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Jan Paulsen v nedávné době vydal v nakladatelství Pacific Press knihu, 
která vznikla na základě rozhovorů s mladými lidmi v televizním pořa-
du s názvem „Mluvme spolu“. Tento pořad tvořilo 30 pokračování po 
dobu téměř osmi let, kdy byl Jan Paulsen předsedou Generální konfe-
rence. Probíhala v nich diskuze mezi ním a mladými lidmi o aktuálních 
otázkách, které se týkaly církve.

Kniha nese název „Let’s Talk: Conversations With Young Adventists 
About Their Church“ (Mluvme spolu: Rozhovory s mladými adventis-
ty o jejich církvi) a Jan Paulsen v ní shrnuje myšlenky, které se objevily 
v těchto rozhovorech. Záměrem knihy je podnícení dialogu mezi gene-
racemi ve sborech církve adventistů.

Každá kapitola začíná vybraným vzorkem otázek, které mladí lidé 
kladli Paulsenovi – ať již během vysílání „Mluvme spolu“, nebo na we-
bové stránce tohoto vysílání. Pak následují úvahy o těchto otázkách 
a myšlenkách, které se stávají „spouštěčem dialogu“, a jejich cílem je 
podnícení další diskuze. Vizí Jana Paulsena je, aby se skupiny mladých 
adventistů společně se staršími spolu pravidelně setkávali a vedli spolu 
dialog – a takto vytvořili prostor k tomu, aby mohli spolu žít v církvi. 

Jan Paulsen, který sloužil jako předseda Generální konference v letech 
1999–2010, na počátku svého působení vyzval administrátory všech di-
vizí na světě, aby změnili dosavadní „vzorce“ vedení církve a zvolili více 
mladých delegátů. Později Paulsen prosazoval, aby ve třísetčlenném vý-
konném výboru Generální konference – což je nejvyšší správní orgán 
církve – bylo více mladých lidí. 

Jan Paulsen odpověděl na několik otázek, které se týkají dialogu me-
zi generacemi v církvi, redaktorce Elizabeth Lechleitner z Adventistické 
tiskové agentury (ANN). 

ZapOjme mladé lidi  
dO živOta církve a sbOrů
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rozhovor

Co tě nejvíce překvapilo, když jsi začal pořádat 
sérii rozhovorů s mladými lidmi?

Rychle jsem pochopil, že i když se některé otázky 
mohly zdát zbytečné nebo povrchní, ve své pod-
statě vyjadřovaly hluboký zájem o církev. Pocho-
pil jsem, že se týkají velkých problémů. Mladí lidé 
chtějí, aby církev vypadala dobře před společností 
a byla efektivní. 

Co mohou udělat starší adventisté, aby zapojili 
mladé lidi do sborové a církevní činnosti? 

Je potřeba s nimi hovořit a udržovat společný 
dialog. Co se děje, když spolu lidé nemluví? Jeden 
druhému se odcizují. Církev také musí najít cesty, 
jak projevit důvěru mladým lidem. Oni jsou ra-
dostní, plní energie, mají duchovní obdarování –  
a tím mohou přispět k rozvoji života církve. Nejsou 
odmítaví, ale často pouze zklamaní, že pro ně ve 
sborech a církvi není místo. Proto říkám, důvěřuj-
me jim natolik, že jim dáme prostor i k tomu, aby 
dělali chyby. 

Které kroky by měli udělat mladí lidé, aby vstou-
pili do vztahu důvěry se staršími členy? 

Když lidé spolu nekomunikují, objevují se kari-
katury těch druhých. To platí pro obě strany. Starší 
členové mají řadu legitimních potřeb, kterým by 
měli mladí lidé rozumět. Proto je potřebné, aby 
byli vtaženi do vzájemných rozhovorů, trávili spo-
lu čas, spolupracovali na přípravě sborových akcí 
a vzájemně sdíleli své zájmy a potřeby. Je to obou-
stranný proces. 

Na kterou oblast se mladí lidé v rozhovorech s te-
bou svými otázkami pravidelně zaměřovali? 

Jedna z oblastí, kterou mladí lidé těžko chápou, 
se týká našich standardů, jako jsou ozdoby, malo-
vání či styl oblékání. Pokud si mladší něco koupí  
a pověsí na krk, mnozí starší členové řeknou: „To 
je špatné – nejen proto, že je to ozdoba, ale také 
proto, že je to zbytečné utrácení peněz.“ Přitom si 
však koupí drahé oblečení nebo auto. Mladý člověk 
se pak zákonitě ptá, kdo zbytečně utratil víc peněz.  
A hledá nějaké měřítko. Mladí lidé nezkoumají ty-
to věci proto, aby hledali chyby a obviňovali starší,  

ale rádi by viděli vyváženost, aby se pak mohli 
správně projevit. 

Ve své knize nazýváš zvyšující se počet odchodů 
mladých lidí z církve slovem „katastrofický“. Jak 
je možné přesvědčit církev a sbory, že mladí lidé 
jsou jejím důležitým misijním polem? 

Předně jsou mladí lidé součástí rodiny církve. 
To je podle mne klíčový faktor. Pokud jsou sou-
částí této mé rodiny, pak je třeba brát vážně, co je  
v Bibli mnohokrát zdůrazňováno, tedy že máme 
nesmírnou odpovědnost za naše rodiny. Proto 
jsem se rozhodl postavit jako prioritu péči o děti 
a mladé lidi v mé církvi. Oni jsou mojí rodinou. 
Musíme dělat vše, co můžeme, i v dalších evan-
gelizačních oblastech, avšak nesmíme zanedbá-
vat naše děti a mladé lidi. Vždyť oni tvoří plných 
50 procent těch, kteří docházejí na bohoslužby  
a účastní se života sborů a církve. Někdy si kladu 
otázku: „Jak bude vypadat naše církev, pokud na 
světě zůstaneme ještě 30 nebo 40 roků?“ Ti, kte-
ří mi kladli v rozhovorech obtížné otázky, budou  
v této době již seniory.

V jubilejním roce 150. výročí trvání služby naší 
církve si připomínáme, jak mladí byli mnozí naši 
průkopníci. Proč dnes nevidíme stejný obrázek 
mezi vedoucími dnešní církve? 

Myslím, že se můžeme vrátit ještě více do minu-
losti. Učedníci a náš Pán byli velmi mladí – okolo 
30 let. Ve své knize poukazuji na zásadní překáž-
ku, totiž že mladí lidé nemají zkušenosti. Avšak 
zkušenosti jsou někdy přeceňovány. Větší váhu 
než zkušenostem přikládám správným postojům, 
které vytvářejí osobnost. Důležité je, abychom byli 
laskavými lidmi. Laskavost má obrovskou hodno-
tu. Někteří lidé mají složitou osobnost a jsou trvale 
v opozici. Pak je obtížné s nimi vycházet a čekat od 
nich určitou velkorysost.

Správné vlastnosti mají rozhodující význam pro 
život církve. Zkušenosti člověk získává v průběhu 
výkonu své práce. Neexistuje žádný jiný způsob, 
jak je získat. Proto chci vyzvat vedoucí naší církve 
i sborů, aby hledali mladé lidi, kteří jsou ochotní, 
kteří pečují o církev, kteří milují Boha a rádi by se 
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zapojili. Zapojte tyto lidi. Přece věříme, že ne my, 
ale Duch svatý je zmocňuje, jak je psáno v 2. kapi-
tole knihy Skutky apoštolů. V Bibli je také zdůraz-
něno, že v poslední době bude Duch svatý vylit na 
naše syny a dcery. 

Nedávno naše církev vyvinula určité úsilí, aby 
zapojila mladé lidi do důležitých rozhodova-
cích pozic. Na zasedáních Generální konference 
v letech 2005 a 2010 reprezentovali církev mladí 
delegáti. Vnímáš to jako cestu dopředu?  

To je samo o sobě důležité, ale ještě důležitější je 
signál, který tím církev vysílá. Myslím ale, že ještě 
důležitější je zapojovat mladé lidi na úrovni míst-
ních sborů. Byl bych rád, kdyby dosavadní starší 
vedoucí projevili dostatek důvěry vůči mladým li-
dem a svěřili jim při volbách odpovědnosti v míst-
ních sborech. Domnívám se také, že by bylo dobré 
vyvinout úsilí, aby v některých místních výborech, 
jako jsou například výbory sdružení nebo správní 
rady škol či institucí, byli vybráni a pověřeni mladí 

lidé ve věku mezi 20 a 30 roky, kteří se už stali pro-
fesionály ve svých oborech, mají přehled a vhled  
a mohou se stát užitečnými pro tyto instituce.

Jak bys zhodnotil diskuzní pořad „Mluvme spo-
lu“ s mladými lidmi? 

Zjistil jsem, že není nezbytné nabízet ihned od-
povědi. Ano, mladí lidé sice nějaké odpovědi oče-
kávají, ale ještě důležitější je, že o těchto otázkách 
mohli hovořit s představiteli církve. V některých 
okamžicích jsem přiznal: „Já nevím.“ Často jsem 
pokládal i protiotázku: „Co si o věci myslíš ty?“ 
Podle mého názoru pro ně byla tato dynamika roz-
hovorů důležitá. Také si myslím, že médium, jako 
je televize, má vliv. Byla to příležitost oslovit širší 
publikum církve. Rád jsem s mladými lidmi seděl 
a vnímal, jak přemýšlejí a do čeho jsou schopni se 
angažovat. Častokrát jsem si na konci rozhovorů 
říkal: „Jak úžasnou rodinu tvoříme!“ A slíbil jsem 
si, že ať budou hovořit o dobrých věcech, či o pro-
blémech, nikdy nebudu mladé lidi odsuzovat.

cirkev má teOlOgicky bdieť
mikuláš pavlík, předseda ČeskO-slOvenské unie církve adventistů

Na konci minulého roku proběhla teologická 
konference, která měla téma Adventizmus v teo-
logickém napětí aneb o extremizmu. Co je typic-
ké pro různé radikální názory a proudy v rámci 
České a Slovenské republiky? 

S výrazom extrémizmus treba zaobchádzať opa-
trne. Možno vhodnejšie by bolo hovoriť o určitom 
stupni radikálnosti, predovšetkým ak nemáme 
na mysli konkrétnu „extrémnu“ skupinu alebo 
„extrémny“ prejav, ale hovoríme skôr o teologic-
kom napätí. Konferencia sa zamerala na radikálne  

názory a prax v tzv. pravom krídle cirkvi, pre kto-
ré je typická premrštená horlivosť, morálna na-
dradenosť, kritika pomerov v cirkvi, vytváranie 
konšpiračných teórií, doslovné výklady biblických 
textov, vrátane prorockých období, detailizovanie 
eschatologických udalostí, odmietanie spolupráce  
s kresťanskými cirkvami, sklon ku ghetizmu atď. 
Radikálne až extrémne prúdy v cirkvi vždy boli  
a mali rôzne podoby – od názorov izolovaných 
jednotlivcov až po skupiny, ktoré vytvárajú nezá-
vislé programy a aktivity a nápravu cirkvi chápu 
ako svoje „prorocké“ poslanie. Nemali by sme však 

Tento rozhovor je ukázkou z časopisu Teologického semináře Koinonia 4/2013. Najdete v něm 
celý rozhovor a mnoho dalších článků – obsah čísla je na str. 6 tohoto Adventu. Časopis Koinonia si 
můžete objednat ve sborovém traktátu.



6 Advent 7/2013

Koinonia 4
Obsah časopisu Koinonia 4

Editorial (Josef Slowík)
Rozhovor (Mikuláš Pavlík)
Kázání
w Petr Krynský: Barnabáš – Syn 

útěchy
w Radomír Jonczy: Gamaliel a jeho 

rada (Sk 5,38b–39a)
w Jaroslav Kuben: Pozorujte Ježíše
w Jiří Koun: Kázání na Malou apokalypsu

Studijní a exegetické poznámky
w Jiří Beneš: Zpráva o Hospodinově zázraku: Rozbor uspo-

řádání Ex 14,1–31 aneb postavení Hospodinova výroku 
v textu
w Jiří Beneš: Iz 52,7–10

Studie
w Roman Mach: Adventismus sedmého dne: Linie identity, 

linie napětí
Články
w Jiří Tomášek: Extrémní postoje v adventistické misii a bib-

lické poselství
w Daniel Heinz: Profil adventistů sedmého dne v Evropě: 

Identita a úkol
w Michal Balcar: Konspirační teorie v adventizmu 
w Josef Dvořák: Extrémistů a fanatiků by /tolik/ nebylo, kdy-

by…
Studentské práce
w Nina Majerová: Kráľovstvo nebeské podľa Matúša v podo-

benstve o horčičnom zrne (Mt 13,31.32)
Představení odborné práce
w Petr Krynský: Raně křesťanská profétie a její hodnocení 

novozákonní církví: Příspěvek k dějinám raně křesťanské 
profétie

Recenze
w Petr Pokorný: Má to smysl (Jiří Beneš)
w Jiří Beneš: Směrnice a řády: Zákoník v Páté knize Mojžíšo-

vě (Josef Dvořák)
w Dietrich Bonhoeffer: Etika (Hana Machová)
w Viktor Emanuel Frankl: Člověk hledá smysl, Úvod do lo-

goterapie (Dan Hrdinka)
w C. Lee: Patterns of stress and support among Adventist 

clergy: Do pastors and their spouses differ? (Dan Hrdin-
ka)
w Milan Lyčka: Pojetí božství v judaismu (Martin Pavlík)
Diskuze (Karel Strouhal st., Jaroslav Vojta Hynek, Jan Dymá-

ček, Bohumil Kern) 

zabudnúť ani na druhý „extrém“, 
ktorým je ľahostajnosť, duchovná 
otupenosť a odpor k tomu, čo sa 
v cirkvi deje. Cirkev sa musí popa-
sovať nielen napr. so samozvaný-
mi horlivcami v oblasti zdravotnej 
misie, ale aj s poklesom zapoje-
nosti členov do zborových aktivít 
a s tzv. konzumným či kultúrnym 
prístupom k členstvu v cirkvi. Od-
por k akémukoľvek hlbšiemu kres-
ťanskému životu a duchovnému 
prebudeniu možno takisto pokla-
dať za extrém, ktorý by si zaslú-
žil reflexiu možno na podobnej  
teologickej konferencii.

Jak velké a jak strukturované jsou 
tyto proudy v rámci církve? 

Ťažko povedať, pretože sú po-
merne nekompaktné, bez oficiál- 
nych štruktúr, často ukryté za 
anonymné internetové stránky, 
navzájom sa voči sebe vymedzujú, 
dokonca napádajú. Za niektorými 
stoja osobnosti, ktoré nerešpek-
tujú organizáciu cirkvi, ustavične 
kritizujú jej činnosť aj vedúcich, 
ale pokladajú ju za svoje misijné 
pole, preto naďalej ostávajú jej 
členmi. Niektoré nezávislé aktivi-
ty organizujú zase ľudia, ktorí ot-
vorene priznávajú, že sú finančne 
zabezpečení, od cirkvi nič nepo-
trebujú a nemajú potrebu konzul-
tovať s ňou svoje misijné projekty. 
Podľa intenzity hlasu alebo pra-
chu, ktorý okolo seba zvíria rôzne 
radikálne skupiny či jednotlivci, 
by sa mohlo zdať, že ide o po-
četne významný segment cirkvi. 
Moja skúsenosť z návštev zborov 
a celkovo z pozorovania jej života 
ukazuje, že je to výrazne okrajová 
skupina.
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Jaké místo má v tomto napětí jednota?
Zachovanie jednoty má byť dominantným prv-

kom pri riešení všetkých sporných záležitostí 
v cirkvi, vrátane teologických otázok. Jednotu však 
nemožno prikázať ani vynucovať, ale možno ju 
vzájomnou komunikáciou a načúvaním napriek 
rozdielnym pohľadom budovať, alebo prinajmen-
šom udržiavať. Jednoducho, odlíšiť v učení a v pra-
xi to, čo je podstatné, od toho, na čo môžeme mať 
iný názor, a pritom nezazerať na seba krivým, od-
sudzujúcim pohľadom.

Máme být v rámci sborů i církve tolerantní? Kam 
až sahá tolerance a kde je třeba stanovit hranice?

Existuje biblický návod, ako sa má cirkev s tým, 
čo je v jej strede cudzorodé, vyrovnať. Písmo ho 
ponúka v podobenstve o kúkoli medzi pšenicou. 
Prekvapí nás Ježišova tolerancia, s akou necháva 
vedľa seba rásť aj to, čo podľa pôvodného hospo-
dárovho zámeru nemá na poli čo hľadať, čo na 
pole nepatrí. Sluhovia sú pripravení zasiahnuť: 
„Chceš, aby sme ho šli – rozumej kúkoľ – povy-
tŕhať?“ Pokušenie jasne od seba odlíšiť dobro a zlo 

je silné. Sluhovia sa na poli napracovali najviac, cí-
tia zodpovednosť za dobrú úrodu, majú právo za-
siahnuť. Hospodár má však iný názor. „Nechajte, 
nech oboje rastie spolu až do žatvy.“ (Mat 13,30) 
To, čo zasial nepriateľ, je často od toho pravého 
na nerozoznanie a horlivosť sluhov by mohla na-
páchať viac škody ako úžitku. Jiří Mrázek napísal, 
že hospodár prikazuje sluhom urobiť to, čo je naj-
ťažšie – bezmocne na to pozerať a nerobiť nič, len 
čakať, že evanjelium sa uprostred všetkého, čím ho 
zaplevelujeme, nezadusí a dorastie.

Ak ktosi povedal, že cirkvi sluší chudoba, potom 
podobne platí, že v určitých situáciách cirkvi sluší 
bezmocnosť. Že niekedy nerobiť nič je najlepšou 
odpoveďou na zlo všeobecne, ale aj na rôzne je-
ho podoby – vrátane prímesí v podobe falošnej 
zbožnosti či doktrinálneho radikalizmu, prípadne 
zjednodušovania až diletantizmu ako dôsledku  
teologickej nevzdelanosti či polovzdelanosti. Tak-
tika nezasahovania – nech to znie akokoľvek po-
divne a paradoxne – môže byť niekedy jedinou 
cestou, ako umožniť pšenici bezpečne dozrieť  
a dorásť.

církev pOděkOvala  
bývalým věZňům svědOmí

Věřícím, kteří byli věz- 
něni a týráni pro své zá-
sadové postoje v době 
komunizmu, slavnostně 
za jejich věrnost a pří-
klad dalším generacím 

poděkovali čeští a slovenští představitelé církve ad-
ventistů. Mezinárodní setkání bývalých vězňů svě-
domí, které se konalo o víkendu od 26. do 28. dub-
na v budovách Teologického semináře, pozdravili 
na dálku spisovatel Jiří Stránský, kterému adventis-
té v komunistickém pracovním táboře u Příbrami 
zachránili život, nebo ředitel adventistické huma-
nitární organizace ADRA a výtvarník Jan Bárta, 
jenž se v dětství s rodiči za vězněné spoluvěřící 

modlil. Osobně akci podpořil známý advokát věz-
ňů svědomí a bojovník za jejich rehabilitace a od-
škodňování Lubomír Müller, duchovními písněmi 
přispěli sólista Státní opery Praha Ivo Hrachovec  
a populární zpěvák Václav Neckář. Ten zavzpomí-
nal na trezorový film Skřivánci na niti z roku 1969, 
ve kterém hraje adventistu Pavla Hvězdáře zatčené-
ho komunistickou politickou policií kvůli projevu 
solidarity s pronásledovanými. Představitelé církve 
předali přímým účastníkům nenásilného odporu 
vůči totalitě pamětní grafické listy od Jana Bárty.

„Kde byl Bůh, když jsme nevinně trpěli na pro-
mrzlých betonových podlahách vězeňských ko-
bek, v radioaktivních dolech, když jsme padali 
vyčerpáním v kamenolomech? Byl tam a trpěl  
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s námi. A byl s námi nejen v těch mučírnách, ale 
i v našich srdcích, v nichž střežil a posiloval naši 
nádhernou naději, takže jsme se mohli stát opo-
rou i ostatním,“ uvedl Daniel Pražan. Účastníci 
s velkou vděčností vzpomínali na své manželky, 

děti i rodiče, kteří jim v jejich utrpení zachovali 
bezvýhradnou podporu, nevyčítali jim režimem 
zničená léta i kariéry a naopak jsou na ně za je-
jich postoje hrdí. „Proč nám vlastně Bible uklá-
dá, abychom připomínali dávno minulé utrpení 
a ponižování pro víru a svědomí? Předně proto, 
abychom mohli znovu a spolu s ostatními prožít 
tu blízkost s Pánem, a také aby tyto zločiny státu 
‚nevyšuměly‘, aby nebyly zapomenuty a nemohly 
se opakovat na našich dětech a vnucích,“ připo-
mněl Jiří Veselý. „Po třech měsících samoty ve 
vyšetřovací vazbě, kdy nebylo co vyšetřovat, jsem 
se ocitl jako devatenáctiletý před komunistickým 
soudem. Nebyl jsem a nejsem žádný hrdina, ale 
modlil jsem se a Bůh mi dal sílu promluvit. Ze-
ptal jsem se soudců, proč uprostřed tolika lidí  
s pošramoceným svědomím chtějí zlomit i to mé. 
Nenechme se zlákat sliby ,pečených holubů‘ od 
bezbožných lidí a napomáhejme všude tam, kde 
se hájí svoboda svědomí a laskavé vztahy mezi 
lidmi různých názorů a vyznání,“ vyzval.

„Zorganizovali jsme toto setkání jako podě-
kování těmto vzácným lidem za osobní stateč-
nost a víru a také jako upozornění prostřednic-

Václav Neckář zavzpomínal na film Skřivánci  
na niti z roku 1969, ve kterém hraje adventistu  

Pavla Hvězdáře zatčeného komunistickou politickou  
policií kvůli projevu solidarity s pronásledovanými

O víkendu od 26. do 28. dubna se v budovách Teologického semináře  
konalo setkání bývalých vězňů svědomí 
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tvím jejich osudů na současné hrozby návratu 
nesvobody a netolerance,“ uvedl předseda Čes-
ko-Slovenské unie Mikuláš Pavlík. Komunistic-
ká státostrana v bývalém Československu církvi 
adventistů v roce 1952 zakázala činnost, včetně 
rozsáhlé humanitární práce, a zabavila jí veške-
rý movitý i nemovitý majetek v podobě desítek 
modliteben, vydavatelství a dalších dobročinných 
zařízení. Nic z toho po opětném povolení činnosti 
v roce 1956 stát nevrátil. Vězněny a jinak perzek-
vovány byly stovky členů této církve, někteří byli 
nespravedlivě odsouzeni i k mnohaletým trestům 
vězení, násilnému odebrání dětí do ústavní pře-
výchovy a podobně.

(AIS, www.casd.cz, foto: T. Fúčela)

Představitelé církve předali přímým účastníkům  
nenásilného odporu vůči totalitě  

pamětní grafické listy od Jana Bárty

vZpOmínání bOhumila dymáČka  

všechnO, cO se dělO, vedl pán bůh

Myslím si, že každý z nás prožil něco, čím se jeho 
život dále utvářel. Pán Bůh oslovil i mě – a to, co 
jsem prožil a co se zapsalo v mém nitru, mě ovliv-
nilo na celý život. 

Můj první pobyt byl ve vazební věznici v Litomě-
řicích, kde jsem byl měsíc. Zde jsem měl možnost 
vidět, jak lidé trpí, když jsou nespravedlivě posta-
veni před soud. Byla to má první zkušenost. Na 
vlastní oči jsem viděl, jak člověk může zešedivět do 
několika dnů. 

Opravdové věznění však bylo až v Opavě – tam 
jsem začínal už jako odsouzený na 18 měsíců. Můj 
požadavek, že bych chtěl mít v sobotu volno, byl 
kvalifikován jako pokračování v trestné činnosti. 
Civilnímu vedoucímu, který mně chtěl umož-
nit, abych v sobotu mohl chodit na noční směny  
jako soustružník, bylo pohrozeno, že napomáhá 

v trestné činnosti a bude potrestán také. Z toho 
tedy sešlo. Každá sobota pro mě znamenala, že 
jsem šel do korekce. Tam byla jen dřevěná pryč-
na, dvě odřené deky, každé ráno naběračka černé 
kávy a jeden krajíc chleba. Jen jednou za tři dny 
oběd, který byl ale upravený tak, abych ho ne- 
mohl sníst. Dělaly se tam většinou omáčky s koň-
ským masem. Těmi byla zalita příloha k jídlu, 
abych se k ní nedostal. Když pak vybírali šálky, 
tak jsem jim vystrčil nedotknuté jídlo zase ven. 
Jaké bylo moje překvapení, když se jednoho dne 
otevřely dveře a tam stál nadporučík. V ruce držel  
bochník chleba a mlčky mi ho podal. Já jsem ho 
rovněž mlčky přijal – byl jsem natolik překvape-
ný, že jsem se nezmohl ani na slovo. Když ode-
šel, zůstal jsem překvapeně stát. On se po chvíli 
vrátil a řekl: „Vraťte mi ho.“ Tak jsem chléb vrátil  

V několika dalších číslech časopisu Advent vám přineseme vzpomínání několika bývalých vězňů 
svědomí na doby perzekuce členů církve ze strany komunistického režimu v bývalém Českoslo-
vensku. 



10 Advent 7/2013

SetKání perzeKvovaných

v domnění, že je 
to další pokus, 
jak mě dostat. On 
vzal nůž a rozkrá-
jel mi ho na vě-
zeňské příděly. 
Pak mi chléb za-
se vrátil. Já bych 
se totiž nemohl 
dostat k celému 
bochníku, to ne-
bylo možné. Poz-
ději jsem se do-
zvěděl, že v jeho 
sousedství bydlí 

adventisté. A to bylo pro mě velmi silné. Nikdy 
jsem se nedozvěděl, kdo tam bydlel. Tito adven-
tisté mě neznali, ale způsobem svého života mi 
„přinesli“ chleba. Tuto zkušenost vnímám jako 
zvláštní Boží zásah. 

Další takový Boží zásah jsem prožil opět v Opa-
vě. Znovu mě dali do korekce. Byla zima, venku 
padal sníh. Okno bylo rozbité a já jsem měl na 
sobě jen tenkou pracovní blůzu a košili. Během 
chvíle jsem se rozklepal tak, že jsem nebyl scho-
pen zastavit třes. Volal jsem a klepal, aby zavolali 
lékaře. Lékař přišel, změřil mi teplotu, která byla 
nižší než normálně, otočil se na mě a řekl: „Mráz 
je zdravej.“ A odešel. V této situaci jsem si uvědo-
mil, že se nemohu dovolávat člověka. Začal jsem 
se modlit. V rohu korekční místnosti jsem uviděl 
nový hadr na umývání podlahy – takový složený, 
dosti velký čtverec. Oddrátoval jsem jeden knof-
lík a přidrátoval jsem si hadr na záda. Je zvláštní, 
že tak do hodiny mě přešla zima, přestal jsem se 
chvět a celých deset dnů jsem vydržel naprosto 
v klidu, zima mi nebyla.

Každou sobotu procházeli kolem korekce vězni 
do koupelen. Vždycky se kukátkem podívali, kdo 
tam je. Já jsem jen slyšel, jak po několika sobo-
tách říkají: „On je tam pořád, on je tam ještě.“ Byli 
zvědaví, kdo to je. Situace se natolik vyhrotila, že 
vězni začali uzavírat sázky, kdo to vyhraje – jestli 
vězeňská správa, nebo ten vězeň v korekci. Sna-
žili se mi i nějakým způsobem pomáhat. Třeba  

ke mně dopravili sušenky – položili je na lavici, 
kam jsem chodil na vycházku. Já jsem si je pak na-
cpal na ramena pod kabát a rozmačkal tak, aby to 
nebylo možné odhalit – vždy mě totiž prohledáva-
li. V cele jsem pak vybíral drobečky z kabátu. Po 
několika měsících, když se situace ještě více vyhro-
covala, mne nečekaně vyvedli z korekce a sdělili 
mi, že mne převážejí jinam. Řekli mi: „Tady jste to 
měl špatné, ale tam, kam vás vezeme, budete mít 
peklo.“ A odvezli mě do Leopoldova. 

V Leopoldově se opozdily moje osobní papíry, 
takže nevěděli, kdo jsem, co jsem zač. Proto se mě 
zeptali: „Co rád děláte?“ A v té chvíli jsem pocítil 
touhu po přírodě – v Opavě byl jen beton. Řekl 
jsem: „Se dřevem.“ Rozhodli: „Půjdete dělat bed-
ničky.“ Pak mě dozorce – „otvor-zatvor“ – odvedl 
do velké dřevěné haly, kde se bedničky vyráběly. 
Tam byl vězeň – vedoucí kolektivu. „Ale kam vás 
dát, tady není místo,“ přemýšlel nahlas. Vtom tam 
přiběhl človíček a řekl: „Dejte ho ke mně, já tam 
mám místo.“

Moje první otázka byla, jak věděl, že tam jdu pra-
covat. Asi to vytušil. Postavil jsem se k pracovnímu 
stolu, on stál naproti mně a ukazoval mi, jak se to 
dělá. „Vezmu kolíky, dám tam prkýnka, přibiju.“ 
Jedno čelo bedničky jsem udělal a on mě oslovil: 
„Jakého jsi vyznání?“ „Adventista,“ řekl jsem. „Tak 
já tě tady vítám,“ natáhl ruku přes stůl. Já na to: 
„A ty jsi adventista?“ „Ne, nejsem. Ale adventisty 
znám.“ A tak jsme začali spolu hovořit. Ono se to 
ale moc mezi těmi ranami kladivy nedalo. Povídal 
mi o svém životě, o bratru Bláhovi a o bratru Ja-
niczkovi z Jablunkova-Návsí, jak mu svědčili a jak 
uvěřil. Později jsem se ho ptal, jak věděl, že jdu do 
haly pracovat a že jsem to právě já. On odpověděl: 
„Já jsem se modlil. Už několik roků tady nebyl žád-
ný adventista. Už jsem to nemohl vydržet. A tak 
jsem prosil, ať mi sem Pán Bůh pošle nějakého ad-
ventistu. Když jsi vešel do vrat, hned jsem poznal, 
že jsi to ty.“ 

Protože mezitím přišly moje osobní papíry, by-
lo mi řečeno, že mám velké množství dluhů za 
korekce, proto musím pracovat v Třineckých že-
lezárnách. V Leopoldově měli pobočku, kde se 
brousily ingoty. Mezitím můj nový spoluvězeň  
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a přítel Vojta začal zachovávat sobotu – a tak ja-
ko já se i on dostával na samotku. Bylo pro mne 
radostným překvapením, když jsme se setkali na 
vycházce. Zařídili jsme si to takovým způsobem, 
že jsme mohli každou vycházku po dvoře chodit 
spolu. A teprve tam jsme si povykládali. Vyprávěl 
mi o bratru Bláhovi, že až skončí, pojede k němu, 
má to tak domluveno. Na tuto zkušenost, kterou 
jsem prožil, velmi rád vzpomínám – musely se 
opozdit mé papíry, abych mohl potkat někoho 
blízkého, který potřeboval mne a já jeho. Všech-
no, co se dělo, vedl Pán Bůh. (Můj přítel Vojta  

Matyáš skutečně k bratru Bláhovi přijel, byl po-
křtěn a dosud žije.)

Když jsem jednou seděl v korekci, vzpomněl 
jsem si na jednu píseň a začal zpívat její refrén: 
„Rci matce, přijdu tam, dík jejím modlitbám…“ 
Při zpěvu jsem se rozbrečel. „Proč já? Proč tady 
musím být?“ Po nějaké chvíli mi přišla zvláštní 
myšlenka: Protože právě ty jsi teď na řadě. To bylo 
něco úžasného – uvědomil jsem si, že Bůh má vše 
ve svých rukách. Začal jsem zpívat písničku: „Já 
vím, komu jsem uvěřil, to nikdo nevyrve mi…“ 
Potom jsem ten pobyt chápal úplně jinak.

tři Oříšky prO manželství aneb jak pOkraČOvat, 
když dOcháZí růžOvá

Vstupovat do manželství zamilován, to ne-
ní nic neobvyklého. Podle odborníků fáze za-
milovanosti trvá několik měsíců až dva roky, 
je provázená iluzí o tom, že milovaná osoba je 
dokonalá ve všem, na čem záleží. Rozčarování, 
které zákonitě přijde, však novomanžele často 
zaskočí. 

Říká se, že při svatbě si žena přeje, aby se je-
jí muž po svatbě změnil, ale on zůstane stejný.  
A naopak, muž si přeje, aby se jeho žena nezmě-
nila, ale ona se změní. Jsou taková přání reálná? 
Na začátku skutečně nevíme, koho si bereme, 
pouze si to myslíme. Manželství nás mění. Mít 
děti nás mění. Kariéra nás mění. Věk nás mění. 
Díky těmto změnám nám v manželství nakonec 
nezbývá nic jiného než se učit milovat „jinou“ 
osobu, která se vedle nás dříve či později objeví. 

Na povrch vycházejí vlastnosti, které v nás by-
ly skryté – a je velmi smutné, když z toho viní-
me svůj protějšek. Pravdou je, že je nám nejblíže  
a nevyhnutelně se nám dostane „pod kůži“. Ne-
dostatky, které se v počátcích zdály malé a ne-
podstatné, jsou nyní velké a podstatné. Je možné 
milovat takovou „cizí osobu“? Jak čelit období, 
kdy se nám manžel/manželka odcizí a začne nás 
konfrontovat s řadou našich vážných nedostatků?  

Jak se můžeme navzájem milovat tak, aby naše 
manželství bylo trvale pevné a nepotácelo se mezi 
opakovanými hádkami, které končí nic nedávají-
cím mlčením?

Odpověď se dá shrnout do jedné věty: Říkat 
pravdu v lásce s neodolatelnou příchutí ničím 
nezasloužené přízně (milosti), což vede k osob-
nímu růstu a pozitivní proměně charakteru 
podle našeho vzoru – Ježíše Krista (Ef 4,15). 
Pojďme se na tuto odpověď podívat blíže. Před-
stavte si, že jste dostali od Boha do manželství 
tři „kouzelné oříšky“, které můžete použít právě 
v době, kdy máte chuť rezignovat, protože nemá-
te sílu milovat někoho, z koho máte pocit, že jste 
si ho/ji nevzali, ačkoliv je s vámi v manželském 
poměru.

První oříšek – kouzlo pravdy
Kdo by neznal film Tři oříšky pro Popelku? 

Princ se raději prohání po lesích, než aby si vy-
bíral nevěstu. Svému otci uvádí úsměvný důvod: 
„Ty sis vzal mámu, ale já si mám brát cizí žen-
skou.“ Ale pak přijde moment, kdy je uchvá-
cen onou neznámou dívkou, která se objeví 
na plese. Tvář má přikrytou závojem, takže on 
neví, s kým má tu čest, a ptá se. Dívka mu dává  
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hádanku: „Tváře umouněné od popela, ale ko-
miník to není. Klobouk s peřím, luk a kamizola, 
ale myslivec to není. Šaty s vlečkou stříbrem vy-
šívané, ale princezna to není.“1 O to víc hoří zvě-
davostí, běží za ní, když mu před půlnocí utíká, 
ale dostihne jen upadlý střevíc, podle kterého ji 
hodlá hledat v celém království. Nakonec k ně-
mu na osudném statku přijíždí na koni. Princ 
zjišťuje, že onou dívkou, která si získala jeho 
srdce, je obyčejná Popelka, sirotek. Je zklamán  
a odjíždí. Ano? Ne, je rád, že našel svou ztrace-
nou nevěstu a miluje ji takovou, jaká je. Kéž by 
to platilo i v reálných manželstvích. J

Také tam jako bychom měli zprvu závoj, ale 
díky neuvěřitelné blízkosti, do které se jako man-
želé dostáváme, masky postupně padají. Vlastně 
ani neexistuje jiný vztah, kde by si lidé byli blíž. 
Ani když dva spolu žijí „na psí knížku“, není to 
jako v manželství. Mohou si být podobně blíz-
ko, ale nemohou mít stejné nároky jako manže-
lé, nespojují celé své životy a mohou se kdykoli 
a bez komplikací rozejít. Manželství jako jediné 
nutí lidi učit se žít v nejužším možném kontaktu 
s druhou osobou, zabývat se navzájem svými ne-
dostatky a chybami. Možná je váš manžel ješitný, 
má sobecké tendence si vždy vést svou a prudí 
pokaždé, když to není podle něj. Možná musíte 
řešit perfekcionistickou povahu své ženy, která 
má tendenci druhé odsuzovat, kritizovat nebo 
si na někoho zasednout. Možná jste šetrní, ale 
skrblíte každou korunou a do vztahu to vnáší na-
pětí. A tak bychom mohli pokračovat…

Když druzí vnímají vaše nedostatky, určitě 
na ně nedoléhají. V manželství ale povahové 
neduhy mohou přinášet újmy a zraňovat. Je to 
jako se starým mostem. Má řadu trhlin, které 
nejsou vidět pouhým okem. Když však na něj 
vjede desetitunové nákladní vozidlo, tlak způ-
sobený zátěží rozevře praskliny natolik, že se 
ukážou v plné míře. Když se vdáte, váš manžel 
je jako veliký nákladní vůz, který projíždí vaším 
srdcem. Manželství ve vás odhalí to nejhorší, ale 

není příčinou vašich slabostí (jak se manželé ně-
kdy obviňují). Pokud někdo nechce jít k lékaři, 
protože se bojí, že mu zjistí vážné onemocnění, 
znamená to, že se tím dané nemoci vyhne? Na-
opak, naděje na vyléčení se může snížit, čím déle 
se vyšetření odkládá. 

Má-li nám manželství pomoci k růstu a pro-
měně, prvním kouzelným oříškem je říkat si 
pravdu, která nám pomůže ukázat, kdo jsme. 
Lidé se hroutí, když slyší od své nejbližší osoby 
kritiku, která tne do živého. Uvažují o tom, že to 
nemají zapotřebí a že si špatně vybrali. Zapomí-
nají, že manželství nás neuvádí ani tolik do kon-
frontace s naším protějškem, jako nás konfron-
tuje se sebou samými a nutí nás něco se sebou 
dělat. Odborníci bez obalu říkají, že nejvíce nás 
zotročují chyby, ke kterým jsme slepí. Popíráním 
se jich nezbavíme, naopak, začnou nás ovládat. 
Využijme tedy dobré vůle manžela/manželky  
a dejme mu/jí právo mluvit o tom, co je s námi 
špatně. Je to jako když do tmavé místnosti začne 
svítit světlo. 

Princ zmíněný výše si Popelku bral ne proto, 
kým byla, ale proto, kým se v jeho očích mo- 
hla stát. Podobný model nabízí Bible. Bůh nám 
dal touhu po dokonalém partnerovi/partnerce  
a přeje si, abychom ho/ji hledali v té osobě, kte-
rou jsme si už vzali. Jaký bude váš partner, až 
přijde Ježíš? Můžete to v něm vidět už teď? 

Druhý oříšek – kouzlo lásky
Komu z nás připadá, že má nedostatek kri-

tiky? Do manželství člověk vstupuje s určitým 
sebepojetím, které sestává ze směsi verdiktů tý-
kajících se naší osoby ze strany různých lidí, ne-
gativních i pozitivních. Snažili jsme se je prosít 
a vytvořit si obrázek sama sebe sestávající z růz-
ných vrstev, které se někdy mohou zdát proti-
chůdné. V našem prostředí má tento obrázek 
sama sebe tendenci být negativní, protože kri-
tika a odsuzování převládají nad povzbudivými 
vyjádřeními, která tak či tak dělají na naše srdce 

 1 http://www.pohadkar.cz/pohadka/tri-orisky-pro-popelku/
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méně trvanlivý dojem. Nadto je náš vztah sama 
k sobě také negativní, uvnitř se ztotožňujeme 
s káravým hlasem druhých a nemůžeme při-
jmout sami sebe.

Manželstvím ale do našeho života vstupuje 
někdo, kdo má působivou sílu přeprogramovat 
naše vlastní hodnocení sama sebe. Může zvrátit 
vše, co o nás bylo řečeno předtím, má sílu „vy-
koupit“ nás z minulosti. Láska manžela/manžel-
ky má moc uzdravit nás z nejhlubších zranění. 
Pokud celý svět říká, že jste škaredí, ale váš pro-
tějšek říká, že jste krásní, cítíte se krásní. Když 
nás pochválí někdo, kdo nás nezná, to potěší, ale 
pokud nám ten/ta, kdo s námi žije léta, řekne: 
„Jsi ten nejlaskavější člověk, kterého znám,“ to 
má mnohem větší váhu. Být považován za ně-
koho někým, koho si vážíte, je tou nejcennější 
věcí na světě. 

Moc nepodmíněné a uzdravující lásky v man-
želství zrcadlí lásku, kterou nám projevil Ježíš. 
V Kristu nás Bůh vidí jako dokonalé bytosti  
(2K 5,19–21). Stejně tak i my můžeme vnímat 
potenciál jeden v druhém a budovat ho. V man-
želství tak existuje je-
dinečná moc lásky 
uzdravit všechna zra-
nění a přesvědčit milo-
vanou bytost o její oso-
bité kráse a hodnotě.

Problém nastává, 
když naše projevy lásky 
vyzní naprázdno. Po-
cházíme z rodin, kde se 
láska projevovala růz-
ně, a naše představy  
o lásce se mohou růz-
nit. Když mě například 
má žena požádá, abych 
jí přinesl snídani do po-
stele (tak vyjadřovala 
lásku její maminka), může mně to připadat, že 
pro ni nic neznamenám a dělá si ze mě sluhu. 
Když jí namítnu, že do postele raději ne, protože 
se tam dostanou drobky, může jí připadat, že ji zas 
tolik rád nemám, protože mi je milejší pořádek. 

Oba vyjadřujeme lásku, ale každý jiným způ-
sobem. Pokud řekneme „miluji tě“ někomu, kdo 
nerozumí česky ani slovo, pak k žádnému pro-
jevu lásky nedošlo. Milujeme, ale naše láska vy-
znívá naprázdno, není přijata. Jako při vysílání 
rádia musí být radiopřijímač vyladěn na stejnou 
frekvenci, tak i manželé se potřebují naučit vyja-
dřovat lásku na stejné vlně, aby mohla mít onen 
léčivý a naplňující účinek. 

Tuto dovednost velmi účinně rozebírá křes-
ťanský autor Gary Chapman ve své knize „Pět 
jazyků lásky“, jež patří mezi povinnou četbu 
všech manželů/manželek, kterým záleží na je-
jich vztahu. Naučit se primární jazyk lásky na-
šeho protějšku může do manželského vztahu 
přinést velkou změnu. Protože v naší kultuře je 
láska vnímána jako bezděčný pocit, a ne jako 
vědomý čin, tato základní dovednost se často 
přehlíží.

Pozor, nebezpečí
Poté, co jsme rozlouskli první dva oříšky pro 

manželství, můžeme objevit sílu pravdy a lásky. 
Jak už to v životě bývá, 
existuje úskalí, že budou 
sloužit jako skrytá klet-
ba. Proč?

Když se lékař v ordi-
naci dozvídá o našich 
problémech, zdaleka se 
ho to nedotýká tak osob-
ně, jako když je objevu-
jeme v manželství. Se-
lhání manžela/manželky 
zažíváme na vlastní ků-
ži, naše hříchy jsou čas-
to namířeny proti tomu 
druhému. Jediný člověk, 
který má naše srdce na 
své dlani, po jehož uzná-

ní a pochvale tolik toužíme, je zároveň bytostí, 
která je zranitelná a často našimi nedostatky trpí 
nejvíc.

Když použijeme kouzlo pravdy bez lásky, aby-
chom se „oprávněně“ bránili, pravda nepomůže, 
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naopak bude ničit. Když vidíme, jak devastující 
účinek má pravda, může nás to vést k opačnému 
omylu, že se rozhodneme jen chválit, abychom 
svůj protějšek nezraňovali. Začneme naopak svá 
zranění skrývat, uzavřeme se, budeme se snažit 
milovat, aniž bychom byli pravdiví.

Pravda a láska potřebují jít ruku v ruce – a to 
jde velmi těžko. Pravda bez lásky ničí vztah, lás-
ka bez pravdy vytváří iluzi souznění. Mají po-
zitivní vliv a pomáhají v růstu, když jdou spolu  
a překrývají se. Použít pravdu láskyplným způ-
sobem a vyjadřovat lásku pravdivě je nesmírně 
obtížné.

Třetí oříšek – kouzlo milosti
A v tom je kouzlo dalšího oříšku. Pokud pro-

žíváme Ježíšovu nezaslouženou přízeň (milost), 
máme našlápnuto k tomu, abychom uměli ne-
jen čestně přiznat a vyznat své hříchy, ale také 
i odpustit. Někdo přirovnal manželství k balení 
drahokamů. Když dáte drahokamy do jednoho 
sáčku, dochází mezi nimi k činorodému a krea- 
tivnímu kontaktu. Otloukají o sebe své ostré 
hrany, dokud nejsou hladké a krásné. Pokud 
však k drahokamům nepřidáte zvláštní směs, 
budou na sebe narážet bez účinku a mohou se o 
sebe rozbít. Brusná složka v balení drahokamů 
je jako Boží milost v manželství. 

Bez kouzla milosti se pravda a láska spolu 
nesnesou. Buď manželé nejsou vůči sobě prav-
diví („z lásky“), nebo na sebe útočí a ubližují si  
(„kvůli pravdě“). Buď manželství funguje v re-
žimu pravda-bez-lásky se stálými konflikty, ne-
bo v režimu láska-bez-pravdy, ve kterém se oba 
manželé vyhýbají základním problémům.

Ježíš podle Mk 11,25 radí, že pokud se jdeme 
modlit a máme něco proti manželovi/manželce, 
je potřeba mu/jí hned odpustit. Odpustit ještě 
před tím, než dojde ke konfrontaci. Opravdu? 
Ruku na srdce, neděláme to téměř vždy obráce-
ně? Než odpustíme, máme v sobě hněv, cítíme 
se oprávněni ho náležitě vyjádřit, tak trochu se 
pomstít. Kvůli němu/ní se cítím špatně, a tak 
to vracím zpět, aby se i on/ona cítili špatně. Už 
jste to zažili? To je špatný a nebiblický postup,  

který ubíjí vztahy. Právě tak dochází ke zneuží-
vání pravdy i lásky. 

Když sami plně prožíváme Boží milost lásky-
plné konfrontace a následného odpuštění, když 
se nás dotýkají projevy jeho lásky, které plně 
vnímáme, jsme na cestě používat moc pravdy 
i lásky vyváženě. Jedině Boží milost nám může 
pomoci, abychom nepoužívali pravdu k ubližo-
vání a lásku k manipulaci, ale obojí k láskyplné-
mu obrušování. 

Manželství má jedinečnou moc ukázat nám 
pravdu o sobě. Má také sílu uzdravit naše zraně-
né sebepojetí prostřednictvím lásky. Manželství 
má jedinečnou schopnost pomoci nám prožít 
milost toho, co pro nás Bůh učinil skrze Ježíše. 
V Efezským 5 Pavel vysvětluje, že když Ježíš po-
ložil za nás svůj život, odpustil nám za velkou 
cenu, aby v nás rozvinul potenciál nádherných 
bytostí. Když to zažijeme a přijmeme, můžeme 
to prožívat i s druhými. Neexistuje silnější zdroj, 
ze kterého můžeme čerpat, abychom odpustili. 
Hluboký zážitek Boží milosti umožňuje souhru 
pravdy a lásky – a v tom je celé kouzlo proměny 
a růstu. Nabídli jsme vám tři oříšky pro man-
želství. Těšíte se na to, až je spolu rozlousknete? 

„To všechno je kvůli vám, aby se milost ve 
mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i dí-
ků k slávě Boží. A proto neklesáme na mysli:  
i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne 
obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí 
přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří ne-
hledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. 
Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.“ 
(2K 4,15–18)

Použitá literatura:
Gary Champan, Pět jazyků lásky, Návrat, 2010.
Timothy Kellner, The Meaning of Marriage, 
Dutton Adult, 2011.

Petr Činčala, 
koordinátor  

Národního týdne manželství
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K zamyšlení

Nedávno jsem se setkal se svým přítelem a téma 
hovoru se automaticky stočilo k tomu, co je nám 
oběma blízké – k církvi. Kamarád mi vyprávěl  
o okrskovém shromáždění v Ostravě a o tom, co 
ho velmi pohoršilo. Písně, které se tam zpívaly, ho 
rozhodně nenadchly. Vrcholem ale prý bylo to, jak 
některá děvčata byla oblečena. Ukazoval mi v mo-
bilu jedno děvče, které stálo v první řadě zpěváků 
a na sobě mělo kratičké šortky. Svoji ukázku ko-
mentoval slovy: „Kdyby tam byl někdo zvyklý na 
kostelní prostředí, musel by pohoršen odejít.“

Trochu provokativně jsem se ho zeptal: „S te-
bou to ale již ani nehnulo, že? Už jsme přece pá-
nové v letech.“ Nezareagoval na moji poznámku  
a v kritickém tónu pokračoval: „Kam se to ta naše 
církev řítí, vždyť máme být zvláštním lidem…“

I když si nemyslím, že by ta zvláštnost Boží-
ho lidu spočívala v oblečení, mému příteli šlo 
evidentně o daleko závažnější věci. Přál si, aby 
v charakterech těch, kteří přijali Pána Ježíše, se 
zrcadlil Boží charakter, jeho milosrdenství, láska 
a dobrota.

Navzdory tomu, co jsme si tu řekli, musím při-
znat, že zvláštnost Božího lidu se týká přece i těch 
šortek – přesněji těch nepřiměřeně odhalených 
ženských nohou. Jitřenka z 20. května tohoto ro-
ku – od bratra Mikulky – nám tuto problematiku 
názorně rozkryla. Připomenu vám příběh, který 
tam byl uveden. 

Dva ženatí muži na cestě do své vesnice spatřili 
neobyčejně krásnou ženu, jak nerozhodně stojí na 
břehu řeky. Tak jako oni se potřebovala dostat na 
druhou stranu, ale voda byla příliš hluboká. Jeden 
z těch mužů proto navrhl ženě, že ji přenese. Vzal 
ji na záda a opravdu ji přenesl na druhý břeh.

Toho druhého jeho čin velice pohoršil. Celý 
zbytek cesty svému druhovi vyčítal, co to udělal. 
„Copak jsi zapomněl na to, že jsi ženatý? Jak ses 
mohl vůbec dotýkat cizí ženy! Co by na to řekli 
sousedé z vesnice a tvoje žena.“ Proud výčitek ne-
bral konce.

Muž, který spáchal tu hroznou nepřístojnost, to 
nekonečné moralizování trpělivě přijímal, ale na-
konec druha přerušil a řekl: „Příteli, já jsem tu že-
nu nechal už dávno na druhém břehu, ale ty ji ve 
své hlavě ještě stále nosíš!“

Než začneme kritizovat jednání a morálku dru-
hých, měli bychom čestně analyzovat své vlastní 
myšlenky a pohnutky a pak se teprve rozhod-
nout, proti komu svou kritiku obrátit. Možná že 
bychom tady mohli skončit, ale nebylo by to roz-
hodně úplné a čestné. Apoštol Pavel náš problém 
rozšířil o naši odpovědnost za druhé.

Je jasné, že apoštol Pavel nemusel řešit problém 
šortek. V jeho době bylo například problémem 
jedení potravin obětovaných modlám. Jak těžko 
srovnatelné předměty zájmu – šortky a obětiny.  
A přesto svým řešením problému nám Pavel uká-
zal cestu. Pro židy byla účast na hostině oběto-
vané cizímu božstvu něčím naprosto nepředsta-
vitelným. Jedením obětiny se člověk ztotožňoval  
s daným božstvem – a to bylo chápáno jako za-
pření víry.

Křesťané však pochopili, že je pouze jeden jedi-
ný skutečný Bůh a všechny modly jsou naprosto 
ničím (1K 2,4). Držím-li se cele Ježíše, pak ostatní 
božstva mne nemusejí vůbec zajímat a jedení obě-
tin jim obětovaných mně nemůže nijak uškodit.

Na tehdejší dobu to byl přímo revoluční krok 
víry, ale jeho přijetí vždy znovu naráželo na vžitou 
tradici. Pavel dochází k jednoznačnému závěru, že 
není hříchem jíst potraviny obětované modlám, 
a přesto vznáší vážnou výhradu. Představ si, že tě 
při té hostině zastihne přítel, jemuž jsi vyprávěl  
o Ježíši, který se stal Pánem tvého života. Nevyrazí 
mu tvé jednání dech? Co si o křesťanech pomyslí? 
Mluví o tom, jak milují Pána Ježíše, a pak toto! A já 
jim téměř naletěl! (1K 8,10). Cítíte, jak rychle jsme 
se znovu dostali k našemu problému?

Ne, určitě není hříchem jíst maso obětované 
modlám a není hřích nosit kratičké šortky. Hří-
chem se to však stává, když ignorujeme dopad  

šOrtky
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našeho jednání na druhé. Co by asi na krátké 
šortky řekl člověk, který vyšel z katolického pro-
středí a pro kterého je nepředstavitelné postavit 
do zákrytu písně o Kristu s obnaženýma noha-
ma? Nebylo by divu, kdyby se urazil. Hřích ta-
kového jednání nazývá Bible sobectvím. Hřích je 
v tom, že myslíme jen sami na sebe a nechceme 

brát ohled na city svého bližního. Pavel dochází 
dokonce k radikálnímu závěru v 1K 8,13: „Pokud 
mého bratra svádí jídlo k hříchu, nedotknu se ma-
sa už nikdy v životě, abych snad svého bratra ne-
svedl.“ Jsem přesvědčen, že v charakteru Božího 
lidu bude zářit i takováto ohleduplnost.

Jiří Veselý, kazatel

Hřích

Co je to hřích? Podle Bible je to přestoupení 
Božího zákona. Hřích jsou zlá slova, pomluva, 
lež a jiné neposlušnosti. 

Víte děti, já mám moc ráda různé květin-
ky. A jelikož jsem si založila skalku, vybírala 
jsem různé malé, nízké květinky. Jednou jsem 
v práci šla kolem zahrádky, kterou založily 
moje spolupracovnice. A uviděla jsem tam 
jednu pěknou žlutou kytičku. Její květy záři-
ly jako drahokamy. Neznala jsem ji. Kousek 
jsem si z ní urýpla a těšila jsem se, až vyroste. 
Udělala jsem hřích – vzala jsem si něco, co mi 
nepatřilo. Dva roky jsem kytičku pěstovala, 
starala jsem se o ni a ona se rozrůstala. Ale tak, 
že jsem poznala, že to není kytička do skalky, 
ale zákeřný plevel. Už je to více než dvacet let  
a dosud prorůstá v mé skalce. A víte proč? 
Tento plevel má spoustu kořínků. Stačí nechat 
jen kousek – a už zase roste. 

A tak je to i s hříchem. Na první pohled vy-
padá krásně, neškodně. Když se ale v člověku 
uchytí, není lehké se od něj osvobodit. Pomoci 
nám může jedině Pán Ježíš.

Teta Libuše

příběh prO děti

Ve většině sborů je v rámci sobotní bohoslužby vyprávěn i příběh pro děti. Rádi bychom 
v rámci Adventu občas otiskovali příběhy, jež ve sborech dětem vyprávíte. Pokud tedy máte 
nějaké své příběhy či zkušenosti ze života, které se hodí k tomuto účelu, zašlete nám je prosím.  
Mohou posloužit jak čtenářům časopisu, tak hlavně jako inspirace pro ty, kteří ve sborech příbě-
hy dětem vyprávějí. 

red
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Je pátek podvečer a do Štramberku se sjíždějí 
oddíly ze všech světových stran. Je to tady! Prá-
vě vypukl další ročník Helfštýna, letos opět pod 
„Štramberskou Trúbou“. Na tvářích všech je vidět 
netrpělivé očekávání a také trocha napětí, jak to 
vlastně dopadne s počasím, které nám rosničky  
v televizi nepřály.

Odbila osmá hodina večerní, ponocný už hlásal 
smrákání a v sále U Kateřiny, kde jsme letos nocovali, 
se sešla velmi objemná masa mladých budoucích 
rytířů. 

V jedné „středověké krčmě“ se odehrál příběh, který 
nás vtáhl do dění. Dva rytíři svedli boj o krále – jeden 
ho chtěl zradit, druhý ochránit. Tajemný svitek, který 
jsme obdrželi, obsahoval velmi důležité informace. 
„Co se bude dít dál? Zvládneme náročný úkol – 
ochránit krále?“ tyto otázky nás provázely při první 
cestě za „mnichem“. Všichni stateční obdrželi také 
glejt, který je opravňoval pro vstup do rytířského 
stavu, až složí k nohám herolda splněné úkoly. 

První noc mladí rytíři zvládli bravurně; i přes řádění 
živlů dorazili zpět do „do podtrúbí“ a dali tak punc 
své statečnosti. Všichni ten den již byli tak unaveni, 
že se odebrání do krajiny snů neodkládalo a bylo 
všemi vítáno plnými doušky. Jiskrná noc štramber-
ská vnesla pokoj a klid do duší maličkých a ti tak zdo-
lali první náročnou noc – zde, v kraji středověkých 
hrdinů. 

3

Je ráno, den sobotní. Po osvěžení našich srdíček 
ranním setkáním s naším Králem jsme se všichni 
pustili do bojů urputných. Získání rytířského stavu 
není věcí jednoduchou, a tak bylo vidět, že všichni 
sahají až na dno svých sil. Počasí jakoby nás chtělo 
zastavit, jako by říkalo „vy dnes nikam nechoďte…“, 
ale statečnost a vytrvalost našich nejmladších byly 
nezlomné. Získávání právoplatných „pečetních bul“ 
vyžadovalo soustředěnost a vytrvalost. Klání bylo 
těžké a soutěžní úkoly prověřovaly všechny stránky 
osobnosti. Bylo vidět, že i vedoucí dostávají zabrat. 
Vybaveni zbrojí, kterou si každý bojovník musel vy-
robit, a s řádnou dávkou odvahy jsme sobotní den 
věnovali našemu „Nejvyššímu Králi“ a v podvečer 
poklekli u jeho nohou. 

Sobotní večer se nesl v duchu příběhů, které vy-
právěl „herold“ a poté i sám „místní král“, který přijel 
navštívit své rytíře. On také všechny, kteří splnili he-
roldovy požadavky, pak pasoval do stavu rytířského.
Nedělní ráno nás po vydatné snídani přivítalo se vší 
parádou… Velký rytířský turnaj se rozjel na plné pec-
ky. Všude ryk a povyk, pohyb a hemžení. Úkoly pro-
věřily všechny zúčastněné, zda právě oni jsou hodni 
být rytíři našeho Krále. 

Mladí pathfindeři, jsem rád, že vás znám. Jsem rád, 
že právě vy jste těmi rytíři Krále Nejvyššího – Ježíše 
Krista. A věřím, že i v reálném životě dokážete vždy 
stát na Jeho straně. 

Ondra
104 oddíl Daleká cesta Zlín

Letos nám kamarádi z Jižního kříže připravili Ro-
binzonádu v duchu zájezdu v čase pořádaného 
cestovní kanceláří. Po příletu (příjezdu) na letiště 
(tábořiště) jsme všichni museli projít přísnou od-
bavovací kontrolou, po které jsme se ubytovali  
v luxusních pokojích RZ Štědronín.

Výlet časem započal průchodem tunelem, který nás 
dovedl do dob dávnověku, kdy Jákob a Ezau vyrůs-
tali v muže u svých rodičů. Ještě večer jsme se rozdě-

leni do13 družin vydali plnit krátké úkoly, při kterých 
jsme se ve skupinách mohli lépe poznat. Polovina 
z 16 stanovišť byla zaměřena spíše na rozumovou, 
druhá pak na fyzickou část naší osobnosti.

Druhý den ráno jsme nasměrovali svoji pozornost  
na získávání požehnání pro sebe a svoji rodinu 
(družinu). Ve strategické hře jsme se snažili najít nej-
kratší cestu k pěti požehnáním, které Jákob získal 
v průběhu života. Na stanovištích jsme museli činit 
rozhodnutí, která nás k požehnáním přibližovala,  

CO SE DĚLO LETOS NA „HELFŠTÝNĚ“

ROBINZONÁDA 2013 – JÁKOB
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či nás od nich oddalovala. Nakonec jsme všichni 
došli k žebříku, ze kterého k nám promluvil anděl.  
Na důkaz jeho požehnání jsme si odnesli velký ká-
men s číslem družiny, která se od této chvíle stala 
předmětem našeho zájmu, abychom ji v závěru 
mohli požehnat, podobně jako Jákob žehnal svým 
synům v Egyptě.

V odpolední části jsme se přenesli v čase na statek 
Jákobova strýce Lábana. Na herním poli jsme se učili 
základům ekonomiky a snažili jsme se získat co nej-
větší majetek, abychom nakonec s dostatečným po-
čtem žen a dětí mohli pokračovat v další cestě.

Večerní hra byla věnována Jákobovu setkání s Ezau-
em. Družiny se vydaly směrem ke svému vedoucí-
mu. V nočním lese se děti potkávaly s anděly, kteří 
jim po vzájemném zápase udělovali požehnání, 

nebo naopak odebírali provázky symbolizující ky-
čelní kloub. Po krátké chvíli napětí jsme se s ostat-
ními vedoucími svých milovaných dětí dočkali. Než 
jsme se uložili ke spánku, složilo ještě deset našich 
kamarádů slib Klubu Pathfinder u slavnostního ohně. 

V neděli jsme se vypravili na Ezauovu pevnost (hrad 
Zvíkov), abychom předali požehnání psaná fixem  
na kameni naší bratrské družině, kterou jsme si  
v sobotu vylosovali. Na cestě zpět do kempu jsme 
pod vedením našeho průvodce prošli dějinné etapy  
z doby praotce Jákoba až do současnosti. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem účastníkům  
a zvláště těm, kteří pro nás připravili tento požehna-
ný víkend. Požehnán buď Hospodin navěky. Amen, 
amen. Ž 89,53  

Za příbramské Jestřáby zapsal Teoš

Ahoj kamarádi a kamarádky!

Dnes dostáváte v rámci naší soutěže TTT úkol čis-
tokrevně tábornický, který budete moci splnit bě-
hem prázdnin. Pro některé z vás bude asi jedním 
z nejtěžších, ale o to krásnější zážitek vám po jeho 
splnění zůstane.

NOVÝ ÚKOL TTT

Vaším novým úkolem je totiž přenocování o samotě 
„pod širákem“ – (rozuměj: „pod širým nebem“).
Vyberte si jasnou noc, kdy nehrozí déšť, najděte  
v blízkosti tábora, chaty nebo domova suché místo 
(nejlépe pod širokými větvemi vysokého smrku),  
a na něm přespěte alespoň jednu noc o samotě – 
bez bezprostřední blízkosti další osoby.

Místo vyberte s vedoucím tábora nebo s rodiči tako-
vé, které bude na doslech a v dosahu pro kontrolu 
dospěláků, zda jste v noci v pohodě. Nezapomeňte 
si, kromě jiného, vzít s sebou i baterku a píšťalku. 

Když jsme podobný úkol plnili kdysi s naším oddí-
lem, zakoupili jsme si v železářství pro tento účel 
průhlednou igelitovou „rouru“ a vytvořili z ní pro 
deštivé počasí jednoduchý průhledný „přístřešek“. 
Otevřenými „vchody“ proudí čerstvý vzduch a spa-
cák se vám nezapotí, jak by tomu bylo v případě, 



když byste spacák na noc umístili do igelitového 
pytle.

Vychutnejte si nevšední pohled ze spacáku na noční 
hvězdnatou oblohu tonoucí v hrobovém tichu a při 
rozbřesku si nenechte ujít jedinečný ranní koncert 
tisícihlavého chóru opeřených zpěváčků. To musíte 
alespoň jednou v životě zažít „na vlastní kůži“.

Pořiďte si fotku svého „bivaku“ a do deníku si na dru-
hý den zapište pocity, s jakými jste noc na „samotce“ 
prožili. A to mi pak pošlete v mailu nebo dopise jako 
důkaz splnění tohoto náročného úkolu.

Pro „juniory“ (mladší 10 let) je podmínkou, že přespí 
v blízkosti dospělého rádce, rodiče anebo ve stanu 
ve dvojici s kamarádem či kamarádkou.

Závěrem ještě upozorňuji, že kterýkoli z předcho-
zích úkolů můžete ještě dodatečně splnit na táboře 
anebo při rodinné dovolené!!! Vypište si jednotlivé 
podmínky z předchozích příloh (najdete je i na inter-
netu www.casopisadvent ) a poproste o spolupráci  
a podporu svého dospělého „garanta“ – rodiče, 
abyste mohli mít po prázdninách splněno alespoň 
70 % zadání.

                                                                                         Jerry

JAK JSME S DĚTMI ABSOLVOVALI HORNICKÝ 
VÝCVIK ANEB REPORTÁŽ Z LETOŠNÍHO 

ROČNÍKU 12 KLÍČŮ
O víkendu 5. až 7. dubna 2013 jsme se sešli  
ve Vinařicích u Kladna na tradiční jarní akci  
oblasti „Zlatý střed“ s názvem „12 KLÍČŮ“. Tento-
krát jsme tedy odhalovali klíče k minulosti i pří-
tomnosti Kladenska. 

V pátek večer mezi nás zavítal horník ve slav-
nostní hornické uniformě a povyprávěl nám  
o historii hornictví na Kladensku. Poté přišel Dawy 
jako jeho kolega v pracovním hornickém oděvu s veš-
kerým vybavením (přilba, lampa, sebezáchranný pří-
stroj…). Dověděli jsme se nejen o jeho osobní zkuše-
nosti z návštěvy dolu na Ostravsku, ale hlavně o tom,  
v čem se tato zkušenost podobá naší křesťanské víře.

Na začátku sobotního dopoledne jsme se rozdělili 
do šesti skupin pojmenovaných podle zdejších dolů 
(např. Mayrau, Ronna, Max apod.) a prvním naším 
úkolem bylo vyrobit erb jejich dolu. Během další 
krátké aktivity si mohly děti zahrát na hornické zá-
chranáře. 

V druhé části dopoledne opět přišel Dawy, tentokrát 
s vybavením hornického záchranáře, a pokračo-
val ve svém pátečním zamyšlení o paralelách mezi 
hornictvím a naším životem. Je prima si uvědomit,  
že můžeme být průběžně ve spojení s Někým naho-
ře, kdo o nás ví; a pokud se ocitneme v nějaké ne-
bezpečné situaci, že je připraven nám přijít pomoci. 

V sobotu odpoledne jsme na Vi-
nařické hoře plnili různé nápadité 
úkoly spojené se zdejším regio-
nem.

Večer jsme ještě s vlastnoruč-
ně vyrobenými kahany vyrazili  



Letošní Sněženka byla věrna svému jménu, a tak 
nás padající sníh a zima zalézající pod bundy  
a svetry provázely téměř na každém kroku. Sně-
ženka je tradiční pathfinderská akce pro děti 
pořádaná oblastí Východní vítr. Letos proběhla  
ve Vamberku. Tak jako každý rok i letos byla její 
náplní etapová hra. Tentokrát jsme se stali ucha-
zeči o členství v řemeslných ceších. 

Stát se členem řemeslného cechu však není nic 
jednoduchého. Členství v cechu je věcí prestiže 
a cti a rozhodně není pro každého. Jen ti, kdo 
prokážou řemeslnou zručnost, svou důvěru  
v Boha a absolvují cestu do světa na zkušenou, 
budou přijati mezi mistry. 

Prvním naším úkolem bylo sepsání cechovní 
artikule – jakéhosi soupisu podmínek členství 
a závazků, které na sebe mistři jednotlivých ce-
chů berou.

Svou schopnost učit se Božím radám jsme pro-
kazovali v sobotu dopoledne při hledání biblic-
kých veršů a jejich netradičním přednesu spo-
jeném s předváděním různých pohybů dvěma 
„vambereckým radním“.

Dalším naším úkolem bylo vytváření cechov-
ních erbů, které jsme nutně potřebovali do ná-
sledující hry. 

V té jsme měli prokázat své řemeslné doved-
nosti. Byl to úkol nelehký, neboť jsme se museli 
vydat do neznámých míst městečka Vamberka. 
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Podle starých dobových fotografií jsme museli 
nalézt místní významné stavby, kde na nás če-
kali cechovní mistři se svými záludnými úkoly. 
Zatloukali jsme hřebíky, jedli rohlík na čas, pů-
lili cihlu kladivem, navlékali niť a obouvali boty  
na čas. Aby to však nebylo málo, museli naše 
družinky učňů dávat pozor na bandu místních 
lupičů, která se po městě pohybovala a rozhod-
ně neměla přátelské úmysly.

Poslední podmínkou pro vstup do cechu bylo 
podniknutí cesty na zkušenou. Ta se konala v ne-
děli dopoledne a vedla hezkou krajinou k Chatě 
na Vyhlídce. Cestou nás čekalo několik úkolů, 
které byly zaměřeny na náš pathfinderský um  
a znalosti.

Na letošní Sněžence jsme se opravdu nenudi-
li. Dvě hodiny her jsme prožili v sobotu večer  
v tělocvičně místní školy a poté nás všechny če-
kala noční návštěva nedalekého kostela sv. Pro-
kopa. Zde jsme se setkali s „místním mnichem“, 
kterému jsme přečetli své cechovní artikule.

Na závěr pak měl mnichův poradní hlas pře-
kvapivě velký význam při určování celkového 
pořadí jednotlivých družinek. Vítězem se stal 
cech zedníků a kameníků.

Letošní Sněženka byla zábavná a zajímavá, 
dozvěděli jsme se mnoho nového. Moc za celý 
ten příjemný a bezproblémový víkend děku-
jeme. Díky!

Těšíme se na další východovětrovskou akci.

na krátkou noční bojovku za „zavaleným horní-
kem“. Od něho děti získaly informace o dovednos-
tech, které by měl správný horník ovládat.

Neděle se nesla ve znamení návštěvy hornického 
skanzenu „Důl Mayrau“, kde jsme navštívili „řetízko-
vou“ šatnu, prohlédli si některé stroje a vybavení po-
užívané horníky a závěrem absolvovali překážkovou 
dráhu v hornickém výcvikovém prostoru, tzv. „dým-
nici“. Nahlédli jsme krátce i do jedné zdejší štoly. 

Po slavnostním vyhlášení výsledků byly dětem pře-
dány pamětní glejty o úspěšném absolvování hor-
nického výcviku. 

Naše poděkování proto patří Ivetě P. a celému kla-
denskému organizačnímu týmu. 

                             Honza B.    
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Evropská konfErEncE o zdraví

Evropská konference o zdraví – s názvem  
Uzdravení – se konala v pražském hotelu Di-
plomat ve dnech 29. 4. – 4. 5. 2013. Mimořádné 
setkání lékařů, zdravotníků, duchovních i lai-
ků organizovaly Interevropská, Transevropská 
a Evroasijská divize církve adventistů. Zaujali 
zvláště tito bratři a sestry: Allan R. Handysides 
s přednáškou Jsou léčba a uzdravení synonyma?, 
Bernard Davy přinesl téma vlivu emocí na zdra-
ví, Duane C. McBride dokumentoval propojení 
zdraví a sociálních vztahů. Gary Fraser referoval 
o pokračujícím výzkumu Studie o zdraví adven-
tistů, mimořádný zájem byl o workshop Winsto-
na Craiga Léčivá síla rostlin a Garyho L. Hopkinse  
o mladých lidech a rodinných vztazích. Velmi ak-
tuální byla přednáška Zdraví je více než geny od 
Heidi Schulzové, která je odbornicí v genetice a jež 
měla workshop ve spolupráci s Vladimírem Krá-
lem. Vynikající byl exkurz do onkologické léčby 
od Marka Trněného. Sobotním kázáním na text 
z Jana 9 posloužil Daniel Duda. 

Z Česko-Slovenské unie byla přítomna skupina 
cca 50 účastníků. Přinášíme vám některé jejich do-
jmy a postřehy.

V prostředí naší církve se obvykle zdůrazňuje 
potřeba fyzického zdraví. Konference byla přínos-
ná hlavně tím, že vyzdvihla další neméně důležité 
potřeby člověka, které se vyskytují v oblastech du-
chovního, duševního a sociálního zdraví. Komplexní 
přístup vytváří tolik potřebnou hráz proti zjednodu-
šujícím, neověřeným informacím a zkresleným po-
hledům. Konference se nesla ve znamení propojení 
zdravé biblické reflexe a odbornosti přednášejících… 
(Peter Čík)

Pozitivní Desatero: Nejen nekrást, ale co mohu 
dát lidem? Nejen nezabíjet, ale jak mohu obohatit 
život okolo sebe? Nejde o to žít (jen) déle, ale také 

radostněji – naše výrazy ve tváři mluví stejně hlasitě 
jako slova. Vztahy dávají smysl naší existenci. Nízká 
kvalita a nízká frekvence osobních vztahů má nega-
tivní vliv na fyzické i duševní zdraví. Lidé s dobrými 
vztahy mají méně rizikové chování… Církev byla 
založena mladými lidmi, v rebelech je velká energie 
a potenciál… (Pavel Smolka)

Potřebujeme v církvi uzdravení. Každý z nás, 
osobně. Máme problém s nadřazeností… Tvrdíme, 
že Bůh a já myslíme stejně – a to je rouhání. Potře-
bujeme uzdravení mysli a citů, duchovních náhledů. 
Pozor na naše měřítka-pravítka, do kterých pasuje-
me lidi! … Zdravotní reforma je dar z nebe. Je to tak 
i pro mne? (Zuzka Ligenzová)

Setkání napříč církví, napříč oblastmi zdraví, set-
kání rozmanité a zároveň jednotící, vyvážené a zá-
roveň postihující široké spektrum výzev, kterým čelí 
dnešní církev. Setkání velmi spirituální a osvobozu-
jící, se snahou o uzdravení napříč různým pnutím 
v této oblasti. Bezesporu setkání na vysoké profe- 
sionální úrovni – ať už na straně přednášejících, tak 
i na straně těch, kteří tvořili zázemí a zprostředko-
vávali hladký průběh konference. Všem patří velký 
dík… Konference byla velkým povzbuzením i inspi-
rací. (Rostislav Homola)
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Evropská konfErEncE o zdraví

Co? Kdy? Kde?

Postoj církve adventistů ke zdraví, nemoci i léčbě  
je založen na principech Bible, Ducha prorockého 
a medicíně pracující s důkazy (evidence based). 
„Comprehensive health ministry“ – tedy všestran-
ná zdravotní péče zahrnuje nejen proces léčení 
s použitím všech dostupných a lékařsky ověře-
ných léčebných postupů a prostředků, ale i pomoc  

v oblasti sociálních vztahů a spo-
lečenského života. Na základě sta-
tisticky ověřených skutečností je 
kladen důraz na zdravý způsob 
života, který můžeme žít a ke kte-
rému můžeme pomáhat i lidem 
ve svém okolí. To vše s vědomím, 
že Boží milost na vše stačí. Nic 
nemůžeme udělat pro to, aby nás 
Pán Bůh miloval více, a nic ne-
můžeme udělat, aby nás miloval 
méně.

Všichni potřebujeme uzdrave-
ní – nejen pro časnost, ale i pro 
věčnost.

„We need more faith to cure and more science to 
healing“ – potřebujeme více víry do léčení a více 
vědy do uzdravování… Zejména v lékařské praxi 
platí, že „humanity is over religiosity“ – lidskost je 
nad náboženstvím…To jsou témata, ke kterým se 
chceme v budoucnu vracet.

Jana Krynská 

Další informace a postřehy najdete na http://www.zivotazdravie.sk/aktuality/ehc-praha-2013/
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zE světa anEb fotografiE z cElosvětové církvE advEntistů

Církev adventistů  
si připomíná 150. výročí založení
Delegáti jarního zasedání Generální konfe-
rence se shromáždili vedle repliky budovy, 
kde byla při druhém zasedání ustavena cír-
kev adventistů. Je ve skanzenu v Battle Cre-
eku v Michiganu. Toto výjezdní zasedání se 
konalo při příležitosti 150. výročí založení 
církve adventistů.  (Foto: Brandan Roberts)

církev obrazem

Předseda Generální konference Ted Wilson 
spolu s předsedy všech 13. světových divizí 
stojí na místě, kde bude vybudována repli-
ka prvního nakladatelství církve v Battle 
Creeku. Adventistická historická vesnice 
také plánuje postavit repliku modlitebny 
první zdravotní instituce církve ve městě. 

(Foto: Henry Stober)

Katastrofa v továrně v Bangladéši
Záchranáři na konci dubna zachraňovali lidi, kteří přežili katastrofu v továrně v bangladéšském městě Savar. 
Církev adventistů byla jednou z prvních, kteří poskytovali pomoc při této katastrofě. Tato událost upoutala 
pozornost světových médií a podnítila diskuze o bezpečnostních standardech budov. 

(Foto: Flabian Shaikat Aikder)
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Adventistická škola v Polsku
Hlavní kampus adventistického teologického 

semináře leží v polském městě Podkowa Lesna 
jihozápadně od Varšavy. 

Škola má své pobočky na několika místech 
Polska.

(Foto: Ansel Oliver)

Každý den na nás útočí média mnoha články a informacemi, jak pečovat o naše zdraví. 
Objevují se stále nové a nové nabídky různých alternativních způsobů léčby. Pojďme se 

spolu s knihami nakladatelství Advent-Orion vrátit k jednoduchým a ověřeným radám – k léčbě pří-
rodními prostředky. Najděme v knihách to, co pomůže právě nám. 

Správná péče o zdraví nezačíná, až když jsme nemocní. Je lepší starat se o správnou a účinnou preven-
ci. Nakladatelství Advent-Orion vydává již tradičně knihy vycházející z programu NEWSTART, který 
nabízí vyvážený pohled na život člověka ve všech jeho oblastech. Osm principů zdravého životního sty-
lu – výživa, pohyb, voda, slunce, vzduch, střídmost, spánek, důvěra v Boha – nám pomáhá najít správ-
nou cestu ke zdraví a spokojenosti. Podrobnosti o programu NEWSTART najdete v knize Síla zdraví.

Nežijeme však v ideálním světě a během života se každý z nás setkává s nemocemi. Je jistě správné, 
když vyhledáme lékaře, ale možná nás někdy překvapí, co vše můžeme pro léčbu své nemoci udělat  
i my sami – jednoduchými prostředky. V knihách z nabídky nakladatelství Advent-Orion najdete mno-
ho doporučení a rad, jak pomoci vašemu tělu v uzdravování. Najdete i inspiraci, jak změnit svou živo-
tosprávu tak, abychom odstranili i samotné příčiny některých našich nemocí.

Od 1. června tohoto roku nakladatelství přistoupilo k razantnímu snížení prodejních cen vybraných 
titulů. Chceme tímto krokem podpořit jejich prodej a umožnit nákup knihy každému, koho tato tema-
tika zajímá. 

Jedná se o knihy:
§ Bolesti hlavy – 100 Kč (dříve 198 Kč)
§ Encyklopedie přírodní léčby 1 – 200 Kč (dříve 458 Kč)
§ Život bez deprese – 200 Kč (dříve 498 Kč)
Zároveň snižujeme cenu i u dalších knih, které vás i vaše děti mohou zaujmout během klidnějších 

dní léta. Jsou to obě leporela pro naše nejmenší: Jonáš a O Ježíši a dětech. Pro dospělé pak Šifra mistra 
Leonarda a velmi zajímavá kniha krátkých zamyšlení Pastorův blog. 

kolektiv nakladatelství

Mezi řádky
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Pomenovať drobnú brožúrku „Rok plagátov“ možno nie je najideálnej-
ší marketingový ťah, ale rozhodli sme sa ponechať jej originálny názov aj 
v českom a slovenskom preklade. Možno nie je atraktívny a nevzbudzuje 
prílišnú zvedavosť, obsah dvadsaťštyristránkovej útlej brožúrky však stojí za 
prečítanie. V najbližších dňoch sa dostane do zborov, vyjde české aj sloven-
ské vydanie. Originál tejto knižky som dostal ako malý darček od Daniela 
Dudu na poslednej teologickej konferencii v decembri. Keď som sa do nej 
začítal, od prvých stránok ma zaujala aktuálnosťou témy a predovšetkým 
zaujímavým pohľadom autora Lennarta Sta-
glinga na spôsob, ako komunikovať okoliu 
niektoré z tzv. „sporných bodov“ našej vie-
rouky. Na základe konkrétnej historickej 
udalosti v počiatkoch reformačného hnutia 
vo Francúzsku ukazuje na to, že tzv. „plagá-

tová“ misia nemusí byť vždy najúčinnejšou a najvhodnejšou formou zves-
tovania evanjelia. Som v pokušení objasniť vám, ako kniha rozumie pojmu 
„plagátová“ evanjelizácia, o akej udalosti vlastne hovorím, v čom spočíva 
jej aktuálnosť pre nás, adventistov žijúcich v 21. storočí v európskom kul-
túrnom a spoločenskom kontexte. Prezradím len to, že Ellen Whiteová  
v knihe Veľký spor vekov spomínanú udalosť opisuje a zaujíma k nej vlast-
ný, mne blízky postoj. Zvyšok si už musíte prečítať sami. Stojí to za to.

Mikuláš Pavlík, predseda Česko-Slovenskej únie

Pridávam niekoľko ukážok zo spomínanej drobnej knižky.

„Priaznivci reformácie sú rozdelení do dvoch skupín. Jedna chce pokračovať ako predtým a nechať nové 
myšlienky medzi ľuďmi postupne dozrievať. Ďalšia skupina hľadí na Nemecko a Švajčiarsko a robí záver, že 
proces reformácie vo Francúzsku je príliš pomalý. Sú presvedčení, že vodcovia sú príliš ustráchaní. Ak sa má 
stať Francúzsko protestantskou krajinou, treba použiť radikálnejšie prostriedky. Obidve skupiny sa napokon 
rozhodnú požiadať o radu krajana žijúceho v prostredí náboženskej slobody vo Švajčiarsku. Vydá sa za ním 
reformátor Feret, zamestnaný ako kráľov lekárnik… V jedno októbrové ráno roku 1534 sa ľudia v mnohých 
striktne katolíckych mestách a dedinách zvedavo zhromaždili okolo plagátov s neobyčajným názvom…“

„Jedna z oblastí činností Ellen Whiteovej, ktorá sa často prehliada, sú jej verejné prejavy na zhromažde- 
niach konaných mimo Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Veľakrát dostala pozvanie verejne vystúpiť v iných 
cirkvách a na stretnutiach s tematikou zdravého životného štýlu. Stala sa tým veľmi uznávanou a v štáte 
Michigan ju v roku 1878 v jednom zo zväzkov ‚The American Biografical History of Eminent and Self-Made 
Men of the State of Michigan‘ zahrnuli medzi významné osobnosti… Aké témy si Ellen Whiteová vyberala, 
keď prehovárala na podobných zhromaždeniach, z ktorých sa mnohé nekonali na pôde cirkvi adventistov?“

„Ellen Whiteová napísala, že naše knihy sa majú šíriť ‚ako lístie na jeseň‘. Potrebujeme sa preto pýtať, či to 
znamená masové rozdávanie kníh zdarma. Je plošná distribúcia najvhodnejšou formou rozširovania našej 
literatúry? Je pravda, že pri niekoľkých príležitostiach použila Ellen Whiteová výraz ‚ako lístie na jeseň‘. Mala 
však skutočne na mysli rozsiahlu distribúciu literatúry?“ 

rok plagátov
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tElEvizní vysílání hopEtv

V termínu od 18. března do 11. dubna 2013 se  
v Kulturním domě Krakov v Praze uskutečnila sé-
rie přednášek bratra Johna Bradshawa s názvem 
Bible pro každého. HopeTV se podílela na této 
akci nejen organizačně, ale také prostřednictvím 
přímých přenosů na adrese www.hopetv.cz.

„Nic se nevyrovná radosti, kterou prožívám, 
když mohu přivádět druhé k Ježíši Kristu,“ říká 
John Bradshaw o svých zkušenostech z podobných 
akcí, na nichž vystupuje po celém světě. Těšíme se  
z toho, že kromě přímých účastníků v sále mohli 
každý den cyklus přednášek sledovat i lidé pro-
střednictvím svých monitorů. Přímé přenosy sle-
dovalo pravidelně okolo 120 počítačů, které šířily 

biblické poselství dalším divákům. Dle 
ohlasů víme, že v některých sborech 
přednášky sledovalo okolo 30 diváků. 
Statistiky také ukázaly, že si cestu k po-
selství ředitele mezinárodní misijní or-
ganizace „It Is Written“ našli i diváci 
z USA, Anglie, Německa, Austrálie či 
Polska.

Zdrojem informací o přednáškovém 
cyklu Bible pro každého se stal nejen 
web www.bibleprokazdeho.cz, ale také 
facebookový profil, jenž pravidelně ser-
víroval oficiální i zákulisní informace 
z průběhu celé akce. Tento profil „laj- 
klo“ 750 lidí, kteří se stali nejen pasivní-

mi odběrateli, ale měli tak možnost sdílet novinky 
se svými přáteli. I tato aktivita se podepsala pod 
celkovou návštěvností oficiálního webu akce, který 
navštívilo více než 3 000 internetových uživatelů.

Záznamy všech 16 přednášek Johna Bradshawa, 
které tlumočil ředitel občanského sdružení Mara-
natha René Metz, naleznete v archivu HopeTV na 
internetové adrese www.hopetv.cz/archiv. Doufá-
me, že vám přímé přenosy přednášek zprostředko-
valy Boží požehnání a naději, kterou máme v Hos-
podinu.

Jakékoliv podněty nám zasílejte na e-mailovou 
adresu info@hopetv.cz.

Za HopeTV Martin Žalud

HopeTV i letos chystá přenosy z českého i moravského biblického týdne. Ten český proběhne od 21. 
do 28. července a hlavním řečníkem bude Daniel Duda, vedoucí oddělení výchovy Transevropské divize. 
Téma jeho přednášek navazuje na Biblický týden v roce 2009 a nese název Velký příběh Bible II. 

Moravský biblický týden se uskuteční v termínu od 8. do 14. července a hlavní téma bude zaměřeno na 
křesťanskou rodinu. V roli řečníků se vystřídají Mojmír Voráč, Pavel Raus a Jan Dymáček. 

Přímé přenosy z obou akcí můžete sledovat na www.hopetv.cz.
Za HopeTV Martin Žalud

BiBle pro každého

příMé přenosy z BiBlických týdnů
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věděli jstE, žE…?

Věděli jste, že…?
sykoMora

Při studiu malých proroků v tomto čtvrtletí so-
botní školy jsme studovali také knihu Ámos. Ten 
o sobě prohlásil: „…zabýval jsem se dobytkem a sy-
komorami“ (Am 7,14). 

Co to však je sykomora? Hledala jsem odpověď 
v biblickém slovníku i ve slovníku cizích slov, ale 
tam se toto slovo nevyskytuje. Přesto jsem ho na-
konec v jedné starší encyklopedii našla. 

SYKOMORA (hebrejsky šikma, řecky sykami-
nos). Tento strom zmíněný ve Starém zákoně ne-
ní nijak příbuzný se severoamerickou sykomorou, 
která patří do čeledi platanovitých. Když Zacheus –  
muž malé postavy – chtěl lépe vidět Ježíše Krista, 
,,vylezl na planý fíkovník (sykomoru)“ (L 19,4; ČSP). 
Řecké pojmenování stromu poukazuje na fíkovník 
(řecky syke), který má listy jako moruše (řecky mo-
rea). Oba stromy patří do stejné čeledi. Tento strom 
je dnes nazýván fíkovník sykomora (ficus sycomorus) 
a má ovoce podobné známým fíkům, jeho listy však 
připomínají listy moruše. Dorůstá výšky 10–15 m, 
je statný a může žít i několik staletí. Na rozdíl od 
fíkovníku smokvoně sykomora neopadává. Její srd-
covité listy jsou menší než listy fíkovníku, avšak ko-
runa je hustá a košatá, takže strom dává dobrý stín. 
Kvůli tomu se často sázela kolem silnic. Krátký, silný 
kmen se větví nevysoko nad zemí, a tak na něj malý 
Zacheus mohl snadno vylézt, když se chtěl 
podívat na Ježíše (L 19,2–4). 

Fíky rostou v bohatých trsech, jsou men-
ší než fíky fíkovníku smokvoně a nejsou tak 
kvalitní. V současnosti je zvykem Egypťanů 
a obyvatel Kypru nezralé plody probodávat 
hřebíkem či jiným ostrým předmětem, aby 
byly jedlé. Zranění či probodení sykomoro-
vých fíků v době, kdy začínají zrát, působí 
prudký nárůst tvorby ethylenu, což je plyn, 
který značně urychluje růst a zrání ovoce 
(třikrát až osmkrát). Je to důležité, protože 
by ovoce jinak plně nedozrálo a zůstalo by 
tvrdé nebo by je zničily parazitické vosičky, 

které se do ovoce zavrtávají a žijí v něm v rámci své 
reprodukce. Tato informace osvětluje zaměstná-
ní Amosa: „…byl jsem chovatel dobytka a pěstitel 
fíkovníků sykomor“ (Am 7,14; ČSP). V poznámce 
k textu je vysvětlení, že název této práce zněl „pro-
pichovač“, což je zvláštní hebrejský výraz, který 
pravděpodobně odkazuje právě na tento způsob 
pěstování fíků.

Sykomory rostly nejen v údolí Jordánu (L 19,1.4) 
a kolem místa zvaného Tekoa (Am 1,1), ale zvláště 
hojně se vyskytovaly také v tzv. Přímořské nížině 
(1Kr 10,27; 2Pa 1,15; 9,27). Ačkoli se jejich ovoce 
kvalitou nevyrovnalo plodům fíkovníku smokvoně, 
král David je považoval za dostatečně hodnotné na 
to, aby háje v Přímořské nížině svěřil do péče správ-
ce (1Pa 27,28). Sykomory se také hojně vyskytovaly 
v Egyptě v době deseti ran (Ž 78,47) a i dnes tam 
jsou zdrojem potravy. 

Dřevo je poněkud měkké, porézní a značně horší 
než dřevo cedrové, je však velmi trvanlivé a hodně 
se užívalo ve stavebnictví (Iz 9,10). V egyptských 
hrobkách byly nalezeny mumie v sykomorových 
rakvích, které jsou i po třech tisíciletích stále v dob-
rém stavu.

Ze svých cest za poznáním vás zdraví 
Irena Perůtková
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komu můžeš důvěřovat?

 „Nespoléhej na knížata, vždyť jsou to jen lidé, 
člověk je tvor vcelku bezmocný… Dobře dělá, kdo 
spoléhá pouze na Boha, naději má v silném Bohu 
Jákobovu. On učinil nebe, zem i oceány, věčně za-
chovává podstatu pravdy.“ (Ž 146,3.5.6) 

Pro ilustraci k tomuto textu nemusíme jít da-
leko. Když Mistr Jan Hus opouštěl Prahu, aby 
v Kostnici obhájil Boží pravdu, nesl si s sebou glejt 
mocného císaře Zikmunda, který mu zajišťoval 
volný pohyb a návrat domů. Jak důvěryhodný list 
to byl, není třeba dodávat. Vysvětlením je kostnic-
ká hranice, na které byl Mistr Jan upálen.

Podobný dokument podepsal anglický král 
Charles I., když svému oblíbenci hraběti Went-
worthovi svým královským slovem slíbil, že „ne-
bude trpět a ani jeho čest nebo štěstí nebudou 
ukráceny“. Netrvalo však dlouho a stejný podpis 
se objevil na zatykači a na Wentworthově rozsud-
ku smrti. 

Je pravda, že žijeme v jiné době. Nespoléháme 
na císařské glejty nebo královské výnosy, ovšem 
neubráníme se, aby se k nám nedonesly sliby sou-
časných „knížat“, kteří se ucházejí o naši přízeň  
a hlasy. A protože žijeme v tomto světě, dotýká  
se nás vše, co se děje kolem nás. Znepokojujeme se 
zprávami o vzmáhajícím se zlu a nespravedlnosti  
a hledáme schůdné cesty, po kterých bychom 
zdárně prošli nynějším labyrintem. 

Život nám ukazuje, že hle-
dat rádce a vůdce mezi lidmi 
se nevyplácí. To věděl i David, 
když v citovaném žalmu na-
psal, že člověk – byť sebevýše 
postavený – je vcelku bez-
mocný tvor a že u něho nelze 
najít záchranu. Toto zjištění 
doplňuje radou, kterou si na 

vlastní zkušenosti ověřil: „Dobře dělá, kdo spolé-
há pouze na Boha.“

 Spolehnout se na Boha znamená přijít za ním 
a svěřit se mu se slovy „Buď vůle tvá!“ Hrdí a se-
bevědomí lidé takové odevzdání se považují za 
známku kapitulace, zatímco pro Ježíšovy násle-
dovníky je to projev smělého rozhodnutí. Kapi-
tulace je vždy prohra a ztráta a ty se u Boha nevy-
skytují. To potvrdil i Martin Luther, když řekl: „Ve 
svých rukou jsem měl již mnoho věcí, ale všechny 
jsem pozbyl. Co jsem však vložil do Božích rukou, 
to ještě vlastním.“

Vložit věci do Božích rukou znamená bezvý-
hradně mu důvěřovat. Tady však mají někteří li-
dé problém. Spoléhají jen na sebe a také to jasně 
řeknou: „Když něco potřebuji, tak pomoc najdu 
jen na konci vlastní ruky!“ Smutné je, když tuto 
zásadu uplatňuje i věřící, protože se tím ochuzuje  
o požehnání, které Bůh nabízí: „Pojďte se pře-
svědčit, jak dobrý je Bůh. Blaze každému, kdo na 
něj spoléhá“ (Ž 34,9). 

Vezmi si Bibli a vyhledej následující místa, kde 
je Bůh rozmanitým způsoby představen. A pře-
devším mu důvěřuj, protože On za svým slovem 
vždycky stojí!

Bůh je moudrý a jeho cesty jsou nevystižitelné  
(Ř 11,33; Jb 9,10)
To znamená, že mu musíme důvěřovat, i když ně-
kdy nerozumíme cestám, po kterých nás vede. On 
vždy s námi zamýšlí jen vše dobré.

 …
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Bůh je světlo (Iz 60,19; Jk 1,17; J 1,5)
To znamená, že má moc přemáhat i temnotu na-
šich depresí a úzkostí.

Bůh je láska (1J 4,8; Ř 8,38.39)
To znamená, že žádná naše zkouška nebo klo-
pýtnutí nemůže změnit jeho vztah k nám. 

Bůh je neúplatný (Ř 1,23)
To znamená, že ho neovlivníme svým nespráv-
ným a hříšným jednáním. 

Bůh je vševědoucí (Ž 139,1–6)
To znamená, že zná nejenom naši minulost, kte-
rá je pro všechny zahanbující, ale ví také o našich 
současných potřebách a zná i budoucnost.

Bůh je všemohoucí (Gn 17,1; Ex 6,2.3)
To znamená, že nejenom ví o všech našich po-
třebách, ale je neomezeně schopný něco pro nás 
v každé situaci udělat.

Bůh je všudypřítomný (Ž 139,7–10)
To znamená, že nikdy nejsme sami, i když to ně-
kdy cítíme jinak.

Bůh se nemění (Ž 102,26–28)
To znamená, že je naprosto spolehlivý.

Bůh je svatý, spravedlivý a pravý (Ž 99,9; Iz 45,21; 
J 17,3)
To znamená, že mu vždy a v každé situaci může-
me důvěřovat.

Bůh je dobrý (Ž 25,8)
To znamená, že pro nás pracuje.

Bůh je velký (Ž 86,10)
To znamená, že si zaslouží, abychom ho chválili.

Bůh je milostivý (Ž 116,5)
To znamená, že nás štědře obdarovává svou las-
kavostí.

Bůh je věrný (1 Ko 10,13)
To znamená, že nás nikdy neopustí ani ve zkouš-
kách a pokušeních. 

Bůh je milosrdný (Ž 86,5)
To znamená, že nás netrestá, jak bychom si za-
sloužili, ale pro Ježíšovu smírčí oběť nám proka-
zuje milosrdenství.

Bůh je shovívavý (Nu 14,18; Ž 86,15)
To znamená, že má s námi trpělivost. 

Bůh je soucitný (2Kr 13,23)
To znamená, že cítí s naším zármutkem a bolestí.

Jiří Drejnar

Důvěřuj bohu, on se stará!

Pod velením kapitána George Granta uháněla 
loď plnou parou. Nacházela se asi sto mil od po-
břeží Floridy. Nejmladšího člena posádky – sedm-
náctiletého chlapce – poslali vyčistit palubní od-
tok. Ten při práci uklouzl a přepadl přes palubu. 
Nikdo tuto nehodu neviděl. 

Když o hodinu později posádka zasedla ke sní-
dani, všimli si, že chlapec chybí. Okamžitě ho za-
čali hledat, ale marně. 

O ztrátě informovali kapitána. Ten si zavolal 
velitele posádky a zeptal se ho, kdy byl chlapec na-
posledy viděn. Bylo to ráno, asi ve čtvrt na osm. 
Teď bylo 8 hodin 21 minut. Uplynula tedy více než 
jedna hodina. „To znamená, že chlapec by měl být 
asi osmnáct mil za námi,“ usoudil kapitán.

Kapitán bez váhání zavelel, aby loď obrátili 
nazpět. Neočekával, že by chlapce ještě našel. Ne-
příznivý vítr zvedal vlny a v takovém případě je 
hlava příliš malým bodem na obrovské ploše ne-
klidného oceánu. Kromě toho mu řekli, že chlapec 
není zkušený plavec. Kapitán pohlédl na hodinky 
a řekl: „Za pár minut tam budeme.“

„Snižujte rychlost, zpomalíme,“ zavelel kapi-
tán. Jeho oči kmitaly sem a tam, až se najednou 
zastavily. „Plnou parou vzad!“ vydal rozkaz. „Při-
pravte se ke spuštění záchranného člunu!“

Bylo to neuvěřitelné. Díky své zkušenosti s po-
zorováním moře zaznamenal chlapcovu hlavu, 
která se asi sto metrů od lodi střídavě objevovala 
mezi vlnami. 

Když se později chlapec z té tvrdé zkoušky vzpa-
matoval, navštívil ho kapitán a položil mu otáz-
ku: „Nejsi zdatný plavec, a přitom jsi byl ve vodě 
více než dvě a půl hodiny. Jak ses vůbec mohl udr-
žet na hladině?“

„Víte, pane, já jsem věděl, že se pro mě vrátíte. 
Já jsem vám důvěřoval!“

„Jak sis mohl být tak jistý, že to udělám?“ zeptal 
se ho kapitán.

„Protože jste prostě takový, pane!“ 

(Podle R. H. Lloyda:  
More Assembly Services)
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Dagmar  
(vedoucí zahraničního oddělení)

w Ve středu večer, po dvoudenní konferenci čes-
kého Fóra pro rozvojovou spolupráci, jehož 
je ADRA dlouhodobě členem, máme s Tere-
zou a Klárou z našeho vzdělávacího programu  
PRVák v kavárně v Celetné ulici schůzku s ex-
terním výtvarníkem a naší novou stážistkou. 
Domlouváme koncepci a grafické detaily pre-
zentace výstavy Z místa na místo. Výstava bu-
de mít několik součástí, které všechny spojuje 
téma pohybu lidí a věcí v globalizovaném světě. 
Kromě obrázků dětí ze základních škol, které 
se nad tématem zamýšlely za pomoci našich 
metodických materiálů, zahrne také interak-
tivní objekty, jako je třeba velký model mo-
bilního telefonu od výtvarného umělce Petra 

Nikla z instalace Supermarket svět, nápady dětí 
na téma Jak představit Čechy v zahraničí, ne-
bo příspěvky od dětí z tzv. Českých škol bez 
hranic. Padá spousta úžasných nápadů, do-
mlouváme se na instalaci výstavy a všem, co 
je potřeba ještě zařídit do termínu vernisáže –  
6. června. Záštitu nad výstavou převzal ministr 
zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, z čehož 
máme velkou radost. Všichni se na výstavu moc 
těšíme! 
w Ve čtvrtek ráno jedu do kanceláře, kde jsou 

zrovna auditoři. Připravuji ještě nějaké další 
doklady k projektu v Etiopii, které chtějí vidět. 
w S Radkem probíráme detaily k jeho cestě do 

Bruselu koncem května, kam jede na výroční 
konferenci organizace VOICE (Voluntary Or-
ganisations in Cooperation in Emergencies – 
sdružení více než 80 nevládních organizací, kte-
ré se ve světě věnují humanitární pomoci). 

w Odpoledne řeším s Mikem z ADRA Němec-
ko novinky v našem společném zemědělském 
projektu v Mongolsku a napjatě s kolegyněmi 
v kanceláři sledujeme situaci okolo cyklonu Ma-
hasen, který se blíží k Barmě a k Bangladéši. 

w Společně s Veronikou z oddělení komunikace  
s veřejností píšeme a upravujeme texty o zahra-
ničních projektech do výroční zprávy. 

w 24 hodin v Adře pak završuji další schůzkou ve 
městě, tentokrát s Alešem Bártou, koordiná-
torem našeho zdravotnického projektu v Itibu 
v Keni, s Markétou, která má projekt na starost 

aktuality z adry 
Můj Běžný den v adře

Když se řekne slovo ADRA, většina lidí si zcela logicky vybaví pomoc, kterou tato organizace posky-
tuje doma i v zahraničí. Za touto pomocí však stojí práce mnoha jejích zaměstnanců. Je velmi různo-
rodá a jen těžko si člověk, který není nějakou dobu v kancelářích Adry přítomen, dokáže představit, 
co vše je nutné udělat pro to, aby humanitární organizace fungovala tak, jak má. 

Proto vám k lepší představě o činnosti Adry nabízíme seriál s názvem „Můj běžný den v Adře“. 
V několika příštích vydáních časopisu Advent budete moci nahlédnout pod pokličku práce zaměst-
nanců Adry. Věříme, že to pro vás bude užitečné a zajímavé čtení.
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u nás na zahraničním oddělení, a s Míšou, která 
vede oddělení komunikace s veřejností. Řešíme 
detaily k plánované debatě pro veřejnost o na-
šich zdravotnických projektech v Etiopii a v Ke-
ni ve Faustově domě v Praze s jedním z lékařů, 
kteří pravidelně jezdí do Itiba. Plánujeme také 
na červen benefiční koncert. Bude to krásné, jen 
já si to asi nechám jen vyprávět, protože tou do-
bou budu v Etiopii, kde začínáme s novým roz-
sáhlým zdravotnickým projektem podpořeným 
financemi Ministerstva zahraničí ČR, který je 
potřeba se všemi zúčastněnými stranami detail-
ně naplánovat. 

Veronika 
(koordinátorka oddělení komunikace s veřejností)

w Je pondělí ráno a jako většinou začínám den vy-
řizováním mailové korespondence. 

w Příjemná zpráva, která mi hned zvedne nála- 
du – dárce programu Mince denně nás infor-
muje o tom, že navyšuje svůj příspěvek. Děkuji 
mu a mail ukládám. Pak tu máme např. dvě žá-
dosti s prosbou o vystavení darovací smlouvy. 
Ráda tak ihned činím a zajišťuji odeslání.

w Telefonicky odpovídám na dotaz, jak je možné 
přispět na pomoc lidem prchajícím ze Sýrie. 
Vysvětluji, jak ADRA Syřanům pomáhá, děkuji 
pánovi za jeho zájem a diktuji mu číslo účtu ve-
řejné sbírky. 

w Nato zařizuji přesun putovní výstavy k 20. výro-
čí působení Adry v České republice do dalšího 
města.

w Také dnes umísťuji na naše webové stránky no-
vou aktualitu. Text je připravený, vyhledávám 
vhodné fotografie a nahrávám je do redakční-
ho systému. Jedno kliknutí, ještě opravení chy-
by a novinka je umístěna na webu. 

w Jelikož Jelikož tvoříme anglickou mutaci we-
bových stránek, přihlašuji se na testovací verzi 
webu a na příslušném místě osnovy zakládám 
novou sekci. K jednotlivým záložkám pak při-
pojuji nové články, obrázky, loga a odkazy. 
Chvíli to trvá, než všechno vypadá tak, jak má. 
Levý sloupec nefunguje, nelze do něj vkládat lo-
ga. Píši tedy reklamaci správci našich webových 
stránek a doufám, že vše rychle opraví. Zaklá-
dám také sekci, do které pak vložíme platební 
bránu, aby dárci mohli darovat on-line, např. 
prostřednictvím platební karty. Díky portálu 
darujme.cz, který platební brány neziskovým 
organizacím poskytuje, můžeme sami upravo-
vat vzhled, účely, na které mají být dary zaslány, 
i editovat povinná pole formuláře. 

w Dalším mým dnešním úkolem je tvorba pod-
kladů pro tisk letáků. Ty staré nám už dochá-
zejí, proto s kolegyněmi připravujeme nové. 
Již jsme si ujasnily, jak chceme, aby leták vy-
padal, a jaký má mít formát. Naše požadavky 
jsem poslala do pěti tiskáren. Uvidíme, která 
nabídne nejlepší cenu. Pak upravuji texty  
a hledám fotografie ve vhodném rozlišení pro 
tisk. Nakonec ještě musím najít grafika, kte-
rý leták zpracuje. To zajišťují převážně naši 
dobrovolníci. Ze seznamu si vybírám Naďu. 
Mám štěstí, je ochotná nám pomoci. Veškeré 
podklady jí zasílám i s technickými parametry 
a popisem naší představy, jak by měl leták vy-
padat. Uvidíme, jak se se zadáním vypořádá. 
Až bude mít podklady hotové, zašle nám je ke 
kontrole. Po doladění vzhledu nás čeká korek-
tura a odeslání do tisku. Grafici pro nás zpra-
covávají mnoho grafických podkladů zdarma, 
díky tomu jsme schopni ušetřit desetitisíce 
korun ročně, které pak mohou být použity na 
pomoc lidem.

w V tomto týdnu se chystáme odeslat dárcům 
programu Mince denně poděkování za jejich 
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Bratr Rudolf Lúchava se dožil sta let

Letos v dubnu se dožil významného staletého 
jubilea bratr Rudolf Lúchava z Veselí nad Mora-
vou. Narodil se na Slovensku ve Valaskej Belej, 
okres Prievidza, tehdejším Rakousko-Uhersku. 
Vyrůstal v rodině společně se sedmi sourozenci. 
Jeho otec bojoval v první světové válce. Byly to 
roky plné bídy a utrpení.

Už jako malý chlapec si musel přivydělávat 
na jídlo pasením krav. U svého otce se jako tři-
náctiletý naučil sklenářskému řemeslu. Práce 
na Slovensku bylo málo, proto jezdil do Čech  
a na Moravu. V té době se poznal se svou budoucí 
ženou Justinkou Golejovou a v roce 1935 se oženil. 
Krátce po narození prvního dítěte, syna Pavla, byl 
povolán do vojenské služby do Trenčína. V roce 
1942 se narodila dcera Pavla. Do jeho rodinného 
života vstoupila druhá světová válka, musel naru-
kovat na východní Slovensko do Medzilaborců.

„Bylo to těžké období. Na východě Sloven-
ska jsme byli zajati a Němci naši posádku od-
zbrojili a odvezli do Německa. Mysleli jsme si, 
že nás vezou do koncentračních táborů. Jednali  

s námi však slušně. Německý velitel nám ozná-
mil, že nebudeme zajatci, ale staneme se na 
čas vojenskými pracovníky. Manželka ani děti  
o mně dlouhou dobu vůbec nic nevěděli a mys-
leli si, že už nejsem mezi živými,“ vzpomíná bra-
tr Lúchava.

Po vojně se celá rodina odstěhovala do Hroz-
nové Lhoty na jižní Moravu. Tam se i se svou 
manželkou rozhodl ke svatému křtu. „Pravdu 
Boží jsem poznal v Německu od bratra A. Maje-
ra z Banské Bystrice. Také bratr Tonko z Prešova 
přijal pravdu Boží. Byl jsem pokřtěn bratrem Já-
nem Kantorem. Od té doby jsem šťastný, že mo-
hu den co den žít s Pánem Bohem až do těchto 
sta roků,“ dodává jubilant.

Po čtrnácti letech se rodina přestěhovala 
z Hroznové Lhoty do Veselí nad Moravou, kde 
společně prožili ještě deset let, pak mu manželka 
zemřela. Aktivní část svého života pracoval jako 
sklenář.

„Za vše děkuji Pánu Bohu, se kterým stále ži-
ji. Mnozí se mě ptají, v čem vězí tajemství dlou-
hověkosti. Musím říct, že je to skromný život  
a správná životospráva. Bylo to více hladu než 
sytosti a stálá víra v Pána Boha – jsem si vědom, 
že jsem odkázán jen na Něho. Když se ohlédnu 
zpět na prožité roky, tak se mi zdá, že jsem tu 
už dost dlouho. Jako mladší jsem hodně svědčil  
o Pánu Ježíši. Teď už se jen modlím za Boží dílo  
a za to, aby Pán Ježíš brzy přišel.

Život rychle běží, technika jde rychle vpřed. 
Nám dříve narozeným se o tom ani nesnilo. Vi-
dím, že předpovědi Pána Ježíše se naplňují. Jsem 
rád, že zbytek života mohu prožít s rodinou dce-
ry Pavly a syna Pavla. Pán nám dal 5 vnoučat,  
12 pravnoučat a jednoho prapravnuka. Za celý 

zapojení a zprávu o tom, jak jsme s jejich dary 
naložili v loňském roce. Zpráva je už připravena  
(s její tvorbou nám opět pomohla grafička-do-
brovolnice), je ale potřeba ji rozeslat. Zprávu 

znovu pročítám, aby v ní nebyly chyby, ale je-
jí rozeslání už nechám na zítra. Je dost hodin  
a přiznám se, že se těším domů.

Připravila Mirka Žaludová
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svůj život děkuji Pánu Bohu a zbytek života vklá-
dám do Jeho rukou,“ vyznává oslavenec.

Zaznamenala dcera Pavla Hučková

Zlatá svatba
Jana a Jan Mayovi oslavili 1. 6. 2013 padesá-

té výročí svatby. Ke zlaté svatbě jim přejí hodně 
zdraví a Božího požehnání 

Gabriela, Dušan a Marian s rodinami

Slavnostní bohoslužba
Dne 20. dubna letošního roku jsme ve Frýdlan-

tu nad Ostravicí prožili nádhernou bohoslužbu 
děkování a chval. U příležitosti padesátiletého ju-
bilea společné cesty manželstvím Jarmily a Jarka 
Gorných jsme naslouchali slovům Božího slova 
z úst bratra Zdeňka Koguta. Ve svém kázání vy-
zdvihl věrnost v manželství a jeho původní po-
slání v kontrastu s dnešním trendem budování 
rodiny s nestálými vztahy a neochotou do nich 
investovat úsilí a lásku. 

Také v porovnání s některými muži víry nám 
manželé Gorní na svém životě ukázali, že inves-
tice do vztahů přináší nádherné ovoce v podobě 
harmonického soužití i po padesáti letech. Jejich 
celoživotní práce pro církev jako kazatelské rodi-
ny vystavila jejich vztah drobnohledu pro členy 
jim svěřených sborů. V této zkoušce obstáli a my 
se radujeme s nimi i s jejich třemi dětmi s rodina-
mi. Po společném posezení u jídla, které připravi-
ly sestry frýdlantského sboru, jsme si připomněli 

sledováním videa jejich putování společným ži-
votem. Chceme se připojit ke gratulaci s prosbou  
o Boží vedení za vás všechny, kteří jste s nimi prošli 
část jejich života. 

Za sbor Frýdlant nad Ostravicí  
S. Staněk

Uherské Hradiště
V měsíci červenci a srpnu mají narozeniny tyto 

sestry a bratři: Libuše Dobešová, Hana Jančová, 
Ester Zámečníková, Jarmila Pištěková, Eliška Šte-
fánková, Oldřich Dědeček, Vladimír Dobeš ml.  
a Jozef Bumbala. Náš milý bratr Aleš Hanzal se 
dožívá rovné 50. Děkujeme za jejich starost o sbor  
a přejeme Boží požehnání, zdraví a do dalšího ži-
vota všechno NEJ!

Za sbor Oli Dědeček

Sbor Luže
Duben přinesl našemu sboru dvě významné 

události. Dne 5. 4. měly křest v České Třebové dvě 
nové sestry, Věra Brokešová a Dominika Fajnoro-
vá. Sestra Věra uzavřela smlouvu s Pánem rok po 
svém manželovi a spolu s ním bude součástí sku-
piny v Litomyšli. Sestra Dominika pochází ze Slo-
venska a pracovně pobývá v Čechách. Předběhla 
ve svém rozhodnutí maminku, která ji s církví 
adventistů seznámila. Plánuje však, že si najde 
zaměstnání blíže k domovu, takže v našem sboru 
Luže nezůstane. 

Dne 11. 4. 2013 oslavila významné životní jubi-
leum – 90 let – sestra Marie Trpkošová. Je národ-
ností také Slovenka, ale v Čechách zakotvila již 
v mládí. Pochází z adventní rodiny, její otec stál  
u zrodu sboru Poproč. 

V sobotu 13. 4. sestra Trpkošová usedla do 
„křesla pro hosta“ a my jsme se zaujetím poslou-
chali její vyprávění, jak vypadal život před mnoha 
lety. Další zajímavostí byly dvě zkušenosti, kdy 
jí Pán Bůh v pozdějším věku zachránil život. Se-
stra Trpkošová se na svůj věk těší relativně dob-
rému zdraví, může navštěvovat sbor, chodí bez 
hole a ráda peče dobroty pro druhé. Má 2 dcery,  
7 vnoučat a 21 pravnoučat. 

Lenka Česenková
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SR 130702
Nabízíme ubytování v novém penzionu nedaleko přehrady Pastviny v Orlických horách. Vhodné 
pro mládežnické pobyty, zimní i letní sborové dovolené. Kapacita 14 lůžek. Bližší informace na tel.:  
734 510 794, www.penzionupastvin.cz, e-mail: info@penzionupastvin.cz 

ČR 130703
Nabízíme ubytování pro rodinu nebo skupinu do 6 osob v rodinném domě, který je před rekon-
strukcí, v krásném prostředí v Karlově pod Pradědem – vzdušnou čarou vzdálen 7,5 km od nejvyšší 
hory Jeseníků – Pradědu. V blízkosti domu je pizzerie, spousta restaurací. Cena za osobu na noc je 
200 Kč, příplatek 100 Kč v případě ubytování na 1 noc nebo víkend. Děti do 6 let bez nároku na lůžko 
zdarma. Kontakt: 602 566 101, 606 705 124. Objednávky: jana@miksik.info

ČR 130704
Ubytování v Jeseníkách u Karlovy Studánky – Chata VODĚNKA – až pro 20 osob. Ideální pro rodi-
ny s dětmi, skupiny i zájemce toužící po klidném prostředí. V chatě jsou 4 AP, každý je vybaven 
kuchyňkou, koupelnou a centrálně umístěnou společenskou místností s krbem a TV. V létě zastřešený 
a vyhřívaný bazén, v zimě sauna. Více info www.chata-vodenka.cz. Tel.: 606 754 413 – při předložení 
tohoto inzerátu sleva na týdenní pobyt 15 %. ČR 130705
Ubytování v Karlových Varech! Příjemné dvou a třílůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, 
TV, SAT, Wifi. Společná vybavená kuchyňka. Cena: 1. noc 350 Kč/os., 2. a další noc 300 Kč/os. 
Informace: e-mail: apartmany-kv@seznam.cz; webová stránka: http://apartmany-kv.webnode.cz;  
tel.: 731 648 107 – Kamila Součková. ČR 130706
Nabízíme ubytování v období letních prázdnin. Chata na samotě v lese, nedaleko Českého ráje. 
Ubytování maximálně pro 11 osob. 2 pokoje + veliká obývací hala s kuchyní. Vhodné pro turis-
tiku, cyklistiku, relaxaci v přírodě. Vybavení: koupelna – vana, teplá voda + WC, samostatné WC. 
Kuchyň – plynový sporák, myčka, pračka, kamna na dřevo. Topení – kamna na dřevo v obývací 
hale. Cena 950 Kč na noc/za celou chatu. Kontakt: dagnov@centrum.cz; mobil: 605 584 560. 

ČR 130707
Ubytování v Jiráskově Hronově. Nedaleko jsou Broumovské stěny, Ostaš, Adršpach a Teplické skály. 
Dvoulůžková garsonka s možností dvou přistýlek a s vlastním soc.zařízením. Vybavená kuchyňka. 
Ceny: postel noc/150 Kč, přistýlka noc/50 Kč. Kontakt: 605 874 765, e-mail: petr.adame@volny.cz

ČR 130708
23letý vysokoškolák hledá spřízněnou duši v Praze a okolí. Sportovně založený (outdoor, kolo, 
plavání, kanoistika), člen církve, zájem o historii, divadlo a kulturu. 185 cm vysoký, sportovní 
postavy, světlé vlasy. Také bys ráda poznala někoho, u koho najdeš porozumění a podporu?  
Napiš na xdvoo06@vse.cz ČR 130709

Rekondiční a výukové 
pobyty

zdravého životního stylu NEWSTART

Pohodlné ubytování  
(v jedno- dvou-, tří- a čtyřlůžkových pokojích), 

výborná vegetariánská strava, masáže, 
rehabilitační cvičení na páteř,  

škola vaření, přednášky z oblasti zdravé výživy  
a životního stylu, 

vyšetření lékařem na začátku  
a na konci pobytu (plus konzultace),  

možnost sportovního vyžití,  
program pro děti (v létě),  

společné zpívání, společné procházky,  
duchovní rozměr a příjemná atmosféra.

Hotel Maxov, Dolní Maxov, Jizerské hory
Termín: 30. června – 7. července  

Cena týdenního pobytu: 5 550 Kč

Horský hotel Kodrea, Nové Hutě, Šumava
Termín: 28. července – 4. srpna  

Cena týdenního pobytu: 5 550 Kč

Horský hotel Antarik, Valašská Senice, 
Javorníky

Termín: 25. srpna – 1. září
Cena týdenního pobytu: 5 550 Kč

Hotel Horník, Tři studně, 
Českomoravská vrchovina

Termín: 22.–29. září
Cena týdenního pobytu: od 5 550 Kč

U všech pobytů pro děti výrazné slevy,  
děti do 3 let zdarma. Absolventi sleva 10 %.

Pozvěte své přátele a známé!

Informace a přihlášky:

Robert Žižka, OS Prameny zdraví,
Roztocká 5/44, 160 00 Praha 6 – Sedlec

tel.: 226 886 861, mobil: 737 303 796
e–mail: newstart@pramenyzdravi.cz,

www.magazinzdravi.cz

Nabídka sborové dovolené ve stylu 
NEWSTART,  

cena podle dohody –  
v závislosti na požadovaných službách  

a místě konání akce.



Vaříme chutně a zdravě
Léto je před námi a s ním také slunečné dny.  

Je příjemné zchladit se lahodným koktejlem nebo osvěžujícím ovocným nápojem… 

 
Jahodový koktejl (3 dl) 
× 1/3 bílého tofu, 0,5 dl sójového mléka, 1 čajová lžička vanilkového cukru,  

1 polévková lžíce medu a 6–10 čerstvých jahod umixujeme na hladký krém. 

× Potom dolijeme 1,5 dl sójového mléka a umixujeme. 

× Podáváme v koktejlové sklenici jako součást lehké večeře.

Ábelův osvěžující nápoj (400–500 ml) 
Odšťavníme 200 g sladkých červených hroznů, 200 g zralého ananasu  
a 200 g jablek.
Po odšťavnění promícháme v šejkru a po doušcích vychutnáváme s přítelem.

Příjemné letní osvěžení přeje  
Roman Uhrin
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Objednávky zo Slovenskej republiky:  
objednavky@adventorion.sk,  043 / 42 82 670, 0918 493 713, 0903 451 398

Objednávky z Českej republiky:  
expedice@adventorion.cz,  233 321 621, 603 553 628
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Ako a prečo vlastne vzniklo kresťanstvo? Čomu 
verili prví členovia mladej kresťanskej cirkvi 
na začiatku nášho letopočtu? Kde brali silu na 
to, aby menili svet všade, kam prišli? Kto im 
dával odvahu zaplatiť za svoje ideály aj tú naj-
vyššiu cenu?
Táto kniha sa zameriava na dejiny ranej cirkvi. 
Dramatické udalosti z počiatku kresťanstva dob-
re charakterizujú slová apoštola Pavla: „…Prežil 
som viac námah, viac väzení, oveľa viac bitiek, 
veľakrát som bol na dosah smrti. Od Židov som 
dostal päť ráz po štyridsať palíc bez jednej, tri 
razy ma bičovali, raz kameňovali, trikrát som 
prežil stroskotanie lode, noc a deň som zápasil 
na otvorenom mori. Často na cestách, v nebez-
pečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách 
hroziacich od zbojníkov, v nebezpečenstvách 
od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od po-
hanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpe-
čenstvách na púšti, v nebezpečenstvách medzi 
falošnými bratmi, v námahe a lopote, často 
v bdeniach, o hlade a smäde, často v pôstoch, 
v zime a v nahote; a okrem toho všetkého denne 
na mňa dolieha starosť o všetky cirkvi.“
Prostredníctvom tejto knihy môžete znovu pre-
žiť dobrodružstvo prvých kresťanov a obdivovať 
ich odhodlanie, vieru a pokoru, s akými odovzdá-
vali zvesť o Ježišovi Kristovi napriek krutému 
prenasledovaniu.

VLASTIM IL FÜ RST

ZACALO SA TO SKLAMANÍM

nádejou…a končí

216 strán, 13,5 x 20,5 cm, viaz.


