny nevyloučí.

Rozhodně to neznamená, že jsem se stal 
dokonalým člověkem tím, že jsem v Pána 
Ježíše uvěřil. Anebo snad tím, že se mi daří 
oblékat se do toho vhodného oděvu, v pře-
neseném slova smyslu. Někým, koho Pán 
Bůh uznale poklepe po rameni se slovy: „Tys 
to vážně někam dotáhl. Líbíš se mi.“ Boží 
dokonalost je něco člověku veskrze cizí, 
a když postavíme tento požadavek, nikdo 
z lidí mu nemůže vyhovět. Jde o poctivost 
v následování Krista. Pán nás přijímá ta-
kové, jací jsme. Jeho přijetí je přitom velmi 
znatelné: kdo jste to nepoznali, nebojte se 
Pána Boha a Pána Ježíše v modlitbě oslovit. 
Rozhodně není čas čekat s tím až do doby, 
kdy bude člověk ve svých vlastních očích 
dokonalý. Člověk vždy udělá něco, kdy 
mu hlas někde zezadu bude našeptávat: 
„Takhle nemá smysl vůbec zkoušet nějakou 
modlitbu, máš to marné…“ To je velmi velká 
lež toho zlého, který si nepřeje, aby se lidé 
modlili a přijímali požehnání od Pána Boha.

Přijměte pozvání na Boží hostinu a pečli-
vě vybírejte oblečení.

HOStiNA
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Když odpovědníselhávají
Perfektní lidé neexistují. 

A i křesťané, žijící léta příkladným 
životem, mohou dostat smyk. Co 
dělat, když odpovědní selhávají? 

ANDREAS EBERT

Spousta věcí by byla jednodušší, kdyby 
duchovní vůdci nebyli zranitelní. Mrav-
ně nenapadnutelní, odolní bez opotře-
bení, materiálně nezávislí, nepodléhají-
cí pokušením, uznávaní všemi sousedy 
a bez deficitu při konfrontaci s kritérii 
pro starší. A při takové velikosti ještě 
pokorní a vždy milí.

Ale takoví žel nejsme. Tento typ člově-
ka je vůbec na tomto světě něco cizího, 
protože v jádru své bytosti jsme „tělo“ – 
jak Pavel nazývá naši vlastní, neváza-
nou podstatu. To je vázáno různými fak-
tory jako výchova, rozum, a posvěceno 
Božím slovem a Duchem. Ale je to jako 
u naší višně: z divoké podnože neustále 
vyrážejí výhony, na nichž nebudou ni-
kdy viset višně. Tu pomohou jen nůžky 
a pila. Dokud strom existuje, musíme 
počítat s těmito divokými výhonky. 
Vlastně kvete a plodí docela dobře, jen 
suterén chce mít své vlastní plody.

Protože tomu tak je, musíme mluvit 
a psát o selhání vedoucích. O vlastních 
deficitech stejně jako o deficitech ji-
ných. Přitom je rozumné myslet v růz-
ných kategoriích. V praxi se nedají vždy 
ostře vymezit, ovšem uvažování je snaz-
ší, myslíme-li na různé roviny. To má 
smysl také proto, že stupně obtížnosti 
a škodlivé následky jsou naprosto roz-
dílné. Zvolil jsem pro tento článek ná-
sledující schéma:
1. Co s sebou přináší normální život
2. Diskvalifikující selhání
3. Deficity vedení kvůli 

„provozní slepotě“
4. Stíny nad stářím věrných bratří

1. Co s sebou přináší normální 
život?

Co jsme právě zažili. Bohoslužba za 
covidových podmínek má za chvilku za-
čít, ale marně hledám člověka odpověd-
ného za moderování. Ještě pět minut – 
a není ho vidět. Ještě tři minuty – a stále 
nic. Vůbec nic.

Je to špatné? Hrubá nespolehlivost? 

Ohrožení celé bohoslužby? Selhání lze 
nafouknout, ponechat je veřejnému 
ztrapnění, anebo použít k decentnímu 
smytí „provinilce“. Avšak není to nutno. 
To jsou takové malé události, umožňují-
cí pohled do vnitrosborové kultury prá-
ce vedení a jak se s nimi vyrovnat.

V již zmíněném případu jeden ze star-
ších zpozoroval, že muž chybí, rychle si 
obstaral potřebné informace a radostně 
začal. Kdo to nevěděl, vůbec si nepo-
všiml náhradního řešení a nikdo ne-
zmínil, že to vlastně bylo naplánováno 
jinak.

Prostě nelze zabránit tomu, že pro-
meškáme termín, neinformujeme včas, 
přehlédneme důležité narozeniny… Se-
znam možných a skutečných drobných 
nešikovností je dlouhý. K tomu mnozí 
z nositelů odpovědnosti mají těch funk-
cí povícero. Často mívají rodiny náročné 
zaměstnání, stavějí dům a spolupracují 
v církvi. Nedá se očekávat, že vše bude 
perfektní. To také není žádná katastro-
fa. Každopádně ne tehdy, když tyto 
vady jsou výjimečné.

A jak se s tím vyrovnáváme? Pro toho, 
kdo to způsobil, platí: žádné pohádkové 
výmluvy, nezatahovat do toho další lidi 
(„moje žena mi nepřipomněla…“), žád-
né sliby do budoucna, jen prostě říct, 
že jsme termín „prošvihli“ – anebo to, 
oč jde. „Je mi to líto.“ Někdy to jsou jen 
drobná gesta, která usnadní přenést se 
přes nehodu. Můžeme také poděkovat 
tomu, kdo věc „vyžehlil“.

Můžeme také „provinilci“ trapnost 
zmírnit odlehčující poznámkou. A pak 
prostě pracujeme bez škrábanců dál.

Ten, kdo takové podněty využívá, aby 
toho, kdo „selhal“, ponížil a záležitost 
co nejvíc rozmázl, má ještě vrchol umě-
ní vést jiné někde daleko před sebou.

2. Diskvalifikující selhání
Písmo nás učí, že starší mají vysoký 

status ochrany: „Stížnost proti starším 
nepřijímej, leda na základě výpovědi 
dvou nebo tří svědků.“ (1Tm 5,19) Ne-
musíme tedy klást velkou váhu každé 
fámě, která se objeví v pralese zpráv. Je-
-li to ale jistá pravda, že vedoucí upadl 
do hrubého hříchu, pak je nevyhnutel-
né vysvětlení před církví (v. 20) a v ně-

kterých případech není možné, aby 
starší pokračoval ve své službě. To platí 
zvlášť v činech sexuální etiky, ale i v ji-
ných činech, znemožňujících věrohod-
nou činnost vůdce.

To, co zde stojí v několika slovech ne-
vinně na papíře, je pokaždé v praxi zlý, 
bolestný proces se značným škodlivým 
potenciálem. Je to zátěž pro vedení, 
které jednoho ze svých bratří už nesmí 
chránit, ale musí vystoupit proti němu. 
Je to zklamání pro církev, která muži 
důvěřovala, a na základě nejednotných 
zpráv neví, co si má myslet. A pak na-
pětí, které prožívají příslušníci, přátelé 
a poškození. Překoná-li sbor takové ze-
mětřesení bez dalších škod, pak může 
Bohu ze srdce děkovat.

Každý takový případ je specifický 
a vyžaduje přiměřené moudré kroky, 
které usilují o jasno a které zmenšují 
škodlivé následky. Nezávisle na speci-
fických krocích se osvědčily tyto pod-
něty:

Jistota
Potřebujeme jasno v tom, co se stalo. 

Nemůžeme postavit zdůvodnění žádné-
ho rozhodnutí na šeptandě anonymních 
informátorů. V žádném případě nelze 
stavět na podezření. To může být pod-
nětem k rozhovoru, ale nic víc!

Nejsme také tajná služba, plížící se 
kolem, aby zajistila informace. Vyprošu-
jeme si jasno od Boha, který také dříve 
pečoval v případě skrytých hříchů o to, 
aby vyšly najevo. (viz 4M 5,21nn)

informace
Sbor musí být informován, ale ne 

o všech detailech. Dokonce můžeme 
doporučit, aby se nesdělovaly ani ce-
lému vedení všechny jednotlivosti. 
Zejména intimní informace budeme 
pečlivě uschovávat. A to nejen z důvo-
dů ochrany dat, ale protože nechceme 
vytvořit žádné překážky do budoucna.

Zamezit stranictví
Podle blízkosti k té či oné straně sporu 

se snadno vytváří tábory „pro“ a „kont-
ra“. Je přirozeně dovoleno událost posu-
zovat rozdílně, usilujeme však důrazně 
o rozvážnost, jednotu, duchovní reakce 
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úvaha

andREas EbERT
Je v aktivníM DůcHoDovéM 

věku a pŘeDSeDa kŘeSťanSkéHo 
vzDělávacíHo centra 

ERZgEbiRgE
perSpektive 04/2021, Str. 30-33

pŘeložil toMáŠ pala

a důvěru v rozhodování starších. To sa-
mozřejmě předpokládá, že vedení samo 
hovoří a jedná jednotně.

Nastínit perspektivy
Zproštění úkolů vedoucího, či do-

konce vyloučení může být aktuálně na-
řízený krok. Řešení to však ještě není. 
Po pádu se musí počítat s budoucností 
v duchovním společenství. Je třeba po-
čítat s potížemi na této cestě, což však 
nezpochybňuje cíl.

3. Deficity vedení, způsobené 
„provozní slepotou“

Tímto nadpisem se dostáváme ke zce-
la jinému nedostatku vedení: nevíme to 
lépe, nepozorujeme, že jsou potřebné 
změny. Nejsme si také vědomi žádné 
viny, a přesto můžeme způsobit škody. 
Je to jako na lodi, na které se dělá vše, 
aby plavba pokračovala bez přerušení. 
Pouze směr je poněkud jiný, čehož si 
zprvu nikdo nepovšimne.

„Tvář“ sboru je tvořena na jedné stra-
ně biblickým zadáním. V Písmu ale ne-
najdeme žádné hodinové ručičky nebo 
zasedací pořádek či sled jednotlivých 
prvků ani předepsanou slovní záso-
bu atd. To vše přebíráme z vlastní his-
torie a ze směsi toho, co nám vyhovuje, 
z našich zkušeností, z vyčtených či sly-
šených názorů. To dává ve svém souhr-
nu důvěrně známý systém, ve kterém se 
pohybujeme bezpečně a přitom – větši-
nou po dlouhé době – si vůbec ani neu-
vědomujeme, že jsme si vytvořili vlastní 
sborovou kulturu, jejíž zvláštnosti si 
povšimnou jen hosté a lidé stojící mimo 
sbor.

Bez silných impulsů, které nás nějak 
„probudí“, to tak také zůstane. Co tím 
mám na mysli, chci popsat vlastním 
takovým „procitnutím“. Před několika 
lety řekl manželský pár z našeho sboru 
něco v tom smyslu, aniž by to formu-

loval jako výčitku, nýbrž prostě ze své 
praxe: „Máme-li přátele, které chceme 
poprvé pozvat do shromáždění, jedeme 
s nimi do jiného sboru.“ – „A proč nej-
dete do svého sboru?“ – „Protože nevíte, 
co se stane. Může to být opravdu dobré, 
ale může to také být trapné. Nechce se 
mi muset se omlouvat po hodině za jen 
napůl promyšlené a od života odtržené 
kázání.“

Naši vlastní lidé jdou se svými hos-
ty do jiného sboru! Tak to bylo tvrdé 
procitnutí. Budík byl tak hlasitý, až to 
bolelo. Toto a další okolnosti nás při-
vedly k tomu, že jsme naplánovali a pak 
vyhodnotili čtyři „testovací neděle“. 
Průběh jsme sestavili vypočitatelněji, 
srovnali náš styl kázání, lépe jsme infor-
movali hostující kazatele v našem sboru 
a vytvořili prostor a rámec pro společné 
sdílení. Tvář celého sboru se změnila.

Není důvod, abychom jako sbor běha-
li za každým nápadem, který právě naší 
zemí běží. To může sborům vzít jejich 
identitu. Na druhé straně se musíme 
mít na pozoru před iluzí trvalosti, která 
je jaksi trochu muzeální. Proto se jako 
vedoucí netváříme, jako bychom všech-
no věděli, ale vyprošujeme si od toho, 
kdo nás pověřil, moudrost pro správ-
ný kurs. Zároveň klademe pár rozum-
ných otázek, které nám dávají infor-
mace o našich lidsky vyhodnotitelných 
schopnostech budoucna. Jak se vede 
rodinám? Přicházejí lidé k víře? Najdou 
u nás trvalý domov? Jaká je naše věková 
struktura?

4. Stíny nad stářím věrných 
bratří

Testem zvláštního druhu je předání 
odpovědnosti za vedení v další generaci. 
Jsem téměř nakloněn uvést sbory a jmé-
na, ve kterých se to podařilo příkladně. 
Ti by však asi nechtěli, abych to dělal. 
Správný okamžik, dobrý styl, příkladná 
následná podpora z „druhé řady“. U ně-
kterých zestárlých, úctyhodných mužů 
se jejich zralost projeví nejvýrazněji ve 
chvíli, kdy předávají odpovědnost za 
vedení bez hořkosti do rukou další ge-
nerace. Jakým požehnáním jsou pro své 
„dědice“ a celý sbor!

Všude se to tak nepodaří. Někdy je 
předávání kostrbaté, avšak snesitel-
né. V některých případech však výraz 
„kostrbatý“ už není ten správný výraz. 
Je to selhání vedení, je to provinění na 
sboru, když se velmi staří lidé „drží 
moci“, i když zde už dávno jsou vhodní 

muži, kteří také konají práci. Poškozu-
je to životní bilanci jinak znamenitých 
lidí, je to jako temný mrak nad životním 
večerem zestárlých služebníků, pokud 
ve vhodnou dobu, laskavě a s jasnými 
slovy nedají odpovědnost z ruky.

Jako sbory většinou nemáme du-
chovně opodstatněné prostředky, jimiž 
bychom přestárlému vedení mohli jed-
noduše odebrat odpovědnost. A tak se 
mohou nejasné poměry ve vedení táh-
nout po celá léta a blokovat další vývoj. 
A pokud přesto dojde k určitému tlaku 
a děje se to proti vůli, pak sotva bez hoř-
kosti nebo následného ničivého požáru 
ze starší strany. A to není důstojné finá-
le.

Možná se vám zdá formulace „provi-
nění na sboru“ velmi silná, ale máme 
dostatek příkladů, ve kterých letití vůd-
ci odstoupili teprve tehdy, až už oprav-
du vůbec nemohli. Pak jsou na řadě 
„mladí“, kteří už právě nastoupili do 
důchodu. V této konstelaci jsou rodiny 
s dětmi už většinou pryč. To není náho-
da, souvisí to s chybějící perspektivou. 
Pohled do našich vlastních dějin by nám 
mohl umožnit to pochopit. Jak stará byla 
generace zakladatelů bratrského hnutí, 
která svého času tak mocně pootočila 
kormidlem církevních dějin? Ta byla 
z dnešního pohledu teprve na půl cestě 
k důchodu. To neznamená, že všichni 
vedoucí musí být v tomto věku, avšak 
tato generace je ve vedení nepostrada-
telná, chce-li sbor být ještě po 10 či 20 
letech domovem pro všechny generace.

Kdy je třeba pomýšlet na odchod z ve-
dení? V mnoha grémiích se prosadilo 
pravidlo, že v 70 letech by mělo začínat 
stažení. Ve společnostech křesťanských 
činností s volební periodicitou jsou 
předsednictva často volitelná do 65 let, 
což v principu představuje podobné 
omezení. Existují ovšem také situace, 
kde mladší chybí anebo nechtějí na-
stoupit. Pak je dobré, když schopní star-
ší konají svou službu tak dlouho, až se 
situace pozitivně změní. Tak může být 
konec spolupráce individuálně rozdílný, 
avšak je dobré a nezbytné, aby mladší 
nastoupili na jejich místa!
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misie

Gwen BerGManová
Článek pŘevzat Se SvoleníM 
ČeSké poBoČky orGanizace 

wycliffe, wycliffe.cz

Abychom vám průběh výzkumné cesty 
trochu přiblížili, uvádíme zde krátkou 
zprávu z cesty naší spolupracovnice 
Gwen Bergmanové, kterou podnik-
la společně se svým mužem Tedem do 
Gambie v západní Africe.

V Gambii se mluví dvanácti jazyky, 
ale mnoho obyvatel hovoří kromě své-
ho mateřského jazyka ještě mandinkou, 
což je velmi rozšířená obchodní řeč. 
Misionáři jiné misijní společnosti prá-
vě pracují na překladu Bible do tohoto 
jazyka. Zabýváme se nyní otázkou, do 
jaké míry pochopí Bibli lidé, kteří pou-
žívají mandinku až jako druhý jazyk.

V hlavním městě to nebude žádný 
problém, ale nebyli jsme si jisti, jak je 
to s používáním tohoto jazyka na ves-
nici. Abychom to zjistili, podnikli jsme 
mnoho cest do vesnic na východě země. 
Ještě v hlavním městě jsme ve spoluprá-
ci s misionáři jiné misijní společnosti 
pečlivě připravili cestu. Pročítali jsme 
všechnu dostupnou literaturu o okol-
ních jazycích. Potom jsme vytvořili 
dotazník s mnoha otázkami, které se 
týkaly vztahu lidí k jejich mateřskému 
jazyku a k mandince. Dále jsme nahráli 
některé biblické verše v mandince. Tím 

jsme si chtěli ověřit, jak dalece lidé tyto 
verše pochopí. Konečně jsme vyrazili na 
cestu. Naším cílem bylo malé městečko 
Georgetown.

Na břehu řeky jsme potkali radního 
s několika muži. Představili jsme se a vy-
světlili jim, proč jsme přišli. Ted jim uká-
zal povolení gambijské vlády a zjišťoval, 
zda můžeme obyvatelům města položit 
otázky týkající se jejich jazyka. Starosta 
byl potěšen naším zájmem o svou řeč 
a nic nenamítal. Hned nám představil 
některé z mužů, kteří stáli kolem, a po 
krátkém rozhovoru mohla naše prá-
ce začít. Ve městě jsme se pak rozdělili 
a oslovovali jsme lidi, kteří zde různě po-
stávali. Dávali jsme si pozor na to, aby 
bylo zastoupení všech věkových skupin 
a obou pohlaví rovnoměrné. Informovali 
jsme se také o vzdělání dotazovaných. 
Poté jeden z nás pouštěl lidem nahra-
né biblické verše. Navázali jsme klade-
ním otázek, týkajících se daných veršů, 
a z jejich odpovědí jsme mohli poznat, 
zda veršům skutečně porozuměli. Dále 
jsme se jich podle předem připraveného 
seznamu ptali na jejich výrazy pro nej-
častěji se vyskytující předměty a činnos-
ti. Tyto výrazy jsme pak porovnávali s vý-

razy vyskytujícími se v jiných městech či 
vesnicích, abychom tak zjistili rozdíly 
mezi dialekty. Nakonec jsme ještě vypl-
nili dotazníky, které jsme měli s sebou. 
Trvalo to několik dní, než jsme shromáž-
dili dostatek materiálů o různých skupi-
nách obyvatel tohoto města. Byli jsme 
s naší návštěvou velmi spokojeni, i když 
to byl teprve začátek práce. Poté jsme se 
vydali do dalších vesnic.

Nakonec jsme se vrátili zpátky do 
hlavního města, abychom vyhodnoti-
li sebrané materiály a sepsali zprávu 
o výsledcích našeho výzkumu. Byl ten-
to průzkum opravdu nutný? Ano, jsem 
o tom pevně přesvědčena! Nejdůležitěj-
ším výsledkem naší práce bylo zjištění, 
že lidé z okolí městečka Georgetownu 
skutečně ovládají mandinku natolik, 
že nepotřebují překlad Bible ve svém 
mateřském jazyce. Naším nasazením, 
které trvalo několik týdnů, jsme přede-
šli tomu, aby bylo promarněno mnoho 
času a peněz na překladatelský projekt, 
který zde není vůbec nutný.

v praxi?

Jak probíhá 
výzkumná 
cesta
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média

Jan vopalecký
(konzultováno S kateŘinou 

HoDecovou a lucií 
enDlicHerovou)

První zkratce určitě rozumíte: slavné 
známé Trans World Radio, které už léta 
stojí za programem Rádia 7, a proto je 
možná známější dnes právě pod tímto 
označením.

laicko-technický pohled
Druhá zkratka DAB (Digital Audio 

Broadcasting, digitální audiovysílání) 
představuje novou technologii. Není to 
klasický (analogový) signál na střed-
ních, krátkých nebo velmi krátkých 
vlnách (VKV, FM), ale signál digitální. 
Velmi zjednodušeně řečeno, vysílají se 
číslice, které přijímač sečte a zkontro-
luje, jestli se něco neztratilo, případně 
se to pošle znovu. Díky tomu je poslech 
příjemný, bez šumu, stejně čistý, jako 
byl ve vysílači.

Vysílání DAB je moderní technologií, 
která existuje vedle televizního signálu 
DVTB2, není to internetový signál ani 
signál pro mobily, je to prostě lepší roz-
hlasové vysílání. Česká republika není 
dosud tímto signálem pokryta zcela, ale 
dosah signálu se rychle rozšiřuje. DAB 
je už standardem v nových autech, sa-
mostatný přijímač je možné koupit už 
za pár stokorun. Ale kvalita poslechu 
bude stát za to!

Výhody
Jako v případě pozemního rozhlaso-

vého vysílání se ani u toho digitálního 

neplatí žádné poplatky – náklady na vy-
sílání jdou z kapsy vysílajícího subjek-
tu. Nemusí se řešit satelity, internetové 
připojení, spotřeba dat na mobilu apod.

V Česku tuto technologii používá te-
prve necelá stovka rozhlasových stanic, 
a díky tomu je možné mezi nimi zatím 
snadno vyniknout. Mezi tímto nevel-
kým množstvím je pravděpodobnější, 
že posluchač naladí při náhodném hle-
dání Rádio 7, které chce svým obsa-
hem – evangeliem – oslovit co nejvíce 
(i náhodných) posluchačů.

Řekněte jim to!
Cílem tohoto článku je informovat 

a vyvolat nadšení, že od února 2022 
mezi rozhlasové stanice na DAB patří 
i Rádio 7. Redakce TWR tedy zve k po-
slechu každého a vyzývá: „Dejte o DAB 
vysílání Rádia 7 vědět dál.“

Není to samozřejmost
Vysílání technologií DAB není sa-

mozřejmostí. Licenci pro toto vysílání 
získalo Rádio 7 po pečlivém zvažování 
různých hledisek, například dostup-
nosti pro posluchače, výhod této nové 
technologie a také ceny. Licenci pro 
toto vysílání uděluje Rada pro rozhla-
sové a televizní vysílání, technické za-

jištění vyžaduje náklady asi 1,6 milio-
nu ročně.

Pokud vám tedy leží na srdci kvalit-
ní vysílání Rádia 7, můžete tuto práci 
podpořit jakýmkoliv darem (případ-
ně pravidelným příspěvkem) na účet 
74232621/2010 s variabilním symbo-
lem 724.

Ostatní způsoby přenosu signálu při-
tom zůstávají k dispozici i nadále. Rá-
dio 7 můžete tedy i nadále poslouchat 
jako internetové rádio, satelitní vysílání 
nebo si jeho program najít v kabelových 
rozvodech televizí. Po roce vysílání na 
DAB bude tým TWR zvažovat případ-
né ukončení vysílání přes satelit a plný 
přechod pouze na DAB (se stálým za-
chováním internetového programu).

TWR je křesťanské rádio s evangeli-
začním záměrem, na tvorbě programů 
se s různou frekvencí podílejí i věřící 
z Křesťanských sborů, mezi tvůrci pořa-
dů například Petr Húšť, Milan Michal-
ko, Pavel a Jan Vopalečtí nebo Marián 
Možucha. V technickém či administra-
tivním zázemí redakce působí Daniel 
Zeman, Pavel Surý a několik dalších 
spolupracovníků.

tWR a DAB
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Na základě požadavků účastníků předchozích rodinných  
pobytů jsme rozšířili nabídku rodinné rekreace o tento hotel. 
 

Hotel KAM Malenovice nabízí ubytování v 1-6-tilůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. 
Většina pokojů je vybavena terasou s nádherným výhledem do údolí a na protější beskydské vrcholy. 
 

Letos nám bude slovem sloužit náš milý host Meinolf Mellwig 
 

Ceny:    
Dospělí – plná penze:  680 Kč/den celkem za 6 dní 4.080 Kč  
Děti do 3 let zdarma (bez nároku na lůžko a stravu) 
Děti do 12 let -  560 Kč/den celkem za 6 dní 3.360 Kč 

  
Vybavení: 
Dětská herna plně vybavená hračkami a knihami pro děti s TV, 
dětské hřiště s houpačkami a prolézačkami. Posilovna, herna pro dospělé: Biliár, šipky, stolní fotbal, ping-
pong, společenské hry, travnaté fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, plážový volejbal 
 
Možnost výletů: 
➢ Milovníci přírody, hor a ticha ocení možnost procházek a výletů 
➢ Lysá Hora,  Radhošť s Kaplí sv. Cyrila a Metoděje, Pustevny 
➢ Hrad Hukvaldy, aqvapark  

 
 
  
 
 
* Ve Frýdlantu odbočte u železničního přejezdu na Malenovice. 
Projedete Novou Vsí, dále po hlavní kolem Malenovic, odtud ještě 
ca 1 km až uvidíte velké parkoviště. Hotel KAM najdete vlevo asi 
500 m nad parkovištěm 
 

 
 

Přihlášky a informace: 
Závazné přihlášky zašlete co nejdříve, nejpozději však do 30. května 2022, prostřednictvím  WEBu nebo 
na kontaktní adresu, kde v případě potřeby přihlášku také obdržíte.  
 

 

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

LETOS SE MŮŽEŠ OPĚT PŘIHLÁSIT NA TOMTO ODKAZU             KLIKNI ZDE!  



 
 
   
   
   

 
 
 
 

WEB: www.hotel-neptun.cz  
  
V letošním roce jsme zvolili pro  
společnou rekreaci opět lokalitu  
v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky  
s komfortním ubytováním  
v horském hotelu NEPTUN 
Letos k nám přijede náš milý host  
Meinolf Mellwig. 
 
Hotelové ubytování:  
➢ dvoulůžkové pokoje 
➢ čtyřlůžkové pokoje 
➢ vícelůžkové 
 
Pokoje mají vlastní sociální zařízení.  
Většina pokojů má balkón. Je možná  
i přistýlka a zapůjčení dětských postýlek 
 
Ceny:     
Dospělí – plná penze:  550 Kč/den, celkem 3.850 Kč  
Děti do 3 let zdarma (bez nároku na lůžko a stravu) 
Děti do 12 let -  460 Kč/den celkem 3.220 Kč 
 

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

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

Přihlášky a informace: 
Závazné přihlášky zašlete co nejdříve, nejpozději  
však do 15.května 2022, prostřednictvím WEBu nebo na kontaktní adresu, kde v případě 
potřeby přihlášku také obdržíte.  
Program pro děti bude zajištěn v době duchovního programu pro dospělé. 
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Spievajte Mu, spievajte Mu žalmy!

Rozmýšľajte o všetkých Jeho divoch!

Chváľte sa menom Jeho svätosti!

Nech sa raduje srdce tých,  
čo hľadajú Hospodina!

Žalm 105,2-3

Ježiša chválim piesňou:
milosť mi Božiu dal,
tá plnosť Jeho lásky
odníma bôľ i žiaľ.

Ježiša chválim piesňou,
Baránka Božieho,
veď On ma svojou krvou
vykúpil zo zlého.

Ježiša chválim piesňou –
Boh Jeho oslávil,
keď dokonal Pán dielo,
na trón sa posadil.

Ježiša chválim piesňou:
On za mňa prosí vždy
a pred trón svojho Otca
mi vznáša modlitby.

Ježiša chválim piesňou –
už len o krátky čas
budem Ho chváliť večne
tam v ríši blaha, krás.

prel. z neM.
Ján HuDec

Ježiša 
chválim 
piesňou


