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A znovu jsem pohleděl, jak všechno pod sluncem je 
pomíjivé. Někdo je sám a nikoho nemá, ani syna ani 
bratra, a všechno jeho pachtění nebere konce, jeho oko 
se bohatství nenasytí. „Pro koho se pachtím a sám se 
připravuji o pohodlí?“ Také to je pomíjivost a úmorná 
lopota. Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze 
svého pachtění. Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda 
samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by 
ho zvedl. Také leží-li dva pospolu, je jim teplo; jak se 
má však zahřát jeden? Přepadnou-li jednoho, posta-
ví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne! 
(Kaz 4,7–12)

A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první 
nebe a první země pominuly a moře již vůbec neby-
lo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, 
nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro své-
ho ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, pří-
bytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi 
a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, 
a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu 
ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pomi-
nulo.“ Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvo-
řím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“ 
A dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počá-
tek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pra-

mene vody živé. Kdo zvítězí, 
dostane toto vše; já mu budu 
Bohem a on mi bude synem.“ 
(Zj 21,1–7)

Milí bratři a sestry, 
vážení čtenáři, po-
koj vám. Jsme vám 

vděčni za příspěvky do 
stávajícího čísla, vaši spo-
lupráci i modlitby. Nechť 
vám Bůh bohatě odplatí 

váš podíl na budování jeho království! 
Stávající číslo věnujeme z velké části nezadaným 

– jemně řečeno. Těm, kteří jsou sami – řečeno méně 
jemně. 

Ačkoliv jsem vyrůstal v úplné rodině s milují-
cími rodiči, do doby, nežli jsem našel svoji ženu, 
jsem hodně strádal kvůli samotě. Bolestně mi 
scházel milující protějšek. I pro věřícího člověka 
může být samota velmi tíživá. Proto se mne silně 
dotýká zlehčování situace svobodných či její odbý-
vání slovy „máš Pána“. Bůh je nám velikou posilou, 
nicméně nenaplněné touhy mohou na některé lidi 
doléhat velmi těžce. 

Při mém obrácení mne Bůh v jediném okamži-
ku zbavil celoživotního utrpení – děsivých nočních 
snů. Další velmi tíživé svázanosti však v mém ži-
votě zůstaly. Když jsem z nich byl již jako letitý 
křesťan osvobozen během jediného večera skrze 
službu bratra Františka Paly, takřka jsem nemohl 
uvěřit, že se jedná o skutečnost. Tak úžasná byla 
svoboda, která přišla do mého života po více jak 
čtvrt století utrpení. Následně jsem s překvape-
ním zjistil, že Bůh toto trápení i prakticky vymazal 
z mojí paměti. – Další zázrak! Chci vás povzbudit: 
V okamžiku, kdy Bůh setře vaši slzu, je jedno, jak 
mnoho a jak dlouho jste plakali. Jeho láska k nám 
i jeho úmysly s námi jsou dokonalé. 

Buďte požehnáni.                        Aleš Navrátil
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Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu 
Pán řekl: „Neboj se! Mluv a nemlč, protože já 
jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto 
městě patří k mému lidu.“ (Sk 18,9–10)

Drazí čtenáři, před několika dny mi 
na počítač přišel dopis, který vy-
zýval k účasti v celonárodní disku-

zi o smyslu církve. Autor zpochybňuje 
nejen oprávněnost existence církve, ale 
i víru v Boha jako takovou. Vystupuje 
jménem občanského sdružení nazvané-
ho „sekularisté“, jehož cílem je církve 
odříznout od jakýchkoli financí ze stra-
ny státu, ať již formou církevních restitu-
cí či platů duchovních. Dopis obsahuje 
řadu výpadů proti víře i církvi a rádoby 
chytrých otázek, jimiž se snaží zpochyb-
nit oprávněnost křesťanství. 

Takovýchto výpadů vůči církvím bylo 
mnoho a bude jich stále dostatek, tím se ne-
musíme nikterak vzrušovat, nicméně si vždy 
kladu otázku: Jakým svědectvím v národě je 
církev? Žijeme ve společnosti, která je prav-
děpodobně nejvíce ateistická na světě. Čas 
od času prováděné průzkumy veřejného mí-
nění ukazují, jak malé oblibě se těší křesťa-
né i církve v naší zemi. Například podle prů-
zkumů CVVM (Centrum pro 
výzkum veřejného mínění) 
z roku 2006, prováděném 
na téma „Komu Češi 
nejvíce věří?“ se církve 
ocitly (spolu s odbo-
ry) na posledním mís-
tě. Podle vyjádření 
Českého rozhlasu 
je náboženské vy-
sílání ze strany 
posluchačů nej-
méně žádaným 
tématem v pro-
gramové sklad-
bě. A přitom je 
zde určitý roz-
por: Podle jiné-
ho průzkumu 
47 % lidí v na-
šem národě věří 

Korintský rozpor
v nadpřirozeno, což je nejvíce ve střední Ev-
ropě. Jsme tedy skutečně takoví ateisté?

Verš citovaný v úvodu nám ukazuje je-
den moment ze života apoštola Pavla. Ča-
sově spadá do jeho druhé misijní cesty, Pa-
vel právě působí v Korintu a zakládá tam 
sbor. Nebylo to jednoduché, Židé se snažili 
ze všech sil práci překazit, avšak jedné noci 
měl Pavel vidění: Stojí před ním Pán Ježíš 
a říká mu: „Neboj se, Pavle, pokračuj v prá-
ci. Já jsem s tebou a budu tě chránit. Ve 
městě je mnoho lidí, kteří mají být spase-
ni“ (volně citováno). Není to nádherné? Ve 
městě je mnoho lidí, kteří mají být ještě za-
chráněni! Korint, město proslulé svou zka-
ženou morálkou, a tolik lidí bude zachráně-
no. Myslím si, že kterýkoli pastor, kterýkoli 
křesťan v církvi by byl nadšen, kdyby mu 
Pán dal takovéto vidění. (Je ve skutečnos-
ti nějaký podstatný rozdíl mezi Korintem 
a jakýmkoli českým městem?) Myslím si, že 
jediná otázka limituje, zda se podaří tyto 
potenciální křesťany v Korintu zachránit – 
a tou je svědectví církve. Obstojí korintská 
církev v této výzvě?

Tento úvodník jsem nazval Korintský 
rozpor, ale zrovna tak bych jej mohl nazvat 
například „nesvatí svatí“ či podobně. Stu-
diem 1. listu do Korintu zjistíme, že tam-
ní křesťané skutečně žili v určitém rozpo-
ru. Na jednu stranu byl tento sbor známý 
svou duchovností, na druhou stranu mo-
rálka mezi křesťany nebyla o mnoho vyšší 
než ve městě. Pavel dokonce píše, že …ně-
kteří nemají ani ponětí o Bohu (15,34). List 
začíná slibně – hned v úvodu Pavel píše, že 
nejsou pozadu v žádném daru milosti (cha-
rismatu) a chválí Pána za milost, která jim 
byla dána. Nicméně hned poté následuje 
několik kapitol napomínání a usvědčování 
z hříchů, nemoudrosti a projevů tělesnosti. 
Je až s podivem, jak jejich „vysoká“ duchov-
nost jde dohromady s tak tělesnými postoji. 
Po Pavlově odchodu se tolik změnilo! Mů-
žeme si položit otázku, zda uvěřili všichni 
ti, o kterých Pán mluví v nočním vidění 

Pavlovi? Já si to ne-
myslím. Sbor za Pav-
lova osmnáctiměsíč-
ního působení sice 
vyrostl, avšak zce-
la jistě nebyl spa-
sen „plný počet“ 
korintských ob-
čanů. 

Myslím si 
osobně, že jed-
na z oblastí, 
kterou korint-
ští křesťané za-
nedbali, bylo 
svědectví svě-

tu. Pavel jim to vytýká hned v několika ob-
lastech. Píše jim, že mezi sebou trpí hřích, 
jaký není běžný ani mezi pohany (5,1), dále 
jim vytýká, že jsou ochotni soudit se bra-
tr s bratrem a to před světským soudem 
(6,1) a jak se zdá, ani s těmi duchovními 
dary to nebylo zcela v pořádku. Pavel píše, 

…Kdyby mezi vás přišli nevěřící, budou si mys-
let, že jste blázni (14,24, volně citováno). Kro-
mě toho jim vytýká řadu chybných postojů, 
jako například rozdělení, pýchu, povyšová-
ní se, domýšlivost, vychloubání se a podob-
ně. Korintští křesťané byli natolik zaujati 
sami sebou a duchovními projevy, které se 
mezi nimi vyskytovaly, že zcela opomněli 
to základní, k čemu je Pán povolal, totiž 
být světlem a solí společnosti. Domnívali 
se, že jsou moudří, avšak jejich moudrost 
byla pouze nabubřelou pýchou, projevem 
tělesnosti. Mysleli si, že jsou duchovní, ale 
jejich duchovnost spíše odrazovala, než 
aby získávala další. V tom všem je ale Pavel 
povzbuzuje, aby vyhledávali dále duchov-
ní dary, ale také aby 
se zaměřili na to, co 
slouží obecnému 
prospěchu a užitku. 

Odkaz, jaký zane-
chává sbor v Korin-
tu dnešní církvi, je 
následující: I tam, 
kde je připravená 
půda pro evangeli-
zaci, tam, kde jsou 
zaslíbení pro růst 
a probuzení, dokonce i tam, kde se cír-
kev zdá být duchovní a plná Boží moci, 
je její vnější svědectví tím, co limituje ko-
nečný výsledek. Bude církev lidi ze světa 
získávat či odrazovat? Dá Pán zaslíbené 
probuzení, či vyzní prorocké slovo na-
prázdno? Zdá se, že ve zmiňované círk-
vi se alespoň některé věci napravily, jak 
lze vyrozumět z druhého Pavlova listu 
témuž sboru. 

Sám věřím tomu, že i v naší společnos-
ti je půda připravená ke sklizni. Je čas 
zakládat sbory, je čas evangelizovat, je 
čas dát o sobě vědět. Ale také je čas za-
myslet se nad sebou – jaké je naše sku-
tečné svědectví světu? Právem se říká, že 
jediné evangelium, které nevěřící lidé 
čtou, jsme my sami. Proto je tolik důle-
žité, aby byla jednota mezi poselstvím 
a osobou posla, mezi tím, co církev říká, 
a tím, jak žije. Dovolme Duchu svatému, 
aby dal probuzení na prvním místě do 
našich sborů a do našich osobních živo-
tů. Prosme Pána, aby se dotkl našich ži-
votů, volejme z celého srdce k Bohu, aby 
obnovil svou církev. Bůh na této zemi 
nemá jiný nástroj, než je jeho vlastní 
lid!

Martin Moldan, 
biskup AC
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? R. B.: NEZADANÍ – to dnes znamená 
NEMODERNÍ. Tobě je 13, 15, 17 let, chla-
pec nebo dívka, a ještě nikoho nemáš? 
Myslíš si, že to je něco nebezpečného? 
Ale to vůbec není pravda. Když já se jed-
nou naučím přijímat Boha do svého živo-
ta, pak manželství začne být až druhořa-
dá věc. Protože prvořadou věcí je, že můj 
život má sloužit Bohu, On mi ho dal. On 
mě stvořil jako muže a moji manželku 
Maňku jako ženu, a každého nás vedl ji-
nak. Proto bych mladým lidem maximál-
ně doporučoval: „Drž se Boha, a neboj se, 
On ti v pravý čas přivede toho pravého.“

Na co se nejvíc ptají 
nezadaní?

B. V.: Moje zkušenosti ohledně klade-
ní otázek nezadaných lidí jsou takové: 

„NEPTAJÍ SE“, téměř nikdy a téměř na 
nic. Jen občas mladí využijí anonymní 
písemnou formu a to se většina otázek 
týká hranic v chození – absolutní většina 
otázek, které jsem kdy dostala, se týka-
la tělesné blízkosti a dotyků. Osobně to 
považuji za moudré, leč nezadaní spíše 
tyto rady využijí až tehdy, když s někým 
začnou tzv. „chodit“.

U rozvedených lidí a lidí věkově zralej-
ších jsem se otázek také téměř nedočka-
la. Mnohdy se mnou např. po skončení 
semináře nebo přednášky zralí nezada-
ní chtěli mluvit a to jak muži tak ženy, 
ale neměli otázky, spíše mi vyprávěli 
svůj příběh a musím přiznat, že většinou 
s velkou bolestí v srdci, s velkým zklamá-
ním v duši.

Kde nás nejvíce „bota tlačí“?
Nad aktuálními tématy se zamýšlejí: Rudolf Bubik, emeritní biskup AC; Jiří Šrom, AC 

Chomutov; Brigita Vimrová, AC Chomutov

Na co by se tedy měli zeptat, 
ale neptají?

R. B.: Měli by se ptát: „Co mám dělat, 
abych se dověděl, jaký má Bůh plán s mým 
životem?“ 

Jeden příklad za mnohé, podtrhuji, 
že je pravdivý: Jedno mladé děvčátko 
ve Finsku, na jednom velkém táboře, 
se modlilo. Duch svatý vanul ve velké 
moci a ona tenkrát na modlitbě řekla: 

„Pane, celý život ti odevzdávám, a když 
ty se rozhodneš, že mám zůstat sama, 
i to přijmu.“ Ale jak to bývá, po táboře 
přišel běžný život, dívka rostla, krás-
něla, až přišel ten pravý. Ta výška, ty 
vlasy, ten úsměv, a já nevím, co všech-
no děvčata obdivují, a domlouvala se 
svatba. Jak by Bůh mohl mít jiný ná-
zor, že jo. Ale přesto ta holka před 
svatbou při jedné modlitbě Bohu tu 
otázku položila a dozvěděla se: „Vdáš-
li se, já ti požehnám, ale nenaplníš 
mou vůli, kterou mám pro tvůj život. 
Nevdáš-li se, já ti požehnám a napl-
níš mou vůli pro tvůj život.“ Po tom-
to rozhovoru následovala probděná 
a proplakaná noc, ráno volala svému 
snoubenci, že ruší vše. Postupně ji 
Bůh vedl, až skončila v Africe, kde pra-
covala 40 let s dětmi. Když ten příběh 
vyprávěla novým misionářům, řekla: 
„Neměla jsem tu slast kojit vlastní na-
rozené dítě, ale zato jsem chovala na 
klíně stovky černoušků, kteří mi říkali 
maminko.“ Naplnila Boží vůli, a toto 
dnešní generaci schází.

Co jsme prožili jako důležité, když jsme 
byli svobodní, je, že Pán Bůh musí být 
vždycky na prvním místě v každém vzta-
hu a to hlavně ještě před tím, než něko-
ho potkáme, takže Matouš 6,33 „Hledejte 
nejprve Boží království a jeho spravedlnost 
a všechno ostatní vám bude přidáno.“ se sa-
mozřejmě týká i partnera. A Žalm 37,3–4 
„Těš se v Hospodinu a dá ti žádosti tvého srdce.“ 
I když děláme chyby i v této oblasti, musí-
me mu důvěřovat, že On si použije všech-
no k dobrému.

Clive & Petra Everillovi

Pro chlapce i pro děvčata platí: modli se, 
a ber život vážně, Bůh je ten, který odpo-
vídá. Jak říká Boží slovo, jestli voláš, Bůh 
odpovídá. On je Bohem mluvícím, není to 
Bůh, který je nějaké ticho ve vesmíru. Pro-
to si myslím, že nejdůležitější je modlit se 
a očekávat na něj a nehledat jen svým po-
hledem.

Když si nevíš rady, zajdi za pastorem, 
myslím si, že to je též důležité. Pastor 
zná lidi, modlí se, má možná daleko blíž 
k Bohu a může poradit.

Marie Bubiková

Věřím, že Bůh má pro nás vždy více mož-
ností, nejsem příznivcem učení o udělení 
manželky. Ptal bych se: 
1. Miluje Boha? 
2. Miluje lidi?
3. Žije život víry ve společenství?
4. Jaký má vztah k penězům, práci a vzdě-

lání?
5. Jaký má vztah ke svým rodičům a sou-

rozencům?
6. Co má za přání a záliby?
7. Miluje MNE?

Jiří Šrom

Věřím, že ohledně výběru životního partne-
ra máme svobodu, zajímavá věta je v 1. Ko-
rintským 7, 39 týká se sice vdov, ale i tak je 
velmi zajímavá: „Žena je vázána zákonem, do-
kud její muž žije. Kdyby však její muž zemřel, je 
SVOBODNÁ vzít si KOHO CHCE, ALE POU-
ZE V PÁNU.“ Další verše jsou z téže epištoly 
i kapitoly, verše 8,9: „Svobodným a vdovám tedy 
říkám, že by pro ně bylo dobré, kdyby zůstali jako 
já. Nemohou-li se však zdržet, ať vstoupí do man-
želství. Je přece lepší vstoupit do manželství, než 
se pálit (trápit).“

Brigita Vimrová

Jak poznat toho pravého 
podle Boží vůle?

„Někdy si člověče připadám 
jako kůl v plotě.“
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Jaké povzbuzení, příběh či 
slovo z Bible při rozhovorech 
s nezadanými rádi citujete?

R. B.: Já vždycky rád z Písma poukazuji 
na to: „Choď s Bohem, uč se u něj, u něj na-
jdeš odpověď na každou otázku. Když půjdeš 
touto cestou, Bůh ti dá v pravý čas tu pra-
vou, toho pravého.“ Ale není od věci se za 
to modlit.

Jeden příběh za mnohé: Sloužili 
jsme s Maňkou jedné sestře, toužila 
se vdát. Modlila se s ní hlavně Maňka. 
A jednou znovu přijela. Sloužili jsme 
jí, a najednou přišel Pavel, nejstarší 
syn, a říká: „Taťko, máš tu další ná-
vštěvu.“ Přišel jeden bratr. Tak jsem jí 
řekl: „Víš co, sedni si vedle do pokoje, 
modli se a já to zatím vybavím.“ Chla-
pec přišel a měl problém srdce. Říkám 
mu: „A jak to vidíš?“ „No tak jsem při-
jal před Pánem“, a teď mi říká jméno 
sestry, která vedle zápasila. Říkám si: 

„no tak to teď může být zajímavé.“ Zti-
šil jsem se a pak mu říkám: „Víš co, jdi 
vedle do toho pokoje, klekni a mod-
li se tam a Bůh ti tam dá odpověď.“ 
A když se z pokoje za chvíli vrátili, už 
se vraceli snoubenci. Takže Bůh má 
i smysl pro humor. 

J. Š.: Moje vlastní zkušenost, když jsem 
byl čerstvě obrácený a rozešel jsem se 
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J. Š.: Měli by hledat životního partnera, 
ne někoho na „chození“.

B. V.: Určitě podporuji otázky ohled-
ně těla – sexu, masturbace. Je také důle-
žité zajímat se o rozdíly mezi pohlavími. 
Dobré je umět se zorientovat v bioche-
mické zamilovanosti. Znát rozdíl mezi 
zamilováním se a láskou. Nezadaní by se 
měli zajímat, jak se vypořádat se studem 
a s pocity viny, jak odpouštět a hlavně 
proč.

S čím ve svém duchovním, 
duševním či tělesném životě 
nejvíce bojují?

R. B.: S čím bojujeme všichni, je to, co 
je nám dané do genů. Dívka je proto tak 
dlouho v koupelně a proto potřebuje to-
lik zrcadel, že chce být pěkná. Na rozdíl 
od kluka, který by spíš navštěvoval posi-
lovny. To nám je dané v genech. Ale prá-
vě tady se potřebujeme naučit, jak při-
jmout Boží vůli i s tím tělem, které nám 
je dáno. 

Když se dívám kolem sebe, vidím, jak 
„generál móda, pobočník samého lucife-
ra“, ničí jednu lidskou generaci za dru-
hou. Co všechno chceme, jak skáčeme 
dle toho, jak on píská. Nejhorší je, že 
například děvčata nevědí, jak hrozný 
způsob života vedou hlavní pařížští ná-
vrháři, kteří určují trend. Proto vždy 
budu každému říkat: „Přijmi své tělo, 
žij přiměřeně, choď s Bohem, a neboj 
se.“ 

Nejhorší, co může dívku potkat, je, 
když začne lovit. A pak, než se nadá, tak 
je ulovená.

J. Š.: Samota, sebehodnocení, sexualita, 
budoucnost.

B. V.: Myslím, že na úrovni tělesné se 
obvykle a pochopitelně obě pohlaví trápí 
sexuálním nenaplněním. Dále také potře-
bou tělesných dotyků, které tlumí pocity 
samoty, selhání. U žen je prokázané, že 
každá z nás v kterémkoliv věku potřebuje 
8 až 10 nesexuálních dotyků denně – ženy 
musí mít v pořádku hladinu hormonu 
Oxytocinu, aby se dokázaly vyrovnávat se 
stresem a věděly, že nejsou na vše samy.

Na úrovni duševní to je asi především 
pocit samoty, osamělosti, smutek a jeho 
projevy jako sklíčenost, beznaděj i lehké 
deprese, dále strach a jeho projevy jako 
úzkost, obavy, napětí. Také vina a její 
projevy jako lítost, výčitky, rozpaky, stud. 
Někdy i hněv a jeho projevy jako rozmr-
zelost, vztek.

Na úrovni duchovní vnímám často 
ztrátu VÍRY.
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Na prvním místě musím zlikvidovat své 
vzdušné zámky, své prince a princezny. 
Jen tak něco poznám. 

Příklad z Ruska: Jeden pastor mi vyprá-
věl, jak se modlil za tu pravou. Ale než 
se začal modlit jako mladý kluk, tak měl 
problém. Tam ve sboru byla jedna holka, 
která byla v jeho očích škaredá. A bál se 
modlit, že mu ji Bůh dá. Takže se nemod-
lil. Ale najednou viděl úžasnou věc. Ro-
diče škaredé se vystěhovali i s ní. Takže 
překážka byla pryč a začal se modlit. Rady 
slyšel různé, ale stále v tom neměl pokoj. 
Hledal dál, modlil se, ale stále jakoby Bůh 
zavíral všechny dveře. Až se jednou roz-
hodl. Protože už začínal sloužit a viděl, že 
se potřebuje oženit, tak řekl: „Bože, dnes 
odkládám veškeré své požadavky stranou, 
první svobodné děvče, které dnes vstoupí 
k nám domů, to bude ona.“ Od rána se 
v postu modlil. Jejich dům byl průchoďák, 
takže věděl, že každopádně tam některá 
zabrousí. Celý den jakoby andělé odhá-
něli všechny dívky od baráku, pokud tam 
někdo vlezl, tak mužského pohlaví. V půs-
tu, v modlitbě, nahoře ve svém pokojíku, 
konečně někdy kolem osmé večer zvoní 
zvonek. Napjal sluch a slyší, že mamin-
ka vítá nějakou holku. Konečně. Vypálil 
ze dveří, letí po schodech dolů podívat se, 
která to je, a ve dveřích stojí ta škaredá. 
Příběh pokračoval. Ta škaredá měla v tom 
městě babičku. Rodiče ji poslali ji navští-
vit, posloužila babičce, ale když chtěla od-
jet a přišla na nádraží, už viděla jen zad-
ní světla odjíždějícího vlaku. Jelikož tam 
vlaky nejezdily jako u nás, další možnost 
odjezdu byla až ráno. Nic se neděje, pře-
spí u babičky. Babička, která jindy nemoh-
la spávat, ten den, jakmile vnučka odešla, 
lehla a usnula jak po tabletkách. Vnučka 
bouchala, zvonila, nakonec si řekla: „Ba-
bičku neprobudím, ale znám tu jednu ro-
dinu, kde mě nechají přespat.“ Přišla, za-
zvonila, „jasně, pojď, přespíš u nás“. Jenže 
nevěděla, proč ten kluk letěl po těch scho-
dech, a když ji uviděl, tak se rychle vrátil, 
a už nepřišel vůbec. Ale zato ráno jí poslal 
dopis. To vyprávěl, když seděla vedle něho 
na jedné svatbě, kde vyprávěl mladým li-
dem, jak to je někdy zrádné. A na závěr 
příběhu Přísloví 11,22: „Zlatý kroužek na 
rypáku vepře je žena krásná, ale svéhlavá.“ 

Chceš-li si vepře se zlatým kroužkem 
vpustit domů, klidně. Ale pak počítej 
s tím, koho máš.

Rudolf Bubik
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s nevěřící holkou, byla, že jsem se cítil 
osamocený, po létech, kdy jsem neustá-
le nějakou holku po boku měl. Pán mi 
tehdy ukázal dvě místa z Písma, která mi 
pomohla vydržet tři roky čekat na tu pra-
vou, aniž bych něco „zkoušel“:

Ale Noé našel milost před Hospodinem. 
Tito jsou příběhové Noé: Noé muž spravedli-
vý, dokonalý byl za svého věku, s Bohem usta-
vičně chodil Noé. (Genesis 6,8–9) 

Ale hledejte vy nejprve království Boží 
a spravedlnost, a toto vše bude vám přidáno. 
(Matouš 6,33)

Mladým lidem zdůrazňuji, že nejlep-
šího životního partnera najdou nejlépe, 
když se na to nebudou příliš upínat, Bůh 
je totiž žárlivě milující. Když jsme upnuti 
na něho, věci přijdou samy v pravý čas, 
stačí mu své partnerství plně vydat.

Toho nejlepšího životního partnera kaž-
dý určitě najde mezi svými nejlepšími přá-
teli, proto by mladí lidé měli pěstovat přá-
telství, kde budou mít možnost v čistotě 
nahlédnout do hodnot a charakteru toho 
druhého. V manželství pak nebudou pře-
kvapeni jako ti, kdo se seznámili povrchně 
a vzpláli zamilováním na základě například 
tělesné přitažlivosti. Počkat si je mnohem 
bezpečnější, než se pálit nějakým chozením 
a rozcházením, kdy vznikají různá zranění, 
sexuální pokušení a nečistota, následně se 
kupí vzpomínky na všechny ty předchozí…, 
což je pro pozdější manželství obtěžující.

B. V.: Nemám žádné určité slovo k po-
vzbuzení, vždy spoléhám na vedení Du-
chem svatým. Mám ale ráda citát od pana 
D. Dudy: „Náš Bůh je Bohem nových začát-
ků. A proto nezáleží na tom, kolikrát jsi byl 
zklamán, co jsi zažil v minulosti, kolikrát jsi 

selhal, kolikrát ses zklamal, rozčaroval. Ne-
věř, že to už jiné nebude. Když Ježíš přijde 
na scénu, všechno se mění. Všechno může být 
jiné.“

Z Božího slova ráda cituji Filipským 4,4–7: 
„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám: Ra-
dujte se! Vaše vlídnost ať je známa všem lidem. 
Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všech 
okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu 
s díkůčiněním oznamujte Bohu. A Boží pokoj, 
který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše 
srdce i vaše mysli v Kristu Ježíši.“

Také mám ráda a považuji za praktické 
slovo z kapitoly Římanům 12,9–12 „Lás-
ka ať je bez pokrytectví. Ošklivte si zlé, lněte 
k dobrému. Bratrskou láskou srdečně milujte 
jedni druhé, vzájemně se předcházejte ucti-
vostí, v pilnosti nepolevujte, buďte vroucí du-
chem, služte Pánu, v naději se radujte, v sou-
žení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí…“

Co ve skutečnosti nejvíc přita-
huje toho druhého?

Reklamy a média obecně nám masírují 
mysl, zahlcují nás pochybnými hodnotami, 
není divu, že právě v hledání partnera má 
mnoho lidí pokřivený úhel pohledu. Co ve 
skutečnosti nejvíc přitahuje toho druhého?

R. B.: Pán Ježíš ďábla na Golgotě od-
zbrojil. Jediné, co ďáblu zůstalo, je opti-
ka. Optikou jde strašně znetvořit obraz. 
A protože ví, že jinak nemůže, tak toto 
používá ve velkém. Lež, protože optika je 
jen lež. A proto znovu a znovu vedu lidi 
k tomu: „Nepřijímej to, co je v reklamách, 
nedívej se na ty fotomodelky.“ 

Měl jsem na šachtě dost různých úto-
ků ze strany nevěřících, kde měli snahu 

mě přesvědčit o různých více nebo méně 
oblečených slečnách. Já jsem jim vždycky 
řekl: „Podívej se té holce do očí, a ten zbytek 
tě přestane zajímat.“ 

Ne to, co je povrchní, ale opak je prav-
dou. Na mládeži jsem vždycky chlap-
cům říkal: „Když se ti ten tvůj prouteček 
tak strašně líbí, zjisti si nenápadně adresu 
její babičky a jdi si ji prohlídnout. Protože 
ten tvůj prouteček jednou tak bude vypadat. 
A pokud ta babička má problémy dostat se do 
normální škodovky dveřmi, tak jednou toto 
bude tvůj problém. A pak ji netrap. Ona to 
má v genech.“

Jak moje manželka moudře dodává: 
„Pomíjivá je krása, ale žena, jenž se bojí Hos-
podina, dojde chvály.“ A proto je nejdůleži-
tější chodit v Boží bázni.

J. Š.: Mužské oko je velmi žádostivé žen-
ských vnad, a proto bude většina mužů 
každého věku hledět nejprve na vnější 
krásu. U žen je vnější krása něco, s čím se 
snáze vyrovnají než muži, dají přednost 
spíše hlasu srdce než touze očí.

B. V.: Jsem přesvědčená, že hledá-li 
muž i žena rovnocenného partnera pro 
život, hodnotí opačné pohlaví jako celek. 
Údajně, pokud touží muž založit rodinu, 
vnímá podvědomě také poměr šířky boků 
k šířce pasu a pevnost poprsí u ženy, ne 
velikost či tvar, ale pevnost, je to pro něj 
signál, že je určitá pravděpodobnost, že 
je žena plodná. I ženy registrují souměr-
nost mužského těla a obličeje, ale daleko 
silnější je pro ně tzv. „síla osobnosti“, je 
znát často z gest a také vnímají signály, 
které svědčí o mužově schopnosti „za-
bezpečit“ a opět je to podvědomá záleži-
tost, neboť žena hledá někoho, s kým se 
nebude muset bát mít děti a nejde zdale-
ka jen o peníze, spíše o schopnost nést 
ZODPOVĚDNOST.

Dá se to shrnout asi takto: muž hledá 
ženu, kterou bude moci (dle svého úsud-

Čekání na Boha… Když má 
Bůh pro mě toho pravého, 
proč tak zdržuje?

Nejenom že má toho pravého, ale On 
má i svůj čas a svůj plán pro člověka, proto 
to třeba ještě nenastalo. Jenomže my lidé 
bychom vždy vše chtěli hned.

Marie Bubiková

Můj postřeh je ten, že spíše Bůh čeká na 
nás… Nevím, proč si tak často držíme zranění, 
bolest, zradu, zášť a neodpuštění.

Brigita Vimrová



Ročník 21, květen 2009

7

Ne
za

da
ní

 -
 K

de
 n

ás
 n

ej
ví

ce
 „b

ot
a 

tla
čí“

?

ku) ÚSPĚŠNĚ milovat. A žena hledá 
muže, který „JI“ bude MILOVAT.

I když se muži a ženy od sebe odlišu-
jí každou buňkou svého těla, v tomto se 
absolutně doplňují. Muž potřebuje být 
ve vztahu úspěšný a žena se potřebuje cí-
tit milovaná.

Čeho si všímají na tom 
druhém ti mladší a čeho 
zase spíše ti starší?

R. B.: Bůh nás stvořil a zakódoval nám 
mužům do očí, že se nám ženy líbí. Proto-
že tak je to stvořeno. A proto musím umět 
toto ovládnout, jinak mě to zničí. Žena je 
stvořena s tím, že spíš je citlivá na dotek. 
Proto říkám sestrám: „Neoblékej se vyzý-
vavě a nebudeš mít problémy. Nechoď na 
místa, kde nemáš co dělat.“ 

Slyšel jsem svědectví jednoho pas-
tora, navštívily ho maminečky, které 
si stěžovaly, že jejich dcerušky byly 
přepadeny a znásilněny. Strašné. A on 
se jich ptá: „Počkejte, v neděli dopo-
ledne? Vaše dcery?“ „Ano.“ „No a kde 
byly?“ „No na nudapláži.“ Říká: „No, 
kdyby byly ve sboru, ve shromáždě-
ní, kde být měly, tak každopádně by 
je nikdo nepřepadl.“ A říká: „Za druhé, 
když ta děvčátka nadělají klukům chu-
tě, tak se nedivte, že si je kluci nechtějí 
nechat zajít.“ 

I na to si máme dávat pozor. Nemohu 
jít všude. Někteří mi říkají: „Ale já jsem 
svobodný.“ Ale jo, ale i ti svobodní, o kte-
rých jsem mluvil v minulém časopise, 
jsou pak někdy vyneseni mrtví na nosít-
kách. On svobodný člověk může všude, 
ale i s důsledky.

J. Š.: Mladí sledují více vnější vzhled, 
styl oblékání, hudbu, tanec… Starší muži 

i ženy už po často bolestivých zkušenos-
tech dávají přednost tomu, koho lépe po-
znali. Vědí totiž, že charakter partnera je 
v manželství to nejdůležitější. Bohužel, 
někdo se nepoučí nikdy, slepá zamilova-
nost a naivita dokáže člověka přivádět do 
stále stejných neperspektivních vztahů.

B. V.: Přitažlivost je přirozená. Exis-
tují tzv. odoranty, (u hmyzu se užívá 
termín feromony) které vnímáme jako 

„vůni“ i když si to čichem neuvědomuje-
me. Obecně nám více voní člověk, který 
je co nejvíce geneticky odlišný, je to pro-
to, abychom si zvolili partnera, se kterým 
budeme mít co nejzdravější potomky. 
Podvědomě se tímto řídíme asi všichni, 
ale daleko silnější to je u mladších lidí, 
kteří plánují založit rodinu. U starší ge-
nerace nezadaných je důležitým prvkem 
sociální postavení, závazky, zdravotní 
stav atd.

Čeho by si nezadaní měli 
všímat, aby se zachovali 
rozumně?

R. B.: Neexistuje ideální muž a ideální 
žena. To je tak maximálně ideální princez-
na v pohádce. Každé manželství bude mít 
problémy. I proto je potřebné, když k tomu 
přistupuji s vědomím, že mi ho (ji) dal Bůh, 
pak mi nebude vadit výška či šířka, ale na-
opak se přijmeme. Ale vybírám-li dle šířky, 
výšky a jiných parametrů, pak budu ma-
ximálně zklamán. Například žena se po 
prvním, druhém porodu totálně změní. 
A když člověku přibývají roky, mění se taky. 
To jsou věci, které je potřebné brát v potaz. 
Hledání je na celý život, a proto to musím 
brát s modlitbou a vážně.

J. Š.: Moje žena je pro mne zároveň tím 
nejlepším přítelem. Než jsme se s man-
želkou (před 14 lety) vzali, ptala se mne, 
co od manželství očekávám. Byl jsem 

z toho vedle, nechápal jsem, o co jí jde. 
Říkala, že by si nevzala někoho, o kom 
neví, co a jak by v rodině dělal. Musel 
jsem tedy hodně přemýšlet o čem man-
želství a rodina vůbec je, zda jsem při-
pravený. Vážím si manželky pro její víru 
v Boha, věrnost Bohu i rodině. Je odváž-
ná, pokorná a nebojí se říct svůj názor. Je 
pro mne velkým příkladem v lásce, štěd-
rosti a odevzdanosti Bohu i lidem.

B. V.: Znám svého manžela 19 let a 18 
let jsem za něj provdaná. To nejsilnější co 
jsem vnímala, byla jeho „odvaha snít“, vždy 
měl „vize“, „plány“ „touhy“ a hlavně ŠEL ZA 
NIMI! Jako žena mohu doporučit, že dob-
rodružný, odvážný a smělý muž je schop-
ným a dobrým manželem, protože se ne-
bojí dělat rozhodnutí a následně za ně nést 
odpovědnost.

Pro mého muže bylo a je důležité, že se 
často usmívám, raduji a nutně potřebuje 
vědět, že jsem ve vztahu s ním spokojená. 
Můj muž mě i po letech umí rozesmát, 
zaručeně! Vím také, že na mě můj muž 
obdivuje nebo má spíše slabost pro mou 
citlivost. Žena je stvořená jako neobyčej-
ně emotivní a intuitivní bytost. A žen-
ská citlivost je dar, jenž ženě propůjčuje 
schopnost radovat se a vážit si v životě 
maličkostí. To je pro muže silným prv-
kem přitažlivosti. Ta výrazná schopnost 
ženy prožívat radost, rozkoš a uspokoje-
ní je darem, díky kterému muž vždy ví, že 
to, co dělá, má SMYSL!

Obecně muži hledají OBDIV a ženy 
POZORNOST.

Jaké vzory nám předkládá 
Bible? (A co když tyto vzory 
nejsou zrovna IN?)

R. B.: Už jste někdy viděli, aby se svět-
lo a tma domluvily? Čili IN v nebi je jiné 
než IN v pekle. A to si musí každý uvě-
domit. Co chci? Nebe nebo peklo? Roz-

Protože všechno má svůj čas. A někdy 
ještě ty sám jsi nezralý, nezralá. On má 
pro tebe své plány, záměry a potřebuje tě 
dostat do určité situace, abys je pochopil 
a poznal. Takže to není zdržování, to je do-
zrávání.

Rudolf Bubik

On má na vše své časy, někdy zdržuje-
me my. Často nejsme ochotni ustoupit ze 
svých vysněných požadavků a jsme sváza-
ní představami, přílišná upjatost působí 
křeče.

Jiří Šrom
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hodni se už na této zemi! A protože jsem 
toužil už od začátku po Nebi, Bůh mi dal 
i manželku i všechno ostatní. Dneska mi 
je sedmdesát a mohu děkovat Bohu za 
to, že mi dával vždy to IN. I když dle svět-
ských měřítek to ne vždy bylo IN. 

Ano, vím, co to je být zesměšňo-
ván, posmíván atd., ale nakonec – je-
den příklad za mnohé: Ve 48 letech 
mě Bůh volal naplno do služby. A na 
šachtě, protože to nebylo IN, mi chla-
pi vynadali. Že jsem blbec, protože to 
bylo ještě za totality, že jdu na nejis-
té a říkali: „Od padesátky jsi na šachtě 
v ochranném pásmu, protože tě šach-
ta nemůže vyhodit. A ty před tím od-
cházíš. A víš, jaký budeš mít důchod?“ 
a tak dále. Já jsem řekl: „Ale Bůh volá.“ 
Nebylo to IN, a dneska jsem z nich ze 
všech na tom nejvíc IN.

J. Š.: Z chlapů je pro mne asi největším 
vzorem Josef. Jako jeden z mála to vydržel 
s jedinou ženou. Pro mne to je IN.

B. V.: Bible už vlastně začíná „manžel-
stvím“ Adama a Evy a celé Písmo je pro-
tkáno vlákny různých vztahů. Obdivuji 
postoj Sáry ke svému manželovi Abraha-
movi. Vždy k němu měla postoj ÚCTY. 
To je v podstatě to nejdůležitější, co nás 
ženy Bible učí. „Ať však také každý jednot-
livý z vás miluje svou manželku jako sám 
sebe. Žena pak ať má svého manžela v úctě.“ 
(Efezským 5,33)

Ptal se Pavel Slepička.

Vzory pro náš život
Rozhovor s Rudolfem Bubikem, emeritním biskupem AC a jeho ženou Marií Bubikovou.

Například v Rusku se mi stalo, že 
vysoce duchovní bratři mi se slzami 
v očích říkali, jak to je hrozné, když se 
dozvěděli, že jsou na zeměkouli lidé, 
kteří se dokonce modlí vsedě. A já 
jim říkám: „Kdyby jenom to, v Bibli se 
i vleže modlili.“

M: Záleží na tom, co se tím zvykem 
myslí, protože třeba dnes mají lidé čas-
to ve zvyku brát Boží jméno nadarmo 
a nově obrácení se toho nemůžou zba-
vit. Já jsem měla tu velikou výsadu, ačkoli 
tatínek nebyl obrácený, nikdy jsem toto 
u rodičů neslyšela, což pro mě bylo ve-
liké plus, takže s tím jsem nikdy neměla 
problém. Ale myslím si, že pokud člověk 
chodí s Bohem, pokud Pána Ježíše miluje, 
tak i Duch svatý ukazuje, který z těch zvy-
ků je třeba odložit. Boží slovo nám vždyc-
ky dává radu, co a jak máme dělat, a v Je-
žíši Kristu máme vítězství nad vším.

Bylo ve tvém životě, ve tvém jednání 
něco, o čem jsi věděl, že je to nutné změnit?

R: Toho bylo tolik, že se těžko vzpo-
míná. Jednou takovou věcí je, že nenávi-
dím psaní. Už jako dítko školou povinné 
jsem vykopal válečnou sekeru proti peru, 
ale pak přišel moment, kdy mi můj dra-
hý Pán řekl: „Sekera nesekera, budeš psát.“ 
Při psaní mé první knihy Šedesát dní pro 
Krista, jsem se šprajcoval, ale On mi dával 
radu: „Nejdřív si uděláš páteř knihy“, „Co 
to je?“, tak mi to vysvětlil, „no a teď začneš 
psát“. Psal jsem propiskou a na prstu mi 
naskočil puchýř. Tak jsem poprvé zjistil, 
že i od propisky můžu chytit puchýř, ne-
jen od kladiva a lopaty. Ale Bůh mě vedl, 
takže jsem mohl napsat nejen tuto, ale 
i další knihy. Vždy musíme být připraveni, 
že v životě nás Bůh povede i tam, kam se 
nám nechce.

M: Když jsem se vdala, různých změn 
bylo hodně. Člověk musí být připraven 
a nemá se vymlouvat, že něco neumí a ne-
může dělat. Je napsáno, že s Pánem můžu 
všechno. A tak tomu bylo i v mém životě. 
Neuměla jsem dělat vesnické práce, ale 
musela jsem si zvykat, učit se. A myslím 
si, že člověk se učí celý život.

R: Já jenom doplním. Když sem přišla 
holka z kolonie moje Maňka, měla někdy 
léčbu šokem. Máma jí řekla: „Chceš mlé-
ko? Tam stojí kráva, jdi si nadojit.“

M: Měla jsem strach, já a kráva, ale 
s modlitbou jsem šla, a dojila.

Kdo byl v životě tvým vzorem?
Jak jsi poznal, že je to dobrý vzor?
R: Od dětství byli mými vzory ba-

bička, otec, máma mi zemřela hodně brzy, 
a pak další. Také jsem hodně četl, hlavně 
Royovou a jiné, dnes bych řekl lidi z pie-
tismu, a to mě formovalo, protože jsem 
viděl, že to u těch lidí funguje.

M: Já jsem měla věřící maminku, pro-
to jsem byla vychovaná v křesťanských 
hodnotách, a tím jsem skrze Bibli po-
znávala, co je dobré a co zlé. Vzorem 
mi byli rodiče, ale že bych měla někoho 
dalšího, to asi ne. Teprve později, když 
jsem se obrátila, to byli lidé, kteří milo-
vali Pána. Ráda čtu třeba životopisy mi-
sionářů, protože vidím, že to jsou lidé, 
kteří Boha milují a prokázali to ve svém 
životě.

Jak mám rozpoznat, který zvyk přejatý 
od rodičů není dobrý, a za co ho vymě-
nit?

R: Předem chci říct, že zvyk ještě nezna-
mená hřích. 

Uvedu následující příklad. Kdykoli 
mi v dětství máma vařila, to, co vaři-
la, bylo dobré a já žil v přesvědčení, že 
to, co jíme, je to jediné dobré na zemi. 
Ale později jsem se dostal trochu dál 
na Moravu, a tam už byly knedlíky, což 
Slezsko neznalo. Na Slezsku bylo asi 
sedmnáct druhů jídel z brambor. No 
a nakonec jsem přijal, že ani ty knedlí-
ky nejsou špatné. Na Slovensku jsem 
se setkal s perkeltem a s těstovinami. 
Zachutnalo mi to, takže jsem si to úze-
mí, kde se dobře vaří, rozšířil. Ale pak 
jsem se dostal do Paříže. Tam nás ve 
sboru pohostili, ale když jsem viděl to 
stvoření na talíři, že ještě na mě mrká, 
chlupaté, nohaté, tak tam už jsem ra-
ději odmítl. Oni říkali, že to je moc 
dobré, ale já tvrdil, že ne všechno dob-
ré musím mít.

Totéž platí i v duchovní oblas-
ti. Zkrátka, nikdy v životě se ne-
pověsit na to „máma to dělala, 
náš pastor to vždy říkal“. Někte-
ré věci jsou z Božího slova, nad 
tím nediskutuji, ale už beru jako 
zvyk chválit Pána ve stoje nebo 
vsedě. 
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Co by měl dělat muž, aby byl tím správ-
ným vzorem své rodině i svému okolí? 

R: Na to je krátká odpověď: Přijmout 
1 Korintským 11,3, kde je napsáno: „Hla-
vou ženy je muž a hlavou muže je Kristus.“ 
Nikdy nebudu hlavou, pokud mou hla-
vou není Kristus. Mohu být napodobeni-
nou, maskou, čímkoli, ale správnou hla-
vou budu jen tenkrát, když mou hlavou 
bude Kristus. 

A co by měla dělat žena, aby byla tím 
správným vzorem své rodině i svému 
okolí?

M: To nám jasně říká Boží slovo. Aby 
každá žena, která se vydala Pánu a mi-
luje Ježíše, se snažila, aby bylo realitou, 
že miluje svého manžela a své děti, tak 
jak říká Timoteova druhá kapitola, aby 
se ženy staraly o domácnost, byly cudné 
a poslouchaly své muže, aby Boží slovo 
nebylo zneváženo.

Jak mohou být správným vzorem muži, 
kteří mají nevěřící ženy anebo už jsou 
rozvedení a jejich děti jsou v péči nevěří-
cí manželky. Co mohou dělat oni?

R: Na to nelze dát jednoduchou odpo-
věď, protože tady je plno podotázek. Proč 
je ta žena nevěřící? Proč jsou rozvedeni? 
Dá se ještě něco napravit? Na to nejde 
jednoduše odpovědět. Ale co se dá udělat 
vždy, je modlit se a žít dle Písma. Nebát se 
i dětem vydat jasné svědectví, kým jsem. 
Naopak nikdy nefunguje to, že abych je 
získal, tak budu ze svých postojů ustu-
povat. Musíme si uvědomit, že zvítězíme 
jen tenkrát, když z nás bude mluvit Duch 

Snažím se, jak můžu 
a pořád nemůžu nikoho 
najít, ach jo…

Myslím si, že člověk, který se snaží, 
je proto nešťastný, že své snažení ne-
přenechal Bohu. Jak je psáno v Žalmu 
37: „Svou cestu svěř Hospodinu, doufej 
v něho, on sám bude jednat.“

Marie Bubiková

Tak se přestaň snažit a nech to na 
Bohu. On ti dal tělo chlapce nebo děv-
čete, svěř to jemu, možná že to nebu-
de princ nebo princezna ze vzdušných 
zámků, ale zato to bude naplnění Boží 
vůle. 

Rudolf Bubik

No tak můžeš chodit s Bohem ne?
Jiří Šrom

Z této otázky je předem patrná úna-
va a zklamaní. Moje odpověď zní: Pře-
staň se snažit! Snaha se zaměřuje na 
výkon, ale lépe je, zaměřit se na vlast-
ní motivy a postoje. Pokud se snažíme, 
bere nám to trpělivost a zaměřujeme 
se na výsledek. Pokud se ale zaměřu-
jeme na biblické hodnoty, roste naše 
víra a houževnatost. To nás buduje 
a věřím, že nás Duch Boží skrze naše 
úsilí vnitřně buduje a připravuje na 
manželství.

Brigita Vimrová

Proč by Bohu mělo vadit, že je 
ten druhý nevěřící, vždyt my 
se máme rádi. A třeba uvěří.

Tak to každopádně není pravda, proto-
že Boží slovo nám jasně říká: „Netáhněte 
jho s nevěřícím.“ A i když se někomu může 
zdát, že teď je to dobré, v budoucnu by si 
hodně poplakal, protože jedině Boží slo-
vo nám radí nejlépe.

Marie Bubiková

Vadí mu to proto, že v Bibli řekl, že 
mu to vadí. Je tam napsáno velmi jasně: 
„Ale jen v Pánu.“ A pokud to porušíš, pak 
i s důsledky. Ano, jsou výjimky, že ten 
druhý se později obrátí, ano, ale když se 
budeš ptát těchto lidí, řeknou ti, kolik za 
to zaplatili. Takže není to tak jednodu-
ché. A především za to zaplatili tvrdě dva 
Boží služebníci: Samson a Šalomoun.

Rudolf Bubik

Bůh nás omezuje vždy jen v případě, 
kdy jde o naše bezpečí a požehnání. Kdo 
si bere nevěřícího, sám si střádá problé-
my. Rozdílnost hodnot, priorit, názorů, 
duchovního života nemůže tento vztah 
nikdy obohatit. Manželství i děti budou 
zažívat neustálé třenice a střety, podle 
Písma jde totiž o střet duchovní. 

Pravda je, že někteří nevěřící v manžel-
ství uvěří, ale ty budeš před Bohem a lid-
mi vždy ten, který jednal neposlušně. Tvoje 
manželství i služba s tímto postojem své-
vole rozhodně nepokvete, naopak zasáhne 
negativně další oblasti tvého života.

Osobně si nedokážu představit, že 
bych měl nevěřící ženu. V manželství 
jsou totiž chvíle pěkné i těžší. Jsem si 
jist, že bychom v tomto světě jako rodi-
na neobstáli. Kdybychom neměli Krista, 
který je prostředníkem v našem společ-
ném vztahu, neměli bychom milost od-
pouštět, bezpodmínečně milovat, proje-
vovat si soucit a sympatie, samozřejmě 
ani moudrost vychovávat naše děti.

Jiří Šrom

Tato otázka mi tak trochu připomí-
ná LOTERII (A co když uvěří?). I když já 
osobně bych nikdy nikomu a nic nepři-
kazovala a za nikoho bych nikdy nečinila 
rozhodnutí. Každý má svůj rozum, svůj 
život, svou zodpovědnost. Ale moje zku-
šenost a Písmo mě utvrzuje, že duchov-
ní jednota je neobyčejně silným poutem 
a pomocí v manželství. Já vnímám svého 
muže i jako svoji duchovní autoritu, své-
ho „kněze“, vím, že duchovně bojuje za 
naši rodinu.

Brigita Vimrová„Nechápu, Josef, proč mě pořád žádná nechce…“

,
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Panovníka Hospodina. On dá radu a pak 
jsme těm dětem vzorem.

A co mohou dělat ženy v takové situaci? 
(Vychovávají-li děti samy a muž o děti 
vůbec nejeví zájem, a má-li zájem, tak je-
nom proto, aby stavěl děti proti matči-
ným rozhodnutím?)

M: Především si taková žena tím víc 
musí uvědomit zodpovědnost, když 
je sama, ale i to, že Bůh je s ní. Chodit 
s ním a být vedena Duchem svatým, aby 
byla pro děti vzorem a světlem. Z dru-
hé strany bych chtěla podotknout, že 
má pamatovat na to, že děti jsou skrze 
její zbožný a čistý život posvěceny. Měla 
by za ně před Pánem bojovat a v boji 
vytrvat.

Jak je možné prakticky pomoci těmto 
maminkám?

R: Jen přivedením ke Golgotě, k tomu, 
aby skutečně přijala Ježíše Krista. Psy-
chologie a jiné -logie jsou tady nepouži-
telné. Zkrátka člověk se musí naučit sly-
šet radu Boží a dle té rady jít. 

M: Jsou to třeba děti z různých rozbi-
tých rodin, uvědomila jsem si, že přede-
vším by maminka měla vědět i to, že i na 
dětech může spočívat prokletí a měla by 
jednat, aby prokletí bylo zlomeno, a pak 
stát za ně v boji a být pro ně vzorem. 
Měla by navštěvovat skupinku nebo mít 
sestru, s kterou se bude sdílet a společně 
se modlit. 

Jaké kroky mě čekají, pokud se teď roz-
hodnu být dětem dobrým vzorem? Není 
už pozdě, pokud jsou děti v pubertě 
a naši generaci naprosto neuznávají?

R: Slovo Boží říká, že pozdě je až po 
smrti. Pokud žiju, pozdě není nikdy. Ale 
být příkladem znamená především žít 
tak, abych uvolňoval Boží moc, a Boží 
moc působí v každé generaci. Nikdy není 
pozdě! Ale problém je, že lidé často hrají 
křesťanské divadlo. Je nesmysl dělat dě-
tem velké kázání, jak by měly žít, a pak žít 
jinak. Jako konkrétní příklad uvedu: Dí-
těti budu říkat: „Nesmíš krást!“ ale sou-
časně manželka uzme manželovi něco 
z peněženky a dětem řekne: „Ne abyste 
to tátovi řekli.“ Právě v takových drob-
nostech funguje, když se žena bude vždy 
opírat o Písmo.

M: Pozdě není nikdy. Kdysi jedna misi-
onářka z Holandska řekla, že neexistuje 
tak velká díra, z které by Bůh člověka ne-
mohl vytáhnout. Vždycky je šance. 

Jak může křesťan (někteří mají slabší se-
bevědomí a snadno se nechají strhnout) 
obstát mezi těmi, kdo ho tlačí, aby byl IN? 

R: To byl vždy můj velký problém. Často 
jsem říkával v kázáních, že nevím, proč si mě 
Bůh vybral, když od dětství mám problémy 
s rýmou, s tím a s tím a s tamtím, a přesto 
si mě Bůh povolával. Jediné, co je třeba, je 
to, aby to ty děti na nás viděly; a za druhé, 
abychom se nebáli dětem na rovinu říct, co 
je a co není IN. Už jsem toho za život viděl, 
co letělo, jednou takové podpatky, jindy ma-
kové podpatky, to přišlo a odešlo. Děti musí 
na nás vidět jistotu, to, že se opíráme o Boží 
slovo a že to Boží slovo má moc. Znovu 
podtrhuji: Ony to musí vidět v našem životě. 
Ale když to mnou pere ode zdi ke zdi, pak 
nemluvme s dítětem o ukotvení.

M: Jak už Rudek říká, platí tu slovo, že 
Bůh je naší silou. Třeba v naší rodině: 
jsme všichni slabí, raději sedět v koutě, 

Je Božím plánem, 
abych byl věčně svobodný? 
Jde to ověřit?

Zůstat svobodný(á) je také varian-
ta. Vstup do manželství je dobrovolný. 
Uvědomuji si, že tzv. „single“ to ne-
mají jednoduché v církvi, neboť sbory 
nereflektují potřeby „singles“, proto-
že v popředí jsou rodiny, děti. Mnoh-
dy právem se cítí opomíjeni a tak „žijí“ 
stále v očekávání, že jednou založí 
také rodinu, případně jsou k tomu tla-
čeni okolím, rodinou, sborem.

 Apoštol Pavel k životu „single“ po-
vzbuzuje, ale zároveň upozorňuje, že 
„každý má svůj vlastní dar od Boha“. 
Být tzv. „single“ může být i „posláním“ 

= eunuch, asexuál. Pokud má člověk 
tento dar, tak to ví, určitě!

Brigita Vimrová

Myslím si, že člověk to musí poznat 
sám. Jestli je to tak, pak to o sobě ví, má 
v tom pokoj a nebude se tím trápit.

Marie Bubiková

Pokud se budeš ptát Boha, co máš 
dělat, a On chce, abys byl svobodný, 
viz příběh misionářky z Finska, tak On 
ti to řekne. Ale norma platí, že chce, 
aby ses oženil a vdala. To je norma. 
A je-li něco mimo normu, On ti to na-
hlas řekne.

Rudolf Bubik

Jestliže často myslíš na partnerství, 
pravděpodobně nemáš dar žít v celi-
bátu. Pro jistotu a větší svobodu mů-
žeš Bohu tuto možnost nabídnout 
a On určitě odpoví.

Jiří Šrom

Je mi už přes třicet, měla 
bych dál „sedět v koutku 
a čekat“, nebo „vyrazit 
na lov“?

Chceš-li být ulovena, jdi na lov. Na to je 
jednoduchá odpověď. Důvěřuješ-li Bohu, 
pak se modli konkrétně a čekej. I když 
někdy je problém v tom, co bylo u toho 
chlapce: Proč to komplikuješ Bohu tím, 
že On už ti dávno řekl, ale ty říkáš: „To 
není můj typ.“ Jednou jsme měli na mlá-
deži letní soustředění, lidé z celé republi-
ky, a přišel za mnou jeden mladý bráška. 
Hlavu v hrsti, protože jedna sestra přišla 
za ním se slovy: „Tak hovoří Pán: ‚Máš si 
mě vzít.‘“ „Co mám dělat?“ Říkám: „To je 
jednoduché. Je-li to Pán, On ti to řekne. 
Pokud ti to On neřekne, tak ji klidně pusť. 
Jelikož byla vysoce duchovní a důrazná, 
vzal jsem si ji na pohovor. A představo-
val jsem jí, co to je manželství. Nadech-
la se: „Bratře biskupe, co se to odvažuješ 
říct? Já že bych měla manželovi taky ně-
čím sloužit? Kdes na to přišel? Já jsem 
nemocná, a proto mě můj manžel musí 
milovat, chodit kolem mě, dělat všechno, 
co potřebuji, atd., a ne že já něco.“ Tak 
jsem jí řekl: „Víš co, holčičko, zapomeň 
na vdávání a můžeš jít.“ Protože úlety je 
třeba takto řešit.

Rudolf Bubik

Ne
za

da
ní

 -
 K

de
 n

ás
 n

ej
ví

ce
 „b

ot
a 

tla
čí“

?



Ročník 21, květen 2009

11

ale Bůh je ten, který člověka proměňu-
je a dává mu sílu, jistotu a pevnost. Pro-
to můj oblíbený verš je: „Kdo se narodil 
z Boha, přemáhá svět.“ Přemáhá i to všech-
no, co je z člověka nedokonalé. „A to ví-
tězství, které přemáhá svět, je naše víra.“ 

R: Na závěr bych dodal k otázce „být 
IN“: Do dnešního dne u nás doma ne-
najdete televizi. Když jsem pracoval na 

Na lov určitě ne, ale měla by se více 
přimknout k Pánu. Milovat ho a vědět, že 
především On má její život ve své ruce, 
On ji má rád a má s ní svůj plán. A měla 
by se modlit za tyto věci.

Marie Bubiková

Nemusíš zrovna lovit, ale dát o sobě 
vědět modlitebníkům ve sboru a vírou 
vykročit.

Jiří Šrom

Zdá se mi, že oba termíny „sedět v kout-
ku a čekat“, nebo „vyrazit na lov“ jsou ex-
trémem. Pravdou je, že 30 let v životě 
člověka je velkým zlomem, a v životě žen 
obzvláště, neboť začínají tzv. „tikat bio-
logické hodiny“. Pokud jsi udělala roz-
hodnutí, že se toužíš vdát, nevzdávej 
tuto touhu svého srdce, zkus se podívat 
do svého nitra a znovu a upřímně si při-
znat, zda tam není nějaká bolest, zranění 
či hořkost z minulého vztahu. Pokud ano, 
ŘEŠ TO! Otevřeně, razantně, jak s Bo-
hem, tak s věřícím člověkem, kterému dů-
věřuješ. Pokud tě trápí deprese nebo ně-
jaká závislost (workoholismus, alkohol, 
sex apod.) vyhledej odbornou pomoc!

Brigita Vimrová

šachtě, chlapi mi říkali, co všechno mě 
v životě čeká jen proto, že nekoupím dě-
tem televizi: Děcka ti budou utíkat k sou-
sedům a všechno možné. Děcka neutíka-
la k sousedům, žili jsme na samotě, děcka 
ráda spěchala domů. Není pravda, že 
toto jsou důležité věci. IN je, abych sku-
tečně chodil s Bohem a aby to na mně 
bylo vidět.

Otázky kladla Dana Navrátilová.

Tucet iluzí o manželství
Obecně platí, že máme nereálná očekávání!

manželství určitě vyřeší mé problémy – • nesmysl
manželství vyřeší mé pocity – • nesmysl
manželství vyřeší moji samotu – • nesmysl
manželství zlomí moji depresi – • nesmysl
manželství mi vyřeší závislost na onanii – • nesmysl
manželství mi vyřeší závislost na pornografii – • nesmysl
až se ožením, nebudu mít sexuální pokušení – • nesmysl
partner mě vždy pochopí – • nesmysl
partner mě nikdy nezraní – • nesmysl
partner mě vždy podpoří • – i to je naivní
nebudeme se hádat a zlobit jeden na druhého – • sice romantické, ale daleko 
praktičtější je navštěvovat semináře a učit se komunikovat a řešit konflikt-
ní situace, protože – NASTANOU!
vždy se na všem shodneme • – i to je utopie, ale zralý vztah unese i dva odlišné 
názory na jednu věc, ale je třeba se v manželství učit skutečné lásce.

Brigita Vimrová a Jiří Šrom
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Proč máme čekat „až po 
svatbě“, když to oba chceme? 
Není to jako s tím 
zajícem v pytli?

Protože je to Boží rada a je to požeh-
náním pro manželství. Jestli to neudělají, 
jestli to urychlí, tak na sebe stahují pro-
kletí.             Marie Bubiková

Sex by měl být vrcholným projevem 
lásky mezi oběma manžely. Je jim dán 
jako dar, za odvahu vstoupit do odpo-
vědného smluvního vztahu. Ti méně od-
vážní to svádějí na zajíce v pytli. 

Jiří Šrom

Na odpověď k této vaší otázce použiji 
citace z Písma:

1. Tesalonickým, 4, 2–8 „Víte přece, jaká 
přikázání jsme vám dali skrze Pána Ježíše 
Krista. Neboť toto je Boží vůle: vaše posvěce-
ní, totiž abyste se zdržovali od smilstva, aby 
každý z vás uměl zacházet se svou nádobou 
v posvěcení a úctě (ne v žádostivé vášni jako 
pohané, kteří neznají Boha), aby nikdo ne-
překračoval meze a neoklamával v této věci 
svého bratra, protože Pán je toho všeho msti-
telem, jak jsme vám také předem řekli a do-
svědčili. Bůh nás přece nepovolal k nečistotě, 
ale k posvěcení. Kdo tedy toto odmítá, neod-
mítá člověka, ale Boha, který nám také dal 
svého Svatého Ducha.“

Bůh není ze sexu v rozpacích. On 
je jeho stvořitelem, krása manželské-
ho sexu je v jeho hloubce. Bible učí, že 
manželství je tajemství… Nikdy si do po-
stele nepořídíš „zajíce v pytli“, když věříš, 
že i sex má rostoucí tendenci, že je kaž-
dým dnem, měsícem i rokem důvěrněj-
ším, otevřenějším a krásnějším.

Brigita Vimrová

Zajíc v pytli je právě opačně. Když jed-
nou Bůh řekl, že smilstvo je těžší hřích 
než vražda, tak On ví, co říká. Četl jsem 
nedávno v novinách, kde psala dívka, jak 
si, ještě studující, umí vychutnat sex. Dívka 
tam byla vyfotografovaná. Takovou větu 
v době našeho mládí by „ani v Rudém 
Právu“ neotiskli. V té době to bylo moc 
silné kafe. Dneska normální.

A já k tomu jejímu výroku přidám dru-
hou větu. Bydlím tady v Albrechticích. 
Za kopcem je dědina, která se jmenuje 
Životice. Tam za druhé světové války se-
děl v hospodě gestapák z Těšína, kde ho 
dopadli tři partyzáni a zastřelili ho. Par-
tyzáni byli z polských Beskyd. Třetí nebo 
čtvrtý den vesnici obklíčily jednotky SS. 
Šli od baráku k baráku a ptali se na ná-
rodnost. Tady žily čtyři národnosti: pol-
ská, slezská, německá a česká. Tu národ-
nost musel každý prokázat. Když řekl: 

„polská“, „pojďte s námi.“ Vyvedli ho ven 
před barák, vesměs žena, děti v okně, co 
se bude dále dít, esesák vytáhl pistoli, 
zastřelil ho a šli k dalšímu baráku. Když 
se gestapáci večer vrátili, sedli si ke kafi 
a jeden řekl: „Už dávno jsem si nezastřílel 
tak dobře, jako dneska.“

Jaký je mezi těma dvěma větami roz-
díl? Žádný. Protože v obou případech je 
to porušení Božího přikázání: Nezcizo-
ložíš, nezabiješ. 

Jednou se mě na toto konkrétně ptala 
jedna dívenka. Řekl jsem jí: „Dobře, tak-
že ty říkáš: ‚stejně se vezmeme‘, neuzná-
váš sňatek na úřadě, že to je lidské, a vy 
jste před Pánem, a tak dále.“ Říkám: „To 
znamená, že ty už nejsi panna, a co když 
ten chlapec zahyne před svatbou? Na 
motorce, jakkoli. Co budeš? Vdova? Pan-
na už nejsi a vdova taky ne, tak co jsi? 
Děvka.

Rudolf Bubik

Jak nezačít dělat 
bláznivé věci, když ještě 
s nikým nechodím 
a samota je tak těžká?

Je pravda, že samota je těžká, ale sa-
motu může vyplnit Ježíš. Aby si to kaž-
dý uvědomil, David říká, že milovat 
Hospodina není nějak abstraktní, ale je 
to opravdu něco blízkého, něco, co člo-
věka může uspokojit. A proto, ať se za 
to modlí a položí to Pánu. Jestli miluje 
Pána, tak mu to odevzdá.

Marie Bubiková

Je pro křestana dobré 
používat k seznamování 
internetovou seznamku 
či inzeráty?

Osobně si myslím, že to není nor-
mální, i když Bůh může mít různé 
způsoby, ale není to norma. Myslím 
si, že manželství je vážná věc, a do ta-
kových věcí je třeba jít s Boží bázní 
a modlitbou.

Marie Bubiková

Byl bych s používáním interneto-
vé seznamky či inzerátů velmi opa-
trný, reklama je reklama. Už jsem se 
setkal s tím, že tento druh seznámení 
zafungoval, ale působí to víc neštěstí 
než štěstí. Proto bych byl moc opatrný, 
protože nikdo o sobě nenapíše celou 
pravdu.

Rudolf Bubik

Na počáteční kontakt může křes-
ťanská seznamka pomoci, ale nevěřím 
na internetové vztahy. Nic nenahradí 
osobní setkání. Asi bych si dal hodně 
bacha.

Jiří Šrom

Je to jedna z variant. Žijeme v 21. 
století, v době výpočetní techniky 
a médií. Ta možnost tu je, tak proč ji 
nevyužít, ale jen pokud je to pro mě 
přijatelné a nenechala bych se tím li-
mitovat.

Brigita Vimrová

Nejhorší je na té otázce to, že ještě ne-
chodíš s Bohem. Protože kdybys chodila 
s Bohem, tak ta samota není těžká. Začni 
chodit s ním, a On tě přivede na to správné 
místo ve správný čas.

Rudolf Bubik

Mladí lidé trpí nudou. Zapojit se do 
sborových služeb, dodělat si vzdělání, vy-
dělávat peníze, číst, cestovat, sportovat 
ti pomůže si tu nudu vyhnat z kožichu. 
Investuj teď, zítra se ti to vrátí! Mnoho 
mladých lidí marní čas, místo aby s ním 
moudře nakládali.

Jiří Šrom

Pro každého z nás je nutné mít soci-
ální síť vztahů. Samotu totiž neřeší ani 
manželství. Je dokázané, že například 
u žen potřebu komunikovat, muž doká-
že naplnit z 10 %. 

Člověk byl stvořen jako vztahová 
bytost. Musíme mít kolem sebe přá-
tele, známé, příbuzné, kolegy atd. Co 
zaručeně pomáhá se „nezbláznit“ je 
sloužit, pomáhat druhým, zapome-
nout na své JÁ nám dává zakusit 
svobodu.

Brigita Vimrová
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První dubnový víkend přinesl začá-
tek oslav stých narozenin Tel Avivu 
zrovna v době židovského svátku 

pesach, kdy mnoho sekulárních Izraelců 
do „hříšného“ Tel Avivu utíká, aby jedli 
nečisté jídlo – což v případě pesachu zna-
mená potraviny obsahující kvas. I letošní 
Den nezávislosti státu Izrael bude osla-
vován pod heslem „100 let prvního heb-
rejského města – Tel Aviv/Jafa“. „V Jeru-
zalémě se modlí, v Haifě pracuje a v Tel 
Avivu oslavuje – a sice nepřetržitě,“ to se 
říká o třech největších izraelských měs-
tech. Tel Aviv má pověst „města, které ni-
kdy neodpočívá“. 

Tel Aviv je pravým opakem Jeruzalé-
ma. Šedesát kilometrů, které je od sebe 
dělí, by mohlo stejně dobře být vzdále-
ností mezi dvěma planetami. Jeruzalém 
je „svaté město“, město modliteb a ná-
boženských učení, město rabínů, papežů 
a imámů. Tel Aviv je naproti tomu měs-
tem „hebrejsky mluvících pohanů“. Tato 
dvě města mají jen jedno společné: obě 
se považují za ztělesnění „skutečného“ 
Izraele.

To, čeho byl svědkem apoštol Petr na 
střeše domu Šimona koželuha v přístav-
ním městě Jaffo, bylo prostě nechutné: 

„Velká plachta spouštěná za čtyři cípy se 
snášela z nebe. V ní byly všechny možné 
druhy čtyřnožců, plazů a ptáků.“ A pak 
zazněl hlas přicházející odnikud: „Vstaň. 
Petře, zabíjej a jez!“ Následovala jediná 
myslitelná odpověď, jakou může dát or-
todoxní Žid: „To ne, Pane, ještě nikdy 
jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečiš-
ťuje!“

Petr nebyl nucen jíst, co mu bylo ukázá-
no ve vidění na středomořském pobřeží. 
Ale musel se naučit, jak překonat hrani-
ci a vykročit mimo židovský svět (Skutky 
10). Prorok Jonáš byl dalším kandidátem, 
který rád utíkal. Také byl Bohem poslán 
k pohanům. Pro něj byla Jafa branou do 
velkého světa, možností útěku od Boha 
Hebrejů (viz kniha Jonáš). Město Tel 
Aviv-Jafa se skutečně může ohlížet s hr-
dostí na 4000 let své historie.

Pro poutníky 19. století bylo toto malé, 
ošuntělé přístavní město branou do Sva-
té země. V roce 1820 se v Jafě usadil prv-
ní židovský cestovatel z Konstantinopole. 
V dalších letech se tu usídlilo více sefard-
ských i aškenázských Židů. Navzdory 
osmanským úřadům začali Židé v okolí 
městečka kupovat pozemky.

11. dubna 1909 se setkala skupina ži-
dovských průkopníků na pláži, několik 
set metrů severně od Jafy, aby vykolíko-

Sto let Tel Avivu 
Tvář moderního Izraele

vali pozemky pro novou osadu. Měla se 
jmenovat „Achuzat Bait“, což znamená 
prostě „pozemek domu“. V následujících 
letech se vedly mnohé diskuze o jmé-
nech pro nově založené židovské město 
moderní doby: V úvahu přicházely: Nová 
Jafa, Neve Jafo, Nof Jafo, Aviva, Krása, 
Odpočinutí, Ivríja a dokonce Herzelija, 
podle zakladatele moderního sionismu, 
Teodora Herzla.

Jméno Tel Aviv se poprvé objevilo 21. 
května 1910. Nachum Sokolov použil 
toto jméno jako titul pro překlad Herzlo-
vy programové knihy „Altneuland“ (Sta-
ronová země). Pro Sokolova byla důleži-
tá kombinace slov „Tel“ a „Aviv“, spojení 

„starého“ a „nového“. „Tel“ je hromada 
trosek, na které bylo v průběhu staletí 
postaveno a opět zničeno několik měst. 

„Aviv“ znamená „jaro“ – a označuje tak 
nový počátek, rozkvět po dlouhém, neú-
rodném období sucha.

Tak přišlo první moderní hebrejské 
město ke svému jménu „Jarní pahorek“. 

„Tel Aviv“ se ve skutečnosti objevuje 

i v Bibli. V souvislosti se svým povoláním 
do prorocké služby píše prorok Ezechiel: 

„Tak jsem přišel do Tel Abíbu k přesídlen-
cům usazeným u průplavu Kebaru, k těm 
totiž, kteří tam byli usazeni, a seděl jsem 
tam po sedm dní a vzbuzoval mezi nimi 
úděs.“ (Ezechiel 3,15)

Během první světové války osmanští 
vládci z Jafy Židy vypudili. Většina Židů 
se ale z Jafy do Tel Avivu přestěhovala 
až po arabských povstáních v roce 1921. 
Když koncem čtyřicátých let vypukla iz-
raelská válka za nezávislost, dostal se Tel 
Aviv do palby arabských jednotek z Jafy. 
Židovská obranná jednotka „Hagana“ 
Jafu dobyla. Většina ze 100 000 arabských 
obyvatel pak z Jafy uprchla. V roce 1949 
byly Tel Aviv a Jafa spojeny.

Cvi Blumenfrucht roztržitě listuje za-
žloutlými papíry na svých kolenou. Je to 
ročník starých výtisků novin „Žid“. „Jsou 
staré víc než 109 let – vycházely v Krako-
vě“ – to je pro tohoto starého pána velmi 
důležité. Blumenfrucht kdysi dostal tuto 
knihu od svého učitele a přítele, profeso-
ra Martina Bubera. Dnes mu tento histo-
rický poklad pomáhá snít o jeho navždy 
ztracené staré vlasti.

Poté, co přežil vyhlazovací tábor 
v Osvětimi a nekonečné pochody smr-
ti po Evropě, dorazil v roce 1946 do 
Tel Avivu. „Spousty písku, spousty pra-
chu, nekonečné plantáže, spousta slun-
ce a malárie… to byl Tel Aviv,“ vzpomíná 
Cvi Blumenfrucht, „a byl to úplně nový 
svět: židovské město, kde žijí jen Židé. 
Výhradně pro Židy!“ 

„Z mnoha mladých lidí tu vyzařovala 
radost a hrdost. Přišli budovat skutečně 
první sionistické město,“ nepřestává Cvi 
zdůrazňovat: „židovské město, výhradně 
židovské město!“ „Každý den jste se vra-
cel ze směny na ubytovnu a prostě jste 
věděl: něčeho jsme dosáhli! Něco jsme 
udělali! Něco jsme postavili!“

Při vyprávění je znát z tohoto křehké-
ho starého muže přirozená skromnost, 

odrážející odstup východoevropského 
Žida, který vyrostl v polském štetlu. Sty-
dí se za hrdost, dokonce používá slovo 

„fašistický“, když popisuje postoj mladých 
lidí té doby. Připomíná město, které v Pa-
lestině vybudovali Němci, Naharíju. Tam 
byla atmosféra úplně jiná: „Prosím, pane 
profesore, děkuji vám, pane doktore… Ti, 
kdo přišli ve třicátých letech z Německa, 
byli všichni doktoři a inženýři. Byli kul-
turní a zdvořilí – a všichni mluvili němec-
ky. Byl to jediný jazyk, který znali.“  

Cvi Blumenfrucht vzpomíná na velkou 
komunitní kuchyni na Bennerstrasse 14 
v Tel Avivu. „Měli jsme tam spoustu pity 
a chumusu (cizrnové pomazánky) a kaž-
dý den velkou rybu.“ Starý novinář, který 
celý život strávil psaním pro jidiš novi-
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ny, vykresluje barvitě podobu Tel Avivu 
před založením Státu Izrael. Byl tam vel-
ký transparent s nápisem „Zde se mluví 
jen hebrejsky!“ V Naharíji bychom byli 
vystačili s němčinou. Ale v Tel Avivu jste 
se bez hebrejštiny nedostal nikam. 

„Možná jsem přecitlivělý,“ přemýšlí Blu-
menfrucht, „nebo si možná jen ty věci pa-
matuji moc dobře, ale připomínalo mi to 
nápis, který jsem jako dítě viděl v lodž-
ském ghettu. Dali ho tam nacisté: ‚Zde 
se mluví pouze německy!‘ Nějak jsem se 
s těmihle věcmi nemohl ztotožnit. Byl 
v tom slovní šovinismus – tam i tady,“ 
uvažuje, „ale možná to bylo logické pro 
lidi, kteří přišli přímo z Evropy, z vyhla-
zovacích táborů a pochodů smrti, aby tu 
vzdorovali odporu Britů a Arabů?“ 

„Kvůli této pýše jsem Tel Aviv nikdy 
nemiloval,“ vysvětluje Cvi Blumenfrucht, 
který dnes žije se svou manželkou Hanou 
v Bat Jam jižně od Jafy. „Nemám rád ten 
sebejistý hluk, který Tel Aviv dělá. Mám 
rád klid…“ Najednou mu dojde, že se ve 
svých vzpomínkách a posuzování měs-
ta, kterému by vlastně měl blahopřát ke 
stým narozeninám, trochu zapletl. Uvě-
domuje si, jak by jeho volba slov moh-
la být politicky zneužita a spontánně do-
dává: „Já nejsem člověk myslící politicky. 
Když lidé mluví o politice, jsem zticha. 
Nic z toho, co jsem v životě napsal, nemá 
nic společného s politikou.“

 A pak nostalgicky vzpomíná na staré 
sionistické písně, tance hora, starověkou 
hebrejštinu, která byla opět probuzena 
k životu… „Mám rád tržnici ‚Šuk Ha- Kar-
mel‘. Proč? Vlastně nevím. Vůně čerstvé-
ho ovoce. Tlačenice lidí – každý se dotý-
ká každého.“ Blumenfrucht si tře rukáv 
a naznačuje tlačenici. „A mám rád pach 
ryb na trhu, vůni masa, kebabů, co se pe-
čou okolo cesty…“

Atmosféru dnešního Tel Avivu už na-
prosto nelze srovnat se vzpomínkami 
muže, který zažil zrození státu Izrael. 
Dnešní Tel Aviv není nic víc než velké 
město se všemi jeho radostmi i nevýho-

dami: s prosperující burzou diamantů 
i s bídou ilegálních zahraničních dělníků. 
Jsou tu světově uznávané university a vý-
zkumné ústavy, ale i organizovaný zločin 
a prostituce. Tel Aviv je samozřejmě zná-
mý svými písečnými plážemi přímo u ho-
telů, se zaručeným slunečním svitem. 
Nedávno se ovšem tyto pláže dostaly do 
povědomí veřejnosti kvůli poruchám ka-
nalizačního systému. První letošní horké 
víkendy visely na stanovištích plavčíků 
černé vlajky, varující návštěvníky: „Kou-
pání zakázáno“. 

„Ale nesmíš zapomenout napsat o mu-
zeích, která tu máme,“ zdůrazňuje Cvi 
Blumenfrucht. Výšková budova Kol-bo-
šalom teď stojí na parcele, kde kdysi stá-
vala jeho milovaná škola Tachkemoni. 
„Přístup ‚mám peníze, můžu cokoliv‘, to je 
to, co se mi na Tel Avivu nikdy nelíbilo,“ 
poznamenává a vrací k původnímu kri-
tickému tónu. Na druhé straně, v budově 
Kol-bo-šalom sídlí i Rada přeživších ho-
locaust. A odtud také manželé Blumen-
fruchtovi jako oběti holocaustu dostávají 
každé dva roky peníze na dovolenou. 

„Dnes uslyšíte v Tel Avivu spoustu ang-
ličtiny a ruštiny.“ Cvi se v křesle pohodl-
ně opře. „Co tu vůbec zbylo pro mě? Pro 
mě, malého Žida, který přišel budovat 
tenhle stát, místo aby emigroval do Ame-
riky? Můj strýc z Ameriky se mnou proto 
po léta nemluvil. Ale když jdu dnes po 

Tel Avivu, těžko ho můžu nazývat hebrej-
ským městem. Dnešní Tel Aviv nemá nic 
společného s tím, o čem snil Dizengoff 

– primátor, který jezdil po městě na koni 
a byl hrdý na to, co vybudoval.“

Stoletý Tel Aviv je pulzujícím ekono-
mickým střediskem východního pobřeží 
Středozemního moře, vyznačuje se mra-
kodrapy a známými značkami aut. Žije 
tu 400 000 lidí a pracuje jich tu více než 
milión. Stovky a tisíce lidí denně dojíž-
dějí z obytných čtvrtí na předměstích do 
centra. Webové stránky Nadace Tel Avi-
vu nešetří superlativy, popisujícími „eko-
nomické, kulturní a akademické hlavní 

město Izraele“. Ke svému stému výročí 
se město vyparádilo jako „tvář moderní-
ho Izraele“.  

Propracovaný kulturní program nabí-
zí mimo jiné přehlídku historických fil-
mů, například známý „Big Dig“ na mo-
tivy knihy Efraima Kišona. Konají se 
tu ale i vědecké konference, ekonomic-
ké a knižní veletrhy a také Mezinárod-
ní konference o rozvoji měst. Studenti 
z Číny, Polska, Ruska, Rumunska, Řecka, 
Francie, Velké Británie, USA a Kanady 
dostali za úkol ztvárnit podobu Tel Avi-
vu v roce 2059. Očekává se, že výsledky 
této soutěže přispějí k vývoji „čerstvých 
a futuristických vizí pro město“ a budou 
vystaveny na hlavním náměstí telavivské-
ho Centra múzických umění. Narozeni-
ny prvního moderního hebrejského měs-
ta se nebudou oslavovat jen v Izraeli, ale 
také v Paříži, New Yorku, Vídni, Kodani 
a San Diegu. 

Pro sportovně založené je tu dále „Te-
lavivský maratón“. Ale ani ve svém spor-
tovním životě se ten „tak strašně seku-
lární“ Tel Aviv neobejde bez Bible. Aviv 
Stein, ředitel Izraelského maratónu, při-
pomíná, že se už 500 let před bitvou 
u Marathonu odehrál dvaačtyřicetikilo-
metrový závod, při kterém šlo o předání 
zprávy. „Muž z pokolení Benjamín utekl 
z bitvy a dorazil do Šíla tentýž den,“ říká 
1. kniha Samuelova 4,12, aby předal zprá-
vu o výsledku bitvy v Afeku veleknězi 
Élímu. Na rozdíl od Marathonu ovšem 
izraelský posel – „typicky židovsky?“ – ne-
přinesl zprávu o vítězství, nýbrž o zdrcu-
jící porážce.

Kavárny a restaurace jsou dnes otevře-
né 24 hodin denně. Tel Aviv oslavuje ne-
přetržitě. Vyhlášené restaurace nabízejí 
vybrané lahůdky z celého světa. „Tenkrát 
jsme chodili spát v devět večer,“ vzpomí-
ná Cvi Blumenfrucht s nostalgií na onen 
starý dobrý šovinistický hebrejský Tel 
Aviv, „nebo jsme šli na přednášku o tom, 
jak bychom měli vybudovat ‚jišuv‘ – sio-
nistickou osadu, a jak by měla vypadat 
v nejbližších deseti nebo patnácti letech.“

Ale Tel Aviv je dnes městem jako každé 
jiné. „Když procházím Mnichovem, při-
pomíná mi Tel Aviv,“ poznamenává Cvi 
Blumenfrucht, který v posledních letech 
několikrát navštívil Německo, aby dnešní 
mládeži vyprávěl o svém mládí. „Co tu ti 
Němci mohou vidět?“ ptá se starý unave-
ný pán – a sám si hned odpovídá. Během 
odpovědi automaticky přechází z hebrej-
štiny do jidiš: „Můžete tu vidět, čeho ten 
‚ksindl‘ – říkáte nám tak v Německu, že? 
– dosáhl! Víte, řeknou Němci, nakonec 
přece jen něco dokázali!“

  © Johannes Gerloff, 
křesťanský mediální svaz KEP

překlad –ms- www.israelnetz.com
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Kdo je touto opomíjenou skupinou? 
Nemusíme dlouho přemýšlet, aby-
chom na to přišli. Jsou to staří lidé. 

V naší společnosti, zaměřené na kon-
zum a sebe, nějak nemají tito lidé místo 
v myslích a srdcích lidí. Vytratila se úcta 
ke stáří a bohem společnosti je mládí 
a úspěch. Dříve bylo normální, že se děti 
staraly o své staré rodiče, dnes je odklá-
dají do domovů důchodců, domů pro se-
niory apod. Je pravděpodobné, že se mezi 
rodiči a dětmi nevybudovaly dostatečně 
silné rodinné vazby a všechno, co s tím 
souvisí, a proto to vypadá tak, jak to nyní 
vidíme kolem sebe. Nechci se na tomto 
místě zabývat důvody, proč to tak je, ale 
chci nasměrovat vaši pozornost na to, že 
tito lidé potřebují naši pomoc. Přede-
vším duchovní. Zoufale se potřebují se-
tkat s Kristem, prožít znovuzrození a do-
stat hodně lásky. Jsou to lidé plní bolestí, 
a to nejen tělesných. Hořkost a zklamání 
jsou jejich běžnou zkušeností. 

Opomíjená skupina obyvatelstva
Proč o tom píši? Netýká se náhodou 

také nás, jako církve, že tuto skupinu 
obyvatel opomíjíme? Ono to není tak 
dynamické a akční! Jde o soucit, pokoru, 
lásku, trpělivost a věrnost. Zde je výstiž-
né vyjádření jednoho z účastníků setká-
ní: Mnoha církevním vedoucím se služba se-
niorům v zařízeních sociální péče jeví jako 
velmi neefektivní. Stojí čas, peníze i lidský 
potenciál a s největší pravděpodobností ne-
přinese do církve přímý užitek v podobě vyšší 
účasti na shromáždění, růstu členské základ-
ny, vyšších sbírek či zbudování nových slu-
žebníků. Přesto věřím, že jde o velmi důle-
žitou a potřebnou službu, jejíž odměna čeká 
v Božím království, a slovy Jakuba o pravou 
a čistou zbožnost (Jk 1,27).

Díky Bohu, že jsou mezi námi lidé, kteří 
se nechali poslat Bohem k těmto ztrace-
ným. Jsou roztroušení po sborech a moc 
se o nich neví. Také oni mezi sebou se 
moc neznají nebo vůbec nevědí, kolik 
spoluslužebníků dělá totéž, co oni. Tak 

tomu bylo až do 14. března. Měl jsem tu 
milost svolat do Kolína setkání pracov-
níků se starými lidmi. Přijeli z devíti sbo-
rů. S bratrem biskupem a se mnou nás 
bylo 22. Byl to čas seznamování, sdílení, 
modliteb a povzbuzování. Výsledkem to-
hoto setkání bylo přání se znovu setká-
vat, tentokrát již s konkrétním zaměře-
ním na poskytování pomoci v odborné 
oblasti formou semináře v oblasti ko-
munikace, alternativní komunikace, služ-
ba umírajícím, legislativy apod. Chceme 
pozvat odborníky na tato témata. Vět-
šina účastníků si přála setkávat se dva-
krát ročně. Příště se sejdeme pravděpo-
dobně na podzim. Datum a místo bude 
včas oznámeno. Místo setkání budeme 
střídat, jednou v Čechách, pak Moravu 
nebo Slezsko. 

Na závěr jedeno svědectví, které zazně-
lo během našeho sdílení, a v písemné po-
době mi jej sestra Radka na mou prosbu 
poslala.

Petr Bartoš, 
zástupce biskupa 

pro misii a evangelizaci

Nedokážu vyčíslit, kolik občanů v po-
kročilém věku asi žije ve všech městech, 
kde působí sbory naší církve. Ale služeb-
níků se sešlo pouze dvacet z devíti míst 
Čech a Moravy. Vidíme, že tato služba 
není příliš vyhledávaná, avšak nesmírně 
potřebná. Rozhodli jsme se proto sdílet 
s vámi naše zkušenosti, problémy i sny 
a informovat o všem novém.

Možná vás může oslovit mé svědectví.

Povolání
V našem sboru se službě seniorům 

v domově důchodců dlouhá léta i přes 
svůj věk věrně, obětavě, trpělivě a s úspě-
chem věnoval bratr Milouš Slabihoud. 
Velmi toužil po nástupci, kterému by 
službu mohl předat.

Z prorockých slov, která mi Pán před 
léty dal, ústy pastora našeho sboru jsem 
věděla, že budu povolána k službě Boží-
ho potěšení osamělým, trpícím, nemoc-
ným, lidem s bolavým srdcem. Domov 
důchodců je právě takové místo. Přijala 
jsem tedy požehnání od sboru a začala 
jako učednice provázet bratra Slabihou-
da.

Boží škola
Po několika měsících služby ale přišlo 

něco nečekaného. Postihla mě vážná ne-
moc, současně i těžké rodinné problémy. 
Procházela jsem rakovinou štítné žlázy, 
operací a velikým utrpením. Zpočátku 
jsem nechápala, co se děje. Ale Pán Je-

žíš znal dobře mé srdce. Potřeboval mi 
ukázat, kolik chyb, hříchu bylo v mém ži-
votě a jak těžce jsem ho zklamala. Toužil 
mě oddělit jen pro sebe a své úžasné dílo 
zachraňující lásky. Ale já jsem měla své 
představy a touhy, které překážely a bylo 
nutné je z mého srdce navždy vytrhat. 
Způsobilo mi to nesmírnou bolest. Ten-
to Boží zákrok na mém nitru však přine-
sl velkou proměnu. Ježíš se mi stal tím 
nejbližším a nejvzácnějším. Upnula jsem 
se k němu, zvedl mě z bolesti a poníže-
ní, zvláštním způsobem mi zjevil svou 
lásku a znovu připomněl mé povolání. 
Nová milost, které se mi dostalo, je pro 
mě tím největším darem. Utrpení, pro-
žité během mých celkem sedmi operací 
mi dává soucit a porozumění lidem, nad 
jejichž lůžky se teď skláním. Přijala jsem 
tuto lekci Kristovy školy a nyní mohu být 
jeho vyslancem. Pán mě začal dál učit 
a pomáhat mi.

Služba v domově důchodců
Zvolila jsem domov důchodců, kde už 

jsem dva roky pravidelně navštěvovala 
sestřičku z našeho sboru, která zde tráví 
své stáří. Seznamovala jsem se s prostře-
dím, ale především to bylo období našich 
společných modliteb za Boží navštívení 
obyvatel, zaměstnanců, za vedoucí a po-
třeby tohoto domova.

Ještě než jsem začala sloužit i dalším 
ženám mě Pán zázračně na ulici sezná-
mil s křesťankou, která, jak se ukázalo, 

pracuje právě zde a je vedoucí sociální-
ho úseku. Bez vlastního přičinění mi byla 
darována spolupracovnice a opora z řad 
zaměstnanců.

Během devítiměsíčního působení v do-
mově mě Pán postupně přivedl k dvace-
ti ženám, kterým jsem mohla posloužit. 
Rozhodly se vydat svůj život Ježíši Kristu, 
smířit se s Bohem. Jedna z nich už ze-
mřela. Odevzdala se do jeho drahých ru-
kou pět týdnů před smrtí.

Nejtěžší chvíle ve službě jsem prožila, 
když jsem odložila, k čemu mě Duch sva-
tý vedl.

V pokoji ležících žen jsem ukončila 
rozhovor s modlitbou a chystala už se 
odejít. V očích druhé ženy, kterou jsem 
ještě neznala, jsem uviděla výzvu. Ale 
bylo už pozdě, cesta domů dlouhá a tak 
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jsem odešla. Doma jsem stále a stále vi-
děla její oči. Zaplavila mě obrovská lítost, 
plakala jsem a prosila za odpuštění, že 
jsem ji opustila. Kdyby tato paní zemřela, 
budu vinna před Bohem její krví. S veli-
kou naléhavostí jsem se modlila, aby ji 
Pán zachoval a dal mi možnost vše na-
pravit. Při další návštěvě moje kroky ved-
ly rovnou do tohoto pokoje, ale paní tam 
nebyla. Těžko se dá popsat, jak mi v tu 
chvíli bylo….

Jaké proudy vděčnosti, radosti a děko-
vání prýštily k Bohu, když jsem ji pak na-
šla přestěhovanou v jiném pokoji. Nikdy 
na to nezapomenu. Ježíš mě naučil, že 
On sám je svrchovaným Pánem mé služ-
by. Ne já, má únava, má rozhodnutí. Jsem 
pouze nástrojem v jeho ruce a On hlavou, 
která určuje, kdy a co vykonat.  

A co bylo tím nejkrásnějším zážitkem?
Chtěla jsem opětovně navštívit jednu 

paní. Právě ji přestěhovali do jiného po-
koje. A tam naše povídání o Bohu slyšela 
i druhá spolubydlící a navázala se mnou 
rozhovor. Ptala se, proč je tolik utrpení 
a z jejích vět jsem vnímala velkou hoř-
kost vůči Bohu, způsobenou utrpením, 
kterým prošla při léčbě rakoviny a všech 
operacích. V minulosti už si dokonce 
chtěla vzít život, dcera ji ale zastavila. 

Sloužila jsem jí soucitně, jak mě Pán vedl 
a dávala jí porozumět Boží lásce. Najed-
nou ta paní začala vyprávět: „Víte, já jsem 
už jednou prožila klinickou smrt. Dostala 
jsem se do nějaké krásné zahrady s vzác-
nými čistými lidmi. Něco takového jsem 
nikde na zemi neviděla. Vládl tam nád-
herný pokoj, nedokážu to ani slovy vyjá-
dřit. Byla jsem tam tolik šťastná a chtěla 
zůstat. Ale někdo mi řekl, že se musím 
ještě vrátit zpátky. A tak jsem zase tady 
v tomto utrpení a nevím proč???“

A dál mluvil Duch svatý. Ta paní po-
chopila, že nemohla zůstat pro hříchy 
a že byla z velké Boží lásky poslána zpět, 
aby mohla učinit pokání, vydat svůj život 
a úplně všechno Kristu. Smířila se s Bo-
hem a je připravena.

Pán mě ve svém soucitu přivedl přestě-
hováním jiné ženy, k této veliké potřebě 
a i mně osobně dal něco, o čem jsem jen 
slyšela nebo četla. Konkrétní živé svědec-
tví, abych ho mohla nést dalším v tomto 
domově. Halelujah!!! 

Boží volání
Za zdmi domovů, nemocnic a dalších 

zařízení se skrývá tolik bezmocnosti, osa-
mělosti, čekání, utrpení a zoufalství lidí 
v závěrečné etapě života. Potřebují ně-

koho, kdo by se o ně zajímal, sklonil se 
k nim, vyslechl, pohladil… Jsou to mís-
ta bez lásky a naděje. (Tím nesoudím za-
městnance, kteří se potýkají s mnoha pro-
blémy a nestíhají tyto potřeby naplnit.)

Senioři jsou zvláštní skupinou lidí 
v naší společnosti. Oni prožili život, pra-
covali, tvořili a stavěli základy všeho, co 
my všichni teď užíváme. Jsou hodni úcty 
a pomoci ve svých potřebách. Svět ale 
pohrdá stářím, pokládá je za bezcenné 
a obtížné. Někdy to vede až nenávisti 
a degradaci těchto spoluobčanů.

ALE JEŽÍŠ MILUJE SENIORY, stařen-
ky a stařečky. Jsou jeho vzácnými pokla-
dy a právě na ně čeká. Touží jim pomo-
ci, touží naplnit tu křičící potřebu lásky. 
Koho pošlu? Kdo půjde?

Co s tím bratři a sestry uděláme? My 
jsme těmi posly Boží lásky a spásy. Naše 
sbory se usilovně modlí za záchranu pro 
nevěřící. Radujeme se z každého jednot-
livce a to je dobře. Ale pro seniory už zí-
tra může být pozdě!!! Celá generace lidí 
odchází do záhuby! Není, kdo by zvěsto-
val! Neuneseš utrpení? Nemáš tu lásku? 
Bůh dobře ví, co ti chybí. On ti to chce 
dát! Chceš ty, bratře, sestro? Je to Boží 
výzva. Budou slyšet někteří z nás?  

Radka Doušová, 1. sbor AC Praha

Jedním okresním městem ve středních 
Čechách projížděl Boží služebník, mí-
řící na evangelizaci, jejímž vedením 

byl pověřen. Byl večer, ulice prázdné a on 
zamyšlený. Tak se také stalo, že přejel kři-
žovatku na červenou, což si uvědomil až 
v okamžiku, kdy již nebylo třeba brzdit.

Už už se domníval, že se to obejde 
bez následků, když vtom blikla baterka 
a bdělé oko zákona mu dávalo znamení, 
aby zastavil.

„Dobrý večer,“ zvedl ruku ke štítku 
čepice příslušník Veřejné bezpečnosti, 
„prosím vaše doklady, pane řidiči!“

Zadržený mu je podal a čekal. Policis-
ta si jimi po prolistování poklepal o dlaň 
druhé ruky a zeptal se: „Víte, jakého do-
pravního přestupku jste se dopustil?“

„Ano, ignoroval jsem na semaforu čer-
venou,“ poslušně odvětil kazatel.

„Vzhledem k tomu, že ze sebe neděláte 
barvoslepého, to bude za pouhé tři stov-
ky,“ vytáhl příslušník pokutový blok.

Kazatel zaplatil, ale vzápětí jej něco na-
padlo. Sáhl do tašky na zadním sedadle.

„Máte pravdu,“ usmál se na policistu, 
„porušil jsem pravidla silničního provozu 
a právem za to zaplatil. Ale než odjedu, 

Pokuta
tak bych vás rád upozornil, že i vy po-
rušujete jistá pravidla, za což v důsled-
ku můžete zaplatit podstatně víc než já 
nyní.“

„Co… co…,“ byl policista naprosto vyve-
dený z míry.

„To by bylo na delší povídání a já spě-
chám. Tady se můžete dozvědět všech-
no, co potřebujete,“ podal strážci záko-
na útlý spisek a nastartoval. Rozjel se 
a nechal zkoprnělého muže v uniformě 
se „Sedmi smrtelnými hříchy“ od Billyho 
Grahama za zády.

Dle vyprávění zaznamenali Dolejší.
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Možnosti v Kristu - 1. část
Reinhard Bonnke

„Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ 
(Filipským 4,13)

„Co mimořádného děláte?“ (Matouš 5,47 
NBK) 

Ježíš vybídl své posluchače: „Co mi-
mořádného děláte?“ Tato otázka by 
mohla sloužit jako podnět k tomu, 

abychom vypli! Kazatelé 
nám stále říkají, abychom 
dělali víc. Člověka to do-
cela utahá. Předkládají str-
mé a trnité cesty do nebe: 
víc svědčit, víc navštěvo-
vat shromáždění, více stu-
dovat Bibli, více pracovat. 
Pak přichází více modliteb 
– abychom měli více moci, 
více uzdravení, více obrá-
cených.

Lidé slyší evangeli-
um Boží milosti, vyjdou 
z egyptského otroctví hří-
chu, vstoupí do království a pak jsou tla-
čeni pracovat tvrději, než kdy předtím. 
Kaprálové za kazatelnou si stěžují na 
nedostatky lidí a (nesprávně) používají 
Kristova slova: „Co mimořádného dělá-
te?“ Lidé dělají, co mohou, chodí do círk-
ve … a někdy jdou domů v depresi, jako 
když Izraelci museli dělat cihly bez slámy. 
Vezměme kázání o probuzení. To jsou 
typické příklady, jak dostat lidi do tlaku. 
Většinou se dají shrnout jako povel, aby-
chom byli jako Marta – ustaraní a utrápe-
ní pro mnoho věcí (Lukáš 10,41) – jako by 
probuzení bylo odměnou dobrým chlap-
cům a děvčatům. Proč v minulosti měli 
lidé probuzení? Protože měli větší morál-
ní skrupule a měli větší zásluhy než dneš-
ní věřící? Vypůsobili probuzení dobrými 
skutky? Nebo to byla Boží svrchovanost?

Nicméně musíme brát vážně Ježíšovu 
výzvu: „Co mimořádného děláte?“ Tato 
slova pochází z jeho Kázání na hoře, kde 
je víceméně totéž poselství hned od prv-
ního řádku Blahoslavenství. Naše spra-
vedlnost musí přesahovat spravedlnost 
nejnáboženštějších lidí naší doby. „Tak ať 
svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše 
dobré skutky.“ (Matouš 5,16) Skutek musí 

následovat slovo. „Podle 
slova však také jednejte, ne-
buďte jen posluchači.“ (Jakub 
1,22) Pravda přináší úkoly. 
Akce! V jeho království ne-
jsou žádní diváci, dokonce 
ani mezi anděly.

Vtipné výmluvy
Někteří nedělají ani 

možné, natož aby mysle-
li na nemožné. Není po-
třeba příliš a zadrhnou se. 
Říkají: „Necítím se na to“ – 
a jdou od toho. Nemyslím, 

že by se Pavel na něco „cítil“, když se na 
svízelných cestách setkával s opozicí, ne-
bezpečím a nejistotou. Bůh povolal Pav-
la ke smělým věcem, protože věděl, co je 
Pavel zač. Bůh nepovolává do akce váha-
vé. Nezkouší to s těmi, kteří se nepoku-
sí, a ty kteří to chtějí vzdát, nechává být. 
Jsem v údivu nad důvody, proč lidé ne-
dělají nic pro Boha. Jsou jako řidič, kte-
rý pojišťovně tvrdí, že ta lampa se před 
ním z ničeho nic objevila, a proto nemo-
hl včas zastavit.

V Lukášovi 14,18–20 Ježíš mluví o vtip-
ných příkladech výmluv, které mají lidé 
na vysvětlenou, proč nic nedělají. Jeden 
muž koupil pole a musel jít a prohléd-
nout si ho, jiný koupil voly a musel jít 
a vyzkoušet je, zatímco třetí se zrovna 
oženil. Vtipné! My, kazatelé evangelia, 

vztahujeme tyto výmluvy na ty, kteří od-
mítají Krista, ale ve skutečnosti se to týká 
učedníků, kteří uhýbají od jakékoli služby 
Bohu. Tím neříkám, že je opravdu mno-
ho věcí, které se mohou dostat mezi člo-
věka a Boží dílo. Ďábel je připraví tomu, 
o kom ví, že se snadno vzdává. Odporuj-
me ďáblu, uctívejme Boha, mějme ho na 
prvním místě a cesta se otevře. Dej Bohu 
správné místo, poslouchej ho a můžeš 

„všecko v Kristu, který ti dává sílu.“
Nemnozí dostali příležitost ukázat se, 

když dělali velké věci na veřejnosti. Když 
dostane šanci, kdo by se neukázal? Být 
věrný v soukromí je poněkud těžší. Vět-
šina lidí na světě žije v naprosto obyčej-
ných situacích či jsou úplně zapomenuti 
v nezajímavých záležitostech. Ale Kristus 
řekl, že když jsme věrni v malých věcech, 
svěří nám mnohé (Matouš 25,21).

Ježíš povolal člověka, aby byl jeho učed-
níkem – jaká výsada! Ale ten muž chtěl 
jít domů a počkat, až bude jeho otec po-
hřben – a ten možná v tu dobu ani ne-
byl mrtvý. Nedůležité věci by nás nikdy 
neměly zdržovat od požehnání Kristovy 
služby. Nemyslím si, že návštěva příbuz-
ných, zabavení návštěvy, čištění oken či 
pulírování auta je na té samé úrovni jako 
uctívání a služba Kristu, našemu Pánu.

Nedávno byla jedna žena v americké 
církvi oceněna za to, že během padesáti 
let nevynechala ani jednou službu v círk-
vi, dokonce ani když byla na dovolené. 
Jak je to možné? Neměla nikdy rýmu, ni-
kdy neříkala, že se na to „necítí“, neby-
la nikdy utahaná, neměla nikdy návštěvu, 
neměla nikdy moc práce, nemusela dělat 
něco mimořádného, nešla se pobavit, ne-
měla nikdy nic naléhavého, žádnou osla-
vu narozenin jako jiní lidé? Samozřej-
mě že měla, ale nezastavilo jí to. Měla to 
správně seřazené – Pán a jeho dům, jeho 
slovo, jeho lid, uctívání. Takové priority 
jsou jako Polárka, jako skálopevný základ 
dobrého životního stylu.

Nicméně pracovní morálka není to 
nejpodstatnější. Křesťanství není poled-
ní pot a noční bdění. Lidská přirozenost 
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není stvořena k neúnavné dřině. Otroctví 
není spasení. Ježíš nepřišel, aby utáhl lid-
ská břemena, vystavil nás kritice, stresům 
a úzkostem. Adam pracoval v potu tváře, 
ale Kristus od nás takové věci neočekává. 
Řekl: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte 
a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpoči-
nout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne… 
a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé 
jho netlačí a břemeno netíží.“ Jeho povolání 
je příležitost ke službě, jeho jho je zvláštní 
výsada, která leží lehce na našich ramenou. 
On nese vždy větší díl tíhy. Jsme synové 
Boží, ne synové dřiny.

Zmiňoval jsem již Martu. Přemýšlím, 
jestli chtěla udělat na Ježíše dojem svo-
jí oddaností. Opravdu si myslela, že má 
rád lidi, kteří „ryjí nosem brázdu“? Když 
si Marta stěžovala na svoji nezapojenou 
sestru, tak Ježíš tiše řekl: „Jen jednoho 
je třeba“ (Lukáš 10,42). Přijímá jen práci 
z lásky. Ježíš měl na svých bedrech od-
povědnost za spásu celého světa, nikdy 
ale nebyl ustaraný, zdali dostatečně slou-
ží. Měl čas nechat sedět Marii u svých 
nohou – neposkakoval a nepokřikoval 
o všech „důležitých“ věcech, které musí 
stihnout udělat. 

To, co chci říct, je to, že Boží požehná-
ní není v přímé úměře k tvrdé práci, spíš 
je to, jako když Ráchel byla Jákobovou 

odměnou za sedm let těžké práce. Pro 
Jákoba bylo těch sedm let jako několik 
dní, protože ji miloval. (Genesis 29,20). 
Pro kazatele je snadné kárat lidi za to, co 
neudělali. Jsme lidé, to je jednoduché. Je 
vždycky dost věcí ke kritizování! Ale naše 
nedokonalosti jsou odpuštěny. Když se 
Ježíš ptal: „Co mimořádného děláte?“ ne-
bylo to práskání bičem. Nemusíme mít 
agonii z toho, jestli s námi bude Bůh, 
sedřít se pro něj do úmoru, aby dodržel 
svá zaslíbení, zapnout všechny svaly, aby-
chom si zasloužili moc Božího Ducha.

Poslouchejte! „Chtěl bych se od vás do-
vědět jedno: Přijali jste Ducha díky skutkům 
Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyše-
li? … Začali jste Duchem, a teď končíte tělem? 

… Uděluje vám Bůh Ducha a působí mezi 
vámi zázraky díky skutkům Zákona, anebo 
díky víře v to, co jste slyšeli?“ (Galatským 
3,2–5 NBK). Křesťané zpívají: „Chci pro 
tebe shořet, drahý Pane,“ a přesně tak 
to s nimi dopadne – vyhořelí mučední-
ci svých vlastních nároků. I pastoři mají 
právo na život.

Když Pavel řekl, že může dělat všecko 
skrze Krista, nemyslel tím, že všecko dělá 
sám, a pobíhá okolo církve jako kočka 
po rozpálených cihlách. Někteří pastoři 
dělají všechno, dokonce mačkají tlačítko 
kopírky. Chtějí být šéfkuchařem i hlav-

ním údržbářem, chtějí šlapat na měchy 
varhan a přitom na ně hrát. Ježíš neplá-
noval, že budeme pracovat bez přestávky 
a že budeme brát všechnu starost a od-
povědnost.

Jádro věci
Můžeme být tak vytíženi jednou nebo 

druhou prací, vždycky v zápřahu, tolik že-
lízek v ohni, až oheň skoro vyhasne, a na-
konec nemáme čas na to, co Ježíš označu-
je za potřebné. „Kdo věří, nemusí spěchat“ 
(Izajáš 28,16). Méně může být více, když 
méně času a energie strávíme okrajový-
mi věcmi a více efektivní prací. Některé 
rostliny rostou na odiv, mají krásné listy, 
ale žádné ovoce, jako fíkovník, který Ježíš 
proklel. „Samé kvičení, žádná vlna,“ jak 
řekl člověk, který stříhal prase.

Toto je jádro věci. Ježíš nám ukázal 
možnosti nemožného. Řekl nám, aby-
chom činili více než druzí, protože mů-
žeme. Nejde o to dělat více věcí, ale dě-
lat věci, které druzí dělat nemohou, věci, 
které nejsou, protože je nikdo nedělá. Pu-
blikáni zdravili své přátele. To může dě-
lat každý. Ale křesťané mohou zdravit své 
nepřátele. To publikáni dělat nemohou. 
Tak jak říkal apoštol Pavel: „Všecko mohu 
v Kristu, který mi dává sílu“ (Filipským 4,13).

Dokončení příště.
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Milí bratři a sestry, v minulém čísle 
časopisu jsme si ukázali, že pokud 
nás Bůh chce nějak omezit, sledu-

je tím vždy jen naše dobro, protože nás 
miluje, a proto je dobré jeho „omezení“ 
přijímat a nevzpírat se mu. Dnes se za-
myslíme nad tím, proč by se člověk měl 
chtít stát křesťanem. Jasno v odpovědi 
na tuto otázku si potřebují udělat nejen 
nevěřící, ale i mnozí křesťané. Duch to-
hoto světa nás totiž bombarduje heslem 

„Prioritou je úspěch tady a teď“, na jehož 
základě bychom mohli snadno zapome-
nout, jak zní správná odpověď na tuto 
otázku. A přitom je tak jednoznačná!

Mnozí lidé se dnes chtějí stát křesťany 
proto, aby se jim na zemi lépe dařilo, či 
aby jim Bůh splnil nějaké lidské přání, aby 
je zbavil starostí, aby jim dal bohatství, ka-
riéru atd. Správná odpověď by však měla 
znít: Jsem křesťanem proto, abych získal 

život věčný. Vždyť to je vůle Boha Otce 
pro nás, proto poslal Pána Ježíše trpět na 
kříži: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého 
jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, ne-
zahynul, ale měl život věčný. (J 3,16) Je-li na-
ším hlavním motivem cokoli jiného, dříve 
nebo později odpadneme!

Neboť je pravdou, že při obrácení nás 
Bůh vysvobozuje z různých svázaností – 
a tím se náš život stává příjemnější, záro-
veň však začíná boj s naší starou přiroze-
ností, která chce dělat věci, kvůli kterým 
můžeme život věčný ztratit, a zatímco 
dříve jsme nechávali hříšným žádostem 
naší lidské přirozenosti volný průchod, 
dnes tyto žádosti mocí Ducha mrtvíme, 
v důsledku toho přicházejí různé boje 
a zkoušky, které bychom dříve neměli. 
Není také pravdou, že od okamžiku ob-
rácení za nás Bůh sám vyřeší každý náš 
problém, ani není pravdou, že Bůh vy-
plní všechny naše lidské žádosti, zkrát-
ka, život křesťana není bezproblémovou 
procházkou růžovým sadem – kdo tako-
vému učení věří, a proto se stal křesťa-
nem – ten v čase zkoušek odpadá – pro-
to je třeba, abychom stavěli naši víru na 
správném základě.

Evangelium, které kážeme nevěřícím, by 
mělo tuto skutečnost zohledňovat. Pro-
to nás Boží slovo nabádá, abychom kázali 
evangelium …ne moudros-
tí slov, aby nebyl vyprázdněn 
Kristův kříž. (1K 1,17 NS). 
Co nám chce říci tento verš? 
To, že z našeho evangelia 
nemá být líbivými řečmi 
vyprázdněna zpráva o kříži, 
zpráva o tom, že staneme-li 
se křesťany, nečeká nás tady 
na zemi jen bezproblémový 
život, kdy v odpověď na naši 
víru Bůh bude nadpřirozeně 
dělat všechno za nás, ale če-
kají nás i mnohé boje, zápa-
sy a problémy – čeká nás obtížná cesta – kdy-
bychom opustili tuto cestu a Ježíše, a znovu 
bychom žili svévolně, žilo by se nám tu na 
zemi v jistých ohledech snadněji! Proto nám 
i Boží slovo říká: Vejděte těsnou branou; pro-
storná je brána a široká cesta, která vede do zá-
huby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná 
je brána a úzká cesta, která vede k životu, a má-
lokdo ji nalézá. (Mt 7,13–14) – dobrovolně jde-
me tou nesnadnou cestou, protože víme, že 
plná odměna nás čeká až na věčnosti – život 
věčný – tady na zemi nás čekají mnohá zaslí-
bení – ale tato zaslíbení jsou spojena s pro-
následováním. Takže kromě boje s naší lid-
skou přirozeností nás čeká i pronásledování. 
I když dnes v naší zemi není pronásledová-
ní zjevné, skryté určitě zůstává, má podobu 
různého zesměšňování, urážení, nemysle-
me si, že svět nás přijme s otevřenou náručí 
a bude nám pomáhat evangelizovat, naopak 
vstupujeme do boje na nepřátelské území 
ducha tohoto světa. Nevyprazdňujme tyto 
pravdy před nevěřícími lidmi – nezatajujme 
jim je! Nesnažme se je nalákat na růžové 
evangelium – nerozšiřujme tu úzkou cestu 
na širokou jen proto, aby se po ní vydalo 
více lidí – nechtějme být úspěšní v očích 
lidí za tuto cenu! Pamatujme, že spo-
lu rozšířením cesty se mění i její 
směr – už nevede do života – ale 
do zahynutí! Říkejme lidem 
celou pravdu, i za tu cenu, že 
jich bude Pána Ježíše násle-
dovat méně. Žít v pravdě je 
důležitější než být úspěšný 
v očích tohoto světa.

Nezamlčujme lidem, 
že křesťanství není mož-
né bez nesení kříže. Vždyť 
i Pán Ježíš řekl: Kdo nenese 
svůj kříž a nejde za mnou, ne-
může být mým učedníkem. (L 
14,27) Co znamená nést kříž? 
Znamená to, že dělám ochotně 
a s radostí i věci, o kterých vím, že 
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Proč bych se měl stát křestanem?
,

Virus 2:
Nechci se stát křesťanem, 

nic z toho nemám, jen samé 
trápení a boje.

Lék:
Uvědom si, že z toho máš 

především život věčný.

jsou Boží vůlí pro můj život, ačkoli vidě-
no pouze lidským pohledem by pro mě 
bylo lepší, kdybych je nedělal! Z perspek-
tivy věčnosti je však pro mě lepší, když 
je udělám. Vzorem je nám opět Pán Je-
žíš. Šel na kříž raději, než aby se stal krá-

lem, kterým ho lidé chtě-
li provolat (viz Jan 6,15). 
Pán Ježíš jako Boží Syn 
měl moc na to, aby se tím 
králem skutečně stal, lid-
sky viděno, měl našlápnu-
to ke kariéře světovládce 

– dal však přednost utrpe-
ní, aby naplnil vůli Otce 

– …sám sebe zmařil, vzal na 
sebe způsob služebníka, stal 
se jedním z lidí. A v podobě 
člověka se ponížil, v posluš-
nosti podstoupil i smrt, a to 

smrt na kříži. (Fp 2,7–8) Boží slovo nám 
v pátém verši listu Filipským přikazu-
je, že máme smýšlet stejně. Naplnit Boží 
vůli pro náš život by nám mělo být před-
nější než úspěch v očích tohoto světa – 
je důležitější, abychom byli úspěšní před 
nebeskými pozorovateli.

Když jsem se jednou díval na nějaký 
kříž, všiml jsem si, že vypadá podobně 
jako znaménko plus. A tak jsem si uvě-
domil, že je důležité, jak se my křesťané 
na kříž díváme. Vidíme v něm jen ten kříž 

– jen těžké břemeno, anebo v něm vidí-
me plus pro naše životy? Žijeme tady na 
zemi, proto nám dnes ještě dostatečně 
nedochází, jak obrovský je rozdíl mezi 
životem na věčnosti u Boha a „životem“ 
na věčnosti od Boha odděleně, nechápe-
me dostatečně velikost té odměny, která 
je přichystána těm, kdo zvítězí. Tuto per-
spektivu věčnosti musíme mít stále na 
zřeteli, jen tak budeme ochotni snášet to 
krátké a lehké soužení, (které) působí přene-
smírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehle-
díme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. 
(2K 4,17–18)

Petr Skřičil, 
AC Olomouc
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Pocházím z nevěřící rodiny, ale pře-
sto jsem měla už v době dospívání 
názor, že sex patří jen do manžel-

ství. Již v té době to nebyl postoj, který 
by se nosil. Ba právě naopak. Když někdo 
s někým chodil, automaticky se předpo-
kládalo, že s ním bude i spát. V sedmnác-
ti jsem poznala Ježíše a začala se zajímat 
o to, jak se na tuhle oblast mého živo-
ta dívá On. Ať už se mi nějaký kluk líbil, 
nebo se někteří o mě zajímali, ptala jsem 
se Boha na jeho názor. Byla jsem ochotna 
slyšet „ano“ i „ne“. Vědomí, že naslouchat 
Božímu hlasu je v oblasti vztahů velmi 
důležité, mě podpořilo v jistotě, že když 
se důvěře naučím, určitě toho pravého 
poznám. Může se také stát, že někomu 
Bůh ukáže, aby pro něj zůstal svobodný. 
A tak jsem se jednoho dne od Boha do-
zvěděla, že teď není čas, aby mi někoho 

dal, že ještě nejsem zralá pro manželství. 
Ale taky mi slíbil, že mi řekne, až ten den 
přijde. A já jsem to přijala a čekala jsem.

Díky mému rozhodnutí Bohu v této 
věci důvěřovat jsem s tím neměla pro-
blém. Problém však mělo mé okolí: při 
různých příležitostech jsem slýchávala 

„povzbuzující slova“ typu ‚Neboj, Bůh má 
pro tebe připraveného toho nejlepšího 
partnera.‘ Mnozí to jistě znáte. I to, jak 
jsou tato slova po nějaké době již nepří-
jemná.

Roky plynuly a mně již bylo 25, když ke 
mně Bůh jednoho dne promluvil a řekl mi, 
abych se začala za svého budoucího part-
nera modlit. Tak jsem začala. Ne nějak pra-

videlně, spíš jak jsem si na to vzpomněla. 
Modlila jsem se za to, aby mému budoucí-
mu muži Bůh požehnal tam, kde je, v tom, 
co dělá a aby vyrostl v poznání Hospodi-
na. Modlila jsem se také za to, aby mě Bůh 
připravoval a proměňoval, abych pro něj 
byla tou pravou pomocnicí. V té době mě 
Bůh vedl k tomu, abych šla na biblickou, 
tedy VOŠMT, do Kolína.

Na konferenci s Carlosem Annacon-
diou v Olomouci, kde jsme my, studen-
ti VOŠMT, sloužili v rámci praxe jako 
pořadatelé, jsem se seznámila s jedním 
bratrem jménem Jarda, členem místní-
ho sboru. Moc se mi líbil. Na některých 
věcech jsme pracovali společně, a i tato 
spolupráce byla velice příjemná. Taky se 
mi s ním dobře povídalo. Mnoho mých 
spolužáků (jestli ne všichni a možná ne-
jen oni) si tehdy myslelo, že se my dva 
dáme určitě dohromady a začneme spo-
lu chodit. Nestalo se tak. Teprve měsíc 
po ukončení školy jsme se jednou bavili 
o tom, zda není snad Boží vůlí, abychom 
začali spolu chodit a posléze se i vzali. 
Rozhodli jsme se za to modlit. Jarda to 
řekl svému pastorovi a ten mu doporučil, 
abychom omezili kontakt, dokud nebu-
deme mít v této věci jasno. Když mi to po 
telefonu řekl, souhlasila jsem, ale netuši-
la jsem, že to vezme doslova a přestane 
se mnou komunikovat úplně – prostě se 
ze dne na den odmlčel.

Koncem ledna 2003 mi Jar-
da zavolal, jestli by mohl za 
mnou přijet, že se mnou po-
třebuje mluvit. I když neře-
kl o čem, tak jsem to věděla: 
týkalo se to našeho vztahu. 
A také jsem věděla, jaká bude 
jeho odpověď. Bůh mi řekl, 
že má pro mě Jardu připra-
veného jako manžela, ale ne 
teď. Také mi řekl o Jardově 
telefonátu a o tom, s čím při-
jede. Pověděl mi také, že mu 
nemám říkat, že už všechno 
vím, ale mám ho nechat, aby 
to řekl on sám. Tak jsem to 
přijala a byla jsem zvědavá, co 
se bude dít. Když konečně za-
volal, domluvili jsme jeho ná-
vštěvu a já se na něj moc tě-
šila.

Přijel někdy v polovině úno-
ra a já doufala, že zůstane as-
poň celý den. Chtěla jsem 
ho pozvat na oběd. Čekala 
jsem na nádraží a po cestě ke 
mně domů jsme zašli nakou-
pit. Celou dobu jsme povída-
li o všem možném a já viděla, 
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Čekat na Boha se vyplatí! jak je pro něj těžké začít mluvit o tom, 
proč přijel. Později mi řekl, že když viděl, 
jakou mám radost z jeho návštěvy, tak se 
mu do toho nechtělo – nechtěl mě zranit. 
Nakonec však bylo odpoledne a jemu ne-
zbylo než jít s pravdou ven. Snažila jsem 
se mu to ulehčit, ale musela jsem ho ne-
chat, ať to řekne sám. Lezlo to z něj jak 
z chlupaté deky, ale nakonec to ze sebe 
dostal. Teprve pak jsem mu řekla, že už 
to vím, že se mnou o tom Bůh mluvil. Jen 
jsem mu zatajila, že mi Bůh řekl „ne teď“. 
Zůstali jsme přáteli. Jenže...

Jenže já jsem se potom do něj zamilo-
vala a Jarda to se mnou neměl vůbec jed-
noduché. Všichni kolem mě včetně něho 
věděli, že jsem do něj zamilovaná, jen já 
jsem to popírala. A málem jsem tím ztratila 
jeho přátelství. Tehdy se mě Bůh zeptal, co 
budu dělat, když mi Jarda řekne, že se za-
snoubil. Má odpověď byla, že bych jim po-
žehnala a doufala, že mě pozvou aspoň na 
obřad. Ale strašně by mi vadilo, že si bere 
někoho jiného. Tehdy jsem byla ochotna 
začít slyšet, jaké jsou mé skutečné city vůči 
němu, a přiznat si to. Bůh se mnou v této 
věci jemně jednal a vedl mě k tomu, abych 
mu celou tu situaci dala a nenárokovala si 
Jardu přesto, že mi řekl, že jednou bude 
mým manželem. A tak jednou přišel den, 
kdy mi Bůh řekl, abych svůj vztah k Jardovi 
položila na oltář a nechala ho tam shořet. 
Nejen to, co je nad rámec přátelství, tedy 
mou zamilovanost, ale celý náš vztah, včet-
ně přátelství. Abych ho pustila. Měla jsem 
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to položit jako zápalnou oběť bez ohle-
du na to, co bude následovat – i za cenu 
toho, že ztratím Jardovo přátelství. Trvalo 
celých čtrnáct dnů, než jsem si to probojo-
vala a udělala to. Ale nelitovala jsem. Požá-
dala jsem svého pastora o modlitbu. Jardo-
vi jsem pak napsala, co jsem udělala a taky 
mu poděkovala za jeho přátelství. Jarda si 
velice oddechl. Když jsem se potom dívala 
zpět, pochopila jsem, že to byl jediný způ-
sob, jak se dalo naše přátelství zachránit.

Asi po dvou měsících mi Bůh řekl, 
abych mu stejně jako přátelství s Jar-
dou odevzdala i mou touhu po rodině, 
po dětech. Během následujících měsíců 
mi pak Bůh ukazoval, že je mocen napl-
nit každou moji potřebu. A když říkám 
každou, tak mám na mysli každou oblast 
života duchovního i fyzického, kterou si 
dovedete představit. Vlastně se díky těm-
to zkušenostem prohloubil můj vztah 
s ním.

S Jardou jsme zůstali přátelé a díky 
tomu, že vztah mezi námi byl vyřešen, 
dělali jsme si občas na toto téma legra-
ci. Tak to šlo až do ledna 2007. Tehdy mě 
Jarda pozval na ples. V té době jsem pra-
covala třetím rokem v Praze. Jela jsem 
do Olomouce už v pátek, abych mohla 
být i na mládeži. Ještě odpoledne v práci 
jsem dostala pro mládež slovo povzbu-
zení, které jsem předala Jardovi. Na mlá-
deži jsme měli nádherný čas v Boží pří-
tomnosti. Chválili jsme Boha a pak Jarda 
řekl, že vnímá, abychom se za sebe navzá-

jem modlili. Když se kluci 
modlili za mě, Jarda se mi 
postavil za záda, položil mi 
ruku na rameno a měl pro 
mě slovo povzbuzení. V tu 
chvíli se stalo něco zvlášt-
ního. Nějak jsem cítila, že 
to má co dělat také s na-
ším vztahem, i když jsem 
v tu chvíli nevěděla, co by 
to mělo být. Jarda mi až po 
našem zasnoubení řekl, že 
ten den, když se připravo-
val na mládež a modlil se, 
mu řekl Bůh, že je na hrani-
ci a že se něco změní. V ná-
sledujících dnech s ním 
Bůh mluvil o tom, že právě 
já mám být jeho žena.

Po této mládeži se Jar-
da začal chovat „divně“. 
Psal mi zvláštní esemesky, 
o kterých jsem nevěděla, 
co si myslet. Na jednu stra-
nu to vypadalo, jako že se 
o mě uchází, ale na druhou 
stranu se choval tak, jako 
by mezi námi nebylo nic 
než kamarádství. Začátkem 
února jsem se o tom bavila 

a také se za to modlila se sestrou, u kte-
ré jsem tehdy bydlela, a já to celé znovu 
odevzdala Bohu – nechtěla jsem do „něče-
ho“ spadnout, aniž by to byla Boží vůle.

Týden na to byla v Olomouci konferen-
ce. Dva dny před tím se mě Jarda ptal, zda 
přijedu. Když jsem mu řekla, že ano, opět 
mě překvapil slovy, že se strašně moc těší, 
až mě uvidí. To už bylo na mě moc. Co to 
má znamenat? Vždyť jsme se viděli před 
měsícem. Dřív jsme se neviděli třeba půl 
roku a nikdy se tak nechoval… Prostě, bylo 
to vše divné a já si řekla, že se ho v pátek 
budu muset zeptat, co to vše znamená. Jen-
že v pátek se choval, jako by se nic nestalo. 
Pak byla přestávka mezi semináři a já se-
děla s ním a s Dankou Navrátilovou. Kou-
sek od nás sedělo ještě asi pět mládežníků 
a olomoucký vedoucí Royal Rangers, Ro-
bert. Už nevím, o čem tehdy byla řeč, ale 
vím, že jsem jednu chvíli Dance řekla, že si 
myslím, že bychom se my dva s Jardou měli 
vzít a bylo by to vyřešené. Ona mi na to od-

pověděla, že si to myslí taky. Jarda dělal, že 
chvílí přemýšlí a pak prohlásil: „Tak já si tě 
vezmu!“. To byl pro mě šok! Myslela jsem 
si, že si dělá legraci, tak jsem se ho zeptala: 

„To myslíš vážně? Z toho si nemůžeš dělat 
legraci!“. On na to, že s tím by nikdy nežer-
toval. Nemohla jsem věřit vlastním uším. 
Do toho začal volat Robert: „Já jsem svědek, 
já jsem svědek!“. Přiznám se, že jsem tomu 
začala věřit asi až po třech dnech. – To už to 
Jarda oznámil ve svém sboru (u toho jsem 
nebyla) a vím, že pro hodně lidí to byl šok. 
U některých vyvolaný tím, že Jarda je o 8,5 
roků mladší než já. Dokonce i Robert byl 
překvapený a řekl, že si myslel, že si v pátek 
Jarda dělal legraci.

Svatbu jsme měli 1. září 2007 v Botanic-
ké zahradě v Olomouci. Samotný svatební 
den byl takový malý zázrak. Od předešlé-

ho dne pršelo a vůbec to nevypadalo, že 
bude pěkně. Navíc jsme neměli připrave-
ný žádný plán B pro případ deště, neměli 
jsme pro obřad objednané žádné vnitřní 
prostory. Obřad měl být ve 14:00 a ještě 
před desátou, když jsem šla ke kosmetičce, 
aby mě nalíčila, pršelo. Já se cestou mod-
lila: děkovala jsem Pánu a prosila ho za 
pěkné počasí. Jednu chvíli jsem se prostě 
na ten déšť naštvala a řekla mu, že nám 
nezkazí tenhle den a že jestli má potře-
bu pršet, tak ať to jde dělat nad rybníky. 
Do hodiny se začaly mraky trhat, přestalo 
pršet a vysvitlo sluníčko. Takže všude na 
Moravě pršelo, jen v Olomouci a v Grygo-
vě, kde byla hostina, svítilo sluníčko.

Dnes jsme spolu více než rok a půl. 
V únoru 2008 jsem otěhotněla a 6. 11. se 
nám narodil syn Jaroslav. Neříkám, že se 
někdy neobjeví na obloze mráček nebo 
i bouřka. Jedno však můžu říct: Jsem si 
stoprocentně jistá, že mám manžela od 
Hospodina, že je ten „nej“ pro mě po 

všech stránkách a je takový, jakého jsem 
si přála. Mohu tedy říct, že Bůh naplnil 
žádost mého srdce (Ž 37,4).

Bůh kdysi promluvil, a i když to trva-
lo téměř deset let, Bůh naplnil zaslíbení, 
které mi dal. Mám manžela a syna.

Doufám, že můj příběh někomu po-
může nejen v hledání toho pravého, té 
pravé, ale také v odvaze čekat na Boží čas 
bez ohledu na okolnosti. V podstatě není 
těžké slyšet Boží hlas a poznat jeho vůli. 
Otázkou je, co s tím uděláme: Budeme 
se řídit Boží vůlí nebo půjdeme svou ces-
tou? Rozhodnutí je na vás.

P.S. Ještě si dovolím podotknout, že až 
do svatby jsem nikdy nespala s klukem. 
Své panenství jsem schovávala jako sva-
tební dar pro svého manžela .

Dana Růžičková, AC Olomouc



Ž I V O T  V  K R I S T U

22

Mapka současného pobřeží

Šrafovaně je znázorněno území 
náležející státu Izrael. 

Přímořská města vyznačená 
na mapce jsou blíže popsána 
a vyobrazena na straně 24. 

Tmavá území jsou 
pod správou Palestinců.

8
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ČASOVÁ OSA PODLE BIBLE
(Letopočty jsou datovány před Kristem)

Období Jozua a soudců nelze podle Písma datovat přesně, 
chybí nám některé záchytné údaje. 

asi 1485 * Káleb
asi 1470 * Jozue
1406 Vstup do zaslíbené země
1405 Pád Jericha (podle archeologie)
1400 Jozue přidělil Kálebovi Chebrón
asi 1360 † Jozue

JOZUOVA DOBA,

zahrnující vstup do země zaslíbené, je završením příběhů 

z knih Mojžíšových a začátkem nové kapitoly v dějinách Iz-

raele – národa i země. Fascinujícím způsobem zde Hospodin 

vede svůj lid a plní svá zaslíbení. Jozuův příběh je nám vzor-

ným příkladem ve víře, kdy Jozue věrně slouží Bohu, plní vše, 

co mu Bůh předkládá. Jen tak může být v plnosti použit jako 

zachránce svého lidu a vítěz v taženích Izraelitů celou zemí, 

která je obývána obávanými kenaánskými národy. 

Hospodin i nás dnes vyzývá k věrnosti z zaslibuje veliká ví-

tězstvích v našich vlastních bojích (hřích, zoufalství, závislost, 

zlé životní okolnosti...). 

„Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad 
ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsá-
no. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat 
prozíravě. Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj 
strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam 
půjdeš?“ (Joz 1,8-9)

Nepřítel možná okupuje některé oblasti v našem životě 

nebo i to, co nám Pán zaslíbil. Na první pohled se zdá, že je 

nepřemožitelný, ale je tu Hospodin, který vytáhne do boje spo-

lu se svými věrnými (jako s Jozuem) a každého, kdo mu stojí 

v cestě, zažene. Jemu patří boj i vítězství.

POBŘEŽÍ STŘEDOZEMNÍHO MOŘE

Významnou zajímavostí na pobřeží státu Izrael je tzv. Via Maris, pod 

tímto jménem se skrývá starobylá a strategicky velice výhodná obchodní 

trasa vedoucí z Egyptské říše, podél pobřeží Středozemního moře zaslíbe-

nou zemí směrem k Damašku. 

Obchodníci procházeli původně pelištejskými městy Gaza, Aškalón 

a Ašdód. Dále směřovali přes Joppe (dnešní Jafu) k přístavu Dór. Odtud se 

jejich karavany stáčely na východ k Megidu a Jezreelskému údolí až nako-

nec dosáhly Tiberiady na břehu Galilejského jezera. Kolem jezera vedla ces-

ta k severu přes Kafarnaum k Chasóru, kde bylo nutno přebrodit Jordán. 

Navazoval poměrně prudký výstup na Golanské výšiny, alespoň malou útě-

chu po vyčerpávajícím „šplhání“ s nákladem mohla poskytnout překrásná 

příroda a mírnější klima (jsou zde krásné lesy, skály a vodopády). Z Golan-

ských výšin již cesta vedla do aramejského Damašku (dnešní Sýrie). Potom 

obchodní karavany putovaly dále buď do Malé Asie, nebo po tzv. Královské 

silnici na východ do království rozkládajících se v Mezopotámii. 

Výhodou měst ležících poblíž obchodních tras byl přístup k cizokrajné-

mu zboží či surovinám. Díky obchodníkům se také mohli lidé blíže sezna-

movat nejen s aktuálními politickými událostmi v dalekých zemích, ale též 

s exotickou kulturou a uměním. Nevýhodou byla na druhou stranu stra-

tegická využitelnost jejich polohy při mocenském boji sousedících říší. Až 

na výjimečná období delšího míru žili obyvatelé těchto měst neustále ve 

stínu obavy z invaze některé z armád, případně z nájezdů divokých kmenů, 

prahnoucích po snadné kořisti.

Mapka území 
rozdělených  

kmenům
Izraele

Akko

Haifa

Dór

Caesarea 
Přímořská

Šáronská rovina

Apollonia

Tel Aviv 
a Jaffa

Jamnia 
Jabne

Ašdód

Aškalón

1 - Rúben
2 - Šimeón
3 - Juda
4 - Dan
5 - Neftalí
6 - Gád
7 - Ašer
8 - Isachar
9 - Zabulón
10 - Benjamín
11 - Manases
12 - Efrajim

Aramejci

Amónci

Moábci

Edómci

1

2

3

3

4

5

6

7

8
9

10

11

11

12
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Jozuova doba
Po čtyřicetiletém putování pouští se Izrae-
lité přiblížili k zaslíbené zemi. Aby ji však 

mohli obsadit, bylo třeba řady osobních roz-
hodnutí a kroků víry, které vycházejí jen ze 
slyšení Božího slova. Nemohli si již vystačit 
s vlastní moudrostí či zkušenostmi, nezbývala 
jim jiná možnost, než se plně vložit do Boží 
náruče a důvěřovat, že Bůh své slovo naplní 
(i když znělo naprosto nelogicky např. chodit 
kolem hradeb a troubit).

Nejstarší dochovaná část svitku knihy 
Jozue je z 2. st. a pochází z Egypta.
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Rachab přijala Jozuovy zvědy a pomohla jim 
uprchnout (fantazie ilustrátora). 

„Když ti, kteří nesli schránu, přišli k Jordánu a nohy 
kněží nesoucích schránu se smočily na pokraji vod 

- Jordán je vždycky v čas žně rozvodněn daleko z břehů -, 
tu vody řítící se shora zůstaly stát a postavily se jako 

jednolitá hráz ... Tak přešel lid naproti Jerichu.“  
Joz 3,15-16 (fantazie ilustrátora).

Dobytí Jericha 
(J. J. Tissot).

Zbytky masivních 
hradeb Jericha 
objevených při 
archeologickém 

výzkumu.

Troubení na šófar.

Dobytí města Ai (J. J. Tissot).

„Tehdy zbudoval Jozue oltář Hospodinu, 
Bohu Izraele, na hoře Ébalu.“ Joz 8,30 

(moderní rekonstrukce)

Útočištná města: „Tam ať se uteče ten, 
kdo zabil, pokud někoho zabil nedopatřením, 

neúmyslně.“ Joz 20,3  (J. J. Tissot)

Obnovení smlouvy s Hospodinem: „Hle, tento 
kámen bude proti nám jako svědek, neboť 

slyšel všechna slova, která s námi Hospodin 
mluvil. Bude proti vám jako svědek, abyste 

nezapírali svého Boha.“ Joz 24,27 (J. J. Tissot) 
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Pobřeží Středozemního moře
V pobřežním pásu se nachází řada zajímavých 
měst, která tvořila v dobách křižáckých výprav 

nárazníkové pásmo. Do zdejších přístavů lodě při-
vážely rytíře toužící jak po osvobození svatých míst, 
tak po slávě a bohatství... 

Aškalón je dnes  moderní město, 
zmiňováno je však už na 

Merenptahově stéle ve 13. stol. př. Kr.

Vykopávky starověkého osídlení 
a nové kulturní centrum v Ašddódu.
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Úzké a křivolaké 
uličky Jafy musely 
ve středověku čelit 
jak křesťanským 

rytířům křížových 
výprav, tak 

Saladinovým 
muslimským 
válečníkům.

Moderní Tel-Aviv pulzuje životem, 
přístav obklopují pláže i moderní stavby.

Apollónia – vzpomínka na antickou 
a křižáckou minulost.

Caesarea se může pyšnit zachovalým 
římským akvaduktem.

Ruiny slavného kenaánského přístavu Dór. 

Čilý život v Haifě ve dne i v noci.
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