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Náš svět není v pořádku. Dnes už není 
nutno tuto zprávu hlásat z kazatelen… Kaž-
dý soudný člověk ví, že se naše Země dotáčí 
k samotnému konci svých možností a trpí. 
Není divu, že člověku znalému Písma pak 
v souvislosti s touto skutečností přicházejí 
na mysl desítky citací veršů připomínají-
cích zkázu, konec světa, den soudu… 

Strach z přicházejících změn řeší lidé 
obecně jinak než zaujatým vysedáváním 
pod kazatelnami a nasloucháním plamen-
nému varování řečníků. Mám obavy, že ká-

zání podobného charakteru nevzbuzují příliš mnoho zájmu ani mezi 
pravidelnými účastníky sobotních bohoslužeb v našich modlitebnách. 
Statisticky doložitelná klesající návštěvnost bohoslužeb je toho důka-
zem. Vyhraněnosti v našem počínání vůči ostatnímu obyvatelstvu je 
stále méně – a co se týče nejzákladnější charakteristiky dnešního stan-
dardního obyvatele naší země v konzumování a spotřebování, jsme 
naprosto nezajímavě tuctoví jako většina národa. Hodně starání o ži-
vobytí, usilování, shánění, málo času na sebe a ještě méně na ty druhé. 
A na Pána Boha? Sobota dopoledne musí stačit. Až příliš jsme se zto-
tožnili s konzumentským způsobem života společnosti, v níž žijeme. 
Nevyčítám. Konstatuji. Za svou rodinu adventistů se nestydím. Vyzná-
vám, že jsem postižen podobnými slabostmi obyvatel současného svě-
ta jako moje sestry a bratři.

A pak to přijde. Povodně! Nebojím se tvrdit, že i jejich narůstající 
četnost je dokladem stavu naší Země. Najednou – navzdory všem pre-
ventivním opatřením a navzdory všem předpokladům – přijde do ži-
vota tisíců lidí něco, co nepředpokládali, co nechtěli, a převrátí jej zcela 
naruby. „Kázání beze slov,“ říkám si. „Bez kazatelen, kostelů a modlite-
ben. A nesnesitelně kruté! Co s ním?“ Jsem rád, že se mezi námi najde 
jen málo lidí, kteří by tento tragický stav věcí zneužili ke kázání na výše 
zmiňovanou připomínku veršů Písma o zkáze, konci a soudu. 

Navzdory zkáze a bolesti, jež velká voda s sebou nese, se povodně stá-
vají vždy znovu kázáním s neuvěřitelně pozitivním svědectvím i vlivem. 
Dokládají to stovky, možná tisíce dobrovolníků, kteří přes nepohodlí  
a omezení vlastního komfortu přispěchají na pomoc lidem v postiže-
ných oblastech. Dokládají to však také tisíce, možná statisíce dárců, 
kteří přes často vlastní složitou ekonomickou situaci ochotně podpoří 
finančně ty, kteří by se bez podpory druhých neobešli. 

Jsem rád, že v tomto ohledu, navzdory snižující se návštěvnosti pra-
videlných sobotních bohoslužeb, má naše církev dostatek lidí, kteří 
jsou schopni nejen pomáhat, ale pomoc zorganizovat – a to na ta-
kové úrovni, že si za posledních jednadvacet let získali nejen respekt  

POvOdně se stávají kázáním  
s neuvěřitelně POzitivním svědectvím i vlivem
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mezi odbornou veřejností, ale i důvěru většiny 
naší společnosti. 

Náš svět není v pořádku. Dnes už není nutno 
tuhle zprávu hlásat z kazatelen… Každý soudný 
člověk ví, že se naše Země dotáčí k samotnému 
konci svých možností a trpí. S vděčností se upa-
matovávám na Ježíšova slova o posledním soudu, 
jež čteme v pětadvacáté kapitole Matoušova evan-
gelia, a jsem rád, že se nemusím pro své sestry  
a bratry z mé adventistické rodiny trápit. Nejsou 
sice dnes příliš známí plamennými kázáními či 
vysedáváním v modlitebnách, ale ví se o jejich 
praktické pomoci ve chvílích, kdy je jí skutečně 
třeba. K tomu pak mohu s ještě větší radostí při-
číst stovky těch, kteří by sotva dorazili na někte-
rou z našich misijních kampaní, ale přitom bez 
námitek a s chutí na sebe oblečou trička s logem 
ADRA a dlouhé hodiny s lopatami a košťaty ko-
nají dílo, jež pro vstup do Božího království hod-
notil tak vysoko náš Pán. Ba co víc, mám za to, že 
právě oni by téměř ukázkově splňovali ke vstu-
pu do Božího království kritérium nejdůležitější. 
Upřímně by se divili, komu že to vlastně nezištně 
a dobrovolně sloužili? 

Navzdory konzumu a spotřebovávání, navzdo-
ry sekularizaci naší společnosti, lidé věří naší prá-
ci, jež je totožná s tou, o níž se zmiňuje Ježíš v sou-
vislosti s posledním soudem. Jsem za Adru nejen 
církvi, ale především Pánu Bohu vděčný. Smím 
zakoušet v srdci skutečnou radost z daru – jedno-
ho z nejcennějších. Lidé adventistické humanitár-
ní organizaci ADRA důvěřují. 

Jan Bárta

adra a POvOdně
Letošní červnové povodně zasáhly celkem  

6 krajů České republiky a v nich 970 obcí. Eva-
kuováno muselo být přibližně 19 tisíc obyva-
tel. Koordinátoři ADRA byli od prvních hodin 
přítomni v zasažených oblastech, spolu s ostat-
ními se podíleli na poskytování pomoci, která 
bude pokračovat ještě dlouho po opadnutí vel-
ké vody. Jsme Bohu vděčni za tu velkou spou-
stu lidí, kteří znovu projevili svoji obětavost, 
ochotu a štědrost, ať už formou osobního za-
angažování, nebo finančního daru. Děkujeme!

Pomoc Adry v číslech
w 250 tisíc Kč uvolněných z pohotovostního 

fondu,
w 2,5 milionů Kč materiální pomoci rozdělené  

v cca 40 obcích,
w 13 milionů Kč vybraných na pomoc lidem za-

sažených povodněmi k 11. 7. 2013,
w 250 vyslaných dobrovolníků,
w 350 zapůjčených vysoušečů,
w minimálně 500 rodin bylo finančně podpo-

řeno.

Kde ADRA pomáhala

Praha
w Černošice, Zbraslav

Středočeský kraj
w Kolínsko: Toušice, Třebovle, Chotutice, Kláš-

terní Skalice, Kouřim, Dobřichov, Plaňany, 
Poříčany

w Nymbursko: Budiměřice – Rašovice, Šlotava, 
Úmyslovice

w Sedlčansko: Sedlčany, Kosova Hora, Osečany, 
Radič, Vojkov, Jesenice, Nedrahovice

Jihočeský kraj
w České Budějovice, Český Krumlov, Písek, Pro-

tivín, Dobrkovice, Putim atd.
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Dvě otázky pro Josefa Koláčka –  
koordinátora humanitární  

pomoci v ČR  
a projektu KIP týmů 

Mohl bys vysvětlit, jak vlastně pomoc zasaženým 
začíná a probíhá – pohledem z „druhé strany“?

Zřejmě to nejtěžší 
je správně odhadnout  
situaci a to, co bude ná-
sledovat. V případě le-
tošních povodní byla 
prognóza nepříznivá už 
celý poslední květnový 
týden. V takových chví-
lích nejdříve sledujeme 
vývoj situace prostřed-
nictvím zpráv a povod-
ňových hlášení. Později, po dohodě s ředitelem 
organizace, vyrážíme do terénu sledovat situaci 
v nejvíce zasažené oblasti. Jako nejvíce problematic-
ká se zdála situace v jižních Čechách a na Plzeňsku. 
Později se ukázalo, že horší to bylo spíše v okolí Pra-
hy a na dolním toku Labe.

Dále je důležité sestavit tým lidí, kteří mohou 
vyrazit do terénu zjišťovat rozsah škod, vytvořit zá-
zemí, infocentrum, odkud se provozuje povodňo-
vá linka pro veřejnost, případně ve vhodném místě 
zřídit humanitární sklad. Potom už podle potřeb 
v zasažených oblastech oslovujeme dobrovolníky, 
kteří chtějí pomáhat.

Jaké naplnění cítíš z práce hlavního koordiná-
tora? 

Tato práce je docela náročná, především v prv-
ních dnech mimořádné události. Na druhou stra-
nu je nesmírně obohacující, protože je to týmová 
záležitost. Jsem obklopen lidmi, kteří mě svým 
zaujetím pro dobrou věc a velkým nasazením 
obohacují. Je ale pravdou, že ta práce v „zákulisí“ 
může být do jisté míry složitá. Nejlíp to vystihuje 

Ústecký kraj – Litoměřicko
w Třeboutice, Křešice, Nučnice, Lounky, Okna

Královéhradecký kraj
w Nová Paka 

Jak ADRA pomáhala
w Zřízení infocentra v Praze
w Úvodní monitoring v zasažených oblastech
w Materiální pomoc
w  Pomoc dobrovolníků
w Psychosociální pomoc
w Finanční pomoc

Materiální pomoc
w Okamžité uvolnění 250 000 Kč z pohoto-

vostního fondu ADRA.
w  Rozdělení materiální pomoci za více než 2,5 

milionů Kč v cca 40 obcích.
w  Distribuce materiální pomoci: čisticí pro-

středky, desinfekce, nářadí na odklízení 
škod, balená voda, trvanlivé potraviny, ho-
línky, repelenty apod.

w Zapůjčení vysoušečů: 160 Nymbursko a Ko-
lín, 170 Litoměřicko, 20 Sedlčansko.
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zájem kolegů, kteří říkají – „ já chci 
do terénu“. Je to naprosto legitimní 
zvolání, v terénu se člověku dostá-
vá rychlé zpětné vazby, může zažít 
větší pocit užitečnosti, ale práce 
v zázemí (kanceláři) je nezastupi-
telná možná i proto, aby se všichni 
lidé v  terénu cítili dobře a bylo o ně 
postaráno. Aniž bych chtěl nějak 
snižovat nebo hodnotit práci dob-
rovolníků v terénu, pro řadu z nich 
práce začíná v osm ráno a končí 
v pět nebo šest hodin večer sprchou 
a večeří. Naproti tomu v tom záku-
lisí se obvykle začíná v šest hodin 
ráno, aby vše bylo dobře připrave-
no, a často se končí o půlnoci, až 
je pojištěný poslední dobrovolník 
na následující den. Proto bych teď 
moc chtěl poděkovat všem svým 
„neviditelným kolegům a kolegy-
ním“ v infocentru, kteří se podíleli 
na přípravě ubytování pro dobro-
volníky, zajištění jejich stravy, aby 
měli k dispozici ochranné pomůc-
ky, nebo i pojištění pro případ úra-
zu či nehody.

Pomoc dobrovolníků
w Evidence cca 1 000 zájemců o dobrovolnictví.
w Zapojení 250 individuálních a firemních dobrovolníků  

v jižních Čechách a na Litoměřicku.
w Díky povodňové infolince ADRA zprostředkovala pomoc 

dobrovolnických skupin v oblastech, kde ADRA přímo ne-
působila.

Psychosociální pomoc 
w Působení dobrovolníků KIP týmu – Komunitní intervenční 

psychosociální týmy.
w Spolupráce s psychology hasičských záchranných sborů  

v jednotlivých krajích a dalšími nevládními organizacemi, 
které v daném místě působí.

w Psychosociální pomoc poskytnuta přibližně 140 lidem ve 
Středočeském kraji.

Co se ti vybaví v mysli, když slyšíš slova „záplavy 2013“?

Aleš Kocián, koordinátor materiální pomoci Adry
Především beznaděj v mysli i srdci, pokud by se někdy ukáza-

lo, že záplavy opravdu nemusely být v takovém rozsahu. Hlavně 
se mi ale vybaví nečekaná solidarita a nečekané dary mnoha 
jedinců, kteří nechtěli při pohledu na neštěstí druhých zůstat 
neteční.

Vybavím si mladou dvojici dobrovolníků, která v Litomě-
řicích hlídala humanitární sklad a chvílemi se i nudila. Přijeli 
pomáhat, dělat něco akčního, a místo práce v holínkách a pro-
středí špíny a smradu dělali tak bezvýznamnou práci… Ale ani 
netuší, že bez nich by pomoc nedorazila až k těm, kdo ji potře-
bují, protože by mohla ze skladu zmizet do kapes nechtěných 
příjemců. Na jejich příkladu chci ilustrovat, že při povodňových 
pracích měla a kdykoliv v budoucnu bude mít smysl jakákoliv 
nabídka dobrovolnictví.

Tomáš Dymáček, koordinátor pomoci Adry na Litoměřicku
Okamžitě si vzpomenu na naprosto úžasný tým lidí – dobro-

volníků –, se kterým jsem spolupracoval a společně jsme mohli 
vykonat kus dobré práce. S nadšením jsem sledoval, jak všichni 
pracovali radostně, ochotně, spolehlivě, samostatně a nad rá-
mec svých povinností. Doplňovali se a každý měl svoji nezastu-
pitelnou roli. Vnímám v tom obrovské Boží požehnání.
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Michaela Kreuterová, vedoucí oddělení komu-
nikace v Adře

Nejdříve se mi vybavuje rozhovor se starostou 
Křešic, kde bylo vyplaveno 264 domů a voda tu 
místy dosahovala i přes dva metry. Někteří obyva-
telé vesnice se přitom ještě nestačili vzpamatovat 
z následků velké povodně v roce 2002. Pan starosta 
vyprávěl o těžkých chvílích, které během letošních 
záplav prožívali, a děkoval Adře za velkou pomoc, 
kterou terénní pracovníci a dobrovolníci ve vesnici 
při odklízení škod již odvedli. V tu chvíli jsem měla 
velkou radost, že se na pomoci organizace ADRA 
při záplavách podílím, i když „jenom“ na dálku, 
z kanceláře od počítače.

Automaticky se mi ale také vybaví pracovně ná-
ročné období, práce od brzkého rána do pozdní 
noci. Velmi na mě zapůsobila velká solidarita mezi 
širokou veřejností i soukromými firmami. Finanč-
ní příspěvky na veřejnou sbírku Adry na pomoc 
zaplaveným rodinám zasílají i školy, důchodci, 
obyvatelé domovů pro seniory. Ochotná pomoc 
lidí, kteří sami mnohdy příliš peněz nemají, je do-
jemná.

Jitka Chánová, koordinátorka pomoci Adry 
v jižních Čechách

Mně osobně se vybaví mimořádné nasazení lidí, 
kteří tvořili organizační tým. Během pár hodin si 
skupina deseti lidí domluvila volno v zaměstnání, 
zrušila dovolenou, brigádu a jiné povinnosti a by-
li připraveni nastoupit k jakékoliv potřebné práci 
související s pomocí lidem v zasažené oblasti. Do-
konce jídlo a spánek se pro ně staly něčím vedlej-
ším a méně podstatným než doposud. Společný 
zápas o to, abychom svůj úkol zvládli co nejlépe, 
nás jako tým ohromným způsobem spojil. A to je 
něco, z čeho žijeme dosud.

Když slyším „záplavy 2013“, tak si uvědomím, 
jak se během chvilky může lidem obrátit život 
vzhůru nohama a jak v jediném okamžiku má-
te žebříček hodnot kompletně přeskládaný. Pak  
také to, jak se jako lidé navzájem potřebujeme a jak 

jsme jeden na druhém závislí. Nikdy nevíte, jestli 
v příští minutě budete tím, kdo potřebuje pomoc, 
nebo tím, kdo má příležitost pomáhat. V každém 
případě si po letošní zkušenosti uvědomuji, jak 
moc na obou stranách potřebujeme přijímat Boží 
moudrost, pokoj a sílu.

Vít Vurst, koordinátor pomoci Adry na Kolínsku 
a Nymbursku

Vybaví se mi nekonečný seznam vesnic, které 
byly v oblasti, kde bydlím, postiženy, aniž by se  
o nich mediálně vědělo. Vybaví se mi tváře sta-
rostů, dobrovolných hasičů, obyčejných lidí, kteří 
několik dní nespali jen proto, aby následky povod-
ní nebyly tak velké. Vybaví se mi skvělá kolegyně  
v terénu Martina Zdražilová, která díky povolání 
starostky velmi dobře věděla, co nejvíc postižené 
vesnice potřebují. Vybaví se mi sbory Poděbrady 
a Kolín, které pomoc v postižených oblastech vzali 
za svou. Díky povodním se staly naše sbory zná-
mějšími, máme nová přátelství a já jsem se dostal 
k lidem, které bych v životě nepoznal.

Potěšilo nás

„ADRO, díky! Před chvílí k nám prostřednictvím 
pana V. přijela pomoc v podobě nějakého nářadí, 
pitné vody, repelentů a hygienických potřeb. Ve stej-
ný den od nahlášení! Děkujeme strašně moc! Jste 
zlatí… Snad už to brzy zmáknem, držíme palce 
všem ostatním postiženým povodněmi a záplava-
mi!“ (Facebook ADRA)

 „Dobrý den, vážení přátelé. Konečně jsme zpro-
voznili internet a chtěli bychom všem, kteří nám 
při letošních povodních moc a moc pomohli, ales-
poň touto cestou ještě jednou poděkovat. Bez práce 
dobrovolníků by nám bylo tady na samotě u Pro-
tivína mnohem hůře. Voda sice odnesla spoustu 
i cenných věcí, ale nám zase přinesla možná nejen 
pomocníky, ale i přátele do budoucna.“ (Z e-mailu 
Dobrovolnickému centru ADRA v Českých Bu-
dějovicích.)
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Asi deset roků po velkém zklamání se advent-
ní hnutí ocitlo na dalším rozcestí. Zatímco rok 
1844 otřásl věroučným jádrem tohoto hnutí, 
během této další krize vedoucí církve řešili více 
praktické záležitosti. 

„Kolem roku 1854 hnutí adventistů téměř za-
niklo, protože nebyly finanční prostředky pro 
vyplácení mezd kazatelům. Příkladem je John 
Norton Loughborough, jenž musel prosit o jíd-
lo. Dostal se do situace, kdy nemohl ani uživit 

svoji rodinu,“ vysvětluje církevní historik David 
Trim. 

Zklamaní průkopníci Loughborough a Andrews 
se v roce 1856 sešli ve Waukonu ve státě Iowa, kde 
se chtěli usídlit a sloužit jako misionáři. Venkovské 
prostředí jim však nenabízelo příliš příležitostí ke 
svědectví, navíc nepříznivé počasí přimělo Lough-
borougha, aby se namísto farmaření věnoval tesař-
skému řemeslu. 

Krátce nato tam nečekaně přijeli manželé Ellen  
a Jakub Whiteovi. Chtěli zjistit, co je přimělo k tomu-
to nesprávnému kroku. Když Ellen Whiteová uvidě-
la Loughborougha, použila příklad starozákonního 
proroka, který nedůvěřoval Bohu a ukryl se v jeskyni, 
a třikrát mu zopakovala otázku: „Co tu děláš, Elijáši?“ 
On se zastyděl a vrátil se ke kazatelské práci. 

Při tomto setkání si zakladatelé adventního hnu-
tí uvědomili, že musejí najít způsob, jak finančně 
podporovat své kazatele. To znamenalo, že každý 
sbor musel mít svého pokladníka. Tento příběh 
ukazuje na napětí, v němž se první adventisté po-
hybovali: stále odmítali myšlenku zřízení formální 
organizační struktury, ale také si stále více uvědo-
movali, že samotné nadšení pro účinné zvěstování 
evangelia nestačí. 

Jak se církev k tomuto ožehavému problému po-
stavila? Až do konce 40. let 19. století církev tvořily 
roztroušené skupiny věřících, jež byly volně pro-
pojené periodicky vycházejícími časopisy (jako byl 
např. Advent Review and Sabbath Herald) a občas-
nými sobotními konferencemi, na kterých se věřící 
setkávali k diskuzím (a často se přeli o jemnější bo-
dy věrouky). „Nenašli by se tam ani dva lidé, kteří 
by spolu souhlasili,“ řekla Ellen Whiteová o průbě-
hu druhé konference v roce 1848. 

Tato situace – podle adventistického historika 
George Knighta – vyžadovala „silné a cílevědo-
mé vedení, které by dokázalo zformovat zástupy  

vznik Organizace církve adventistů

Přestože byl jednomyslně zvolen, James White se 
odmítl stát předsedou církve. Obával se, že by tuto 
administrativní pozici i celou snahu o církevní or-
ganizaci mohl znehodnotit tím, že by mu mohlo být 
oponenty vytýkáno, že vytvoření církevní organizace 
bylo „připravené získání osobní moci“.

(Tento článek je třetím dílem ze série o historii církve adventistů, jež budou uveřejňovány v ča-
sopise Advent ke 150. výročí založení Církve adventistů sedmého dne.)
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věřících v chaotické době po velkém 
zklamání v roce 1844.“ 

Navzdory přetrvávajícím obavám, že 
zřízení organizační struktury církve by 
znamenalo připojení k „Babylonu“, či 
upřednostnění organizačních záležitostí 
před jednoduchostí evangelia, vedoucí 
hnutí (manželé Whiteovi a Josef Bates) 
vyzývali k vytvoření církevní struktu-
ry. Zastávali názor, že církev potřebuje 
formální organizaci, jež jí poskytne fi-
nanční a zákonný základ. To by církvi 
umožnilo nabývat majetek, finančně za-
bezpečovat kazatele, vysílat je do služby 
a určovat vzájemné vztahy jednotlivých 
sborů a vedení církve.

Jakub White šel ještě dál, když tvrdil, 
že struktura je znakem zdravého správ-
covství. V jednom vydání časopisu Re-
view z roku 1860 napsal: „Je nebezpečné 
nechat na Pánu Bohu to, co on svěřil nám, a pak se 
nečinně posadit a nedělat vůbec nic.“ Především 
myslel na církevní publikační činnost, kterou chtěl 
rozvíjet a ochránit „zákonnými prostředky“. 

Tento postoj se formoval několik měsíců a vy-
krystalizoval na jednání církevního výboru v měs-
tě Battle Creek v Michiganu v říjnu 1860. Během 
jednání Jakub White vyzval oponenty, aby před-
ložili biblické argumenty proti organizaci. Když je 
nepředložili, adventní hnutí se ve svých názorech 
posunulo dál. Do církve byla včleněna církevní na-
kladatelství a byly vyzvány místní sbory, aby „práv-
ně zajistili církevní majetek a církevní stavby“ a aby 
roztroušené skupiny věřících přijaly jméno „Ad-
ventisté sedmého dne“.

Na dalším jednání výboru, které se uskutečnilo 
počátkem roku 1861 v Battle Creeku, předložili tři 
vedoucí církve ze Středozápadu další návrhy, kte-
rými doplnili základ položený předchozí rok. Na-
vrhli, aby vznikla oblastní sdružení, a vyzvali sbory, 
aby byly vedeny přesné seznamy členů a finanční 
účetnictví. Knight uvádí, že „adventisté z východní 
části Spojených států tyto návrhy odmítli a obvi-
nili manželé Whiteovy a jejich přívržence z od-
padnutí. Ellen Whiteová naopak vytýkala těmto  

představitelům církve záměrné mlčení v otázce cír-
kevní organizace.“ Odsuzovala nedostatek „morál-
ní odvahy“ mlčících vedoucích. V této době také 
obdržela vidění o tom, že skutečným „Babylonem“ 
jsou zmatky a spory v důsledku neorganizovanosti. 

Jakub White v srpnu 1862 v časopise Review na-
psal: „Namísto toho, abychom se sjednotili a stávali 
se silnějšími, se na mnoha místech téměř podobá-
me rozbitým střepům a stále slábneme. Jak dlouho 
ještě bude tento stav trvat?“

Po krátké době se začala projevovat podpora 
vzniku organizace. V říjnu svolali adventisté kon-
ferenci z celého státu Michigan. Během následují-
cích dvanácti měsíců svolali adventisté konference 
v dalších šesti amerických státech. Až na zdrženlivý 
postoj na východě nebylo od roku 1862 možné za-
stavit příklon k organizačnímu uspořádání církve. 

Vedoucí – jako byli James White, Joseph An-
drews a Harvey Waggoner – vyjadřovali obavy, že 
bez vrcholného řídicího orgánu církev nedokáže 
zužitkovat všechny výhody organizace. Navrhli, 
aby každá konference jednotlivého státu vyslala 
kazatele nebo „delegáta“ na zasedání všeobecné či 
„generální konference“. Motivem k jejímu svolání 
byla potřeba spolehlivé pastorační služby. 

V roce 1863 se setkalo v této budově v Battle Creeku  
20 delegátů, aby ustavili Generální konferenci  

Církve adventistů sedmého dne
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Proto se v květnu 1863 setkalo v Battle Creeku 
20 delegátů – z nichž 10 zastupovalo michiganské 
sdružení – aby ustavili Generální konferenci Círk-
ve adventistů sedmého dne. Cílem bylo „zajistit 
jednotu a zefektivnit práci církve, podpořit obecné 

věroučné body a přispět ke zdokonalení organizace 
Církve adventistů sedmého dne.“ 

Delegáti také přijali ústavu církve, která se stala 
modelem ústav pro sdružení v jednotlivých stá-
tech. Zvolili též tři vedoucí: předsedu, tajemníka 
a pokladníka. Přestože byl jednomyslně zvolen, 
James White odmítl stát se předsedou církve. 
Obával se, že by tuto administrativní pozici i ce-
lou snahu o církevní organizaci mohl znehodno-
tit tím, že by mu mohlo být oponenty vytýkáno, 
že vytvoření církevní organizace bylo „připravené 
získání osobní moci“. Namísto něho se prvním 
předsedou stal John Byington. 

James White sice nezastával administrativní po-
zici, vytvořil však rámec rozhodovacího procesu 
v církvi. Zavedl princip, že pokud určitá jednání  
a opatření nejsou „zapovězena v Bibli a neodporují 
zdravému rozumu“, jsou oprávněná. Tímto zpo-
chybnil přísně doslovný výklad Bible, který první 
adventisté zastávali. Knight v této souvislosti zdů-
razňuje: „Na své cestě časem a napříč kulturami by 
zúžené chápání postupně ochromilo církev.“ Roz-
šířené chápání a přijetí organizační struktury po-
mohlo církvi lépe dotvořit svoji věroučnou identitu 
a organizovat misijní poslání. 

Elizabeth Lechleitner, ANN

John Byington sloužil jako  
první předseda Církve adventistů sedmého dne

PřijmOut OdlišnOst svéhO PrOtějšku:  
tajuPlný klíč k manželské harmOnii

Počet rozvedených manželství ve společnosti  
(i v našich sborech?) stále roste. Rozvod je tolero-
ván a téměř brán jako norma. Podle údajů Českého 
statistického úřadu patří mezi nejčastější příčiny 
rozvodu „rozdílnost povah, názorů a zájmů“. Tedy 
mnoho rozvodů se patrně odehrává v podobném 
duchu: „S manželem jsme oba pracovali dlouho 
do pozdního večera, doma řešili jen praktické věci, 
vůbec nejezdili na dovolenou a výlety. Neměli jsme 

žádné společné zájmy ani jsme si spolu nepovídali. 
Měla jsem pocit, že v něm nemám žádnou oporu, 
že mi nerozumí a nechce poslouchat moje trápe-
ní… Jenže podobné problémy řeší asi každá žena  
a jde spíš o jinou povahu mužů a žen než o nezájem. 
Žel, přišla jsem na to příliš pozdě.“1

Muži a ženy se liší nejen svým vzhledem, ale  
také svou povahou. Uvažují a komunikují rozdíl-
ně, chtějí jiné věci, mají jiné touhy, milují jinak. Jak 

 1 http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/vztahy/rozchod-rozvod-vyzivne/nejcastejsi-priciny-a-duvody-rozvodu-manzelstvi-sta-
tistiky-rozvodovosti-v-cr
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kdosi poznamenal, muže a ženu pojí pouze to, že 
jsou oba lidé. Na jedné straně to není nic nového 
ani překvapujícího, navzdory tomu rostou názo-
rové skupiny lidí popírající jakýkoliv rozdíl mezi 
pohlavím (tj. radikálnější směry feminizmu). Na 
mnohých místech dostává zelenou homosexualita, 
která také v určitém ohledu pošlapává přínos gen-
derových rozdílů. A pak domácí násilí jako způ-
sob vyrovnávání se s odlišností druhého dosahuje 
v našich zeměpisných šířkách nebývalých rozmě-
rů. Jen v České republice zažilo domácí násilí 40 % 
žen,2 na mužích je kupodivu pácháno také. Jakoby 
lidem vadila odlišnost. Co je jiné, je divné, čemu 
nerozumím, to nepřijímám.

Přitom rozdíl mezi pohlavím nevznikl náhodou. 
První zmínka o pohlaví v Bibli je při první zmínce 
o lidstvu (Gn 1,26–28). Bůh existující v komuni-
tě tří osob s odlišnými rolemi stvořil člověka jako 
muže a ženu se slovy: „Učiňme člověka k našemu 
obrazu.“ (Mimochodem, Bůh označil sám sebe  
jako „nás“ pouze jednou – když tvořil muže a že-
nu.) Intimní vztah dvou odlišných pohlaví byl způ-
sob, jak nám Bůh chtěl přiblížit sama sebe. Ačkoliv 
jsou všichni lidé nositeli Božího obrazu a podobají 
se mu jako jeho děti, vztah lásky mezi trojjediným 
Bohem nejlépe odráží jedinečné spojení muže a že-
ny v manželském svazku.

Klíčem k božské harmonii mezi lidmi byl pa-
radoxně od počátku právě rozdíl mezi pohla-
vím. Eva vznikla z Adama, on jí dal jméno, ona 
mu měla být rovnocennou oporou, oběma by-
la svěřena specifická a rozdílná role s poten-
ciálem láskyplného, sloužícího, respektujícího  
a vzájemně se podporujícího vztahu (podobně 
jak je tomu mezi Otcem, Synem a Duchem sva-
tým). Už tehdy se lišili, byli opakem jeden dru-
hého – jako dva kousky puzzle, které na sebe 
navazují, zapadají do sebe, a tak vytvářejí celek. 
Podle biblického textu z Genesis byli muž a že-
na stvořeni s absolutní rovnocenností, se stejnou 
důstojností a hodnotou, stejným požehnáním, 
stejnou vládou nad zemí a stejným posláním  

plodit se a naplnit zemi. Ani jedno pohlaví nedo-
stalo všechno, co je nezbytné k budování civiliza-
ce a kultury. Spolupráce a vzájemné doplňování 
obou pohlaví, to je záměr samotného Boha.

Tato odlišnost ale začala být problémem hned 
po pádu do hříchu v ráji, kde jeden sváděl vinu 
na druhého, obviňovali se, vyčítali si a odlišnost 
se stala záminkou k pozdějšímu utlačování, vy-
kořisťování, pohrdání a vysmívání. Rozdíly začaly 
vytvářet propast a staly se zdrojem vzájemného ne-
pochopení. Odlišnost opačného pohlaví nás často 
ohrožuje a vede k boji o moc. Je zdrojem konflik-
tů. Ženy usilují o vzájemnou propojenost, muži ji 
však vnímají jako nezdravou závislost. Muži usilují  
o nezávislost, ženy ji však vnímají jako bezohledný 
egoizmus. Z ženské závislosti a dychtění po muži je 
zbožňovatelská touha, z mužské ochrany a lásky se 
vyklubal sobecký chtíč a zneužívání. Ten, kdo nás 
původně měl doplňovat, obohacovat, učinit kom-
pletními, nás od sebe odpuzuje a my opouštíme 
jeden druhého. 

Ježíš – model ženské role
Kdyby Ježíš přišel na tuto zem jako žena, stěží 

si dokážeme představit, jak by mohl vykonat své 
poslání. Tehdejší židovská kultura velmi upřed-
nostňovala muže. Ženy byly považovány za bytosti 
druhé třídy. Měly jen omezená práva v domácnos-
ti, nemohly se vzdělávat ani se aktivně účastnit bo-
hoslužeb. Rabínské spisy se vyjadřovaly o ženách 
s pohrdáním.3 

Je pozoruhodné, jak se k této problematice sta-
věl Ježíš. Ženy v jeho veřejné službě hrály výsadní 
postavení. Zůstaly s ním u kříže, když se většina 
jeho učedníků (mužů) skryla; po vzkříšení se uka-
zuje nejprve ženám a posílá je s důležitou zprávou 
k učedníkům. Každé Ježíšovo setkání se ženami 
zaznamenané v evangeliích je pozitivní. Ženy ho 
pochopily hlouběji a dříve než muži. Šel tak da-
leko, že je omlouvá z domácích prací a přeje si, 
aby mohly sedět a učit se od něj podobně, jak to  
bylo tehdy dovoleno jen mužům (L 10,38–42). Ani 

 2 http://zpravy.idnes.cz/v-cesku-zazilo-domaci-nasili-ctyricet-procent-zen-fv3-/domaci.aspx?c=A120326_201131_domaci_jj
 3 http://www.bible-history.com/court-of-women/women.html
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Duch svatý v rané církvi nedělal rozdíl mezi muži  
a ženami. Sestupoval na ně a zmocňoval je ke služ-
bě rovnocenně.

I když Ježíš nebyl ženou, ukázkovým způsobem 
modeloval její roli podle Bohem daného ideálu. 
Krásně to vyjadřuje jeden z nejstarších chvalozpě-
vů zpívaných v církvi, který oslavuje skutečnost, 
že ačkoliv byl Ježíš roven Bohu, zřekl se své slávy 
a vzal na sebe roli služebníka. Aniž přestal být Bo-
hem, dobrovolně se poddal svému milovanému 
Otci, aby zajistil naše spasení (Fp 2,5–11). Toto 
Ježíšovo poddání se a poslušnost byly naprosto 
dobrovolné a nevynucené, jednalo se o dar Otci. 
Otec tento dar přijal, aby pak vyvýšil Syna na nej-
vyšší místo. Vzájemně si vyměňovali lásku a úctu 
tam a zpět. Jako by si oba nejvíc přáli dělat radost 
tomu druhému. Syn se rozhodně nepodřídil Ot-
cově vedení z donucení či pocitu méněcennosti. 

Pavel učí, že vztah Syna k Otci je příkladem pro 
vztah manželky k manželovi (1K 11,3). Ježíšův 
oddaný a láskyplný vztah k Otci nádherně ilustru-
je roli ženy popisovanou Pavlem v Ef 5,22–25. Je 
užitečné ostatní biblické texty o rozdílných rolích 
muže a ženy vnímat v tomto světle, aby nedocháze-
lo ke zkreslení a zneužití biblického učení o rolích 
mužů a žen. 

Ježíš – model mužské role
Ježíš sice přišel na tuto zem jako muž, ale oče-

kávání mužské populace ve společnosti nenaplnil. 
Vlády ani moci se neujal, alespoň ne podle jejich 

představ. Stal se služebným vůdcem. Ježíš 
k šoku svých současníků předefinoval, co je to 
být hlavou a autoritou, když svou velikost de-
monstroval sebezapřením, obětí a oddaností 
pro dobro druhých, čímž těmto pojmům ode-
bral toxičnost. Jak funguje autorita a vedení 
prakticky ukázal noc před svým ukřižováním, 
když ze sebe udělal služebníka a myl svým 
učedníkům nohy. Jeho božská lekce spočíva-
la v tom, že nelze opravdově milovat druhou 
stranu bez sebezapření a služby (J 13,1–17). 

Role muže – vůdce – v biblickém pojetí dá-
vá k dispozici moc, kterou lze použít jedině ke 
službě druhé straně, ne k vlastnímu uspoko-

jení. Ježíš nepřišel, aby si nechal sloužit a aby pa-
noval, jak je to běžné podle lidských měřítek auto- 
rity, ale aby sloužil do té míry, že dal svůj vlastní 
život. Učedníci se v evangeliích netají tím, že jim 
tato skutečnost dlouho nedocházela. Když pod 
vlivem mocného působení Ducha svatého koneč-
ně pochopili obsah Ježíšových slov a význam jeho 
příkladu, vztah Ježíše k církvi se stal modelem pro 
vztah manžela a manželky. Vůdce po vzoru Ježíše 
používá svou autoritu a moc k tomu, aby vyjádřil 
lásku, která se nezastaví, ani kdyby měla zemřít pro 
své milované.

Poddat se hlavě rodiny ve všem po vzoru Ježí-
še není žádným strašákem, vezmeme-li v úvahu, 
jaké chování by měl manžel napodobovat. Tak ja-
ko poddanost Krista Otci vedla k maximální slávě  
(Fp 2,9), analogicky poddanost ženy muži má vést 
k tomu, že manžel bude pečovat o svou ženu, aby 
ji povýšil nad sebe sama. Pokud je vztah církve  
a Krista vzorem pro vztah manželky k manželovi, 
žena by se neměla čeho bát. 

Mezi mužem a ženou neexistuje nerovnost v tom, 
že by jedna strana byla méně schopná či méně dů-
stojná. Obě strany jsou zvány, aby byly Božím ob-
razem milující a sebeobětující autority na jedné 
straně a láskyplné, odvážné poddanosti na straně 
druhé. Kristus je autoritou, která byla pro svou mi-
lovanou církev ochotná dát sebe sama. Zároveň je 
Božím Synem, který na sebe vzal podřízenou roli, 
ne aby ukázal svou slabost, ale svou velikost. Ježíš je 
modelem obou hlavních genderových rolí a svým 
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příkladem může pomoci k harmonickým vztahům 
v manželství. A zároveň nám prostřednictvím ta-
jemství manželské jednoty dává vhled do Božího 
srdce v jeho díle záchrany (Ef 5,32).

Praktická aplikace
Jak můžeme přijmout odlišnost našich protěj- 

šků, když jsme pod tlakem rozvodů, domácího ná-
silí a jiných negativních jevů současné společnosti? 
Přijmout to, co je jiné, nám může pomoci Ježíš. 
Nebo chcete-li, klíčem k překlenutí odlišnosti je 
přijetí Bohem zamýšlených rolí. Muži i ženy mají 
v manželství příležitosti „hrát roli Ježíše“ – Ježíše ve 
své obětavé autoritě, Ježíše ve svém ochotném pod-
dání. Když přijmeme své genderové role a naučí-
me se fungovat v jejich rámci, jsme schopni ukázat 
světu jiskru, o které se mnohým manželům jen zdá.

Zní to sice dobře, ale pokud procházíme krizí 
a odlišnost nám opravdu dělá problémy, jak uve-
deme biblický návod do praxe? „Když on/ona ne-
chce,“ slyšíme často. Nechce obvykle tehdy, když 
je k něčemu nucen(a) a manipulován(a). Nezapo-
meňme, že poddanost ani autorita není předem 
daná, k poddanosti se manželka svobodně rozho-
duje a autoritu a zodpovědnost manžel ochotně 
přijímá. Biblí dané role se nedají protějškům vnu-
covat, obě strany se pro ně svobodně rozhodují  
a přijímají je.

Bible nabádá muže a ženy, aby ve svých domo-
vech zrcadlili odlišná obdarování prostřednic-
tvím specifických rodinných rolí – a tak fungovali 
jako tým. Manželky jsou přímo a častěji spojeni  
s výchovou a péčí o děti a o domácnost (Tt 2,4.5). 
Manželé jsou vyzváni, aby přímo a častěji vedli, 
zaopatřili a chránili rodinu, ale nevyhýbali se otáz-
ce vzdělávání a péče o děti (1Tm 3,4; 5,8). Pozor, 
Bible popisem rolí obou pohlaví muže a ženy nijak 
neomezuje v jejich osobním rozvoji ani uplatnění. 
Naopak, dává prostor pro rozmanitou svobodu.

Představy o genderových rolích, které se v sou-
časnosti ve společnosti dostávají do popředí, ne-
mají žádný biblický základ. Sociologové předklá-
dají argumenty týkající se genderových odlišností 
s ohledem na vyjadřování emocí, budování vztahů, 
rozhodování, odlišné individuální osobnosti atd., 

přesto různé kultury a prostředí vyjadřují tyto od-
lišnosti jinak. Navíc některé ženy mají určité muž-
ské rysy povahy a naopak.

Z toho vyplývá výzva, abychom nelpěli na svých 
představách a ideálech za každou cenu. Je třeba ko-
munikovat a hledat společné řešení, dolaďovat své 
role a sehrávat se. Manželská puzzle, která mají do 
sebe zapadat, nefungují jako kopie jednoho obra-
zu. Každý pár vytváří jedinečný obraz, oba kousky 
puzzle mají originální tvar, nelze kopírovat své ro-
diče nebo své vzory. Pokud partner(ka) nesplňu-
je vaše očekávání, hledejte jeho/její silné stránky. 
Mějte na paměti jedno pravdivé a humorné mou-
dro: abyste byly šťastné s mužem, potřebujete mu 
hodně rozumět a trochu ho milovat. Abyste byli 
šťastní se ženou, musíte ji hodně milovat a nesnažit 
se ji pochopit vůbec. J

K dispozici máme tedy světský (lidský) a du-
chovní (božský) model. 

Ten první nevyžaduje, aby na sobě manželé pra-
covali – a může snáze skončit rozvodem. Ten dru-
hý předpokládá rozvoj osobní spirituality a práci 
na sobě, vede k prohlubující se harmonii, která 
přináší upřímnou radost a životní naplnění. Zde 
je jeho plné znění: „V poddanosti Kristu se podři-
zujte jedni druhým: ženy svým mužům jako Pánu, 
protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou 
církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podří-
zena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny 
svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kris-
tus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby 
ji posvětil a očistil křtem vody a slovem; tak si on 
sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky 
a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhon-
ná“ (Ef 5,21–27).

Použitá literatura:
Mark Gungor, Laugh Your Way to a Better Marria-
ge, Atria Books, 2008
Timothy Kellner, The Meaning of Marriage, Dut-
ton Adult, 2011

Petr Činčala, 
koordinátor  

Národního týdne manželství
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vzpomínání bývAlých vězňů svědomí

Dlouhý podvečer na samotce. Sluníčko se pro-
dírá mřížemi pověstné budovy, které se v žargonu 
muklů (vězňů) říká Sing-Sing. Je to pevná věznice, 
kde jsou umístěni převážně obžalovaní ve vyšetřo-
vací vazbě anebo odsouzení s těžkými tresty.

Už jsem unavený neustálými výslechy, přesvěd-
čováním, nátlakem i vyhrožováním, jež se dělo ve 
dne i v noci. Každé zarachocení klíče v zámku při-
nášelo obavu, co zas bude. 

Perspektiva života mladého kluka se rovnala 
nule. Teď vězení, pak propuštění, znovu vojna  

a zase soud, vězení a pořád dokola. S čím dál 
většími testy. Nejsou na tom lépe ti, co si s věr-
ností Bohu a jeho přikázáním nedělají problé-
my? Kolikrát jsem tyto návrhy slyšel, a nejen od 
důstojníků.

Pane Bože, proč mlčíš, proč nic neříkáš? Tolik 
zaslíbení jsem četl v Bibli, že s těmi svými budeš, 
ochráníš je, posílíš – a já tu jsem tak sám. Víš vů-
bec o mně?

Z těchto úvah mne opět vyrušilo odemyká-
ní dveří. Automaticky stojím pod okénkem  

vzPOmínání jOsefa hurty 

všude, kde jsem byl, byl jsi se mnOu,  
i když jsem tě neviděl…

O víkendu od 26. do 28. dubna se v budovách Teologického semináře konalo setkání bratrů  
a sester, kteří byli vězněni a týráni pro své zásadové postoje při svěcení sobotního dne. V Adven-
tu č. 7/2013 bylo otištěno první vzpomínání bývalých vězňů svědomí na doby perzekuce členů 
církve ze strany komunistického režimu v bývalém Československu. V několika dalších číslech 
časopisu Advent vám chceme přinést další zkušenosti a vzpomínky těchto bratrů a sester.
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příběh pro děti

v pozoru. Příslušník v uniformě se ještě rozhlédl  
po chodbě a pak za sebou zavřel. 

„Sedněte si,“ vybídl mě.
To bývají ti nejhorší, 

blesklo mi hlavou. Zase ná-
tlak, hrozby… „Pane Ježíši, 
já už nemůžu…“ 

„Znáte Morašice, Bílý 
kříž?“ překvapil mě otáz-
kou, která nepatřila k těm 
běžně používaným. 

Když v údivu odpoví-
dám: „Ano,“ pokračuje: „Já 
tam mám rodiče, narodil 
jsem se tam.“ Honem vzpo-
mínám – jsou tam přece 
tři chalupy u odbočky na 
silnici mezi Morašicemi  
a Vidlatou Sečí. V duchu 
vidím úzkou silničku, která 
vede okolo „Růžového pa-
loučku“. Tam, tenkrát ještě 
v hlubokém lese, bylo mís-
to, kde se po Bílé hoře lou-
čili se svojí zemí exulanti, 
kteří opouštěli svoje domo-
vy, aby mohli svobodně vy-
znávat svoji víru. Uprostřed 
noci, naposledy v Čechách, 
přijímali symboly památky 
Večeře Páně. Byl mezi nimi i Jan Amos Komenský. 
Potom odešli a nechali tu všechno, co měli. 

To všechno mi prolétlo hlavou, když jsem odpo-
vídal na několik otázek, které mi položil. 

„Když jedu k rodičům, vždy se tam aspoň na 
chvíli zastavím. Víte, to byli opravdoví hrdinové,“ 

odtušil.
Chvíli bylo ticho. Potom, 

jakoby si vzpomněl, po-
kračuje: „Jednou tam byla 
nějaká výprava, ani nevím 
odkud. S ní tam byla něja-
ká paní, která o Růžovém 
paloučku moc pěkně vy-
právěla. Znala spoustu po-
drobností, o kterých jsem 
nevěděl. Bylo znát, že to 
místo i dějiny má velmi rá-
da. To byl pro mne oprav-
du zážitek.“

V tu chvílí jsem si uvědo-
mil, že tou paní mohla být 
s největší pravděpodobností 
moje maminka. Ona čas-
to provázela různé zájezdy 
věřících lidí na Růžový pa-
louček. Že to byla opravdu 
ona, jsem se ujistil v dalším 
rozhovoru. 

Potom vstal, podal mi ru-
ku a řekl: „Hrdinové se ne-
rodí, ale lidé se jimi mohou 
stát.“

Otevřel dveře, opatrně se 
rozhlédl po chodbě a zmizel. Už jsem ho nikdy 
neviděl.

„Pane Bože, teď už vím, že pro Tebe silné vězeň-
ské zdi nic neznamenají. A že o mně víš. Díky!“

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

Za nás se pomodli

Vidím nás, hošíky, v dáli,
zlato na hlavě mají
a oči, které by se jen smály, 
s maminkou si tam hrají.

Je večer, všichni se těší,
že všechny cesty vedou domů,
přede mnou obrázek leží
a na něm rodina kolem stolu.

Dnes domů nepřijde tvůj chlapec.
A bude chybět ještě jeden.
Víš, máme za domov klec,
každý jinde bude souzen.

Až venku se úplně sešeří,
taťka se z práce vrátí,
společně všichni povečeří
a maminka začne stláti.

Z nás každý na svém místě bdí.
Prosím, za nás se, maminko, pomodli.

Daniel Pražan

(Tato báseň byla napsána při pobytu  
ve vězení.)
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příběh pro děti

Milé děti,
jednou jsem navštívila sboreček ve městě Zlíně a přiznám se, že jsem byla moc zvědavá, jestli to bude 

ve sborečku jiné než u nás ve Vrbně. Před kázáním to ale vypadalo úplně stejně. Strýček kazatel zavolal 
všechny děti do přední řady (bylo jich tu asi patnáct) a zeptal se jich, jestli umějí zatlouct hřebík. No, 
představte si, že to některé děti uměly – dokonce se hlásily i holky. Tak to je co říct, mně by se ten hřebík 
určitě ohnul.

Další zajímavostí bylo, že i když byla sobota, děti tady dostaly kladívko a zatímco strýček vyprávěl pří-
běh, každé dítě si mohlo zatlouct jeden hřebík a potom si zkusit ten hřebík zase vytáhnout. 

Tu sobotu měli totiž ve Zlíně slavnostní památku Večeře Páně a ten příběh s památkou souvisel.
Jak, to se dozvíte až na jeho samém konci.
Určitě jste už hodně zvědaví. Tak se dobře soustřeďte, to vyprávění ze Zlína právě začíná.
Jeden tatínek měl syna Péťu, který byl dost netrpělivý, hodně se vztekal – a když se vztekal, znepříjemňo-

val život všem, které měl kolem sebe. Tatínek přemýšlel, jak Péťu této nešťastné vlastnosti zbavit. 
Jednou přišel za Péťou, přinesl mu dřevěné prkno, kladívko a hřebíky. Tatínek se s Péťou domluvil, že když 

ho zase přepadne vztek a něco nepěkného udělá, tak má zatlouct jeden hřebík. Péťovi to šlo „docela dobře“. 
Už první den měl zatlučených třicet sedm hřebíků. Tolik špatných věcí se mu podařilo udělat. Druhý den 
bylo hřebíků méně, další den zase méně, až nadešel den, kdy Péťa nezatloukl žádný hřebík. 

Utíkal, aby se s tím tatínkovi pochlubil. Tatínek ale řekl: „Dobře, ještě jsme ale neskončili. Teď to udě-
láme naopak. Každý den, kdy se ti podaří udělat něco dobrého nebo napravit něco, co jsi předtím po-
kazil, jeden hřebík vytáhneš.“ S vytahováním to Péťovi už tak dobře nešlo. Vytahovat hřebíky bylo těžší  
a trvalo to hodně, hodně dlouho. Nakonec bylo přece jen celé prkno bez hřebíků.

Tatínek poradil Péťovi, aby si prkno dobře prohlédl a zjistil, v čem se prkno po vytažení hřebíků liší od 
toho původního. Určitě vás to už taky napadlo. No, to prkno bylo přece plné dírek. 

„Ty dírky, to jsou jizvy po těch špatných věcech, které jsi dříve udělal,“ vysvětlil tatínek Péťovi. „Ty jizvy se 
jen tak snadno nezahojí.“

Potom tatínek Péťovi názorně ukázal, kde je řešení. Vzal do ruky ještě jedno prkno, kladívko a jeden 
dlouhý hřebík. Tím hřebíkem spojil obě prkna a najednou držel v ruce dřevěný kříž. „Na kříži zemřel 
Pán Ježíš, aby zahojil všechny jizvy, kte-
ré mohou způsobit nejenom děti, ale často  
i my, dospělí,“ vysvětlil tatínek Péťovi, proč 
z toho hřebíky proděravěného prkna vytvo-
řil kříž. 

„A právě kříž Pána Ježíše si připomínáme 
dnes, kdy slavíme památku Večeře Páně,“  
řekl strýček ve Zlíně dětem a před jejich 
zraky vytvořil kříž stejně, jako to tatínek 
předvedl Péťovi. 

Tak, kluci a děvčata, poproste tatínky ne-
bo strýčky ve sborečku a zkuste si zatlouct 
hřebík. Uvidíte, jak je potom těžké ten hře-
bík zase vytáhnout. A hlavně si všimněte, 
jaká po něm zůstane díra. Až se vám bude 
chtít udělat něco špatného, vzpomeňte si na 
tento příběh. 

Helena Rusková
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Milí pathfindeři, přátelé a kamarádi,

tentokrát se mi nashromáždilo větší množství pří-
spěvků z  akcí pathfinderů, a vzhledem k  tomu,  
že jde o prázdninové číslo, rozhodl jsem se ho po-
skládat tak, aby nikoho z přispěvatelů nezklamalo.  
Musel jsem však některé texty zkrátit tak, aby se to 
na prostor nám vyhrazený vešlo. 

ÚVOD

3

ZLÍNSKÉ SAFARI
Jako každý rok z předchozích šesti let jsme s na-

ším oddílem KP – Daleká cesta připravili letos 
již sedmý ročník oblastní akce Klubu Pathfinder 
„ZLÍNSKÉ SAFARI“. 

Na rozdíl od těch předchozích roků jsme pro ten-
tokrát opustili prostředí ZOO Lešná a přesunuli se  
do romantického lomu ukrytého v lesích nad měs-
tem Zlín. O co bylo složení konkrétní živé fauny 
letošního safari chudší (většinou šlo jen o komáry 
a klíšťata), o to atraktivnější byl program – „lov pře-
množené zvěře pro imaginární zoo“. 

Improvizované „Správní středisko“, banka, vězení, 
nemocnice a obchodní centrum čekaly na 70 účast-
níků „ZLÍNSKÉHO SAFARI“ v  prostoru lomu, který 
v naší oddílové hantýrce nese název „KEN-TAKI.

„Lovci“ zde nakupovali licence k lovu, zbraně (papí-
rové koule) a prodávali své úlovky v obchodu se zvě-
ří… Potulní „pytláci“ drze a nemilosrdně přepadávali 
a okrádali lovce, ale zároveň obezřetně prchali před 
bdělými ochránci národního parku – „rangers“, aby 
pak ve „Správním středisku“ lovcům pod cenou pro-
dávali své ukořistěné úlovky. Zkrátka, bylo to SAFARI 
se vším všudy a jak se patří! 

Odměny nakonec čekaly nejen na vítěze, ale byly 
připraveny pro všechny zúčastněné…

Konečně, zalistujte na zadní stranu přílohy, kde 
zmíněnou atmosféru zachycuje náš komiks, a příště 
si už jarní „ZLÍNSKÉ SAFARI“ nenechte ujít…

Jerry

FLOORBALOVÝ TURNAJ V BANSKEJ BYSTRICI
V našom meste Banská Bystrica máme už nie-

koľko rokov vo zvyku využívať sobotné veče-
ry na relax pri športe. Prvotný zámer bol taký,  
že do telocvične, ktorá sa nachádza v obci  
Badín, budeme chodiť len my, záujemcovia  
zo zboru. No časom začali tieto stretnutia na-
vštevovať aj kamaráti našich mládežníkov. 

Tým, že sme sa takpovediac „pomiešali“ s priateľ-
mi zo sveta, raz za čas treba niektorých účastníkov 
napomenúť a  pripomenúť im, aby sa zdŕžali ne-
vhodných výrazov a prejavov, ktoré nepatria medzi 
slušných ľudí a medzi veriacich. Naším zámerom 
je, aby sme sa aj tu prezentovali ako kresťania,  
ale musím priznať že často si túto etiku rýchlejšie 
osvojujú naši kamaráti ako tí, ktorí by mali byť príkla-
dom a vzorom. Raz sme mali rozpravu s cirkevným 
bratom pri tom, keď som usmerňoval istého mladé-

Již jsem redakci Adventu tlumočil vaše přání, aby-
chom pro Přílohu dostali prostoru více – uvidíme, 
zda to bude možné.

Přeji vám všem příjemný čas prázdnin a budu  
se těšit na vaše zajímavé zážitky z táborů a výprav. 
Napište nám a nezapomeňte poslat i fotky…

Jerry

ho človeka, aby sa zdržal neslušného vyjadrovania. 
Brat mi vyčítal, že ak v tom budem pokračovať, pria-
telia sem prestanú chodiť. Ja som však trval na tom, 
že na našich stretnutiach musíme udržať kresťanský 
štandard. 

Napriek tejto obave sa na tohtoročnom, 8. ročníku 
turnaja okrem troch mužstiev z  našej cirkvi znovu 
zúčastnilo aj šesť tímov zložených  zo záujemcov 
z  mesta a  tých, ktorých sme napomínali a  usmer-
ňovali. Vďaka Bohu, že sme vytrvali a účasť na tur-
naji mohla byť taká početná. Ako organizátor som 
prekvapený zo stáleho záujmu zo strany neveria-
cich, napriek tomu, že ho vždy vedieme v kresťan-
skom duchu; začíname i končíme modlitbou s po-
ďakovaním za ochranu a Božie vedenie. 

Štefan Turóci



4

Prednedávnom sme sa 
stretli vedúci z  oddielu Fa-
tra a  rozprávali sa o  živote 
v Klube Pathfinder. Chceli by 
sme sa s  vami podeliť o  to, 
na čo sme prišli − niektoré 
veci sú pre vás možno zná-
me, ale občas si potrebuje-
me niečo pripomenúť a  zo-
pakovať a opäť sa nad tým 
zamyslieť.
 
1) Je veľmi dôležité, aby sme 
sa my vodcovia navzájom PO-
VZBUDZOVALI a MOTIVOVALI 
v  práci pre deti, všímali si na 
druhých hlavne to pozitívne 
a chválili ich za ich dobré ná-
pady, šikovnosť a zručnosti.

2) Je potrebné VYCHOVÁVAŤ NOVÝCH RADCOV A VODCOV K ZODPOVEDNOSTI − je to ťažká úloha, ale pre 
budúci smer KP veľmi prospešná. Myslím, že každý z nás si uvedomuje, že dnešná doba a mládež je iná ako 
kedysi, mnohé dobré zásady sa vytrácajú. Dnešný svet vychováva mládež k tomu, aby si užívala, čerpala 
výhody, ako sa len dá. O zodpovednosti počujeme len málokedy, a potom to tak aj vyzerá. Ak nebudeme 
vodcov a radcov vychovávať my, vychová si ich svet. 

3) JEDNOTNOSŤ MEDZI VEDÚCIMI je veľmi dôležitá či už v tábore, alebo na schôdzkach, výletoch. Deti 
veľmi rýchlo zistia, keď medzi nami nie je jednota. Vytvárame tak nepríjemnú atmosféru a vzniká mnoho 
nedorozumení. 

4) DISCIPLÍNA a PORIADOK v táboroch, pri nástupoch a pod. − vnímame, že v tejto oblasti sa dosť poľavilo, 
a chceli by sme to obnoviť. Deťom sa to tiež páči, treba ich len vhodne motivovať. 

STRETNUTIE ODDIELOVEJ RADY – 
FATRA BANSKÁ BYSTRICA

5) NOSENIE PATHFINDERSKÝCH KOŠIEĽ 
nás vedúcich je výborným vzorom pre 
deti a tiež veľmi dobrou evanjelizáciou.

Na záver by sme chceli povzbudiť 
všetkých vodcov, ktorí pracujú v Klube 
Pathfinder. Robte túto prácu naplno, 
radšej pracujte v  jednej oblasti  odo-
vzdane ako v rôznych a len polovičato. 
Buďte dobrým vzorom pre deti, ktoré 
vás pozorujú! 

Oddiel FATRA
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Tak ako každý rok, aj túto jar sme sa stretli path-
finderi z  celého okrsku, aby sme spolu s  Bohom 
a kamarátmi prežili pekný víkend. No nestretli sme 
sa ako zvyčajne vnútri, ale tak, ako sa patrí − von 
v prírode. 

OSP 2013 (STREDNÉ SLOVENSKO)

OSP sme odštartovali úvodnou hrou, ktorá otestova-
la naše schopnosti a doviedla nás na miesto táboris-
ka − Pácov. Tam nás už čakal postavený hlavný stan 
a tiež naša batožina so stanmi, ktoré ešte bolo treba 
postaviť. Oficiálne sme naše stretnutie otvorili sláv-
nostným zapálením pagody, ktorá teda vôbec ne-
bola nízka, vztýčením vlajky a zaspievaním hymny, 
samozrejme v krojoch. Celý víkend nás sprevádzala 
dôležitá otázka: „TAK AKO?“, na ktorú si mal každý od-
povedať sám podľa rozhodnutia vo svojom srdiečku. 

V sobotu ráno nás prebudila nezvyčajná rozcvička, 
ktorá bola vlastne prvým rozhodnutím, ktoré nás 
čakalo. Každý si mohol vybrať smer svojej cesty, 
ktorou potom bežal a na konci ktorej ho niekto ale-
bo niečo čakalo. Nebojte sa, boli to samé príjemné 
veci − napríklad masáž, kam bežali len vedúci a iba 

jedno dieťa (ktovie prečo :D), ďalej rôzne „fajnotky“ 
a  pitie. Doobedie sme strávili v  nezvyčajnej sobot-
nej škole, ktorá bola pre nás pripravená zaujímavou 
formou súťaže, pri sledovaní rozhodnutí ľudí z Biblie, 
ktoré nám zahrali naši vedúci, a napokon osobným 
príbehom rozhodnutia a zamyslením. Po výbornom 
obede sme si trochu oddýchli a voľno sme vyplnili 
obľúbenou hrou, ktorú sa nikomu nechcelo prestať 
hrať. Poobede sa nám predstavili všetky družiny 
s  programom, ktorý si pripravili a  ktorý bol naozaj 
veľmi nápaditý a originálny. Našu cestu sme ukon-
čili spoločným rozhodnutím, pri ktorom sa každý  
z nás rozhodol odovzdať svoj život do tých najlepších 
rúk − do rúk Pána Ježiša. Spolu sme spievali, opekali 
a hrali sa hry, ktoré by sa nedali hrať bez kamarátov. 

V nedeľu sme deň začali pobožnosťou a po dobrých 
raňajkách sme sa už plní síl a snahy pustili do bojo-
vej hry o putovný pohár. Aj keď bolo horúco a občas 
sme nevládali, všetkým sa podarilo prísť do cieľa, 

a tým vyhrať nejakú cenu. Tento rok si prvé miesto 
vybojovali dievčatá z družiny Ježkovia, a tak pohár 
zostáva v Banskej Bystrici. 

Ďakujeme Pánu Bohu za ochranu, krásne počasie 
a  za to, že bol celý víkend s  nami. Tiež za nádher-
né okolie, do ktorého sme mohli uniknúť z  miest 
a každodenných povinností. Určite mal radosť, keď 
videl toľko sŕdc, ktoré sa pre Neho rozhodli. Ako to 
už býva, aj my sme sa museli rozlúčiť a bude nám 
smutno, ale už sa tešíme na budúci rok plný nových 
priateľstiev a zážitkov :-)

Lenka Kapustová



Kamarádi a kamarádky!

Čas od času dostávám od vás zprávy o činnosti a aktivitách vašeho oddílu KP nebo o zážitcích odvážných 

jednotlivců motivovaných naší přílohou. Jsou důkazem toho, že stále jsou mezi vámi ti, kdo i uprostřed přecivili-

zovaného světa mají rádi Boží přírodu a nacházejí v ní spoustu zajímavých zážitků, které nás naplňují vděčností 

a láskou ke Stvořiteli.

Přidejte se i vy k  těm, kteří se s  námi podělí o svá „malá“ dobrodružství, aby inspirovali druhé k  podobným  

zážitkům. I v dalším čase budu vybírat ty nejzajímavější k uveřejnění v naší Příloze. 

Dnes sahám do kategorie nejmladší přispěvatelů a přináším vám fotečky od sedmileté Karolínky:
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MASTERGUIDE 2013
„MASTERGUIDE“ je vzdělávací akce každoročně 
připravovaná vedoucími pracovníky oddělení 
dětí a mládeže pro vůdce pathfinderů z jednotli-
vých unií CASD patřících do Interevropské divize 
CASD.

Ve středu dopoledne jsme vyrazili na dlouhou 
cestu do švýcarského městečka Bonaduz na me-
zinárodní setkání vůdců pathfinderů. Výprava čí-
tala sedm členů (jak typické pro Církev adventistů 
sedmého dne) – dva za Slovensko, dva za Moravu 
a Slezsko a dva za Čechy + nepostradatelný Dawy, 
který bravurně řídil auto, jímž jsme cestovali. Po ce-
lou cestu jsme se snažili udržovat dobrou náladu, 
aby nám za volantem „neusnul“. Podařilo se. 

Večer jsme dorazili na úžasné místo za městečkem, 
kde nás přivítaly zvuky švýcarských pasteveckých 
zvonců znějících na úbočích krásných hor… A to, že 
v malém lesíku přespává ve stanech asi 100 vedou-
cích pathfinderů z různých zemí, nebylo skoro vůbec 
poznat.

Ještě týž večer jsme byli rozděleni do malých skupin, 
ve kterých jsme prožívali následující tři dny napl-
něné napínavými aktivitami. Zajímavé a podnětné 

„workshopy“, celodenní orientační bojovka a večerní 
hra v městečku Chur nám pomalu nedaly prostor ani 
pořádně vydechnout.

Co mně na tomto Masterguide nejvíc oslovilo, bylo 
promyšlené propojení ranních Biblických zamyšlení 
s denními aktivitami odvíjejícími se v přírodě nebo 
při přemýšlení nad naší prací s dětmi a mládeží. Dů-
raz celého setkání byl totiž položen na to, abychom 
si, coby vůdcové v Klubu Pathfinder, uvědomili, kam 
ve svém životě směřujeme a co je naším nejvyšším 
cílem.

V sobotu, na závěr celého pobytu, jsme zažili netra-
diční sobotní školu a odpoledne pak stejně úžas-
nou procházku kaňonem řeky Rhine, ze které jsme 
si odvezli jako vzpomínku řadu pěkných fotek. 

Poslední večer se nesl v duchu loučení a předávání 
vzájemných kontaktů a upomínek. Naplněni ne-
všedními dojmy z celé akce a novou chutí do naší 
„vůdcovské“ služby jsme pak vyrazili na cestu zpět 
k domovu…

Za celou výpravu sepsala 

Monika Medková

Milý strýčku Jerry,

když byl u nás n
aposledy Danda Svoboda na prázdn

inách, bylo velké 
horko, a tak jsm

e se 

rozhodli jít se vy
koupat na Hošťálkovou k Wagnerům do bazénu. Když jsme došli k bazénu,

 

uviděli jsme v něm žabku, která se 
nemohla dostat ven. 

Tak jsme ji zachránili. 

 
Byla nám asi vděčná, prot

ože nám potom dlouho v klidu p
ózovala, abychom

 si ji mohli vyfotit. 

 
Posílám Ti ty fotky.

Karolínka Pavlánová



JARNÝ TÁBOR

MASTERGUIDE 2013

ŽABKA
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ze světa aneb fotografie z celosvětové církve adventistů

Ženevská tramvaj
Interevropská divize vybra-
la Ženevu ve Švýcarsku jako 
město, v němž bude v nejbližší 
době pořádáno mnoho evan-
gelizačních aktivit. Na foto-
grafii je reklama na tramvaji, 
která propaguje kampaň círk-
ve adventistů s názvem „Čas 
pro Ženevu“. 

církev obrazem

Floyd Morris
Floyd Morris je prvním nevidomým  

předsedou senátu na Jamajce.  
Je členem církve adventistů a angažuje se  

ve prospěch postižených lidí.

výsledky americké studie potvrzují, že vegetariáni žijí déle
Výzkum více než 70 000 adventistů sedmého dne prokázal, že lidé, kteří jedí vegetariánskou stravu, žijí 

déle než konzumenti masa. Studie, která byla nedávno zveřejněna v časopisu Americké lékařské asociace, 
prezentuje výsledky, v nichž vegetariáni během šestiletého výzkumu měli o 12 % nižší úmrtnost. Studii, 
kterou financoval Národní institut zdraví Spojených států, uskutečnili vědci z Univerzity Loma Linda 
v Jižní Kalifornii. 

Vědci sledovali výzkumný vzorek 73 308 členů církve adventistů. V něm bylo 5 548 veganů, 21 177 lak-
to-ovo-vegetariánů (kteří jedí mléčné produkty a vejce), 7 194 vegetariánů, kteří jedli také ryby, a 4 031 
zkoumaných osob jedlo nepravidelně i maso. Zbytek respondentů ze zkoumané skupiny konzumoval 
maso. 

 „Závěry výzkumu potvrzují přínos vegetariánské stravy. Lidé by měli brát v úvahu závěry takto zamě-
řených výzkumů při volbě svých stravovacích návyků. Různé druhy vegetariánské stravy – v porovnání 
s nevegetariánskou – mohou omezit riziko předčasného úmrtí,“ řekl Michael Orlich, ředitel programu 
preventivní medicíny v Lékařském centru Univerzity Loma Linda. 
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V této souvislosti je zajímavé, že výskyt rakoviny je u nevegetariánů a vegetariánů podobný. Vegetarián-
ská strava tedy automaticky neznamená zdraví.

Vědci také poukázali na skutečnost, že zdravotní přínos vegetariánské stravy byl patrnější u mužů. Za-
tím zůstává nejasné, proč vegetariánství ovlivňuje méně zdraví žen než mužů. Budoucí výzkumy se proto 
zaměří na odlišné reakce žen a mužů na jednotlivé druhy potravin. 

Kathleen Kuntarafová, zástupkyně vedoucího oddělení zdraví Generální konference, zdůraznila, že ve-
getariánská strava je součástí zdravého celostního přístupu k životu. „Naše adventistické zásady byly po-
loženy už před 150 roky. Je povzbudivé, že jsou potvrzovány vědeckými výzkumy a mají vliv na kvalitní 
prožívání života,“ řekla. 

Adventisté sedmého dne již dlouho obhajují vegetariánskou stravu. Po zřízení School of Public Health 
(Školy veřejného zdraví) na univerzitě v Loma Lindě překonali odpor zdravotnické komunity ve 40. létech 
tím, že vypracovali klíčovou studii o přednostech vegetariánské stravy. Bylo potvrzeno, že vegetariánská 
strava obsahuje potřebné bílkoviny a další nezbytné živiny. 

Během minulých let se adventisté stali známí jako jedni z nejdéle žijících skupin lidí, které byly studo-
vány. V roce 2008 Dan Buettner, autor knihy Blue Zones (Modrá zóna), zeširoka popsal zdravotní zásady 
adventistů a jejich vliv na dlouhověkost i kvalitnější prožívání života. 

Ansel Oliver/ANN

Podle studie zveřejněné 
výzkumníky Univerzity 
Loma Linda, kterou zří-
dila církev adventistů, 
vegetariáni během 6leté-
ho výzkumu vykazovali  
o 12 % menší úmrtnost 
než lidé, kteří jedli maso.

Lid naděje, nebo Lid strachu?

Potravinářská aditiva
Pro výživu je nejdůležitější skladba potravy 

v celém komplexu, její složení, vhodnost pro da-
ného člověka, teprve pak je dobré vzít v úvahu pří-
padnou kontaminaci potravin mikroorganizmy  

a jejich toxiny, obsah přírodních toxických látek či 
chemické kontaminanty.

Do potravin se z různých důvodů přidávají růz-
né látky – potravinářská aditiva. Jsou označované 
mezinárodním symbolem „E“ a patří mezi ně různá  

„Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bez-
božnosti a světských vášní a žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění na-
děje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista…“ (Tt 2,11–13)

Na přání čtenářů se ještě jednou vracím k oblasti výživy a potravin, s doplněním o několik zcela prak-
tických poznatků.
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barviva, konzervační látky, antioxidanty, látky zvy-
šující chuť a vůni, náhradní sladidla apod. Jejich 
použití je v naší republice pod přísnou kontrolou. 
Mnohé z nich jsou látky přírodního původu a po- 
užití několika aditiv je mnohdy výhodnější, než 
když je uvedeno jen jedno silně působící. Často 
vzniká zbytečný odpor a až panická obava z jejich 
působení, přičemž vadí až ve větším množství a vět- 
ší riziko přinášejí například syntetická barviva, je-
jichž obsah na etiketě musí být také vyznačen.

Tuky
Rizikové jsou sušenky a oplatky s tukovou ná-

plní, kde se většinou používají tuky s nevhodným 
složením. Obecně jsou jako zdravé potraviny vní-
mány tyčinky müsli, které mají vyšší obsah vlákni-
ny a některé pozitivní složky. Tyto tyčinky s pole-
vami však mají také vysoký obsah energie a opět 
tuky nevhodného složení. 

Z olejů jsou nejvhodnější olivový (pro přímé po-
užití, zahřáním ztrácí své pro zdraví výhodné vlast-
nosti) a řepkový.

Většina masných výrobků má vysoký podíl soli 
a tuku a obsahuje také fosfáty, které mají nepříz-
nivý vliv na metabolizmus kostí. Pozor na maso 
„křehčené“ – obsahuje více vody (asi 80 %), aby 
se v něm fosfáty a sůl udržely. Ryby jsou výhod-
nější tučné mořské (nikoli pěstované v sádkách na 
farmách), ale smažením se jejich výživová hodno-
ta snižuje. Bílé maso nemusí být dietnější, kuřecí 
stehno může obsahovat 15–17 % tuku.

Cukry
Hnědý cukr není o mnoho lepší než cukr bílý, 

procento sacharózy je v něm stejné. U cukrovinek 
je možné obohacování různými vitaminy negativ-
ně vyváženo používáním syntetických barviv, je-
jich konzumace by měla být minimální. 

Přeceňován bývá přínos medu. Obsahuje 20 % 
vody a 80 % sacharidů – hlavně glukózu a fruktó-
zu, jen malé množství vitaminů, minerálních látek, 
vonných látek a enzymů. Nelze jej doporučit jako 
náhradní sladidlo u diabetiků! 

Ovoce a zelenina
Ovoce je energeticky vydatnější než zelenina; 

ta by měla v příjmu převažovat (optimální denní 
porce je 400 g ovoce a 600 g zeleniny).

Nápoje
Nevhodné jsou uměle doslazované, ale i přírod-

ní ovocnou šťávou slazené džusy a sladké nápoje.  
U kolových nápojů jsou problematické fosfáty. Li-
mitace konzumace alkoholu je stále platná.

Mléko a vejce
Mléko je doporučováno především u dětí. Mo-

hou mít plnotučné, v dospělosti je preferováno 
polotučné; vhodné jsou zakysané mléčné výrobky  
a tvarohy. Vejce kromě vitaminů A, B, D, E a K ob-
sahují karoteny, železo a navíc i fosfolipidy, jež pů-
sobí jako antagonisté cholesterolu. Dále obsahuje 
13 % bílkovin a 12 % polynenasycených mastných 
kyselin (tuk s obsahem omega-3 MK), pročež je 
nyní celkem doporučováno.

Ellen Whiteová a mléčné produkty
Sestra Whiteová především zdůrazňuje, že ve vě-

ci jídla nemůže být nikdo měřítkem pro druhého, 
a opakovaně v této oblasti varuje před extrémním 
přístupem. Zdůrazňuje střídmost ve všem, i v jíd-
le. Zatímco doporučuje vyřadit ze stravy maso, ne-
pít zrnkovou kávu a ruský čaj, k odřeknutí se mlé-
ka se staví velmi zdrženlivě. Jako špatné označuje 
konzumaci většího množství mléka s cukrem (jako  
vhodnější sladidlo uvádí med, což je z hlediska 
štěpení cukrů pochopitelné), ale výrazně se brání 
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z domova

adventisté z Čech vyzvaLi ke křesťanské odpovědnosti

odsoudit používání mléka, másla a vajec – někdy 
s odkazem, že k tomu ještě nenastal čas, a pokud to 
bude nutné, Pán to ukáže. 

Sama používala mléko do kaší i do těsta, vyzdvi-
hovala hodnotu vajec a ještě v roce 1903 napsala: 
„Máme dvě dojnice, používáme smetanu a všichni 
jsou spokojeni…“

Vážím si jejího díla i statečnosti odolávat opako-
vaným tlakům na kategorická posuzování a odsu-
zování, která se často stávají nám, pokud její texty 
vytrhneme z kontextu nebo je interpretujeme bez 
ohledu na dobové pozadí jejího díla. Vždyť ohled 
na dobové pozadí je nutno používat i při správné 
interpretaci Písma svatého.

Snad mohu jen dodat, že v roce 1994, když jsem 
s manželem navštívila Weimar v USA – místo, kde 
vznikl program NEW START –, vedoucí bratři 
jednoznačně pro aplikaci v podmínkách naší země 
doporučovali stravu lakto-ovo-vegetariánskou,  
a nikoli veganství (úplné vyřazení všech živočiš-
ných produktů). Toto doporučení je v souladu 
nejen s názory Ellen Whiteové, ale i se současným 
odborným názorem na možné typy vhodné výživy 
a vyjadřuje i principiální postoj církve (v životním 
stylu respektovat doporučení Bible, Ellen White-
ové a medicíny založené na důkazech). 

Žijeme v době, kdy je v potravě i v životním 
prostředí mnoho škodlivin, ale je nutné rozlišo-
vat mezi vlivy pro naše zdraví podstatnými a tím, 
co je okrajové. Je také velmi obtížné orientovat se 
v přemíře informací, často zkreslovaných z důvo-
dů obchodních či jiných zájmů (když je tolik to-
xinů, je nutno detoxifikovat a spirála s množstvím 
esoterických prvků se roztáčí). Křesťansky poctivé  
a čestné je zachovat si objektivní přístup i přesto, že 

některé spíše alternativní a méně doložené názory 
nám vyhovují.1

Naším úkolem není strašit, ale dávat naději
Mnozí žijí v trvalých obavách „co budeme jísti 

a co budeme píti“, přičemž zaměření pozornosti 
na jídlo nemusí být jen v tom směru, jak si co nej-
více pochutnat, ale i ve směru, jak se dopátrat té 
nejzdravější stravy bez éček…, a na to podstatné 
v životě už jaksi nezbývá.

Na závěr mi dovolte několik inspirativních bodů 
z pera pastoračního psychologa (Walter Rebell): 

Kritéria duševně zdravé víry
1) Zdravá víra přispívá k rozvoji osobnosti.
2) Podporuje harmonické vztahy s druhými  

lidmi.
3) Vyznačuje se otevřeností pro životní skuteč-

nosti.
4) Nevzbuzuje strach.
5) Uschopňuje k pluralitní toleranci.
6) Udržuje si postoj hledání.
7) Má individuálně rozdílnou míru tvůrčí síly.
8) Dává prostor pro humor a slavení.
Kéž bychom žili rozumně, spravedlivě, zbožně  

a radostně, abychom tak hlásali naději světu, ve 
kterém žijeme.

 1 Příkladem může být publikace „Doba jedová“, vydaná v roce 
2012 – než si ji půjdete koupit, podívejte se http://www.sysi-
fos.cz/index.php?id=vypis&sec=1353860988

Jana Krynská,  
lékařka, vedoucí oddělení zdraví  

v Českém sdružení

Mimořádná konference Českého sdružení vě-
novaná vztahu celosvětových církevních předpi-
sů a aktuální sborové praxe v Čechách vyzvala 
„k osobní odpovědnosti a zralosti s respektová-
ním individuálního prožívání vztahu jednotlivce  

s Pánem Bohem“. Delegáti ze sborů v Čechách se 
po společných modlitbách a skupinových disku-
zích naprostou většinou vyslovili pro ordinaci žen 
do duchovenské služby, výrazně citlivější péči círk-
ve o lidi diskriminované v rodinách s domácím  
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z domova

násilím, pro respekt ke kulturně od-
lišným způsobům chválení Boha, 
osobnější prožívání Bohem posvě-
ceného dne soboty a pro důslednější 
obranu církve proti extrémním akti-
vitám směřujícím k rozvracení sborů 
a ubližování lidem.

Jednání zahájil předseda Českého 
sdružení církve Pavel Zvolánek, kte-
rý citoval Žalm 133 o požehnání bratrské svorno-
sti a popřál přítomným „porozumění a smysl pro 
společný – nikoli jen pro individuální – prospěch 
a zájem“. Předseda Česko-Slovenské unie Mikuláš 
Pavlík se zamýšlel na téma ze 6. kapitoly Skutků 
apoštolů: „Když je církev citlivá na potřeby členů 
a sborů, zná priority, Bůh dává požehnání, které 
způsobuje růst.“ Pak se delegáti společně modlili 
o Boží vedení a inspiraci. Do pracovních skupin se 
přítomní rozdělili podle témat – Manželství, roz-
vod a opětovný sňatek; Svatby v církvi; Tanec, hud-
ba a postoje ke kultuře; Praktické zachovávání so-
boty; Pastorace a uplatňování kázně. Návrhy vzešlé 
z pracovních skupin následně projednávali delegáti 
ve společném plénu. 

Na návrh výboru sdružení přijala konference 
usnesení, že „podporuje ordinaci žen“ k duchoven-
ské službě a žádá o projednání této věci na konfe-
renci unie v příštím roce. Delegáti se vyslovili také 
pro možnost individuálního přístupu sborů k cír-
kevním svatbám „s ohledem na pastoraci a evange-
lizaci“. Zároveň účastníci vyzvali vedení sdružení, 
aby u teologů v církvi nechalo odborně prozkou-
mat a popsat aktuální teologii požehnání a vzklá-
dání rukou při svatebních i jiných obřadech. 

K tématu manželství, rozvodu a opětovného 
sňatku navrhli přítomní, aby za oprávněný důvod 
k rozvodu bylo považováno také psychické násilí, 
týrání nebo závislosti. V těchto případech by sbor 
měl velmi citlivě posuzovat možnost případných 
kázeňských řešení při uzavření opětovného sňatku. 

V oblasti vztahu církve ke kultuře přijala kon-
ference doporučení k tomuto tématu od teologů 
Jiřího Moskaly a Daniela Dudy v jejich společné 
práci Evangelium pro dnešek z roku 2002 vyzývající  
k účasti na kulturním životě společnosti a svobodné  

osobní zodpovědnosti. Pokud jde  
o hudbu a tanec, ztotožnila se kon-
ference adventistů z Čech s doporu-
čením Generální konference z roku 
2004 apelující na respekt k rozma-
nitosti a velké odlišnosti hudeb-
ních forem a nástrojů používaných  
k chválení Boha. Text kapitoly Cír-
kevního řádu „Zásady křesťanského 

života“ považuje konference za překonaný a navrhu-
je jej nahradit v duchu uvedeného česko-slovenské-
ho materiálu Evangelium pro dnešek.

Účastníci konference uložili vedení sdruže-
ní, aby nechalo zpracovat aktuální teologickou 
studii zaměřenou na smysl a význam biblického 
svatého dne soboty a jejího praktického prožívá-
ní. Doporučili, aby církev pokračovala v komuni-
kaci se státní správou, upozorňovala na specifika 
náboženského vyznání adventistů sedmého dne  
a žádala o konkrétní podporu a řešení v případech 
vysokoškolských přijímacích zkoušek a graduací, 
jež jsou organizovány v sobotu. Zároveň pro tyto 
případy doporučili jednotlivcům odvahu k osob-
ní zkušenosti s Bohem a jeho zastáním i podporu 
sboru – modlitební, morální i finanční. Vyzvali ta-
ké jednotlivá církevní oddělení a instituce, aby ne-
organizovaly služební setkání v sobotu. 

Konference také uložila představitelům sdruže-
ní, aby usilovali o nový překlad Církevního řádu 
(v originálu Church manual), a to pod přesnějším 
názvem „Církevní příručka“ nebo jiným podob-
ným a s opravami všech dalších chyb v překladu. 
Do 30. 6. 2014 má vedení sdružení zajistit zpraco-
vání „Manuálu sborové péče“ pro kazatele a další 
činovníky s důrazem na lepší a konsenzuálnější 
uplatňování církevního řádu v oblastech církevní 
kázně. Mezi důvody k uplatnění církevní kázně 
žádá konference zařadit také rozvracení sboru, 
záměrné ubližování členům církve nebo lidem 
mimo církev a pohoršlivé jednání, které přináší 
potupu církvi. Delegáti zároveň výboru sdružení 
uložili, aby hledal a do nového překladu prosazo-
val aktuálnější název pro sborový institut církevní 
kázně ve smyslu smírčího řízení. 

 (AIS, www.casd.cz)
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knižná evanjelizácia

Zrejme je nemožné v krátkom článku zosuma-
rizovať, ako sa až do súčasnosti formovala knižná 
evanjelizácia na Slovensku. V dnešných dňoch si 
pripomíname už 21 rokov pravidelnej a systema-
tickej práce KE v našej cirkvi, počas ktorých si 
tento druh služby vyskúšalo nemálo členov, kým 
sa vytvoril stabilný kolektív. Zmenila sa tiež spo-
ločnosť. Obdobie 90. rokov je nenávratne preč 
a dnes je oveľa ťažšie získať si dôveru ľudí. Zrejme 
to súvisí aj s množstvom podvodov, negatívnymi 
skúsenosťami a so sklamaniami. No spoločnosť 
je v súčasnosti aj rozumnejšia, má veľa otázok 
o knihách a službe, ktorú robíme, a každá na-
ša nepresnosť či nedôslednosť sa vracia v stra-
te zákazníka. Knižná evanjelizácia v 90. rokoch 
sa vyznačovala predovšetkým prácou „dom od 
domu“, kde boli našimi klientmi predovšetkým 
dôchodcovia, nezamestnaní a ženy na materskej 
dovolenke. Po čase sa naša služba rozšírila aj na 
ponúkanie kníh v inštitúciách. Pre nás všetkých 
to bola nová skúsenosť a nebolo jednoduché pri-
spôsobiť sa práci s úplne inými zákazníkmi. Dnes 
našu vzácnu literatúru ponúkame vo väčších 
a menších súkromných firmách a podnikoch,  
v štátnych organizáciách, v materských, základ-
ných a stredných školách, na farských úradoch 
všetkých denominácií, v zdravotníckych zaria-
deniach, knižniciach atď. Čas ukázal, že ísť tou-
to cestou bolo správne. Naša služba nadobudla 
iný rozmer. Namiesto jednorazových predajov 
si každý z nás postupne vybudoval klientelu, 
ku ktorej sa pravidelne vraciame – popri no-
vých návštevách. Ponúknuť duchovnú literatúru 
je často vhodné až na tretej či štvrtej návšteve. 
Vtedy sa už zo zákazníkov stávajú priatelia. Do-
siaľ bolo výsledkom množstvo krstov, a predo- 
všetkým v budúcnosti sa naplní zasľúbenie v po-
dobe rozhodnutí pre Pána.

To však nie je všetko. Denne sme svedkami to-
ho, ako naše knihy ľuďom pomáhajú a hlavne od-
búravajú predsudky voči našej cirkvi. Mnohým 

z nich neunikla neporovnateľne vyššia úroveň 
našich publikácií, o čom svedčia početné ocene-
nia a vyjadrenia vďaky práve z úst kupujúcich. 
Táto literatúra je ako soľ pôsobiaca v spoločnosti 
vo všetkých oblastiach potrieb našich spoluob-
čanov. Ako? Naše zdravotné knihy ukazujú na 
možnosť liečby a prevencie, výchovné radia uči-
teľom a rodičom, psychologické vyťaženým pod-
nikateľom a manželským párom, detské formujú 
deti a mládež a duchovné knihy vedú k pravde 
a večnému životu.

Žiaľ, svet ponúka napodobneniny. Zdravot-
né rady sú prepletené okultizmom, výchova ne-
správnymi princípmi, moderná psychológia učí 
riadiť sa vlastnými pocitmi, detské knihy sú plné 
príšer a čarodejníkov a duchovná literatúra vedie 
spoločnosť k falošným náukám. 

Ako kolektív knižných evanjelistov sme pre-
svedčení, že dnes je potrebné slúžiť práve takto. 
Priateľským, nenásilným spôsobom prostredníc-
tvom našich kníh pomáhať, odbúravať predsudky 
voči Cirkvi adventistov s. d. a prebúdzať duchov-
né potreby u ľudí okolo nás. 

Vďaka širokej ponuke kníh z nášho vydava-
teľstva sú na Slovensku otvorené možnosti osob-
nej služby pre každého člena cirkvi. Každý máme 
rodinu, známych, priateľov či kolegov. Možno sa 
kolega v práci práve rozvádza, známym sa naro-
dilo dieťa alebo niekto z rodiny je chorý. Každý 
z nás môže knihu PREDAŤ, DAROVAŤ alebo 
POŽIČAŤ.

Otázka znie, poznám knihy z vydavateľstva 
Advent-Orion? Mám ich doma a čítam ich? Pre 
porovnanie, koľko kupujem tlačovín s výlučne 
svetskou tematikou? Premýšľajme, nebude nás 
Pán brať na zodpovednosť, keď nevyužijeme tie-
to skvelé možnosti? Teraz je čas pracovať práve 
takýmto spôsobom. Alebo sa uzatvoríme? No 
môžeme si dovoliť ľahostajne pozorovať okolie 
a tešiť sa, že nám nehrozia situácie, ktoré preží-
vajú neveriaci? 

knižná evanjeLizácia na sLovensku v 21. storoČí
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aWrádio

Každý knižný evanjelista vám rád a ochotne 
poradí, ako vhodne predstaviť konkrétnu publi-
káciu. A viete, že knihy na takéto použitie môžete 
získať za výrazne nižšiu cenu? 

Naša skúsenosť je taká, že výsledkom malej 
ochoty z našej strany sú pripravené situácie od 
poslaných anjelov. Už 21 rokov to každodenne 

prežívame v teréne. Naučme sa premýšľať na ko-
lenách, komu a aká kniha by sa hodila. Naučme 
sa TAKTNE a VHODNE predstaviť knihy našim 
najbližším. Radosť potom bude na oboch stra-
nách.

Rastislav Špalek, 
knižný evanjelista 

archiv
Internetové AWrádio vzniklo v květnu roku 2004 a od té doby odvysílalo nespočet minut moderní du-

chovní hudby, ale také více než 600 hodin vlastní tvorby. Rovněž díky těmto faktorům má „awéerko“ přes 
70 tisíc vracejících se čtenářů webových stránek a více než 21 tisíc pravidelných posluchačů.

Ty nejúspěšnější pořady z vysílání AWrádia si můžete zakoupit na CD prostřednictvím internetové-
ho obchodu AWRstudia na adrese shop.awrstudio.cz. Kromě klasického archivu nabízíme také službu 
podscast, což je elektronický archiv pro zařízení systému Apple. Tento archiv v současné době obsahuje 
255 pořadů.

Novinkou posledních týdnů je zbrusu nový archiv přímo na webu rádia, který nabízí ty nejlepší po-
řady z historie vysílání AWrádia. Poslechnout si můžete například radionovelu Dědeček, příběh Bena 
Carsona Zlaté ruce nebo životopis Ann Petersové nazvaný Cheri – zázrak z ulice. Archiv naleznete na 
adrese www.awr.cz/archiv_poradu.

Parabola
AWrádio představilo v červnu nový pořad pastora Jindry Černohorského nazvaný Parabola. Název 

parabola pochází z řeckého slova „parabolé“, což znamená podobenství. A právě novozákonním podo-
benstvím se pořad věnuje. Každý týden je v archivu zveřejněna nová relace, která se podívá na biblické 
příběhy pohledem současného každodenního života. Cílem pořadu je vytvořit prostor pro ty, kteří chtějí 

diskutovat. Součástí pořadu jsou otázky, na základě kterých by 
se mělo v každém pořadu debatovat. Diskuzi povede náš inter-
netový pastor (a autor pořadu) Jindra Černohorský.

„Obrátit se na mě může v podstatě každý. Ať má otázky tý-
kající se duchovní roviny, anebo prožívá běžné životní problé-
my. Nejsem člověk, který má na všechno odpověď, ale mohu 
pomoci nasměrováním na někoho, kdo v danou chvíli pomoci 
může.“

Pořad Parabola si můžete vyslechnout na adrese:
 www.awr.cz/archiv_poradu/parabola.
Kontakt na Jindru Černohorského je: cernohorsky@awr.cz. 

aWrádio představuje novinky
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k zamyšlení

Tento příběh se odehrál v době putování Izraele 
do zaslíbené země. Po čtyřiceti letech jsou už téměř 
doma. Přesto stále nepochopili, že domov nedostá-
vají pro svou výjimečnost nebo svatost, ale z velké 
Boží milosti.

„Z hory Hóru táhli dál cestou k Rákosovému mo-
ři, aby obešli edómskou zemi. Avšak lid propadl na té 
cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Moj-
žíšovi: ,Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás na 
poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda! Tato 
nuzná strava se nám už protiví.‘

I poslal Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, 
takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Lid přišel k Moj-
žíšovi a přiznával: ,Zhřešili jsme, když jsme mluvili 
proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, 
aby nás těch hadů zbavil.‘ 

Mojžíš se tedy za lid modlil.
Hospodin Mojžíšovi řekl: ,Udělej si hada Ohniv-

ce a připevni ho na žerď. Když se na něj kterýkoli 
uštknutý podívá, zůstane naživu.‘

Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil 
ho na žerď. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl 
na hada bronzového, zůstal naživu. (Nu 21,4–9)

Sám to nezvládneš
Zkus se na chvíli ponořit do tohoto příběhu. Jsi 

žid, kterého právě kousl ohnivý had. Sedíš a pozo-
ruješ, jak rána rudne. Pak se otrava krve způsobená 
smrtelnou dávkou hadího jedu začne šířit dál. Vi-
díš, jak se temný pruh rozrůstá okolo žil vzhůru ke 
kolenu a pak stehnem ke kyčli.

Cítíš, jak ti srdce začíná tepat rychleji než ob-
vykle, nemůžeš popadnout dech a zrak ztrácí svou 
ostrost. Počítáš, kolik času ti ještě zbývá. Pohledem 
se loučíš se svými milými. Tak ses těšil do zaslíbe-
né země, a teď skončíš na této nehostinné poušti, 
kde tě za pár dnů v hrobě najdou hyeny a udělají 
si z tebe pořádnou hostinu, protože jim hadí jed 
neublíží.

Pomalu se smiřuješ se smrtí. Najednou slyšíš: 
„Lidé, poslouchejte! Mluvil jsem s Hospodinem. 
Nemusíte umřít. Bůh mi přikázal, abych udělal 

hada Ohnivce a připevnil ho na žerď. Slíbil, že 
kdo se na něho podívá, zůstane naživu. Tady je 
ten had. Udělal jsem ho. Pokud tě uštknul had, 
nemusíš umřít. Stačí jeden pohled!“

„Úžasná zpráva,“ říkáš si. Jenže tvé myšlení už je 
zasažené hadím jedem, a tak se stále nemůžeš roz-
hodnout.

Někdo vedle tebe říká: „To nemůže být pravda! 
Účinek jedu přece nezastaví pohled na nějakého 
hada z bronzu! I kdyby byl ten had ze zlata, ne-
mělo by to žádný význam. To si Mojžíš zase něco 
vymýšlí…“ 

Podíváš se tím směrem. Vidíš souseda, kterého 
ohnivý had uštknul chvíli před tebou. Pozoruješ, 
jak se ještě jednou pokusí nadechnout, ale už se 
mu to nepodaří. V jeho očích se objeví zvláštní ná-
dech smrti…

Vtom k tobě přisedá tvůj partner a prosí: „Zkus 
to! Mojžíš nám přece nikdy nelhal. Tak proč by lhal 
právě teď? Podívej se na toho hada. Prosím! Nechci 
žít bez tebe…“

Jeden pohled víry stačí
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Přibíhá sousedka, kterou také kousl had. Říká, 
že to funguje. Už se skoro nemohla hýbat, a tak jí 
pomohl manžel. Pozvedl ji a její hlavu natočil smě-
rem, kde jeden z kněží držel na vysoké tyči vztyče-
ného bronzového hada. 

„Vlastně jsem toho hada ani neviděla. Spíš jsem 
viděla, jak se od něho odráží slunce. Prosila jsem 
Boha, ať mi pomůže, i když už skoro nevidím. Stal 
se zázrak. Hospodin mi vrátil zrak i sílu a já jsem 
zase zdravá. Hospodin je mocný…“

Sedíš a snažíš se přemýšlet. Uvědomuješ si, že 
máš jen pár vteřin. Za chvíli už tvůj mozek přesta-
ne pracovat…

Jak se rozhodneš? Uvěříš Božímu slibu, který ti 
dává prostřednictvím Mojžíše? Uvěříš sousedce, 
která tvrdí, že ji ten pohled uzdravil? Nebo souse-
dovi, jehož kalný pohled říká, že hadí jed funguje 
bezpečně?

Stačí pohled víry?
„Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil 

ho na žerď. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl 
na hada bronzového, zůstal naživu…“ Ellen Whi-
teová v knize Na úsvitu dějin píše: „Mnozí z Izrael-
ců neviděli žádnou pomoc v opatření, které nebesa 
stanovila. Věděli, že bez Boží pomoci je jejich vlastní 
osud zpečetěn. Přesto pokračovali v nářku nad svou 
jistou smrtí, dokud jejich zrak nevyhasl. Přitom mo-
hli být okamžitě uzdraveni…“ (str. 203)

Podívej se, co řekl Ježíš těsně předtím, než vyslo-
vil „zlatý verš Bible“: „Jako Mojžíš vyvýšil hada na 
poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, 
kdo v něho věří, měl život věčný“ (J 3,14.15).

Právě na tento Ježíšův výrok navazuje Ellen Whi-
teová: „Vyvýšení bronzového hada mělo Izraelce na-
učit něčemu důležitému. Nemohli se sami zachránit 
před jedem ve svých ranách. Jedině Bůh byl schopen 
je uzdravit. Přesto museli prokázat svou víru v opat-
ření, které učinil Bůh. Aby žili, museli pohlédnout. 
Jejich víra se projevila pohledem na hada…“ (Na 
úsvitu dějin, str. 202)

Také se nacházíš na poušti. Je to poušť tohoto svě-
ta. Ze všech stran na tebe útočí ohniví hadi hříšných 
pokušení. Ďábel nabízí, že z tebe udělá toho nej-
šťastnějšího, nejspokojenějšího a nejbohatšího  

obyvatele planety. Stačí, když mu dovolíš, aby vzal 
tvůj život do svých rukou. Pak uvidíš zázraky a ne-
budeš věřit svým vlastním očím, co vše ti dá…

Další hadi útočí na tvou jistotu spasení. Zpo-
chybňují tvou víru ve Spasitele, který už zaplatil 
za tvé hříchy. Říkají ti: „To chceš věřit tomu, že je 
to tak snadné? Že stačí jen jeden pohled? To jsi tak 
naivní?“

Nejhorší na tom je, že ti tyto myšlenky nepod-
souvají ateisté, ale většinou někdo, kdo navštěvuje 
tvůj sbor. Může to být dlouholetý člen církve, který 
sám nevěří tomu, že bude v nebi. Proto se tě snaží 
připravit o tuto víru i o radost z toho, že máš ote-
vřené nebe. Závidí ti tvé štěstí, a tak se klidně spojí 
i s ďáblem, jen aby tě připravil o nebeskou radost.

Bible říká: „Mojžíš tedy udělal bronzového hada 
a připevnil ho na žerď. Jestliže někoho uštkl had  
a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu…“

Znám lidi, co dokážou z otázky spasení udělat 
hotovou vědu. Když spustí o tom, co vše je třeba 
udělat pro spasení, svedli by i vyvolené. Ellen Whi-
teová o nich píše: „Mnozí se prodírají bludišti filozo-
fie a hledají důvody, které nikdy nenajdou, zatímco 
odmítají svědectví, které Bůh laskavě poskytl. Bůh 
dává dostatek důkazů, na nichž můžeme postavit 
svou víru. Jestliže je nepřijmeme, naše mysl je pone-
chána v temnotě. Kdyby ti, kdo byli uštknuti hadem, 
přestali pochybovat a klást otázky, dříve než budou 
ochotni se podívat, nezahynuli by.

Naší povinností je pohlédnout. A pohled víry dává 
život.“ (Na úsvitu dějin, str. 203)

Satan se nám snaží zabránit v tom, abychom 
pohledem víry vzhlédli ke kříži Ježíše Krista. Říká 
nám, že to přece nemůže být tak jednoduché. 

Avšak podle Ježíše, podobně jako v případě 
bronzového hada, stačí jeden pohled víry.

Komu uvěříš?
Já chci vírou pohledět na Ježíše a jeho oběť. 
On sám mne přece ubezpečuje, že JEDEN PO-

HLED VÍRY STAČÍ.

Vlastimil Fürst, 
kazatel
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k zamyšlení

kdo má navrch?
Zvolna listuji encyklopedií světových dějin 

a snažím se porozumět změnám, které jednot-
livé epochy přinášely. Bráním se podlehnout 
pocitům člověka, který z jakéhosi pomyslného 
kopce, na kterém stojí, s pocitem určité nad-
řazenosti pohlíží na dávnou minulost. Někdy 
pro lidi z minulosti používám specifický název: 
„primitivové“. Neberu to jako urážku, ale jako 
konstatování faktu. Bezděčně myslím na vymo-
ženosti techniky, kterou dnes užíváme: auta, le-
tadla, rychlodráhy, počítače, televizi, internet  
a kdovíco dalšího.

Ta encyklopedie, kterou listuji, má spousty ob-
rázků, které dokumentují schopnosti a dovednosti 
tehdejších malířů, sochařů, řezbářů či kovotep-
ců. Prohlížím si obrazy a sochy z období italské 
renezance – Michelangelovu „Pietu“ a „Davida“.  
A hřebínek pýchy a nadřazenosti mi jaksi sklapnul. 
Nemusí to být zrovna ti nejslavnější umělci minu-
losti, a člověk si uvědomí, že současnost jim nesahá 
ani po kotníky.

Když to tedy není umění, pak je to technika, 
kterou naše doba všechny předcházející převyšuje. 
Co tehdejší lidé věděli o parním stroji, elektrické 
energii, o atomu… Splasklý hřebínek se začíná 
znovu zvedat. Na dalším obrázku encyklopedie 
je však zachycen velice starý diamant s nádherně 
vybroušenými fazetami a jiný drahokam s provr-
tanou dírkou. Člověk se neubrání myšlence, jak to 
mohli ti primitivní lidé z roku jedna dvě před Kris-
tem dokázat bez znalosti tvrdokovů a laserového 
paprsku. Vždyť o tom neměli ani tušení! Mám 
dojem, že naše pýcha a pocit nadřazenosti nad 
ostatními generacemi jsou naprosto nemístné. 

Proč však o tom hovořím? Opojeni vlastní mou-
drostí, někteří moderní lidé si kladou otázku: Jak 
chce jednou Bůh soudit lidi z tak rozdílných etap 
lidského poznání? Jak může srovnávat a posuzovat 
nesrovnatelné? Vždyť postavte vedle sebe dnešní-
ho vědce a nějakého křováka či primitiva z dáv-
nověku!

Je pravda, že dnešní akademicky nebo technic-
ky vzdělaný člověk s internetem disponuje obrov-
ským poznáním, ale lidé z dávné minulosti měli 
také něco, co dnešnímu člověku schází. Byla to 
trpělivost a čas. Je přece jedno, jestli dírku do dra-
hokamu prorazí laserový paprsek nebo nám ně-
jaká dosud neznámá primitivní technika spojená 
s nepředstavitelnou trpělivostí. Navíc, nejnovější 
studie historie vydávají svědectví o tom, že ti naši 
dávní předkové nebyli ani zdaleka tak primitivní, 
jak si je rádi představujeme.

Vraťme se však k myšlence zdánlivé nereálnos-
ti spravedlivého Božího soudu lidí všech generací. 
Máme-li pochopit tuto biblickou informaci o ko-
nečném soudu, je třeba si připomenout, že Boží 
soud bude soudit jiným metrem, jinými hodnota-
mi, než na jaké jsme si zvykli my. V sedmém stole-
tí před naším letopočtem, a to je již hodně dávno, 
připomněl Bůh skrze proroka Micheáše lidem svoji 
vůli. „Oznámil ti, člověče, co je dobré a co od tebe 
žádá Hospodin: Abys jednal spravedlivě, miloval 
milosrdenství a kráčel se svým Bohem v pokoře“ 
(Mi 6,8). O sto let později pak Bůh sděluje prostřed-
nictvím proroka Jeremjáše: „Tak praví Hospodin: 
‚Ať se mudrc nechlubí svou moudrostí ani hrdina 
svým hrdinstvím ani boháč svým bohatstvím. Kdo 
se chce chlubit, ať se chlubí tím, že mě zná a že mi 
rozumí, neboť já Hospodin prokazuji milosrden-
ství, právo i spravedlnost na zemi; ano, v tom mám 
zalíbení, praví Hospodin‘ “ (Jr 9,22.23).

Tiše a pokorně se ptám sám sebe: Přivedlo nás 
všechno to obrovské poznání a lidská moudrost 
našeho století k hlubšímu poznání milujícího ne-
beského Otce? Nestojí Bůh dosud před mnohými 
vzdělanci i prostými lidmi jako velká neznámá? 
Jako ono neznámé „X“ jejich životní rovnice?

Jiří Veselý, 
kazatel
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věděli jste, že…?

Věděli jste, že…?
Levité to neměLi Lehké

Nevím, jak vy, ale někdy při čtení Písma narazím 
na pasáže, kterými se jen těžko prokousávám. Zdají 
se mi pro moje „novodobé křesťanství“ jen málo po-
užitelné. Čím déle však Bibli čtu, tím více mě doslova 
fascinují některé předtím opomíjené detaily. Nedáv-
no jsem začala číst Bibli znovu od začátku. Dala jsem 
si předsevzetí, že nebudu přeskakovat žádné kapitoly 
jen proto, že jsou pro mě nezáživné nebo jim pořád 
dobře nerozumím. Také jsem zvolila jiný, nový pře-
klad – Slovo na cestu. Dočetla jsem se ke 4. Mojžíšo-
vě a zajímavá věc – čtení o úžasné organizovanosti 
levitů při jejich službě u svatostánku mě nadchlo.

Chtěla bych se s vámi o některé postřehy podělit. 
Kdo byli levité?
Toto označení získal kmen podle třetího z dva-

nácti synů izraelského patriarchy Jákoba. Těmi byli: 
1. RÚBEN (Hleďte syn), 2. ŠIMEÓN (Vyslyš Bůh),  
3. LÉVI (Přidružitel), 4. JUDA (Ten, kdo vzdává 
chválu), 5. DAN (Obhájce), 6. NEFTALÍ (Vybojo-
vaný), 7. GÁD (Štěstí), 8. AŠER (Blahoslav), 9. ISA- 
CHAR (Za mzdu najatý), 10. ZABULÓN (Zůstáva-
jící), 11. JOSEF (Přidej Bůh) a 12. BENJAMÍN (Syn 
pravice). 

Levité jsou tedy potomci Léviho. Tento název se 
používá pro celý kmen, obvykle ale bez Áronovy 
kněžské rodiny. (Áron byl syn Amráma a Jókebed 
z kmene Lévi, bratr Mojžíše a Miriam). Kmen Lévi 
tvořily tři rodiny podle Léviho synů Geršóna, Keha-
ta a Merarího. V pustině měla každá z těchto rodin 
přidělené místo blízko svatostánku. Áronská rodina 
Kehatovců tábořila před svatostánkem k východu, 
další Kehatovci tábořili na jižní straně, Geršónovci 
na západě a Meraríovci na severu (Nu 3). Práce le-
vitů spočívala ve stavění svatostánku, jeho skládá-
ní a nošení. Když byl čas pokračovat v cestě, Áron  
a jeho synové sňali oponu, která rozdělovala svaty-
ni, a přikryli truhlu svědectví, oltář a další posvát-
né příslušenství a náčiní. Kehatovci potom tyto věci 
nesli. Geršónovci přenášeli stanové látky, přikrytí, 
zástěny, závěsy nádvoří a stanové šňůry svatostánku,  

Meraríovci se starali o dílcové rámy, sloupy, zásuv-
né podstavce, stanové kolíky a šňůry kolem nádvo-
ří svatostánku (Nu 1,50; 3,25.26.30.31.36.37). Celá 
čtvrtá kapitola je hodně poučná. Vnímáte ten řád?

Když tyto informace čteme, to vše v pohodlném 
křesle, umíme si to představit v reálu?

Už od 36. kapitoly 2. Mojžíšovy čteme o budová-
ní svatyně – místa, které mělo být centrem uctívá-
ní a setkávání se s jediným pravým Bohem. Mojžíš 
dostal od Hospodina přesný popis, jak má svatostá-
nek vypadat. Udělali ho přesně podle Hospodino-
vých pokynů. 

Normálně jsem tyto kapitoly nikdy nečetla s nad-
šením. Protože ale jen v překladu Bible Slovo na 
cestu jsou použity novodobé váhové jednotky, až 
teď jsem si uvědomila, jakou váhu v tunách tento 
svatostánek měl, když ho přenášeli na nové místo. 
Jen váha použitých kovů je nepředstavitelná: 1 tuna 
zlata, 3,5 tuny stříbra, 2,5 tuny mědi (Ex 38,24–30). 
K tomu přičtěme váhu ostatních předmětů, které 
byly součástí svatostánku, a nemůžeme jinak, než si 
povzdechnout: No, neměli to ti levité lehké!

Replika starozákonní svatyně  
v národním parku Timna v Negevské poušti v Izraeli

Irena Perútková
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generace padesát plus…

Jak jsme se letos měli  
na horském hotelu Sůkenická 
Jako vždy – opět jsme plně obsadili celý ho-

tel. Spolu se 46 dospělými byla jedna třináctiletá 
vnučka a jedna dokonce tříletá. Od samého začát-
ku jsme vytvořili velmi dobrý kolektiv. Na rozdíl od 
minulých pobytů s námi byly více než tři čtvrtiny 
účastníků poprvé a mnozí se mezi sebou vůbec ne-
znali. A tak jsme se nejenom seznamovali, ale také 
navazovali nové vztahy a vzájemně se obohacovali.

Nejstarší mezi námi byl bratr Jan Gomola, který 
má už neuvěřitelných 97 roků (narodil se v roce 
1916). Své roky prožívá s nadhledem a nakažli-
vým optimizmem. Dalším v seznamu nejstarších 
byl bratr Gazda. Ten ve svých 90 letech využil naše 
společenství 50 plus již vícekrát. Případným příš-
tím účastníkům chci naopak připomenout, že me-
zi námi bylo i několik mladších padesáti let. Podle 
jejich vyjádření se mezi námi cítili dobře a plánují 
další účast. 

Účastníci každý den vytvářeli podle nálady  
a výkonnostních předpokladů zájmové skupiny. 
Někteří se rozhodli poznávat širší okolí našeho ho-
telu – včetně vodních ploch, ve kterých se osvěži-
li. Obdivoval jsem vitalitu manželů Slavíčkových, 
kteří každý den absolvovali neskutečné množství 
kilometrů, přestože bylo vražedné horko.

Oblíbeným místem pro trávení dopoledního 
času se stalo čtyři kilometry vzdálené Wellne-

ss Horal ve Velkých Karlovicích, kde 
jsme  u trojice termálních bazénů se 
slanou vodou, vyhřívanou až na 36 °C, 
našli vhodné zázemí pro další odpo-
činek. Za velmi příznivou cenu jsme 
toto místo navštěvovali od pondělí do 
čtvrtku a v probíhajícím tropickém 
týdnu nám to velmi usnadnilo pobyt. 

Cesty k procházkám vedly většinou 
pod korunami stromů, v příjemném 

vánku, a tak jsme si mohli dovolit také odpoled-
ní vycházky. Někteří využívali čas již před ranním 
cvičením a vyráželi v půl šesté do probouzejícího 
se dne.

Ve středu nás navštívila hudební skupina „Že-
náči“. Stejně jako v minulosti, opět sklidili velký 
úspěch. Čtvrtek večer jsme strávili u táborové-
ho ohně. Při něm jsme zpívali a vyprávěli životní 
zkušenosti, takže jsme se ani nemohli rozejít. So-
botu dopoledne jsme prožili ve společenských pro-
storách hotelu, odpoledne jsme si pod venkovním 
přístřeškem vyprávěli zkušenosti a děkovali za Boží 
přiznání.

Samozřejmě že jsme se každé ráno i večer schá-
zeli ke společnému zpěvu a k zamyšlení na téma 
„Jaký je Bůh a jaký je člověk“. Připomínali jsme 
si mnohé důvody, proč můžeme být spokojení  
a vděční, a to i v neklidné době, ve které se nachá- 
zíme.

Něco z Božího pokoje, který jsme po celý týden 
prožívali, se určitě přeneslo na velmi vstřícný per-
sonál hotelu. Prozradili nám, že se vždy na nás těší 
a dobu našeho pobytu sami pojmenovali „svatým 
týdnem“, časem odpočinutí. 

Všichni jsme projevili vděčnost za taková zasta-
vení a povzbuzení na cestě životem. Vyjádřili jsme 
to nejen sobotní sbírkou, ale i vnitřním rozhodnu-
tím lépe sloužit našemu Pánu a být užitečnější pro 
naše okolí. Za to se chceme nadále modlit, předně 
každý sám za sebe.

Michal Starý

 …
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oznámení

Vrbno pod Pradědem
Ve stejný den, v září před 5 lety, uzavřeli smlou-

vu s Pánem Ježíšem bratr Jaroslav Husták a sestra  
Anna Novotná. Oběma přejeme, aby prožívali  
plnou radost ve společenství Božího lidu a kladli se 
v každém okamžiku svého života do Božích rukou.

Pán Vám, naši milí, bohatě žehnej. 
Myslíme také na naše mladé bratry Radka Gry-

cze a Ondřeje Hoška, kteří v říjnu oslaví krásné 
25. výročí svého narození. Přejeme jim, aby zůsta-
li Pánu věrní, dělali radost své i Boží rodině a aby 
je Pán Bůh v jejich životech bohatě odměnil. 

Za sbor Vrbno pod Pradědem Helena Rusková 

Uherské Hradiště
V měsíci září a říjnu mají narozeniny naše milé 

sestry Alenka Budařová, Libuška Straková-Má-
selníková, Martina Rathouská, Marta Straková  
a bratři Radek Klempera a Ondra Jurkovský. Všem 
přejeme Boží požehnání a také, aby jim bylo v na-
šem sboru dobře.

Za sbor Oli Dědeček

Jindřichův Hradec 
Chtěli bychom také touto cestou popřát našim 

milým nejmladším dětem – Slávečkovi Horovi, 

který se narodil v březnu letošního roku, Barto-
lomějkovi Kounovi, který nás potěšil svým pří-
chodem na svět v měsíci květnu letošního roku,  
a Sebastienkovi Novotnému, který v červenci osla-
ví své první narozeniny. Máme z chlapečků vel-
kou radost a přejeme jim i jejich rodičům hodně 
zdravíčka, lásky, radosti a Božího požehnání. Totéž 
přejeme také malé vnučce Emily sestry Jolanky Ja-
vorové.

Srdečně Jana Vojáčková  
a celý sbor v Jindřichově Hradci

V Ústí nad Labem proběhly křty 
Chtěli bychom se s vámi podělit o radostnou 

zprávu, že jsme v Ústí nad Labem přivítali dne  
28. 6. 2013 do našich řad čtyři nové členky. 

Křty proběhly v ústecké modlitebně a doprová-
zela je velmi přátelská atmosféra. Tato atmosféra 
byla podpořena i přítomností mladých lidí, kteří 
nám před rokem přijeli do Ústí nad Labem pomoci 
s akcí Youth for Jesus a nyní s námi radostně křty 
sdíleli. 

Novým členkám přejeme hodně nových po-
znání a radostných zkušeností na cestě za Pánem 
Bohem.

Pavlína Linková

ohlédnutí a poděkování
Ve dnech od 16. do 23. 6. 2013 se uskutečnilo  

v Beskydech na chatě Sůkenická setkání generace 
50 plus pod vedením bratra Starého s manželkou. 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za podpo-
ru vedení církve a za péči, kterou věnuje starším 
členům církve touto formou. I když jsme teprve 
těsně v 50 plus, tak jsme si zde uvědomili, jak je 
důležité, aby se i starší členové církve mohli setká-
vat a cítit, že mají ve společenství církve své místo, 
že nejsou opomíjeni a že i svým dílem mohou při-
spět k rozvoji díla mezi veřejností. Poznali jsme, že 

každá věková skupina má své téma ke vzájemné-
mu sdílení a obohacení, a to velice pomáhá kaž-
dému z nás.

Díky organizaci a náplni programu se toto set-
kání stalo světlem i pro náhodné turisty, kteří do 
chaty zavítali, aby se občerstvili – a to nemluvě  
o personálu chaty. 

Na závěr bychom chtěli vyslovit slova uznání 
a poděkování bratru Starému a jeho manželce za 
možnost prožít tohoto velice pěkné setkání.

Za skupinku ze sboru Praha-Strašnice  
Zdeněk Jirásek
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Ponúkame ubytovanie pod Vysokými Tatrami v Kežmarku, Hradné Námestie 24. Cena na osobu/
noc: 1. 5. – 30. 9. – 4,- €; 1. 10. – 31. 3. – 6,- €, v zime do 5 osôb 7,- €. Kontakt: e-mail: fejkohazi@
inmail.sk, ďalšie info nájdete na http://kezmarok.casd.sk/?page_id=155, telefón: 00421(0)524 525 
957, mobil: 00421(0)908 986 907

SR 130801

Ponúkame ubytovanie v horskej chate na Donovaloch v oblasti Nízkych Tatier. Ideálne prostredie pre 
milovníkov horskej turistiky, cyklistiky a lyžovania. Kapacita chaty je 19 osôb, cena podľa sezóny od 
4 do 6 € osoba/noc. Viac info na http://bb.casd.sk/donovaly/index.htm 
Kontakt: Róbert Rusnák, 0905 991 757, e-mail: robo.rusnak@gmail.com

SR 130802

Ponúkame kvalitné ubytovanie v novovybudovanom zbore pod Vysokým Tatrami v meste Poprad.  
K dispozícii sú tri samostatné izby, dve kúpeľne s WC, spoločná kuchyňa a chodba. Celkove 9 miest na 
spanie + 2 prístelky. Cena za ubytovanie na osobu: 1–2 noci – 12 €, viac ako dve noci – 10 €, deti do 
troch rokov bez nároku na posteľ – zdarma, deti od 3 do 12 rokov – 50 % z ceny. V blízkosti turistic-
ké trasy, cyklistické chodníky, historické pamiatky a možnosť kúpania v termálnych vodách – Vrbov, 
Gánovce a Aqua City Poprad. 
Kontakt: Ján Cierbus, mobil: 0905 388 726, e-mail: jjcierbus@gmail.com

SR 130803

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 130804

Nabízíme ubytování pro rodinu nebo skupinu do 6–8 osob v rodinném domě, který je před rekon-
strukcí, v krásném prostředí Jeseníků – v Karlově pod Pradědem (7,5 km od nejvyšší hory Jeseníků 
Pradědu). V blízkosti domu je pizzerie, spousta restaurací, in-line dráha. 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 130805

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 130806

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 130807

Muž (34/175) hledá věřící dívku se zájmem o přírodu a historii. Tel.: 724 850 901
ČR 130808

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.

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.



Povodně
Práce v nakladatelství plyne klidným tempem. Čas od času zvlní hladinu tvůrčí 

zápas nad novou knihou, čas od času zajiskří kapky nápadů nebo se proud 
vody zdrží v hluboké tůni nesplnitelných termínů. Raději skončíme s poetickým 
líčením proudu času. V letošním červnu nám voda, tentokrát už ta skutečná, 
opravdová, připravila několik bezesných nocí a také spoustu práce navíc. 

V neděli 2. 6. 2013, po několika dnech deště, nás překvapilo rychlé stoupání 
hladiny vody ve Vltavě. Následující výzva k evakuaci sídla našeho nakladatelství 
byla již logickým důsledkem. Všichni, kteří v budově v Sedlci bydlí, museli ještě 
v neděli opustit své domovy. Voda stoupala, zaplavovala přístupovou silnici 
a bylo potřeba vypnout elektřinu a plyn v celé oblasti. Naše nakladatelství 
využívá kanceláře v prvním patře, takže byl předpoklad, že zůstanou v suchu. 
V nebezpečí byly hlavně sklepy a vše, co je v nich uskladněno, kotle pro 
vytápění celé budovy, knihy v příručním skladu v přízemí a také modlitebna 
sboru Praha-Sedlec. V roce 2002 bylo při povodních v prostorách přízemí přes 
2 m vody, a tak jsme měli obavy, kam se voda dostane při letošních záplavách. 

Nakladatelství i modlitebnu pomáhalo vyklízet mnoho sester a bratrů, 
ohrožené věci se vynášely do bezpečí. Následující dny povodní jsme s úzkostí 
sledovali, kam až voda stoupne a jak moc zasáhne budovu. Celá oblast byla 
uzavřena, hlídána policií, aby se předešlo rabování, bez energií a pitné vody. 
Každá kontrolní návštěva našeho ředitele Jendy Kubíka v nakladatelství byla 
pod policejní kontrolou, nejdříve na lodičce, později vlakem. 

Jak to tedy letos pro Advent-Orion a celou budovu dopadlo? V těchto dnech 
se již můžeme ohlédnout za pohnutými červnovými dny. Zatopena byla garáž, 
sklepy do výše cca 2,5 metru, ale modlitebna i další prostory přízemí zůstaly 
vodou nedotčeny. Vzpomínáme na ochotu odborné firmy, která pracovala od 
prvních chvil, jakmile to bylo možné – čerpali vodu, uklízeli bahno, čistili sklepy 
a další prostory. Vděčně vzpomínáme i na mladé dobrovolníky, kteří bez nároku 
na jakoukoli odměnu pomáhali s náročným úklidem. Díky úsilí všech, kteří se 
podíleli na odstranění škod, se nakladatelství během krátké doby mohlo vrátit 
k obvyklému pracovnímu rytmu.

Děkujeme. 
Kolektiv nakladatelství




