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Utrápené duše  
v bouřlivém moři

Stárnout s vděčností
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V  průběhu  produktivního  života 
jsme  si  mnozí  někdy  povzdechli  „já už 
bych chtěl být v důchodu“,  abych koneč-
ně mohl dělat věci, na které dříve nebyl 
čas – číst knížky, zajít na návštěvu, do 
přírody a prostě si užívat krás podzimu 
života. Jak se vypořádat s výzvami stár-
nutí, jsem se zeptala Aleše Bartoška.

Aleši, bylo pro tebe stárnutí překva-
pením?

Nebylo. Kdo by mohl být překvapen, 
že čas plyne?

Třeba někdo ano. Co bys poradil tako-
vému člověku, který si nechce připustit, 
že už není mlád?

:-),  nevím…  Pokud  opravdu  není 
mlád, tak snad… Zrcadlo?

Stárneš s vděčností?
Stárnu  od  narození,  ale  rozhodně 

jsem  nebyl  vždy  dostatečně  vděčný, 
spíše  nevděčný.  To  bývá  asi  u  každé-
ho na počátku stárnutí a nejvíce se  to, 
myslím,  projevuje  v  pubertě.  Nyní, 
v mých 68 letech, už pár let subjektivně 
vnímám, že  jsem vděčnější – a myslím 
na  vděčnost  mezilidskou  a  především 
vůči  Bohu.  Mnohých  skutečností  jsem 
si  nevážil  a  bral  je  jako  samozřejmost. 
V pětadvaceti jsem záviděl starším, v 57 
letech  jsem se díval z okna nemocnice 
na pučící stromy a myslel si, že už nikdy 
nepůjdu  na  procházku  po  svých.  Jak 
jsem  vděčný,  že  mohu!  Daleko  více  si 
nyní uvědomuji, co vše Bůh pro mě udě-
lal, podstoupil, co se mnou vydržel a jak 
moc  mi  pomohl  a  provedl  situacemi, 
které mne svíraly. A také jsem vděčný, 
že  ráno  vstanu  z  postele  bez  pomoci… 
není  to  samozřejmostí  ani  v  mladším 
věku. Myslím, že kdyby nám Bůh začal 
postupně odebírat vše, za co neděkuje-
me Pánu a nejsme vděčni, tak bychom 
se nestačili divit!

Během svého života ses potkal se 
spoustou lidí. Zůstal ti někdo z nich 
v srdci?

… tak jistě :-))) Určitě nechceš, abych 
jmenoval a někoho zklamal, či dokonce 
ublížil  prostým  opomněním.  Nedávno 
jsem vytáhl krabici asi s tisícovkou do-
pisů, které jsem dostal během dvou let, 
někdy před 45 – 47  lety. Ručně psané, 
oznámkované, i s obálkami. Pošta mi je 
donesla na vojnu. Snad na každý jsem 
odpověděl.  To,  co  je  charakteristické 
pro  jejich  pisatele,  je  věk.  Odhaduji, 
že až 90 % pisatelů bylo starších než já, 
a nemálo z nich i o celé půlstoletí. Mám 
ale přátele také mezi svými vrstevníky, 
i pár mladších. A mám rád staré, starší 

a upřímné spoluvěřící. Troufám si  říct, 
že  to  vždy  bylo  i  je  vzájemné.  Ne  for-
mální, ale opravdové. Dnes už opravdu 
mnoho  z  těch  starších  přátel  nemám. 
Jsou  u  Pána.  To,  co  znamenala  starší 
a  ještě  starší  generace  pro  mne,  dnes 
nevidím  kolem  sebe,  ani  při  sobě,  po-
čítaje  se  skromně  již  spíše  mezi  starší 
občany.  Je  možné,  aby  byla  pravda,  že 
mladší si dnes obecně starších (jistě až 
na výjimky) nevšímají, notabene, aby je 
měli za přátele? Nechci tomu ani věřit, 
ale vidím to všude.

A zda zůstali někteří přátelé v srdci? 
Ano,  spousta.  Mám  doma  snad  nízké 
stovky  „parte“  a  občas  v  nich  listuji. 
A nelituji, vzpomínám s vděčností.  Jen 
výjimečně  to byli  (či  jsou)  lidé neobrá-
cení.  Většina  mých  přátel  je  věřících 
v Pána Ježíše.

Jak jsi prožíval období přechodu do 
důchodu? Byla to pro tebe velká změna?

V práci jsem byl dost vytížený, ale to 
mně nevadilo. Největší výkon člověk ze 
sebe  vydá,  když  už  nemůže,  ale  přidá 
:-). A tak se před odchodem do důcho-
du o mě málem zajímali psychologové, 
protože mnozí měli obavy, že až zůsta-
nu doma, tak se složím, nebo mě klepne 
mrtvička. Asi mi moc nevěřili, ale já se 
nikdy netajil tím, že se na důchod moc 
těším! Šel jsem dokonce o 1/2 roku dří-
ve  (současně  s  manželkou,  abychom 
byli  spolu)  i  za  cenu  trvalého  snížení 
důchodu.  Změna  nastala  především 
v  tom,  že  jsem  asi  po  3  měsících  kon-
statoval, že opravdu nechápu, jak jsem 
mohl chodit do práce :-). A druhé velmi 

významné  překvapení  bylo,  že  spotře-
ba vody a  toaletního papíru v naší do-
mácnosti stoupla asi trojnásobně. Jinak 
v pohodě a radost.

Rozpoznal jsi, kdy je čas „předat ves-
lo“?

Hm,  které  veslo?  Na  některých  „stá-
lesloužících“ seniorech s odůvodněním, 
že nemají komu předat veslo, jsem vždy 
viděl  onen  pověstný  nápis  na  zádech 
„po  mně  potopa“.  To  nějak  dodnes 
nechápu.  Snažil  jsem  se  vždy  po  čase 
z  každé  služby  vycouvat  a  jít  do  jiné 
(kterou jsem nijak nevyhledával, ale na-
jednou ji viděl), a to ať už předáním šta-
fety, nebo prostě ukončením a rezigna-
cí. Pár předaných štafet se i nepovedlo 
podle mých představ, ale tak to už bývá 
a je to vždy v Boží ruce. Aby to nebylo 
pochopeno nesprávně: neutíkal jsem ze 
služby, ale vše má mít svůj čas a je třeba 
dát prostor dalším i vyprázdněním pro-
storu, nejen předáváním úkolů. A bylo 
toho dost, co jsem dělal a dělám, ale ni-
kdy ne s křečí a nikdy nebyla pauza, ve 
které bych nevěděl, co mám dělat a co je 
potřebné dělat.

(Ve službě Boží i v zaměstnání také platí: 
(Kazatel 2,22-26, Kral.): „Nebo co má člověk 
ze vší práce své a z kvaltování srdce svého, 
kteréž snáší pod sluncem? Poněvadž všickni 
dnové jeho bolestní, a zaměstnání jeho 
hněv, tak že ani v noci neodpočívá srdce 
jeho? A i to marnost. Zdaliž není to chvali-
tebné při člověku, jísti a píti, a učiniti životu 
svému pohodlí z práce své? Ač i to také vi-
děl jsem, že z ruky Boží pochází. Nebo kdož 
by jísti a užívati měl toho nežli já? Člověku 

s vděčností
Stárnout
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Obsahzajisté, kterýž se líbí jemu, dává moudrost, umění a veselí; hříšníku pak 
dává trápení, aby shromažďoval a hrnul, čehož by zanechal tomu, kterýž se 
líbí Bohu. I to také jest marnost a trápení ducha.“)

Když odejde křesťan do důchodu ze zaměstnání, má také odejít do 
důchodu z křesťanské služby?

Tak pozor! Důchod, pokud tomu dobře rozumím, je renta pro lidi 
staršího věku, kteří většinu aktivní činnosti platili na rentu dříve na-
rozených, a pak na současné důchodce zase platí ti později naroze-
ní. A  to  je úžasná vymoženost naší  společnosti, ne všude na světě 
to tak je! Takže, jak důchod souvisí s křesťanstvím, či „křesťanskou 
službou“? To snad ani nemá cenu nějak rozebírat – dvě nesouvisející 
skutečnosti.

Snad jen okrajově: už dříve jsem slyšel mnoho zaneprázdněných 
křesťanů, kteří tehdy nemohli pro sbor nic, ale v důchodu to prý vy-
nahradí. Většinou to nebyla pravda. Naopak ti, co si  i ve svém „ci-
vilním lopotění“ udělali čas pro druhé, tak ho pak měli i v důchodu. 
Dnes se mi zdá, že jak v oblastech času, tak dávání je ochota slabší. 
Ale ne vždy. Kdosi moudře řekl „dnes nemáme čas, zítra sílu, pozítří 
tu nemusíme být…“ Předností Kristova dítka je POKOJ, klid, a v ta-
kovém rozpoložení nemohu nemít čas – především na druhé.

V knize Přísloví se píše: „Blaze člověku, jenž našel moudrost, člově-
ku, jenž došel rozumnosti. V její pravici je dlouhověkost, v její levici 
bohatství a čest.“ Zná starší generace na všechno odpověď?

Rozhodně ne. I mladý člověk může být moudrý. Ale pozor: moudrý 
a chytrý – toť vzdálenost od západu k východu. Snad jen, že starší 
člověk má více zkušeností, a to je mnohdy výhodou před poznáním 
a vzdělaností. Vždy v praktickém pohledu hraje svoji roli i moudrost, 
láska a víra… ale  tyto nejsou výsadou  jen starších. Starší generace 
v prostředí církve, a především „písmáci“ by měli být vždy váženi, 
jako strážcové „prahu“  (což byli muži, kteří seděli někde u vchodu 
a dávali dobrý pozor, kdo vchází a s čím, a kdo co odnáší a podobně). 
Rezignace  starších  zkušených  věřících  na  tuto  nepsanou  odpověd-
nost je pilátovským umytím si rukou pro svoje pohodlné alibi a bez-
konfliktní  život.  Navíc  písmáci  citelně  chybí.  Aby  je  člověk  lupou 
hledal. Bible z mobilu se dá dobře citovat (když víme co), ale číst se 
nedá, ať si o tom myslí kdo chce, co chce.

Je pro tebe povzbuzením, když v Bibli čteš o víře starých lidí?
Jistě, a nejen v Bibli. A nejen starých. Příběhy víry jsou úžasným 

povzbuzením.
Pro lidi, kteří už nemají tolik sil, je modlitba snad nejplodnějším 

a nejjednodušším typem služby. Je to i tvoje zkušenost?
A myslíš, že pro svalnáče, sportovce, workoholiky či dříče je něco 

lepšího než modlitba? O jednoduchosti bych nemluvil, pro někoho 
může být modlitba dokonce osobním pokořením do té míry, že je tou 
poslední, a tedy asi nejsložitější instancí – ke škodě takových. U mě 
je to tak, že se snažím modlitbou předběhnout každou svoji aktivi-
tu. S modlitbou souvisí  i  rčení,  „budeme se  za  tebe modlit  (někdy 
jen… na tebe myslet)“. Snažím se to raději neříkat, připadá mi to až 
levné, jako když řekneš „tak díky za otevřenost a už jdi“ (omlouvám 
se upřímným). Raději mlčím, přemýšlím a modlím se, ale nemusí to 
všichni vědět a nemusí to dokonce někde „viset na síti“.

V životě potřebujeme druhé lidi a oni potřebují nás. Zůstáváš 
i v důchodu v kontaktu se svými přáteli?

No, proč by ne? A co nejvíce to jde! Mám dost přátel, se kterými 
moc rád mluvím a jejichž zavolání vždy potěší, i kdyby byla půlnoc. 
A návštěvy u nás v domě jsou samozřejmostí.

Co bylo nejobtížnější a co nejkrásnější ve tvém životě?

Pokračování článku na straně 28
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tiráž

Milí čtenáři, taky se vám zdá, že změ-
ny v dnešní době přicházejí tak rychle, 
že  je nestačíme ani sledovat, natož jim 
rozumět? Ale uklidním vás: není to rys 
jen dnešní doby, k podobným změnám 
docházelo v minulosti často. Už Pán Je-
žíš hlásal v kázání na hoře velké změny. 
Ne že by něco bořil – například Zákon 
– ale nutil lidi měnit postoje. Jeho kázá-
ní mělo obrovský dopad:  lidé byli  jeho 
učením,  jeho  požadavky  ohromeni  a 
nadšeně s ním souhlasili (viz Mt 7,28).

Odsoudit?
Vezměte například „Nesuďte!“ Všich-

ni byli podle příkladu farizeů zvyklí, že 
na hřích  je  třeba ukázat a odsoudit ho 
(viz  proces  s  cizoložnicí  v  J  8).  Stejně 
se dnes má většinou za to, že zlý čin je 
třeba odsoudit, aby si lidé nemysleli, že 
ho někdo schvaluje. Ale Pán Ježíš klade 
jiný důraz, a ten vyžaduje změnu posto-
je: Podívej se napřed sám na sebe, jestli 
neděláš něco podobného a dokonce ve 
větší  míře.  Vyčítáš  třísku  v  oku  a  sám 
chodíš s trámem.

Proste, hledejte…
Když  přemýšlím,  proč  Pán  Ježíš  vy-

zývá, abychom prosili, hledali a tloukli, 
abychom dostali, našli  a aby nám bylo 
otevřeno, vysvětluji si to tak, že se lidé 
zdráhali  prosit,  hledat,  tlouct.  Jako  by 
měli strach o něco opravdu stát, protože 
by  jim  to  Bůh  sice  dal,  ale  ono  by  jim 
to  stejně  nebylo  k  užitku.  Třeba  měli 
na paměti slova Žalmu 106,15: „On jim 
splnil jejich prosbu, ale stihl je pak úby-
těmi.“ Pán Ježíš je učí, aby změnili svůj 
postoj,  své  smýšlení  o  Bohu:  „Bůh je 
dobrý, lepší než vy lidé. Když poprosíte 
o chleba, nedá vám kámen!“

Také  dnes  mají  lidé  různé  nezdravé 
postoje,  které  jim  brání  prosit,  hledat, 
tlouct…  Někdo  si  myslí,  že  si  všechno 
musí  zasloužit,  dokonce  i  před  Bohem. 
Nebo že si na to musí napřed vydělat. Jiní 
lidé prostě nevěří, že by jim to Bůh mohl 
dát.  Pán  Ježíš  nás  učí,  abychom  změnili 
své smýšlení o Bohu a důvěřovali, že nám 
dá, zač prosíme (viz Jan 14,14; 1 J 5,14-15).

Taky tak
Pro  posluchače  na  hoře  musela  být 

překvapením  i  slova  „Jak byste chtěli, 
aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte 
s nimi.“ Farizeové je vyučovali Zákonu: 

„Když ti někdo vypíchne oko, vypích-
ni mu ho taky.“ To znamenalo: „Jednej 
s lidmi tak, jak oni jednají s tebou.“ Ale 
Pán  Ježíš  nás  učí  změnit  postoj  a  stát 
se  příkladem.  Máme  aktivně  jednat 
příkladně, aby druzí s námi jednali tak 
jako my s nimi. „Tomu, kdo by se chtěl 
s tebou soudit o košili, nech i svůj plášť. 
Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi 
s ním dvě.“ (Matouš 5,40-41)

Tak bychom mohli pokračovat otázkou 
pohledu  na  ženu,  okázalých  modliteb 
nebo dárcovství (6,2-3) a dalšími. Pán Ježíš 
vždy vyžadoval zásadní změnu postoje.

Změna smýšlení
Pán Ježíš ukazoval, že je třeba uvažo-

vat  jinak,  rozumíte?  Vyžadoval  změnu 
smýšlení! Zřejmě máme zažité, že „změ-
na  smýšlení“  je  význam  slova  pokání. 
To je pravda, ale řekl bych, že Pán Ježíš 
měl na mysli širší změnu než to, co dnes 
chápeme jako „pokání“. Pokání vnímá-
me  jako uznání  své viny, prosbu o od-
puštění, vyrovnání se s tím, komu jsme 
ublížili, a nápravu s tím, že dále se to už 
nebude opakovat. To všechno je pravda.

Pán Ježíš vyzýval k pokání ještě před 
svým kázáním na hoře (Mt 4,17). V ka-
pitolách  5–7  ukazuje,  že  mu  jde  o  víc 
než  o  pokání,  jak  ho  vnímáme  dnes. 
Jedná se o radikální změny v postojích – 
viz příklady s odsuzováním, prosbami, 
oplácením a mnoho dalších. Sami toho 
jsme sotva schopni. K tomu se potřebu-
jeme  nechat  vést  Duchem  svatým  (Ga 
5,25; Ř 8,14). Ale právě o takové radikál-
ní změny, radikální pokání jde. I dnes.

Změny v našich sborech
Nevyžaduje i dnešní doba změny na-

šeho myšlení? Kdyby dnes v našich sbo-
rech Pán Ježíš „kázal na hoře“, nemluvil 
by  například  o  tom,  s  čím  přicházíme 
do shromáždění, o našem postoji k Pa-
mátce, o tom, jak pravdivá a mocná jsou 
naše kázání, jak zachováváme své tradi-
ce, jestli jsou naše shromáždění vedená 
Duchem,  nebo  o  tom,  s  kým  a  o  čem 
se bavíme po shromáždění? Možná by-
chom byli ohromeni (Mt 7,28).

Co je třeba změnit (z čeho činit poká-
ní) v našem sboru, rodině, v mém osob-
ním životě?

Jsme ochotni 
něco měnit?
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Tentokrát to bude ponuka na trochu 
náročnejšie čítanie. Na tejto zemi to už 
tak chodí, že nikto z nás nie je imúnny 
voči starnutiu, chorobám, ani voči smr-
ti. Napriek tomu sa o starnutí a zomie-
raní hovorí pomerne málo, ťažko sa hľa-
dajú užitočné rady.

Doma  mám  tri  knihy  na  túto  tému, 
ktoré sa mi v posledných mesiacoch po-
darilo po častiach prelúskať. Neboli ťaž-
ké na porozumenie, ale skôr na emócie, 
ktoré sa pri ich čítaní môžu dostaviť.

Príručka „prvej pomoci“
Prvú z nich, s názvom Staroba a choro-

ba – umenie chápať a vedieť pomáhať, vy-
dala Evanjelická diakonia ECAV na Slo-
vensku (formát A4, 116 strán). Nájdete 
ju na ich webovej stránke: https://www.
diakonia.sk/publikacie/

V úvode knihy si prečítate o tom, ako 
sa menia telesné a duševné schopnosti 
starnúceho  človeka,  ako  k  takémuto 
človeku pristupovať, alebo ako nepristu-
povať. Potom nasleduje niekoľko veľmi 
praktických rád, napr. o zariadení  izby 
pre  ležiaceho  pacienta,  starostlivosť 
o jeho základné potreby (hygiena, stra-
va, pohyb… vrátane ilustračných obráz-
kov), a tiež upozornenie, že opatrovateľ 
nesmie  zabúdať  ani  sám  na  seba.  Ťaž-

ko sa číta, ale veľmi poučná je kapitola 
o  sprevádzaní  zomierajúceho  človeka 
a smútiacich pozostalých, v ktorej je za-
hrnutý aj duchovný aspekt. Zaujímavá 
a poučná je tiež kapitola o sprevádzaní 
človeka  v  depresii,  ktorý  si  vyžaduje 
špecifický prístup.

Táto  kniha  je  jednoduchá  a  stručná, 
je to akási príručka „prvej pomoci“ pri 
starostlivosti o dlhodobo chorého alebo 
starnúceho človeka.

Viac podrobností
Druhá  kniha  je  od  autora  Krzysztof 

Trębski:  Sprevádzanie (counseling) a vy-
brané aspekty starostlivosti o seniorov 
a ľudí dlhodobo chorých.  Zahŕňa  v  sebe 
trochu viac teórie a aj zopár odborných 
výrazov. (Dobrá kniha, 2021, 212 strán)

V úvode je opísaných niekoľko pohľa-
dov na pojem zdravie, starnutie  (biolo-
gické,  psychické  a  sociálne)  a  staroba. 
Dozviete sa, čo všetko súvisí s kvalitou 
života  u  seniorov,  celkom  určite  to  nie 
je  iba  riešenie  zdravotných  problémov. 
Pomerne podrobná je kapitola o potre-
be  a  spôsobe  komunikácie  –  verbálnej 
i  neverbálnej.  Nájdete  tu  aj  niekoľ-
ko  myšlienok  o  sprevádzaní  chorých 
a starnúcich ľudí v kontexte Cirkvi ale-
bo  o  prínose  seniorov  pre  Cirkev.  Ani 

v tejto knihe nechýba kapitola o zomie-
raní – jednak z pohľadu medicínskeho, 
a tiež z pohľadu sprevádzania v oblasti 
psychickej, sociálnej, právnej a duchov-
nej. Opäť sú to slová, ktoré sa nečítajú 
ľahko, ale sú v mnohom poučné.

Táto  kniha  je  z  prostredia  Katolíckej 
cirkvi, preto v nej nájdete aj myšlienky, 
ktoré vychádzajú z  jej učenia alebo or-
ganizačného  usporiadania.  Ak poznáte 
Písmo a viete  si užitočné princípy pre-
niesť do vlastného prostredia, môžete aj 
tu načerpať úžitok.

Pohľad do praxe
Tretia  kniha,  ktorú  napísala  lekárka 

Viola Svobodová, má názov Ať před zra-
ky mám život. (Doron, 2021, 160 strán)

Zatiaľ  čo  v  prvých  dvoch  bolo  viac 
teórie,  táto  je plná autentických skúse-
ností a svedectiev priamo z praxe (opäť 
z katolíckeho prostredia). Autorka v nej 
píše  s  veľkou  pokorou  a  rešpektom 
o  sprevádzaní  dlhodobo  chorých  a  zo-
mierajúcich  ľudí  v  hospici  sv.  Alžběty 
v Brne. Píše aj o fyzickej alebo zdravot-
nej  stránke,  ale  oveľa  viac  sa  zameria-
va  na  vnútro  človeka.  Čitateľovi  dáva 
možnosť uvidieť, čo všetko sa odohráva 
v duši trpiaceho, ako sa to môže preja-
viť navonok a ako sa dá  takémuto člo-

Umenie
sprevádzať
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Což nám srdce

nehořelo?
Znalci Písma vědí, odkud je tento citát. 

Pokud byste náhodou nevěděli, pronesli ho 
dva učedníci v Emaus poté, co pozvali do 
svého domova vzkříšeného Pána a poznali 
ho ve chvíli, „když byl s nimi u stolu, vzal 
chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu 
se jim otevřely oči a poznali ho; ale on zmi-
zel jejich zrakům.“ (L 24,30.31) Tito dva 
učedníci se vraceli zcela smutní a v hluboké 
depresi do svého domova poté, co byl Pán 
Ježíš ukřižován. Setkání se vzkříšeným 
Pánem ovšem jejich život obnovilo. Skomí-
rající plamének jejich víry se opět naplno 
rozhořel.

Proč  si  o  tom  píšeme?  Tématem  to-
hoto čísla je „Hořet a nevyhořet“. Je to 
téma, které si potřebujeme občas připo-
menout, protože se dost často setkává-
me s tím, že lidé, kteří byli vzorem a na-
dějí pro jiné, nakonec rezignovali. Jak ve 
svém občanském životě, tak také (a to je 
smutná skutečnost) i v životě víry.

Keř, který hořel a neshořel
Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra na 

úpatí hory Choréb. Všiml si zajímavého 
úkazu, který ho zaujal. Viděl hořící keř, 
který ale neshořel – ale hořel stále dál. 
A  tak  se  tam  chtěl  podívat,  protože  se 
s tím nikdy nesetkal. Normální přece je, 
že hořící předmět časem shoří a uhasne.

Nemohl shořet, protože tam byl Hos-
podinův  posel.  Ten  udržoval  plameny 
i žár. Je dobré si uvědomit, že jen tam, 
kde  je  Pán  Bůh  přítomen,  může  žár 
ohně  vydržet.  A  to  i  bez  přísunu  pali-
va  zvenčí!  Bez  Boží  přítomnosti  každý 
oheň nakonec uhasne. To platí i dnes.

Křesťané zářící jako meteor
Během  svého  života  jsem  jich  zažil 

celou  řadu.  Zazářili  jako  hvězdy  první 
velikosti,  všichni  je  obdivovali  a  měli 
z nich velkou radost a vkládali do nich 
velké naděje. Dokázali podle svého svě-
dectví během měsíce přečíst celou Bibli, 
kterou předtím neznali. Bylo jich všude 

plno, aktivní, horliví… A pak se ztratili 
a  většinou už o nich nic nevíme. Zažil 
jsem to ve svém mládí a přiznám se, že 
jsem jim trochu záviděl, protože já jsem 
zase až tak moc horlivý nebyl a takové 
zkušenosti, jaké popisovali, jsem nepro-
žíval.  Zažil  jsem  to  i  v  době  nedávné. 
Horlivě  se  modlili  v  každém  shromáž-
dění – a po nějaké době se potichu vy-
tratili, telefon nebrali, na e-maily neod-
povídali.  Sliby,  které  dali,  nedodrželi. 
Smutné. Ale pravdivé.

Není to nic nového, není to fenomén 
poslední doby. Už apoštol Pavel se v lis-
tu Filipským zmiňuje o některých křes-
ťanech:  „Jen k čemu jsme již dospěli, 
toho se držme… Neboť mnozí, o nichž 
jsem vám často říkal a nyní to s pláčem 
opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kří-
že.“ (Fp 3,16.18)  Rovněž  tak  si  postes-
kl  v  případě  svého  spolupracovníka: 
„Démas  mě  totiž  opustil,  protože  více 
miloval tento svět.“ (2Tm 4,10)

Meteor  může  zářit  opravdu  jako 
hvězda první velikosti – jenže jeho záře 
je krátkodobá, protože za chvilku shoří 
v zemské atmosféře. Pánu Bohu takoví 
křesťané moc neposlouží, protože lidé si 
toho povšimnou a většinou to vyhodno-
tí  jako  jeden z dalších excesů nevyrov-
naného člověka. Za chvíli bude zase „zá-
řit“ v jiné oblasti a dopadne to stejně.

Co je příčinou takového stavu?
Protože toto moje pozorování není jen 

výslednicí toho, že je to tématem toho-
to čísla, ale je to celoživotní zkušenost, 
vedlo mne to k přemýšlení, co je příči-
nou, že tak mnoho nadějných křesťanů 
v životě ztroskotalo. Těch příčin je urči-
tě více, celá řada, ale některé z nich jsou 
typické. Patří mezi ně:

Skalnatá půda
Jistě  všichni  znáte  podobenství  Pána 

Ježíše  o  čtyřech  druzích  půdy,  na  kte-
rou  dopadne  semeno  Božího  slova  (Mt Jana Čížová

veku pomôcť. Píše tiež o bolesti ducha 
a duchovnom sprevádzaní. V krátkosti 
sa dotýka aj ďalších tém, ako je otázka 
eutanázie,  snaha o kvalitu života u  tr-
piacich, či pomoc ich príbuzným alebo 
pozostalým.

Hľadieť na život
Zo spomenutých kníh sa táto posled-

ná  čítala  najťažšie.  Ale  čím  viac  som 
čítala,  tým  viac  som  namiesto  smrti 
a  utrpenia,  začala  vnímať  vzácnosť 
života,  a  presne  k  tomu  chce  autorka 
svojich čitateľov priviesť.

S  ťažko  chorými  a  zomierajúcimi  je 
potrebné  hovoriť  aj  o  smrti,  pokiaľ  si 
to oni sami želajú. Trpiacemu ani spre-
vádzajúcemu nepomôže, ak budú túto 
tému ignorovať. Ale, ako hovorí názov 
knihy,  nesmieme  pri  tom  zabúdať  na 
stále  prítomný  život.  Ten  je  vzácnym 
Božím  darom  a  mali  by  sme  mu  dať 
zmysel  a  náplň  až  do  samého  konca. 
Táto kniha poskytuje inšpiráciu, ako sa 
o to aspoň pokúsiť.

Zároveň  som  pri  čítaní  tejto  knihy 
vnímala  veľkú  naliehavosť,  viesť  ľudí 
na  sklonku  ich  života  bližšie  k  Bohu 
a  k  získaniu  večného  života.  Autorka 
zo svojich skúseností píše, že aj tí, ktorí 
zavrhli vieru v Boha, nesú v sebe bolesť 
alebo prázdnotu, ktorú môže uzdraviť 
jedine Boh. No nevedia  to pomenovať 
a nevedia, o akú pomoc požiadať. Mno-
hí sú na sklonku svojho života prístup-
ní počuť o Božej záchrane a uveriť. Je už 
na ich sprievodcoch, aby takéto chvíle 
rozpoznali a vedeli ponúknuť správnu 
pomoc. Vyžaduje si to pozorné načúva-
nie a vedenie Svätým Duchom.

Prekonať strach
Téma  starnutia  a  zomierania  nie  je 

pre nikoho z nás ľahká, často vyvoláva 
obavy,  úzkosť  a  strach.  Ako  sa  v  jed-
nej zo spomenutých kníh píše: najviac 
sa  bojíme  vecí,  o  ktorých  máme  málo 
informácií.  Ale  ak  naberieme  odvahu 
pozrieť si potrebné informácie zblízka, 
náš strach a obavy sa zmenšia a získa-
me  viac  síl  na  ich  zvládnutie.  Po  pre-
čítaní  týchto  kníh  to  môžem  potvrdiť. 
Bolo  to  náročné  čítanie,  ale  v  koneč-
nom dôsledku veľmi užitočné.

Keby  chcel  človek  všetky  užitočné 
poznatky z  týchto kníh uviesť do pra-
xe, bolo by  ich treba prečítať ešte raz. 
Minimálne  niektoré  vybrané  kapitoly 
za to stoja.
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úvaha k tématu

Tomáš Pala

13,5; Mk 4,5). „Jiná padla na skalnatou 
půdu, kde neměla dost země, a hned vze-
šla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale 
když vyšlo slunce, spálilo je; a protože 
neměla kořen, uschla.“  Pán  Ježíš  sám 
toto  podobenství  vysvětluje:  „U koho 
bylo zaseto na skalnatou půdu, to je 
ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí 
přijímá; ale nezakořenilo v něm a je ne-
stálý: když přijde tíseň nebo pronásle-
dování pro to slovo, hned odpadá.“ (Mt 
13,20.21) Teplá  a  prohřátá  půda  (třeba 
přátelská  atmosféra  ve  shromáždění), 
pocit přijetí a obdiv způsobily, že seme-
no  rychle  vzklíčilo.  Ale  nebylo  dosta-
tečně zakořeněné, protože ta půda byla 
mělká  a  nedržela  vláhu  –  a  když  pak 
dotyčný člověk „narazil“ na nějakou ne-
příjemnost, tak to prostě vzdal. Jistě je 
to  jeho vina, ale  je otázka, zda  to není 
také naše vina, že jsme o něho dostateč-
ně nepečovali a nepřipravovali ho na to, 
že  život  s  Kristem  nese  také  problémy 
a těžkosti, že je spojen s nesením kříže. 
Není  někdy  naše  snaha  lidi  získat  na 
úkor biblické pravdy, není naše jednání 
občas duchovně povrchní a mělké? Tím 
Pánu Bohu neposloužíme.

Oheň, který nehasne, je tam, 
kde je Pán Bůh.

Atmosféra, ve které jsme
Vrátím  se  zpět  ke  zmíněnému  mete-

oritu.  Dostal  se  do  atmosféry,  kde  se 
rozpálí  a  dostatek  kyslíku  vyvolá  jeho 
shoření.  Velice  záleží  na  tom,  v  jakém 
prostředí jsme. Jako mladý křesťan jsem 
prožíval období, kdy jsem žil svým způ-
sobem  schizofrenním  životem.  Na  jed-
nu stranu jsem si byl vědom úžasného 
díla  Kristova,  kterým  zachránil  i  mne. 
Na straně druhé mě ale svět stále ještě 
lákal  a  chtěl  jsem  si  také  „něco  užít“. 
Díky  Pánu,  zvítězil  nakonec  Kristus. 
Není to moje zásluha, je to Boží milost, 
za kterou dnes Pánu děkuji. Ale ta schi-
zofrenie vedla k  tomu, že  jsem na  jed-
né straně chtěl sloužit Pánu a na druhé 
i světu. Atmosféra nevěřícího světa mne 
stravovala. Docela dobře si dovedu před-
stavit,  že  mnohé  křesťany  atmosféra, 
prostředí, přátelé, se kterými se stýkali, 
je nakonec „spálily“. Někdy Pán oprav-
du musí zpřetrhat naše vazby s některý-
mi lidmi. Podotýkám, že to není důvod, 
abychom se stranili nevěřících lidí – ale 
abychom  se  nenechali  strávit  atmosfé-
rou, ve které žijí. A k tomu potřebujeme 
Boží milost a ochranu.

Syndrom vyhoření
A pak je zde ještě jedna skupina lidí. 

Lidí  příkladných,  poctivě  usilujících 
o  co  nejlepší  výsledky,  odpovědných, 
na které je spolehnutí, kterým nemůže-
me  nic  vytknout.  Pracují  opravdu  „na-
plno“,  bez  rezerv,  „do  roztrhání  těla“. 
Ale po čase se u nich začne projevovat 
únava,  pocit  marnosti,  nedocenění, 
hořkosti. Tito  lidé ztrácí  schopnost ko-
munikovat o tom s druhými. Později už 
pracují  jen  ze  setrvačnosti  a  „nechtějí 
mít  problémy“.  A  nakonec  končí  úpl-
nou  rezignací.  Jsou  to  často  lidé,  kteří 
stojí  v  popředí,  vůdčí  osobnosti.  Platí 
to v běžném občanském životě, ale pro-
jevuje se to i v církvi. Problém, který je 
žene do této aktivity,  je nezřídka pocit 
výlučnosti,  toho,  že  když  to  neudělají 
oni, pak to neudělá nikdo.

Příčinou je tzv. „syndrom vyhoření“1, 
psychosomatická nemoc, zasahující jak 
naše tělo (únava, trávicí problémy, poru-
chy spánku), tak i naši duši (soustředě-
ní, schopnost komunikace), způsobená 
neustálým stresem. Moderní studie vy-
povídají, že příčinou syndromu vyhoře-
ní je především zvýšený tlak na vlastní 
výkon,  který  doprovází  silné  obavy 
z  vlastního  selhání.  Dalším  rizikovým 
faktorem  je  psychické  vyčerpání,  ke 
kterému dochází  z důvodu  jednostran-
ného  zaměření  mysli  a  neschopnosti 
relaxace. Samozřejmě k tomu přispívají 
i  další  stresové  situace,  jako  je  nemoc 
v  rodině,  nešťastné  manželství,  špatné 
vztahy mezi spolupracovníky apod.

Tento  problém  postihl  i  velké  muže 
Bible.  Například  Mojžíš  volá  pln  zou-
falství k Bohu: „Proč zacházíš se svým 
služebníkem tak zle? Proč jsem u tebe 
nenalezl milost, žes na mě vložil vše-
chen tento lid jako břímě? Nemohu 
sám unést všechen tento lid, je to nad 
mé síly. Když už se mnou chceš takto 
jednat, raději mě zabij, jestliže jsem 
u tebe nalezl milost, abych se nemusel 
dívat na svoje trápení.“ (4M 11,11.14-
15)  Podobně  i  další  velký  Boží  muž 
Elijáš, který  sloužil Bohu ze všech sil, 
po  pronásledování  Jezábelou  „šel den 
cesty pouští, až přišel k jednomu trni-
tému keři a usedl pod ním; přál si um-
řít. Řekl: „Už dost, Hospodine, vezmi si 
můj život, vždyť nejsem lepší než moji 
otcové.“ (1Kr 19,4) Zcela zničený, rezig-
nující na vše. V Novém zákoně bychom 
mohli  vzpomenout  právě  již  zmíněné 

1  Více o „syndromu vyhoření“ např. https://
cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom_vyhoření

učedníky,  odcházející  z  Jeruzaléma  do 
Emaus.

Co s tím? Kde najít řešení?
Pán Bůh určitě potřebuje lidi, kteří pro 

něj  hoří.  Ale  nechce  po  nás  nemožné. 
Až na výjimky po nás většinou nechce, 
abychom pro něho položili své životy – 
ač i to je možné. Proto nás apoštol v lis-
tu Římanům vybízí: „Vybízím vás, brat-
ří, pro Boží milosrdenství, abyste sami 
sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu 
milou oběť; to ať je vaše pravá bohosluž-
ba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, 
nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, 
abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, 
co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“ (Ř 
12,1,2) Nežádá po nás, abychom šli jako 
buldozer proti zdi. Když po nás chce ur-
čitou službu, dá nám k tomu také před-
poklady  a  vystrojení.  A  to  i  v  případě, 
kdy máme kvůli němu položit své životy, 
jak to prožila většina apoštolů Páně. Tak 
tomu bylo i v případě všech uvedených 
Božích mužů, ať už to byl Mojžíš, Elijáš 
či učedníci na cestě do Emaus. Ti vyko-
nali  to  nejzásadnější  ve  svém  životě  až 
poté, co prošli touto zkušeností, a Pán je 
pozvedl. Smíme a máme vědět, že dosa-
žení Božích cílů nezávisí na nás, našem 
úsilí a schopnostech a že není závislé na 
tom, abychom to „zvládli“ my sami.

Oheň,  který  nehasne,  je  tam,  kde  je 
Pán Bůh. Jen on je zdrojem síly k věrné-
mu životu křesťana až do cíle. Potřebuje-
me, aby Pán Bůh přebýval v našich srd-
cích.  Ty  jsou  chrámem  Ducha  svatého. 
Ten může a chce působit, aby naše srdce 
hořela a nevyhořela. Proto také ta výzva 
v  Bibli,  abychom  neuhašovali  Ducha 
svatého. Proto také i povzbuzení:

„Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, 
nemohou se líbit Bohu. Vy však 
nejste živi ze své síly, ale z moci 

Ducha.“ (Ř 8,8.9)

„Tak budete svým životem dělat 
Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem 

ponesete ovoce dobrých skutků, 
budete růst v poznání Boha, a z moci 

jeho božské slávy nabudete síly 
k trpělivosti a radostné vytrvalosti.“ 

(Ko 1,10.11)

Kéž svítí naše světlo lidem kolem nás, 
aby  mohli  slavit  nebeského  Otce.  Kéž 
naše  srdce  hoří  jako  srdce  učedníků, 
když poznali Pána!
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úvaha

šárka Húšťová

Mám ráda
Některé  zvládnu  přijmout  hned 

a vpravit je do života. Jiné výzvy, které 
se dotýkají mých slabých stránek, řeším 
tak, že dělám, jako bych je neviděla, ne-
slyšela. Vymlouvám se, že na to nemám 
a oddaluji je.

Výzvy jsou životní příležitostí. Někdo 
nebo  něco  nás  k  něčemu  zve  a  je  pře-
svědčen, že z toho můžeme mnoho zís-
kat a posunout svůj život hlouběji a dál. 
Ale  jako ve všem jiném,  tak  i zde  jsou 
dvě strany mince. Výzvy můžou přichá-
zet z dobrého zdroje, nebo naopak z ne-
dobrého.  Jistá zralost křesťana však už 
napoví, ke které výzvě se přiklonit, na 
kterou  reagovat, kterou prakticky v  ži-
votě víry přijmout.

Výzvy prožité na vlastní kůži
Vzpomínám  na  své  hodně  silné 

a hmatatelné výzvy, před kterými jsem 
stála a které mi živě utkvěly v mysli. Ta 
první byla možnost svobodně a s plným 
vědomím reagovat na pozvání Pána Je-
žíše  k  pokání.  Dobře  si  dodnes  pama-
tuju,  jak  silné  to  bylo,  kolik  otazníků 
a  obav,  ale  zároveň  nesmírná  chuť  to 
zkusit. Přejít na druhou stranu propasti 
a s vírou se spolehnout, že Pán Ježíš mi 
odpustí a stanu se součástí jeho života.

Druhá velká výzva byla, když jsem se 
jako  mladá  holka  modlila  za  Boží  vůli 
ohledně  partnera,  manžela,  a  Pán  Bůh 
mě jasně nasměroval. Ale stejně posled-
ní volba a rozhodnutí do toho jít byla na 
mně.  Byla  to  výzva  s  mnoha  otazníky, 
ale  taky  touha  po  něčem,  co  mi  dáva-
lo smysl. A mohu potvrdit, že obě tyto 
výzvy mě dodnes posunují a prohlubují 
můj život, jsou progresivní a řekla bych, 
že stále působí přítomně. Jako by mě vy-
švihly do života s Bohem a zároveň tvoří 
pevný základ, o který se můžu kdykoliv 
znovu opírat.

Půjdu do toho?
A  pak  jsou  výzvy,  před  kterými  str-

kám  hlavu  do  písku,  nebo  mi  jen  tak 
lehce občas poťukají na rameno, jestli to 
přeci jen nechci zkusit. Jedna z nich je 
zcela lidsky obyčejná – dodnes nemám 
řidičský  průkaz,  protože  se  bojím.  Ješ-
tě jsem neletěla letadlem – ze stejného 
důvodu. Ale zároveň vím, že tyto výzvy 

nejsou  až  tak  životně  důležité  a  že  už 
jsem bez nich zvládla v životě hodně.

Pak se ale objevují i výzvy duchovní, 
výzvy služby, pomoci bližnímu. A tady 
se to hodně tříbí. A řekla bych odvážně, 
že to mám ráda. I ty zápasy mysli a srd-
ce. Procházím mnoho způsobů, co a jak.

Ráda se vracím k evangeliím a pročí-
tám všechna Ježíšova slova. Zjišťuji, že 
mě  to  kdesi  vzadu  strašně  láká,  že  je 
ve mně touha dělat ty každodenní věci 
jako On. Ale je to kolikrát cesta dlouhá, 
než se zrodí do praktické podoby nebo 
myšlenky.

Ale  když  se  výzva  povede,  když  si 
zase  řeknu:  „Jdu do toho, ať je, co je“, 
mám radost, protože vnímám, jak to se 
mnou Pán Ježíš dělá a jak mě povzbuzu-
je a vede. Většinou to vidím až po čase, 
když se ohlédnu dozadu.

Nedávno mě upoutala myšlenka, kte-
rá mi v tom pomohla: Pán Ježíš nám dů-
věřuje, věří. To vždy zcela přehodnocuje 
mé váhání. Nejen že my máme věřit, dů-
věřovat Jemu, ale také On věří nám jako 
Božím dětem, jako lidem, člověku, mně 
osobně.  To  je  výzva  a  zodpovědnost  – 
a zároveň svoboda rozhodování.

Výzvy bere i mé okolí!
Mladší dcera se nedávno vrátila z ly-

žařského  výcviku  se  spoustou  zážitků. 

A  jak  to  na  školních  akcích  bývá,  ne 
všichni  vždy  dodržují  stanovená  pravi-
dla.  Stane  se.  Povídala  mi  o  spolužač-
ce, která se opila, a naše dcera se o ni 
jako  jediná  z  kolektivu  postarala.  Nic 
příjemného.  A  přesto  všechno  Barča 
konstatovala: „Mami, všichni se jí smáli 
a bavili se tím, jak je nemožná, ale nikdo 
nic neudělal a nechali ji tak. Víš, mami, 
já jsem se cítila jako On, jako Ježíš. Sta-
rala jsem se o ni celou noc. Druhý den 
mi všichni děkovali, i ona, uznali, jak 
jsem byla pozorná a myslím, že jim do-
šlo, o čem to bylo a co se mohlo stát.“

To  byla  výzva.  Praktická!  Příjemně 
mě to překvapilo. Že tu výzvu zachytila 
včas, neotočila se pohrdavě zády, ale šla 
a pomohla, i když to nebylo nic příjem-
ného. Byla to praktická pomoc na úkor 
spánku a pohodlí, byla to noční směna 
po náročném dni, kdy si myslela, že si 
odpočine a nabere sil na další lyžování.

Jako Ježíš
I  tento skutek  je pro mě výzvou. Vý-

zvou k pomoci bližnímu. K pomoci, kte-
rá mně, nám nemusí být příjemná. Dnes 
takové výzvy máme denně před sebou. 
Své  bližní,  kteří  hledají  útočiště,  kteří 
možná nejsou věřící, porušují pravidla. 
Bližní,  kteří  jsou  možná  nesympatičtí, 
nebo  je  to  s  nimi  náročné.  Ale  jsou  to 
lidé jako my. Bůh je miluje a jako lidem 
jim věří a nabízí skrze nás výzvu lásky, 
víry a nového života.

Tu výzvu jim nabízí skrze naše skutky 
lásky  a  pomoci.  Nabízí  to  nám,  našim 
sousedům,  spolupracovníkům,  nepřá-
telům  i  lidem  utíkajícím  před  válkou. 
Pro mě je to velká výzva. Nově mi stále 
zaznívá: „Jak ji uchopím?“ Jak zareagu-
ji, když  tak  ráda přetřásám slova Pána 
Ježíše  o  lásce,  odpuštění  nebo  třeba 
v besídce příběh o milosrdném Samařa-
novi? Budu teď dělat, že na to nemám, 
anebo se nechám přemoci chutí, co vše 
přinese  tato  výzva  do  života  bližním, 
a  především  radost  a  slávu  našemu 
Pánu a nám všem společně dohromady? 
Tak doufám, že do toho půjdu. A až se 
ohlédnu za sebe, moc ráda bych viděla 
to, že jsem byla a cítila se jako Ježíš.

výzvy
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vzpomínka

ZPracovala lenka libánská

Javory
kdysi a dnes

Pavle, jak skupina Javory vznikla 
a odkud se vzal její název?

Píše  se  srpen  1979  a  jako  hudební 
skupina  jsme  pozváni  na  Nivy  na  vý-
jezdní nácvik pěveckého sboru Ostrava. 
První  večer  po  programu  jsme  si  čtyři 
náctiletí  mládežníci  jen  tak  venku  na 
houpačce  pod  ořešáky  povídali  (Živé 
slovo  mělo  kdysi  rubriku  „Hovory 
pod javory“;  odtud  pozdější  název 
„Javory“). Rozmlouvali jsme o hvěz-
dách, proč Měsíc po spirále nespad-
ne na Zem, když ho Země přitahuje, 
a pár dalších témat… Asi to bylo za-
jímavé, když  se nás příští  večer po 
programu  na  stejném  místě  sešlo 
pět a další večer sedm, a pak už si 
početní vývoj nepamatuji.

Měly Javory nějaké pokračování? 
Co bylo náplní vašich setkání?

Další naše témata se ještě na Ni-
vách  pohybovala  od  vztahů  mezi 
chlapci  a  dívkami,  přes  různé  po-
třeby a konflikty, až po praktickou 
podobu  našeho  kontaktu  s  Pánem 
Ježíšem, který je živý a přítomný (prv-
ní  účastníci  byli  výhradně  z  věřících 
rodin). V závěru pobytu bylo  jasné,  že 
naše setkávání jen tak neskončí. Zjevně 
naplnilo  některé  potřeby,  nasytilo  hla-
dové oblasti životů a otevřelo nevídané 
naděje.

Pokračování  se  konalo  po  Vánocích 
1979 na Čeladné; bylo nás asi patnáct. 
Tematicky  šlo  o  praktické  základy  ži-
vota s Pánem Ježíšem. Několik z těchto 
mladých lidí se ve svém duchovním ži-
votě významně posunulo. Sami si doma 
začali  dělat  pravidelná  ztišení  s  mod-
litbami  nad  Božím  slovem,  modlili  se 
i  spolu  ráno  v  parku,  než  začala  ško-
la.  A  v  červnu  1980  se  někteří  nechali 
pokřtít.

Povzbudilo vás to k předávání důleži-
tosti rozhodnutí pro Pána Ježíše Krista 
dalším lidem?

Jasně  jsme  vnímali,  že  nový  rozměr 
osobního kontaktu s Pánem Ježíšem si 
nemůžeme nechat pro sebe – vždyť ko-

lem nás jsou spousty lidí, kteří o živém 
Pánu Ježíši nemají ani tušení a moc Ho 
potřebují.  Začátkem  léta  jsme  uspořá-
dali  první „misijní týden“,  kam  přijeli 
čtyři mladí neobrácení.  Jaké bylo naše 
překvapení, že všichni do odjezdu ode-
vzdali své životy Pánu Ježíši! Šlo o úpl-
ně  novou  dimenzi  našeho  vlastního 

života  s  Pánem.  Modlitby  v  tom  byly 
velmi významnou součástí. Viděli jsme 
Pána Ježíše dělat velké věci ve vlastních 
životech i v životech nově obrácených!

Co tyto zkušenosti přinesly Javorům?
Od té doby říkávám, že nejsme schop-

ni  „se těch nevěřících zbavit“.  Na  všech 
dalších  akcích  v  různém  počtu  bývali 
s námi a v průběhu pár  let  jsme viděli 
desítky obrácených z nevěřících rodin.

Jádro  tohoto  malého  „javorového 
hnutí“ bylo sice na Ostravsku, ale přidá-
vali se mladí od severních Čech přes Va-
lašsko a jižní Moravu až po Slovensko. 
Na tajných pobytech nás bývalo kolem 
třiceti  a  na  jednodenních  setkáních 
i k padesáti.

Zjistili  jsme,  že  „obrácení“  je  sice 
úžasná  věc,  ale  Pán  Ježíš  má  pro  nás 
mnohem  víc:  proměnu  života  a  služ-
bu  dalším  generacím  učedníků.  A  tak 
jsme  byli  příležitostně  ve  vzájemném 
osobním spojení a pomáhali si v růstu, 
jak jsme mohli a uměli. Žádné elektro-

nické spojení tehdy neexistovalo, a tak 
sloužily hlavně papírové dopisy a příle-
žitostné  osobní  návštěvy.  Některé  děti 
z tradičních křesťanských rodin prožily 
úplně nový formát svého kontaktu s Pá-
nem Ježíšem.

Naše „křesťanství“  se  stalo  mnohem 
víc než jen svatým životem a chozením 

do  shromáždění.  Mnozí  začali  Pánu 
Ježíši  sloužit  úplně  novým  způso-
bem,  což  u  některých  trvá  dodnes. 
Pro  některé  se  získávání  nových 
generací učedníků a péče o ně stala 
celoživotním  povoláním.  Z  těchto 
hojných  zkušeností  jsme  vytěžili 
velmi praktické podněty  i pro další 
desetiletí služby.

Jak předat srozumitelně evangeli-
um nevěřícím lidem?

I  když  vůbec  nejsem  evangelis-
ta  (!),  různí křesťané mi opakovaně 
kladou  otázku:  „Jak ty nevěřící do-
staneš na to svoje čtení Bible?“ Vy-
zkoušené  odpovědi  jsem  vložil  do 
internetového  projektu  Mosty k li-

dem (www.mostyklidem.cz); podívej se 
tam, prosím.

Kromě  toho  už  několik  let  v  Česku 
i  na  Slovensku  pořádáme  živé  trénin-
ky Mosty k  lidem. Slouží  „obyčejným“ 
křesťanům,  kteří  nedisponují  darem 
evangelizace,  ale  mají  srdce  pro  Pána 
Ježíše a trápí je momentální stav nevě-
řících známých i jejich věčný osud. Pro-
šlo  jím už více než 500 věřících z  růz-
ných denominací. Když se následovníci 
Pána Ježíše naučí základní nástroje pro 
službu nevěřícím a s mnoha modlitba-
mi vyjdou za nimi „tam ven“,  jsou celí 
překvapení, že nacházejí otevřené dve-
ře!  Někteří  nevěřící  si  s  nimi  sednou 
k tvořivému přemýšlení nad Božím slo-
vem, se zájmem si vyslechnou Dobrou 
zprávu a většinou se na taková setkání 
i rádi vracejí.

Jsem si jistý, že nic nebrání tomu, aby 
Javory  začaly  znovu…  Kdo  se  do  toho 
pustí?

Ke vzpomínkám na Nivy 
z minulého čísla Živého slova 
přidáváme ještě vzpomínání 
Pavla Vopaleckého na skupinu 
Javory, která vznikla právě na 
Nivách.
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V  časných  ranních  hodinách  5.  čer-
vence  2021  odvlekli  v  Kaduně  v  Nigé-
rii  ozbrojení  muži  165  žákyň  a  žáků 
z internátu „Bethel Baptist Church“. 25 
dětem  se  bezprostředně  po  odvlečení 
podařilo  utéct,  ostatních  140  je  od  té 
doby  pohřešováno.  To  je  jenom  jedna 
další z nesčetných masových únosů dětí 
a mladistvých v posledních a smutných 
dějinách Nigérie. Někdy to jsou prostě 
kriminální  bandy,  které  po  zaplacení 
výkupného  unesené  znovu  propustí. 
Někdy  to  jsou  islamistické  jednotky, 
jako Boko Haram, které děti a mladistvé 
násilně nutí k islámu. Na všech místech 
pak zůstávají tělesně zmučené a dušev-
ně zoufalé děti a rodiče. Utrápené duše 
v bouřlivém moři terorismu.1

1  www.bethelwarriors.org – 5th July, 2021

V bouři rasismu
Ve finálovém zápase fotbalového mis-

trovství světa Itálie proti Anglii 11. čer-
vence  2021  (výsledně  3:2)  na  stadioně 
ve Wembley stříleli své penalty tři mla-
dí hráči anglického mužstva Jaden San-
cho,  Bukaya  Sako  a  Markus  Rashford. 
Poté došlo k vyhrocenému útoku rasis-
tických urážek na tyto tři mladé muže. 
Vzduch k svobodnému dýchání brutál-
ně  zničily  urážky  a  hanobení.  „I can’t 
breathe!“ („Nemohu dýchat!“) Utrápené 
duše v rozbouřeném moři rasismu.

V bouři pandemie
Pandemie  covidu-19  zuří  na  celé  ze-

měkouli,  přináší  nemoc  a  smrt,  ničí 
existence,  rozděluje  stát  a  fragmentuje 
společnost  až  do  církve  Boží.  Zejména 
mladí lidé trpí „psychickými problémy, 
osamělostí, konflikty v rodinách a zku-
šenostmi  s  násilím.“2  Utrápené  duše 
v bouřlivém moři pandemie.

V bouři světa médií
Digitální  svět  neustále  vzrůstá  jako 

rozbouřené moře do záplavy nesmyslné 
stimulace, anonymních překročení hra-

2  Winkler, Sandra: „Ein Ohr für KInder“. In: 
Welt am Sonntag, Verlag Axel-Springer, 
Hamburg: 7. März 2021, S. 13.

nic,  matoucích  „Fake News“  a  masové 
kontroly. „Big Brother is watching you!“ 
(„Velký bratr tě hlídá!“).

„Zdá se“,  píše  profesorka  teologické 
etiky  Ruhrovy  univerzity  v  Bochumu, 
Dr.  Katarina  Klöcker,  „cokoliv jiného, 
než souhlas, zda optimalizace, kterou 
nám digitalizace staví před oči, učiní náš 
svět skutečně lepším místem. Algoritmi-
zace je spjata přinejméně… k určitému 
„menetekel“ (upozornění, varování): 
může způsobit, že svět kvůli ní se stane 
nejhorším ze všech možných světů.“3

Ne náhodou upozorňuje a varuje cáš-
ský  psychoanalytik  a  docent  Thomas 
Auchter, že se musíme ptát, kolik „mu-
síme vidět informací a špatných zpráv, 
kolik lze ještě očekávat“4 a chtít. V této 
souvislosti  poukazuje  na  stále  více  po-
užívaný  pojem  „shielding“  (ochrana, 
ochranný štít), tedy ochrany, kterou vy-

3  Klöcker, Katharina, prof. Dr. Für Theo-
logische Ethik an der Katholisch-Theo-
logischen Fakultät der Ruhr-Universität 
Bochum: „Autoritäre Algorithmen“, In: 
Herder Korrespondenz. Verlag Herder, 
Freiburg: Ausgabe 7. Juli 2021, S. 37-39.

4  Auchter, Thomas: „Ist es okay, die Gegen-
wart mit ihren schlechten Nachrichten zu 
verdrängen?“ In: ZEIT-Magazin, in: DIE 
ZEIT: Zeitverlag Gerd Bucerius, Hamburg: 
No 20, S. 46, 12. Mai 2021

Utrápené duše…
… v bouřlivém moři

„Abychom se dozvěděli, co je to 
kotva, potřebujeme bouřku,“ 
tak to řekla Corrie ten Boom, 
která v Holandsku pomáhala 
Židům a byla proto dlouhou 
dobu v koncentračním táboře 
v Ravensbrücku. Důvěřovala 
ve všech těžkostech Bohu. Jak 
dokážeme my ve svých „bouřích“ 
důvěřovat našemu Pánu?
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tahujeme jako obranný mechanismus.
Závislost  na  digitálních  zařízeních 

každopádně stále roste. U nemálo žáků 
a žákyň je vyučování možné jen tak, že 
se jim na začátku hodiny odeberou mo-
bily.

Na druhé  straně  stojí nedigitální do-
morodci, tedy starší generace, která mu-
sela používat ještě telefony s číselníkem 
a  která  se  mezitím  (zčásti  přátelsky, 
zčásti soucitně) označuje kvůli neustále 
se  měnícím  technologiím  a  digitálním 
obsahům  jako  „stará  škola“.  Nemálo 
těchto příslušníků  „staré  školy“ uvázlo 
někde v síti, cítí se ztracení a stále více 
jsou obrazovkou unaveni.

Snad  také  proto  navrhuje  v  součas-
nosti  nejúspěšnější  německý  spisova-
tel,  Ferdinand  von  Schirach,  ve  svém 
nejnovějším knižním bestseleru „Každý 
člověk“5  šest  nových  evropských  zá-
kladních  práv,  která  „se týkají velkých 
výzev naší doby“  a  jimiž  „může každý 
člověk změnit Evropu a svět“6. Zajíma-
vě  se  věnují  dvě  z  nových  základních 
práv  digitálnímu  světu  a  požadují  re-
gulativní,  zcela  odpovědné  zacházení 
s médii, ve kterém stroj zůstane pod vli-
vem člověka a nesmí se stát jej ovládají-
cí umělou inteligencí, nýbrž sloužit jako 
pomoc  k  vnitřnímu  i  vnějšímu  míru. 
Utrápené duše v bouřlivém moři médií.

Křídla jako holubice v bouři
Jak můžeme v takto rozličně rozbou-

řeném moři najít a uchovat si víru pro-
vázenou pokojem a mírem? Nebudeme 
chtít spíše s Davidem, který měl v Žal-
mu 55 dost bouří ve svém životě, volat 
s modlitbou: „Kéž bych měl křídla jako 
holubice, uletěl bych, usadil se jinde… 
spěchal do bezpečí před náporem větru, 
před vichřicí“ (Ž 55,6.8)?

Ježíš v bouři
To nejlepší zřejmě bude orientovat se 

na  muže,  který  uprostřed  všech  bouří, 
které  ho  postihly,  zůstal  pokojný  a  ti-
chý, klidný a se silnou důvěrou – Ježíše 
Krista!  Je-li  v  loďce  našeho  života  on, 
můžeme být pokojní a klidní  i my. On 
je  tím  nejjistějším  a  nejdokonalejším 
„shieldingem“.

5  Schirach, Ferdinand von: „Jeder Mensch“, 
Luchterhand, München: 2021.

6  Döpfner, Matthias: „Jeder Mensch kann 
Europa verändern“, interview s Ferdi-
nandem von Schirachem. In: Welt am 
Sonntag. Verlag Axel Springer, Hamburg: 
4. april 2021, S. 2-4.

V bouřce nejsem sám
Matouš,  Marek  a  Lukáš  (Mt  8,16-

27;  Mk  4,35-41  a  5,1;  L  8,22-25)  píšou 
o  plavbě  člunem  v  bouři  na  Geneza-
retském  jezeře.  Dřív,  než  se  vůbec  vy-
plulo, udává Ježíš příkladný postoj pro 
všechny nepokojné a ustarané: sám jde 
do noci a bouře, připojuje se vědomě ke 
skupině  cestujících  („přeplavme se na 
druhou stranu“).  Jde  dokonce  napřed 
a  vstupuje  jako  první  na  loď,  která  se 
za  malý  okamžik  dostane  do  obrovské 
bouře  („vstoupil on i jeho učedníci na 
loď“).

Může se potopit loďka života, ve které 
je  přítomen  Ježíš,  Bůh?  Asi  sotva,  pro-
tože jinak by Bůh musel být utopitelný. 
Teď však smíme a můžeme zpívat díky 
jeho  neponořitelné  přítomnosti  v  plné 
důvěře:  „Nikdy se nepotopím, spíš se 
potopíš ty se mnou.“7

Připevnění v bouři
Když  jsou  naše  duše  vydány  bouř-

livým  živlům,  nemusíme  zoufat.  Pro-
tože  je zde Ježíš,  jděme k němu prostě 
v  dětské  důvěře  a  pevně  se  ho  držme. 
Teolog a spisovatel Louis Albert Banks 
(1855-1933) vypráví ve své knize „Rybář 
a jeho přátelé“ o dvou pasažérech, kteří 
byli během plavby na palubě lodi, která 
se dostala do bouře. Když ustala, byl na 
palubě jen jeden. Pozdější zjišťování od-
halilo, že ten, který byl stržen vlnami, se 
ukryl ve výklenku, kde se cítil bezpeč-
ný.  Druhý  cestující  se  pevně  připoutal 
k  zábradlí,  a  tak  byl  zachráněn.  Lekce 
podle  Bankse  je  právě  tak  prostá  jako 
hodna následování: „Ve svých bouřích se 
připoutej k Ježíši a neplaz se do úkrytů, 
které sis sám zvolil.“8

Křídla jako má orel v bouři
K  tomu  by  snad  Bůh  také  vůbec  ne-

chtěl,  aby  naše  utrápené  duše  utekly 
chaosu při prvním vánku. Možná máme 
v připoutání se k Ježíši zažít, že holubičí 
křídla k útěku v bouři se změní na moc-
ná  křídla  orla:  „On  dává  zemdlenému 
sílu  a dostatek  odvahy  bezmocnému… 
ti,  kdo  skládají  naději  v Hospodina, 
nabývají  nové  síly;  vznášejí  se  jak 
orlové.“ (Iz 40,29.31)

7  Brockhaus, Carl: „Durch diese Welt ich rei-
se.“ In: Glaubenslieder. Rudolf Brockhaus 
Verlag. Wuppertal und Zürich: 1993, Lied 
49, Strophe 3.

8  Banks, Louis Albert: „The Fisherman And 
His Friends“. Funk & Wagnalls. New York: 
1896.

Odpočinek na polštáři v bouři
S touto nově získanou silou dosáhne-

me vnitřního pokoje, jaký měl uprostřed 
bouře sám Ježíš. Spí na malém polštáři 
vzadu na člunu. Není to spánek lhostej-
nosti, ale spánek důvěry svému Otci. Je-
žíš ví, že jeho Otec má všechno v rukou, 
a tak může pokojně usnout. K tomu leží 
na zádi lodi, odkud se plavidlo řídí a tím 
ukazuje, že má všechno pod kontrolou.

Modlitba v bouři
Učedníci  přicházejí  každopádně  se 

svými problémy k němu: „Pane, zachraň 
nás.“ To je snad nejkratší modlitba v celé 
Bibli.  Nouze  nepotřebuje  dlouhá  slova, 
nouze učí modlitbě. „Pane, já už nemohu! 
Pane, hynu. Pane, zachraň mne!“

Podpora v bouři
Bůh  nepřeslechne  volání  svých  dětí. 

Ježíše nevzbudily vlny a běsnění moře, 
ani  vítr,  ani  sem  tam  zmítaný  člun  – 
avšak  volání  o  pomoc  jeho  učedníků! 
V  rezonující  výčitce  učedníků  „Tobě je 
jedno, že zahyneme?“  zprvu slyšel  také 
Petra.  Později  však  napíše:  „Všechnu 
svou starost vložte na něj, neboť mu na 
vás záleží.“ (1Pt 5,7) Ježíši na nás záleží, 
nejsme mu lhostejní ani ve víru našich 
vzkypěných emocí zoufalství.

Bůh v bouři
Podle Matouše učedníci volali „Pane“, 

podle  Marka  „Učiteli“  a  podle  Lukáše 
„Mistře“.  Možná  použili  všechna  tři 
oslovení, protože opravdu na palubě  je 
skutečně  více  než  „pán“,  nebo  „učitel“ 
či „mistr“. Při nás, s námi a pro nás  je 
Stvořitel vesmíru, první a poslední, alfa 
a omega, pán pánů a král všech králů, 
muž z Golgaty, Boží Syn, Bůh sám! Víc 
už to nejde. Nebojte se!

„Já jsem to“ v bouři
Když  se  představoval  Bůh  Mojžíšovi 

u  hořícího  keře,  řekl  mu:  „Jsem, který 
jsem! Jsem tu!“ (2M 3,14) To je tak silné 
a zároveň tak jednoduché tajemství, jak 
naše utrápené duše mohou najít pokoj 
a klid. Ježíš je tu! Bůh je tu! Co se ještě 
může  stát?  Mohu  se  upokojit  a  nechat 
ho  jednat.  „Tu vstal, pohrozil větru 
a řekl moři: „Zmlkni a utiš se!“ I ustal 
vítr a bylo veliké ticho.“  – Nastal klid, 
nastalo ticho. „Já jsem tu.“ Je zde!

Tak  to  prožil  ve  svém  životě  i  Char-
les  Wesley  (1703-1791),  spoluzaklada-
tel metodismu. Na smrtelné posteli při 
pohledu zpět i dopředu – do jisté míry 
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PěTinásobný dědeČek,
vrcHní sTudiJní rada 
v Hamburku.
PersPekTive 06/2021, sTr. 4-7
Přeložil Tomáš Pala

jako  svůj  odkaz  –  zvolal  dvakrát:  „To 
nejlepší ze všeho je, že Bůh je s námi!“ 
Lépe nebude, víc není!

Když  přesto  zůstáváme  v  nepokoji 
a zoufalství, obrací se Ježíš s láskou a ptá 
se:  „Proč jste tak ustrašení? Kde je vaše 
víra?“  Není důvod k  strachu a k nevíře. 
A pokud by se naše víra ani poté nevrátila 
zpět, obrací se k nám Ježíš znovu a říká 
ještě laskavěji: „Já jsem však za tebe pro-
sil, aby tvá víra neselhala.“ (L 22,32)

Úžas v bouři
Stále ještě je v lodi strach, avšak už ne 

strach před bouří a nepokojem, ale sva-
tá  bázeň  před  Božím  mužem  v  člunu. 
„Zděsili se velikou bázní a říkali jeden 
druhému: „Kdo to jen je?““ Dá se to pře-
ložit také tak: „Z jaké je země?“ – „To už 
není zemské, to je nadpozemské!“ – uva-
žují učedníci. A opravdu, země, ze které 
přišel, aby vstoupil do naší země běd, je 
nebeská  vlast.  Nebe,  se  vší  svou  mocí 
a silou,  je s námi! Tu nám nezbývá nic 
víc,  než  spolu  s  učedníky  padnout  na 
prkna a uctívat Krále všech králů.

Třikrát „mega“ v bouři
Marek  ve  své  zprávě  používá  třikrát 

řecké  slovo  „mega“:  „mega-vichřice“, 
„mega-klid“  a  „mega-bázeň“.  Máme 
úžasného  mega-pána!  Čím  blíže  se 
k  němu  přivineme,  čím  pevněji  se 
k němu připoutáme, tím lépe ho pozná-
váme jako toho, který nás vede z každé-
ho nepokoje k pokoji, z každého sváru 
ke klidu. Mega-bouře médií, teroru, ra-
sismu,  přírodních  katastrof,  zoufalství, 
nepokojů a svárů a chaosu nám dávají 
příležitost zažít Ježíše jako mega-kormi-
delníka a chválit ho jako toho, kdo do-
káže jako příchozí z nebe utišit všechny 
„mega-vichřice“ v tomto světě.

„Až dosud“,  tak  to  říká  Job  Bohu, 
„jsem o tobě slýchal.“ Pak začala  Jobo-
va bouře. Nakonec, po bouři, klesá Job 
v úctě na kolena a volá: „Teď však jsem 
tě spatřil vlastním okem.“ (Jb 42,1-6) 
Opravdu, „on utišil tu bouři, ztichlo vl-
nobití.“ A my se radujeme, že se upoko-
jilo a že nás vede do vytouženého přísta-
vu. (Ž 107,29.30)

Máme představu o tom, co chceme dě-
lat. Jdeme si za svým trpělivě a poctivě. 
Den za dnem, měsíc za měsícem, rok co 
rok. Pracujeme v týmu a společně něco 
dokážeme udělat, vždyť společný výsle-
dek je hodnotnější než výsledek jednotliv-
ce. Anebo necháme ostatní jejich osudu 
a uděláme si vše sami?

Musím říct, že si začínám více vážit 
lidí, kteří skutečně umí pracovat v týmu 
a pracují ve svém oboru již mnohá dese-
tiletí. Ještě více si vážím lidí, kteří mají 
nadání takové, že by měli na to pracovat 
sami a dosáhnout tak mnohých úspěchů, 
ale zároveň jsou ochotni z této své pozice 
ustoupit jen proto, aby mohli spolupraco-
vat s ostatními, kteří až tak nadaní třeba 
nejsou. Občas je k vidění nějaký koncert, 
kdy sólistka dostane hromadu květin, že 
by v nich mohla plavat. Ona ale vezme tu 
nejkrásnější kytici a předá ji někomu nepa-
trnému v hudebním doprovodném tělese, 
třeba hráči na pikolu. Tehdy si uvědomím, 
že obdivuji právě tento způsob práce. Roz-
dělit se o aplaus s ostatními a vlastní ego 
ponechat na svém místě. Pokora, uznání 
pro druhé, respekt.

Potřeba uznání
Mám za to, že my lidé máme v sobě hlu-

boce zakotvenou touhu po uznání. Není to 
běžná potřeba, jako je dýchání, přijímání 
potravy, pocit bezpečí. Je to už potřeba du-
ševní, mnohem hlubší. V různém prostředí 
může být uznání různé – například v týmu 
kapsářů získá uznání ten nejšikovnější 
a nejsmělejší, který se dokáže pochlubit 
nejdovednějšími kousky a obratností. Být 

prostě dobrý v tom, co dělám, ať je to co-
koliv. Vynikat a být na výsluní, mít obdiv 
ostatních. Měl jsem možnost jednou být na 
koncertě nejmenované („noname“) kapely. 
Jejich souhra je prostě dech beroucí. Nej-
více mě ale zaujaly právě ty kousky, kde 
se jednotlivé nástroje v sólových partech 

Jak dlouho
to dokážeš táhnout?
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střídaly. Bylo vidět, že jsou každý na svém 
místě – dokáží sólovat, ale zároveň v další 
části skladby naslouchat jeden druhému 
a vytvořit společně zážitek, který uchvátí.

Co  má  společného  tohle  uvažování 
s naším tématem? Možná na první po-
hled  to  vidět  není,  ale  uznání  je  něco, 
co každý potřebuje, aby mohl pokračo-
vat ve své práci. Aby nezůstal na stejné 
pozici, protože ta jej po čase omrzí, a to 
nakonec  může  mít  podíl  na  vyhoření. 
Chápu pod tím ztrátu smyslu svého bytí, 
své  činnosti,  související  ztrátu  energie, 
depresivní  pohled  do  budoucnosti,  ve 
které nic nedává smysl. Absence jiskry, 
nadšení,  elánu,  jakékoliv  možnosti  po-
kračování v tom, co dělám. Setrvačnost 
a  rutinní  mechanické  naučené  robotic-
ké  pohyby.  Jak  dlouho  ještě  vydržím 
tenhle ubíjející stereotyp? Jak dlouho to 
dokážu táhnout?

Hlubší smysl konání
Zkusme se na to podívat z ptačí per-

spektivy.  Je  třeba  se  ujistit  v  tom,  co 
děláme  a  proč.  Jaký  má  vnitřní  hlubší 
smysl  to,  co  dělám.  Velmi  zajímavá  je 
v  tomto  směru  psychoanalýza  dle  Vik-
tora E. Frankla. Tento psycholog zastá-
val názor,  že každý člověk podvědomě 
hledá smysl ve svém konání. Potřebuje 
jej a živoří, pokud jej dlouhodobě není 
schopen vidět. Ztrácí sílu žít. A naopak, 
i ve chvílích nejtěžší  skepse a deprese, 

Jak dlouho

micHal mroZek

kdy  je  na  dně  svých  fyzických  i  psy-
chických  sil,  dokáže  díky  nalezené-
mu  hlubšímu  smyslu  pokračovat  dále 
a překonat krizi. Jeho metody jsou vy-
zkoušené  v  koncentračních  táborech, 
a proto jsou velmi funkční. Není to jen 
teoretické  východisko  bez  potvrzení 
v praxi, naopak z praxe vychází.

Kde  jsou  naše  nejvnitřnější  pohnut-
ky? Co  je  tím hlubším smyslem právě 
pro  Vás,  ale  i  pro  mne?  Jsou  to  naše 
děti, u kterých můžeme vidět, jak ros-
tou, učí se, prospívají, daří se jim a ně-
kdy  třeba  zase  ne?  Vidíme  se  v  nich 
a  rádi  bychom  jim  zametli  cestičku? 
Jsou  to  naši  nejbližší,  rodina,  přátelé, 
se  kterými  se  potřebujeme  pravidelně 
vidět anebo alespoň slyšet? Domnívám 
se,  že  to  skutečně  nejhlubší  směřuje 
právě  ke  společenství.  Ke  vzájemné 
obohacující komunikaci. Ať už v rámci 
rodiny, rodiče s dětmi a prarodiči, nebo 
v rámci firmy a pracovních povinností. 
Ve společenství věřících je tomu obdob-
ně.  K  tomu,  že  se  vzájemně  poznává-
me, přes všechny naše různé perspek-
tivy, rozdílné pohledy na věc, navzdory 
nedorozumění  hledáme  cestu  k  sobě 
stále  znovu. Najít  v  tom druhém kou-
sek dokonalosti, střípek od Pána Boha, 
a doplnit  jej o  ten náš,  to může dávat 
smysl.  Možná  to  zní  příliš  utopicky 
a nedokážeme si to ani představit.

Vrátit se k Ježíši
Vyvstává mi na mysli text z evangelia 

Janova.  Konkrétně  kapitola  21,  která 
je  jakýmsi  dovětkem  autora  evangelia, 
který  jako  by  se  nemohl  rozhodnout, 
jak a čím své vyprávění zakončit. Vždyť 
hezkým zakončením jsou poslední ver-
še 20. kapitoly: „Ještě mnoho jiných zna-
mení učinil Ježíš před očima učedníků, 
a ta nejsou zapsána v této knize. Tato 
však zapsána jsou, abyste věřili, že Je-
žíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce 
měli život v jeho jménu.“ A pak se do-
čítáme příběh, jak učedníci v čele s Pe-
trem  jdou  lovit  ryby,  namáhají  se  nad 
ránem  a  bezúspěšně.  Mezitím  Pán  jim 
připraví  na  ohni  rybu  a  zve  je  k  jídlu. 
Zahrne je vším potřebným. Přemýšlím, 
co bylo tak důležité, že si čteme takovou 
banální  dennodenní  záležitost.  Uvědo-
mil jsem si, že k Pánu Ježíši se můžeme 
vracet  a  on  bude  mít  vždy  přichystá-
no  něco,  čím  nás  nasytí.  Snad  to  je  ta 
zpráva, kterou nemohl pisatel evangelia 
nechat bokem. Je důležitá. Přes vše, co 
se v těch dnech odehrálo, Pán je znovu 
zde, je živý a dává naději.
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Slovní spojení „jistota spasení“ v Bib-
li nenajdeme. To ale nemění nic na tom, 
že jsou křesťané, kteří si jsou jisti svou 
záchranou v Pánu Ježíši a prožívají Boží 
pokoj. A pak jsou druzí, kteří říkají, že 
to je projevem určité duchovní pýchy 
a drzosti tvrdit něco podobného, že to 
nikdo nemůže vědět. Jiní si myslí, že 
mohou o svou spásu v Ježíši Kristu při-
jít a trápí se nejistotou. Tento článek se 
pokouší hledat odpověď na otázku, zda 
člověk může vědět, že „je“ spasen, za-
chráněn, že má věčný život a že na tom 
nikdo a nic nemůže změnit – anebo zda 
musí žít v ustavičné nejistotě, je-li jeho 
vztah k Pánu Bohu v pořádku. Ostatně 
s takovými obavami zápasili i někteří 
velcí Boží mužové, jako byli například 
Martin Luther, anebo klasik křesťanské 
literatury John Bunyan (ten dokonce 
dlouhá léta).

Moje první zkušenost na toto 
téma

Vzpomínám  si  velmi  dobře  na  svůj 
první  střet  v  této  otázce.  Jako  devate-
náctiletý  mladík  jsem  narukoval  na 
vojenskou  základní  službu  v  Horních 
Počáplech v okrese Mělník. Když  jsme 
po měsíci dostali první vycházku, chtěl 
jsem  najít  křesťany,  se  kterými  bych 

si  rozuměl.  Procházel  jsem  Mělníkem 
a  hledal  stopy  po  křesťanství.  Věřící 
z  Ostravy,  kde  jsem  bydlel,  v  této  ob-
lasti  neznali  nikoho  věřícího.  Po  chvíli 
bloumání  městem  jsem  zajásal.  Obje-
vil  jsem  „Husův  dům“.  „Tam  by  měli 
být křesťané…“ A také ano, byl to sbor 
Českobratrské  církve  evangelické.  Byla 
zrovna  neděle  a  večer  se  měla  konat 
biblická  hodina.  Tak  jsem  tam  zůstal. 
Pan  farář  měl  zasvěcenou  přednášku 
o tom, jak se protíná horizontála (to  je 
naše  lidská  rovina)  s  vertikálou  (to  je 
Boží jednání s lidmi) a jak tento průnik 
tvoří kříž.  (Jako bych slyšel bratra  Járu 
Kapce,  který  občas  také  na  toto  téma 
hovořil  jako  umělec).  Po  hodině  jsem 
se  zeptal  pana  faráře  (mimochodem 
hodného  a  milého  člověka),  zda  mají 
„jistotu  spasení“.  „Jistotu spasení?“  – 
řekl  udiveně.  „Nikdo přece nemůže 
vědět, zda vydržíme až do konce a jak 
to opravdu bude s naší spásou!“  S  tím 
jsem byl nespokojen a zklamán, proto-
že v našem sboru v Ostravě bylo jasné, 
že ten, kdo vyzná své hříchy Pánu Ježíši 
a prosí o odpuštění, ho dostává, stává se 
vírou Božím dítětem a má věčný život. 
Byl jsem vděčný za lásku, se kterou mne 
jako  vojáka  přijali,  ale  cítil  jsem,  že  to 
„není ono“. Když jsem pak poznal me-

todistický sbor v Roudnici n/L, kde byli 
lidé,  kteří  tuto  jistotu  měli,  začal  jsem 
chodit tam a později také do sboru bap-
tistů v Lovosicích.

Co říká na toto téma Bible?
Hlásíme-li  se  ke  křesťanství,  pak  by 

základem naší víry mělo být to, co říká 
Bible. Zvláště pak to, co řekl ten nejpo-
volanější,  Boží  Syn,  Pán  Ježíš.  Stačí  si 
pročíst Janovo evangelium. Téměř v kaž-
dé  kapitole  se  vyskytuje  pojem  „věčný 
život“.  Všimněte  si  jednoho  důležitého 
faktu: Nikde v těchto prohlášeních nej-
sou připojeny nějaké další podmínky, 
které je třeba splnit a dodržet – kromě 
jediného:  prosté  dětinské  víry  v  to,  že 
vše  potřebné  pro  naši  záchranu  a  udr-
žení  našeho  života  až  do  odchodu  na 
věčnost vykonal Pán Ježíš Kristus svou 
obětí na kříži. Žádné dodatečné podmi-
ňovací „ale“, „když“, „pokud“ a podob-
ně, jak své nabídky často provází lidé.

Hned  na  počátku  Janova  evangelia 
čteme:  „Těm pak, kteří ho (Ježíše) při-
jali a věří v jeho jméno, dal moc stát se 
Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako 
se rodí lidé, jako děti pozemských otců, 
nýbrž se narodili z Boha.“ (J 1,12.13) 
Anebo o kousíček dál, když hovořil Pán 
Ježíš s Nikodémem: „Jako Mojžíš vyvý-

Jistota
spasení?!
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šil hada na poušti, tak musí být vyvý-
šen Syn člověka, aby každý, kdo v něho 
věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak mi-
loval svět, že dal svého jediného Syna, 
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, 
ale měl život věčný.“ (J 3,14-16)

Tak  bychom  mohli  procházet  celé 
Janovo  evangelium.  Určitě  bychom  ne-
měli pominout slova Pána Ježíše: „Moje 
ovce slyší  můj  hlas,  já  je  znám,  jdou 
za  mnou a já  jim  dávám  věčný  život: 
nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky 
nevyrve. Můj  Otec,  který  mi  je  dal,  je 
větší  nade  všecky,  a nikdo  je  nemůže 
vyrvat z Otcovy ruky.“ (J 10,27-29) Není 
to však jen Janovo evangelium, tato ujiš-
tění  nás  provází  napříč  celým  Novým 
zákonem. Jen namátkou některá místa. 
Pavel  píše:  „Mzdou hříchu je smrt, ale 
darem Boží milosti je život věčný v Kris-
tu Ježíši, našem Pánu.“ (Ř 6,23)  A  ješ-
tě zřetelněji to vidíme v listu Efezským 
2,4-9:  „Ale Bůh, bohatý v milosrden-
ství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, 
probudil nás k životu spolu s Kristem, 
když jsme byli mrtvi pro své hříchy. 
Milostí jste spaseni! (ne „možná budete, 
když…“) Spolu s ním nás vzkřísil a spo-
lu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu 
Ježíši… Milostí tedy jste spaseni skrze 
víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; 
není z vašich skutků, takže se nikdo ne-
může chlubit.“

Podobně  jako  Pavel  o  tom  svěd-
čí  i  apoštol  Petr:  „Víte přece, že jste 
z prázdnoty svého způsobu života, jak 
jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni 
pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zla-
tem, nýbrž převzácnou krví Kristovou.“ 
(1Pt 1,18.19) Podobně  o  tom  svědčí  ve 
svých  listech  i  apoštol  Jan:  „Hleďte, 
jak velikou lásku nám Otec daroval: 
byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme 
jimi… Milovaní, nyní jsme děti Boží; 
a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme 
však, až se zjeví, že mu budeme podob-
ni, protože ho spatříme takového, jaký 
jest.“ (1 J 3,1.2)

Jak můžeme vědět, že jsme 
opravdu spasení?

V běžném životě platí, že se můžeme 
spolehnout na pravdivost předávaných 
informací,  jsou-li  potvrzeny  alespoň 
ze  dvou  na  sobě  nezávislých  zdrojů, 
např.  při  vyhodnocování  informací  ve 
válečných  konfliktech,  nebo  také  ve 
vědě a v občanském životě. Stejnou zá-
sadu  měli  i  Židé  v  biblických  dobách. 
Vyžadovalo  se  shodné  svědectví  ale-

spoň dvou věrohodných svědků. A úpl-
ně  stejně  je  tomu  i  v  Novém  zákoně. 
I Pán Ježíš se na to vícekrát odvolával.

Existují  dva  svědkové,  kteří  svědčí 
o  tom,  že  naše  spása  je  naprosto  jistá. 
Je  to  především,  jak  jsme  si  již  uvedli 
v předchozím odstavci, Boží slovo, Bib-
le. Na toto slovo se můžeme odvolávat. 
Toto slovo totiž prohlašuje: „Vždyť Boží 
dary a jeho povolání jsou neodvola-
telná.“  (Ř 11,29) „Bůh není člověk, aby 
lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zda-
li řekne, a neučiní, promluví, a nedo-
drží?“ (4M 23,19) Zvěst  o  spáse  dává 
„naději věčného života. Bůh, který ni-
kdy nelže, nám tento život zaslíbil před 
začátkem věků.“ (Tt 1,2) „Když  Bůh 
chtěl účastníkům zaslíbení přesvědčivě 
prokázat  nezměnitelnost  svého 
rozhodnutí, potvrdil  své zaslíbení  ještě 
přísahou. A tak  tyto  dvě  nezměnitelné 
věci,  v nichž  Bůh  přece  nemůže  lhát, 
jsou  mocným  povzbuzením  pro  nás, 
kteří  jsme  nalezli  útočiště  v naději 
nám dané. V ní jsme bezpečně a pevně 
zakotveni,  jí  pronikáme  až  do  nitra 
nebeské svatyně.“ (Žd 6,17-19)

A  pak  je  zde  ještě  jeden,  „vnitřní“ 
svědek – a to je Duch svatý, který v nás 
přebývá. „Tak Boží Duch dosvědčuje na-
šemu duchu, že jsme Boží děti.“ (Ř 8,16) 
„Dosvědčuje nám to i Duch svatý, když 
říká: Toto je smlouva, kterou s nimi uza-
vřu po oněch dnech, praví Pán; dám své 
zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do 
mysli; na jejich hříchy a nepravosti už 
nikdy nevzpomenu.“ (Žd 10,15-17) Toto 
vnitřní ujištění prožívá každý znovuzro-
zený křesťan. Duch Boží nás ujišťuje, že 
jsme opravdu Božími dětmi a že se ne-
máme čeho bát.

Co je příčinou lidské skepse v této 
otázce?

Přestože  zárukou  našeho  spasení  je 
sám Bůh, existuje  řada  lidí, kteří o Bo-
žích  slibech  pochybují.  Anebo  hledají 
další  podmínky.  Příčinu  musíme  ne-
sporně hledat v původci všech pochyb-
ností,  otci  lži  od  počátku.  Jen  si  vzpo-
meňme na událost v ráji: „Opravdu Bůh 
řekl: Nejezte ze žádného stromu v zahra-
dě?“ Zasel tak do srdce prvních lidí po-
chybnost o Bohu. Tu pak využil k tomu, 
aby  lidi  zmanipuloval a vsugeroval  jim 
svou interpretaci: „Nikoli, nepropadnete 
smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho 
pojíte, otevřou se vám oči a budete jako 
Bůh znát dobré i zlé.“ Boží nepřítel  sa-
tan  tuto  taktiku  dodnes  neustále  pou-

žívá.  Využívá  zejména  zkušeností  lidí 
s lidskou nespolehlivostí. V posledních 
dnech  vidíme,  jak  se  i  ti  nejmocnější 
v  tomto  světě  nestydatě  a  bez  jakých-
koliv  skrupulí  uchylují  záměrně  k  vě-
domým lžím a dezinformacím. Nedá se 
jim vůbec v ničem věřit. Jakoby pravda 
a spolehlivost ze světa naprosto vymize-
ly. Takže není divu, že ani v otázce spa-
sení lidé prostě nevěří. I tam, kde by pro 
ně byla pomoc, pokoj a bezpečí. Cítí za 
vším nějakou  léčku a podvod na  jejich 
účet. To, co znají z běžné  lidské praxe, 
připisují i Bohu.

Existuje ale také falešná jistota!
To  je  třeba  také  povědět!  Na  druhé 

straně se stává, že si lidé myslí, že jsou 
spaseni a že určitě půjdou do nebe. Ne-
chci  zde uvádět  jejich důvody, které  je 
v  tom  utvrzují.  Mnohdy  jsou  postave-
ny  na  tom,  co  udělali,  jaké  mají  záslu-
hy apod. Může se ale i stát, že spolehnou 
na to, co jim druzí řekli, že mají udělat. 
Může se stát, že se spolehnou na to, že 
se  přece  při  evangelizaci  přihlásili,  šli 
dopředu,  odříkali  modlitbu  odevzdání 
a poslechli ve všem, co jim bylo řečeno. 
Aniž by to přitom zasáhlo  jejich srdce, 
aniž by si uvědomili hrůzu a destrukci 
osobnosti  vyvolanou  hříchem,  pocíti-
li  vlastní  ztracenost  a  pochopili,  že  se 
musí chopit Ježíše jako tonoucí záchran-
ného kruhu. Domnívají  se,  že  spása  je 
zajištěna  v  mechanickém  splnění  pod-
mínek ze strany člověka. Ve skutečnosti 
neprožili zásadní proměnu svého života 
a  svého  postoje  k  Bohu,  znovuzrození, 
není  v  nich  Duch  svatý,  který  by  jim 
dosvědčoval,  že  jsou  Božími  dětmi.  To 
druzí nemohou posoudit – ví to jen Bůh 
a takový člověk sám. Je třeba říci, že ta-
ková falešná jistota má fatální dopad – 
věčnou záhubu.

Příklady příkladných křesťanů 
v pochybnostech

John Bunyan1

Ani po obrácení jeho život neprobíhal 
hladce.  Málokdo  z  křesťanů  procházel 
takovými  pokušeními  a  pochybnostmi 
jako  on.  Prožíval  chvíle  radostné  jis-
toty,  ale  také  chvíle  depresí  a  různých 
pokušení,  která  se  ho  úporně  držela. 
Např.  prodat  Krista  za  vezdejší  věci. 
Pokušitel  dorážel  jedinou  myšlenkou: 
„Prodej ho, prodej ho!“  Jindy  zase  při-
šel  s  myšlenkou,  aby  se  rouhal  Duchu 

1  Životopis Johna Bunyana – viz ŽS 1988/4
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Tomáš Pala

svatému. A pak se při  čtení Písma ne-
skutečně dlouho trápil tím, že tak učinil 
a  že  už  pro  něho  není  odpuštění.  Toto 
období trvalo několik let, než poznal, že 
jej Pán Ježíš miluje a že všechno, úplně 
všechno, je v Něm – spravedlnost, sva-
tost  i  vykoupení.  Předtím  se  díval  na 
jednotlivé  dary  Kristovy,  nyní  mu  byl 
drahý  Kristus  sám.  „Teď jsem se mohl 
vidět v nebi i na zemi současně. V nebi 
v Kristu, své hlavě, v této mé sprave-
dlnosti a v mém životě – a na zemi ve 
svém těle a osobě…“ – vyznává. Tak ko-
nečně došel klidu a pokoje.

Martin Luther2

I tento muž víry prožíval těžké chvíle 
pokušení a nejistoty. Jak na to reagoval? 
Dovolím si odcitovat jeho vyznání:

„Moje naděje…
Doposud mi bylo nemožné, kvůli mé 

vrozené zlobě a slabostem, abych dostál 
Božím požadavkům. Kdybych nemohl 
věřit, že mi Bůh kvůli Kristu toto denně 
oplakané zůstávání odpustí, tak by byl 
se mnou konec. Musel bych se uzoufat. 
Ale nechám to být. Neoběsím se jako 
Jidáš na stromě. Ale radši se pověsím 
na krk nebo nohu Kristovu jako ta žena 
hříšnice. I kdybych byl horší než ona, 
pevně se budu držet svého Pána. Potom 
on řekne Otci: „„Tento přívěsek musí 

2  Viz Martin Luther, letáček BTM, z. s. B16

také dovnitř. On sice tvá přikázání ne-
dodržoval a porušoval je. Otče, ale on se 
mne drží. Co chceš! Zemřel jsem také za 
něho. Nechej ho také proklouznout!““ To 
je moje víra.“

Co uvést na závěr?
Tam,  kde  je  opravdová  víra,  že  Pán 

Ježíš  zemřel  za  mé  hříchy  (za  ty,  které 
jsem udělal v minulosti, i ty, kterých se 
dopouštím ve své slabosti v současnosti 
a s  lítostí  je vyznávám,  i za ty, kterých 
se ještě do konce svého pozemského ži-
vota dopustím) a že  jen On  je řešením 
celého mého života, tam je nádherná jis-
tota víry, jistota naší spásy. O tom psal 
krásným způsobem také známý evange-
lický pastor Wilhelm Busch. Stojí za to 
přečíst si například jeho přednášku „Je 
v náboženských věcech jistota?“ Je uve-
dena ve známé knize „Ježíš, náš úděl“. 
Týž  autor  o  tom  hovoří  i  ve  své  knize 
vzpomínek  na  různé  křesťany,  kteří 
ovlivnili jeho život.3

Na závěr bych uvedl biblický text, kte-
rý je přímo oslavou toho, že nikdo a nic 
nás nemůže odloučit od lásky Boží:

„Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, 
kdo proti nám? On neušetřil svého 

3  Busch, Wilhelm: „Plaudereien im meinen 
Arbeitszimmer“ (Vzpomínáme v mé pra-
covně)

vlastního Syna, ale za nás za všecky 
jej vydal; jak by nám spolu s ním 

nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu 
proti vyvoleným Božím? Vždyť 

Bůh ospravedlňuje! Kdo je odsoudí? 
Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel 
a který byl vzkříšen, je na pravici 

Boží a přimlouvá se za nás! Kdo nás 
odloučí od lásky Kristovy? Snad 

soužení nebo úzkost, pronásledování 
nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? 

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani 
andělé ani mocnosti, ani přítomnost 
ani budoucnost, ani žádná moc, ani 

výšiny ani hlubiny, ani co jiného 
v celém tvorstvu (tedy ani ne já sám) 
nedokáže nás odloučit od lásky Boží, 
která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ 

(Ř 8,31-39)

To  je  nádherná  jistota  Božích  dětí. 
Není to pýcha ani drzost, ale naopak po-
korná a vděčná důvěra v našeho Spasi-
tele, v jeho dokonané dílo na kříži, k ně-
muž nikdo nemůže nic přidat, a v jeho 
zaslíbení. Moc nám všem přeji, aby nás 
tato jistota provázela životem, ať se děje 
cokoliv, co nás v tomto pozemském ži-
votě  může  potkat.  Smíme  důvěřovat 
tomu,  který  řekl:  „Nebe a země pomi-
nou, ale má slova nikdy nepominou.“ (L 
21,33; srov. Mt 24,35; Mk 13,31)



17ŽIVÉ SLOVO

úvaha

Ján Číž

Vstať a konať – to sú pojmy, ktoré na-
značujú aktívny postoj a tiež poslušnosť 
voči vydanému príkazu. Mnohé kľúčové 
momenty v Božích plánoch sa spájajú prá-
ve s takýmto postojom Božích služobníkov. 
Spomeňme si niektoré z nich.

Jozef, muž matky Božieho Syna, dostal 
od anjela príkazy, ako má konať. Dostal 
pozvanie, aby sa stal „náhradným“ ot-
com Pána Ježiša, aby neopustil Máriu. 
Neskôr mal s Máriou aj dieťatkom utiecť 

do Egypta, aby bol ochránený život die-
ťaťa. Jozef musel vstať a urobiť niečo, 
čo nebolo ľahké ani pohodlné. Ale jeho 
reakcia bola: A Jozef prebudiac sa zo spán-
ku učinil, ako mu nariadil anjel Pánov. (Mt 
1,18-24) A on vstal a vzal so sebou dieťat-
ko i jeho matku, v noci, a ušiel do Egypta. 
(Mt 2,1-14) Jozef sa postaral o to, čo mu 
bolo zverené a urobil to podľa Božej rady. 
A neskôr, keď z dieťatka Ježiša vyrástol 
dospelý muž, udiali sa veľké veci, ktoré 

poslušné a rozumné
Srdce

zmenili smerovanie dejín a dali novú nádej 
všetkým hriešnikom.

Keď sa Peter dostal do väzenia, aj on 
dostal  od  Boha  prostredníctvom  anjela 
jasný  príkaz.  Jeho  reakcia  na  anjelovo 
volanie  uprostred  noci  bola:  A vyjdúc 
išiel za ním… (Sk 12,6-11) Vďaka tomu, že 
poslúchol a nasledoval anjela, hoci  cel-
kom nerozumel a chvíľu sa mu to zdalo 
ako  sen,  bol  zachránený  pred  nespra-
vodlivým trestom. Vo svojom živote mo-
hol  potom  ešte  poslúžiť  mnohým  kres-
ťanom, a skrze svoje listy aj nám dnes.

Alebo prorok Eliáš, keď bol veľmi una-
vený zo svojej služby a žiadal si zomrieť, 
dostal  prostredníctvom  anjela  príkaz, 
aby vstal a najedol sa. V čase vyhorenia 
a hlbokej depresie, akú Eliáš zrejme pre-
žíval, sa človeku už nechce vstať a vôbec 
nemá  chuť  jesť.  Napriek  tomu  ho  Boh 
vyzval, a hneď dvakrát, aby sa premohol 
a urobil to. Eliáš poslúchol a výsledkom 
bolo  zázračné  posilnenie:  Vtedy vstal, 
pojedol a vypil a išiel v sile toho pokrmu 
štyridsať dní a štyridsať nocí... (1Krľ 19,1-
10)  Boh  nezavieral  oči  pred  Eliášovým 
stavom, po prvej výzve mu nechal  ešte 
čas na spánok, a po druhej ho zmocnil 
k tomu, čo bolo treba vykonať.

Povzbuďme  sa  aj  my  týmito  príbeh-
mi a keď nás Pán vyzve, aby sme vstali 
a konali, poslúchnime. Aj vtedy, a mož-
no  práve  vtedy,  keď  budeme  unavení 
a na konci svojich síl. Naša poslušnosť 
nám  môže  priniesť  Božie  posilnenie 
a  môže  mať  kľúčový  význam  v  Božom 
pláne  s  nami  alebo  s  ľuďmi  okolo  nás. 
Predkladajme Bohu všetky svoje ťažkos-
ti, stratu motivácie, či únavu a dôveruj-
me Mu, že On presne vie, čo a kedy nám 
bude ku pomoci. Pýtajme si od Boha dar 
poslušnosti, podobne ako to urobil kráľ 
Šalamún: Hospodine... daj teda svojmu slu-
žobníkovi poslušné srdce rozumné… (1Krľ 
3,9)
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Generace X 
(1965 – 1980)

V sérii o generacích pokračujeme tře-
tím dílem a v úvodu opět zdůrazňuji, 
že se jedná o jisté zjednodušení, genera-
lizaci. Pokud věkově patříte do této ge-
nerace a charakterizovali byste se jinak, 
může být. V tomto díle se zaměříme na 
generaci X. Do této generace se zahrnují 
ti, kdo se narodili nejčastěji mezi roky 
1965 a 1980 (někdy je uváděn až rok 
1982, resp. polovina osmdesátých let). 
Jiné názvy pro tuto generace pak jsou: 
baby buster (díky rozbití tradiční rodiny 
v tomto období) nebo post boomers (lidé 
narození po generaci baby boomers). 
V našich podmínkách (lidé narozeni 
v tehdejším Československu) tato gene-
race bývá nejčastěji nazývána generace 
Husákových dětí. Dnes je jim přibližně 
42–57 let.

Pro  jejich  život  byl  zlomový  zejmé-
na  přelom  80.  a  90.  let,  kdy  padl  ko-
munismus  (konec  studené  války,  pád 
Berlínské  zdi,  sametová  revoluce  aj.). 
Tato generace zažila jak socialismus (ve 
kterém prožila mládí), tak divoké a op-
timistické  devadesátky,  kdy  se  mnozí 
chytli  podnikatelské  příležitosti.  Znají 
ještě  kazetový  magnetofon  (ze  které-
ho  poslouchali  Abbu  nebo  Madonu  či 
domácí  hity  od  Michala  Davida  nebo 
Elánu),  walkmany  a  později  i  diskma-
ny. Pravé džíny  sháněli  v Tuzexu.  Jako 
malí si hráli s céčky, Igráčky a mončičá-
ky. Za generační symboly jejich dětství/
mládí  bychom  mohli  považovat  disko, 
panelák,  večerníček,  spartakiádu  nebo 
časopis Mladý svět. Dobře znají i kore-
spondenční lístky. Trestem pro generaci 
X ještě bylo mít „zaracha“ (nesmět ven 
za kamarády).

Generace  X  byla  tou  první,  která  se 
přestala masově ženit a vdávat (rozpad 
tradiční  rodiny),  rodiče nad svými dět-
mi měli o něco menší dohled (již oba zů-

stávali  v  práci,  jelikož  nepracovat  bylo 
tehdy „trestné“). To se odrazilo v tom, že 
děti často vyrůstaly doma sami a jejich 
život  utvářela  více  parta  nebo  televize. 
Zástupci generace X tak mohli více sle-
dovat dění okolo sebe. To,  že v dětství 
byli  kvůli  pracovnímu  zaneprázdnění 
rodičů často doma sami až do večera, se 
může propisovat v to, že sami jsou v roli 
rodičů velmi úzkostliví. V tomto období 
také stoupala rozvodovost a mnoho dětí 
patřících ke generaci X vyrůstalo v neú-
plné rodině. Tento faktor pravděpodob-
ně vysvětluje jejich nezávislost, vynalé-
zavost a přizpůsobivý přístup k práci.

Jde o  lidi, kteří  již mají  rodinu a vy-
chovávají  děti,  splácejí  (studentské) 
úvěry a hypotéky a  ti  starší  se  již  také 
starají o své stárnoucí rodiče. Jsou na ně 
kladeny vysoké pracovní a finanční ná-
roky.  Rádi  si  věci  dělají  po  svém  a  za 
důležité  považují  uvolněné  a  přátelské 
pracovní  prostředí.  Většina  souhlasí 
s tvrzením, že „tvrdá práce je motorem 
k  posunu  vpřed“.  Ostatně  na  pracov-
ním trhu dnes hraje generace X zásadní 
roli – jsou motorem ekonomiky. Vzhle-
dem  k  již  nabytým  zkušenostem  jsou 
často ve vedení firem či společností, zá-
roveň  ještě  nejsou  v  předdůchodovém 
věku. Makají  jako šrouby a v průměru 
jako  celek  za  danou  věkovou  skupinu 
jejich  mzdy  dosahují  nejvyšších  hod-
not.  Jejich  práce  je  spojena  především 
s vyděláváním peněz (na zajištění rodi-
ny). V roli zaměstnanců si snaží udržet 
dobré  místo,  přesčasy  loajálně  berou 
jako  „normální“,  často  se  potýkají  se 
syndromem vyhoření a pocitem viny, že 
nemají čas na své děti.

Díky možnostem v 90. letech minulé-
ho století se řada zástupců z generace X 
vydala na cestu podnikání, což mělo ne-
jednou  negativní  vliv  na  rodinný  život 
(málo  času  na  výchovu  dětí).  Obecně 
lze  pracující  generaci  X  považovat  spí-
še  za  individualisty  než  týmové  hráče 
(v tomto se dosti liší od jejich mladších 
kolegů),  zastávající  postoj,  že  zadanou 
práci  nejlépe  odvedou  oni  sami  spíše 
než  ostatní.  Na  rozdíl  od  starší  gene-
race  (Baby  Boomers)  však  nemají  pro-
blém  s  přizpůsobováním  se  změnám. 
Tato  generace  již  také  tuší,  že  ze  stát-

ního  důchodu  už  nevyžije.  Důležitým 
znakem generace X je loajalita, která je 
vyšší  než  u  mladších  jedinců,  a  jejich 
zodpovědný přístup (nejen za účelem fi-
nančního zabezpečení rodiny a případ-
ně i splnění snu o vlastním domě). Jsou 
zvyklí pracovat tvrdě (byla u vybudová-
ní kapitalismu, kdy bylo normální pra-
covat  přesčas,  neřešit  pracovní  dobu, 
neočekává jiné zacházení, než jsme byli 
zvyklí),  včas  plnit  své  úkoly  a  také  co 
nejlépe  (a  pokud  možno  samostatně) 
čelit případným nástrahám. Na druhou 
stranu  i  přes  své  pracovní  nasazení  se 
snaží o dosažení určité rovnováhy mezi 
pracovním  a  osobním  životem.  Snaží 
se  také  striktně  oddělovat  pracovní  ži-
vot od toho doma. Zástupci generace X 
mají pevné pracovní návyky, nevadí jim 
ranní vstávání, dojíždění do zaměstnání 
nebo  přesčasy  –  jejich  krédem  je  „nej-
dřív práce, pak zábava“. Lidé okolo pa-
desátky se častěji ptají pak i po smyslu 
práce, jelikož jsou zpravidla již finančně 
(materiálně) zajištěni a chtějí smyslupl-
ně  strávit druhou polovinu pracovního 
života.  Kladnými  rysy  této  generace  je 
zkušenost, zodpovědnost, nadhled, pro-
to  jsou  ideálními  adepty  pro  mentory, 
školitele.

I  když  dětství  trávili  ještě  v  analogu 
(ví,  co  to  je  vyvolat  fotky),  tak  již  vy-
růstali  s  prvními  počítači  (chápou  dis-
ketu jako médium s limitem „úžasných 
1 MB“) a postupně se velmi rychle sžili 
s moderními technologiemi a dnes pro 
ně není problém užívat počítače, smart-
phony.  Počítače  a  technologie  jsou  již 
běžnou součástí jejich pracovního i sou-
kromého  života.  Ze  sociálních  síti  to 
jsou pak hlavně facebook nebo youtube. 
Raději  telefonují, než píší sms, protože 
to šetří čas, kterého mají neustále nedo-
statek (velké pracovní vytížení a k tomu 
u  těch  mladších  ještě  starost  o  vlastní 
rodinu).

Generace X usiluje o  finanční zabez-
pečení,  vlastní  bydlení  a  klidný  život. 
Nákupy  pečlivě  rozvažují,  nabídky  po-
rovnávají  a  slyší  na  množstevní  slevy 
či  věrnostní  bonusy.  Kvalitní  vzdělání 
oceňují,  ale  často  pro  ně  není  cílem, 
spíše samozřejmostí (resp. nutností pro 
zisk dobrého zaměstnání). Na dovolené 
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jezdí  jak  s  cestovkou,  tak  i  po  vlastní 
ose  s  turistickým  průvodcem  v  ruce. 
Zástupci  generace  X  vyrůstali  více  než 
předchozí  generace  ve  finanční,  rodin-
né  a  společenské  nejistotě,  na  druhou 
stranu  se  jí  otevřely  hranice,  konečně 
mohli cestovat, podnikat, studovat a dě-
lat si, co chtějí. Za charakteristické rysy 
této  generace  se  označují  i  cynismus, 
pesimismus,  sázka  na  pragmatismus, 
individualismus.  Mají  rádi  své  jistoty, 
vadí jim změny, i když již ne tak příliš, 
jako jejich rodičům. Někdy se  jim říká 
ztracená generace (kvůli touze být záro-
veň rebelem i boháčem).

Otevření  světa  této  generaci  však 
kromě  možností  vzbudilo  také  skepti-
cismus (plynoucí s významných kultur-
ních, sociálních, technologických i eko-
nomických  změn).  Nemají  představu 
o  idylickém  světě.  Vyšší  míra  autono-
mie a nezávislosti má kořeny v dětství, 
které trávili většinou bez rodičů, jelikož 
ti oba pracovali a mohli se jim tak věno-
vat méně – naučili se tak spoléhat pře-
devším sami na sebe. Zástupci generace 
X  uctívají  společenská  pravidla  a  řád, 
snaží  se  také  vyhýbat  konfliktu.  Mají 
velmi silně vyvinut smysl pro zodpověd-
nost. Obecně by se dalo říci, že jsou ge-
nerací  přechodovou  (mezi  pokornému 
stáří  vzdorujícími  babyboomers  a  do-
savadní svět bořícími mileniály, o nichž 
bude řeč v některém z dalších dílů).

Příslušníci  generace  X  v  církvi  mo-
hou  být  přínosem  jednak  pro  svou 
pracovitost (ještě mají dost síly, a navíc 
mají  také  nabyté  zkušenosti),  stabilitu 
a  zejména  pro  mezigenerační  propo-
jení  starších  (v  jejichž  světě  vyrůstali 
a mohou jim lépe rozumět) a mladších 
(v jejichž světě se již adaptovali). Je tře-
ba pamatovat na skutečnost, že jsou vel-
mi pracovně vytíženi a hrozí zde riziko 
syndromu vyhoření, navíc se ještě mno-
zí starají o rodinu. S tím je třeba počítat 
při zapojování generace X do sborového 
života – rodina by neměla strádat z dů-
vodu  služby  v  církvi  (viz  1.  Timoteova 
5,8),  neboť  pak  by  (podobně  jako  oni 
sami)  i  jejich děti vyrůstali  „sami“. Od 
mladších  se  tato  generace  může  učit 
týmové  práci,  jelikož  sama  více  tíhne 
k  individualismu.  Jako  křesťané  žijící 
(zpravidla) v manželství a úplných rodi-
nách – což v této generaci již není pravi-
dlem – pak zástupci generace X mohou 
být pro své okolí živým příkladem Boží-
ho plánu pro člověka.

V kvízu tohoto čísla se zaměříme na 
modlitbu, která je jedním ze znaků vzta-
hu člověka s Bohem. Bůh touží po tom, 
aby modlitba byla více než jen soubor 
proseb a díků. V Bibli máme modlitby 
vyslyšené i nevyslyšené, u obou z nich 
je však zásadní, že člověk chce mlu-
vit s Bohem a obrací se k němu, nikoli 
k modlám nebo svým vlastním schop-
nostem. Odpovědi zasílejte na email on-
drej.simik@seznam.cz do 31. 07. 2022.

Otázky:
1. Jak se jmenovalo dítě, které Bůh za-

chránil před smrtí v poušti, i když 
ono samo se nemodlilo?

2.  Který  muž  se  modlil  za  své  dítě, 
ale  Bůh  jeho  modlitbu  nevyslyšel 
a dítě zemřelo?

3. Kolikrát a kdo se modlil za své zdra-
ví, ale  jeho modlitba nebyla vysly-
šena?

4. Jak se jmenoval muž, který se modlil 
na „místě jisté smrti, odkud se sám 
nemohl nikdy dostat“, ale Bůh jeho 
modlitbu  vyslyšel  a  jeho  život  za-
chránil?

5. Kterého judského krále až utrpení ve 
vězení, kde byl odveden jako zvíře 
na řetězu, přivedlo k modlitbě (po-
kořil  se  před  Bohem  a  volal  o  po-
moc) a poznání toho, že Hospodin 
je pravý Bůh?

6.  Jak  se  jmenoval  člověk,  kterému, 
přestože  byl  významným  Božím 
služebníkem,  Bůh  nedopřál  splně-
ní jeho „posledního“ přání? A o co 
tento člověk prosil?

7. Který muž se třikrát (před tím, než ze-
mřel) modlil o  to, aby nemusel spl-
nit úkol, který mu byl dán, ale jeho 
modlitba nebyla vyslyšena?

8. Kdo se modlil za svoji sestru i svého 
bratra, protože jim (z různých důvo-
dů) hrozila smrt?

9. Z jaké nemoci byl uzdraven po mod-
litbě  Publiův  otec,  když  se  za  něj 
modlil významný Boží služebník?

10.  Jak dlouho nezapršelo po modlitbě 
proroka, který nikdy nezemřel?

Správné odpovědi  
na kvíz 1/2022

1) 20 let (1. Samuelova 7,2)
2) Abíšaj, bratr  Jóabův,  syn Serújin  (2. 

Samuelova 23,13-18)
3) ničeho (Přísloví 13,4)
4) Zacheus (Lukáš 19,3-4)
5) apoštol Pavel (Filipským 1,23)
6) Sijón (Žalmy 132,13)
7) Jákob, Ráchel (Genesis 29,20-21)
8) Amasjáš (2. Paralipomenon 25,17-20)
9) Micheáš (Micheáš 7,1-2)
10)  jíst  s  učedníky  (velikonočního)  be-

ránka (Lukáš 22,15)

Na biblický kvíz z minulého čísla 
(1/2022) došly celkem 4 odpovědi – všem, 
kteří odpověděli, děkujeme! Správně na 
všech 10 otázek odpověděli: Martin Va-
něk (Kolín), Zlata Ďuricová (Modra). 
Gratulujeme a zasíláme drobný dárek.

Biblický kvíz
o modlitbě
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Znovu zapáliť OHEň
Vyhorenie alebo preťaženie sú pojmy, 

o ktorých počúvame stále častejšie a nevy-
hýbajú sa ani úprimným kresťanom. Sama 
som si takýmto životným obdobím prešla.

Človek by mal spozornieť, ak sa jeho 
únava nezmenšuje po zodpovedajúcom 
odpočinku.  Ak  napriek  veľkej  únave 
neprichádza  spánok.  Ak  začne 
vyhľadávať  samotu,  lebo  pobyt  medzi 
ľuďmi  mu  prináša  ešte  viac  únavy. 
Ak  stráca  energiu  postarať  sa  o svoje 
základné potreby alebo o svoj zovňajšok. 
Ak  nedokáže  zastaviť  tok  myšlienok 
a sústrediť  sa  na  prítomný  okamih, 
alebo naopak, ak myseľ pri zložitejších 
úlohách  úplne  zamrzne.  Alebo  ak 
prídu  zdravotné  ťažkosti  (žalúdočné, 
srdcové…),  ktoré  sa  objavia  vždy,  keď 
treba  vyriešiť  zložitejší  problém  alebo 
vykonať  trochu  náročnejšiu  prácu… 
V odborných článkoch nájdete aj zopár 
ďalších varovných signálov.

Príčiny únavy
Kedysi dávno som čítala jednu knihu 

o únave, ktorá mi poskytla veľa podne-
tov  na  premýšľanie. Autor  sa  zamýšľal 
nad  príčinou  únavy  alebo  vyhorenia: 
Môže  ísť  o  zdravotné  problémy,  ktoré 
dlhodobo  oberajú  organizmus  o  sily. 
Môže to byť dlhodobý pobyt v konflikt-
nom alebo negatívnom prostredí, alebo 
v prostredí, ktoré nie je pravdivé a lás-
kavé – v rodine, v zamestnaní, a občas 
sa  to  stáva aj v  spoločenstve veriacich. 
Môžeme  byť  vystavení  dlhodobej  frus-
trácii – nie  je nám umožnené pracovať 
efektívne a zmysluplne, na stole sa ko-
pia  neriešiteľné  požiadavky  nadriade-
ných, alebo naša práca nie je adekvátne 
ocenená  (nie  nutne  finančne).  Alebo 
nás postretnú traumatické životné uda-
losti, ktorých zvládnutie si tiež vyžiada 
veľa síl… a človeku pri tom všetkom už 
nezostáva  dostatok  energie  na  bežné 
každodenné úlohy.

Autor knihy kladie čitateľovi aj zopár 
ďalších otázok, ktoré si zaslúžia úprim-
né odpovede:

Nemáš vo svojom premýšľaní a konaní 
automaticky zaužívané nesprávne vzorce 
a postoje?

Nemáš skreslené predstavy o sebe sa-
mom, príliš vysoké očakávania alebo príliš 

nízku mienku?
Netráviš priveľa času pri neopodstatne-

ných obavách a starostiach?
Máš v živote činnosti, pre kto-

ré sa dokážeš nadchnúť, alebo sú 
v ňom len povinnosti?

Máš nastavený správny den-
ný rytmus, ktorý zodpovedná 
tvojim fyzickým a psychickým 
silám?

Nežiješ mimo svojej úlohy ale-
bo poslania, ktoré ti Boh na tejto 
zemi pripravil?

Dala  by  sa  k  nim  doplniť 
ešte  jedna  dôležitá  otázka: 
Nemáš skreslenú predstavu o sa-
motnom Bohu a o Jeho konaní?

Únava a jej pozitíva
Autor knihy poukázal aj na to, že úna-

va nemusí byť naším nepriateľom. Skôr 
naopak, môže nás viesť k užitočnej prá-
ci na sebe samom.

Únava môže byť výzvou ku zdravému 
striedaniu  činností.  Ak  sa  mi  pri  práci 
nedarí, telo ani myseľ sa nedokážu kon-
centrovať, možno je čas na chvíľu sa ve-
novať inej činnosti, na ktorú mi aktuál-
ne sily budú stačiť.

Únava  pomáha  filtrovať  veci.  Unave-
ný človek nezvládne robiť veľa vecí na-
raz, a tak je na mieste zoradiť si priority 
a venovať sa  tomu, čo  je v danej chvíli 
skutočne dôležité.

Únava  môže  viesť  k  prehodnoteniu 
motívov nášho konania. Ak ma nejaká 
činnosť príliš vyčerpáva a napriek tomu 
ju potrebujem vykonávať, zrejme je čas 
pohľadať ku nej nové motívy, ktoré mi 
dodajú viac sily.

Únava môže byť výzvou k revízii na-
šich vzťahov. Nelipnem na niekom ale-
bo niečom viac, ako je zdravé? Nebránia 
mi  takéto  vzťahy  pružne  reagovať  na 
dianie okolo mňa a na Božie volanie?

Únava nám pripomína dôležitosť od-
počinku. Obzvlášť pri dlhodobých pro-
jektoch je múdre plánovať si pravidelne 
dni, v ktorých sa danej aktivite venovať 
nebudem. Takto sa vyhnem preťaženiu 
a vopred plánovaný odpočinok mi dodá 
viac  síl,  lebo  si  ho  užijem  bez  zbytoč-
ných výčitiek svedomia.

Poznať a rešpektovať svoje 
hranice

Únava  nám  tiež  pomáha 
spoznávať naše hranice – fy-
zické,  psychické,  aj  duchov-
né – ktoré nám nastavil sám 
Boh.  Potrebujeme  sa  ich  na-
učiť  prijímať  a  správne  ko-
munikovať svojmu okoliu.

Jeden brat v Kristovi a zá-
roveň  odborník  v  psycholó-
gii, mi k tejto téme raz pove-
dal: „Musíš dávať ľuďom jasné 
odpovede. Ak budeš nerozhod-
ná, iní budú rozhodovať za 
teba.“ Rozhodnutia  druhých 
nebudú  vždy  v  môj  pros-
pech,  pretože  oni  nevidia 

moje súkromné okolnosti, ani moje hra-
nice, ak im nepodám jasné informácie.

Ak príde požiadavka na nejakú prácu, 
je fajn neodpovedať hneď, ale vyžiadať 
si  aspoň  trochu  času  na  premyslenie. 
Potrebujem sa pýtať Boha, koľko práce 
si ešte môžem nabrať, kde by sa dali uro-
biť  kompromisy  a  kedy  treba  povedať 
jasné „nie“. Spolu s odmietnutím práce 
alebo  hľadaním  kompromisu  treba  ve-
dieť aj jasne pomenovať dôvody: ak ide 
o  zdravotné  obmedzenia,  potrebujem 
ich  vedieť  stručne  a  zrozumiteľne  vy-
svetliť; ak mám už veľa iných povinnos-
tí, mala by som ich vedieť pomenovať…

Túto  radu  využívam  napríklad  v  za-
mestnaní.  Občas  ma  moji  nadriadení 
tlačia  k  práci,  ktorá  presahuje  moje 
zdravotné  možnosti.  Preto  som  sa  na-
učila stručne pomenovať môj zdravotný 
problém  a  dohodnúť  sa  na  pravidlách. 
Niektoré  typy  práce  musím  úplne  od-
mietnuť  a  pri  iných  sa  dá  urobiť  kom-
promis, napr. že sa v akútnom prípade 
k takejto práci presuniem, ale maximál-
ne na dva alebo  tri dni. Takto mám vo 
veciach  jasno  ja, aj môj zamestnávateľ. 
Ja sa nepreťažím a zamestnávateľovi po-
môžem v kritických chvíľach.

Podobne sa to dá uplatniť aj pri práci 
na Božom diele, v Cirkvi. Aj tu budeme 
efektívnejší a užitočnejší, ak sa budeme 
vedieť  dohodnúť  na  spôsobe  a  množ-
stve  práce,  ktorá  je  v  našich  silách. 
Spolu  s  tým  sa  musíme  učiť  delegovať 
prácu na druhých – dôverovať im, že to 
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s Božou pomocou zvládnu alebo im dať 
príležitosť,  aby  sa  dané  úlohy  naučili 
zvládať. Nikto z nás nemá v tomto po-
zemskom  tele  neobmedzené  možnosti, 
a ani sám Boh neočakáva, že jeden člo-
vek zvládne všetko. Veď preto nás spojil 
do jedného organizmu, aby sme sa vzá-
jomne dopĺňali. Ako píše apoštol Pavol: 
„Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.“ 
(1. Korinťanom 12,27)

Táto minca má však aj druhú stranu. 
Nie je to výzva k lenivosti alebo pohodl-
nosti. Pri strážení svojich hraníc nemám 
byť  príčinou,  že  sa  pre  moju  neochotu 
pracovať  nakoniec  preťaží  niekto  iný. 
Opäť  slová  apoštola  Pavla:  „Ale Boh 
usporiadal údy v tele, každý jeden z nich, 
tak, ako chcel.“ (1. Korinťanom 12,18) 
Máme  svoje  hranice  rešpektovať  tak, 
ako  nám  ich  stanovil  Boh  –  zbytočne 
neprekračovať, ani nepodliezať.

Dobíjať baterky
Únava nás tiež učí, že energiu nemož-

no  len rozdávať,  treba  ju aj dostatočne 
čerpať.  Tu  som  dostala  od  odborníka 
ďalšiu  cennú  radu: Stratená energia  sa 
najlepšie „dobíja“ pri činnostiach, ktoré 
človeka naozaj bavia a počas kvalitného 
spánku.

Každý si musí nájsť tie svoje záujmo-
vé činnosti, pre mňa je to napr. čítanie 
kníh  (keď  som  veľmi  unavená,  sú  to 
detské knihy), hudba, prechádzky v prí-
rode,  príjemne  strávený  čas  s  rodinou 
alebo priateľmi… alebo aj dobrovoľníc-

ka  činnosť,  ktorá  tiež  dokáže  človeka 
naplniť. Ako Božie dieťa viem, že hlav-
ným zdrojom životnej energie  je pobyt 
v  Božej  prítomnosti.  Preto  moje  „dobí-
jacie“ aktivity rada spájam s pohľadom 
na Boha: rada si prečítam knihy s biblic-
kými témami alebo inšpirujúce príbehy 
zo  života  Božích  služobníkov;  rada  si 
vypočujem  piesne,  hovoriace  o  Bohu; 
pri  prechádzkach  v  prírode  premýš-
ľam  o  krásnom  Božom  stvorení  alebo 
sa s Bohom v tichosti zhováram; pekné 
chvíle  s  rodinou a priateľmi  sú príleži-
tosťou k vďačnosti Bohu za týchto ľudí; 
aj moje dobrovoľnícke aktivity sú často 
prepletené so službou Bohu…

Nájsť  si  popri  každodenných  povin-
nostiach  čas  na  takéto  činnosti  býva 
niekedy ťažké. Môže sa stať, že človeku 
na to zostane možno 10-15 minút večer 
pred spaním, ale už  to dokáže pomôcť 
a oplatí sa o to zabojovať. Ono nejde ani 
tak o množstvo času, ktoré pri dobíjaní 
energie strávime, ako skôr o jeho kvali-
tu.

Mať záľubu v Božom slove 
a v modlitbe

Pre každé Božie dieťa  je samozrejme 
tou najcennejšou „dobíjacou“ aktivitou 
čítanie Biblie a modlitba. Vo svetle pred-
chádzajúcich slov mi bolo jasné, že aj tu 
potrebujem  urobiť  isté  zmeny.  Aby  to 
nebola rutina, občas aj trochu bez myš-
lienok, ale nech sú aj toto činnosti, kto-
ré ma naozaj bavia. Nech sa teším na to, 

čo si dnes v Biblii prečítam a o čom sa 
pozhováram  s  nebeských  Otcom.  Pisa-
teľ prvého Žalmu vedel, aké dôležité je 
venovať sa Božiemu slovu so skutočným 
záujmom: „Blahoslavený ten, kto… má 
záľubu v zákone Hospodina, o jeho zákone 
rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom za-
sadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva 
vo svojom čase, jeho lístie nevädne…“ (Žalm 
1,1-3)

Pomohlo mi, keď som si o Biblii prečí-
tala zopár doplňujúcich informácií, aby 
som lepšie porozumela, ako pristupovať 
k čítaniu  jednotlivých biblických kníh. 
Tiež  mi  pomáha,  keď  pri  čítaní  Biblie 
sledujem  nejakú  konkrétnu  tému,  nie-
kedy  si  robím  aj  drobné  poznámky, 
aby  som  nestratila  niť.  Takéto  čítanie 
mi  otvára  možnosti  objavovať  v  Biblii 
veci a  súvislosti, ktoré som si predtým 
nevšimla, a to mi prináša potešenie. Vy 
si určite nájdete vlastné spôsoby, ako sa 
na čítanie Biblie a modlitbu naozaj tešiť 
a čerpať pri nich novú energiu. Určite sa 
oplatí, trochu sa s tým ponamáhať.

Je tiež dobré stanoviť si na čítanie Bib-
lie a modlitbu pevný, pravidelný čas.  Ja 
som si  zvolila  ráno, pred odchodom do 
práce.  Nastavila  som  si  budík  o  30  mi-
nút skôr a toto ranné stíšenie mi pomá-
ha skrotiť moje myšlienky, aby sa hneď 
zrána nevrhli na starosti a problémy, ale 
najskôr  sa  zamerali  na  ten  najcennejší 
zdroj energie. Ako hovorí žalmista: „Hos-
podin… pred svitaním vstávam, o pomoc vo-
lám, na tvoje slovo čakám.“ (Žalm 119,147)
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Jana Čížová

Pokiaľ  to  zdravie  alebo  vzdialenosť 
dovolí,  je veľmi užitočné pestovať  číta-
nie Biblie a modlitbu aj v spoločenstve 
Cirkvi.  Jednotlivé  údy  potrebujú  trá-
viť  spoločný čas  so  zvyškom  tela. Tam 
môžu čerpať  energiu  trochu  iným spô-
sobom, ako doma vo svojej „komôrke“. 
Môžu  byť  povzbudzovaní  spoločnými 
modlitbami,  môžu  si  vypočuť  výklad 
biblických  textov  a  spoločne  sa  zdie-
ľať s osobnými skúsenosťami zo života 
viery.  Pri  spoločnom  slávení  Pamiatky 
Pánovej  si  môžu  jedinečným  spôso-
bom  pripomínať  svojho  Pána,  premýš-
ľať  o  Jeho  diele,  ďakovať  Mu  a  chváliť 
Ho. Návšteva spoločných zhromaždení 
by mala tiež patriť k veciam, ktoré nás 
bavia a prinášajú nám radosť. Ak to tak 
nie  je, možno  je  čas prehodnotiť motí-
vy,  kvôli  ktorým  tam  chodíme,  možno 
napraviť vzťahy, ktoré nám bránia tešiť 
sa na spoločné stretnutia, alebo sa jed-
noducho pýtať Pána, kde je chyba a ako 
s ňou naložiť…

Odpočinok v Božom náručí
Čo  sa  týka  kvalitného  spánku,  to  je 

pre mňa trochu ťažší oriešok. Musím sa 
naučiť, že spánkom sa čas nestráca, ale 
vďaka  nemu  sa  získavajú  sily  pre  ďal-
ší  deň.  Opäť  mi  prichádzajú  na  myseľ 
slová žalmistov, ktorí sa nebáli pokojne 

si ľahnúť a všetko ostatné nechali v Bo-
žích rukách: „Ľahnem si, zaspím a prebu-
dím sa, lebo Hospodin ma podoprie.“ (Žalm 
3,6) „V pokoji si ľahnem a zaspím, lebo len 
ty sám, Hospodin, dávaš bezpečný príby-
tok.“ (Žalm 4,9) „Tvoj je deň, tvoja je i noc.“ 
(Žalm 74,16) „Márne zavčasu vstávate, ne-
skoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej ná-
mahy; on [Hospodin] zatiaľ svojmu milému 
dáva spánok.“ (Žalm 127,2)

Pomáha mi, keď si večer pred spaním 
trochu zrekapitulujem deň. Poďakujem 
Bohu za všetko, čo nám dal, v čom nám 
pomohol a poprosím o odpustenie všet-
kého, čo som pokazila. Večerná modlit-
ba  pomáha  zatvoriť  dvere  za  prežitým 
dňom, odovzdať ho do Božích rúk a ot-
voriť dvere nočnému odpočinku.

Na istý čas som potrebovala aj pomoc 
liekov,  ktoré  mi  opäť  nastavili  správne 
striedanie  spánku  a  bdenia.  Verím,  že 
Boh dal ľuďom múdrosť, aby si vedeli aj 
takýmto spôsobom pomôcť. Ak sa také-
to lieky užívajú pod dohľadom odborní-
ka, a ak je návšteva odborníka podopre-
tá modlitbami a poradou s Bohom.

Pre Boha nič nie je nemožné
Tento článok určite nevyčerpal všetky 

možné  príčiny  a  spôsoby  práce  s  úna-
vou.  Ale  snáď  poskytol  aspoň  zopár 
podnetov k hľadaniu cesty z bludného 

kruhu  preťaženia  alebo  úplného  vyho-
renia.

Treba počítať s  tým, že urobiť  takéto 
zmeny v živote je beh na trochu dlhšiu 
trať.  Sú  dni,  kedy  to  ide  ľahšie  a  sú  aj 
také,  kedy  sa  mi  vôbec  nedarí.  Vtedy 
mi veľmi pomáha myslieť nielen na to, 
čo  treba  robiť,  ale  hlavne  pre  koho  to 
robím: aby som tu vládala byť pre rodi-
nu a blízkych, pre Cirkev, a pre môjho 
nebeského Otca, aby som mohla byť čo 
najdlhšie užitočná v Jeho službách.

Zároveň si pripomínam, že neúspech 
neznamená, že je čas vzdať to. Ak robím 
vo svojom živote zmeny pod Božím ve-
dením, môj dnešný neúspech znamená 
iba toľko, že na to potrebujem viac času, 
viac  trpezlivosti  a  hlavne  viac  dôvery 
Bohu. Lebo pre Boha nič nie je nemož-
né.

Boh môže zapáliť oheň aj tam, kde na 
to vôbec nie sú podmienky, ako to uro-
bil pri Eliášovi (1. Kráľov 18,31-39). Pre 
Neho nie je problém udržiavať zapálený 
oheň  tak, aby nespálil  srdce, v ktorom 
horí. Predviedol  to Mojžišovi na horia-
com  kríku  (Exodus  3,1-2)  a  neskôr  to 
dokázal  aj  v  Mojžišovom  živote,  ktorý 
dlhé  roky, napriek  rôznym problémom 
a zlyhaniam, verne slúžil Božiemu ľudu.
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mira šTěPán

Mezi dětmi je docela časté, že se jako 
sourozenci nejen často škádlívají, ale 
mají se i velmi rádi. Sourozenectví je 
více než přátelství a pokud tento vztah 
v dospělosti nezničí  hádky  o majetek, 
pozůstalosti  a podobně,  je  to  zkrátka 
pevný  vztah  na  celý  život.  Rodinu, 
rodiče,  ani  sourozence  ze  svého  života 
jen  tak  nevymažeme  a cítíme  s těmito 
lidmi  jakousi  sounáležitost  a spojení. 
Tento vztah a spojení je budováno tím, 
že  jsme  se  narodili  do  tohoto  světa 
a musíme  vedle  těchto  lidí  nějaký  čas 
života  žít  a vzájemné  vztahy  formovat 
a rozvíjet.  My  křesťané  jsme  se 
však nenarodili  pouze  do  tohoto  světa 
ze  své  matky,  my  jsme  se  narodili po-
druhé přímo do Boží rodiny, a i zde 
je kladen důraz na správné vztahy. Je 
potřeba si uvědomit, že sourozenectví 
v Kristu přesahuje život na tomto světě, 
toto sourozenectví bude trvat na věč-
nosti.

Říká-li kdo: „Miluji Boha“, ale 
přitom nenávidí svého bratra, 

je lhář. Kdo totiž nemiluje svého 
bratra, kterého vidí, jak může 

milovat Boha, kterého nevidí? A toto 
nám on přikázal: aby ten, kdo miluje 

Boha, miloval i svého bratra. (1. 
Janův 4,20-21).

Sourozenectví  v  Kristu  nevyplývá 
z  lidského  pokrevního  svazku,  nýbrž 
je  tvořeno přímo krví  samotného Kris-
ta, který  ji prolil  za naše hříchy a spo-
jil  nás  tak  v  duchovní  sourozenectví, 
které  je  velmi  vzácné.  Výše  uvedené 
verše z prvního listu Janova nám jasně 
ukazují  jednoduché  pravdy  a  principy. 
Kristovi sourozenci by se měli mít rádi, 
tedy nejenom rádi, měli by se dokonce 
milovat  navzájem.  Pokud  dnes  navště-
vujeme  sbor  proto,  že  se  domníváme, 
že milujeme Boha, a přitom nemilujeme 
své bratry a sestry, je něco špatně. Měli 
bychom si uvědomit, že v tomto přípa-
dě sami sobě něco nalháváme.

Kdo  přeci  miluje  opravdově  Boha, 
bude milovat  i své duchovní sourozen-
ce, ve kterých přebývá náš Pán a kteří 
se postupně mění k Jeho obrazu. V tom-

to světě je zcela normální, že k sobě lidé 
inklinují pouze v tom případě, jsou-li si 
navzájem  sympatičtí.  Pokud  projevují 
určité antipatie, raději se drží pěkně da-
leko od sebe a snaží se sobě navzájem 
vyhýbat. Tak by tomu však v těle Kris-
tově  být  nemělo. Měli bychom zahodit 
všechny  ty sympatie a antipatie a měli 
bychom  se  učit  navzájem  milovat.  Je 
jednoduché milovat člověka, který nám 
připadá hezký a který má podobné ná-
zory jako my, ale je to o dost těžší, po-
kud tomu tak není.

V  těle  Kristově  nejde  o  vzhled  a  ná-
zory.  V  těle  Kristově  jde  hlavně  o  lás-
ku a pokoj. Člověk nemůže být naivní 
a očekávat  to, že se ve větších sborech 
budou všichni perfektně znát, neustále 
se navštěvovat, že bude každý s každým 
prožívat  silné  zážitky.  To  je  nereálné, 
a i kdyby tomu tak bylo, byly by to pou-
ze podmínky k lásce. Já se však domní-
vám, že my žádné podmínky nepotřebu-
jeme a máme se mít rádi navzájem zcela 
automaticky  jen  z  jediného  důvodu, 

protože jsme všichni spojeni Ježíšem.
Jan  ve  svém  listu  prezentuje  přiká-

zání  Ježíše,  aby  ten,  kdo  miluje  Boha, 
miloval  i  svého  bratra.  Bůh  však  není 
naivní  a  určitě  po  nás  nechce  přetvář-
ku a pokrytectví, abychom se měli rádi 
jen  tak naoko, protože nám to zkrátka 
někdo přikazuje. Bůh moc dobře ví, že 
pokud  Ho  opravdu  milujeme,  budeme 
milovat  i  to, co z něj vzešlo,  tedy další 
Boží děti. Domnívám se také, že každý 
z nás máme v této věci jakousi zvláštní 
zodpovědnost, kterou popisují jiné listy 
v Novém zákoně. I křesťan může chodit 
neustále pouze v těle, a to samozřejmě 
přináší  to,  že  se  pak  řídí  sympatiemi, 
antipatiemi,  vyhledává  stejné  názory, 
odsuzuje, sváří se. My však máme tou-
žit  chodit  ne  v  těle,  ale  v  Duchu.  Poté 
se  dokážeme  přenést  přes  všechny  ty 
maličkosti a dokážeme žít v opravdové 
lásce a pokoji se svými duchovními sou-
rozenci.

Bratrská 
láska
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svědectví

dáša němcová

Boty
– svědek Boží moci

Ahoj!  Jmenuji  se Dáša a  jsem dob-
rovolníkem  v  Komunitním  centru 
Mojská  v  Českém  Těšíně.  Mé  dobro-
volnictví začalo v roce 2011. Do mého 
života  tím  vstoupilo  mnoho  skvělých 
lidí a jsem za to vděčná.

Dostalo  se  mi  nabídky  podělit  se 
s  Vámi  o  mé  svědectví.  Pro  někoho 
náhoda,  pro  mě  to  byl  dar  a  zázrak. 
Každý  máme  ve  svém  životě  nějaké 
překážky a trápení. Bylo zimní období 
a já se trápila tím, že jsem neměla boty 
na zimu. Říkala jsem si, že kvalitnější 
zimní boty si nemůžu dovolit. Trápilo 
mě to a jediný, kdo to věděl, byl Bůh. Když jsem šla spát, neměla jsem 
ani tušení o tom, co by mohlo další den následovat. Vzbudila jsem se, 
provedla ranní rutina a pak jsem chtěla něco vyřídit na ÚP. Otevřela 
jsem dveře a za dveřmi bylo něco, co jsem opravdu nečekala - zimní 
boty. ☺ Byla jsem v šoku a hned jsem šla za dcerou, ukázat jí, co mi 
Bůh nechal za dveřmi.

My lidé se často obáváme. Co bude? Budeme mít co jíst, co si ob-
léct  atd.  Přitom  Bůh  ví  nejlépe,  co  potřebujeme.  Ať  už  jde  o  malé 
nebo velké zázraky, pořád je to něco, díky čemuž víme, že Bůh v na-
šem životě koná a vidí nám do srdce. Večer, když jsem šla spát, jsem 
Bohu děkovala za boty a svěřila se mu, že boty jsou super a jsem za 
ně vděčná, akorát je mi v nich zima. To, co následovalo další den, bylo 
neuvěřitelné. Opět jsem otevřela dveře a za dveřmi další boty. Tento-
krát byl uvnitř kožíšek. Ta radost a vděčnost nešla a ani nejde popsat.

Bůh je dobrý!

mira šTěPán

Dnes  existuje  nespočet  filmových  doku-
mentů o různých kulturách, které žily na této 
planetě  ať  už  primitivním  či  docela  vyspělým 
způsobem života.  Tyto kultury měly úplně jiné 
hodnoty,  než  dnešní  lidé,  ale  měly  také    jiné 
formy náboženství, než je dnes běžné. Nevěřící 
člověk by mohl nejspíše nabýt dojmu, že i ná-
boženství  mělo  spolu  s  vývojem  kultur  člově-
ka na světě svůj vývoj. Lidé přešli od uctívání 
různých zvířat jako bohů až k dnešním formám 
náboženství.  Jenže  věřící  lidé,  kteří  znají  Pís-
mo, jasně vědí, že je to úplně jinak.

Myslili si o sobě, že jsou mudrci, a zatím 
se z nich stali blázni, když zaměnili 

vznešeného nesmrtelného Boha za pouhé 
vyobrazení smrtelného člověka, ptáků, 

čtyřnožců a plazů.  
(Římanům 1, 22-23)

V  opravdovém  poznání  živého  Boha  v  ději-
nách  lidstva nikdy nebyl žádný vývoj. Bůh  tu 
byl před stvořením lidí a je s nimi celé dějiny. 
Kdo  opravdově  toužil  poznat  Boha,  tomu  se 
Bůh  poznat  dal.  Jenže  ne  všichni  lidé  takto 
opravdově toužili a proto vznikaly různé zámě-
ny. Jak se píše ve verši výše, chtěli se stát zkrát-
ka  moudrými  mudrci,  kteří  si  vytvoří  vlastní 
bohy,  ale  Bůh  to  viděl  spíše  jako  bláznovství, 
když vkládali důvěru do něčeho jiného, než do 
Něj samotného. 

Bylo by hezké a zároveň naivní domnívat se, 
že to, co dnes čteme v listu Římanům, je jaká-
si vzpomínka,  jak to měli  lidé na této planetě 
dříve.  Problém,  který  je  tam  popsán,  je  pro-
blémem každého člověka i v dnešní době, a to 
samozřejmě i člověka věřícího. Peníze, kariéra, 
sobectví, postavení ve společnosti  a kdo ví, ko-
lik dalších takzvaných bohů si dneska ještě vy-
tváříme a sloužíme jim namísto opravdovému 
Bohu. Kolik lidí se dnes jako blázniví mudrco-
vé pouští do překrucování Písma a jejich učení 
či služba je jim nad opravdového Boha.   Není 
se  čemu divit. Pýcha v dějinách  lidstva napá-
chala tolik škody, především ve vztahu člověka 
a Boha. Pýcha v člověku způsobuje to, že se ne-
chce pokořit a potom si vytváří své bohy, kte-
ré mu vyhovují. Kéž bychom se uměli pokořit, 
přestali s tímto blázněním a přestali zaměňovat 
pravého Boha za bezvýznamné cetky. To bych 
nám, milí bratři a sestry, ze srdce přál.

Záměna
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úvaha

Jana Čížová

Keď som sa prvýkrát pokúšala vo 
svojom živote urobiť trochu väčšie zme-
ny, jeden brat v Kristovi mi položil dôle-
žitú otázku, ktorá mi odvtedy už veľa-
krát pomohla.

Sústreď sa na pozitíva
Najskôr  sme  sa  pozhovárali  o  tom, 

ktoré veci  v mojom živote  sa mi nepá-
čia  alebo  nefungujú  správne.  Pomohol 
mi  trochu si ujasniť a pomenovať, pre-
čo potrebujem vo svojom živote zmenu. 
A potom sa ma spýtal: „Ak by si mohla 
odstrániť zo života veci, ktoré tam ne-
chceš mať, čo by si dala na ich miesto?“ 

Touto  otázkou  presmeroval  môj  po-
hľad z negatív na pozitíva. Spočiatku to 
nešlo ľahko, pod váhou všetkých nega-
tív, ktoré sa mi v mojom živote nepáčili 
a trápili ma, bolo ťažké myslieť na niečo 
pozitívne voľakde v budúcnosti. No po-
stupne  som  predsa  len  začala  premýš-
ľať, čo pekné a dobré by som raz chcela 
vo  svojom  živote  mať.  Neskôr  sa  táto 
snaha  dostala  aj  do  mojich  modlitieb. 
Začala som sa pýtať nielen seba, ale aj 
môjho Pána, aké veci, činnosti, hodno-

ty by chcel v mojom živote vidieť. Ako 
som  ich  jednu  po  druhej  objavovala, 
začala som si ich skúšať aj v praxi, spo-
čiatku len tak, nezáväzne... Až s odstu-
pom  času  som  si  uvedomila,  že  tieto 
nové  veci  začali  automaticky  vytláčať 
z môjho života to staré, negatívne, pre-
tože naň už nezostávalo dosť miesta.

Sme stvorení pre plnosť
My  ľudia  nedokážeme  žiť  vo  vákuu 

alebo s vákuom v srdci. Ak sa chceme 
niečoho  zbaviť,  potrebujeme  to  niečím 
iným  nahradiť.  Niekto  raz  múdro  po-
znamenal: ľudia nedokážu nekonať, ale 
len konať niečo iné. To sa netýka len fy-
zickej činnosti, ale aj našej mysle a na-
šich postojov. 

Myslím, že presne takto nás náš Boh 
stvoril, pretože On sám takto s nami za-
obchádza. Nestačilo Mu zbaviť nás sta-
rého, kamenného srdca, ale jeho miesto 
okamžite  vypĺňa  srdcom  novým.  Preto 
ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. 
Staré veci pominuli, nastali nové. (2Kor 
5,17)

Pán Ježiš hovorí, že nový život, kto-
rý nám prináša, nám dáva v hojnosti 
(Jn 10,10). Nechce, aby v našich živo-
toch  zostávali  nevyplnené,  prázdne 
miesta. 

Aj o každodennom praktickom živo-
te si v Biblii nie raz čítame, že nestačí 
len  niečo  odložiť,  ale  treba  si  aj  niečo 
iné miesto toho vziať. Napríklad slová 
apoštola Pavla: Zlodej nech už nekradne, 
ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami 
zarába, aby sa mal o čo rozdeliť s núdznym. 
Nech z vašich úst nevyjde nijaké zlé slovo, 
ale iba dobré, na budovanie, kde treba, aby 
počúvajúcim prinášalo milosť... Odhoďte 
každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik a rú-
hanie so všetkou zlobou. A buďte k sebe 
dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, 
ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. (Ef 4) 
Zhoďte zo seba všetko: hnev, rozhorčenie, 
zlobu, rúhanie, necudné reči zo svojich 
úst. Neluhajte si navzájom... Ako vyvolení 
Boží, svätí a milovaní, oblečte si milosrdný 
súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpe-
zlivosť, navzájom sa znášajte a odpúšťajte 
si... (Kol 3).

Stvorení pre plnosť
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rozhovor

Ako predísť 
vyhoreniu

Skúsenosť zo študijného voľna
Ako by si sa predstavil čitateľom Ži-

vého slova?
Volám sa Ján Máhrik, ale skoro všetci 

mi hovoria  Janči. Som otec dvoch detí, 
manželka  je  učiteľka.  Hoci  som  vyštu-
doval  informatiku, pracujem ako kaza-
teľ. Trochu som sa venoval počítačovej 
grafike a dizajnu webov, ale 4  roky po 
škole  som  vnímal,  že  Pán  Boh  ma  ve-
die  iným  smerom  –  pracovať  v  cirkvi. 
Nastúpil  som  na  vikariát,  potom  som 
sa  stal  kazateľom,  ktorý  zakladá  nové 
cirkevné  zbory.  V  Žiline  sme  založili 
zbor Cirkvi bratskej Za kostolom.  Moje 
hobby je hudba, rád čítam knihy, hoci v 
rodine s deťmi je to ťažšie ako predtým, 
a rád mám dobré jedlo.

Čo sa  týka  toho cirkevného pozadia, 
od 18 rokov som bol vedúcim mládeže 
na lokálnej úrovni aj národnej. Rozbeh-
li sme Úniu detí, dorastu a mládeže   v 
rámci Cirkvi bratskej. Organizovali sme 
rôzne  konferencie,  školenia  pre  vedú-
cich mládeže,  letné  tábory. V rámci  lo-
kálnej práce v CB Žilina sme sa zame-
rali na misijný projekt Escapeclub. Bol 
to nízkoprahový klub, kde naša mládež 
mohla slúžiť potrebám mladých Žilinča-
nov. Bola to vlastne misia medzi mláde-
žou. Neskôr sme si začali klásť otázku, 
ako  je  možné  robiť  niečo  s  podobným 
zámerom  medzi  strednou  generáciou-
alebo rodinami… a odpoveďou pre nás 
bolo založenie nového zboru.

Spomenul si zakladanie zborov v 
množnom čísle. Si zapojený v nejakej 
širšej štruktúre, ktorá sa tomu venuje?

Áno.  Je  to  taká  teologická  či  filozo-
fická  otázka:  „Čo  vlastne  v  tejto  chvíli 
robím?“ Založili sme zbor Za kostolom, 
a  bodka,  alebo  sme  začali  niečo  syste-
matické, t. j. zakladať viac takých spolo-
čenstiev? Verím, že úloha, ktorú máme, 
je  zakladať  zbory.  Máme  otvorené  oči, 
zapnuté  radary,  a  keď  sa  niekde  niečo 
šuchne, chceme to podporiť.

Rada  Cirkvi  bratskej  má  svoje  odbo-
ry,  ktoré  jej  pomáhajú  v  starostlivosti 
o  rôzne  aspekty  cirkevného  života.  A 

keďže  časť  vízie  CB  je  zakladať  nové 
zbory, Rada si zriadila pracovnú skupi-
nu PLANt.sk,  ktorá to napomáha.

Keby bolo cieľom iba založiť zbor,  to 
sme už urobili, a potom by sme už mali 
len pracovať na jeho prežití. Ale keďže 
hovoríme,  že  chceme  zakladať  zbory, 
vieme, že nie sme na konci, ale ten pro-
ces  ide  ďalej.  A  to  nastavuje  myslenie 
celého  spoločenstva,  keď  rozmýšľame, 
čomu dáme svoj čas, svoju energiu, do 
čoho pôjdu naše peniaze,  čim sa chce-
me zaoberať v staršovstve… Nechceme, 
aby  sa  zbor  uzavrel  dovnútra,  že  si  ži-
jeme  len  sami  sebou.  Chceme  ísť  von, 
zakladať nové zbory. A pokojne pomô-
žeme  založiť  zbor  aj  cez  pol  republiky 
niekde inde, len hlavne nech sa to deje.

Niektorí ľudia ťa poznajú cez podcast 
Zabudnuté cesty. Môžeš o tom niečo po-
vedať?

Vzniklo to ako taký experiment. José 
CalvoAguilar  a  ja  sme  sa  chceli  roz-
právať  len  tak  ako  kolegovia  kazatelia 
alebo kamaráti o veciach, ktoré nás ba-
via, a zároveň to nahrávať s  tým, že  to 
zverejníme ako podcast a kto chce, ten 
sa pridá do našich rozhovorov.  Mysleli 
sme si, že tam bude nejakých 20 ľudí a 
to stačí, budeme si fandiť a budeme sa 
rozprávať o našich témach. Nakoniec to 
nabralo veľmi rýchle obrátky a nedávno 
sme  dostali  ocenenie  Kresťanský  pod-
cast  roka  v  rámci  Česka  a  Slovenska. 
Takže to ďaleko presiahlo naše pôvodné 
zámery.

Okrem podcastu, ktorý sa dá počúvať, 
vyšli dve knihy, čo ma vedie k otázke: 
Čím to je, že ste takí tvoriví a inovatív-
ni? Máte toľko času…?

Keď  už  do  niečoho  investujeme  čas, 
snažíme  sa  znásobiť  ten  efekt  tým,  že 
pridaním nejakého malého úsilia vznik-
ne  ďalšia  vec.    My  tak  či  tak  čítame 
knihy  a  píšeme  kázne,  čo  zaberie  asi 
10  hodín  prípravy.  Keď  kázeň  trvá  ne-
jakých  30-40  minút,  máme  k  nej  toho 
pripraveného  a  naštudovaného  veľmi 
veľa.  Takže  pre  nás  už  natočenie  pod-
castu  neznamenátakmer  žiadnu  doda-

točnú  prípravu.  Iba  prídeme,  zapneme 
mikrofón a nahráme to. Niektorí autori 
svoje podcasty veľmi „fabrikujú“, striha-
jú a upravujú; my to dávame nasurovo, 
čo zaberie minimum času. Tým pádom, 
hoci  je  tam veľa nedokonalostí,  jednou 
hodinou,  ktorú  tomu  venujeme,  veľmi 
znásobíme ten efekt, lebo „surovina“ či 
„polotovar“ ku kázni už existuje.

A s písaním knihy je to o tom istom. 
Do  kníh  sme  nedali  takmer  nič,  čo  by 
sme už nemali v kázňach alebo v pod-
caste. Postup bol: kázeň – podcast – kni-
ha.

Jedna z tém, ktorým sa venuješ, je pro-
blematika vyhorenia, ktorá je nosnou 
témou tohto čísla časopisu. Čo ťa k tejto 
téme priviedlo?

Je to aktuálna téma najmä po pandé-
mii. Časopis ChristianityToday zverejnil 
prieskum, podľa ktorého takmer polovi-
ca kazateľov zvažuje odchod z aktívnej 
služby. Zistil som, že aj naši kazatelia sú 
na  tom podobne. Hoci  tie  štatistiky  sú 
z Ameriky,  realita v Čechách a na Slo-
vensku je podobná. Nedávno „vyhorel“ 
a  odišiel  z  aktívnej  služby  jeden  môj 
blízky kamarát a viem o niektorých ďal-
ších v Československu, ktorí sú na tom 
podobne. Takže pre mňa to bola veľmi 
osobná  motivácia:  čo  ja  s  tým  môžem 
urobiť,  ako  v  tom  môžem  pomôcť  cir-
kvi?

Príležitosťou k tomu bolo, keď sa mi 
začal sabatikal  – alebo „študijné voľno“, 
ako to voláme my v CB. Je to niečo, na 
čo  mám  ako  kazateľ  nárok  –  zobrať  si 
každých  5  rokov  3  mesiace  na  to,  aby 
som  naštudoval  nejakú  problematiku 
alebo absolvoval nejaké vzdelávanie. A 
tak som si vybral možnosť študovať nie-
čo aktuálne a praktické, čo pomôže mne 
do  budúcna  a  pomôže  snáď  aj  mojim 
kolegom a cirkvi ako takej.

Čo je vlastne to vyhorenie? Má nejakú 
odbornú definíciu? 

Už samotný ten pojem je dosť suges-
tívny:  človek  si  domyslí,  o  čo  asi  ide… 
Vyhorenie nie je nejaká oficiálna lekár-
ska diagnóza; podobne ako „psychické 
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rozhovor

zrútenie“ (mentalbreakdown); človek sa 
psychicky zrúti, dá sa to pozorovať, ale 
nie je to exaktne definované. Taktiež sa 
stane, že ľudia „vyhoria“, má to nejaké 
príznaky, ale nemáme to presne zadefi-
nované. Človek sa  „preklopí“ cez neja-
kú pomyselnú vnútornú čiaru, a preja-
via  sa  na  ňom  príznaky,  ktoré  typicky 
pripisujeme „vyhoreniu“.

Čo sú tie príznaky? Môže sa človek 
sám podľa nich nejako diagnostikovať?

Príznaky sú rôzne. Neriešené vyhore-
nie  smeruje  ku  klinickej  depresii,  keď 
je človek v takom stave, že ráno ani ne-
vstane  z  postele,  nemá  chuť  vôbec  do 
ničoho. Ale tomu predchádza niekoľko 
vecí, čo možno pozorovať: napríklad ne-
spavosť, výkyvy nálad, človek je nieke-
dy letargický, apatický, inokedy emotív-
ny, rozplače sa, je vyčerpaný, nervózny, 
môže zažiť panický atak, nebaví ho prá-
ca, ktorá ho doteraz bavila. Kým človek 
tieto znaky pozoruje, môže s tým niečo 
robiť; keď sa to zlomí a nevie s tým už 
nič robiť, vtedy hovoríme, že „vyhorel“.

Spomenul si, že sa s tým stretávaš v 
cirkevnom prostredí. Znamená to, že 
pastori či kazatelia sú nejakou zvlášť 
ohrozenou skupinou? A ak oni, tak kto 
ešte?

Kazatelia  a  pastori  sú  len  podskupi-
nou; ja sa na ňu zameriavam, lebo som 
z  toho prostredia a  rád by som pocho-
pil  špecifické  charakteristikyvyhore-
nia  v  tejto  profesii.  Ale  tých  skupín  je 
samozrejme  viac.  Prvýkrát  sa  ten  jav 
vraj pozoroval a hovorilo sa o ňom pri 
zdravotných  sestrách  počas  svetovej 
vojny, ktorým zomierali veľké množstvá 
pacientov. Dalo by sa to pozorovať aj v 
dávnejšej minulosti, len tie slová sa tak 
nepoužívali.

Hrozí  to  všetkým  ľuďom,  ktorí  pra-
cujú  s  ľuďmi,  tzv.  „pomáhajúcim  pro-
fesiám“;  ľuďom,  ktorí  pracujú  veľa  so 
súcitom a emočne sú angažovaní v tom, 
čo  robia:  učitelia,  lekári,  sociálni  pra-
covníci, cirkevní pracovníci, manažéri v 
biznise atď.

Kde sa o tom dá dozvedieť viac?
Dosť  veľa  sa  tým  zaoberá  projekt 

Nevyhorení,    ktorý  podporuje  Forbes 
Slovensko. Napísali aj knihu s tým náz-
vom.  Tých  zdrojov  o  vyhorení  je  dosť; 
to, čo nie je na Slovensku spracované, je 
vyhorenie kazateľov. Každá profesia má 
totiž svoje špecifiká. Vyhorieť ako lekár, 
vyhorieť ako učiteľ a vyhorieť ako kaza-
teľ – to sú tri rôzne príbehy.

Dá sa čakať, že aj z tvojho študijného 

voľna bude nejaký výstup k dispozícii 
ľuďom, čo sa o to zaujímajú?

Áno, bude a mal by adresovať tri cie-
le.  Po  prvé,mal  pomôcť  jednotlivcom, 
ktorých sa to týka, urobiť si hodnotenie 
samého seba a všímať si možné prízna-
ky  a  nastaviť  si  svoj  vnútorný  systém. 
Po druhé, pomôcť cirkvi, tým, čo vedia 
ovplyvniť cirkev ako systém, ako orga-
nizmus, vytvoriť a udržiavať zdravé pro-
stredie pre prácu kazateľa. A po tretie, 
chcem, aby  to pomohlo  rodinám kaza-
teľov a staršovstvám, tomu najužšiemu 
kruhu ľudí, ktorí sú blízko, rozumieť tej-
to problematike a správnym spôsobom 
sa angažovať. Ak bude výstupom neja-
ký zošit, zavesím ho na naše podcasto-
vé  stránky. Alebo  je možné napísať na 
zakostolom@gmail.com  a  záujemcom 
odpíšem.

Z čoho si pri svojom výskume čerpal a 
k čomu si prišiel?

Kombinoval som čítanie kníh a rozho-
vory s ľuďmi. A jedna z vecí, čo opako-
vane  vyvstávala  ako  vplyvný  faktor,  je 
kvalita  vzťahov  naokolo,  kvalita  tímu, 
kvalita  spoločenstva.  To  je  systémová 
vec: ako dobre vieme kazateľovi vytvo-
riť zdravé prostredie. Druhým faktorom 
je,  ako  si  ten  kazateľ  vie  oddýchnuť. 
Niekedy to vyhorenie nie je tým, že ro-

bím veľa, ale že neoddychujem kvalitne. 
Niektorí kazatelia majú dokonca výčit-
ky  svedomia z  toho,  že by si mali uro-
biť čo i len jediný deň voľna – a pritom 
všetci  pracujúci  ľudia  majú  týždenne 
dva dni na odpočinok od zamestnania. 
Dobre  oddychovať,  to  nie  je  sebecké, 
tak  to  musí  ten  kazateľ  chápať.  Starať 
sa o svoje  telo, o zdravie. On má niesť 
evanjelium do celého sveta, ale nesieme 
ho v tejto schránke a keď tá skolabuje, 
je problém.

A zároveň  je  to  systémová vec. Lebo 
cirkev tlieska workoholikom. Keď kaza-
teľ  pracuje  do  úmoru,  zanedbáva  rodi-
nu,  neberie  si  dovolenku,  zatlieskame 
mu, aký je obetavý a pritom by sme ho 
mali  aj  láskavo  pokarhať.  EugenePe-
terson  hovorieval  svojmu  staršovstvu: 
„Bratia, v nedeľu som vaším pastorom, 
ale v pondelok ste vy mojimi pastiermi 
a  musíte  dohliadnuť  na  to,  aby  som  si 
odpočinul.“

Keď si ty začínal svoj sabatikal, bolo 
primárnym cieľom urobiť si dobre na 
duši, oddýchnuť si, alebo bolo cieľom 
dodať na konci nejaký produkt? Dá sa 
to skĺbiť, že oddychuješ a zároveň niečo 
tvoríš?

Oficiálne  to  je  študijné  voľno,  takže 
by  som mal  študovať.  A ďalej už  je na 

Janči Máhrik: Ako predísť vyhoreniu
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tí, aby věřící lidé v této době narůstající 
bezbožnosti se nedali strhnout proudem 
světa a neusnuli. Mnozí čtenáři vyjádřili 
přání, aby se nějakým způsobem mohly 

dále šířit některé požehnané myšlenky 
ze  švýcarských  časopisů.  Proto  se  re-

rozhovor / nabídka knih

s JanČim máHrikom 
sa ZHováral PeTer koZár

dohode so staršovstvom, ako si to nasta-
víme. Mňa vyslovene baví naštudovať si 
nejakú problematiku a  spracovať  z nej 
materiál, pre mňa  to  je oddych. Nie  je 
to ten klasický sabatikal ako inštitút, že 
niekto by mi zaplatil a daroval 3 mesia-
ce  ničnerobenia,  že  by  som  chodil  na 
hory a na pláž  a odpočíval. Nebolo by 
to od veci, keby sme to mali… Ale aj v 
tomto  modeli  sa  mení  to,  na  čom  pra-
cujem a ako trávim svoj pracovný deň. 
Takže  som  nemusel  chodiť  na  porady, 
nemusel  som sa pripravovať na kázne, 
nemusel  som  sa  stretávať  s  ľuďmi,  bol 
som vo svojom mini študijnom svete.

Bol si v tom čase aj v zahraničí. Je aj 
toto prínosom, že človek zmení svoje 
prostredie a je vystavený iným vply-
vom?

Áno,  to  má  obrovský  prínos.  Je  celá 
veda okolo toho, ako má človek stráviť 
svoj sabatikal. Niektorí robia tú chybu, 
že  na  dva  mesiace  iba  vypnú  a  nero-
bia  nič.  Ale  tie  mesiace  ubehnú  veľmi 
rýchlo,  a  človek  z  toho  nič  nevyťaží  a 
nakoniec  je  sklamaný.  Ja  som  mal  na 
to prípravu. Musel som ľudí okolo seba 
pripraviť na to, že tam nebudem, nájsť 
si za seba náhradu, pripraviť si harmo-
nogram.

Iní ľudia, čo tým prešli, ma varovali, že 
sa mám pripraviť na to, že prvé dva týž-
dne ma „vypne“. Skončí sa ten stres, ten 
kolobeh náhle utne a vtedy je dobré byť 

Ján osTrolucký

V  roce  2021  skončilo  vydávání  ča-
sopisu  Volání  uprostřed  noci.  V  něm 
byly  zveřejňovány  vybrané  články  ze 
švýcarských  časopisů  Mitternachtsruf 
a  Nachrichten aus Israel.  Název  časo-
pisu  vznikl  podle  podobenství  Pána 
Ježíše  o  deseti  družičkách  (Mt  25).  Ty 
čekaly na příchod ženicha, aby se s ním 
mohly  zúčastnit  jeho  svatby.  Podoben-
ství připomíná Kristově církvi, která  je 
nevěstou Pána Ježíše, aby každou chvíli 
očekávala  Jeho návrat, protože zaslíbil, 
že jednou se z nebe vrátí, aby si ji vzal 
k  sobě do místa, které v Otcově domě 
připraví. V časopisu byly uveřejňovány 
i  články  týkající  se  současnosti  a  bu-
doucnosti Izraele.

Podle  ohlasů  řady  čtenářů  posloužil 
časopis  Volání uprostřed noci  nejen 
k  výkladům  některých  biblických 
pravd, ale i k povzbuzení či napomenu-

Volání uprostřed noci 
– Sborník 1.

v prostredí, ktoré je tomu nápomocné. 
Ja som vtedy išiel k jednému pastorovi 
do Ameriky, ktorý má ako svoju osob-
nú misiu starať sa o kazateľov po tejto 
stránke.  Môžu  prísť  k  nemu  a  bývať 
uňho v dome a on sa  im venuje. Tam 
som bol dva týždne. Na začiatku si so 
mnou  sadol,  vytiahol  kalendár,  jeden 
pre  mňa  a  jeden  pre  seba,  a  ceruzou 
sme  si  zapisovali:  mal  by  si  tam  mať 
toto, mal by si tam mať ono… a urobili 
sme si program, ako by som mal strá-
viť tie 2 týždne. Takým spôsobom ten 
sabatikal nielen prežiješ, ale zažiješ. A 
toto mi pomohlo. A taký malý bonus – 
na Slovensku bolo v tom čase takmer 
všetko pozatvárané, behali sme v rúš-
kach, a v Amerike sa dalo predsa slo-
bodnejšie dýchať a pohybovať sa.

Ako ten čas prežívala tvoja rodina?
Ťažko sa to hodnotí, lebo práve vte-

dy dostali covid, takže to bola špecific-
ká situácia, kde ťažko možno rozlíšiť, 
aký  vplyv  mala  moja  neprítomnosť  a 
aký iné veci. Viem si predstaviť aj takú 
formu sabatikalu, že zoberiem celú ro-
dinu  preč  a  budeme  spolu,  ja  budem 
trochu  študovať,  ale  budeme  aj  spolu 
chodiť  na  výlety.  Dúfam,  že  takto  sa 
nám  to podarí  v  tom ďalšom  turnuse 
o 5 rokov, ale teraz to nešlo. Manželka 
je učiteľka, musela byť v škole, deti sú 
školopovinné. Zložité by to bolo vyces-

tovať aj kvôli karanténe a všetkým súvi-
siacim opatreniam.

Keď si už späť a zaradený v službe v 
zbore, aký to bol prechod?

Veľmi krutý, lebo práve vtedy vypukla 
vojna na Ukrajine, ktorá všeličo zmeni-
la. Takže neviem povedať, ako by vyze-
ral štandardný prechod za „normálnych“ 
okolností. Ja som už týždeň pred ukon-
čením sabatikalu čítal noviny, nedalo sa 
pred tým uniknúť, ignorovať to. Nebolo 
možné postupne začať stretávať sa s ľuď-
mi a zapojiť sa do práce. Bol to emočný 
nápor hneď od prvého dňa. Ale dôležité 
bolo, že som sa vrátil do spoločenstva, o 
ktoré bolo dobre postarané. Staršovstvo 
tie dva mesiace dobre pracovalo, nič sa 
tam „nezosypalo“.

To je dôležité pri sabatikale aj pri téme 
vyhorenia. Sú tam dve zložky, ktoré tre-
ba adresovať. Jedna je, ako to má človek 
nastavené v sebe, ako sám seba chráni a 
sám seba zveľaďuje. Druhá je, ako je na-
stavený systém okolo neho. A v mojom 
prípade  toto  bolo  dobré:  starší  urobili 
všetko pre to, aby som ja mohol vypnúť 
email a vypnúť telefón. A keďže ja som 
tú podporu cítil, mohol som pokojne vy-
pnúť a po návrate som sa mohol dobre 
zaradiť do „normálneho“ života a služby.

dakce a vydavatelství ukončeného časo-
pisu rozhodly splnit  toto přání čtenářů 
formou  knižního  vydávání  vybraných 
článků  z  citovaných  švýcarských  ča-
sopisů.  Kniha  Volání uprostřed noci – 
Sborník 1.  je  tedy prvním dílem splně-
ného příslibu.

Kniha má 216 stran formátu A5, cena 
je 120 Kč.

Objednávky můžete zaslat písemně 
na adresu: Křesťanský sbor, Bořivojo-
va 620/29, 718 00 Ostrava-Kunčičky, 
nebo emailem na adresu: m.pidra@se-
znam.cz či telefonicky zavolat na číslo 
739 211 955.
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rozhovor / poézia

pokračování ze strany 3

Ještě žiji, tak se zeptej po pohřbu.
Co je tedy klíčem ke šťastnému důcho-

du?
:-))) AB ve vládě – ten důchodcům pře-

je. Promiň – ale šťastný důchod? Odpo-
vím ti  takto: klíčem ke šťastnému stár-
nutí je víra v Boha, osobní a úzký vztah 
s Pánem Ježíšem, přiměřené zdraví, pár 
dobrých přátel a možnost docházení do 
sboru…  atd…  Trápit  nás  mohou  ceny 
energií,  kolabující  zdraví,  epidemie, 
války…  a  je  to  den  ode  dne  na  světě 
horší, ale den ode dne Pánu blíž… (Ži-
dům 13:6. Proto smíme říkat s důvěrou: 
‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi 
může udělat člověk?‘)

Je důležité předávat to, co jsme se od 
Boha naučili, mladším generacím?

Pokud  to  jde,  tak  jistě  –  ale  je  toho 
málo.  Biblické  učednictví  není  učební 
obor  s klasickou výukou, kde se učitel 
vším  svým  umem  snaží  nalít  do  učed-
níků  své  poznatky,  podpořené  zkuše-
nostmi.  To  funguje  dobře  u  obuvníků 
a zedníků, účetních a podobně. Myslím, 
že  mnohem  důležitější  je  být  čitelný 
svému  okolí,  a  pokud  se  kdo  něco  od 
Pána  Boha  přiučil,  pak  si  další  učed-
ník musí odečíst princip vztahu učitele 
s  Pánem,  princip  jeho  věrnosti  a  víry, 
důvěry. Ap. Pavel vyučuje mladšího Ti-
motea slovy: (2 Timoteovi 4:2-4) „Hlásej 
slovo  Boží,  ať  přijdeš  vhod  či  nevhod, 
usvědčuj,  domlouvej,  napomínej  v  tr-
pělivém vyučování. Neboť přijde doba, 
kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle 
svých choutek si  seženou učitele, kteří 
by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch 
od pravdy a přikloní se k bájím.“ Za ta-
kové nebezpečí považuji např. dnes tak 
žádané sdílení a kázání jen na praktická 

témata, metodické příručky,  jak co dě-
lat… To je pohřební píseň křesťanského 
růstu. Praxe a zkušenosti do biblických 
výkladů bezesporu patří, ale příklad ne-
smí biblický text vytlačit. Stejně nebez-
pečně  vnímám  umetání  cestiček  těm, 
kteří  se  chtějí  spíše  družit  s  druhými, 
než  budovat  svého  vnitřního  člověka. 
Takové praktiky bývají minutím se cíle.

Máš velká očekávání?
Ne, rozhodně ne. Ale s velkým potě-

šením  bych  si  vyslechl  osobní  vyznání 
nového věřícího, který svěřil svůj život 
Pánu  Ježíši  a  vzdal  se  starého  života, 
a to proto, že ho tížily jeho hříchy a uvě-
domil  si,  že bez Kristovy milosti  s ním 
bude  po  smrti  velmi  zle  (něco  v  tom 
smyslu).  Většinou  slyším  jen  nadše-
né  svěření  svých  starostí  Bohu,  touhu 
po změně, už se mi můj způsob života 
omrzel, „poprosil jsem Boha o pomoc“, 
a  všechno  možné,  až  po  úžasně  krea-
tivní  a  normální  mládež,  kterou  jsem 
v  tom  „churchu“  našel.  Protože  Boží 
Syn, věřte nebo ne, nepoložil svůj život 
za  atraktivnější  zájmy  člověka  či  jiné 
rozmary lidských všepotřeb! Nebyl totiž 
dobrodruh ochotný vsadit svůj život pro 
nejzávažnější bolesti a strádání či coko-
liv nepříjemného, odehrávajícího se na 
této zemi a v tomto životě, ale Pán Ježíš 
byl  a  je  obětující  se  zachránce  člověka 
pro věčnost. Nikdy bych nečekal rezig-
naci na základní biblické pravdy, a pře-
ce jsme se toho dočkali.

A něco dalšího? Paměť, smrt, hořkost 
a zranění, upozadění ve společnosti, fi-
nance a hlavně přednosti a pozitivní…

Hezké  otázky.  Paměť  přiměřená,  za 
její devastaci zatím nemůže ani tak stá-
ří, jako mobily, počítače a jiné „nezbyt-
né“  pomůcky,  které  člověku  odebraly 
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potřebu cokoliv si pamatovat. Koukněte 
na  staré  herce,  třeba  „Bohdalku“…  oni 
paměť trénují a ve stáří strčí středoško-
láky do kapsy.

Smrt? Přijde, ale kdy, to ví Bůh, a po-
kud  na  ni  myslím,  tak  v  souvislostech 
s  ostatními  kolem  sebe  a  s  opatrností 
při nákupu nových věcí… Co člověk sku-
tečně potřebuje? Kdybych neměl jistotu 
v Pánu Ježíši, odpuštěné hříchy a nebyl 
pod správou Krále nebes, byl bych buď 
teroristou, nebo šílencem v ústavu. Lidi 
mám rád, ale lidstvo je nebezpečný dav, 
a  když  vidím  to  zmatení  myslí  v  cen-
trech tzv. civilizace, musím se ptát, jak 
dlouho ještě?

Co  mě  trápí,  je  moje  neschopnost 
a obava sdílet osobně evangelium. Toho 
bych rád více!

Zranění  od  lidí  přebolí  a  není  to  nic 
podstatného, horší  je, co se zraněními, 
která už nemohu napravit a nesu za ně 
vinu.  Celkově  se  osobně  (a  troufám  si 
říct, že  i obecně) máme více než dobře 
a  jak  dlouho  to  vydrží,  nevím.  Už  je-
deme  z  kopce  a  zrychlujeme,  ale  stále 
se máme tak, že všichni bychom mohli 
druhou polovinu vlastnictví darovat po-
třebnějším  –  nejméně.  Tak  moc  dobře 
se máme. Nechci nic horšího, ale  je  to 
víc, než potřebujeme, a Bůh  je  tak vel-
korysý.  Nikomu  nesahám  do  svědomí, 
ale  jak  jsem  naznačil,  stáří  je  asi  nej-
lepší část života a jsem rád, že se o něj 
neokrádám zbytečnou prací pro obživu, 
nebo  šplháním  v  kariérním  žebříčku. 
Ani nepotřebuji dřít na  zlepšení  svého 
ega, proto v klidu a v radosti žiji s rodi-
nou a s Pánem. Co víc si přát!?

Či nám nehorelo srdce,  
keď nám hovoril cestou a otváral 
Písma?

Lukáš 24,32

Či naše srdcia nehoreli,
Pán Ježiš keď chlieb lámal nám?
Keď Písma taj nám poodkrýval,
my stúpali sme k výšinám.
To radosť bola veliká,
čo dušou mocne preniká.

Či naše srdcia nehoreli?
Tak dobre sme sa zase mali,
keď počuli sme Jeho hlas.
Keď zneli tóny Božích piesní
a do sŕdc vnikal neba jas.
Sťa vatra hrude horeli,
nám údy k službe zmocneli.

Však ďalej treba napred kráčať,
je cesta ešte pred nami.
Náš Vodca pôjde stále s nami
a prevedie nás nocami.
Len za Ním choďme verne vpred,
kým brány zrieme našich mét.

Už iba málo zemskej púte,
už iba málo strádania.
Pán príde svojich vyslobodiť,
vojsť dá v ríšu plesania.
Tam bude naša odplata – 
- nik neba krásy nezráta!
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Vzpomínka na bratra
Otu Zabystrzana

V českotěšínském sboru jsme se roz-
loučili dne 9. 4. 2022 s bratrem Otíkem 
Zabystrzanem. Pohřeb se uskutečnil ve 
sborovém domě, vzpomínku na jeho ži-
vot přednesl br. Pavel Boháč a biblické 
slovo si připravil br. Tomáš Pala. Bratr 
Ota nás opustil 3. 4. 2022 ve věku téměř 
82 let.

Bratr Ota Zabystrzan se narodil v so-
botu  7.  9.  1940  v  Koňakově  rodičům 
Anně  a  Jiřímu  jako  jediný  syn.  Oba 
jeho  rodiče  měli  ortopedické  postiže-
ní,  přesto  živili  svou  rodinu  prací  ze 
svého  malého  hospodářství.  Žili  velice 
skromně  a  Ota  musel  od  mládí  pomá-
hat ve všem, co zvládl. Od dětství pásl 
krávy,  tvrdě  pracoval  na  poli  a  na  za-
hradě.  Přestože  neměl  sourozence,  tě-
šil  se  z  kamarádství  a  blízkého  vztahu 
s  Vandou  a  Jankem  Zabystrzanovými, 
se svou sestřenicí a bratrancem. Žili to-
tiž  v  jednom  domě,  kde  každá  rodina 
obývala  jednu  polovinu  –  tzv.  dům  na 
dva konce.

Ota  byl  také  pamětníkem  války, 
přestože  velmi  mladý,  dobře  si  pama-
toval, jak přitáhla v roce 1945 Sovětská 
vojska a  jedna žena před vojáky  řekla: 
„To jsou dobří lidé.“  A  tím  zachráni-
la  celou  jejich  rodinu.  Do  školy  chodil 
Ota  do  Koňakova  až  do  5.  třídy,  pak 
pokračoval  v  základní  školní  docházce 
v Českém Těšíně. Od útlého dětství Otí-
ka provázelo pravé biblické evangelium 
o spasení z milosti v Ježíši Kristu. Přímo 
v jejich domě bývalo shromáždění věří-
cích.  Zpočátku  každý  týden  vynášeli 
nábytek  nahoru  na  půdu,  aby  uvolnili 
prostory pro shromáždění.

Ota měl velice rád hudbu. Těsně před 
měnovou  reformou  v  roce  1953  koupil 
tatínek  Otíkovi  „Fussharmonii“  (malé 
domácí  varhany  se  šlapacími  měchy) 
a přál si, aby se syn učil a později hrál 
ve shromáždění. Ota chodil do hudební 
školy, kde se učil na klavír a doma tré-
noval na varhany, což se učiteli moc ne-
zamlouvalo. Ota se naučil velice dobře 
hrát na klavír, pak taky na housle a bra-

vurně zvládal  i hru na tahací harmoni-
ku  –  akordeon.  V  hudebním  vzdělání 
podporoval  své děti  i vnuky a měl vel-
kou radost, že se učili hrát na hudební 
nástroje.  Cvičil  s  nimi,  vozil  je  do  hu-
dební školy a vytrvale je chválil.

Ota  uvěřil  v  16  letech  doma.  Byl 
z  nového  života  s  Kristem  tak  šťastný, 
že druhý den běžel do Těrlicka, aby  to 
řekl  tamním  věřícím.  Tehdy  už  také 
navštěvoval  pěvecký  sbor,  kde  se  cítil 
velmi  dobře.  Velice  rád  se  zúčastňoval 
pravidelných  setkávání  mládeže,  kte-
rá  se  tehdy  soustřeďovala  v  Těrlicku, 
a  jezdila  tam  také  děvčata  z  věřících 
rodin  z  Těšína.  Mladí  věřící  tam  moc 
rádi  chodili  a  velice  se  těšili  na  každé 
setkání.  Jeho budoucí manželka Marta 
tehdy  pracovala  v  obchodě  na  Mostec-
kém  kopci  a  každou  středu  jela  místo 
domů na mládež do Těrlicka. Celá parta 
mládežníků chodila  ze Stanislavic pěš-
ky  přes  les  „Bučinu“  do  Těrlicka.  Tam 
se  ve  sboru  Marta  s  Otíkem  setkávali. 
Jejich vztah  lásky však začal až během 
Otíkovy vojenské základní služby, když 
přijel domů na dovolenou.

Po  ukončení  základní  školy  se  Ota 
nejdříve vyučil zámečníkem pro Třinec-
ké železárny a tam také pracoval. Vyu-
čit se, to byl jasný požadavek jeho tatín-
ka – je třeba mít  jako základ do života 
nějakou  profesi.  Otík  byl  člověkem, 
který  hodně  toužil  po  vzdělání.  Proto 
později  vystudoval  dálkově  v  Karviné 
Strojní  průmyslovou  školu, už  jako  že-
natý muž a otec dětí. Když dosáhl věku 
pro odvod na vojnu, musel jako všichni 
zdraví  muži  té  doby  u  nás  narukovat. 
Než šel Otík na vojnu, zavolal si jej bra-
tr Balanda a dal mu  jasné doporučení: 
„Otíku, od první chvíle tam musíš být 
svědectvím. Hned první večer si klekni 
k posteli a modli se jako doma.“ A ono 
to  opravdu  fungovalo.  Na  pokoji  bylo 
mnoho  vojáků  a  všichni  byli  potichu, 
když  se  na  kolenou  modlil,  a  mlčeli. 
Bibli  měl  zpočátku  na  nočním  stolku, 
to mu ale později velitel zakázal a mu-
sel dát Bibli do skříňky. Velitelé mu pro 
víru dělali naschvály. Když se jeho veli-
tel dověděl, že je věřící, zval ho často na 

pohovory a říkal: „Zabystrzan, až půjde-
te z vojny, už nebudete věřící.“ Když se 
s ním Otík po dvou a půl  letech  loučil 
(byla tzv. Korejská krize a vojáci přeslu-
hovali), řekl: „Pane veliteli, nesplnila se 
Vaše slova – jsem stále pevně věřící.“ 
Velitel  odpověděl:  „To nevadí, ale pojí 
nás společná cesta ke komunismu. Mla-
dou generaci je nutno vychovávat v du-
chu socialismu.“

Na  vojně  Ota  fungoval  jako  spojař. 
Pokaždé, když mohl, jezdil do sboru vě-
řících do Slaného, kde zpíval v souboru 
Dalibor. Tam se mu tak moc zalíbila hra 
na příčnou  flétnu a  tak  jej  inspirovala, 
že si velice přál, aby jednou jeho dcera 
na tento nástroj hrála. A to se mu oprav-
du splnilo.

Když se vrátil z vojny, pracoval v Tři-
neckých  železárnách.  Svatbu  se  svoji 
milovanou  Martičkou  měli  v  r.  1963. 
Jeden rok bydleli v Třinci v jednom po-
koji ve skromných podmínkách s vodou 
a  společným  sociálním  zařízením  na 
chodbě.  Otík  proto  pilně  pracoval  na 
výstavbě  družstevního  bytu  v  Těšíně 
na sídlišti U mlékárny, kam se později 
přestěhovali. Tam bydleli až do r. 1974. 
Už v  r.  1972 ale  začali  stavbu  rodinné-
ho  domku  v  Českém  Těšíně  Pod  Zele-
nou.  Domek  stavěli  svépomocí,  někdy 
jim pomáhali také mládežníci ze sboru 
v Českém Těšíně, protože bratr Ota vedl 
13 let těšínskou mládež. V r. 1974 se ro-
dina přestěhovala do nově postaveného 
domku – už se 3 dětmi – Rosťou, Ivan-
kou a Ivem.

Od  roku  1972  vedl  Otík  spolu  s  He-
lenkou Balandovou pěvecký sbor v Těr-
licku  a  později  také  v  Českém  Těšíně. 
Od  roku  1992  pak  převzal  za  Helenku 
vedení  sboru  Rosťa  Zabystrzan.  Pěvec-
ký sbor sloužil po sametové revoluci při 
evangelizacích  ve  městě,  později  vyjíž-
děli také do zahraničí. Velice často zpí-
vali na pohřbech, někdy i na Slovensku. 
Každý měsíc zpíval tento pěvecký sbor 
v Ostravě na Krajových shromážděních.

Bratr Ota byl velice činorodý a praco-
vitý člověk s výbornými organizačními 
schopnostmi.  V  Třineckých  železár-
nách  pracoval  nejdříve  jako  zámečník, 
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Pavel boHáČ

později mistr  a nakonec  se dopracoval 
na  vrchního  mistra  v  Mechanizačním 
cechu  Mechanických  dílen.  Byl  velmi 
kreativní,  tvořivý,  podal  několik  zlep-
šovacích  návrhů.  Později  pracoval  na 
Divizi 3, kde pracoval pro automatizaci 
a robotizaci výroby.

Po  sametové  revoluci  odešel  do  sou-
kromého  sektoru  do  firmy  NORWIT 
bratra v Kristu Čestmíra Rakušana, kde 
uplatnil svůj obchodní a organizační ta-
lent. Ota nezahálel ani ve svém volném 
čase. Měl několik zajímavých koníčků. 
Velmi rád měl cestování, které realizoval 
i za socialismu a spolu s manželkou na-
vštívili Švédsko, Dánsko, Belgii a Fran-
cii. Otík se domluvil německy. A autem 
dojeli až do města Malmö. Dalším jeho 
význačným  koníčkem  byla  auta.  Také 
jeho  zahradnické  buňky  měly  úspěch, 
když  na  zahradě  u  domu  začal  v  80. 
letech  pěstovat  různobarevné  karafiá-
ty, které pak jeho maminka prodávala, 
nebo  si  pro  ně  lidé  ze  širokého  okolí 
chodili přímo k nim domů.

Otík miloval také sport a vedl k němu 
své  děti  –  naučil  je  lyžovat,  bruslit 
a podporoval  je v  i v dalších sportech. 

Miloval  hokej  –  jako  pasivní  divák 
a  velký  fanda.  Otík  chtěl,  aby  jejich 
děti měly „lepší život“ než on, proto  je 
podporoval ve vzdělávání, učení jazyků 
i hudební výuce. Byl velmi starostlivým 
otcem, a přestože už byly děti dospělé, 
stále  se zajímal,  jak se  jim daří,  zjišťo-
val  a  telefonoval  při  jejich  služebních 
cestách, zda jsou v pořádku a upřímně 
se za ně modlil.

Bratr Ota Zabystrzan byl velice aktiv-
ní v křesťanském dění. V roce 2000 se 
účastnil  Křesťanské  konference  v  Jižní 
Koreji  –  s  názvem  AD  2000.  Několik 
let byl v radě TWR, když toto křesťan-
ské  rádio  začalo  vysílání  v  ČR  v  Brně. 
Mnoho  let  byl  starším  KřSb  v  Českém 
Těšíně,  pracoval  v  Mezisborové  radě 
Křesťanských  sborů.  Velmi  aktivně  se 
zapojil do práce při výstavbě sborového 
domu v Českém Těšíně na ulici Alšové 
a  při  rekonstrukcích  sborových  domů 
v  Bohumíně  a  Ostravě  –  Kunčičkách. 
Pečlivě  se  s  manželkou  Martou  stara-
li  o  jeho  rodiče,  kteří  na  stáří  bydleli 
u nich v domku Pod Zelenou, kde oba 
rodiče doma dochovali.

Poté, co odešel do důchodu, pracoval 

v poradenské službě Městského úřadu, 
kde intenzivně pomáhal lidem v nepří-
znivých  sociálních  situacích.  Pan  Ota 
Zabystrzan byl pozitivní člověk, měl rád 
humor, byl rád mezi lidmi a s lidmi pra-
coval  po  celý  život  –  jak  profesně,  tak 
i ve sborovém životě křesťanů. Po roce 
2015  jeho  zdraví  začalo  slábnout  a  od 
února  2017  potřeboval  intenzivní  péči 
rodiny. Jeho mysl slábla, hodně zapomí-
nal, ale když se modlil, tak z jeho nitra 
vycházely  jasné  a  srozumitelné  mod-
litby,  které  byly  hluboce  zakořeněny 
v jeho srdci. Modlil se hodně a rád – jak 
ve shromáždění, tak i doma.

Před nedávnem se jeho zdravotní stav 
zkomplikoval, teploty začaly stoupat na 
vysoké  hodnoty  a  musel  být  převezen 
do nemocnice Pod Sosnou, kde v nedě-
li  3.  4.  2022  odešel  do  slávy  ke  svému 
Pánu  a  Spasiteli.  Vzpomínky  na  jeho 
život můžeme směle uzavřít slovy evan-
gelia Matouše 25,21:

Jeho pán mu odpověděl: „Správně, 
služebníku dobrý a věrný, nad málem 
jsi byl věrný, ustanovím tě nad mno-
hým; vejdi a raduj se u svého Pána.“

Velikonoce v sobě dodnes skrý-
vají tajuplně toužebnou atmosféru 
Velké  noci  vysvobození.  Je  obdi-
vuhodné, krásné a milé, že se ten-
to svátek zachoval do dnešní doby 
v Izraeli jako Pascha a u křesťanů 
jako ta největší, nejvýznamnější a 
nejdůležitější  noc  v  životě  jejich 
Spasitele a v důsledku pak v živo-
tech těch, kteří milost Krista přija-
li. Věřící křesťané si rádi a s oprav-
dovou vděčností připomínají oběť 
a  vzkříšení  Ježíše  Krista.  Právě 
slovo o VZKŘÍŠENÍ znělo také le-
tošním Velikonočním shromáždě-
ním ve sboru v Ostravě – Kunčič-
kách v pátek 15.4. Dva roky jsme 
se nemohli osobně sejít, abychom 
společně  prožívali  čas  Velikonoc. 
Jsme moc rádi, že letos velikonoč-
ní setkání vyšlo a díky Bohu se vy-
dařilo. Asi 250 věřících dospělých 
a dětí se sjelo z Česka a Slovenska 
a moc rádi jsme přivítali také ná-
vštěvu z Německa. 

Velikonoce 2022
Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení i 
život. Kdo věří ve mne, i kdyby 

umřel, bude žít.“ Jan 11,25

Prožili  jsme  společenství  vděčnosti, 
pokoje a naděje při společných boho-
službách,  při  rozhovorech  a  také  při 
občerstvení. Děti měly besídku, kterou 
si pěkně užily. Děkujeme sestrám uči-
telkám, které se o děti pěkně postara-
ly.  Děkujeme  věřícím  z  Křesťanského 
sboru Ostrava  - Kunčičky za možnost 
využít  prostory  jejich  sboru  pro  Veli-
konoční shromáždění a jejich ochotu a 
plné nasazení ve službách pro zajištění 
tohoto  setkání,  které  společně  s  brat-
ry  Mezisborové  rady  připravili.  Všem 
těmto služebníkům patří upřímné DĚ-
KUJEME.  Největší  díky,  sláva  i  vděč-
nost patří  jedinečnému Bohu a Spasi-
teli za toto milé společenství. Zvukové 
záznamy  si  můžete  poslechnout  na 
http://www.krestanskesbory.cz  na zá-
ložce záznamy vpravo.

Pavel boHáČ
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V  krásnou  slunečnou  středu 
18. 05. 2022 jsme se rozloučili se sestrou 
Martou  Wapienikovou,  rozenou  Su-
chankovou. Odešla ve věku 94 let do ne-
beského domova ve čtvrtek 12. 05. 2022 
v časných ranních hodinách ve spánku. 
94 let sestry Marty bylo naplněným ži-
votem,  přestože  byl  poznamenán  také 
utrpením,  kdy  musela  dlouhou  dobu, 
téměř 10 let, prožít na lůžku, odkázána 
na pomoc bližních. V té době prokázala 
přes  všechny  těžkosti  odhodlání  věrně 
spoléhat  na  svého  Pána  a  Spasitele  Je-
žíše  Krista.  Verš  ze  Žalmu  71:5  „Ty jsi 
přece má naděje, Panovníku Hospodi-
ne, v tebe už od mládí doufám.“, který 
je vedle fotografie Marty na smutečním 
oznámení,  krásně  vystihuje  její  život 
víry,  očekávání  a  spoléhání  na  Boha. 
Božím slovem posloužil br.Pavel Boháč 
a u hrobu pak br.Henryk Turkanik.

Sestra  Marta  se  narodila  6.  10.  1927 
v  Těrlicku  jako  druhé  dítě  do  rodiny 
Karla  a  Heleny  Suchankových.  Vyrůs-
tala v rodině znovuzrozených křesťanů 
a  od  útlého  dětství  byla  vedena  k  víře 
v  Pána  Ježíše  jako  osobního  Zachrán-
ce.  Rodiče  všem  dětem,  kterých  bylo 
celkem  5  (Karel,  Marta,  Jan,  Helena, 
Vanda),  představili  dvě  životní  cesty. 
Jednu úzkou, spočívající ve víře v Pána 
Ježíše, a druhou širokou cestu do světa 
se  strašlivými  následky.  Díky  Bohu  si 
všechny děti vybraly víru v Pána Ježíše. 
V roce 1943 odevzdala svůj život Panu 
Ježíši  i Marta a  s ním žila celý  svůj ži-
vot.  S  manželem  Gustavem  Wapieni-
kem  prožili  v  manželství  47  let.  Když 

bratr Gustav onemocněl, věrně se o něj 
starala  a brzy  se  spolu přestěhovali do 
domova  důchodců  v  Těrlicku.  Vdovou 
byla sestra Marta od roku 1997. Do věč-
nosti ji předešli 3 sourozenci: Karel, Jan 
a Vanda, ze strany manžela pak švagro-
vá Anna.

S  manželem  vychovali  dceru  Lydii, 
která zemřela 18. 5. 2003 ve věku 51 let. 
Dcera Lýdie po prodělání vážné nemo-
ci  v  dětství,  zápalu  mozkových  blan, 
zůstala  postižená.  Byl  to  pro  ně  těžký 
životní úděl, který s pomocí Boží spolu 
nesli.

vzpomínka / poézia

vyPrávění sesTry Heleny 
balandové

ZPracoval micHal mroZek

Ján kuČera
TexTy ´82

Vzpomínka na sestru 
Martu Wapienikovou

Vyučila  se  jako  švadlena  a  tuto  prá-
ci  vykonávala  celý  život  s  láskou.  Šila 
všem známým a pro mnohé mladé ne-
věsty  šila  svatební  šaty.  Po  celý  život 
měli otevřený dům pro návštěvy, které 
ráda hostila svými vynikajícími koláčky 
a lineckým pečivem. S oblibou se stara-
la o svou zahrádku a malé hospodářství 
v  Hradišti.  V  životě  prožívala  radostné 
i  těžké chvíle, které nesla spolu s věří-
cími v Těrlicku, Třanovicích a v Těšíně. 
Marta  zpívala  v  těrlickém  pěveckém 
sboru  od  mládí  až  do  65  let.  Poslední 
roky  svého  života  strávila  v  pečova-
telském  zařízení,  kde  ji  věřící  věrně 
navštěvovali,  zvláště  Marta  s  Otíkem 
Zabystrzanovi, Elinka Čajková a Marta 
Mrozková. Poděkování patří  také man-
želům Duszovým, kteří se starali o hrob 
jejího  manžela,  když  ona  sama  už  ne-
mohla.

Vzpomínáme  na  její  dobrou  povahu 
a  služebnost,  kterou  u  hrobu  vyzdvihl 
br. Turkanik. Připomenul všem zarmou-
ceným,  že  sestra  Marta  se  teď  nachází 
v  korunovačním  sále,  a  proto  můžeme 
hledět  do  budoucna  s  nadějí.  Apoštol 
Pavel  v  2.listu  Timoteovi  píše:  „Dobrý 
boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, 
víru zachoval. Nyní je pro mne připra-
ven vavřín spravedlnosti, který mi dá 
v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. 
A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou 
vyhlížejí jeho příchod.“

Poďte ku mne všetci, 
ktorí sa namáhate...
(Matúš 11,28)

Poďte ku mne – volá Ježiš, Pán,
- odpočinok vašim dušiam dám.
Kto raz vezme služby Bohu diel,
nájde iste žitia svojho cieľ.

Poďte ku mne

Odo mňa sa učte – radí On,
- pokorný a tichý srdcom som.
V Jeho lásky škole chceme rásť,
kým sa pýchy stratí pestrý plášť.

Nasledujme Jeho šľapaje,
s krížom hoci cesta ťažká je.
Koho Kristus nocou bude viesť,
veniec slávy bude v nebi niesť.
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Od února letošního roku sleduje-
me s napětím dění na Ukrajině. Ruská 
agrese je velmi blízká i k našim do-
movům a soucítíme s utečenci, kte-
rým tato agrese bere domovy, živobytí 
i životy blízkých. Nechceme hodnotit 
politickou situaci a jednotlivé protago-
nisty této nešťastné války. Chceme se 
věnovat možnostem, jakými my, jako 
křesťané,  můžeme  pomoci.  Chceme 
také nabídnout  zprávu  těch, kteří  jsou 
příjemci  naší  podpory  a organizují 
mnohé aktivity napřímo.

Hned v počátku se k aktivní pomoci 
postavila  církev  CityChurch  z  Ostra-
vy  a  z  našich  řad  se  aktivně  postavil 
k  práci  také  zejména  vsetínský  sbor, 
který poskytl ubytování na chatě Nivy. 
V  tomto  článku  se  chceme  blíže  se-
známit  s  aktivitami  CityChurch.  Jejich 
výchozí  pozice  byla  výhodná  zejména 
v těsném napojení na církev v západou-
krajinském  městě  Ternopil.  Na  webu 
www.krestanskesbory.cz  i  v  oběžném 
emailu  od  zástupců  naší  církve,  brat-
ra  Jendy  Vopaleckého  a  Jarka  Šupíka, 
jsme dostali doporučení podpořit mimo 
jiné právě CityChurch. V následujících 
odstavcích stručně zmapujeme tyto ak-
tivity, které můžete sledovat neustále na 
webu www.citychurch.cz

27. 2. 2022
Vyslali  jsme  do  Ternopilu  humani-

tární pomoc a finanční dary v hodnotě 
200 000 Kč.

V sobotu 26. 2. 2022 jsme díky stateč-
nosti pastora z Turnova Petra Boudného 
a  štědrosti  Vás  všech  mohli  do  města 
Ternopil do Církve Philadelphia odvézt 
potraviny,  hygienické  potřeby,  spacá-
ky,  karimatky,  palivo  a  finanční  dary 
v celkově hodnotě 200 000 Kč. Zároveň 
Petr dopravil 7  lidí, kteří se potřebova-

li dostat na Ukrajinu. Petr se bezpečně 
dostal  do  Ternopilu  v  neděli  27.  února 
v  dopoledních  hodinách.  Momentálně 
se  do  této  církve  snaží  dopravit  další 
desítky rodin z východní části Ukrajiny.

1. 3. 2022
Do Ternopilu  jsme v úterý 1. března 

v  pozdních  hodinách  vyslali  další  tři 
vozy se čtyřmi statečnými řidiči a s hu-
manitární  i  finanční  pomocí.  Kvůli 
častým  výpadkům  elektřiny  jsme  ten-
tokrát  nakoupili  elektrocentrály,  dále 
pak  palivo,  léky,  matrace,  potraviny, 
hotovost a další dary v celkové hodnotě 
cca  300 000 Kč.  Na  Ukrajině  momen-
tálně zoufale chybí auta, řidiči a palivo, 
takže jsou velmi omezené možnosti, jak 
maminky s dětmi dopravovat do bezpe-
čí, obzvláště z východní části Ukrajiny, 

a  tito  naši  stateční  řidiči  budou  pomá-
hat  v  této  oblasti.  Obrovské  díky  patří 
všem,  kteří  se  na  této  pomoci  podílejí 
a sdílejí ji svým blízkým a všem dobro-
volníkům, kteří jsou zapojeni.

6. 3. 2022
Včera po šesté ráno dorazil do Maleno-

vic konvoj z Ternopilu s 18 lidmi, mezi 
nimi  i  maminka  Kristina  v  devátém 
měsíci  těhotenství  a  patnáctiletý  klu-
čina  Slavik  s  Downovým  syndromem. 
Mají  za  sebou  dvanáct  hodin  dlouhou 
cestu  a  náročný  přechod  ukrajinsko-
-polských  hranic.  Po  cestě  několikrát 
uvízli v zácpách a mnohokrát se museli 
dohadovat  s  celníky  a  policisty.  Jedna 
z dodávek se u hranic rozhodla, že dál 
nepojede,  teprve  poté,  co  ji  jeden  z  ři-
dičů musel  i  se  sedmi  lidmi na palubě 

Ukrajina
potřebuje 
pomoc
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odtlačit (!), se po výměně baterie mohlo 
jet dále. Při vybalování v Malenovicích 
se  navíc  ukázalo,  že  děti  propašovaly 
na  palubu  čtyři  černé  (a  zrzavé)  kočičí 
pasažéry.  I  těm se naštěstí už podařilo 
najít domov :) Díky Bohu za to, že moh-
li všichni  (lidští  i kočičí) cestující dojet 
v pořádku! Nyní je čeká regenerace. My 
pokračujeme  ve  sbírkách  humanitární 
pomoci, kterou v úterý povezeme opět 
na Ukrajinu.

17. 3. 2022
Převoz uprchlíků z Ukrajiny stále po-

kračuje, ačkoliv se již převážně neshro-
mažďují  v  Ostravě.  Náš  poslední  výlet 
skončil ve středu, kdy se David vrátil do 
Ostravy poté, co rozvezl jednu rodinku 
do Krakova k dceři, druhou rodinku do 
Bratislavy k přátelům, a jednoho turec-
kého studenta, který na Ukrajině studo-
val, poslal na letadlo do Budapešti.

V  přejezdech  hranic  již  máme  sys-
tém a umíme se přes ně dostat rychleji 
a  rychleji.  Momentálně  již  máme  zaří-
zený i sklad poblíž polsko-ukrajinských 
hranic,  který  budeme  průběžně  plnit 
zásobami  tak,  aby  naše  humanitární 
přeshraniční  pomoc  byla  ještě  efektiv-
nější.  Odvoz  ukrajinských  uprchlíků 
stále probíhá, ubytovací kapacity Česka 
a  Polska  jsou  již  však  na  hraně.  Proto 
jsme v kontaktu s německou a norskou 
pobočkou organizace YWAM, se kterou 
jednáme i na Ukrajině.

20. 3. 2022
V  minulých  dnech  se  udála  opět 

spousta  věcí.  David  N.  byl  osobně  ně-
kolik dní v Ternopilu a organizoval pře-
voz uprchlíků z Ukrajiny. Zároveň s or-
ganizací  Krmte hladové  připravujeme 
dodávku 16 palet s jídlem do Ternopilu. 
V Ostravě se formuje Ukrajinská misij-
ní církev, která chce sloužit Ukrajincům 
ve  městě.  Vytvořili  projekt  Ukrajinci  – 
Ukrajincům,  ve  kterém  bude  nabízet 
uprchlíkům  jídlo,  oblečení,  praktickou 
a duchovní pomoc.

Když  se  podíváme  na  období  od  za-
čátku války trochu v číslech, vypadá to 
takto:
•  Pomohli jsme evakuovat kolem 150 

lidí.
•  Dovezli jsme na Ukrajinu 5 tun jíd-

la, ale také 2000 litrů nafty.
•  Dvě  dodávky,  které  jsme  poskytli 

na Ukrajinu,  jezdí 3 x  týdne  trasu 
Ternopil – Kyjev a dovážejí do Ky-

jeva potraviny a odvážejí uprchlíky.
•  Tři dodávky, které jsme poskytli na 

Ukrajinu, jezdí 5 x týdně trasu Ter-
nopil – Polsko a odvážejí z Ukraji-
ny uprchlíky a zpět vozí do Terno-
pilu jídlo.

Prosím, berte tato čísla  jako průměr-
ná a to s určitou rezervou, protože kaž-
dý den je jiný a těžce vyhodnotitelný.

V  příštím  týdnu  přivítáme  dalších 
5  uprchlíků,  kteří  míří  do  CityChurch 
v  Ostravě  a  věříme,  že  se  nám  povede 
s  organizací  Krmte hladové  dostat  na 
Ukrajinu 16 palet s potravinami.

1. 4. 2022
V  úterý  dorazila  do  Kyjeva  obrovská 

dodávka  jídla,  kterou  jsme  poslali  ve 
spolupráci s organizací Krmte hladové, 
celkem asi 12 tun jídla na 30 paletách. 
Tato pomoc je dále distribuována míst-
ními dobrovolníky. V kyjevském metru 
se  nyní  neschovávají  pouze  místní,  ale 
i ti, kteří sem utekli ze silně bombardo-
vaných  oblastí,  jako  je  Záporoží  nebo 
Charkov. Mimo to se do polského cam-
pu  H2O  podařilo  přepravit  dalších  25 
lidí, z toho polovina bude dále směřovat 
do Česka a druhá polovina do Dánska. 
Děkujeme vám za modlitební i finanční 
podporu! Bez vás bychom naší mise ne-
byli schopni.

6. 4. 2022
Naše  dodávky  nově  pomáhají  našim 

ukrajinským přátelům při nebezpečné, 
ale nutné dopravě humanitární pomoci 
do Buči. Nyní se snažíme sehnat a kou-
pit  skříňovou  dodávku  s  tažným  vozí-
kem, která by nám pomohla oblast záso-
bovat jak jídlem, tak stavebním materi-

álem na opravu poškozených domů. Do 
Kyjeva v těchto dnech také přijíždí zby-
tek  zásilky  projektu  „300 spacáků pro 
Ukrajinu“,  tedy  200  urgentně  potřeb-
ných spacáků, které  teď mohou využít 
lidé,  ukrývající  se  v  kyjevském  metru. 
Do Ternopilu se mezitím vypravili i Mi-
lan  se  Zdeničkou  osobně,  samozřejmě 
se  zásobou  další  humanitární  pomoci. 
Děkujeme za vaši podporu a modlitby!

11. 4. 2022
Milan se Zdeničkou se vrátili z výpra-

vy do Ternopilu. Jejich cílem bylo nejen 
dovézt humanitární pomoc, odvézt ně-
které  z  uprchlíků,  ale  také  povzbudit 
místní  církve  v  jejich  službě.  Mykola 
a Anna Semenovovi, Eduard a Lena Ku-
ratovi  a  celý  tým  Philadelphia  Church 
od  samého  počátku  války  přijímají 
v  budově  sboru  uprchlíky  z  východu 
Ukrajiny. Někteří zůstanou déle, někte-
ří jen přespali a pokračovali dále na své 
cestě. Služba samotná je však ohromně 
náročná,  protože  už  ve  vysokém  tem-
pu trvá velmi dlouho. Mají kolem sebe 
skvělý podpůrný tým, ale vědomí toho, 
že konec války je zatím v nedohlednu, 
musí být nesmírně ubíjející. Jsou to ne-
uvěřitelně stateční lidé!

Do Ostravy jsme přivezli Innu s dvě-
ma dětmi, kteří přicestovali z Bachmu-
tu,  města  na  hranicích  s  Ruskem,  kde 
jsme  v  létě  se  CityChurch  pomáhali 
s  kempem  pro  děti.  Inna  před  válkou 
utíká  už  podruhé.  Jen  z  Bachmutu  do 
Ternopilu cestovala čtyři dny a nyní  je 
ubytována u našich přátel v Ostravě.

Jsme vděční za všechny, kdo nabízejí 
jakoukoliv pomoc! Díky Bohu za každé-
ho z vás.
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A speváci, ako aj od radosti poskakujúci
budú vyznávať: „Všetky moje pramene 
sú v Tebe!“     Žalm 87,7

Vieš, nie je to v citoch, čo sa menia
a nie je to v daroch, čo máš pre mňa.
Ježišu, v srdci mojom jasne znie:
„V Tebe sú všetky moje pramene.“

Poznáš dobre všetky moje priania,
stíšiš v láske všetky moje lkania,
po čom tak túžim, Tebe známe je –
v Tebe sú všetky moje pramene.

Ty si pre mňa tieňom pred páľavou,
ochranou si aj pred búrkou dravou.
V bezvodnej púšti smäd mi zaženieš –
v Tebe sú všetky moje pramene.

Nepriatelia vôkol zúria zlostní –
Ty ma v boji s nimi znova zmocníš.
Vo viere v Teba pôjdem nadšene:
v Tebe sú všetky moje pramene.

Ty si pokoj: v ňom sa búrky stíšia,
môj si tiež hrad, pevnosť, istá skrýša.
Pane môj, s Tebou žitie blažené:
v Tebe sú všetky moje pramene.

V Tebe sú všetky 
moje pramene

Prel. Z nem. Ján Hudec


