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Úvod 

Jistý bratr, kterého strašlivě mučila komunistická policie 
a který byl se mnou ve vězení na společné cele, mi vy
právěl tuto příhodu: 

Kdysi jsem viděl v cirkuse zajímavou scénu. Své umění 
se chystal předvést vrhač nožů. V aréně stála jeho žena, 
na hlavě hořící svíci. Z dálky trefil svíčku, aniž by ženě 
ublížil. 

Později jsem se jí zeptal: ,,Nebála jste se?" Odpověděla 
mi: ,,A proč? Vždyť mířil na svíčku, ne na mne." 

Myslel jsem na to, když mě mučili. Proč bych měl mít 
strach z mučitelů? Nebijí mne. Bijí moje tělo. Moje „já", 
moje skutečné bytí, je Kristus. Byl jsem posazen na ne
beských místech. Této mé pravé bytosti se nemohli dotk
nout. 

Prožil jsem léta nuceného exilu a v srdci jsem měl ob
razy takových hrdinů víry. Nyní, při návratu do vlasti, jsem 
našel téhož ducha v křesťanech se kterými jsem se setkal. 

Tuto knihu píšu proto, abych vám pomohl vystoupit 
do takových v{'in. 
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Prorok v přestrojení 

Po osmi letech v komunistických žalářích v Rumunsku 
jsem byl propuštěn, ale jen nakrátko. Neuspěl jsem ve 
zkoušce. Pro komunisty byla moje kázání po propuštění 
stejně špatná, jako ta před zatčením. Ukázalo se, že vymý
vání mozku, kterému jsem byl vystaven ve vězení, nebylo 
příliš účinné. V mé mysli stále sídlily „mylné" náboženské 
myšlenky. Existovalo jediné řešení - poslat mě zpátky do 
vězení, tentokrát na pětadvacet let, z nichž jsem si na
konec odseděl jen šest. Celkem jsem ve vězení strávil čtr
náct let. 

Kapitán Stanciu z rumunské tajné policie Securitate, 

který mě vyslýchal při mém druhém uvěznění, byl odpad
lý křesťan vychovaný v hluboce věřící rodině. Nyní posílal 
Boží děti do vězení, aby je usvědčil z omylu. Z jakéhosi 
neznámého důvodu byl ke mně laskavý. Riskoval vlastní 
svobodu, kdyby ho někdo uslyšel, jak mi prvního dne 
pošeptal: ,,Moji nadřízení udělali strašlivou chybu, když 

nařídili vaše zatčení. Původně jste byl neznámý pastor 
malého sboru. Potom jsme vás na osm let poslali do vě
zení a tím vás proslavili po celé zemi. Teď vás znají všich

ni křesťané v Rumunsku a v jejich očích jste hrdina. Další 

věznění vás proslaví i za hranicemi. Byla to chyba." 

Ačkoliv byl nepřítelem evangelia, pronesl proroctví, 
podobně jako nejvyšší kněz Kaifáš, když odsoudil Ježíše 
na smrt Oan 11,50). 

Když mě roku 1964 po čtrnácti letech v komunistických 
žalářích propustili, nesměl jsem se v církvi ani ukázat. 
Pastýřům sborů, kam jsem se snažil chodit do shromáždě
ní, komunisté vyhrožovali: ,,Wurrnbrand nesmí překročit 
váš práh - jinak uvidíte!" Nezbylo mi, než ze země odjet. 
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Odešel jsem se ženou Sabinou a synem Mihaiem v pro
sinci 1965. 

Pětadvacet let jsme byli nuceni být vystěhovalci. Celou 
tu dobu mi komunisté nepřestali ve svém tisku spílat jako 
úhlavnímu nepříteli, v zásadě proto, že odhaluji jejich prak
tiky a také kvůli mé misii do komunistického světa. Bůh 
mne použil k založení misie odhodlané šířit evangelium 

v zemích, kde panují ateistické diktatury, a k pomoci pro

následovaným. Napsal jsem knihy, které vyšly ve více než 
šedesáti jazycích. Déle než dvě desítky let cestuji a káži po 
celém světě ve službě této misie, která se rozšířila na všech
ny kontinenty. Opravdu jsem se stal známým v celém svě
tě. Proroctví kapitána Stancia se naplnilo. 

Návrat do Rumunska 

Vážím si obecenství s bratry a sestrami všech národností 
a vyznání, ale mé srdce nikdy nepřestalo toužit po ru
munské domovině, po zemi, kde jsem se dvakrát narodil. 

Patriotismus dnes není příliš v módě. Ježíš nás učil mi
lovat dokonce i naše nepřátele, ale jak bychom toho byli 

schopni, pokud nemilujeme především vlastní zemi? A tak 

na všech mých cestách bylo srdce tlukoucí v mé hrudi krvá
cejícím srdcem mé země a pronásledované církve. Zdálo 

se, že už nemám naději uvidět ji znovu, až teprve v nebi, 

kde dojde k velikému znovusjednocení. Přestože jsme už 

na této zemi necítili naději, žili jsme, moje žena i já, v naději 

proti naději a viděli její naplnění. Bůh svrhl Ceau�escovu 

krvavou diktaturu v několika dnech. On i jeho žena byli 
zabiti a já se konečně mohl vrátit do své milované země. 

Moje drahá žena Sabina a já jsme nastoupili do letadla 
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v Curychu. Nevěděli jsme, jestli nás do země vpustí. Pár 
dní před naším odjezdem se o návrat pokoušel rumunský 
král Michal I. s královnou Annou. Přestože je lidé, kterých 
se samozřejmě nikdo neptal, stále milují, komunisté jim 
nedovolili přijet. Byli zastaveni na letišti v Curychu. Nová 
rumunská vláda, předstíraně demokratická, zakázala králi 
a královně, chloubě rumunského národa, navštívit vlastní 
zemi, ve které byli pro komunisty nezvanými hosty. (Ru
munská vláda jim roku 1991 konečně vrátila občanství.) 
Nová vláda prezidenta Iliesca je téměř celá složená z ko
munistů - z .reformovaných" komunistů, rozumí se, ale 
přesto z komunistů. Ochočený vlk nepřestane být vlkem. 

Letuška nás vytrhla ze snění: .Prosíme, aby se přihlásil 
cestující Richard Wurmbrand." Sevřelo se mi srdce. Mysleli 
jsme si, že nás určitě vyzvou, abychom letadlo opustili. 

K našemu velkému překvapení a úlevě šlo o to, že 
nám neznámí přátelé, kteří se dozvěděli, že budeme ces
tovat tímto letadlem, poslali krabici čokoládových bonbo
nů a nádherný vzkaz jako povzbuzení. 

O nějaké dvě hodiny později jsme uslyšeli téměř ne
uvěřitelná slova: .Připoutejte se prosím, za okamžik při
staneme v Bukurešti." 

Má vnučka Amely jednou kdysi vysvětlila jméno to
hoto města takto: .Rumunsko je komunistická země. Když 
tě chytí s křesťanskou knihou (angl. BOOK), následuje 

zatčení (angl. ARREST)." 
Při našem přijezdu do Rumunska, přesně čtvrt století 

po našem odchodu, už toto vysvětlení neplatilo. Misie, ke 
které patřím, a mnohé další teď posílají přes hranice ná
kladní auta plná křesťanské literatury. Naše organizace 
dokonce zřídila v samotné Bukurešti velikou tiskárnu, kde 
chceme brzy tisknout Bible a ostatní literaturu. Tiskařské 
stroje stály mnoho peněz, které jsme neměli. V Německu 
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však zbankrotovaly tiskárny vládnoucí komunistické strany 
a stroje přišly do dražby. Získali jsme prvotřídní mašiny za 
poloviční cenu a navíc budou rumunské Bible tištěny na 
strojích, které tiskly ateistickou literaturu! 

Připravujeme také první křesťanské knihkupectví a půj
čovnu videokazet. 

Vidění andělů a Ježíše 

Konečně jsme byli v Rumunsku! Dojetím jsem políbil zemi. 
Později, po návratu do západní Evropy a Ameriky se 

mě mnozí ptali na situaci v Rumunsku. Celkovou situaci 
nedokážu popsat. Mohu jen říci, co jsem viděl. Pozorova
tel je součástí toho, co pozoruje. Krása je v očích toho, 
kdo se dívá. Má-li člověk dobré oko (Matouš 6,22), oko 
holubice (Píseň 1,15), uvidí věci jinak, než je vidí lidé, 
kteří se dívají jinýma očima. 

Když Petr a Jan uslyšeli zvěsti, že Ježíš byl vzkříšen, 
okamžitě běželi ke hrobu, vstoupili, uviděli obvazy, šátek 
a jinak nic. Potom odešli (Jan 20,7). O chvíli později na
hlédla do stejného hrobu Marie z Magdaly a uviděla dva 
anděly. Jak je možné, že je učedníci neviděli? Ale Marii 
z Magdaly nestačilo, že viděla anděly. Pomyslela si: ,,Kde 
jsou andělé, musí být ještě něco mnohem lepšího." Udě
lala jen to, že se ohlédla, ale uviděla Vzkříšeného. 

Jel jsem do Rumunska, abych viděl anděly a Ježíše. 
Jsou mou první láskou. Proč bych měl trávit čas s nižšími 
bytostmi? Viděl jsem andělské bytosti a Ježíše přebývat 

v životech jeho svatých. 
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Jediný smutek - nebýt svatým 

Od našeho odchodu z Rumunska uběhlo čtvrt století. 

Hlas nám našeptával: ,,Není lépe vzdát se naděje? Nejspíš 

si vás už nikdo nepamatuje." 

Sotva jsme mohli čekat takové zástupy lidí z blízkých 

i vzdálených měst, kteří nás přišli přivítat. Naše radost 

a úžas neznaly mezí. Ptvní člověk, se kterým jsem se setkal, 
byl můj bývalý spoluvězeň Nicolae Moldovanu z Armády 

Páně, rumunské obdoby Armády spásy, jen bez uniforem 

a dechových kapel. Byli jsme ve stejné cele starodávného 
vězení v Gherle. Tamní režim byl velice přísný. Občas do
zorci zařvali: .Všichni k zemi!" Bylo to v zimě. Neměli jsme 
svetry, natož kabáty. Na studené betonové podlaze nebylo 
ani trochu slámy pro zahřátí. 

Vězni proklínali krutost dozorců. Moldovanu však ne. 
Věřil, že je lépe chválit Boha, než proklínat komunisty. 

S okouzlujícím úsměvem na rtech říkával: ,,Zapomeňme 
na to, co je kolem. Zazpívám ti písničku, kterou jsem slo

žil, když jsem ležel na břiše." Byl to chvalozpěv plný ra

dosti, naděje a vděčnosti, který teď zpívají v mnoha ze

mích. 

Vzpomínám na pravoslavného kněze Ghiu�e, se kte

rým jsem byl ve vězení v Jilavě blízko Bukurešti. Celé 

vězení je pod zemí. Nad sklepními celami se pasou krávy. 

Byl jsem ve vězení osmým rokem. Za tu dobu jsem 

už přivykl všemu. Jednoho dne však přivedli celou sku

pinu nově příchozích, všichni byli pravoslavní kněží. Do

zorci občas zařvali: ,,Všichni popové nástup na chodbu!" 

a zbili je. 

Sedl jsem si vedle kněze Ghiu�e. kterého jsem znal 

ještě z doby, kdy jsme oba byli na svobodě. Chtěl jsem ho 
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utěšit. ,Jste smutný?" zeptal jsem se. Zvedl ke mně nád
herné oči a odpověděl: ,,Znám jen jediný smutek: nebýt 
svatým." 

Moldovanu byl stejný typ člověka. Přijmout od něj bra
trské políbení byla velká pocta! Necítil jsem se hoden roz
vázat mu tkaničky u bot. 

Svaté polibky 

Polibků, které jsem dostal na letišti, bylo mnoho. Věřím, 
že v Kristově církvi by měla mít políbení mnohem větší 
místo. Pavel napsal „Pozdravte jedni druhé svatým políbe
ním" (Římanům 16,16), nikoli chladným potřesením ruky. 
Ježíš sám touží po našem políbení. ,,Líbejte Syna," píše 
žalmista (Žalm 2,12). Nespokojí se s ničím menším. 

Jednou večer byl Ježíš v domě farizea jménem Šimon, 
který ho pozval na večeři. Na stole jistě byly nádherné 
květiny, vybraná jídla a vína. Ježíš na ně pohleděl a smut
ně řekl: ,,Přišel jsem do tvého domu, a ani jsi mně nepolí
bil." Toužil opravdově právě po tom. 

V Novém zákoně je v původním řeckém textu pro uctí
vání slovo proskuneo, což znamená uctivé políbení. Když 
byl Ježíš na zemi, bylo snadné ho políbit. Marie, jeho mat
ka, ho jistě políbila bezpočtukrát. Ale jak ho můžeme po
líbit nyní? Moje žena ode mne dostala víc polibků, když 
jsem byl ve vězení, než dostává nyní. Teď se často stane, 
že ji chci políbit, a v tu chvíli zazvoní telefon anebo už 
musím spěchat na shromáždění. Polibek však není ani tak 
dotyk dvou párů rtů, jako setkání dvou milujících srdcí. 
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Nedotčený ohněm 

A tak jsem dostal polibek od Constantina Caramana, který 
byl jedním z hlavních prostředru'ků mezi naší misií a pod
zemními sbory. Jeho prostřednictvím jsme mnohokrát po
mohli rodinám těch, kdo byli pronásledováni. 

Také on byl třikrát ve vězení. Stejně jako moje žena 
otročil na nucených pracích při stavbě kanálu mezi Duna
jem a Černým mořem. Kolik tam bylo krutosti! Jednoho 
vězně chytili při krádeži dvaceti cibulí, kterými si chtěl 
s ostatními přilepšit, aby se dalo polknout jídlo bez chuti -
oves vařený ve vodě, bez soli a tuku. Strážný mu dal na 
výběr: pětadvacet ran přes holá chodidla, anebo sníst ci
bule bez soli či chleba. Vybral si to druhé. Z nateklých očí 
mu tryskaly slzy, vypadal jako žába. Nakonec upadl do 
křečí. 

Jindy vedli zástup vězeňkyň z ubytoven do práce. Po 
cestě uviděly mršinu psa. Jedna z nich mu rozbila kame
nem hlavu a s ostatními se hladově pustily do jeho moz
ku. Tak veliký byl hlad po bílkovinách. 

V SSSR používali k tahání vozů naložených kamením 
koně. Vězni vybírali z jejich trusu červy a umyli si je. Opět, 
drahocenné bílkoviny. 

Hleděl jsem do zářící tváře Caramana, bývalého spolu
vězně z nucených prací. Na rtech měl vítězný, laskavý 
úsměv. Při pohledu na něj by člověk nikdy neřekl, čím si 
prošel. 

Ve starověkém Babylonu uvrhli tři židovské mládence 
do ohnivé pece za to, že se odmítali poklonit modle. Když 
se potom objevili, nebyli ani cítit kouřem. Stejně tomu 
bylo i s Caramanem a mnoha jinými bývalými vězni, se 
kterými jsem se setkal. 
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Usvědčený kapsář 

Byl tu také bratr X. Už bych ho po dvaceti pěti letech ne
poznal, kdyby mi nepřipomněl, kdo je: bývalý kapsář, se 
kterým jsem byl ve vězení. Získal jsem ho pro Krista v cele 
plné vězňů, když jsem kázal o Ježíšově lásce ke zlodějům. 

Ježíš měl daleko k tomu, aby jimi opovrhoval; naopak, 
šel tak daleko, že se přirovnal ke zloději, který přijde 

v noci, kdy ho obyvatelé domu nebudou čekat. Dokonce 

dává poctivým lidem zloděje za příklad. V Kázání na hoře 
chválí zloděje za to, že jsou jedni k druhým dobří. 

Dnes se smějeme při vzpomínce na to, jak jsem kdysi 
v cele usnul s botama na nohou a probudil se právě ve 

chvíli, kdy se mi je pokoušel vyzout! Tehdy jsem byl dojat 
jeho laskavostí, protože jsem předpokládal, že si přeje, 
aby se mi lépe spalo. Bylo tomu však právě naopak! Hrál 
o moje boty v kostky. Když vyhrál, velice se divil, že ho 
nehodlám uznat za jejich právoplatného majitele. 

Byl tu Vasile Rascol, kterého znám od dětství. I on byl 
ve vězení za šíření pašovaných Biblí. Nyní pracuje s námi 
a připravuje tiskárnu, kde se budou svobodně tisknout 
Bible i ostatní literatura. 

Moje děti v Rumunsku 

Nemohu popsat všechny, které jsem v zástupu viděl, ale 

musím říci alespoň pár slov o svých dětech. 

Všichni mí přátelé na Západě vědí že mám jednoho 
syna, Mihaie. Byl jediný, o kterém jsem mluvil a psal, pro
tože emigroval s námi. Není však mým jediným synem. 

(15) 



- - ----·-----·--------------------, 

Na letišti čekal také Sandu. Zůstal v Rumunsku a tak jsem 
se o něm nikdy nemohl zmínit, abych ho nepřivedl do 
nebezpečí. 

Před mnoha lety jsem pohřbil křesťanku, která měla 
dvě malé děti. Byla to velmi chudá vdova, a tak jsem vzal 
jednoho z nich k nám domů a on už nikdy neodešel. Stal 
se Mihaiovým bratrem. Protože byl adoptovaný, komu
nisté mu nedovolili, aby odešel s námi. Dnes je ženatý, 
setkal jsem se s jeho ženou Silvií a třemi dětmi. 

Obejmu! jsem svou vnučku Doinu, kterou jsem nikdy 
předtím neviděl. Je vdaná a dala mi moje první pravnou
če. Objal jsem také vnuka Richarda, pojmenovaného po 
mně. Richarda zatkli v posledních dnech Ceau$escovy 
vlády. Čekal, že ho zastřelí. V cele si pomyslel: "Patřím 
do rodiny Wurmbrandů. Vězení a pronásledování je na
ším osudem." Když ho vyvedli z cely, čekal, že jde na 
popravu. Namísto toho jej čekalo neuvěřitelné překva
pení. 

,,Zastřelili Ceau$esca," řekli mu. ,,Můžeš jít domů." 
Byla tu též Lenura. Jednou jsem seděl v kanceláři a ve

šla asi třináctiletá dívenka. Byla nesmělá, chudě oblečená, 
vyhublá a bledá. 

,Jste pastor Wurmbrand?" zeptala se. 
,,Ano." 
„Potom jste ode dneška můj otec. Můj otec alkoholik 

nás opustil. Matka si domu vodí muže, kteří mě bijí a pro
následují. Slyšela jsem, že jste dobrý člověk, a tak budu 
vaše dcera." 

Zavolal jsem z kuchyně svoji ženu. "Blahopřeji! Právě 
se ti narodilo dítě a bez porodních bolestí. Tady ji máš." 

Také ona zůstala u nás. Krátce poté, co mě v roce 1948 
komunisté unesli, vystrojila moje žena, Lenute nádhernou 
svatbu namísto bědování nad svým osudem. 
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Také ona byla na letišti s mužem Gheorghem a dcerou 
Comelií. 

Měli jsme dalších šest dětí, všichni byli váleční sirotci, 
které jsme přijali za vlastní, ačkoli za komunistů nebylo 
možné je zákonně adoptovat. V našem bytě se dvěma lož
nicemi bylo mnoho radosti a vzruchu. Nikdy jsme nemu
seli chodit za zábavou do cirkusu ani do kina. Měli jsme jí 
spoustu doma. 

Jednoho dne všech těchto šest dětí zahynulo. Říci za 
jakých okolností by znamenalo obvinit člověka, kterého 
bych nerad jmenoval. Hluboký zármutek je mi společní
kem už od dětství. Bůh mě naučil radovat se v proná
sledování. Je se mou i ve svobodném světě. Moje žena i já 
tu trpíme víc, než jsme kdy trpěli za nacistů a komunistů. 

Politika laskavých úsměvů 

Na letišti jsme všichni zpívali a Moldavanu nás doprovázel 
na harmoniku. Jsem si jist, že andělé se k radostnému shle
dání přidali také. Policejní důstojníci ze Securitate, obáva
né represivní komunistické organizace, stáli opodál. Jsou 
stále u moci a nosí stejné uniformy, ale ochromilo je po
vstání v prosinci 1989, které svrhlo jejich šéfa Ceau�esca. 

Když jsme dozpívali, byli oněmělí. Bratři Neureder a 
Wieser z naší německé misie, velcí přátelé Rumunska, kteří 
sem přijeli zvlášť kvůli této události, všechno zaznamenali 
na video. Mnozí ze zástupu šli s námi na důvěrnou schůz
ku v domě na Univerzitním náměstí. Z okna jsme viděli 
tisíce lidí, kteří ve dne v noci demonstrovali proti vládě. 

Univerzitní náměstí bylo prohlášeno za nekomunis
tickou zónu, která odmítala uznat vládu. Stály tu stany pro 
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asi dvacet lidí držících hladovku (jeden z nich už 36 dnO 
za demisi vlády. Někteří z demonstrantů, takřka většinou 
mladých lidí, zpívali píseň: ,,Radši být povaleč, než komu
nista." Píseň byla odpovědí předsedovi vlády, který je tak 
nazval. Na balkonu přednášeli vůdci opozice protikomu
nistické projevy. 

Odpor ke komunistům byl pochopitelný, nebylo však 
moudré udělat z něj politickou základnu. Komunistická 
strana měla čtyři miliony členů. Spolu se členy komunis
tické mládeže a nejbližšími příbuznými šlo celkem o deset 
milionů lidí, což je v zemi s pouhými dvaceti miliony oby
vatel velká část voličů. Vůdci opozice řadové komunisty 
zastrašovali, místo aby se je snažili získat na svou stranu. 
Komunisté si mysleli, že když se opozice dostane k moci, 
budou trpět. Nemoudrý antikomunismus zajistil úspěch 
komunistů ve volbách. 

Ježíš ví nejlépe, co je v oblasti politiky správné. Slova 
lásky k nepříteli poslouží lépe, než projevy nenávisti. Moh
lo být snadné získat srdce komunistů. Byli otřeseni úpad
kem své ideologie u národů východní Evropy. Byli sklíčení 
a stejně tak zklamaní. Egyptský president Sadat dosáhl po 
pěti krvavých válkách, které vedly na arabské straně k hro
zivým ztrátám na životech a půdě, několika dobrými slovy 
velkých ústupků od Izraele. 

Jsem pro politiku laskavých slov a přátelských úsměvů 
ve všech lidských vztazích. 

Hebrejské slovo pro „říci" je lesaper, pocházející ze 
slova saper, což znamená safír. ,,Říci" v hebrejštině zna
mená „dát drahokam". 

Měli bychom mluvit jedině tehdy, můžeme-li dát dra
hokam. Jestliže chceš druhého obohatit, máš-li pro něj 
drahokam, mluv. Pokud ne, je lépe nechat ústa zavřená. 
Kdyby se toto jednoduché hebrejské pravidlo dodržovalo, 
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nebyly by nesváry v rodinách, rozvody, politické rozkoly, 
spory v církvi ani mezi jednotlivci. 

Rozvracení komunismu evangeliem 

Komunisté napáchali v Rumunsku mnoho zla, většina z nich 
si to však neuvědomuje. Nevěděli o satanských kořenech 
komunismu, jež jsem ozřejmil v knize Marx - Prorok tem

noty (nakladatelství Marshall Pickering). Mnozí vstoupili do 
strany, aby měli lepší práci anebo vzdělání. Měli se setkat 
spíše se soucitem, namísto toho se vlivem zlých postojů 
zatvrdili. 

Komunistickému prezidentovi Iliescovi nakonec došla 
s demonstranty na Univerzitním náměstí trpělivost. Jed
noho dne jich nechal přes tisíc zatknout, mnozí byli za
střeleni a zraněni. 

Jak je možné, že se komunismus rozpadá, že i když 
ještě neprohrál válku (Čína, Kuba, Severní Korea, Viet
nam - zhruba pětina lidstva - jsou stále pod komunistic
kou vládou jedné strany), prohrál už některé z rozho
dujících bitev? 

Politici léta věřili, že komunismus může být poražen 
jedině hrozbou jaderných zbraní. Utratili miliardy a mi
liardy dolarů na jejich výrobu a teď musí utratit další mi
liardy, aby se nepotřebných zbraní zbavili. Jiní věřili, že je 
třeba komunismus přijmout a smířit se s ním jako se sku
tečností, kterou nelze změnit. Heslem bylo slovo uvolňo

vání napětí. 

Rumunský diktátor Ceau�escu byl vlk samotář. Podob
ně jako Tito si hrál na komunistu stojícího stranou, ve 
sporech s Moskvou a přátelský k Západu. U britského 
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dvora mu dokonce propůjčili titul. Byl to však stejný ko
munista jako jiní diktátoři, jen jiného druhu. Jsou různé 
druhy tyranů, stejně jako různé druhy vlků, ale v základě 
mají všichni stejné vlastnosti. 

Antikomunistické zbrojení ani nadbíhání komunistům 
nepomohlo. 

Ve všech svých spisech i promluvách jsem zastával jiný 
názor: .Komunismus prosakuje do svobodného světa a roz
vrací ho. Rozvracejme komunistický svět evangeliem. Zís
kejme je láskou. Kristus nás učil nenávidět hřích, ale milo
vat hříšníka. Přinesme jim třeba tajnými způsoby, bude-li 
to nutné, Boží slovo. Vychovejme armádu válečníků bojují
cích modlitbou." 

Spojenectví s anděly 

Řekl jsem dále, že bychom měli přemýšlet o tajemství ži
dovského národa. Byl nepočetný ale musel bojovat o svoji 
existenci se silnými protivníky. Nakonec si je všechny 
podrobil. Dnešní Izrael čelí nepřátelství stovek milionů 
Arabů, kteří nebudou o nic úspěšnější, než mocní Říma
né, inkvizice či nacisté. 

Židé tvoří tři procenta obyvatel Spojených států. Je 
mezi nimi 25 procent amerických milionářů, ale stejně to
lik revolucionářů. Hrají obrovskou roli ve vědě a umění. 
Židé tvoří značnou část držitelů Nobelovy ceny. Izraelský 
národ, přestože je jedním z nejmenších, se každý den ob
jevuje v titulcích. Třetina světa se probouzí z děsivé mrá
koty, ve které hrál zásadní roli Žid - Karel Marx. 

V čem spočívá tajemství jedinečnosti židovského náro
da? Člověk by řekl, že je to Boží vůle, a je to pravda. 
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V židovských dějinách však došlo k jedné události, která 
tuto vůli dobře ukazuje. 

Jákob, praotec mého lidu (sám jsem Žid), bojoval s andě
lem a zvítězil (1 Moj. 32,28). Kolonie mravenců, která má 
na své straně jediného člověka, je v boji s ostatními mra
venci nepřemožitelná. Několik kroků člověka může nepří
tele zničit. Stejně tak se jediný člověk, národ či církev, 
mají-li na své straně anděla, nakonec ukáží jako nepře
možitelní. 

Každý z nás má anděla strážného. Jak mohou jít dva 
spolu, jestliže se nedohodli (Amos 3,3)? Jeden z největších 
zážitků mého života bylo poznat svého anděla. Mnoho křes
ťanů spolupracovalo se svými anděly na porážce komunis
mu. Učte se od nich a jednejte stejně! Někde jsou andělé 
vypodobněni s křídly. Jsou nutná pro komunikaci mezi lid
mi a vzdáleným Bohem. Ale tam, kde je Bůh blíž, nejsou 
křídla zapotřebí. V Jákobově vidění stačilo, že andělé měli 
žebřík (1 Moj. 28,12). Někteří nepotřebují ani žebřík. Anděl 
Páně je kolem nich (Žalm 34,8). Je jim k dispozici. 

Křesťanská misie do komunistického světa (původní ná
zev Hlasu mučedníků) a podobné organizace, které se 
řídily jejím příkladem, tvrdě pracovaly v duchovní i prak
tické oblasti. Andělé byli na naší straně. Naše modlitby 
byly přičteny k modlitbám a obětem bezpočtu mučední
ků. A tak se stalo, že hradby komunismu padly. 

Jak začala revoluce 

Jeden z mnoha rumunských biskupů, kteří se stali komu
nistickými loutkami, přeložil reformovaného pastora To
kese z Temešváru za to, že věrně kázal. Když ho měli 
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vystěhovat z domova a sboru, shromáždil se kolem jeho 
domu zástup křesťanů všech denominací a rozličných ná
rodností a bránil ho před policií. Demonstrantů přibývalo. 
Když se vydali na pochod do centra města, byla povolána 
armáda, aby je zastavila. Vojáci začali střílet, mnoho lidí 
bylo zabito či zraněno. Na schodech katedrály se shro
máždily malé děti a začaly zpívat chvalozpěvy. Jednotka 
znovu vystřelila a několik dětí zemřelo. Ostatní hledaly 
bezpečí v katedrále, kterou však bezcitný kněz zamkl. 

Potom se stalo něco úžasného. Celý zástup místo boje 
s vojskem najednou poklekl a lidé se začali modlit. To 
bylo na vojáky příliš. Odmítli dál střílet. Mezitím se sešlo 
celé město. Pastor Dugulescu využil příležitosti a promlu
vil ke všem z balkonu opery. Četla se báseň Constantina 
Ioanida "Bůh je". Zástup volal: ,,Bůh je!". Rozdávaly se 
letáčky s jejím textem. Ti, kdo znali melodii, začali zpívat 
píseň na slova básně. Brzy se přidaly tisícovky lidí a zpí
valy ji znovu a znovu. Stala se z ní píseň revoluce. 

Jednoho dne jsme šli s naším synem Mihaiem, tehdy 
mu bylo asi pět let, parkem. Zastavil se u muže, který si 
na lavičce četl. 

"Co to čtete?" zeptal se s dětskou prostotou. 
"Román." 
"Měl byste raději číst Bibli," řekl Mihai, "protože když 

ji neposlechnete, přijdete do pekla." 
"Co to povídáš?" podivil se neznámý. 
„Vidíte toho vysokého pána s tou malou paní, co jdou 

za mnou? To jsou moji rodiče. Zeptejte se jich a všechno 
vám řeknou. Je to moc důležité." 

Muže to začalo zajímat a skutečně se zeptal. Ukázalo 
se, že byl členem agresivní protižidovské organizace. Ob
rátil se díky svědectví Mihaie, malého židovského chlapce 
a stal se jedním z nejlepších básníků mezi rumunskými 
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křesťany. Byla to jeho píseň, která se stala hymnou revo
luce. 

Když se rozneslo, že v Temešváru zabili nevinné lidi 
(proslýchalo se, že jich jsou tisíce), propukly spontánně 
demonstrace i na dalších místech. Třináct dětí, z nichž 
nejstaršímu bylo čtrnáct, vytvořilo svými těly hradbu proti 
oddílu státní policie, který mohl postoupit jedině kdyby je 
pozabíjel. Děti klečely na zemi a volaly: "Prosíme, nezabí
jejte nás!" Policie nebrala žádné ohledy. Když první z dětí 
padlo, ostatní neutekly, ale zůstaly klečet se vztaženýma 
rukama. V lásce a dětské důvěře vůči vrahům prosily: "Ne
zabíjejte nás!" 

Na místě, kde děti zahynuly, dnes stojí kříž. 
V Rumunsku se zrodila legenda. Říká, že revoluci začali 

andělé. Sestoupili s nebe, vstoupili do srdcí dětí a dali jim 
svatou odvahu dobrých andělů, kteří porazili satanovy zá
stupy na nebi. Mučednictví těchto dětí přineslo vítězství 
neozbrojených lidí nad armádou. Proti obyvatelům byly 
povolány tanky a oddíly, ale marně. Vojáci měli diktátora 
po krk stejně jako lidé. V Sibini vysadili na tanky dva pra
voslavné kněze. Ti všechny požádali, aby poklekli k mod
litbě. Tisíce demonstrantů, včetně vojáků a důstojníků, tedy 
poklekly a ti, kdo si modlitbu ještě pamatovali, modlili se 
společně "Otče náš". Vojáci se objímali s ostatními lidmi. 
Povstání už nebylo možné potlačit. 

Komunisté se navzájem nenávidí 

Ve stejnou dobu se v hlavním městě odehrávalo dějství 
podle jiného scénáře. 

Komunisté mají náboženství nenávisti. Nejen, že ne-
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návidí kapitalisty, křesťany a Židy, ale také sebe navzájem. 
Stalin nechal popravit téměř všechny své soudruhy v ústřed
ním výboru Komunistické strany SSSR. V Číně byl umučen 
prezident komunistické republiky Liou Šao-Čchi svým sou
druhem Mao-Ce-Tungem. V Rumunsku byl Lucrefiu Pat
ra�canu, komunista, který svou stranu dovedl k moci, za
vražděn vlastní tajnou policií. 

A tak se stalo, že se Ceau�escovi soudruzi Iliescu, Ro
man a další, páchající tytéž špinavosti, spikli proti němu, 
aby ho svrhli. Povstání v okresních městech pro ně bylo 
potřebnou jiskrou. Chystali se zatknout Ceau�esca, který 
se právě vrátil z Íránu a měl pronést řeč na balkoně v cent
ru Bukurešti. 

Když mluvil, začali Iliescovi muži v tajné policii namís
to obvyklých ovací (ty byly povinné) projevovat nesou
hlas. Nikdo jiný by si to nedovolil. Davu to však stačilo 
jako signál. Už dávno ho toužili vypískat. Křik proti Ceau
�escovi byl stále hlasitější. Ten vycítil nebezpečí a uprch
nu! helikoptérou. Na útěku pak přesedl do auta, ale to se 
porouchalo. Zastavil tedy jiné. Důstojník bezpečnosti, kte
rý ho doprovázel i Ceau�escova žena vytáhli revolvery 
a dali řidiči, který byl shodou okolností křesťan, pokyny, 
kudy má jet. 

Předstíral, že má vybitý akumulátor a zastavil právě na 
místě, kde mohli muži svého vůdce zajmout. Ceau�esca 
a jeho ženu Elenu nejprve předvedli v televizi a potom je 
zabili. Několik jeho spojenců bylo zatčeno. Rumunsko teď 
má novou vládu, ta je však složená (v době, kdy píšu) 
téměř výlučně z bývalých komunistických vůdců škole
ných od mládí v marxismu. 

Bible vypráví příběh odchodu Židů z otroctví. Šli za 
Mojžíšem, ale při první příležitosti si udělali zlaté tele, aby 
se mu klaněli a uctívali je, tak jak to viděli u Egypťanů. 
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Opustili Egypt, ale Egypt neopustil je. Modlářské zvyky, 
které se naučili jako otroci v pohanské zemi, zůstávaly 
v židovské mysli po staletí. 

Nová rumunská vláda, stejně jako ta stará, střílí do ne
vinných a zavírá je do vězení. Ceau(>escu může mít ze 
svého následovníka radost. 

Sbor, ktetý jsem založil 

V neděli jsem měl své první shromáždění v baptistickém 
sboru v ulici Valaoriho v Bukurešti. V jistém smyslu jsem 
jeho zakladatel. Komunisté nebyli první, kdo v Rumun
sku pronásledoval evangelikály. V roce 1940 se dostala 
k moci pravicová, fanaticky pravoslavná Železná garda. 
Nejprve zakázali shromáždění baptistů, adventistů, letnič
ních a bratrských církví, načež uzavřeli všechny jejich bu
dovy. Potom se maršál Antonescu zbavil Železné gardy, 
ustanovil vlastní diktaturu a znovu zrušil náboženskou 
svobodu. Nezůstal otevřený jediný rumunsky mluvicí 
evangelikální sbor. Stovky evangelikálních křesťanů šly 
do vězení až na dvacet let. V pravoslavné církvi mělo 
pronásledování silnou podporu. V Rumunsku nikdy ne
proběhla reformace. Pravoslavná církev je stále stejně au
toritářská jako katolická církev před druhým vatikánským 
koncilem. 

Všechny luteránské sbory měly svobodu kromě naše
ho, jelikož většina lidí ve sboru byli, stejně jako já, Židé. 
Vláda byla ostře protižidovská a luterský biskup Stadel 
nejevil snahu nás bránit. Proslavil se kázáním, ve kterém 
prohlásil: "Lidstvo mělo tři génie: Krista, Beethovena a Hit
lera. Troufám si tvrdit, že Kristus je větší než Hitler." 
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Scházeli jsme se tedy tajně stejně jako baptisté a ostatní 

evangelikálové. 
Koncem války se našemu příteli, švédskému velvy

slanci van Reuterswardenovi podařilo získat pro nás po

volení ke shromažďování. Za jediný den jsme z našeho 

bytu vystěhovali nábytek a udělali z něj sbor. Jakmile se 

o tom lidé dozvěděli, začaly na naše shromáždění přichá

zet stovky bratří ze všech zakázaných denominací, takže 

jsme museli mít pět shromáždění denně. Byli jsme tedy 

jediný rumunsky mluvící evangelikální sbor. 
Když nacisté prohráli válku, měl můj původní sbor 

znovu náboženskou svobodu a dostal zpět svoji starou 
budovu. Ti, kdo k nám domů chodili na shromáždění, 

vytvořili baptistický sbor. Z něj se později stal sbor ve 
Valaoriho ulici. Jeho baptistický pastor Talo� je tedy v jis
tém smyslu mým následovníkem. 

Mnozí z těch, kdo si mě přišli poslechnout, mě osobně 

znali už z dřívějška. Ostatní o mně slyšeli, znali mé knihy, 
můj příběh. Nebyl jsem pro ně pouhý smrtelník, ale ztě
lesněná legenda, za léta zidealizovaná do té míry, že pře

stala odpovídat skutečnosti. Jen s obtížemi jsem je pře

svědčoval, že nejsem legendární hrdina, za jakého mě 

mají, ale obyčejný člověk. 

Wurmbrandova země 

V Rumunsku koloval vtip: diktátor Ceau$escu zastaví na 

okresní silnici kvůli malé závadě na autu. Nedaleko něj 

stařenka namáhavě okopává půdu a Ceau$escu se jí ze

ptá, jak se vede. Ona mu vypráví, jak je to těžké, a pak se 

zeptá: ,,A kdo jsi ty?" Užaslý, že ho nepoznala, jí řekne: 
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„Čtěte noviny! Dívejte se na televizi! Řeknou vám, kdo 
jsem. To jsem já, ten ,geniální vůdce', ,vyvolený hrdina', 
,karpatský génius'. To já přináším do této země pravdu, 
světlo a lásku." 

Stařenka nadšeně volá na svého muže, který pracuje 
opodál: ,,Rychle sem pojď, Ioane, přijel bratr Wurmbrand!" 

Jeden americký křesťan napsal knihu o Rumunsku a na
zval ji Wurmbrandova země. Rozptýlil jsem pověst legen
dy, mluvil jsem jako obyčejný člověk v jednom sboru za 
druhém a srdce mi přetékalo láskou a radostí. 

Co jsem já? 

Jednoho večera jsem byl ve sboru v Popa-Rusu, kde 
jsem byl za nacistů tajně ustanoven diakonem. Tehdy bylo 
nepředstavitelné, aby Židovi svěřili úřad v církvi. Byl to 
však německy mluvící sbor a rumunští fašisté se jej neod
vážili zavřít. 

Svěcení proběhlo v největší tajnosti. Byli tu jen dva 
lidé, kteří na mě vzkládali ruce, a dva svědci. Dveře byly 
zamčené. Němečtí bratři Fleischer a Strobel se neohlíželi 
na to, že venku zuří bouře antisemitismu. 

Byl to sbor, ve kterém jsem později poprvé křtil - Žida, 
který nerozuměl ani slovo rumunsky. Při shromážděních 
četl Nový Zákon v ruštině a nechal mě, ať mluvím. Než jsem 
ho pokřtil, řekl jsem mu: ,,Nemohu tě pokřtít jen tak. Nesu 
za to zodpovědnost. Musím zjistit, co ses naučil z Písma. Vy
ber si nějaký verš, který mi přečteš, a vysvětlíš mi ho." 

Otevřel Bibli ve 2. Kor. 12,11, kde Pavel píše: ,,Nic ne
jsem," zavřel knihu a zeptal se: ,Jestli Pavel nebyl nic, tak 
co jsi ty?" 

Poděkoval jsem mu. Znal Písmo lépe než já. 
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Hrdinka víry 

Po pobytu v Bukurešti jsem cestoval od města k městu. 
Všude jsme viděli zázraky socialismu. Kde byla dřív auta 
a nákladní vozy, jezdili teď lidé s koňmi. Výlohy obchodů 
zely prázdnotou. Lidé stály hodiny ve frontách na rajčata, 
zelí, mléko. Mnoho věcí bylo na přídělové lístky. Člověk 
měl jednou za dva měsíce nárok na kilogram masa. Ulice 
a domy byly spoře osvětlené. 

V každém městě jsem se setkal s velkými i malými 
hrdiny víry, stejně jako se zbabělci i s vyloženými zrádci. 
Jedním z hrdinů, kteří s námi cestovali na některá místa, 
byla doktorka Margareta Pescarová. 

Psal se rok 1950. Byl jsem na pokraji smrti ve vězeňské 
nemocnici v Tárgu-Ocna. Komunisté zdědili po opovrho
vaných kapitalistech představu, že každé vězení má mít 
nemocnici a svého doktora. Doktorům však řekli: ,,Musíte 
vězně léčit jako veterináři. Dejte jim léky a péči, kterou 
byste dali mezkům a koním, aby mohli pracovat jako otro-
ci. Nebudou-li k uzdravení, nechejte je zemřít." 

V takových věznicích jsme poznali dva druhy lékařů. 
Někteří, a byly mezi nimi i mladé ženy, asistovali při mu
čení a žertovali s mučiteli. Doktor občas změřil vězni puls 
a řekl: ,,Teď ho nechte chvíli odpočinout." Během pauzy 
se lékař - či spíše lékařka - bavila s policejním důstojní
kem a potom řekla: .Můžete znovu začít, ale pozor, ne
bijte ho v oblasti srdce. Mohl by brzy zemřít a nic z něj 
nedostanete." 

Byli však i jiní, kteří brali vážně své poslání chránit 
život. Mezi nimi vynikala Margareta Pescarová, křesťanka, 
která do vězení pašovala léky. Doktory, stejně jako ostat
ní, při vstupu prohlíželi, ale Margareta byla znovu a znovu 
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úspěšná. Takovým způsobem zachránila mnoho životů, 

včetně mého. 

Když přistihli doktora, že něco pašuje, surově ho zbili 
a uvěznili na mnoho let. Bylo to značně riskantní. 

Doktorka Pescarová se spojila s mou rodinou a přáteli. 
Postarala se mi a mým prostřednictvím také ostatním 
o streptomycin, zázračný lék na tuberkulózu, která byla 

ve vězení rozšířená. 

Zabránila orgiím krutosti 

Udělala však víc než to. Ve věznicích v Pite�ti, Suceavě 

a na stavbě Kanálu začali komunisté s takzvanou "pře
výchovou" vězňů. Některým z nich naslibovali svobodu, 

když budou bít a mučit své spoluvězně a přinutí je k do
znání k protistátním činům, které při vyšetřování zamlčeli. 

Vězni se také museli zříci všeho svého přesvědčení, poli

tického i náboženského, pro které byli uvězněni. Museli 
slíbit naprostou věrnost komunismu. 

Každá metoda, jež přinese výsledky, byla přípustná: 
kruté bití do chodidel či genitálií, vyrážení zubů, nucení 

vězňů pozřít výkaly či moč, nemožnost se vyspat, dojít si 

na záchod, cokoli ponižujícího. 

Z lidí se měly stát hromádky strachu, nic jiného. U vět

šiny z nich komunisté uspěli. Když byli vězni nuceni bě

hat po schodech nahoru a dolů, pobízeni holemi a biči, 

běželi všichni jako o život, který sice visel na vlásku, ale 

na ničem jiném v tu chvíli nezáleželo. Jen málokdo se 

nepoddal. Někteří při mučení zemřeli. Kápa, kterým ne

stačilo pouhé zabíjení, na mrtvoly ještě močili. 
Vězeň měl dovoleno přinést si denně hrnek vody z ko-
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houtku, nejprve ho však měl ukázat svému „vychovateli", 

který do něj plivl. Potom se vězeň mohl napít. Ježíš po

užil sliny k uzdravení. Znám vězně, který si tehdy řekl: 

,Jestli mohly Ježíšovy sliny uzdravit slepého, nemohou 

snad sliny takového lotra přinést uzdravení, přijmeme-li je 

s tichou smířlivostí a s láskou k činiteli zla?" 

Vedení přivedlo některé z těchto vychovatelů do vě

zeňské nemocnice určené pacientům s tuberkulózou, aby 

tam začali své dílo zkázy. Převýchova byla peklem pro ty, 

kdo zůstali při smyslech; jakou pohromu by znamenalo 

pro nemocné, z nichž mnozí byli na pokraji smrti? Tajně 

jsme o nebezpečí informovali doktorku Margaretu Pesca

rovou. Udělala nemyslitelné. Rozhodla se jít za nejhoršími 

z šelem a přimluvit se za jejich obětní beránky. 

Po celonoční cestě do hlavního města se vydala za 

hlavními funkcionáři, kteří měli dozor nad věznicemi -

jednoduše řečeno, za hlavními řezníky. Bůh jí dal milost 

v jejich očích, stejně jako Ester v očích Ahasvera. Nevíme, 

čím je přesvědčila. Svým půvabem, anebo paprsky Boží 

moci, které z ní zářily? Její přímluva však měla úspěch. 

Zaútočila na pýchu funkcionářů. V Targu-Ocna je jediná 

veliká vězeňská nemocnice, jde o prestiž celé země a tak 

podobně. Skutečností je, že poprvé v historii komunismu 

bylo v Rumunsku zastaveno mučení nevinných. 

Křesťan se stává komunistickým 
důstojníkem 

Jiným hrdinou byl X. (Dokonce i dnes je nebezpečné pro

zradit jeho jméno, jelikož tajná komunistická policie Secu

ritate je stále u moci). Během těch temných let oblékli 
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někteří kvůli Kristu vězeňskou uniformu. Ale X přinesl 
ještě větší oběť. Komunisté chtěli církev zničit zevnitř a tak 
ji infiltrovali svými lidmi, kteří se pro tento účel stali pas
tory a kněžími, a dosazovali je na důležitá místa. Bratr X si 
řekl: ,,Proč to neudělat naopak?" David řekl: ,,Není nad 
meč Goliášův" (1. Sam. 21,10). Překladatelé často věří, že 
jsou moudřejší než původní autoři a chtějí je opravovat. 
Platí to též o překladatelích Bible. V řeckém originále Ma
touše 10,1 se píše, že Ježíš dal dvanácti učedníkům moc 
nečistých duchů. V angličtině tu stojí, že jim dal moc nad 

nečistými duchy, což je něco úplně jiného. 
V době války nemůže být kázání evangelia jediným 

odporem proti nepřítelově špionáži. Musí existovat také 
kontrašpionáž. Tak se mladý bratr X stal důstojníkem taj
né policie, aby sloužil podzemní církvi a zvlášť mně. Bra
tři a sestry ve vězení nosili uniformu, která byla mezi věří
cími ve veliké úctě. Bratr X byl v opovržení jako zrádce, 
který se přidal do řad nepřítele. Věřící si klidně mohli 
myslet: ,,Kdo ví, co opravdu dělá? Možná, že je z něj do
konce mučitel." 

Snášel pohrdání a dělal svoji práci dobře. Nebyl jedi
ný. Od mužů, jako byl on, jsme se dozvídali o hrozbách 
zatčení. Dostával jsem informace o úkladech o můj život 
dokonce i poté, co jsem přesídlil na Západ. 

Setkal jsem se s hrdinou víry, bratrem X. Rumunští křes
ťané stále ještě neznají jeho příběh. Jak jsem si vážil toho, 
že ho mohu obejmout! 

Někteří bratři přijali na radu svých věrných pastorů na
bízenou roli informátorů státní policie (takovou nabídku 
dostal téměř každý křesťan). 

Důstojníci policie se s „informátory" scházeli v kon
spiračních bytech, jejichž adresy jsme se tak mohli dozvě
dět. Členové podzemní církve potom mohli sledovat byt 
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a dozvědět se, kdo jsou skuteční zrádci. Falešní informá
toři dávali veliký pozor, aby policii informovali jen o ne
škodných věcech. Ani dnes ještě není moudré říkat o něco 
víc. 

Kolaboranti komunistů 

Sešel jsem se s hlavními vedoucími představiteli rozlič
ných denominací. Někteří z nich spolupracovali s komu
nisty. Cítili se strašlivě vinni a neodvažovali se zvednout 
zrak. Někteří z nich se třásli strachy, že se otevřou archivy 
tajné policie a ministerstva kultury a veřejnost se dozví 
podrobnosti o tom, co spáchali. Někteří z nich již byli 
starci. V Rumunsku vládl komunismus pětačtyřicet let, tak
že si teď nejspíš kladli otázku, co budou v takovém věku 
dělat, když přijdou o své postavení a možná i o penzi. 
Snažil jsem se ulehčit jejich svědomí a v první řadě jsem 
jim řekl, že určitá míra spolupráce byla ospravedlnitelná. 

Netvrdil jsem, že by bylo správné podřídit se diktáto
rům. Vždyť Pavel říká v listu Římanům 13,1: ,,Každý ať se 
podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha." Vlád
ní moc, která nenávidí Boha, od Boha nepochází. Kdyby to 
tak bylo, byl by Bůh jako židovský král Saul, který žádal 
nepřítele, Amálekovce, aby ho zabil (2. Sam. 1,9). Bůh by 
tak hájil jakýsi druh sebevraždy. 

Stejně jako svatý Augustin věřím, že „bez spravedlnosti 
je stát jen bandou lupičů." Naší povinností je takovou ban
du rozvrátit a snažit se o záchranu duší těch, kdo k ní 
patří. 

Proč tedy Pavel nepsal tak, jako Augustin? 
Věřím, že je moudré říci několik příjemných slov tyra-
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nům, pod kterými jsme nuceni žít, pokud je nedokáÚme 
svrhnout. Prorok Daniel řekl několik příjemných slov králi 
Nebúkadnesarovi, který byl Hitlerem své doby. Diploma
tická řeč patří k výzbroji křesťanů. 

Daniel vykládá králův sen, předpovídající vladaři, kte
rý nedlouho předtím uvrhl tři Danielovy přátele do ohně, 
strašlivé utrpení. ,,Můj pane, kéž by sen platil tvým ne
přátelům a jeho výklad tvým protivníkům" (Dan. 4,16). 
V srdci si Daniel možná myslil: ,,Všechny Boží tresty jsou, 
králi, jedině spravedlivé. Doufám, že si to Bůh neroz
myslí." 

Co bychom měli dát císaři? 

Ježíš řekl: ,,Dejte císaři, co je císařovo." To je velice srozu
mitelné učení. Židé měli dát císaři to, co mu patřilo. Co 
mu tedy v Palestině právem patřilo? Jednoduše - nic. Řím
ská armáda Palestinu násilně obsadila a krutě tam pano
vala. Dějepisec Josefus Flavius napsal, že když Židé po
vstali a činili si nárok na minimální lidská práva, Římané 
jich ukřižovali tolik, ,,že nebylo dřevo, na kterém by kři
žovali další, ani místo, kde kříže vztyčit". Císaři nezasadili 
v Palestině jediný strom, nepostavili jediný dům. ,,Dejte 
císaři, co je císařovo" znamenalo nedávejte mu nic, ještě 
tak kopanec do zadku. 

Kdo jsou všichni ti vládci? Úspěšní rebelové minulosti 
nebo jejich nástupci. Cromwell a ostatní bojovali proti ty
ranům v Británii; demokratický režim byl tedy z Boží vůle. 
Jedno království bylo násilně svrženo jiným; dnešní brit
ská královna je tedy vládcem z Boží vůle. 

Američané porušili přísahu věrnosti králi Anglie a pro-
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vedli úspěšnou revoluci. Dnešní americká vláda je tedy 
od Boha. 

Co z toho plyne? Svrhněte komunisty a jiné diktátory. 
Neuspějete-li, jste rebelové. Zvítězíte-li, jste panovníci usta
novení Bohem, který vám dal vítězství. 

Za Hitlera, Mussoliniho, Stalina, Ceau�esca a mnoha 
dalších despotů minulosti se křesťané, vedeni mylným vý
kladem tohoto verše v Římanům 13, nechali svést ke spo
lupráci se skutky zla. Nevšimli si, že laskavá slova "Každý 
ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Bo
ha," se objevují ke konci listu, jež na všech předešlých 
stránkách učí, že člověk by měl vzdorovat a ničit nespra
vedlnost a tyranii. Tak jednal Mojžíš, Gedeon, Barák, Sam
son, David i jiní, uctívaní jako hrdinové Svaté knihy. 

Spolupráci s komunisty jsem nepovažoval za osobní 
vinu kolaborantů. Je přirozené, že člověk narozený mezi 
pohany či animisty se snadno stane pohanem. Nelze jej za 
to vinit. Stejně tak člověk vychovaný v církvi, kde se všich
ni podřizují zločincům, považuje takové jednání za nor
mální. 

Jeden z hlavních vedoucích představitelů oficiální bap
tistické církve v Sovětském svazu, již zesnulý, řekl: ,,Mu
seli jsme být vstřícní nejen vůči vládě, ale také vůči KGB, 
protože i ta k vládě patří a jako taková pochází od Boha." 
To znamená, že když mě požádali, abych donášel na své 
bratry ve víře a udával je, musel jsem tak činit, i když jsem 
věděl, že je čeká věznění a možná i smrt. Jak lze od křes
ťanů vychovaných v takové víře chtít, aby jednali jinak? Je 
to jako chtít od dítěte vychovaného v angličtině, aby mlu
vilo arabsky. 

Našel jsem obecenství s bývalými kolaboranty, kteří ublí
žili mnoha jednotlivcům a církvím. Považovali za správné 
dávat vládě zprávy o všem, co se v církvi dělo - o každém 
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slově, o každém rozhodnutí. A co se týkalo důsledků jejich 
činů? Ř11rnli si: "S tím se prostě nedá nic dělat." 

Snažil jsem se dát najevo pochopení. Řekl jsem jim 
o tom, co Talmud učí Židy: Když povstane pronásledova
tel náboženství, musejí se rabíni rozdělit do dvou skupin. 
Jedna z nich se musí držet zděděné víry a neměnit ani 
židovský způsob zavazování tkaniček. Druhá, naopak, 
musí být k utlačovateli přátelská, pít s ním víno a stolovat, 
aby se jí podařilo alespoň o něco pronásledování zmírnit. 
Před Bohem nemá první skupina pronásledovaných větší 
zásluhu, než druhá, hodující s tyranem, pokud ji k tomu 
vedou dobré úmysly. Tato slova pomohla některým z nich 
lépe pochopit sami sebe. 

Někteří spolupracovali velice moudře. Nepatrným slov
ním slibem věrnosti Ceau�escovi dokázali získat mnoho 
ústupků. Úplně se vyvarovali vychvalování Ceau�esca na
zývaného "božský vůdce", .génius Karpat", .největší mys
litel všech dob" a tak dále. Luteránský biskup Muller sou
hlasil se svým členstvím v komunistickém parlamentu, 
ačkoliv nikdy nevolil. Malý kompromis členství bez po
chlebování komunistickým vládcům způsobil, že luterská 
církev byla mezi těmi, které trpěly nejméně. 

Zrádci 

Ve vedení rumunských církví nebyli jen ti, kdo kolabo
rovali. Někteří byli vyloženými zrádci, kteří prodávali ži
voty nevinných za peníze, ačkoliv nikdy nedostali víc než 
almužnu, jako Jidáš Iškariotský s jeho třiceti stříbrnými. 
Ani tehdy však nesmíme zapomínat, že Ježíš seděl s Ji
dášem u stolu dokonce i poté, co ho zradil. Všechna ta 
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slova lásky, která řekl Ježíš při poslední večeři učední
kům, byla určena i jemu. 

Ježíš řekl: ,,Ať se vaše srdce nermoutí. Věříte v Boha, 
věřte i ve mě." Platilo to Jidášovi, jako ujištění, že v Otcově 
domě je mnoho přlbytků, dokonce i pro učedníka, ktetý 
už má v kapse odměnu za zradu, bude-li činit pokání. 
Když Ježíš řekl „vezmu vás k sobě" (Jan 14,3), říkal tím: 
Ještě je čas se vrátit." Jidáše, ktetý k němu přivedl vojá
ky, aby ho zajali, a zradil ho polibkem, oslovil „příteli", 
protože jeho přátelství je věčné. 

V originále se v Janovi 5,2 píše: ,,V Jeruzalémě je ovčí 
rybník." Všechny Kristovy ovce mají blízko sebe příleži
tost obmýt se od jakéhokoliv hříchu. Je veliká tragedie, že 
někteří zrádci nebyli získáni z nejhorších křesťanů, ale ně
kdy také z nejlepších, dokonce z hrdinů víry, kteří vytr
pěli mnoho let mučení a věznění. Je jedno latinské příslo
ví: De hic historia silet - ,,o těch historie mlčí". Ne všechno 
by mělo být řečeno. Některé věci jsou příliš smutné. 

Kázání neviditelným posluchačům 

Jaké byly nejsilnější okamžiky naší cesty do Rumunska? Stáli 
jsme se Sabinou před nádherným Ceau�escovým palácem, 
zastiňujícím palác Buckinghamský. Řiká se, že dokonce 
i kohoutky v koupelně tam jsou ze zlata, ale „božský vůd
ce" neměl nikdy tu čest je použít. Palác je zbudovaný na 
mistě, kde měla Securitate vězení Uranus. Vězení bylo zbo
řeno, aby udělalo místo diktátorově sídlu. Seděl jsem v pod
zemru pevnosti. Dokonce si troufám tvrdit, že jsem ze své 
cely vládl, ačkoliv to možná zní jako chvástání. Vysvětlím 
vám to. 
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Drželi mě v cele, odkud jsem nikdy neviděl slunce, 
měsíc, hvězdy, ptáky, květiny, stromy ani motýly. Na čas 
jsem zapomněl, že existuje příroda, dokonce že existují 
barvy. V mém kalném, šedivém světě špinavých betono
vých zdí, potrhaného oblečení a popelavé kůže jsem za
pomněl, jak modrá, zelená či fialová vypadají. Nebyly tu 
žádné knihy ani kus papíru. Hluboko v podzemí pano
valo ve vězení ticho. Byla to smyslová deprivace v nej
krutější podobě. 

Každou noc jsem v temné cele kázal neviditelnému 
publiku. Dokonce i na svobodě jsem byl na takové publi
kum zvyklý. V 1. Petrově listě 1,12 se říká, že andělé touží 
spatřit zvěstování evangelia. Kdykoli jsem kázal v církvi, 
věděl jsem, že jsou tam nejen lidé, ale také andělé. (Kde 
jinde by byli naši strážní andělé, když jsme právě ve sbo
ru?) Vždy jsem se snažil říci laskavé slovo i pro ně. Mýlil 
jsem se však, když jsem si myslel, že mým neviditelným 
publikem mohou být jenom andělé. Nebyla to pravda. 

Když jsem přišel na Západ, vydal jsem tři knihy svých 
kázání ze samotky: Kázání na samotce, Kdyby mohly zdi 

vězení mluvit, a Sám s Bohem. 

A stalo se něco velmi zvláštního. 
Dostal jsem dopis od člověka z Kanady, který psal, že 

pochází z dobré křesťanské rodiny, ale jako mladý muž se 
dostal na šikmou plochu a skončil ve vězení. Za špatné 

chování ho dali na samotku. V zoufalství přemítal o tom, 

jak smutno musí být jeho zbožným rodičům. Byl by se rád 

vrátil k Bohu, ale nevěděl jak. Modlil se: ,,Bože, je-li ně
kde na světě jiný osamělý vězeň, který tě zná, přines mi 

jeho myšlenky." Potom uslyšel hlas: ,,Bůh tě hledá urput
něji, než ty jeho. Touha krávy dávat mléko je větší, než 
touha telete mléko sát. Bůh tě hledá a ví, jak najít, co 
hledá. Seď tiše a důvěřuj. Ví, jak si k tobě najít cestu." 
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Potom, večer co večer, slyšel jakési kázání z veliké 
dálky. 

Činil pokání. Jeho trest byl naštěstí krátký. Propustili 
ho. Jak léta šla, oženil se, měl děti a stal se diakonem 
v církvi. 

Jednoho dne přišel do křesťanského knihkupectví a vi
děl knihu s podivným titulem: ,,Kázání na samotce." Také 
byl kdysi na samotce a tak se podivil: Komu může člověk 
na samotce kázat? Když knihu přečetl, napsal mi: "Pane 
Wurmbrande, nekázal jste do prázdna. Byl jsem na samot
ce ve stejnou dobu jako vy. Poznávám ta kázání. Byl jste 
to vy, koho jsem slyšel a kdo mě přivedl zpátky ke Kristu. 
Děkuji vám, že jste kázal." 

Možná bych tomu dopisu nevěnoval příliš velkou po
zornost, kdybych nedostal další dopis od jedné ženy z Ang
lie, popisující stejný účinek. 

Potom jsem se setkal s jedním pastorem z Francie. Vy
právěl mi, že jako nevěřící měl vidění pastora v kolárku, 
který mu řekl o Kristu. Obrátil se a za čas se sám stal 
duchovním a přivedl mnoho lidí k Pánu. I on jednoho 
dne uviděl tutéž knihu, ,,Kázání na samotce". Na obálce 
francouzského vydání byla moje fotografie, kde jsem v ko
lárku duchovního. Ihned poznal, že muž v jeho vidění 
jsem byl já. 

Kázání mimo prostor a čas 

Hebrejové mají tři slova pro duši: nefeš, ruacb a neša

macb. Její nejvyšší stádium je nešamacb. Kabala, ústřední 
kniha židovské mystiky, ji nazývá „nadduše". 

Na nejvyšší úrovni je duše mimo prostor a čas. Muž 
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uzavřený mezi čtyřmi zdmi může dosáhnout k lidem vzdá
leným tisíce mil. Tyto dopisy vrhly nové světlo na některá 
zvláštní tvrzení apoštola Pavla: ,, ... protože i k vám přišlo 
slovo pravdy, evangelium; tak jako na celém světě, i mezi 
vámi přináší ovoce ... " (Kol. 1, 5-6); ,,protože se po celém 

světě rozšiřuje zvěst o vaší víře" (Římanům 1,8) atd. Tato 
slova působí tak přehnaně, že by se málem dalo mluvit 
rovnou o lži. Pavel nevěděl nic o Japonsku ani o Americe. 
Evangelium tenkrát ještě nebylo rozšířené ani po tehdy 
známém světě. Ale ten skrytý srdce člověk, vnitřní člověk, 
nešamach, komunikuje přes všechny hranice. Vnitřní člo
věk prožívá věci, o kterých vnější člověk, lidské vědomí, 
nic neví. 

Píše se, že všichni Židé, kteří při odchodu z Egypta 
prošli Rudým mořem, ,,byli pokřtěni" (1. Kor. 10,2). Byly 
jich dva, možná tři miliony. Žádný z nich netušil, co se 
s nimi v té chvíli děje. Nevíte snad, že všichni, kteří jsme 

pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? De
vadesát procent pokřtěných lidí, dokonce i těch dospě
lých, o tom neví. Moje žena a já jsme se to dozvěděli až 
po letech a divili jsme se tomu. Kdo z nás věděl, že jsme 
„s ním byli pohřbeni" (v. 4) a že náš „starý člověk byl 
ukřižován spolu s ním" (v. 6)? Své ukřižování by si člověk 
pamatoval. My si nepamatujeme. S naší nešamach se dějí 
věci, které vědomí, velmi malá část naší mysli, neprožije. 

Osobně jsem nikdy nezažil přijetí Krista jako něco no
vého. Když jsem v sedmadvaceti letech slyšel evangelium 
od jednoho venkovského tesaře, měl jsem spíš dojem, že 
poznávám něco, po čem jsem vždy toužil a co jsem hle
dal. Platon napsal: ,,Vědět znamená poznat." 

Skutečné kázání, kázání vyvěrající ze skrytu srdce, ká
zání, jemuž sám kazatel naslouchá s údivem, jelikož si 
nikdy nepomyslel, že něco takového ví, je životní událost 
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a posluchači si je pamatují dokonce desítky let. Dosáhne 
na nejzazší místa země a má nevystižitelný účinek. V knize 
Dítě pokoje píše Richardson o mnoha misionářích, kteří 
našli kmeny znající zásady křesťanské víry, aniž by se je 
kdy mohli naučit od jiných křesťanů. Donesla se k nim 
kázání z velikých dálek. 

Vzpomněl jsem si na tyto věci, když jsme se ženou 
stáli před ohromným Ceau�escovým palácem, a dumal 
jsem nad nimi. Ve své podzemní cele jsem měl více ra
dosti, než kolik si jí mohl kdy vysnít on, dokonce i na 
vrcholu své moci. Jeho práce byla marná. Jednoho dne 
nezbude z tohoto paláce, ani z jiných, kámen na kameni. 
Ale duše získané pro Krista zůstanou na věky věků a bu
dou stoupat bez konce od slávy ke slávě. 

Objali jsme se a pomodlili se modlitbu díkůvzdání. 

Duše získané pro Krista ve vězení 

Odtud jsme šli k bývalé budově Ústředního výboru Ru
munské komunistické strany. Z jejího balkonu začal Ceau
�escu se svým posledním projevem, když byl bez okolků 
přerušen výkřiky „Vrahu! Zločinče! Pryč s komunismem!" 
Uprchl v helikoptéře ze střechy budovy a šel si pro smrt. 
Tato budova byla kdysi rovněž bývalým velitelstvím tajné 
policie a pod zemí měla věznici. I tady jsem strávil dva 
roky na samotce. Hluboko pod zemí jsem kázal evange
lium klepáním na zdi vězeňských cel ve svém sousedství. 
Vězni se často střídali. 

Norský pastor Fjeldstad, misionář v Izraeli, mi vyprá
věl, že jistý Žid, kterému se tam snažil kázat evangelium, 
s úsměvem odpověděl: ,,Jdete příliš pozdě. Před lety jsem 
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slyšel evangelium od spoluvězně, který je morseovkou 
vyťukával na zeď, když jsem seděl v Rumunsku ve vězení 
v samovazbě. Tehdy jsem mu uvěřil a věřím mu stále." 

Na každém kroku jsem se v Rumunsku radoval. Na 

každém místě se vracely krásné vzpomínky. 
Stáli jsme před dnešním velitelstvím policie, kde jsme 

byli se ženou za časů fašismu i komunismu často vězněni. 

V Bukurešti jsem se znovu setkal s jednou sestrou, která 
byla se svým otcem, baptistickým kazatelem, spolu se 
mnou a několika dalšími uvězněna v tomto policejním 

velitelství. Byli jsme obviněni z organizování nepovole

ných domácích shromáždění. Vzpomínali jsme, jak šťasmě 
jsme tam zpívali. 

Další bylo vězení Malmaison v Bukurešti, kde mě věz

nili za fašistů i za komunistů (podruhé to bylo mnohem 

horšO. Za války tu bylo šest bratří a sester. Díky volnému 
uspořádání tu během dne byli věznění muži i ženy spolu. 
Jednou vešel do cely velitel, plukovník, a křičel: ,,Slyšel 
jsem, že tu zpíváte vaše náboženské písně. To je zakázá
no. Co to je za písně? Předveďte mi jednu." 

Zazpívali jsme Zazpívali jsme „O hlavo, plná trýzně, 
běd, ran i soužení". Otočil se a beze slova odešel. O mno
ho let později jsem se dozvěděl od Filipa Smuilovicie, vý

tečného židovského křesťana, který byl tehdy mým spolu

vězněm a nym z11e v Izraeli, že se ten plukovník stal 

bratrem v Kristu. Náš zpěv možná pomohl ke spasení 

i dalším. 
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Ústřední místo mého života 

Znovu jsem se ocitl v ulici Olteni, kde býval můj sbor. 
V ulici kdysi býval i pravoslavný kostel a synagoga. Ceau
(>escu takové budovy nepotřeboval, a tak byly všechny 
strženy. Olteni! Kolik vzpomínek mě vázalo k tomuto mís
tu! Tady jsem poprvé v slzách veřejně vyslovil modlitbu 
pokání. Shromáždění vedl pastor Adeney z anglikánské 
misie mezi Židy. Zasvětil Židům celý život a kázal téměř 
čtyřicet let jen s málo viditelným úspěchem. Svoji misii 
však neopustil. Později bylo zřejmé, že nepracoval marně. 
Přivedl ke Kristu Izáka Feinsteina, který se stal známým 
židovským křesťanským kazatelem a zemřel mučednickou 
smrtí. Dalším byl A�er Pitaru, který byl později se mnou 
v komunistickém žaláři. Vězni i komunističtí dozorci mu 
říkali shodně, .pan 1. Korintským 13", protože to bylo 
jeho hlavní téma při rozhovoru dokonce i s vězeňskými 
dozorci, kteří se k němu chovali s úctou. Před soudem byl 
proti Pitarovi hlavním svědkem obžaloby blízký křesťan
ský přítel. Nikdy o tomto muži nemluvil jinak než s láskou 
a nikdy se o jeho hříchu nezmínil. On a mnozí další byli 
ovocem Adeneyho služby. 

Hlavním kazatelem byl pastor Ellison, rovněž židov
ského původu. Olteni bylo místem, kde jsem se obrátil, 
a později tu působil jako pastor. Náš sbor všichni nazývali 
,,sbor lásky", podle jména byl sice luteránský, ale ve sku
tečnosti byl jediným mezidenominačním místem v Rumun
sku. Křesťané všech vyznání - pravoslavní, baptisté, letnič
ní, nazaréni, adventisté - se tu cítili doma. Věřil-li někdo 
v křest dětí a přivedl své dítě, všichni jsme se radovali 
s ním. Když jiný požádal jako dospělý o křest, ti, kdo 
nechávali křtít své děti, tu oslavovali s ním. Pastor Solheim, 
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můj spolupracovník, kázal svoji víru, že při Večeři Páně 
přijímáme s chlebem a vínem skutečné tělo a krev Kristo
vu. Řekl jsem, že věřím v přítomnost symbolickou. Nikdo 
se o to nepřel. Ježíš řekl: ,,Vezměte, jezte a pijte." Neřekl: 
"Škorpěte se o to, čí vysvětlení je správné." Večeře Páně 
je tím, čím je, nikoliv tím, co si o ní myslíme. 

Ve sboru jsme se dobře starali o chudé a také jsme 
pomáhali jiným sborům. Právě tam jsme započali naši prv
ní tajnou misii v sovětské armádě, jejíž vojska vnikla do 
naší země. Tiskli jsme pro ně Nové zákony a Evangelia. 

Sbor v Olteni je mi drahý ještě z jednoho důvodu. Zde, 
na půdě, která se stala mou „kaplí", jsme se prvně v taj
nosti setkali s reverendem Stuartem Harrisem, nynějším 
předsedou Mezinárodní křesťanské misie do komunistic
kého světa, a jeho přítelem reverendem Moseleym z USA. 
Byli to první návštěvníci ze zahraničí, kteří se nenechali 
oklamat oficiálními vedoucími představiteli církví. Setkali 
jsme se v noci a já jsem jim vyprávěl celý příběh našeho 
utrpení. 

Toto setkání bylo skutečně základním kamenem naší 
Misie do komunistického světa, která se rozšířila do čtyři
ceti zemí, dovezla do komunistických zemí miliony Biblí, 
Nových zákonů, Evangelií a další literatury a mobilizovala 
statisíce lidí k modlitbám za pronásledované. Pomáhali 
jsme také rozhlasovému vysílání a finančně jsme podpo
rovali rodiny vězněných. 
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Jsi připraven nasednout 
do ohnivého kočáru? 

V Rumunsku jsem měl mnoho kázání, všechna tu nemohu 
opakovat. Rád bych však zmínil několik hlavních myšle
nek, které se týkaly výjimečné situace v zemi. 

Hovořil jsem o tom, jak snadno může být člověk vytr
žen do nebe. Kdokoliv může být vytržen, pokud je ocho
ten cestovat tak, jako Eliáš: "A hle, ohnivý vůz s ohnivými 
koni je od sebe odloučil a Eliáš vystupoval ve vichru do 
nebe" (2. Král. 2,11). 

,Je cu někdo ochotný nasednout na tak nepohodlný 
kočár?" zeptal jsem se. ,,Potom může být vytržen ihned." 

Kam chcete být vzati? Ježíš nám dal veliké zaslíbení: 
"Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak 
jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn" (Zj. 3,21). 

Kdokoliv může přijít a usednout na tento trůn. Daniel 
jej popisuje: Jeho stolec - plameny ohně, jeho kola -
hořící oheň. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho" 
(Dan. 7,9-10). Jsi připraven posadit se na takový trůn? 
Potom na něm můžeš mít čestné místo. 

Přicházím ze Západu, kde mnozí káží laciné spasení. 
Prostě věř, a je to. 

Věříš-li, budeš mít nejen nebe na věčnosti, ale i zdraví 
a prosperitu už tady. 

Mohli jste zcela uniknout komunistickému pronásledo
vání, ale toto falešné západní učení číhá za rohem, aby 
poničilo váš duchovní život mnohem víc, než se to mohlo 
podařit komunistům. 

Být křesťanem znamená věřit v Krista, což znamená 
věřit v oběť na Golgotě a v jeho učení, že i my musíme 
zapřít sami sebe a následovat jej. Máme být ukřižováni 

(44) 



a pohřbeni spolu s ním, ne ve fyzickém smyslu (ačkoli 
křesťané v jižním Súdánu byli křižováni ještě v roce 1990), 
ale zprotivit se až do krve hříchu, světu a ďáblu a nikdy se 
nevzdat, ani kdybyste v bitvách mnohokrát prohráli. Říká 
se o Británii, že ve válce prohrála všechny bitvy, ale nako
nec zvítězila. Takoví musíme být i my. 

Křesťanská víra může přinést uzdravení. Moje žena, můj 
syn i já jsme byli opakovaně uzdraveni vírou. Je však také 
pravda, že mnozí pro svou víru onemocní. Naprosto pří
četní lidé se stali křesťany. Byli za to vězněni, biti, mu
čeni, ztratili pro Krista své zdraví. Mnozí dosáhli úspěchu 
v podnikání, ale mnozí blahobytní přišli o všechno. Zaba
vili jim domy i majetek nebo museli znovu a znovu platit 
vysoké pokuty za to, že se stali křesťany. 

Neslužte Kristu pro to, co od něj můžete dostat. Jan, 
Marie z Magdaly i ostatní milovali Krista, když pro ně ne
mohl udělat vůbec nic. Visel v bolestech a žíznivý na hru
bém kříži a dokonce křičel slova, která se zdála být výra
zem zoufalství. 

Marie z Magdaly Ježíše milovala, tečka. I když jí ne
mohl nic dát. Milovala ho, i když byl mrtvý v hrobě, a vě
novala peníze na to, aby ho mohla nabalzamovat. 

Kde je tedy potom křesťanská radost? Pavel říká: ,,Ra
duji se ve svých utrpeních pro vás." Křesťan pláče s pla
čícími - nejen s těmi, kdo pláčí jen chvíli, ale pláče též 
pro ty, kdo pláčí a skřípou zuby v beznadějné bolesti na 
věčnosti. Nejen Ježíš, ale i všichni jeho učedníci sdílejí 
bolest všech lidí. 

Doplňují na svém těle, co schází v utrpeních Kristo
vých. Nestačilo mu jen být ukřižován pro lidstvo. Sestou
pil do pekel. Nikdo mu tam sice neublížil, ale už jen být 
na takovém místě hrůzy, slyšet křik a kvílení, cítit oheň 
a síru, muselo být strašlivé. Žádný citlivý člověk nemůže 
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číst Dantův popis pekla, aniž by se při tom neotřásl hrů
zou." 

Jednota s Bohem 

To však Ježíši nestačilo. Z vlastní vůle je znovu a znovu 
křižován pokaždé, když duchovní křesťané upadnou do 
hříchu (Žid. 6,6). 

Ani to však Ježíši nebylo dost, aby zjevil hojnost své 
lásky k nám. Žije v křesťanech. Žije svůj život v nás. Je 
trpělivý, přesto se však někdy zeptá: Jak dlouho vás mám 
ještě snášet?" (Mat. 17,17). Každý náš pád, každý hřích, 
všechny naše slabosti a pochybení jej mučí, protože je 
s námi sjednocen. Není v nás jako oddělené Já". Došlo 
k symbióze. 

V hebrejštině zní Izajáš 48,12 asi takto: Ani-Hu-Ani ri

šon, aj ani acbaron. Doslovně přeloženo: ,Já kdo je já-on, 
je první; kdo je jen já, je poslední." Bůh a já jsme sjedno
ceni v jedné osobě. Není zármutků, pochybností, selhání 
ani omylů, kterých by se mnou nesdílel. Z lásky bere vše 
na sebe. 

Svoji radost nacházíme ve svrchované kněžské službě, 
ve které přinášíme sami sebe jako oběť. Trpíme za všech
ny, jelikož v nás žije trpící Kristus. Kristus teď není jen ve 
slávě, ale zůstal též Mužem Bolestí, který ví, co je zá
rmutek. 

Uvedl jsem k tomu krajní příklad ze skutečnosti. 
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,,Pokřti mě, nebo tě zastřelím!" 

Annamarie byla uvězněna za podzemní práci v církvi. Jak 
to v těchto případech bylo obvyklé, bili ji a mučili, aby ji 
donutili vyzradit jména dalších bratrů a sester, kteří se na 
práci podíleli. O pokušení zradit ani nepřemýšlela, tak 
byla zaměstnaná, řekl bych až posedlá, jedinou myšlen
kou: jak přinést spasení svému mučiteli. Otázkou pro ni 
nebylo jak uniknout další bolesti, nebo jak předejít od
souzení k dlouholetému žaláři, ale jak zachránit svého 
mučitele od hříchu a pekla. 

Řekla mu: ,,Bijete mě zbytečně. Nikdy ze mne nevytlu
čete moji lásku nejen k Bohu, ale také k vám." 

Mučitel se ze srdce zasmál. ,,Ty jsi ale hlupačka! Já tě 
mlátím, a ty mi tu vyznáváš lásku." 

Byly chvíle, kdy mohl člověk s mučiteli opravdu hovo
řit. Občas už je bití unavovalo. 

Jeden z nich mi řekl: ,,Vy vězni křičíte, když jste biti. 
Proč? Bolí vás to, ale co je vaše utrpení v porovnání s mým? 
Jste biti nejdéle půlhodinu. A my musíme bít tolik lidí. Není 
čas na nic jiného. Potom si odpočinete ve své cele. Ale já 
musím bít osm hodin denně. Dělám to šestkrát týdně, dva
náct měsíců v roce, už deset let. Jediná hudba, kterou po
slouchám, je svištění rákosky a křik mučených. Je to k ze
šílení. Večer se opiju a potom jdu domů. Tam ještě zbiju 
svojí ženu. Tak žiju. Trpím víc, než vy." 

Mučitelé si dělali přestávky na kávu. Zakouřili si. Když 
byl vězeň kuřák, nabídli cigaretu i jemu. Na čtvrthodinu 
byl mučitel rozšafný společník, ochotný se svou obětí klá
bosit či dokonce žertovat. 

Mučitel tedy považoval dívčino vyznání lásky za vtip. 
Pokračovala dál. ,,Řeknu vám teď něco, co byste za 
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normálních okolností od děvčete nikdy neuslyšel. Když 

jste mě bil, dívala jsem se na vaše ruce. Jsou tak krásné! 
Představuji si, jak se vaší ženě líbí, když ji hladíte. Dám 
vám prostou otázku: Copak není lépe někoho hladit, než 
jej bít? Když hladíte svoji ženu, je to příjemné jí i vám. 

Jistě raději někoho hladíte, než mučíte. 

Máte krásné rty. Vaše žena měla jistě radost, když jste 

ji poprvé políbil. Nejsou snad polibky lepší, než lidem 
nadávat a sprostě je proklínat?" 

Dal jí políček. ,,Přestaň s těmi hloupostmi! Nezajímají 

mě tvoje idiotské výmysly. Radši nám řekni, s kým jsi 

pracovala v podzemí. Tady nehrajeme žádné milostné hry, 
ale odhalujeme kontrarevoluční spiknutí." 

Odpověděla: ,,Mám milého. Nejen, že mě miluje, ale je 
sama láska. Od něj jsem se naučila všechny ze srdce milo
vat. Miluji ty, kdo jsou ke mně dobří. Miluji ty, kdo jsou 
ke mně zlí." 

Udeřil ji. Upadla na betonovou podlahu, uhodila se do 
spánku a omdlela. 

Když se probrala, uviděla mučitele, jak sedí v hlubo

kém zamyšlení. Zeptal se jí: ,,Kdo je to ten tvůj podivný 

milý, který tě naučil milovat dobré i zlé bez rozdílu?" 

,Je to Ježíš," řekla a vyprávěla mu o něm. 

,Jak se můžu stát jeho přítelem já?" 

„Musíte činit pokání ze svých hříchů, uvěřit, že za vás 

zemřel na kříži, a být pokřtěn." 

,,Tak mě tedy pokřti ty," naléhal na ni. 

Odpověděla: ,,Nemohu vás pokřtít," což nebyla prav
da. Za tak výjimečných okolností může křtít kdokoli. To 
však nevěděla. 

Vytáhl revolver, namířil na ni a řekl: ,,Pokřti mě, nebo 

tě zastřelím!" 

Možná se vám to zdá divné. Ale nemělo by. Naplnil 
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Ježíšova slova, když řekl, že se násilníci sápou po Božím 

království (Mat. 11,12). Násilí může znamenat namířený 
revolver. Dotáhl ji k nádrži, shodil ji do vody a ona ho 
pokřtila. Bylo to upřímné obrácení. Důkazem je, že pod

stoupil veliké riziko, aby uspěl v jejím propuštění. 
Annamarie je takovým Ani-Hu-Ani, symbiózou mezi 

Kristem a sebou samou. I při nejkrutějším mučení měla 

jedinou myšlenku: spasení nejhoršího z lidí. Za svoji mi

sijní snahu přijala obzvlášť kruté bití, ale také triumfo

vala. 

Odpuštění mučiteli 

Pokračoval jsem v kázání tvrzením: ,,Všichni jste od ko
munistů různými způsoby mnoho vytrpěli, ať už fyzicky, 

psychicky či společensky. 
Kristovu kříži cosi chybí. Vše, co doposud udělal pro 

lidstvo, ještě nestačí. Patříte k jeho tělu, jste jeho nové 

vtělení. Kdekoliv jste, tam je Kristus, stejně jako když byla 
panna Marie těhotná. Jste součástí jeho těla, stejně jako 
byl součástí těla Mariina on. 

Vezměte na sebe všechna utrpení s odevzdaností a ra

dostí. V prvé řadě jsou to Ježíšova utrpení. Tak doplníte 

to, co schází kříži Kristovu. Vztáhněte to na zranění, která 

utrpíte v rodině, v práci, ve společnosti. 

Uniatský kněz Demeter býval mým spoluvězněm. Do

zorce se bavil tím, že ho znovu a znovu tloukl kladivem 

do páteře. Demeter ochrnul a dvacet let ležel neschopen 

pohybu. 

Přišla revoluce, Ceau�escu byl svržen. Důstojník Secu

ritate, který mu zničil život, přišel k jeho dveřím a řekl: 
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,Vím, že mi nemůžete odpustit. Co jsem udělal, je příliš 
ohavné. Jen vyslechněte moji omluvu a já půjdu.' 

Kněz odpověděl: ,Dvacet let jsem se za vás denně mod
lil. Čekal jsem na vás. Odpouštím vám."' 

To je podstata křesťanství. Žádný jiný postoj jím není. 
Když nás Ježíš učil modlitbu „Otče náš," chtěl, aby

chom pochopili její nejdůležitější část, a tak vzápětí do
dal: ,Odpustíte-li lidem jejich přestoupení, odpustí nebes
ký Otec i vám. Neodpustíte-li lidem jejich přestoupení, 
neodpustí nebeský Otec ani vám' (Mat. 6,14-15)." 

Komunisté vysílají má kázání v televizi 

Poté, co jsem v kázáních několikrát zdůraznil naši povin
nost milovat nepřátele, včetně komunistů, stalo se cosi 
zvláštního. Má kázání byla vysílána na státní útraty v tele
vizi. 

Komunisté mě léta drželi na samotce, abych nemohl 
sdělovat své myšlenky, považované za podvratné, byť je
dinému spoluvězni. A nyní rumunské vládě velmi záleží 
na tom, aby mě slyšeli všichni obyvatelé. 

Proč? 
Vláda ví velmi dobře, že lidé její jednání nenávidí. Dik

tátor Iliescu, moudřejší než jeho předchůdce Ceau�escu, 
to chápe. Považuje za výhodné, aby se utlačovaní učili 
milovat své utlačovatele. Paradoxem bylo, že moji a Kris
tovi nepřátelé velmi stáli o to, aby mi lidé naslouchali. 
Dnešní komunističtí vůdci dokonce prosí rumunské pas
tory: ,,Kažte si, co chcete, a třeba veřejně. Hlavně však 
nezapomeňte zdůraznit lásku k nepřátelům. Jinak nás lidé 
roztrhají na kusy." 
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Předvídal Ježíš, že se na jeho učení o lásce bez výhrad 
budou odvolávat jeho nepřátelé až budou v úzkých, a bu
dou pomáhat šíření evangelia, jelikož jim nabízí ochranu? 

Máme odvahu jít nebezpečnou cestou, na které vypa
dáme jako souputníci nejhorších mezi lidmi a těch, kdo je 
posilují (to je případ téměř všech, kdo činí dobře činite
lům zla), jelikož věříme, že Slovo je Bůh a toto Slovo 
nakonec změní srdce dokonce i těch, kdo Boha nenávidí. 

Před dvěma tisíci lety nenáviděli Židé své římské utla
čovatele. Bylo to snad pro Ježíšovo učení o lásce k nepřá
telům, že chtěl Pilát Pontský, římský místodržitel v Izraeli, 
Ježíše osvobodit? 

Láska, jen proto, že je láskou, se vystavuje všem ne
bezpečím - dokonce i nebezpečí, že ji zlí lidé zneužijí -
aby mohla všechny získat. Nepřestaneme učit lásce k ne
přátelům, i když Boží nepřátelé na čas žijí na náš účet. 

Nezájem o má kázání 

Setkal jsem se s Angelou Cazacovou. 
Za války byla naší spolupracovnicí, kradla děti z židov

ských ghet, a tak jim zachraňovala život, pašovala jídlo 
a oblečení mnoha křesťanským vězeňkyním do věznice 
v Mislei, a podobně. Potom do naší země vtrhla sovětská 
armáda. Angela rozdávala ruská evangelia a Nový zákon 
na nádražích u vlaků plných sovětských vojáků. Některé 
sestry za to byly vězněny, ale jakmile je propustili, začaly 
znovu. 

Když jsem byl roku 1951 ve věznici v Targu-Ocna, na
padlo v Rumunsku nejvíc sněhu v historii, na některých 
místech až metr a půl. Byl jsem vážně nemocný plicní 
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a míšní tuberkulózou a několika dalšími nemocemi. Když 
byl chlad nejsilnější, vydal velitel vězení rozkaz, že žádný 
vězeň nesmí mít víc než jednu přikrývku. Nepřestávali 
jsme se třást zimou. Byla zastavena doprava. Vedení pro 
nás nemělo jídlo. Příbuzní ani přátelé vězněných se kvůli 
sněhu nemohli dostat do vězení s balíčkem. Jediný ze sto
vek vězňů v té době dostal ve vězení balíček. Angela, 
jejíž jméno v rumunštině znamená andělskou bytost žen
ského pohlaví, si prorazila do vězení cestu horami sněhu 
a ledu a nechala tam pro mne balíček. Vypadal jsem teh
dy jako kostlivec. S útěchou, že nejsme sami, jsem přijal 
dary, které s takovou námahou přinesla, a rozdělil se o ně. 

Nyní přišla na shromáždění, kde jsem kázal. Zeptal 
jsem se, jak se jí líbilo kázání. Odpověď nebyla příliš li
chotivá: ,,Příliš jsem neposlouchala. Co jsi říkal, mě tolik 
nezajímalo. Stačí mi vidět, že po všem, co jsi prožil, jsi 
zdravý natolik, abys mohl kázat. Vidím tvoji rozzářenou 
tvář. Cítím lásku, která září z vás obou. I kdyby kázal 
někdo jiný a tys měl jen požehnání na konci, stačilo by mi 
to." 

Udělej dnes, co jsi dříve zanedbal 

Do Rumunska a ostatních postkomunistických zemí teď 
směřují mnozí vedoucí představitelé ze Světové rady círk
ví, luteráni, baptisté, reformovaní, letniční, adventisté, čle
nové Světové federace a světoznámí evangelisté. Žádný 
z nich se neomluvil za to, že během vlády komunistů vy
chvalovali neexistující náboženskou svobodu v Rumun
sku. Žádný se neomluvil za to, že za čtyřicet let teroru ani 
jedno z těchto velkých sdružení, ani žádná národní cleno-
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minace nijak prakticky nepomohly rodinám křesťanských 
mučedníků. Moje jméno bylo v zahraničí známé, a přesto 
za všechna léta mého věznění nedostaly mé děti nikdy 
jediný cent, jediný balíček, ani jediný dopis vyjadřující 
zájem. Ručím za to, že až do založení naší Křesťanské 
misie do komunistického světa ani jedna z rodin vězně
ných křesťanů nedostala vůbec nic. 

Dnes je to už minulost a nezmiňoval bych se o ní, 
kdyby tento postoj zatvrzelosti srdce už neexistoval. Vy
zývám všechny, aby se otázali vedoucích těchto denomi
nací, jestli mají v rozpočtu alespoň sto dolarů ročně pro 
rodiny křesťanů vězněných v muslimském světě. Vězňové 
víry jsou v Egyptě, Malajsii i Íránu. Křesťané jsou tvrdě 
pronásledováni v muslimském Turecku. Církev obecně by 
třeba mohla nyní vynahradit to, co doposud zanedbala. 
Jsou misie, které v této oblasti účinně pracují v komu
nistickém světě. Denominace by měly jednat stejně v mus
limských zemích. 

Řeč vášně 

Když jsem začal na Západě vyprávět přiběh o pronásle
dování na Východě, byl jsem obviňován přinejmenším 
z hrubého přehánění. Biskupové a čelní evangelisté, kteří 
byli v Rusku, Rumunsku a Maďarsku, promptně vystavili 
komunistickým vůdcům osvědčení o dobrém chování. Sám 
jsem slyšel o jednom z nejuznávanějších evangelistů v USA, 
že po návratu z Ruska řekl: Je tam více náboženské svo
body než v Británii." Tak laskavými slovy se hovořilo i o mé 
domovině. 

Přeháněl jsem? 
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Tak nejprve, co je špatného na přehánění ? Proč by 
měl mít někdo vůči přehánění výhrady? Vždyť je to nor
mální lidská reakce, hovoříme-li o předmětu svého za
ujetí. 

V Markovi 1,4 čteme: "Celá judská krajina i všichni 
z Jernzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dá
vali se od něho křtít v řece Jordánu." Je to přehánění, 
nebo není? Ti, kdo vkládají veliké naděje do vítězství krá
lovství, vidí v malých počátcích ohromné události, které 
přijdou, stejně jako když se otec dívá na svého syna. 

Stali se snad potomci Abrahámovi početnými jako hvěz
dy na nebi či zrnka písku v moři? Tady se nejedná o čísla. 
Takové však bylo Boží zaslíbení. Bůh přeháněl? 

Je nevěsta ze Šalamounovy Písně písní opravdu jedi
nou kráskou, vedle které ostatní dívky vypadají ošklivě? 
Pokud není, proč potom ženich říká: Jako lilie mezi trním, 
tak má přítelkyně mezi dcerami"? 

Nevadí mi, že mě viní z přehánění, když mluvím váš
nivě o utrpení pronásledovaných. V křiku mučeného člo
věka slyším víc, než jeden hlas. Trpí-li jeden, trpí všichni 
skuteční věřící. Trpí v nich Ježíš sám. Jak to, že slyšíte jen 
křik jednoho nepodstatného člověka a neslyšíte křičet Kris
ta, který v něm přebývá? 

Kolik je trpících? Jak velké je jejich utrpení? Když byl 
Ábel zavražděn svým bratrem, jeho křik byl tak velký, že 
dosáhl ze země až do nebe (1 Moj. 4,10). Proč mě tedy 
viníte z toho, že v jeho hlase slyším hlas zástupů? 

Nikdy schválně nepřeháním, zároveň však nejsem fana
tikem přesných čísel. Když byl válečný zločinec Adolf Eich
man souzen za účast v holocaustu v Jeruzalémě, bránil se 
takto: ,,Nacisté nezabili šest milionů Židů, ale jen jeden mi
lion." Pro mne a moji ženu, kteří jsme měli příbuzné mezi 
oběťmi, nebude jeden milion jen jedním milionem. 
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Jednou pochopí každý, kdo čte dokonce i komunistické 
publikace z bývalého Sovětského svazu, Rumunska a ostat
ních komunistických zemí, že nejen já, ale i Solženicyn, 
Bourdeaux i jiní jsme vinni přehnanou zdrženlivostí. 

Dokonce ani teď jsem ještě neřekl vše. Patra,5canu, člo
věk, který přivedl komunismus v Rumunsku k moci, byl 
později svými soudruhy mučen způsoby, jaké jsem ne
mohl nikdy nikomu říci, dokonce ani své ženě. Žádný 
nakladatel by takové násilné ohavnosti nevydal. Je zvlášt
ní, že snášíme obrazy ukřižovaného Ježíše, ale nesneseme 
pohled na utrpení jeho svatých. 

Několik novin a časopisů v Evropě mezitím požádalo 
Světovou radu církví a Světovou luteránskou radu, aby se 
mi omluvili. Omluvu od nich nežádám. Byl bych však vděč
ný, kdyby se postavili proti krutostem páchaným tam, kde 
jsou ještě komunisté u moci, a vyloučili ze svého vedení ty, 
kdo klamali lidi vyprávěním o neexistující náboženské svo
bodě za vlády komunistů, dokud z toho nebudou činit po
kání. 

Situace je špatná 

Častokrát mě po shromážděních, kde jsem hovořil, křes
ťané pozvali domů, abych s nimi pojedl. 

V jedné velice chudé domácnosti pro nás se ženou 
připravili kuře, ale podle výrazu na tvářích dětí nám bylo 
jasné, že nikdy nic takového ještě nejedli. V Rumunsku se 
říká: ,Jedí-li v chudé rodině kuře, jsou kuře anebo rodina 
nemocní." Řekli jsme, že nemáme hlad a vzali jsme si 
každý jen jedno křidélko. 

V jiných rodinách jsme dostali dobré jídlo, ale došlo 
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nám, že je koupili na černém trhu za přemrštěné cen\ 
a rodina nebude mít po našem odjezdu pomalu co do úst. 
Naše vlastní děti věděly dlouho, že přijedeme do Rumun

ska, a týdny nám sháněly jídlo každodenním čekáním 
v hodinových frontách. 

Talmud praví: ,,Každé jídlo, při kterém se hovoří o ně

čem jiném, než o slově Božím, je modloslužbou." Snažím se 
toho držet. Rodiny mají tak málo času na rozhovory, že by 

společné jídlo mělo být nasycením duchovním i tělesným. 
Ale také se žertovalo. Bývalý člen komunistické strany 

řekl: ,,Kdysi potřeboval člověk k přijetí do strany doporu
čení dvou komunistů. Dnes stačí potvrzení z psychiatrie, 
že je blázen." 

Navzdory veliké bídě byla u stolu také radost a veselí. 
Situace však vypadala bledě, bez naděje, že se v dohledné 
budoucnosti zlepší. Znám i údaje: v prvém čtvrtletí roku 
1990 poklesla produktivita práce a hrubý národní produkt 
oproti předešlému roku o 42 procent. Mezinárodní obchod 
se fakticky zastavil. Do ekonomiky nepřišel žádný nový 
kapitál. Všechno socialistické plánování ekonomiky skon

čilo na smetišti. Mnohé továrny stojí pro nedostatek suro

vin. Soukromé podnikání je povoleno, ale jak má člověk 

začít, když není kapitál? Není zboží, se kterým by se zača

lo podnikat alespoň v malém. 

Přechod od kapitalismu k socialismu je snadný. Jedno

duše se zničí to, čeho dosáhli předchůdci. Ale přeměna 

z komunismu v kapitalismus se ještě nikdy neudála. Po

daří se? K vytvoření či znovuvytvoření svobodného trhu je 
třeba kapitál. Historicky začal kapitalismus v Evropě díky 
velikému množství zlata, nalezeného v Americe. 

Odkud má Rumunsko získat kapitál? Západní kapitalisté 

nové vládě nedůvěřují, protože nepředstavuje skutečnou 
změnu. Vůdci stále bez mrknutí oka klidně masakrují ne-
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vinné, jako jejich předchůdci. Mezi 15. a 17. červencem le
želo na bukurešťských ulicích mnoho mrtvých (nikdo neví 
kolik), bezpočet zraněných, mnozí byli zmrzačeni na celý 
život. V západním tisku se psalo, že zabijáci byli údajně 
horníci, lidé však věděli, že to byli muži z bývalé Securita

te, kteří se maskovali hornickými přilbami. Tyto "horníky" 
povolal president Illiescu a po skončení jejich krvavé práce 
jim pogratuloval za prokázanou "proletářskou solidaritu." 
Byly to apokalyptické dny. Ulicemi bloumaly tlupy komu
nistických policistů ozbrojené sekyrami a železnými tyčemi 
a zabíjely lidi ve jménu vlády, která se nazývala demokra
tická. Démonokratická by bylo přiléhavější označení. Obra
zy těchto událostí nemizí ani dlouho poté, co byly ulice 
vyklizeny. Lidem nepřestává znít v uších divoký řev zabi
jáků a nářek zraněných. 

a takovém základě nemůže být vybudována zdravá 
ekonomika a systém svobodného trhu. Rumunsko, na roz
díl od ostatních bývalých komunistických zemí východní 
Evropy, nedostává od Západu žádnou podstatnou pomoc. 
Rozhodlo se o tom na konferenci čtyřiadvaceti průmyslo
vých zemí v Bruselu. 

Kapitalismus a komunismus 

U jídla se vedly debaty o duchovních věcech, žertovalo se a 
zpívalo. Pro blízkou budoucnost země však nebyla ohledně 
životní úrovně žádná hmatatelná naděje. Je jedině správné, 
že po všech hořkých zkušenostech se socialistickým hospo
dářstvím křesťané přemýšlejí o tom, jaký postoj zaujmout 
v konfliktu mezi kapitalismem a komunismem. Špatní lidé 
nedokáží sestrojit dobrý společenský systém. Otroctví, feu-
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dalismus, kapitalismus, komunismus - všechny jsou poskvr
něny hříchem. Moudří rozlišují nejen mezi dobrem a zlem, 

ale také mezi dobtým a lepším či mezi špatným a horším. 

Ze všech společenských systémů, které člověk dopo

sud sestrojil, je komunismus bezpochyby nejhorší. Před 
sto padesáti lety Marx věřil, že kapitalismus brzy zahyne. 

Před sedmdesáti lety věřil Lenin v blízké vítězství komu

nistické revoluce. Velká hospodářská krize ve třicátých 

letech byla považována za znamení, že kapitalismus je na 

smrtelné posteli. Nebyl. Je velice životaschopný. Naopak 

komunismus je nemocný. 

Kapitalismus prokázal, že je jediným systémem produk
ce, ktetý svou samotnou povahou zajišťuje rozvoj nových 

technologií, jež následně zvyšují životní úroveň lidí. V ka

pitalismu se střídají období krizí s obdobími růstu. Vychází 
to z technického rozvoje. Díky novým objevům se vytvářejí 

nová ekonomická odvětví. Díky konkurenci se cena výrob
ku postupně snižuje. Počet spotřebitelů roste. Vznikají nové 

podniky a s nimi více pracovních míst. Příčinou velkého 
počtu nezaměstnaných v kapitalistických zemích je, že zá

jemci o zaměstnání nezískali dostatečnou kvalifikaci. Pro 

ty, kdo ji získali a jsou ochotni pracovat, není v kapitalismu 

nezaměstnanost dlouhodobým problémem. Jinými slovy, 

v kapitalismu nejde o permanentní krizi. 

Naproti tomu v socialismu nemohou existovat dlouhá 

údobí pokroku. Nikdo nemá zájem investovat kapitál, jeli

kož všechen zisk připadá státu. Politický organismus, tedy 

stát, rozhoduje, jaké továrny se vybudují a jak má být roz

dělováno zboží. Není třeba zvláštního vzdělání, aby si člo

věk všiml, že výsledkem jsou téměř neustále prázdné ob

chody. Politici rozhodují o výši platů. Rumunsko je toho 

smutným příkladem. Vláda ohlásila během volební kam

paně v červnu 1990 padesátiprocentní zvýšení mezd v ně-
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kterých odvětvích. Bylo to snadné, jelikož všechny podni
ky patří státu. Po volbách vyhlásila stejná vláda, jež použi
la takové lsti k vítězství ve volbách, že v prumyslu nebu
de mít nikdo pevnou mzdu, ale mzda bude záviset na 
produktivitě. K produktivitě však chybí kapitál i zboží pro 
alespoň nejnutnější opravy strojů, prumysl pokulhává a děl
níci jsou v úzkých. 

Varovné signály ohledně stavu naší ekonomiky nejsou 
pro plánovací komise, které jsou skutečnými šéfy, nikterak 
znepokojivé, protože jejich členové nejsou ve své práci 
vůbec motivováni ziskem. Dostávají slušný plat bez ohledu 
na plnění plánu. Kapitalisté naopak na ekonomické ukaza
tele rychle reagují, jelikož je v sázce jejich majetek. Mohou 
se z nich stát milionáři, a také mohou zbankrotovat. Snaha 
o zisk dokáže předcházet hospodářským katastrofám. V ko
munismu fungují zastaralé podniky dál, ačkoliv nepřinášejí 
zisk. V mnoha zemích nastal pád komunismu bez revolu
ce. Rumunsko bylo výjimkou. V Maďarsku, Českosloven
sku, Polsku, Východním Německu a Rusku komunismus 
zemřel přirozenou smrtí, protože nefunguje. 

Kapitalismus má závažné chyby, přesto však je nejlep
ším systémem, který lidstvo vyprodukovalo. Křesťané mu 
z nutnosti musí dávat přednost před něčím daleko hor
ším - marxistickou ekonomikou. Národy, které okusily 
komunismus, teď vůči němu dávají najevo svůj odpor. 
V Rumunsku, stejně jako v sousedních východoevrop
ských zemích, strhli lidé společnými silami a silnými lany 
sochy Marxe, Stalina a Lenina. Tak silný je jejich odpor 
k "božstvům", která jim byla vnucena. Některé sochy jsou 
teď nabízeny za slušné peníze západním sběratelům. 

Jako snem po procitnutí, Panovníku, pohrdneš jejich 
přeludem, až se vzbudíš" (Žalm 73,20). Dříve byly všude 
vidět Ceau$escovy podobizny. Dnes ani jedinou. 
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Strašák hladomoru 

Křesťané, stejně jako ostatní oby
vatelé Rumunska, mají jen 

málo času na přemýšlení o závažných společenských nebo 

duchovních problémech. Samotná starost o každodenní 
obživu stojí nadlidskou námahu. Bývalým komunistickým 

zemím v Evropě a zvlášť Rumunsku, které nedostává žád
nou pomoc od USA ani od Evropského společenství, však 
hrozí ještě horší nebezpečí. Rumunsku, vedenému brutál

ní a nestabilní vládou, složenou téměř výhradně z komu
nistů, prokázavších jen málo ochoty ke změně, se rovněž 
vyhýbají všichni, kdo by mohli investovat kapitál. 

Je tu závratná inflace. Stouply ceny základního zboží. 
Příjmy klesly. Vysoká nezaměstnanost je nevyhnutelná, 
jelikož neproduktivní a ztrátové továrny, držené při živo
tě nesmyslným státním plánováním, bude třeba zavřít. Ne
jsou zákony na podporu nezaměstnaných. Všechny křes
ťanské dobročinné instituce byly již dávno zakázány. 

Nad Rumunskem visí strašák hladomoru. Domácnosti 

nemají v zimě dostatek tepla. Novorozenci, přicházející 

z teplého útočiště do chladných nemocničních pokojů, 

chřadnou zimou. V sousedním Maďarsku, kdysi rovněž ko

munistické zemi, bylo Matce Tereze z Kalkaty dovoleno 

otevřít vývařovny pro chudé - nikoli však v Rumunsku. 

Přední ekonomičtí, finanční a průmysloví odborníci byli 

zbaveni svých míst. Veřejnost prostě nesnáší komunisty. 
Jiní komunisté ve vládě se tím kvůli hněvu davu navíc zba

vili svých soudruhů. Ekonomice tedy vládnou nevzdělanci. 
Zemědělská družstva nejsou produktivní, nikdo už 

v nich nechce pracovat. Kde však mají soukromí země

dělci vzít kapitál a vybavení? Bývalí sedláci by si nevzali 

půdu, ani kdyby ji dostali zpět, protože komunistům ne-

(60) 



důvěřují. Rumunští sedláci kdysi vlastnili půdu a komu

nisté jim ji ukradli. Tak bylo zničeno zemědělství. Kdo jim 
zaručí, že by si komunisté znovu zúrodněné hospodářství 

zase nevzali nazpátek? 
Kdo může, z Rumunska utíká, nejen německá, maďar

ská a židovská menšina, ale také etničtí Rumuni. Která 
země je však připravena přijmout miliony lidí, kteří chtějí 
z bývalého východního bloku odejít? Kromě křesťanů, ni

kdo v Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku, Polsku ani Rusku 

neví, co dělat. Křesťané vědí, co mají dělat, dokonce i za 

nejhorších okolností. Když člověk neví, co má dělat, je 

nutno nedělat nic, ale s trpělivostí a důvěrou nechat Boha, 

ať jedná. Poznal už horší situace, než je tato. 

Vše nesebrali 

Když komunisté uchvátili moc, rumunské zemědělství tvo
řila většinou malá hospodářství. Komunisté zemi kolekti
vizovali, inspirováni Leninovým učením: ,,Prosadíme ko
lektivizaci a nebudeme se bát k ní lidi donutit. Revoluci 
se nikdy nepodařilo prosadit bez donucení. Proletariát má 

rovněž právo použít donucení k dosažení svého cíle, aby 

zajistil splnění své vůle." 

Trockij řekl: ,,Naši rolníci jsou spojenci amerických mi

lionářů. Nemůžeme dosáhnout do Ameriky, ale můžeme 

je odstranit u nás naším jezdectvem, tanky a meči." 

Bucharin, další z hlavních teoretiků ruských komunis

tů, napsal: ,,Naše strana je organizována jako armáda." 

V Rumunsku tedy komunisté jednali jako armáda a se

brali sedlákům vše, co vlastnili: pole, ovce, dobytek, ná
stroje, domy, nábytek. Všichni drobní zemědělci se stali 
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otroky státu, pracujícími za almužnu na půdě, která už jim 
nepatřila. Ceau�escu byl jedním z hlavních strůjců této 
kolektivizace. V kraji Dobrudža to provedl naprosto jed
noduše. Všichni vesničané byli shromážděni na návsi a vy
zváni, aby se dobrovolně vzdali všeho majetku. ,,Kdo je 
pro?" Nikdo nezvedl ruku. A tak Ceau�escu osobně za
střelil deset lidí. Potom se hlasovalo znovu. Všichni se 
vzdali svého majetku „dobrovolně". Hrála vojenská hud
ba. Přinutili je tančit. O jejich nadšeném příklonu k so
cialismu byl ještě navíc natočen film. 

Takovým způsobem došlo ke zničení rumunského ze
mědělství. V zemi, která byla kdysi schopna uživit celý 
západ Evropy, byli zemědělci nuceni stát ve frontách na 
chleba a nemohli ho dostat. Znovu jsem se setkal s rol
níkem, který mě kdysi navštívil těsně po kolektivizaci. 
Tehdy mi řekl: ,,Mysleli si, že nám vzali všechno. Ale řekl 
jsem své rodině: ,Něco důležitého nám nechali - naše 
chvalozpěvy.' Posadili jsme se a zpívali písně Hospodinu." 

Vzpomněl jsem si na ty, kdo „s radostí snesli i to, že 
byli připraveni o majetek, neboť vědí, že mají bohatství 
lepší a trvalé" (Žid. 10,34). 

Znovu jsme se objali. Stejnou radost jsem v životě ně
kolikrát zažil i já. 

Slyšet znovu svá kázání 

Jedním z nejpřekvapivějších momentů mé návštěvy Ru
munska bylo setkání s bratry, kteří mě slyšeli kázat před 
třiceti či dokonce čtyřiceti lety. 

Když mi někdo řekne, že mě před lety slyšel kázat, 
vždycky se ptám: ,,A co jsem říkal?" Věřím, že slyšet kázá-
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ní by mělo být životní událostí, jež změní život..k lepšímu 

či horšímu. Při kázání by kazatel neměl o Kristu jen mlu

vit, ale měl by jej zosobnit. Herec jen nehovoří o Ham

letovi či Romeovi; na pódiu se jimi stává. V divadle na 

několik hodin zcela odkládá svůj osobní život. Mluví přes

ně tak, jak by při setkání s Julií mluvil Romeo. A stejně je 
tomu s kazatelem. Nejen slovy, ale také gesty, výrazem 

tváře, svým vzhledem, tónem hlasu, světlem Ducha, který 

z něj vyzařuje, musí sdělovat: ,,Dnes jsem se setkal s Je

žíšem. Mluví skrze mne." Před padesáti lety jsem slyšel 

takové životní kázání a ještě dnes bych dokázal napodo

bit biskupa, který kázal, dokonce i jeho gesta. Když jsem 

se stal kazatelem, vzal jsem si k srdci slova, že bychom 

měli „běžet tak, abychom získali cenu" (1 Kor. 9,24). To 

lze jen tím, že člověk předběhne všechny ostatní. A tak 

jsem četl kázání velkých kazatelů, poslouchal jsem, jak 
káží nejlepší kazatelé všech denominací v Rumunsku, a ži

vil v sobě touhu přiblížit se jim nebo je dokonce překo

nat. 

Ještě jsem se nestal tak velkým kazatelem, jakým jsem 

chtěl být (stále mám naději - je mi teptve dvaaosmdesát), 

ale chtěl jsem zjistit, čeho jsem dosáhl. Položil jsem se 
tedy těm, kdo mě před půl stoletím slyšeli, svoji obvyklou 

otázku: ,,Co jsem říkal?" Někteří mi to pověděli. 

Vyprávění legendy 

Jedno kázání začalo legendou o Gorunovi, milovaném 

učedníku Páně. Je v tobě mnoho dobrého," řekl mu Je

žíš. ,,Postav si stan na hoře Kannel, medituj a modli se." 

Gorun ho poslechl. 
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Po okolních vesnicích se brzy rozkřiklo, že se v kraji 
usadil mladý světec. 

Jednoho dne přišel Gorun do blízké vesnice a žadonil: 
„Dejte mi, prosím, přikrývku. Starou mi už skoro sežraly 
krysy, po kterých navíc hrozně zapáchá. (Znám to sám 
z vězenO. Nemohu kvůli tomu spát." 

Vesničané mu s radostí dali, o co prosil. O pár dní 
později žadonil o další přikrývku, protože mu krysy se
žraly i tu druhou. Zanedlouho byl znovu zpět se stejnou 
prosbou, a pak ještě jednou. Nakonec někdo řekl: ,,Měli 
bychom mu dát kočku. Tím se problém konečně vyřeší." 

Gorun se šťastně vrátil do svého příbytku. Krysy ho už 
neobtěžovaly. Jenomže za dva dny byl zpátky: ,,Můžete 
mi dát nějaké mléko pro kočku?" Vesničané mu s radostí 
vyhověli. Ale tím se věc nevyřešila. Rozhodli se tedy, že 
mu dají krávu. 

Přišel znovu: ,,Potřebuji pro krávu nějaké krmení." Roz
hodli se, že mu dají pastviny, aby měl postaráno i do 
budoucna. Brzy byl zpátky. Neuměl se starat o pole ani 
o zvířata, a tak mu dali k ruce dva dělníky. Potom potře
boval cihly a materiál, aby dělníkům postavil domy. Po
tom se kráva otelila, a tak dál. 

Minuly roky a Ježíš se vydal za svým milovaným učed
níkem na návštěvu. Uvítal ho tlustý muž a zeptal se: Jaký 
obchod vás sem přivádí? Co chcete koupit?" Ten blaho
bytný obchodník už ani nepoznal svého Mistra. 

Začal jsem touto legendou a pokračoval učením o tom, 
že mezi námi a Ježíšem nesmí být žádná vzdálenost, ani 
co by kamenem dohodil. Dokonce i v takové blízkosti 
Ježíšovi učedníci spali, zatímco on byl v agónii v Getse
mane. Podnikej, jen když Pán jedná vedle tebe a dopro
vází tě znameními (Mar. 16,20), stejně jak to činí ve tvé 
křesťanské službě. Pokud to tak není, raději toho nechej. 
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Neopouštěj Ježíše dokonce ani kvůli zbožné meditaci 
či velkým misijním skutkům. Spočinout tiše na jeho hrudi 
jako apoštol Jan je lepší, než největší podniky v křesťanské 
službě. Kdokoliv jednou spočinul na Ježíšově hrudi, už 
nenajde plnost radosti nikde jinde. 

Ježíš říká: ,,První ze všech přikázání je toto: ,Slyš, Izrae
li' (Mar. 12,29). Slyš, jak tepe moje milující srdce." Vše 
ostatni z toho vyplývá. 

Nic by nám nemělo být přednější, než gesta lásky vůči 
tomu, který nás vede do věčného života. Je v nich hloub
ka zřeknutí se všeho ostatního. Ďábel může člověka od
trhnout od života poustevníka na Karmelu, ale ne od sa
motné Kristovy hrudi. Požehnaný člověk, jež dokáže dělat 
svoji civilní práci i viditelnou práci pro církev, zatímco 
duchovně spočívá na Kristově hrudi. Nezvládá-li obojí, 
měl by raději obětovat tuto práci, než tichou adoraci. 

Téměř osmdesátiletý bratr mi opakoval kázání, které 
slyšel před padesáti roky. Dobře mi posloužil. Je zajímavé, 
že si nepamatuji, že bych legendu o Gorunovi kdy slyšel 
nebo četl. Přesto se dozvídám, že byla součástí mého ká
zání. Možná jsem si ji sám vymyslel. Pravda na sebe často 
bere podobu legend. 

Počítej své vteřiny 

Další člověk mi připomněl kázání ze Žalmu 90,12, staré 
třicet let. Také jsem je začal příběhem (kázání bez ilu
strací si nikdo nepamatuje). 

Jeden muž musel vykonat pozdě večer cestu do vzdá
lené vesnice. Cesta byla jednotvárná, zvlášť po setmění, 
kdy skoro nebylo vidět na cestu. V jedné chvíli o něco 
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zakopl. Sehnul se a zvedl ze země váček plný oblázků. 
Z nudy občas hodil jeden do řeky tekoucí podél cesty. 
Žbluňk ... žbluňk ... Šplouchnutí vody byla neškodná zá
bava. Když dorazil k cíli, zbývaly ve váčku jen dva kamín
ky. Podíval s na ně ve světle domu a uviděl, že to byly 
diamanty. Rozházel celé jmění. 

Naše dny se skládají z vteřin. Za rok uplyne 32 milionů 
vteřin. Člověk, jenž je na světě třicet let, je zodpovědný za 
miliardu vteřin. Každá vteřina k nám přichází jako dar od 
Boha, abychom ji použili ke službě. Pokud ji nepoužije
me, se smutkem se vrací k Bohu se zprávou, že jsme jeho 
vzácný dar promarnili. 

Potom jsem mluvil o generálovi, který kdysi patřil ke 
královské armádě. Byl jsem s ním ve vězení. Vážně one
mocněl, ale když jsem s ním mluvil o Bohu, nejevil zájem. 
Přišla jeho poslední hodina. Požádal o kněze. Ve vězení 
byla spousta kněží, ale trvalo nějakou dobu přivést ho 
z jiné cely. Když jej přivedli, nemohl už generál mluvit 
a vyzpovídat se. Kněz mu podal tělo Páně, ale generál 
nedokázal spolknout oplatku. Zemřel bez zpovědi a těla 
Páně. Vážil si pokladu, až když mu ve váčku zbyly po
slední diamanty. 

Mluvil jsem o tom, jak dobře využil Ježíš vteřin dokon
ce i na kříži: k odpuštění těm, kdo ho křižovali, ke spáse 
lotra, k potěše své matky a drahého učedníka, k ujištění, 
že vše, čeho je potřeba ke spáse, je dokonáno, k modlitbě 
·odevzdání se Bohu. Ani za takových strašných okolností 
neztratil jedinou chvilku. 

"Využijte dobře svůj čas. Čas je nejdražší zboží. Můžete 
znovu získat ztracené peníze, ale ne čas. Užijte svůj čas 
ke službě Pánu." 
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Fyzickými činy lze předávat Ducha 

Navštívil jsem Oradeu, město s největšími evangelikálními 
sbory v Rumunsku. Baptistický sbor, vedený dr. Gheor
ghitou a pastorem Negrutem, který má 2 500 členů, let-. 
niční sbor se zhruba dvěma tisíci. Není místo, abych opa
koval vše, co jsem v těchto sborech kázal, zmíním však 
jeden výrok, který posluchače ohromil. 

Ceau�esca všichni nenávidí. Nikdy jsem o něm nesly
šel říci jediné dobré slovo. Kromě křesťanů, kteří se na
učili od archanděla Michaela nevynášet dokonce ani nad 
ďáblem zatracující soud (Judovi 9), o něm všichni mluví 
zle. 

Často vznášíme taková obvinění vůči lidem, dokonce 
i mrtvým. Kdysi mě jednou v noci varoval hlas: "Nemluv 
zle o mrtvých. Slyší nás. Jsou-li ztraceni, mají dost bolesti. 
Nepřidávej k tomu." 

Sbor teď dychtivě očekával kázání. Všichni na mně vi
seli očima. 

Mluvil jsem z Jana 20,2-23: Ježíš na ně dechl a řekl jim: 
,Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu bu
dou odpuštěny'." 

"Fyzickým činem, zvláštním způsobem dýchání," po
kračoval jsem, )ze předat Ducha svatého. Vkládáním ru
kou, dalším fyzickým činem, lze při ustanovování předá
vat dary Ducha. Těla mohou být nástrojem Ducha, který 
nemusí být předáván jen slovy, ale také skutečně vřelým 
podáním ruky, láskyplným pohledem, dobrotou a poro
zuměním ve tváři, bratrským políbením. Člověk by neměl 
být duchovní jen svými slovy, ale i všemi svými gesty." 
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Obhajuji Ceau�esca 

Poté jsem se dostal ke druhému bodu, při kterém moji 
posluchači ztuhli. ,,Proč dal Ježíš apoštolům Ducha? Sám 
říká že proto, aby mohli odpouštět či zadržovat hříchy. 

Lituji, že jsem nebyl v Rumunsku, když soudili Ceau
�esca. Dobrovolně bych ho hájil." 

Bylo vidět, že posluchači nevěří svým uším. Mám po
věst rozhodného antikomunisty, který odporoval komu
nismu v době, kdy i někteří z nejlepších pastorů dělali 
kompromisy ve víře. Ohajovat Ceau�esca? To je vylou
čeno! Nejen že byl on i jeho žena ke spokojenosti všech 
popraveni, ale jeho děti, sourozenci i příbuzní byli ve 
vězení. Jmenovat se Ceau�escu bylo dostatečným zloči
nem. 

Vysvětloval jsem: ,,Byl jsem ve vězení s mužem, který 
byl majorem policie za vlády fašistů. Byl odsouzen na dva
cet let. Tvrdil o sobě, že je křesťan, stále se žehnal zname
ním kříže, modlil se k Bohu, k Marii a ke všem svatým. 

Tento muž byl odsouzen za to, že za války (počátkem 
čtyřicátých let bojovalo Rumunsko proti Sovětskému sva
zu) zatkl čtrnáctiletého chlapce, který rozšiřoval komunis
tické letáky, tehdy přísně zakázané. Chlapec byl členem 

ateistického Svazu komunistické mládeže. 

Pro křesťana to byla skvělá příležitost! Měl si chlapce 

posadit a využít příležitosti, aby mu s mírností dokázal, že 
se mýlí. Měl mu ukázat lepší cestu, cestu Kristovu. 

Namísto toho chlapce krutě zmlátil. Každým úderem 
v něm posílil jeho ateistické přesvědčení a utvrdil ho v ne
návisti vůči Bohu. 

Ten hoch se jmenoval Nicolae Ceau(>escu. Někteří z nej
větších zločinců v dějinách - Hitler, Stalin, Lenin, Marx - se 
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také v mládí setkali s křesťany, kteří promarnili svoji příle
žitost. 

Jednou vhodili dozorci do mé cely krutě zbitého kato
lického kněze, ktetý těžce krvácel. Omyli jsme ho, jak jen 
jsme mohli, a dali mu napít vody. 

Když přišel k sobě, zeptal jsem se ho: ,Můžete se mod
lit jako Ježíš: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí?' 

Odpověděl: Ježíš mohl, já ne. Moje modlitba by byla 

spíš: Otče, odpusť mně i jim, protože kdybych byl lepším 

knězem, možná se z nich nestali mučitelé.' 

To vše bych řekl soudu, ktetý Ceau�esca soudil, a po

tom bych je vyzval: ,Sami posuďte, jestli na jeho zločinech 

nemáte podíl.' Potom jsem vyzval posluchače: ,Posuďte 

sami, jestli jste udělali, co jste mohli, abyste přinesli ko

munistům Ježíšovo učení a odvrátili je od jejich zlých cest.' 
Roku 1918 zavraždili ruští komunisté cara Mikuláše II, 

jeho ženu, jejich čtyři dcery, dvanáctiletého korunního 

prince a jejich služebru1()'. Po vraždě našli v domě ruko

pis básně patnáctileté princezny Olgy: 

Na prahu hrobu 

dej rtům tvých služebníků 

nadlidskou sílu modlit se pokorně 

za naše nepřátele. 

I toto bych ocitoval soudcům. Kéž bychom se všichni 

učili nádhernému umění odpouštět." 

Mnozí lidé ve shromáždění měli v očích slzy. 
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„Gorbačove, pamatuj 
na Ceau$escův osud!" 

Samozřejmě jsem nemohl přijít k soudu, abych Ceau$esca 
hájil. On i jeho žena Elena byli odsouzeni k smrti. Ji po
pravili. Jeho prý tvrdě mučili, aby prozradil, kde v za
hraničí uložil miliony, které ukradl ze země. Říká se, že 
zemřel na srdeční infarkt během mučení. Mrtvolu nafil
movali a ukázali ve veřejné televizi. 

Ceau$escova smrt vyděsila ostatní komunistické diktá
tory i jejich pohůnky. Předseda soudu, který je nechal 
popravit, spáchal sebevraždu o týden později. Několik ge
nerálů tajné policie Stasi ve východním Německu rovněž 
spáchalo sebevraždu. 

To jsou ti, o kterých se ví. Nikdo neví, kolik jejich 
podřízených jednalo stejně. Mnoho sebevražd bylo rov
něž mezi důstojníky sovětské KGB. 

15. ledna otiskl ruský časopis Gudok reportáž z demon
strace v Moskvě, kde bylo odhadem 400 000 lidí. 

Byly tu transparenty s hesly, ještě před rokem nemysli
telnými: "Pryč s komunistickou stranou!" "Pryč s KGB!" 
"Komunismus je metlou 20. století!" ,,Komunisté jsou stra
nou mizerů a podvodníků!" a tak dál. 

Nejpozoruhodnější heslo však znělo: "Gorbačove, pa
matuj na Ceau$escův osud!" Jiný transparent oslavoval 
Fanny Kaplanovou, děvče, jež v roce 1920 Lenina zranilo 
při pokusu o atentát. Murašov, člen Nejvyššího sovětu, 
přednesl projev, ve kterém řekl: "Nechceme přestavbu (pe

restrojku) komunismu. Žádné reformy ani změny. Komu
nismus by měl zaniknout. V Rumunsku se s Ceau$escem 
vypořádali správně." Oleg Kalugin, generál KGB, se při
dal k řadám Gorbačovových protivníků. Tvrdí, že je z něj 
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demokrat, ale jeho oponenti mu nevěří. Chtějí, aby vypo
četl zločiny, které spáchal ve své kariéře na cestě k hod
nosti generála. V debatách v tisku zaznívá názor, že on 

a jiní převlékli kabát kvůli Ceau�escově osudu. Jeho ko
nec vyděsil rovněž komunistické diktátory v Albánii, Mon

golsku, Koreji a Etiopii, kteří začali podnikat kroky smě
rem k vlastnímu lidu. Rumunská krev, prolitá mučedníky 

revoluce za svobodu, měla rozsáhlý vliv. 

Potřebujeme dvojí náboženství? 

V Oradei jsem měl jedno z nejpamátnějších setkání. Setkal 

jsem se s bývalými spoluvězni, pastorem Viskym, pasto

rem Szokem a dalšími takzvanými betanisty, členy probu
zeneckého hnutí v maďarsky mluvící reformované církvi. 
Několik členů této skupiny, studenti teologie i pastoři, zá
roveň také pastoři maďarské unitářské církve, byli ve ve
liké cele společně s katolickými a pravoslavnými kněžími, 
dohromady šedesát či sedmdesát lidí. Sdružovali se jen 
podle svého vyznání, bez společného obecenství v Kristu. 
Namísto toho tu byly vášnivé debaty ani ne tak o tom, 

které náboženství je správné, jako spíš v čem jsou ostatní 

špatná. 

Vypráví se příběh o trosečníkovi, který se jediný za

chránil na opuštěném ostrově a žil tam jako Robinson Cru

soe. Když ho za dva roky našli, divili se, že postavil dva 

oltáře. ,,K čemu si osamělý člověk postaví na ostrově oltář, 

natožpak dva?" ptali se ho. 

„Každý člověk potřebuje dvě náboženství," vysvětlil 

jim. ,Jedno, které vyznává, a jedno, které popírá." 
Jakou zásadní otázku jsme řešili v přeplněné cele? 

(71) 



Podstata náboženství nemůže být předmětem debaty. 
Pokud ano, dávají tím debatující najevo svoji nevědomost. 
Náboženství je život, uctívání, ticho. Dá se o něm sice 
mluvit slovy, ale nejsou to „slova", jak jim rozumíme v na
šem jazyce. 

Hebrejský výraz pro „slovo", davar, znamená rovněž 
„opravdovou věc". V hebrejštině se v Janově evangeliu 
píše: ,,Na počátku byla Davar, 

1
opravdová věc', a ta ,oprav

dová věc' byla u Boha a ta ,opravdová věc' byl Bůh." 
Sloveso „mluvit" je v hebrejštině ledaber, pocházející z ko
řene davar, ve smyslu dávat opravdovou věc. Dokonce 
i slovo logos má v řečtině oba významy. 

Žel i já jsem se tehdy zapletl do debat, ale vzpomí
nám si, jak jsem vyprávěl tento židovský vtip: Mladí man
želé se vydali za rabínem pro svolení k rozvodu. Křesťa
né chodí za knězem jedině kvůli sňatku, ale v judaismu 
se chodí za rabínem i kvůli rozvodu. Ohromený rabín 
odpověděl: ,,Vždyť jsem vás oddával teprve před rokem 
a tehdy jste se mi zdáli být velice zamilovaní. Proč se 
chcete rozvést?" 

Žena odvětila: ,,Nemá smysl marnit čas. Smířit se není 
k ničemu. Jednoduše vyřešte formality. To je vše, co od 
vás chceme. Řeči jsou tu zbytečné." 

Rabín však naléhal: ,,Alespoň mi to řekněte kvůli mé 
zvědavosti. Co se stalo? Proč se chcete dát rozvést?" 

Muž řekl: , ,Narodilo se nám dítě. Chlapec." 
,,To není důvod k rozvodu." 
„Ale ano, nemůžeme se totiž dohodnout, jak se bude 

jmenovat." 
,Jaké jméno jste vybral vy?" 
,,Vybral jsem ,Nahum'" odpověděl muž. 
„Velice dobře - jako ten prorok. Ale proč právě tohle 

jméno?" 
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,,Protože se tak jmenuje můj otec." 

,Ještě lépe. Chcete uctít své rodiče." 
Potom se rabín otočil k ženě. ,Jaké jméno chcete dát 

svému synovi vy?" 

Odpověděla: ,,Nahum." 

Překvapený rabín se otázal: ,,Proč jste zvolila tohle 
jméno?" 

,,Můj otec se rovněž jmenoval Nahum." 

Užaslý rábín se otázal: ,Jestli chcete oba dát dítěti stej

né jméno ze stejného důvodu, tak proč se hádáte?" 

Muž odvětil: ,,Moje žena je prohnaná. Já je chci pojme

novat po svém otci a ona po jejím. Jenomže její otec byl 
zloděj koní a můj byl mudrc." 

Stejný dojem mám z náboženských půtek mezi křes

ťany. Všichni křesťané chtějí oslavit Boží jméno a pracovat 

pro příchod Jeho království, nést evangelium, zprávu o Boží 
lásce, a tak dál. Milujme tedy jedni druhé! 

Rabín dal manželům radu: ,,Pojmenujte ho Nahum po 
prorokovi. Nějakých dvacet let potom šťastně žijte. Podle 
toho, jestli z něj vyroste rabín nebo zloděj, už budete vě

dět, čí jméno nosí. Tak proč začínat s rozepří už ted?" 

V té rozdělené cele nám dlouho trvalo přesvědčit byť 
jen kněží dvou katolických církví, římské a byzantského 

ritu, aby společně odříkali Otčenáš. 

Pastor podobný Kristu 

Uprostřed všech duševních, tělesných i duchovních muk 

nám byl pastor Visky jedinečným příkladem. Mnozí ho 

mezi námi považovali za nejpodobnějšího Kristu. Tehdy, 
kdy měl na den krajíček chleba a trochu polévky z bram-
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borových slupek a nahnilé mrkve, se rozdělil o svůj chléb 
s vězněm, který byl nemocný, slabý, či starší. Vzpomínám 
si, jak se jednou podělil se spoluvězněm o svůj svetr. Jeho 
slova byla vždy laskavá a ze rtů mu nezmizel úsměv. 

Co se nás ostatních týče, byli jsme rádi, když jsme u něj 
náhodou zahlédli malou známku podrážděnosti nebo přík
ré slovo, protože jsme věděli, že máme u Boha šanci. Ří
kali jsme si, že je-li křesťan přijatelný Bohu, jen pokud je 
posvěcený jako pastor Visky, naše šance jsou nulové. Za
choval si svoji vyrovnanost, ačkoliv trpěl víc, než kdo 
z nás. Dostala se k němu zpráva, že jeho ženu a sedm 
malých dětí deportovali do pustiny, kde byl nejen nedo
statek jídla, ale i vody. 

V Getsemane, kde byl Petr připraven bránit svého Mis
tra mečem, řekl Ježíš učedníkům: ,,Nechejte, ať se stane 
dokonce i to". Musíme přijímat to nejhorší vyrovnaně, do
konce s radostí. Nyní jsme se radovali ze setkání s pas
torem Visky a jeho rodinou. Naše misie tajně podporovala 
takové rodiny v Rumunsku i v několika dalších komunis
tických zemích. Vyjádřil hluboký vděk všem dárcům, kteří 
mu pomohli přežít. 

Který životopis je pravý? 

Nejprve jsme prohodili pár slov, ale potom přečetl něco 
z náčrtu knihy, ve které píše o svých zkušenostech z vě
zení. Nevěřil jsem vlastním uším. Všechny ty nádherné 
postoje a šlechetné činy, které jsem o něm vyprávěl pro 
ilustraci ve svých kázáních, připsal mně. Zmateně jsem se 
ho otázal: ,,Byl's to ty anebo já? Kdo z nás mluví pravdu?" 
Potom jsem přišel na odpověď. Tak to prostě vidí mysl 
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naplněná velikou láskou, skutečnou příchylností a svatou 
představivostí u toho, který je jí drahý. 

Nikdy nevěřte životopisům. Pokud je psali protivníci, 
nepíší, jaký člověk skutečně je, ale co v něm jejich nepřá
telství, nenávist či žárlivost viděly. Jsou-li psány obdivova
teli, vyjeví ušlechtilé srdce životopisce, který vyzdobí kni
hu svými vlastními ctnostmi. Co se týká "objektivních" 
životopisů, vyprávějí přiběh s pedantskou přesností a šetr
nými dávkami chvály či kritiky. Neztrácejte tedy čas jejich 
čtením. Jsou nudné a nestojí za nic. 

Pravda je pravdou jedině v ústech vášnivého vypravě
če. Nový Zákon neměl v originále rozdělovací znaménka. 
Je na nás, jak jimi rozdělíme Jana 14,6, kde Ježíš říká: ,Já 
jsem ta cesta pravda i život." Navrhuji následující: ,Já jsem 
ta cesta: pravda i život." Ti, kdo smýšlejí jako on, nikdy 
nenabízejí samotnou prozaickou pravdu, ale oživují ji 
ušlechtilými vášněmi životů, které stojí za to žít. 

Viskyho děti vyrůstaly v naprosté bídě, a nyní jsou všich
ni věřící, stali se z nich inženýři, pastoři, každý z nich něja
kým způsobem pracuje pro království. Muži jako Visky 
přinesli lásku, pokoj a světlo pastýřům, jejichž vzájemné 
nepřátelství trvalo i na společné cele, kde všichni trpěli pro 
stejného Spasitele. Společné utrpení však mělo smysl. Po 
čase se křesťané naučili jeden druhého chápat a uznávat. 

Nyní, v roce 1990, vytvořili rumunští křesťané poprvé 
v dějinách evangelikální alianci, ke které patří baptisté, 
luteráni, letniční, církev bratrská, a také Armáda Páně, jenž 
je s 800000 členy smetánkou pravoslavné církve. 

Římskokatolická církev v alianci není, ale vztahy s ní 
jsou korektní a přátelské. Nevraživost z minula již neexis
tuje. Jedna strana už druhé nenadává do "modlářů" a ta jí 
za to nespílá do "heretiků". Katolický arcibiskup Robu je 
jedinou hlavou církevní denominace, která se veřejně po-
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stavila proti vraždění nevinných, podníceném novým pre
zidentem Iliescem. 

Nejpronásledovanější 

Všichni obdivujeme hrdinskost víiy jednoho a půl milionu 
členů katolické církve byzantského obřadu, rovněž zná
mých jako uniaté. Téměř všichni jejich biskupové a mnozí 
kněží zemřeli po krutém mučení ve věznicích. Celkově si 
ve vězení odseděli 600 let. Komunisté jim sebrali všechny 
církevní budovy, školy a dobročinné instituce a dali je 
pravoslavné církvi, jejíž vrchnost byla v kolaboraci s ko
munisty nejčilejší. 

Zločin vůči uniatské (řeckokatolické) církvi nebyl do
dnes napraven. Vláda je ujistila, že jsou v zásadě naprosto 
svobodní. Jenomže jak se může 1,5 milionu lidí těšit z ná
boženské svobody, když byli připraveni o všechny budo
vy? Ukradený majetek dosud nebyl navrácen. Dějiny církve 
východního obřadu jsou dvěma stoletími velkého utrpení. 
Církev má svůj počátek v osmnáctém století v Sedmihrad
sku, jedné z rumunských historických zemí, které bylo 
v té době součástí rakousko-uherské monarchie pod vlá
dou Habsburků. Odštěpila se od pravoslavné církve, k níž 
patří většina Rumunů. Uniaté zachovali všechny pravo
slavné rituály, ale přijali veškerá dogmata církve katolic
ké. Církev, složená čistě z Rumunů, zakusila veškerý útisk, 
kterým národ trpěl pod maďarskou vládou. Těšila se svo
bodě pouhých třicet let, od roku 1918, kdy bylo Sedmi
hradsko sjednoceno s Rumunskem, do roku 1956, kdy byla 
komunisty zakázána. Druhou nejvíce pronásledovanou 
skupinou byla Armáda Páně, jejíž samotná existence ne-
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byla uznávána státem ani pravoslavnou církví ještě ani 
koncem roku 1990. 

Moje první setkání s Ježíšem 

Jak bych mohl vyprávět vše, co jsem prožil v Rumunsku? 
Jednou jsem jako malý kluk vešel v hlubokém pohnutí do 
pravoslavného kostela v Bukurešti. Byl to první křesťanský 
kostel, který jsem kdy uviděl. Pocházím z nepraktikující 
židovské rodiny, a tak jsem v dětství neslyšel o Ježíši jediné 
špatné či dobré slovo. Jednoduše mi byl neznámý. 

Jednoho dne jsem se vracel ze školy domů s kama
rádem. U vchodu do kostela mě zastavil a řekl: ,,Počkej tu 
chvíli, otec mi nakázal, že mám něco vyřídit popovi." Řekl 
jsem mu, že půjdu s ním. Tak jsem poprvé překročil práh 
kostela. 

Velmi to na mě zapůsobilo. 
Téměř po sedmdesáti letech jsem vstoupil do téhož 

kostela a znovu jasně prožil svůj tehdejší zážitek. 
Jako dítě jsem viděl obrázek ukřižovaného člověka. 

Netušil jsem, kdo to je, ale pomyslel jsem si, že jistě mu
sel udělat něco strašlivého, jinak by se mu to nestalo. Jako 
dítě jsem častokrát, a nejspíš zaslouženě, dostal výprask. 
Ale ten muž, celý zkrvavený, přibitý hřeby ke kříži - proč? 

Tenkrát jsem také uviděl obraz mladé krásné paní, 
která na mne hleděla s velikým zalíbením. Na takový po
hled jsem nebyl zvyklý. Častokrát mnou lidé pohrdali. Byl 
jsem židovský kluk, navíc chudě oblečený, hubený a ne
duživý, maličký. Ta paní mě milovala a já ji od té chvíle 
též. 

Nevím, proč někteří křesťané nikdy nepomyslí s láskou 
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na Marii. Bible říká, že ji „budou blahoslavit všechna po
kolení". Tak proč ne my? 

Rozum mi říká, že jsem tehdy nespatřil Ukřižovaného, 
ani tu paní, ale jen jejich obraz. Tehdy jsem měl dojem, že 
vidím skutečné osoby. Byl to jeden z mnoha existenciál
ních zážitků mého života. 

Můj kamarád si promluvil s popem, který ke mně potom 
přišel a pohladil mě po hlavě. Znamenalo to pro mne mno
ho, moji rodiče mi takto nikdy lásku neprojevovali. Byl to 
jemný dotyk, podobný tomu, kterým se mě při mém svěce
ní dotkl biskup Argay, jenž mě opravdově miloval. Dary Du
cha svatého mohou být předávány při svěcení jedině těmi, 
kdo mají Boží lásku. 

Pop mě pohladil a zeptal se: ,,Co pro tebe mohu udě
lat, chlapče?" 

Byl jsem celý nesvůj, bál jsem se, že na tom zvláštním 
místě možná nemám co dělat. Odpověděl jsem: ,,Nic." 

Řekl mi: ,,To nejde. Patřím Ježíši, který nás učil, aby
chom nenechali kolem sebe nikoho projít jen tak, aniž 
bychom mu prokázali nějaké dobro. Je léto a venku je 
horko. Přinesu ti hrnek chladné vody." 

Ježíš - co to je za podivnou bytost? Do té doby jsem 
nepotkal nikoho, kdo by o jeho učení něco věděl. Nedo
stával jsem hračky ani čokoládu. (Když jedly děti čokolá
du, olizoval jsem papír, ve kterém byla zabalena.) Ježíš 
proměnil vodu, kterou jsem dostal, ve víno. Užasl jsem. 

Byl jsem mladý a tak jsem tu událost brzy zapomněl. 
Upamatoval jsem se na ni, když jsem se stal křesťanem. 
Ten kněz se jmenoval Cavane. 

O mnoho let později, to už jsem byl evangelický pas
tor, se dostali k moci fašisté. Chiricuta, nový pop v tomto 
kostele, byl jediným pravoslavným knězem, který mne, 
protestanta a k tomu navíc Žida, nechával při večerní po-
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božnosti kázat ve svém kostele. Nezáleželo mu na tom, že 
mu kvůli tomu ostatní kněží vyhrožovali. Začal jsem při
spívat do jeho pravoslavného časopisu. 

Za války, kdy moji ženu a několik dalších židovských 
křesťanů pohnali k soudu, měl odvahu hlásit se dobro
volně za svědka obhajoby. Zastával se Žida v době, kdy 
v Evropě vládl Hitler! Díky jeho obhajobě a obhajobě jed
noho německého pastora baptistické církve jsme nakonec 
byli jediným případem, kdy byli Židé za Hitlera zproštěni 
viny. Běžně bychom byli odsouzeni, ať s vinou či bez 
viny. 

Nyní jsem se po pětadvacetileté nepřítomnosti v Ru
munsku mohl pomodlit v témž kostele a připomenout si, 
kolik toho zde pro mne Bůh udělal. Bůh má zajisté odmě
nu pro toho, kdo v jeho jménu nabídl pohár vody a bez
podmínečnou lásku. 

Antisemitismus 

V Rumunsku, které kdysi mělo šestisettisícovou populaci 
Židů, jich zbylo jen 15000. Mnozí, stejně jako rodina mé 
ženy Sabiny, zahynuli v holocaustu. Velké množství lidí 
emigrovalo do Izraele a jiných zemí. Dokonce i ten malý 
zbytek chce nyní emigrovat. Znovu se začíná projevovat 
za Ceau�esca přidušený antisemitismus. 

Proč tento diktátor nepronásledoval Židy? Byli pro vlá
du velkým zdrojem příjmů. Podle své kvalifikace byli čas
to za vysokou cenu prodáváni izraelskému státu. Prodej 
Židů Izraeli a etnických Němců západnímu Německu obo
hatil státní pokladnu a říká se, že i Ceau�esca osobně. 
Antisemitská literatura byla zakázána. 
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Situace ve východní Evropě se teď změnila. Je tu glas
nost a relativní svoboda projevu. Antisemité tedy mohou 
svobodně projevovat nenávist, kterou chovají v srdci vůči 
Židům. Rumunský president Iliescu je bývalý spolužák 
a osobní přítel Gorbačova, který rovněž předvedl, co cítí 
k Židům tím, že do prezidentské rady jmenoval Valentina 
Rasputina (v ruštině jeho jméno znamená „zhýralý" a pro
slavil je bezectný mnich, který býval blízkým poradcem 
ruské královské rodiny). V rozhovoru pro New York Times 

Magazíne Rasputin řekl: ,,Naši Židé musí pocítit zodpo
vědnost za hříchy revoluce a jejich důsledky ... zodpověd
nost za teror, který zavládl během revoluce a zvlášť po 
ní. .. Jejich vina je veliká, protože zabili Boha a také Rusy." 

Je dojemné číst, jak bolestivé jsou pro vysokého před
stavitele bezbožného režimu myšlenky o Bohu, který při
šel na zem a byl zabit. Kdysi hráli jistí Židé roli v Ježíšově 
smrti. To proto, že on sám byl Žid a žil v Izraeli. Zajímavé 
je, že jsem nikdy neslyšel vinit Řeky ze zabití Sokrata 
anebo italský národ za pronásledování Galilea. 

Rozhovor s Rasputinem byl publikován v lednu 1990. 
V březnu byl jmenován do sboru Gorbačovových porad
ců. Byla to jeho odměna. Kdosi věděl, jaké má z roz
hovoru učinit závěry. V moskevském časopise Nedělja 

(16/1990) kdosi navrhl, jak jednoduše vyřešit židovský 
problém. Kdyby každý, kdo si je vědom židovského ne
bezpečí, ulevil zemi o jediného Žida, zítra by tu už žádní 
nebyli. K takovému programu by se jistě připojili ájatolláh 
Chomejní i vůdci libanonského Hizballáhu. 

„Nic nepokřiví přirozenost člověka tolik, jako šílené 
představy. Je-li člověk posedlý myšlenkou, že všechno zlo 
na světě pochází od Židů, zednářů, bolševiků, heretiků, 
kapitalistů atd., stane se i z toho nejlepšího člověka di
voká bestie," píše Berďajev. 
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Z mnoha obvinění vůči Židům si člověk může vybírat: 
,,Křesťanství je židovská ideologie, díky níž obelstěné ná
rody vytvořili židovsko-křesťanskou civilizaci, aby se na
konec celý svět stal rozšířeným Izraelem." 

,,Komunisté správně bojovali proti kapitalismu, ale ne
řekli, kdo jím je vinen: Židé." 

„Kolumbus byl Žid, který objevil Ameriku, aby ji učinil 
centrem sionismu, ze kterého budou Židé panovat dola
rem celému světu." 

„Mezinárodní komunismus byl také vytvořen Židem 
Marxem, aby zničil lásku člověka ke svému národu a vlas
ti." A tak podobně. 

Tato protižidovská propaganda se v Sovětském svazu 
nemohla rozšířit bez mlčenlivého souhlasu Gorbačovovy 
vlády. 

Ze Sovětského svazu se antisemitismus šíří do ostat
ních zemí, které se právě zbavily jha komunismu. Všechny 
procházejí hlubokými ekonomickými krizemi. V Rumun
sku vláda oznámila, že už nebude dotovat ceny chleba, 
mléka, masa, atd., což znamená, že ceny mohou brzy 
vzrůst o 50 procent. V krizových obdobích potřebují lidé 
mít koho vinit a Židé jsou příhodným obětním beránkem. 
Tak tomu bylo posledních dva tisíce let. 

Někteří vůdci rumunských komunistů byli Židé: Ana 
Paukerová, Kišiněvski, Rautu, stejně tak někteří vůdci tajné 
policie. Nesejde na tom, že většinu tvořili Rumuni a Ma
ďaři. Na vině jsou Židé. 

Zatímco je pravda, že Roman, první porevoluční mi
nisterský předseda, byl Žid, je třeba pamatovat, že sám 
Marx byl Žid a Židy nenáviděl. 

Rumunští antisemité, kteří jsou zároveň proti Maďarům, 
jsou sdruženi ve skupině Vatra Románeasca, ,,Rumunský 
domov." 
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Rumunští Židé, a s nimi Židé z ostatních východoev
ropských zemí, jsou znepokojeni. Ale kam mají jít? Spoje
né státy je nepřijmou. V Izraeli je Arabové zabíjejí a ne
ustále tam hrozí válka. V Rumunsku se židovští křesťané 
snaží seznámit Židy s Ježíšem, jejich králem. Mnozí po
cházejí z Besarábie, dějiště druhé světové války. Pamatují, 
jak při příchodu Němců všude visely plakáty: ,,Neštěstí 
přišlo od špinavých židů", ,,Tuto válku vyvolali židé", ,,Židé 
stojí za komunismem", ,,Smrt židům". Nepřátelé Židů ne
zůstali jen u hrozeb. Na tomto území se jen vzácně najde 
židovská rodina, jejíž členové nebyli postříleni či posláni 
do koncentračních táborů. Téměř celá rodina mé ženy 
(oba rodiče, tři sestry a šestiletý bratr) v takovém táboře 
zahynula. Jelikož nemůže být situace v Rumunsku posu
zována bez zbytku východní Evropy a zvlášť Sovětského 
svazu, pár slov k posledně jmenovanému. 

Gorbačov požehnáním 

Gorbačov byl pro západní svět požehnáním. Jen si před
stavte krizi v Zálivu, kdyby stály SSSR a Západ proti sobě 
jako za časů studené války! 

Když Stalin ve třicátých letech nechal pro podezření ze 
spiknutí popravit všechny vysoké důstojníky vlastní armá
dy, Mussolini, vůdce italských fašistů, napsal: ,,Stalin je 
maskovaný fašista". Gorbačov byl jen stěží agentem CIA, 
ale výborně zastal jejich práci. Podkopal moc Sovětského 
svazu a spolu s ní moc komunismu v celé východní Evro
pě. Otřeseny byly i komunistické strany na Západě. 

Vzpomínám si, jak mě po příjezdu do USA prosil gene
rální sekretář Světové rady církví, abych nezveřejňoval 
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zvěrstva komunismu. Ale Gorbačov je nechal zveřejnit. 

Dnes můžete číst v sovětských novinách o vraždách mi

lionů nevinných lidí, o tom, jak byl celý národ okraden, 
vykořisťován a utlačován komunisty. Zatímco on sám od

haluje, jakou pohromou byla revoluce v Rusku, vysocí 

komunističtí činovníci zvaní nomenklatura se stále drží 
u moci. Vědí, že nemají lidem co dát, ale nepouštějí moc 

z rukou, žebrají o peníze od kapitalistů a mohou dovést 

Rusko ke krvavé tragédii, jakou dějiny ještě nepoznaly. 

Mohou být vedeni pudem sebezáchovy. Anebo možná 

jednoduše nehledí daleko dopředu a nepřemýšlejí o tom. 

Ačkoli Gorbačov hrál hlavní roli v přípravě dramatu, slu

šela by mu víc role herce ve frašce. Předsedal odstranění 
vlastní strany a samotného Sovětského svazu, a přesto za

končil sjezd zpěvem „Internacionály", dávné hymny ko

munismu. On i jeho komplici zpívají o boji v poslední 
bitvě, která vzplála, aby dala lidstvu _ideální" společnost, 
a ta se teď v Rusku, jeho vlasti, svíjí ve smrtelných kře
čích. Jejich heslo zní stále „Proletáři všech zemí, spojte 
se!". Potom se na svém sjezdu dohodnou, že ukrajinští, 

ruští, běloruští, pobaltští a uzbečtí komunisté půjdou kaž
dý svojí cestou. Tato rozhodnutí jedině pomohou roz

množit krajní nacionalismus. Výsledkem bude nový druh 

fašismu, či spíše několik druhů fašismu, jelikož každá 

z bývalých sovětských republik bude mít svůj vlastní, vy

pěstovaný proti ostatním. Gorbačov a podobní hráli hlavní 

roli ve vykleštění sovětského a východoevropského ko

munismu. Aniž by chtěli, prokázali svobodnému světu ve

likou službu, když na čas oddálili hrozbu války mezi Vý

chodem a Západem. 

Bývalý komunistický aparátčík Jelcin je sice s Gorba

čovem v osobním konfliktu, ale jde v jeho stopách. 

(83) 



Mají být křesťané v politice? 

Dříve než budu pokračovat, musím zodpovědět často slý
chanou a příhodnou otázku. Měl by se křesťan, a zvlášť 
pastor, vzdálit od Bible a mluvit na téma politiky? Tato 
otázka je velmi naléhavá také pro křesťany v Rumunsku. 

Někteří tvrdí, že bychom se k politickým tématům měli 
vyjadřovat, jiní tvrdí, že ne. Jaksi jim nedochází, že vehe
mentním popíráním účasti na politice hrají politickou hru. 
Proč nevyužijí svoji energii k vysvětlení Kristovy smírčí 

oběti či učení o Trojici? 
Slovo politika pochází z řeckého polis, jež znamená 

obec, město. ,,Almužny" jsou činěním dobra několika li
dem, ,,filantropie" činěním dobra mnohým, a „politika" je 
uměním činit dobro národu, a to i v mezinárodním měřít
ku. Zhruba sedmdesát procent Bible se zabývá politikou: 
ústavou národa, jeho vysvobozením z otroctví, mnoha vál
kami proti jiným národům, zákony o společenských vzta
zích, zemědělství, hygieně, manželství, dědictví, založení 

království a sporů mezi nimi spolu se zločiny panovníků, 

podobně jako jsou odhalovány v dnešních médiích. 

„Dejte císaři, co je císařovo" je politická rada a zároveň 

podněcování ke vzpouře. ,,Podřizujte se autoritám" je rov

něž politická rada, stejně jako popis světových vládců 

v knihách Daniel a Zjevení jako dravých šelem. 

Musíme zvažovat politické události, abychom našli vlast

ní cestu, jak jimi procházet. Rumunští křesťané častokrát 
diskutovali nejen o duši stoupající od pozemského k anděl
ské svatosti, ale také o politických událostech v zemi, a to 

zvlášť za komunismu. 
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Kázání pod eskortou 

Dalším místem silných vzpomínek je pro mne baptistický 
sbor na bukurešťském předměstí Giule�ti. Sem mě pozvali 
kázat první neděli po vstupu Rumunska do druhé světové 
války roku 1941. V té době vládli v naší zemi Němci 
a když napadli Rusko, naše armáda byla jejich spojencem. 
Heslem bylo: ,,Znič komunismus vytvořený špinavými ži
dy! Bijte židy!" 

Přišel jsem do sboru s dalšími křesťany ze Židů. Bratři 
pozvali mnoho nevěřících a řekli jim, kdo bude kázat. 
Pravoslavní už tak měli baptisty v nenávisti. Teď se mělo 
stát ještě něco horšího. Na kazatelně pohrdané baptistické 
sekty bude stát Žid. Antisemité nemohli takovou situaci 
strávit. Žalovali ten neodpustitelný zločin na policii, a nás 
šest židovských křesťanů bylo zatčeno. Sestra Mandruto
vá, rumunská křesťanka, tloukla na vrata věznice, kde byla 
moje žena, já a další čtyři Židé drženi, a řekla: ,,Moji bratři 
z vyvoleného lidu tady trpí pro Krista. Chci trpět ·S nimi." 
Její žádosti bylo laskavě vyhověno. Dali ji do cely k nám. 
Bylo nás tedy sedm: tři Židé, tři Židovky a Rumunka. 

Byla to malá cela s jediným lůžkem. Policejní důstojník 
řekl: ,,Vy budete spát na posteli, ostatní na podlaze." 

Mezitím dorazil na policejní stanici pravoslavný kněz 
z Giule�ti, aby se postaral o to, že nás nepropustí. Také se 
mnou hovořil a chtěl mě přesvědčit, že pro Židy není v křes
ťanství místo. Patriarchát tehdy zakázal veškeré křty Židů. 

Po zatčení v Giule�ti nás odvezli do vězení při vojen
ském soudu k výslechu. 

Při výslechu se náhle rozezněly sirény leteckého po
plachu. Bukurešť napadly sovětské letouny. Vojáci s bajo
nety na puškách nás eskortovali do sklepení spolu s těmi, 
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kdo nás vyslýchali, zaměstnanci soudu, našimi žalobci 
a budoucími soudci. Vězni byli drženi v koutě pod přís
ným dohledem. Vedly se řeči o malichernostech. Jedna 
žena si stěžovala, že si koupila nové šaty, ještě je neměla 
na sobě - a teď to bombardování! 

Slyšeli jsme dopadnout první bomby. Zemí otřásly vý
buchy. Propukl pláč a panika. Chopil jsem se příležitosti 
a řekl autoritativně: ,Je mezi vámi pastor. Dám vám slovo 
útěchy z Bible a pak se pomodlíme. Prosím, poklekněte." 

Všichni, včetně stráží, žalobců a soudců, poklekli. Po
tom jsem k nim mluvil z Božího slova. 

Když bombardování skončilo, vojáci s nasazenými ba
jonety, které by neváhali při našem pokusu o útěk použít, 
nás odvedli zpět do našich cel. Ti, kdo před půl hodinou 
na můj pokyn poklekli, se znovu stali mými žalobci 
a soudci. 

Tyto události jsem znovu prožíval, když jsem uviděl 
vězení Malmaison. Právě jsem popsal, co se stalo za dob 
fašismu. Později, za komunismu, jsem se v tomto vězení 
ocitl znovu. 

Duchovní zkušenost 

V jedné ze zdejších cel jsem v samovazbě učinil duchovní 
zkušenost, kterou jsem naznačil v několika kázáních při 
nedávné návštěvě Rumunska. Říkám „naznačil", protože 
hluboká duchovní zkušenost nemůže být dostatečně po
psána žádným jazykem. Člověk se dotkne reality, která se 
nedá pojmenovat ani vysvětlit. Bible je tedy Božím zjeve
ním v obou významech slova: Cosi zjevuje, abychom to 
mohli uvidět, ale zároveň to znovu zahaluje. 
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Vysvětlovat zážitek je málokdy k něčemu dobré. Beetho
ven vložil své zážitky do hudby. Sochař v Buenos Aires 
vytvořil pro hřbitov devět soch představujících devět 
Beethovenových symfonií. Poté, co jsem toto místo navští
vil, kdosi mě požádal, abych mu sochy popsal. Pocity se 
staly hudbou, která se pak vtělila v sochu, k jejíž interpre
taci je třeba slov. Jak mnoho by měla tato slova společného 
s Beethovenovými zážitky? 

Bible říká: "Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý" 
(Ž 34,9). Slova ani hudba vám nedokáží vysvětlit rozdíl 
mezi chutí melounu a broskve. Musíte ochutnat. 

Můžeme se zmínit o duchovní zkušenosti, ale jen pro
to, abychom povzbudili druhé, aby učinili svoji vlastní. 
Zkušenosti, které procedíme filtrem slov, ztrácejí na hod
notě. Každý člověk si sám musí dát práci, aby získal 
schopnost vidět skutečnost dál, než se zdánlivě jeví. 

Učedník se zeptal mistra zenu: "Co je Buddha?" Odpo
věděl: ,,Toto plátno váží tři libry". Jinými slovy, "Co je 
Buddha, nemůže být vyjádřeno slovy. Raději bychom měli 
věnovat čas hovoru o praktických věcech." 

Nemůže-li být Buddha vystižen slovy, tím spíše jimi 
nemůže být vystižen Ježíš. 

Bezčasovost 

Strávil jsem léta v samovazbě ve třech různých věznicích. 
Ztratil jsem tam pojem o čase. Naše samotky měly jediné 
okno do chodby, žádná z nich ven. Nikdy jsme nevěděli, 
jestli je krutá zima, či nádherné jaro. Nerozeznali jsme 
noc a den. Jediná žárovka tam nepřetržitě svítila. Možná 
proto, aby nás zmátli, neměly věznice žádný pevný řád 
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s pevně stanovenou dobou budíčku, jídla, nebo doby, kdy 
se dá jít na záchod. Neměli jsme pojem o čase. 

Žili jsme v bezčasovosti, stejně jako astronauti žijí v bez
tíži. Trvá-li léta, způsobí bezčasovost mimořádný, intelek
tem nepostižitelný stav mysli. Naše smysly neměly co vní
mat. Panovalo naprosté ticho. Téměř nikdy jsme neslyšeli 
hlas či šepot, stráže nosily boty s plstěnými podrážkami. 
Nebylo nic vidět. Obklopovaly nás jen šedé stěny. Zapo
mněli jsme, že existují barvy. Byl tu tak prudký a nepo
levující zápach, že ochromil naše čichové nervy. Dodnes si 
nemohu přivonět k parfému nebo květině. Co se týká chu
ti, jídlo bylo vždy bez chuti, mizerné a stále stejné. 

Naše myšlení se neřídilo smysly, ani nebylo korigo
váno logikou. 

Vrátil jsem se do Rumunska jako svobodný člověk a sna
žil jsem se znovu vžít do oněch dnů, abych je přiblížil 
dnešním posluchačům, ke kterým jsem hovořil v církvích. 
Co se týče bezčasovosti, pomáhá mi v tom, že jsem Žid. 

Biblická hebrejština nemá naše slovesné časy: jím, jedl 
jsem, snědl jsem, budu jíst, sním a tak dál. 

Boží lid nemá krájet čas na kusy: minulost, přítomnost, 
budoucnost. Toto dělení času není přirozené. Minulost 
není jen minulostí; je velmi živá v přítomnosti a často s se
bou přináší radost nebo smutek. Bude žít i v budoucnosti. 
Základem dneška a zítřka je to, co se nashromáždilo v mi
nulosti. Minulost byla zčásti také určena tehdejšími vyhlíd
kami na budoucnost. Jsme součástí nedělitelného oceánu, 
jehož vlny plynou sem a tam, ale zůstávají částí téhož 
oceánu. A cak když jsem zíral do šedých vězeňských zdí, 
jež mne držely v zajetí, a myslel na to, co se děje venku, 
snažil jsem se vžít do svých starých zkušeností. 
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Dnes pro tebe ukřižovaný 

Jak snadné je pro člověka, dělícího čas, přijmout spa
sení! Mohou mi být odpuštěny všechny hříchy a mohu 
se dostat do nebe, když uvěřím, že za mne Ježíš kdysi 
dávno zemřel. Rozhodl se pro mne trpět, aniž by se mě 
ptal. Několik hodin trpěl na kříži a potom zemřel. Třetí
ho dne byl vzkříšen a vrátil se do nebe, kde žije dva ti
síce let. Velmi by ho potěšilo, kdybych se obrátil. Proč 
bych se tedy nestal křesťanem? Uděláme si tím vzájemně 
radost. Mnoho lidí jde při evangelizacích dopředu s úsmě
vem na tváři. Při velkých shromážděních ukápne jen málo 
slz. 

S námi, jež jsme přebývali v bezčasovosti, tomu bylo 
jinak'. Všechno se odehrávalo jedině v přítomnosti. Gol
gota nepatřila minulosti, ale byla to přítomná událost. Jako 
kdyby stál Ježíš přede mnou a řekl: ,,Zhřešil jsi. Budu za 
tebe bičován a křižován. Uslyšíš a uvidíš na vlastní oči, 
jak mi vrážejí hřeby do těla. Uvidíš mou svatou matku 
plakat pod křížem. Přijímáš moji přítomnou oběť za tebe, 
anebo chceš raději nést trest za své hříchy sám?" 

Ukřižování náhle nebyl ten starý příběh, o kterém čte
me v knize. Tehdy a tam jsem musel rozhodnout, kdo má 
zemřít: Barnabáš nebo Ježíš. Petr, Jan a Marie z Magdaly 
nemuseli přijmout Kristovu oběť v minulosti, ale oběť v pří
tomnosti či blízké budoucnosti. Žádný viník se smyslem 
pro slušnost by nedopustil, aby se stal očitým svědkem 
něčí kruté smrti za to, co sám udělal. Nedokázali jsme to 
ani my na samotce. 

Nyní jsem znovu prožil, co jsem tehdy pochopil. Nikdy 
to nemělo být tak, že spasení je výsledkem toho, že za 
mne Ježíš zemřel, tečka. Za jeho smrtí není tečka, dokonce 
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ani čárka. Máme být .spolu s ním ukřižováni a pohřbeni" 
(Řím. 6,6), což je něco docela jiného. 

Luther nazval Jakubův list .slaměnou epištolou", proto
že učí, že víra bez skutků nestačí. Mýlil se .• Vírou jsme 
spaseni" - po tomto tvrzení není čárka. Musíme k této víře 
přidat mnohé oběti (2. Petr. 1,5-8). Zůstat vždy čistý, milu
jící, odpouštějící, aktivní ve službě Bohu je oběť. Máme 
doplnit ke Kristovu kříži to, co zbývá. 

Tak jednal kněz Cheruvian. Když ho po nepopsatel
ném mučení donutili vysluhovat satanské přijímání, vyslo
vit svatá slova .Toto je mé tělo" a .To je má krev" nad 
lidskými výkaly a močí, později mi řekl: .Trpěl jsem více, 
než Kristus." Co se týká fyzického mučení, je to možná 
pravda. 

V bezčasovosti jsme prožívali současně Kristovo umu
čení, jeho vzkříšení, jeho nanebevstoupení i konečné ví
tězství. 

Na samotce nám záleželo nejen na pozemském životě 
lidí, ale také na jejich věčném životě. Smrt není konec. 
V bezčasovosti jsme také zakusili, co bude po životě. 

Kde je Ceau$escu dnes? 

To jsem měl na mysli, když jsem kázal v rumunských círk
vích. Ptal jsem se svých posluchačů: ,,Kde jsou ti Ceau
�escové dnes? Nemohl dokončit svůj poslední projev. Po
sluchači ho vypískali a on prchl. Ale teď znovu mluví. 
Cožpak ho neslyšíte?" 

.v Ježíšově podobenství prosil bohatec v pekle Abra
háma, ať pošle někoho k jeho bratrům s varováním před 
životem, který by je dovedl na stejné místo utrpení. 
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Byl odmítnut. Žádal nesprávného člověka. Abrahám byl 
velice nelítostný k Hagar, matce svého vlastního dítěte. Vy
hnal ji ze svého domu s pouhou plackou chleba a měchem 
vody. Proč by měl prokazovat soucit těm v pekle? 

Ceau�escu však třeba prosí Ježíše, u kterého má větší 
šanci. Boháč nebyl úplně zkažený. Přinejmenším měl rád 
své bratry. Možná, že Ceau�escu má rád některé ze svých 
bývalých komunistických soudruhů. Možná, že nás teď 
všechny prosí: Jděte k ostatním komunistům a řekněte 
jim, že trpím v ohni, síře a zatracení. Varujte je, ať hledají 
jinou Cestu.' 

Každý, kdo zakusil bezčasovost, či lépe řečeno, realitu 
za časností, slyší nejen písně cherubínů a serafů, kteří jej 
volají, ale také kvílení zoufalých, kteří jsou v pekle. A ještě 
je cosi nesnesitelnějšího, než to: hluboké mlčení těch, kdo 
jsou drženi v tmách (1 Sam. 2,9). 

Mlčení některých naléhá z pekla: ,Řekněte dobrou zprá
vu těm nejhorším mezi lidmi. Myslete na jejich strašlivý 
osud. Ježíš má o ně zájem. Dokázal to, když sestoupil do 
pekel."' 

V mých rumunských kázáních byly nezvyklé a vyhra
něné myšlenky. Díky Bohu, byla dobře přijata. Pro tyto 
momenty vítězství v mé vlasti jsem prošel mnohým utrpe
ním, nemocemi a všemožnými nebezpečími. Všechno to 
bylo z Boží milosti. 

Znamení od Boha 

V Číně klesá úmrtnost u žen nad sedmdesát let v době 
před žněmi o 35 procent. Další týden se vrací do normálu. 
Vyplývá to ze studie údajů o úmrtnosti Američanů čín-
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ského původu v Kalifornii. Očekávání úrody i pocit po
vinnosti pomoci s její sklizní mohou mít vliv na úmrtnost. 
U ortodoxních Židů klesá úmrtnost před Velikonocemi 
a během následujícího týdne se vrací do normálu. 

Epidemiologické výzkumy poskytují údaje o fyzických, 
chemických a psychologických faktorech ovlivňujících 
úmrtnost. Víra má svůj vliv také. Moje žena i já jsme věřili, 
že Bůh potvrdí oprávněnost našeho boje, ve kterém jsme 
se potýkali s tolika protivenstvími a nesouhlasem. Že nám 
dá jasné znamení. Nechtěli jsme zemřít dřív, než se vrá
tíme na stará místa jako praporečníci Kristova vítězství. Na 
naší straně jich bylo víc než na straně nepřítele. Vrátil 
jsem se do Rumunska a tamních církví ve věku osmdesáti 
dvou let. Věk mé ženy nebudu prozrazovat, ale i ona se 
dožila vítězství v pokročilém věku. 

Rumunsko ještě není celé 

To, co vidíme na mapě, ještě není celé Rumunsko. Díky 
dějinným zvratům žije značná část národa za hranicemi. 

Když si roku 1939 Hitler se Stalinem rozdělili východní 
Evropu, Rusku připadla rumunská historická území Bes
arábie a Bukovina. Rudá armáda je obsadila koncem dru
hé světové války. Sověti přejmenovali Besarábii na Moldá
vii a požadovali psaní azbukou jako v ruštině namísto 
latinky používané na Západě. Do jazyka silně pronikala 
ruská slova. Rumuni jsou jediný románský národ ve vý
chodní Evropě, a přesto jim bylo v Besarábii zakázáno 
používat vlastní abecedu. 

O část území nás připravilo Bulharsko - o jižní Dob
rudžu. Na východ od Besarábie je Podněstří, další území 
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obývané početnou rumunskou populací. Banát v Jugoslá
vii je etnicky rumunský, stejně jako řeč, kterou se tam 
hovoří. Doufáme, že všechna tato území budou znovu 
sjednocena s vlastí jednou provždy pod vládou našeho 
milovaného krále Michala I. Zcela jistě by to mělo být zá
jmem rumunských církví. 

Obzvlášť mě rmoutí, že Bible, a dokonce ani Nový zá
kon, ještě nebyla přeložena do makedorumunštiny, kte
rou hovoří celá rumunská menšina v Řecku, Bulharsku, 
Jugoslávii i Albánii. Lydie, první křesťan v Evropě, byla 
z Makedonie (Sk. 16,12-14). Jejím jazykem musela být 
makedorumunština, která není než dialektem rumunštiny, 
ale rozdíl je tak veliký, že obyčejný Makedorumun nero
zumí Bibli psané v rumunštině. Je to jako mezi provensál
štinou a francouzštinou, fríštinou a holandštinou, švýcar
skou němčinou a němčinou, ačkoli švýcarští Němci díky 
svému vzdělání klasickou němčinu znají. Evropští křes
ťané dluží památce Lydie, prvního křesťana v Evropě, péči 
o překlad Bible do makedorumunštiny. 

Rumunští mučedníci 

Nedostatkem kontaktů s Besarábií přicházejí o mnoho také 
křesťané v Rumunsku. Toto východní historické území, 
uloupené Sovětským svazem, je známo množstvím výteč
ných křesťanů. 

Pocházel odtud proslulý mučedník Váňa Mojsejev. Ač
koliv měl ruské jméno, byl to Rumun a dokonce ruštinu 
ani neznal. Sověti poruštili rumunská jména. Moisiu byl 
přejmenován na Mojsejeva. Byl vojákem v Rudé armádě. 
Měl stejnou víru jako my, s jediným rozdílem: jeho víra 
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byla nakažlivá. Skutečná víra je jako chřipka. Máte-li chřip
ku, je nakažlivá. S vírou je to stejné. V jeho pluku se 
obraceli vojáci i důstojníci. 

Velitelé mu přikázali mlčet, nemluvit o víře, přestat 
zpívat. Odpověděl: ,,Co by dělal slavík, kdyby mu zaká
zali zpívat? Nemohl by přestat, a nemohu ani já." 

Mučili ho tedy a nakonec utopili, ale předtím ho něko
likrát bodli do srdce. 

Když ho mučili, poslal vzkaz své matce: ,Je se mnou 
zle. Možná mě zabijí. Ale neplač, mami. (Bylo mu jedena
dvacet let. V tom věku může člověk ještě věřit, že mamin
ka může přestat plakat.) Anděl mi ukázal nebeský Jeru
zalém. Je nádherný. Udělej vše, aby ses tam se mnou 
setkala." 

Opravdu viděl Váňa anděla? Lidé mohou mít bláznivé 
halucinace. Máme však důkaz, že ano, protože rolnický 
chlapec bez vzdělání popsal anděla tak, jak by to žádný 
profesor teologie nedokázal. 

Řekl: ,,Andělé jsou průhlední. Stojí-li anděl mezi tebou 
a nějakým člověkem, jeho přítomnost ti nebrání toho člo
věka vidět. Naopak ho vidíš lépe. Skrze anděly lidé vypa
dají krásnější. Můžeš porozumět a vážit si dokonce i mu
čitelů. 

Mnozí litují, že nikdy neviděli anděla. Mýlí se. Kdyko
liv přijmeš člověka, kterého je těžké mít rád, kdykoliv 
přijmeš toho, kdo, tě zraňuje, vidíš anděla." 

Váňa Mojsejev je chloubou rumunského národa. 
Další je mladičké děvče Sofia Chiriacová. Od osmnácti 

let pracovala v podzemní tiskárně nepovolených sovět
ských baptistů. Zavřená v malém sklepě plném strojů, pa
píru, tiskařské černě a stohů knih, měla málo prostoru 
k pohybu, dýchala zatuchlý vzduch a neměla sluneční 
světlo. Onemocněla a nemohla jít k lékaři. Je pravidlem 
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konspirace, že člověk praCUJICI na tak tajném podniku 

odchází teprve na pokraji smrti. Když ji dovedli do ne
mocnice, bylo už pozdě. Sofia byla rumunské děvče, jež 
obětovalo svůj život, aby přineslo světlo ruskému národu, 
který zotročil její vlastní národ. 

Dalším Besarábcem je dobře známý zpovědník Nikolaj 
Horev. Byl opakovaně vězněn v sovětských žalářích a po

každé vyšel posílený ve víře jako zářící příklad pro ostat
ní. Ze všeho, co kdy řekl a napsal, si nejvíc vážím této 

modlitby: "Pane, jsi můj Pastýř na věky a já jsem na věky 

tvou ovcí. Kéž je ve tvé ruce vždy hůl, abys mne ochránil 
v nebezpečí od mých nepřátel. Svou hůl použij a přiveď 
mne zpátky, také když sejdu z tvé stezky a dám se cestou 

špatnou, kvůli pokušení či ze strachu z obtíží. A kdybych 
tě, Pane, někdy prosil o něco jiného, než o co tě prosím 
nyní, prosím, neposlouchej mne." 

Už jste někdy prosili Boha, aby si nevšímal vašich mod
liteb, pokud by vám, nebo jiným vaším prostřednictvím, 
bránily ve svatosti? 

Doufáme, že Besarábie, stejně jako další území kdysi 
patřící k Rumunsku, bude brzy spojena s vlastí. Skuteč
nost, že máme nyní komunistickou vládu, brání naplnění 
našeho národního ideálu - sjednocení všech Rumunů. 

Zpovědi 

Mnoho mého času v Rumunsku zabralo naslouchání zpo

vědím. 

Po dvou či třech kázáních denně jsem byl strašně una

vený, ale nemohl jsem si jít lehnout. Lidé s obtíženým 
srdcem mě prosili, abych je vyslechl. 
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Možná, že je dobré, když je zpovědník unavený, méně 
pak mluví a nepřerušuje a nechá plynout slova i slzy člo
věka, který se zpovídá. Žádný z hlavních kolaborantů s ko
munisty ani z vyložených zrádců tento konkrétní hřích 
nevyznal. Setkal jsem se s muži, kteří udávali své věřící 
bratry úřadům, ačkoliv věděli, jak mnoho potom budou 
muset trpět. Když mě zatkli, prozradil mi policejní důstoj
ník, který mě vyslýchal, jméno člověka, který mě udal. 
Jindy mi zase dali udání přečíst. V tak vážných případech 
odpadnutí nikdy viníci nevyznali to nejhorší, co provedli. 
Mluvili o drobných hříších, ale jejich nepřiměřený zármu
tek svědčil o tom, že nesou mnohem těžší nepřiznané 
břemeno. 

Chápal jsem to. Když Kain zabil svého bratra, řekl 
Bohu: ,,Gadol avoni linso - Můj hřích je větší, než lze 
unést" (Gen 4,13). 

Když člověka viní jeho svědomí z těžkého hříchu, jeho 
paměť mu řekne: ,,Nikdy jsi to neudělal". Paměti se ob
vykle podaří přesvědčit svědomí. To se stalo v Německu. 
Bylo příliš těžké přiznat miliony zabitých Židů, a tak bylo 
svědomí umlčeno. Vyhrála paměť. ,,Nikdy se to nestalo." 

Vím, jak je pro mne těžké přiznat nejhorší hříchy, které 
jsem spáchal, a jak se zdráhám přiznat je dokonce i Bohu. 
Na druhé straně mi rozum říká, a má velmi často pravdu, 
že pro člověka s postavením v církvi není příliš moudré 
někomu o svých hříších říci. Americký evangelista způso
bil pohromu mezi nově narozenými v Kristu, když se 
v televizi před miliony diváků přiznal k hříchu, o kterém 
věděly jen dvě nebo tři osoby. 

V Rumunsku byl pravoslavný mnich Arsenie Boca, kte
rý těm, kdo činili pokání, říkal: ,, Vím, že je pro vás těžké 
svěřit mi jisté věci, které jste provedl. Povím vám to tedy 
sám. Byl to jasnovidec. Zpovědník však tuto vlastnost ne-

(96) 



potřebuje. Kdyby znal všechny hříchy těch, které zpoví
dá, mohl by z toho přijít o rozum. Buďte skromní. Buďte 
spokojeni s málem, které se dozvíte. Bůh je skromný Bůh. 
David a Menaše nepopisovali své hříchy do otřesných de
tailů. David řekl Nátanovi prostě: ,Zhřešil jsem proti Hos
podinu' (2 Sam. 12,13). Nic víc nebylo třeba." 

Bratři, kteří za komunismu zhřešili nejvážněji, se však 
nepřiznali, ačkoliv se někteří z nich možná v srdci roz
hodli změnit. Možná by vás zajímalo, kdo se zpovídal 
v slzách. Byli to ti nejlepší a nejstatečnější. Cítili se být 

vinni, někteří za to, že přežili. Kdyby byli hrdiny po celou 
dobu - a takový nikdo být nemohl - kdyby se pokaždé 
zastali toho, kdo byl bit, byli by je ubili k smrti. 

Jíní měli pocit viny, že se jim kvůli práci v podzemní 

církvi rozpadla rodina. Jejich děti se nesmířily s tím, že 
otec či matka šli do vězení a nechali je jíst zbytky, trpět 
nemocemi, zůstat bez dobrého vzdělání. Jejich výčitky byly 
vždy stejné: ,,Kdyby byl otec zticha jako tolik jiných křesťa
nů, nemuseli jsme být připraveni o normální dětství." Po 
návratu z vězení tedy našel rodič nepřátelské děti a někdy 
také zahořklého druha. Cítil, že je to vše jeho vina. 

V tomto životě je těžké vítězit. Jiné děti byly zase ve 
vzpouře proti rodičům, kteří hráli roli zrádců. Nemohly 
snést pomyšlení, že jsou dětmi Jidáše. Mnozí cítili vinu, 

protože lhali policii při vyšetřování, aby sebe či druhé 

uchránili před uvězněním. Byli učeni naprosté upřímnos

ti. Bylo by bývalo moudřejší, kdyby se tito křesťané nikdy 

do tajné práce nezapojili. Pro člověka, který považuje 

pravdomluvnost za posvátný princip, je taková práce ne

možná. Pašerák Biblí ze Západu do východní Evropy, mi 

řekl: ,,Nikdy jsem nelhal". Zeptal jsem se: ,,A jaký důvod 
cesty jsi napsal do žádosti o vízum?" Odpověděl: ,,Turisti
ku". Byla to lež. 
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"Lži" v sebeobraně, při obraně nevinných či církve, ne
jsou skutečné lži. Pavel se v nebezpečí smrti hájil před 
velekněžskou radou takto: "Bratři, já jsem farizeus, syn fari
zeův. Jsem souzen pro naději ve zmrtvýchvstání" (Sk 23,6), 
což jistě pravým důvodem nebylo. Ale ty, kdo vyznávali, 
že se provinili lží, takové etické kličky nezajímaly. Říkali: 
"Kdyby komunistická policie zjistila, že jsem jim při výsle
ších lhal, jak by mi pak věřili, kdybych jim řekl o spasení?" 

Další měli na srdci něco jiného. Celé roky či desetiletí 
neviděli ženu. Po propuštění pro ně každé děvče předsta
vovalo neodolatelné pokušení. (Méně to platilo o katolic
kých kněžích uvyklých kázni celibátu, než o evangeli
kálech.) Každému z nich jsem řekl o Kristově krvi, která 
očišťuje, a duše nalezly pokoj. Takové intimní rozhovory 
byly stejně důležité jako promluvy k tisícovkám poslu
chačů. 

Mám výhodu, že jsem poznal některé z velkých zpo
vědníků osobně. Jedním z nich byl David Adeney, ang
lický misionář mezi rumunskými Židy. Když mu člověk 
vyznal vážný hřích, Adeney plakal. Jeho slzy mluvily víc 
než slova. Nepřidal k nim jediné slovo. Znal jsem také 
luterského biskupa Frederica Mullera. Ať jsem mu řekl ja
kýkoliv hřích, vždy odpověděl: "To mám také. To náleží 
všem lidem, stejně jako odpuštění náleží Bohu." 

Znal jsem pravoslavného kněze Suroiana. Když jsem 
mu pověděl o svých mnoha hříších, řekl: "Máš spoustu 
hříchů a jsou vážné. Varuj se však jednoho - a tím je hřích 
zoufalství. Nikdy nevěř, že tvoje hříchy mohou být větší, 
než Boží milost, že mohou Boha předčit. Odpouští ti kvůli 
Kristu. Jdi v pokoji." 
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Bratr, který za mne zemřel 

Každému, kdo za mnou přišel, a někdy to bylo čtyři či pět 
lidí za večer, jsem vyprávěl příběh, který jsem říkával zlo
dějům a vrahům ve vězení. Cítil jsem, že se hodí pro křes
ťany nesoucí pocit viny, a nabízím jej pro útěchu čtenáři, 
bez ohledu na to, jak strašlivých hříchů se třeba dopustil. 

Kdysi byli dva bratři. Starší byl laskavý a zbožný, mladší 
zase lehkomyslný a užíval si se špatnou společností. Starší 
bratr se za mladšího modlil a často ho prosil, ať svůj život 
změní, ale jak se zdálo, marně. 

Jednou večer seděl starší bratr ve studovně a četl si, 
když najednou dovnitř vtrhl mladší bratr a prosil jej: "Za
chraň mě. Jde po mně policie. Zabil jsem člověka." Na 
šatech měl skvrny od krve. 

Starší bratr ihned pochopil, co se děje. Řekl: "Zachrá
ním tě. Vyměňme si šaty." Oblékl si šaty zločince potřís
něné krví a dal mu svůj bílý oděv. 

Jen co se převlékli, dorazila policie. Pronásledovali zlo-, 
čince už od místa činu. Zatkli bratra v šatech poskvrně
ných krví. 

Přivedli ho k soudci, přiznal že je vinen: "Za zločin 
nesu plnou zodpovědnost." 

Soudce neměl pochyby. Byly mu předloženy důkazy -
pátrání, krev a přiznání. Odsoudil muže k smrti. Potom se 
ho zeptal, jestli má poslední přání. 

Jen jedno," řekl domnělý zločinec. ,,Chci, aby ve chví
li, kdy mě budou věšet, můj bratr dostal dopis, který jsem 
mu napsal." 

Přání mu splnili. 
Druhý den dostal mladší bratr dopis. Otevřel jej a četl: 

„Můj milovaný, právě teď umírám místo tebe v šatech od 
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krve za tvůj zločin - a jsem šťastný, že tu oběť pro tebe 
mohu podstoupit. 

Chtěl bych však, abys v bílém šatu, který jsem ti daro
val, vedl spravedlivý a čistý život. Po ničem jiném netou
žím!" 

Mladší bratr četl ta slova a jala ho lítost. Běžel, aby 
popravě zabránil, ale už bylo pozdě. Běžel k soudci, aby 
se ke svému hříchu přiznal, ale soudce ho neposlouchal. 
"Spáchaná vražda byla potrestána. Co je mezi vámi dvě
ma, nás nezajímá." 

Vždy, když ho od té doby lákali staří známí, aby s nimi 
šel pít a užívat si, řekl jim: ,,V bílých šatech po mém brat
rovi, který za mne dal život, už nemohu dělat špatnosti, 
jako dřív." 

Přijal jsi anděla 

Byl jsem v domácnosti křesťanů, které jsem před nějakými 
čtyřiceti lety oddával. Připomněli mi, co jsem kázal na 
jejich svatbě. 

Řekl jsem jim, že jsem si večer před svatbou lámal 
hlavu nad tím, o čem budu při obřadu mluvit. Moje žena 
už spala a já jsem měl povážlivé těžkosti s nalezením tex
tu, který by byl pro takovou příležitost vhodný. Stále zno
vu se mi připomínal jeden biblický verš: .,Nezapomínejte 
na přívětivost k hostům - tak někteří, aniž to tušili, měli 
za hosty anděly" (Žid. 13,2). Nebral jsem to do úvahy. Jak 
se z toho dá udělat svatební kázání? 

Protože mi to stále leželo na mysli, zkusil jsem se za
myslet, kdo z těch mnoha, kteří u nás kdy pobývali, byl 
anděl. Z některých se po čase vyklubali ďábli, jiní byli 
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milí, ale andělé? Do té kategorie nikdo nezapadal. Mudro
val jsem nad tím a přitom mi padl pohled na moji spící 
ženu. Řekl jsem si: ,,Toto je anděl, kterého nevědomky 
přijímám". To se později stalo textem svatebního kázání. 
„Ty, ženichu, teď přijímáš anděla. V Sodomě se k andělům 
chovali zle. Jinde je neberou na vědomí. Je na tobě, abys 
svoji ženu ctil jako anděla." 

Uplynulo čtyřicet let. On jí stále neříká jménem, ale 
,,anděli". 

V USA končí 50 procent manželství rozvodem a nejspíš 
veliké procento té druhé poloviny se zmítá v hádkách. 
Rozvádí se také velké množství pastorů. Mám radost, že 
v mé vlasti tomu tak není. Rozvody mezi evangelikály 
jsou stále vzácností. 

Bylo by snadné říci, že je to díky větší duchovnosti vě
řících. Existuje však prozaičtější vysvětlení: těžkosti života. 
Když musí muž i žena po dni těžké práce stát dlouhé hodi
ny ve frontě na základní životní nezbytnosti, nezbývá už na 
hádky tolik času. Jeden člověk mi řekl: ,,V našem bytě se 
v zimě netopí. Máme velký účet za elektřinu. Nemůžeme si 
dovolit nechat dlouho svítit žárovky. Chybí nám příjemná 
atmosféra, které je zapotřebí k pořádné hádce, a tak se 
raději nehádáme." 

Naproti tomu západní blahobyt dává přednost rozvo
dům. Znám manžele, kteří se rozvedli kvůli hádkám, jak 
rozházet přebytečné peníze za zbytečnosti. Kdyby dávali 
křesťané na Západě více na dobré účely, počet rozvodů 
by drasticky klesl. 
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Křesťanství a komunismus 

To mě vede k tomu, abych vyjádřil několik myšlenek 
o vztahu mezi křesťanstvím a komunismem. 

Už dlouho mám za to, že po praktické stránce nezná 
hříšné lidstvo lepší ekonomický systém, než kapitalismus. 
Tento systém je s komunismem v rozporu; mezi křesťan
stvím a komunismem však naprostý protiklad není. Jak je 
možné, že slovo „komunismus" je v angličtině tolik pří
buzné mnoha slovům, která jsou křesťanům drahá, např. 
"obecenství svatých", nebo „společenství Večeře Páně" 
atd.? Kdykoli jsem se setkal s přesvědčeným revolucioná
řem, cítil jsem se vinen. Řekl jsem si: ,Je špatným druhem 
komunisty, protože já nejsem tím správným." 

Dnes diskutujeme, jak se stane člověk křesťanem: křtem 
nemluvněte anebo věřícího, pokropením či ponořením? Při
jímá v tu chvíli Ducha svatého, nebo je to druhá zkušenost? 
Ke které denominaci bychom se měli připojit, pokud vů
bec? Na počátku tomu tak nebylo. V počátcích křesťanské 
církve měli všichni věřící "všechno společné, prodávali svůj 
majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřebo
val" (Sk. 2,44-45). Dnes je těžké uhodnout, které vyznání 
je církví, jakou si Ježíš přál. Katolická, pravoslavná, luter
ská, baptistická, letniční či adventistická? Můžeme si však 
být jisti, že jedna církev byla organizovaná tak, jak si to 
Ježíš přál. Po vzkříšení strávil čtyřicet dní s učedníky a jistě 
jim musel říci, co mají dělat. Učil je, že zástupy těch, kdo 
uvěří, mají být jedním srdcem a duší; že nikdo nemá říkat 
o svém majetku, že patří jen jemu; měli mít všechny věci 
společné (Sk. 5,32). Podle těchto měřítek jsou všechny 
dnešní křesťanské denominace herezemi. 

Je jasné, že současné křesťanství, stamiliony lidí na 
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všech kontinentech, musí mít jiné životní struktury, než 
jaké mělo s několika tisícovkami v Jeruzalémě. V principu 
by však měly zůstat stejné. Měli bychom být schopni říci: 
"Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá" 
(Řím. 14,7). 

Moji knihu Mučen pro Krista, ve které popisuji hrdin
ství křesťanů v podzemní církvi za komunismu, četl teore
tik hnutí Nového věku, který potom napsal: "Kdyby byli 
dnešní křesťané na Západě takoví, hnutí Nového věku by 
se nikdy nerozšířilo." Parafrázuji ho: "Kdybychom byli 
správným druhem komunistů, neměli bychom proti sobě 
nesprávný druh komunistů." 

Prozatím bychom se neměli mýlit. Myšlenka komunis
mu prohrála některé důležité bitvy, ale ještě zdaleka není 
poražená či vyhaslá. Čtvrtina lidstva stále žije pod vládou 
komunistů. Tyto řádky píšu v době, kdy je v Číně s 1,1 mi
liardou obyvatel a v Rusku s 280 miliony stále komunistic
ký systém jedné strany. Ve Vietnamu, Etiopii, Zimbabwe, 
v Angole a na Kubě je stále komunismus. V Nikaragui 
jsou armáda, policie a odbory stále v rukou komunistů, 
zatímco vláda patří rozdělené opozici. 

V Rumunsku a ostatních východoevropských zemích, 
kde nastaly zásadní změny, jsou ještě tisícovky lidí, kteří si 
stále přejí komunismus - někteří kvůli ztraceným výsadám, 
jiní kvůli ideologii, kterou si zachovali. Mnohé z politických 
konceptů a nezpochybnitelných východisek, kterým věřili, 
se rozdrolily s berlínskou zdí, stále však věří, že společ
nost, ve které mají lidé všechny věci společné a dělí se 
o ně podle svých potřeb, ve které nejsou na jedné straně 
milionáři a na druhé straně bezdomovci, má mít přednost 
před společností, kde je hlavním motivem zisk. 

Je nějaký křesťan milující Ježíšovo učení, který by ne
viděl, že mají v tomto bodě pravdu? Možná to není prak-
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tické, ale mnoho nepraktických věcí má duchovní hodno

tu. Všichni bychom měli cítit ve svém svědomí trochu ne
klidu, když čteme Mistrova slova: "Chceš-li být dokonalý, 
prodej vše, co máš." Je mezi námi někdo, kdo po dokona

losti netouží? 

Náš Bůh je skromný a hledí na naše skromné, upřímné 

touhy, jako kdyby to byly skutečnosti, kterých jsme do

sáhli. Není snadné vrátit se o dva tisíce let zpátky a naplnit 
všechna přikázání doslova, jak byla dána. Cítím však pouto 

mezi mnou a každým upřímným komunistou a mohu mu 

z celého srdce projevovat lásku. Fakt, že jsem za komu

nismu trpěl, není dostatečným motivem, abych ho zcela 
odmítl. 

Komunisté v Rumunsku ani v Rusku už masově neza
bíjejí, ale zabíjejí hromadně, kdekoliv mají své bojůvky, 
jako v Indii, na Filipínách a v Latinské Americe. Zabíjejí, 
ale také jsou za své ideály ochotni zemřít. Neměli by tedy 
být jednoduše pokládáni za obyčejné vyvrhele. Komunis
mus je starý sen lidstva o království spravedlnosti a štěstí. 
Kde má tento ideál původ, ne-li ve vzpomínce na ráj? 

Mnozí antropologové tvrdí, že komunismus je prvobyt

ným společenským řádem. Komunismus, jak jej praktikují 

marxisté, byl a je strašný. Dnes to uznává dokonce i ko

munistický tisk v Rusku. 

Rozlišujte mezi myšlenkami a jejich 
zastánci 

Mnozí budou překvapeni, že jako člověk, který tolik trpěl, 

říkám i tolik dobrého o komunismu jako principu. Inte

lektuální a duchovní pokrok není možný, nečiníme-li jas-
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ný rozdíl mezi ideálem, který může být vznešený, a kru
tostmi, kterých se dopouštějí lidé, prohlašující se za jeho 
zastánce. 

Kdybychom měli vzít v úvahu pouze zločiny, kterých 
se v určité etapě života dopustili David, Šalomoun a Pavel, 
museli bychom jejich spisy odmítnout jako nepřijatelné. 

Během staletí byly spáchány strašlivé zločiny proti Ži
dům a křesťanům jiného přesvědčení. Měli bychom tedy 
odmítnout celé křesťanské učení? Křesťané milují své ne
přátele - všechny nepřátele. Mají laskavé porozumění pro 
to, co dělá člověka nepřítelem. Rozumějí tomu, co z člo
věka činí nepřítele. Komunisté, naproti tomu, jsou vášniví 
ve zlu. Učili se komunismu u Marxe, který měl spojení se 
satanismem, jak dokládám v knize Marx - prorok temnoty. 

Křesťané mohou učit to, co se pIVní křesťané naučili 
přímo od Ježíše: mít všechny věci společné, nic si nená
rokovat jen pro sebe, dělit se s bratry. O dva tisíce let 
později žijeme ve zcela jiných podmínkách, a tak možná 
nejsme schopni plnit tento nárok doslova. Ale důležitý 
princip zůstává: křesťané mají zapřít sami sebe, zapřít své 
ego, své sobectví. Nikdo z nás nežije ani neumírá sám 
sobě. Ukažme, že duch pIVotního křesťanství nevyhasl. 

Věřím, že na světě nebyl nikdy šířen větší a účinnější 
komunismus, než milující a obětavý komunismus, jak jej 
žili pIVní křesťané a od té doby další společenství. Je to 
jediné řešení pro ekonomické a sociální neduhy světa. 
Lidstvo bude muset ke svému ideálu vystoupat po strmé 
cestě. Prozatím je však kapitalismus nepochybně lepší než 
komunismus, jak jsme ho viděli. 
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Tanec v cele 

Jednou, když jsem měl ve vězení v Jilavě obzvlášť veliký 
hlad, přišel mě vyslýchat nadporučík Franco ze Securitate. 

Nahněvaný tak nevhodnou návštěvou jsem se rozhodl, že 
vyslechnu já jeho. Ptal jsem se ho na jeho duši, načež se 
obrátil a dal mi oběd, ktetý si přinesl, sendviče z jemného 
bílého chleba s nejdražším párkem. Dokonce jsem měl 
i zákusek - sladké čokoládové bonbóny. Nyní žije v Izraeli. 

Jindy jsem si na samotce pod budovou, kde bylo poz
ději sídlo ústředního výboru komunistické strany, vzpomněl 
na Ježíšova slova: ,,Blaze vám, když vás lidé budou nenávi
dět a když vás vyloučí, potupí a vymaží vaše jméno jako 
proklaté pro Syna člověka, veselte se v ten den a skákejte 
radostí" (Luk. 6,22-23). Zdálo se mi, že jsem svou povin
nost zanedbal. Radoval jsem se, ale neskákal jsem radostí, 
jak nás to Ježíš učil. Začal jsem tedy v cele tancovat. Do
zorce, ktetý mě pozoroval otvorem ve dveřích, si myslel, 
že jsem zešílel. Stráže měly nařízeno chovat se k šílencům 
laskavě, aby nerušili klid ve vězení. Aby mě utišil, přinesl 

veliký bochník chleba, sýr a dvě kostky cukru. 
Rumunsko by mělo udělat to, co mají dělat všichni vě

řící, když jsou v tísni. Nic praktického k napravení situa
ce, která je nenapravitelná. Jen chválit Pána, zpívat a tančit 

na jeho počest. Andělé se mohou postarat o to ostatní, 
nejen pro jednotlivce, ale pro celé národy. Izajáš doporu
čoval jen „obrácení a ztišení" Oz. 30,15). Někdo by tuto 
radu odmítl jako bláznovství. Určitě je však praktičtější 
být bláznem v Kristu, než „moudtým" mužem, ktetý se 
hněvá kvůli něčemu, co nelze změnit. 
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Proč se neomluvit? 

Skupiny evangelikálů a katolíků na Západě vykonaly od 
revoluce ve spontánních akcích na pomoc lidem v Ru
munsku velmi mnoho. Také poslali množství Biblí a dob
tých křesťanských knih. 

To však k navázání dobrého vztahu mezi Východem 
a Západem nestačí. 

Církve v Německu, které po válce přiznalo, že nacis
mus pozabíjel miliony Židů, učinily veřejnou omluvu za to, 
že podporovaly nacisty či přinejmenším dopustily masové 
vraždění aniž by protestovaly a pomohly pronásledovaným 
uprchnout. Demokratická vláda v Německu uznala národní 
provinění a věnovala veliké částky peněz na odškodnění 
přeživších obětí. 

Británie a USA vydaly Rumunsko a ostatní východoev
ropské státy do rukou - tehdy již známých - komunis
tických hrdlořezů. Churchill píše ve svých pamětech, že 
podal Stalinovi, kterého před tím nazval zatraceným zlo
čincem, kousek papíru s tímto návrhem: "Dejte mi Řecko 
a Rumunsko bude vaše." Zbavil se Rumunska, jako kdyby 
bylo jeho osobním majetkem. Spolu s Rooseveltem od
soudili celé země k vydání vládcům nenávidícím Boha. 
Důsledkem toho zahynuly statisíce nevinných lidí. Moje 
země byla zbídačena. 

Do druhého vatikánského koncilu bylo papežství jedi
ným velkým náboženským uskupením, které přijalo anti
komunistický postoj a bránilo pronásledované. Po druhém 
vatikánském koncilu své tažení vzdali. Mezitím Světová 
rada církví ostře kritizovala západní svět a přitom zaktý
vala zvěrstva, která se děla na Východě. Horlivě podpo
rovala teologii osvobození, což znamená osvobození od 
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kapitalismu, ale nikdy od nespravedlností komunismu. 
Velká protestantská seskupení, jako Luteránská a Refor
movaná světová federace, dělaly totéž. V letech nejhor
šího teroru jezdili Rumunsko navštěvovat biskupové, pas
toři a proslulí evangelisté. Žádný z nich se ani slovem 
nezastal trpících. 

Dozvěděl jsem se, že roku 1935, kdy v Německu vládl 
Hitler, si Světová baptistická federace vybrala Berlín za mís
to konání svého světového kongresu. O Hitlerově progra
mu vyhlazení Židů se tehdy již vědělo. Zatímco delegáti 
citovali biblické verše napsané Židy o Židu Ježíši a mluvili 
o jeho utrpení, nepadlo jediné slovo soucitu či účasti na 
adresu německých Židů, kterým hrozilo masové vyvraždě
ní. Mezi delegáty byl jediný židovský křesťan, Američan 
Gartenhaus, ale nedovolili mu promluvit z tribuny. 

Kdysi jsem četl v diecézním zpravodaji reportáž jedno
ho anglikánského biskupa o jeho návštěvě v Rumunsku. 
Psal nadšeně o velkorysých snídaních, obědech a veče
řích, ale neřekl nic o křesťanech, kteří hladověli ve věz
nicích. 

Dnes jsou v rumunských církvích zahraniční církevní 
představitelé určitě vítáni, ale bylo by vhodné, aby vyjád
řili alespoň slovo pokání. Mohli by také veřejně přiznat, 
že za roky teroru nevěnovala jediná denominace rodinám 
křesťanských mučedníků ani libru, nedostaly ze zahraničí 
jediný balíček s jídlem. Na druhou stranu daly mnohé de
nominace vinou Světové rady církví peníze komunistic
kým guerillám v Africe, které tam po nástupu k moci věz
nily a zabíjely křesťany. Mozambik či Angola jsou toho 
nejlepším příkladem. Znovu, žádné peníze se nikdy ne
dostaly rodinám vězňů. 
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Vyučujte, ale také se učte 

O vztahu mezi církvemi na Západě a v Rumunsku je třeba 
říci ještě jednu věc, která platí také o ostatních zemí býva
lého východního bloku. 

Křesťané ze Západu si mohou dovolit přepych drahých 
cest, aby učili druhé. Proč nepozvou rumunské či ruské 
křesťany, aby evangelizovali na Západě? Proč jsou na vel
kých evangelizačních shromážděních hlavními řečníky jen 
dobře živení, blahobytní evangelisté ze Západu? Tak tomu 
v prvotní církvi nebylo. Muži jako Pavel se tam dělili 
o Kristova tajemství, která poznali v okovech. 

Ruce, které byly v okovech, mohou dávat požehnání 
a tato výsada by jim měla být udělena. Církev v Římě byla 
v prvních stoletích u ostatních ve vážnosti, protože z ní 
vzešlo nejvíc mučedníků. 

A ještě jedna drobnost: v Rumunsku se v evangelikál
ních církvích ženy nelíčí, ani nenosí šperky. Takoví křesťa
né nejsou v církvi přijati za členy. Kouření a alkohol jsou 
přísně zakázány. Američtí evangelisté, kteří nosí prsteny 
a jejich ženy si malují rty, tu nejsou přijímáni. 

Je dobré to vědět. 

Povinnost naříkat 

Mnoho západních kazatelů má výhodu teologického vzdě
lání, které může být velmi užitečné. Mnozí z rumunských 
a stejně tak ruských, bulharských a dalších kazatelů ne
byli v seminářích, ale v temných celách o hladu a bití, 
trpěli zimou. 
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Nedokážu vysvětlit proč, ale v některých celách v na
prosté zimě a tmě se vězni nedokázali ovládnout a museli 
nařikat. Bůh řiká: "Proto kvílím nad Moábem" (Jer. 48,31). 
Dokud jsem se neoctl v takové cele, nedovedl jsem si 

představit, jak strašná je Boží bolest nad hříšníky. Bůh 
naříká bolestí. Nyní znám Boha z dalšího pohledu: Bůh, 
který naříká. Je to také zjevení o něm. 

Nejlépe se to dá naučit od těch, kdo touto školou pro
šli. Naplnili ohromující přikázání: ,,Kvilte pro Babylon." 

Kvílejte pro nejhoršího protivníka svého lidu. Kvíleli jsme 
v celách pro naše komunistické mučitele a věděli jsme, že 

to děláme, "aby mohli být vyléčeni" (Jer. 51,8). U Božího 
služebníka považujeme za důležité, aby měl vzdělání v ho
miletice, dogmatu, řečtině, hebrejštině a církevní historii. 
Západ nám k tomu může dát učitele. Duchovní však musí 
být také připraveni naříkat a kvílet, musí to být muži, kteří 
cítí, že zemřou, nebudou-li duše spaseny. 

Prorok Joe! říká: "Kvílejte, sluhové oltáře" (Joe! 1,13). 
Kazatelé by měli napodobovat Micheáše, který se v jisté 
chvíli rozhodl: "Naříkat nad tím musím a kvílet" (Mich. 1,8), 
a nikoli "Budu kázat podle pravidel rétoriky." 

Možná, že kazatelé z Východu mohou učit západní ka

zatele jak plakat, když člověka probodne dýka zrady, jak 

nést břemeno utrpení ke cti a dobru svaté církve. Dodají, 

že velké utrpení nepochází z prohraných bitev (žádný vá

lečník je nemůže vyhrát všechny) nebo z tělesných ran, 

ale od bratří a sester, kteří neberou svůj kříž a nebojují 

dobrý boj, kteří se zřeknou svatého snu. Budou nás učit, 
jak se usmívat nejen když člověka utěšují jeho přátelé a má 

cestu vysypanou růžemi, ale také v obklíčení nepřátel, 
i když mu tělem probíjejí hřeby. 
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Nebeský úsměv 

Když už mluvím o úsměvech, dovolte, abych se zmínil 
o spoluvězni, se kterým jsem se na rumunské půdě už 
nesetkal, protože je teď v lepší zemi. 

Obvykle si představujeme, že jsou svatí v nebi, dale
ko od nás. Bible nám říká v Židům 12,1, že nás obklopu
jí. Dál se zajímají o to, co za sebou zanechali a podílejí 
se na zápase církve. Inspirují nás, a to v pravém smyslu 
slova. 

Vypráví se o učedníkovi Jana Zlatoústého, největšího 
kazatele, jakého kdy křesťanství mělo, že nahlédl do míst
nosti, kde si jeho mistr připravoval kázání, a uviděl dvě 
neznámé bytosti, jak mu něco šeptají do uší. Zvědavě se 
otázal, kdo to byl, a dostal odpověď: ,Je chyba, že jsi 
nakukoval, ale dobrá, povím ti to tedy. Byli to apoštolé 
Pavel a Jan. Někdy mi radí, o čem mám kázat." 

Tento příběh je možná jen legenda, je však skutečnos
tí, že jsme v obecenství se svatými všech dob. Pro ty, kdo 
navštíví Rumunsko, je dobré rozhlédnout se nejen po žijí
cích svatých, ale podívat se též vzhůru a skrze ducha let
mo zahlédnout svaté ve slávě, kteří je obklopují. 

Připomněl jsem si Milana Haimovicie, hebrejského křes
ťanského pastora, který strávil několik let ve vězení. Jeho 
odvahu obdivov�li dokonce i nepřátelé jak Židů, tak evan
gelia. Stavěl se proti jakémukoliv bezpráví ze strany dozor
ců, i když věděl, že ho za to krutě zbijí. 

Jednou jsem byl v rozlehlé cele, ve které bylo možná 
sto vězňů. Byli jsme namačkáni jeden na druhého v na
prostém utrpení, nebylo místo udělat ani pár kroků. Špína · 
a zápach se nedaly vydržet. V noci nebylo možné spát, 
jelikož se vždy našli tři nebo čtyři, kdo chrápali, a každý 
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jinou melodii. Když přestali, začali jiní. Někteří kašlali, 
další kýchali, jiní se zase hádali. 

V těchto těsných prostorech byli křesťané mnoha de
nominací, Židé, ateisté, členové všech politických stran 
a společenských skupin. Mezi nimi Milan, který svědčil 
o Ježíši. Neměl Bibli, léta už neviděl knihu a nemohl při
jít s žádnými intelektuálními argumenty. Dokázal jen opa
kovaně řt1<at: ,,Znám Ježíše. Mluvím a žiji s ním." 

Jeden profesor, člen Královské akademie věd, se ušk
líbl: Ježíš je už dva tisíce let mrtvý. Jak s ním můžete 
mluvit? Nebo jen připustit, že byl vzkříšen, jak tvrdíte vy 
křesťané, a odešel do nebe, které je miliony kilometrů 
daleko. Nevyprávějte nám žádné pohádky. Nikdo s ním 
nemůže mluvit nebo žít." 

Milan prostě odpověděl: ,,Sám se divím, jak je to mož
né, neumím si to vysvětlit, ale je to tak. Mluví a žije se 
mnou." Diskusi poslouchal velký okruh vězňů. Milan po
kračoval. Prohlásil: ,,Někdy ho dokonce vidím." To už bylo 
na vědce příliš. �Co říkáte, je největší lež, jakou jsem 
v životě slyšel. Tvrdíte, že ho vidíte, můžete nám tedy 
laskavě říct, jak se na vás dívá: rozhněvaně, hrozivě, znu
děně, lhostejně, zdvořile, zajímáte ho, má vás rád? Nebo 
se snad na vás usmívá?" 

Milan odpověděl: Jak jste to uhodl? Opravdu, někdy 
se na mě usmívá." 

„Tak je to tedy," řekl profesor. ,,Máte štěstí, že nejsem 
psychiatr, diagnostikoval bych u vás náboženskou mánii. 
Třeba byste nám mohl předvést, jak se Ježíš usmívá." 

,,Rád se pokusím," řekl Milan. 
Scéna, která pak následovala, je nejkrásnější za osm

desát dva let mého života. Milan, stejně jako my ostatní, 
vypadal jako strašák. Ostříhaný, špinavý, tmavé kruhy ko
lem očí, jen kost a kůže, s vypadanými zuby, v pruhované 
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uniformě, byl vše jiné, jen ne hezký. Ale když přijal tu 
výzvu, jeho tvář se rozzářila - Boží sláva dokáže zářit skrz 
silný povlak špíny - a na rtech se mu objevil nádherný 
úsměv. Tak musel vypadat Romeo, když se usmíval na 
Julii. 

V jeho úsměvu byl dotyk smutku pro ztracenou duši 
tázajícího. Ale na rtech mu člověk mohl číst vášnivou lás
ku, neuhasitelné toužení, pevnou naději a vřelou touhu 
milujícího dostat polibek od milovaného. V tom nádher
ném úsměvu byla celá vznešenost nebes. (Při pohledu na 
ten úsměv mi hlavou prolétla ošklivá myšlenka: definice 
slova „polibek" z jednoho ruského slovníku - ,,vzájemný 
dotyk dvou párů rtů doprovázený výměnou mikrobů a kys
ličníku uhličitého." Kdo se dokáže ubránit tak hloupým 
myšlenkám ve vznešené chvíli?) Nevěřící profesor svěsil 
hlavu a řekl: ,,Pane, vy jste opravdu viděl Ježíše." 

Když jsem se stal křesťanem, dostal jsem radu číst den
ně stránku z Bible a z životopisu světce, mučedníka nebo 
známého misionáře, a dodnes to dělám. Než jsem se dostal 
do vězení, četl jsem životopisy světců se skepsí. Zdálo se, 
že pisatelé neustále přehánějí. Znal jsem piiběh okouzlují
cího a přesvědčivého úsměvu Bemardetty de Soubiroux 
z Lurd. Znal jsem několik křesťanů na zemi, kteří měli ne
beský úsměv (jedním z nich je moje žena Sabina). Ale teh
dy jsem viděl takové úsměvy uprostřed naprostého utrpení. 

Viděl jsem je mnohokrát v mnoha věznicích. Někdy si 
jen stěží vzpomínám, za jakých okolností. Úsměvy těch 
úžasných lidí mi splývají v jediný, Ježíšův. Svatí přinášejí 
nebeský úsměv do nejhlubšího údolí stínu smrti. Lidé s ta
kovým úsměvem neumírají. Obklopují nás také po své 
smrti, povzbuzují nás a pomáhají nám. Nad Rumunskem 
je právě takový oblak svědků. I toto je realita Rumunska. 
Křesťan, který jede na takové místo, ji musí hledat. 
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Jistý známý církevní představitel mi vyprávěl, že na
vštívil Leninovo mauzoleum v Moskvě a viděl tam jeho 
mumii. Zeptal jsem se, jestli v Rusku cítil přítomnost něja
kého jiného mrtvého. Necítil. Pavel však podle Židům 12,1 
viděl oblak Božích svědků z tisíců let před námi. 

Zabit za rozšiřování Biblí 

Milan Haimovici je jedním z mnoha mučedníků, kteří kráš
lí nebe nad Rumunskem. K některým z nich mám zvláštní 
vztah, protože jsem v jistém smyslu hrál určitou roli při 
jejich tragické smrti. 

Známe jména rumunských křesťanů, kteří museli zemřít 
za zločin rozšiřování Biblí, které dostali podzemními ka
nály od nás. Clipu chytili a krutě mučili, aby prozradil, jak 
dostával a rozšiřoval Bible. Potom ho našli oběšeného. Ni
kdo neví, jak skutečně zemřel. Oběsili ho komunisté? Spá
chal sebevraždu, jako mnozí jiní, ze strachu, že ho může 
zviklat další mučení a on zradí? Bogdana, dalšího distribu
tora Biblí, rovněž našli oběšeného. Tudoseho našli zabi
tého elektrickým proudem. Pastor Raduceru zemřel při ins
cenované dopravní nehodě, což byl způsob zabití, který 
komunisté používali často. Kdybychom sem my a ostatní 
ze zahraničí nepašovali Bible, ti lidé by zůstali naživu. Ne
seme zodpovědnost za to, že se z jejich žen staly vdovy 
a z dětí sirotci. Každý křesťan, který se podílí na takové 
práci, by měl vědět, že na druhém konci může někdo za
platit krví za to, co my ve svobodném světě platíme pe
nězi. 

Někteří dělají tuto podzemní práci v komunistických 
a muslimských zemích, aniž by je hryzalo svědomí. Znám 
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však vedoucí pracovníky či pomocníky naší misie, kteří 
jsou si velmi vědomi rizika a trpí kvůli němu. Cítí, že 
nestačí dávat peníze a posílat Bible; musíme s lidmi v ko
munistických zemích nést bolest, slzy a zármutek těch, 
kdo rozšiřovali Bible, a jejich rodin. Někteří vzácní křesťa
né na Západě se pod tak těžkým břemenem psychicky 
zhroutili. Pro mne to znamená mnoho probdělých nocí. 
Poslové naší misie byli zabiti také v Číně. Mnozí byli uvěz
něni na mnoho let v otřesných podmínkách komunis
tických věznic, mezi nimi v Etiopii také překladatel mé 
knihy Mučen pro Krista do amharštiny. 

Nedávejte peníze lehce 

Byl jsem ohlášen jako řečník na početném setkání v Nor
sku, svolaném proto, aby se vybraly peníze na ukrajinské 
Bible. Misie spoléhala na to, že moje účast povzbudí ostat
ní, aby dali víc. 

Vyprávěl jsem početnému publiku příběh Nikolaje 
Chmary, sovětského křesťana, který zahynul pro Krista 
a před tím mu usekli jazyk a vydloubli oči. Nakonec jsem 
řekl: "Nedávejte rychle. Za to, že dáte peníze na tisk ukra
jinských Biblí, vás může Bůh potrestat. Někteří oddaně 
uvěří, že Bible, kterou jim darujete, je Boží slovo, a budou 
ochotni za jeho šíření vytrpět vězení, mučení i smrt. Ti, 
kdo budou vaše Bible číst v sovětské Ukrajině, uposlech
nou přikázání slova vzdát se všeho kvůli království. Ně
kteří budou milovat Ježíše víc než svoji ženu, matku i děti. 
Budou plnit nebezpečné úkoly v podzemní církvi, jako je 
práce v tajných tiskárnách či vyučování v zakázaných ne
dělních školách. Když je chytí, mohou se z jejich žen stát 
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vdovy a z jejich dětí sirotci, kteří třeba později budou otce 
vinit, že mu bylo náboženství přednější, než starost o kaž
dodenní chléb pro rodinu. 

Bible, kterou darujete, může někoho inspirovat, aby se 
z něj stal další Nikolaj Chmara. Budete se zodpovídat Bohu 
za to, že jste dali tyto peníze, jestliže váš život nebude 
důkazem, že vy sami posloucháte Bibli jako slovo od 
Boha, jestliže nebudete žít život v Ježíšově blízkosti, jestli

že ho nebudete následovat na cestě kříže, modlitby, chvá
ly a sebeobětování. 

Pokud se nehodláte odevzdat z celého srdce Ježíši, je 
pro vás nejlépe nic nedat. Prosím, nedávejte nic." 

Zůstává na čtenáři těchto řádek, aby uhádl, jestli byla 
toho večera sbírka velká či malá. 

Neustále slyším křik trpících v komunistických zemích, 
protože touží po šíření evangelia a po pomoci pro jejich 
opuštěné rodiny. To mě žene dál, když pocítím svůj věk 
a cítím pokušení se vzdát. Biskup Meshkala však zemřel 

v Albánii v osmdesáti čtyřech letech po třiačtyřiceti letech 
věznění! Nikdy nebyl příliš starý, aby trpěl pro Krista, 
a nikdy se nevzdal. Měl bych vzdát svůj boj za úplně ji

ných okolností? 
Někdo může po přečtení této knihy chtít dát peníze 

pro křesťany v komunistických anebo v nedávno osvo

bozených zemích. Dávání vás bude zavazovat k tomu, 

abyste s nimi měli obecenství v jejich těžkých zkouškách. 
Pečlivě si rozmyslete, co chcete udělat. 
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Milovat svého nepřítele 

Každé místo, které jsem v Bukurešti navštívil, mi vrací 
vzpomínky. 

V Bukurešti jsem kázal ve sboru bratrské církve v ulici 
Drago� Voda. Budovu kdysi používal můj sbor při stěho
vání z místa na místo za různých diktatur. 

Bylo to ihned po okupaci Rumunska sovětskými voj
sky koncem druhé světové války. Do zajetí padly celé 
jednotky vojáků německé armády, které do té doby oku
povaly naši zemi. Nedělali si iluze. Jejich osudem je otroc
tví na Sibiři. Pro mnohé z nich to bude znamenat smrt. 
Zatímco odváděli velikou skupinu německých válečných 
zajatců do kasáren, dvěma důstojníkům se podařilo unik
nout dozorcům eskorty. Stále ještě v nacistických unifor
mách, bloudili ulicemi Bukurešti a třásli se strachy. Jedi
né, co je chránilo, byla noc. Ještě byla válka a ulice byly 
jen slabě osvětlené. 

Najednou zahlédli paprsek neděje: nápis "Luterský 
sbor". Věděli, že rumunští luteráni jsou německého půvo
du. Zde jim někdo pomůže. Jaké je čekalo zklamání, když 
se dozvěděli, že jsme Židé! Židé měli víc důvodů nenávi
dět Němce, než měli Sověti. 

Utišil jsem jejich obavy. ,Jsme Židé, ale také křesťané 
a nevydáváme nikoho do rukou jeho nepřátel. Vypráví se, 
že beránek, jehož jednou vedli na porážku, utekl, potkal 
Mojžíše a prosil ho o ochranu. Odpověděl mu: ,To nemo
hu. Bůh přikázal, že tvé maso má sloužit lidem za potra
vu,' a vydal ho do rukou řeznfkovi. Židovský spis říká, že 
si Bůh zakryl hanbou tvář před tím, co dokázal muž, který 
nosil jeho jméno. 

Trpěli jsme za německé okupace. Ale možná, že vy 
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osobně jste nevinní. Každopádně nejsme vašimi soudci. 
Jste vítáni v našich domovech. Dáme vám také civilní 
oblečení, abyste se mohli pokusit dostat do Německa." 

Tehdy platil výnos, že kdokoli ukryje německého vo
jáka, bude potrestán smrtí. Za čas se z toho vyvinula sys
tematická činnost na pomoc pronásledovaným Němcům, 
stejně jako jsme za války použili svého vlivu v křesťan
ských kruzích k pomoci pronásledovaným Židům. 

Lidé v bratrském sboru, kde jsem byl nyní požádán 
kázat, to vše věděli. Věděli, co tím myslím, když jsem 
mluvil o odpuštění pro ty, kdo ublížili, dokonce i pro 
komunisty, kteří Boha nenávidí. 

A tak jsem cestoval z místa na místo, nejprve v Buku
rešti a potom do dalších měst a městeček a znovu jsem 
prožíval události minulosti. 

Znovu jsem navštívil místa, kde jsem 
těžce zhřešil 

Nenavštívil jsem pouze místa, která uchovávala jen pří
jemné či posvátné vzpomínky, ale též místa, kde jsem těž
ce zhřešil. 

Znovu jsem viděl, kde žila moje rodina za mého mládí. 
Býval jsem velmi zlý k matce, která se obětovala pro své 
osiřelé děti. 

Byla tu čtvrť, nevím proč zvaná „Kamenný kříž". Byly 
tu prostitutky. ,,Přátelé" mě sem dovedli, když mi bylo 
dvanáct. Přede dveřmi toho zlopověstného domu nestál 
žádný křesťan, který by mladíky varoval, aby sem necho
dili. Když jsem poprvé uviděl polonahou ženu, utekl jsem. 
Podruhé už ne. Znovu jsem viděl místa, kde jsem zneuží-
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val další ženy. Viděl jsem hráčská doupata, kde jsem bý
val hostem, místa, kde jsem se scházel s ostatními rouhači 
a posmíval se Bohu, místa, kde jsem zklamal a zhřešil 
dokonce už jako křesťan a poté i jako pastor. 

Vyznal jsem celý tento hříšný život a věřím, že mi Kris
tus vše odpustil. Pavel napsal, že běží k cíli, zapomínaje 
na to, co je za ním. Ale ani on nemohl zapomenout celou 
svoji minulost. Řfká nám o tom. Nemohi jsem ji celou 
zapomenout ani já. 

V Rumunsku jsem také myslel na všechna selhání a těž
ké hříchy spáchané za čtvrtstoletí života v zahraničí. 

Jak jsem byl šťastný, že "existuje pramen napájený krví 
z Immanuelových žil", a pokud se do něj člověk ponoří, 
stane se veliký zázrak. Nejen že jsou hříchy (a dokonce 
i zločiny) odpuštěny, ale zbělejí jak snili. Stanou se vidi
telným znamením skutečné čistoty. Co se s nimi stane, 
nelze dostatečně vylíčit. Ježíš byl učiněn hříchem. Také 
proto, aby se ukázalo, jaká krása se dá učinit z hříchu 
skrze pokání, stejně jako může hrnčíř vytvořit vzácnou 
vázu z toho, co bývalo blátem. 

Ale stejně jako se přečišťuje hrnčířská hlína či kov, 
musíme projít ohněm utrpení. Proces čištění trvá tak dlou
ho, dokud nezmizí všechna nečistota, což v našem případě 
znamená všechno reptám, vzpurnost, pronásledování Boha 
otázkou "proč?", všechno sobectví, pýcha a nechuť od
pouštět. 

Děvčátko pozorovalo zlatníka, jak čistí v tavícím tyglí
ku vzácný kov. Opakovaně shrábl strusku a kov zářil čím 
dál krásněji. Děvče se ptalo: ,Jak dlouho to bude trvat?" 
Řekl: "Měj trpělivost." Zlatník musel svá slova často opa
kovat, jelikož čekal na chvíli nazvanou "střlbrný pohled", 
kdy v kovu uvidí vlastní obraz. 

Tak pracuje nebeský Zlatník. Hříšník, který prošel jeho 
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čištěním, je krásný, jako nikdy předtím, má krásu samot
ného Krista. 

Setkání s vysokým sovětským 
činovníkem 

Pětadvacet let jsem hrál na světě roli Tychika (Ef. 6,21), 
který za Pavlových dnů dával bratřím vědět, jak se vede 
pronásledovaným. Když jsem byl v Rumunsku, měl jsem 
opačnou roli: vyprávět, jak se vede církvi ve svobodném 
světě, a také jak jsme pracovali pro pronásledované, když 
ještě byli pod jhem komunismu. 

Rumunští křesťané jsou si vědomi skutečnosti, že se 
k nim do země dostávaly Bible a ostatní literatura spolu 
s penězi a rozhlasovým vysíláním, ale nevěděli o rozsáhlé 
organizaci, která za tím stála a o tisícovkách a tisícovkách 
spoluvěřících, kteří obětovali své peníze a modlili se za ně. 
Nejvíc je zajímala naše Křesťanská misie do komunistic
kého světa a její práce ve více jak čtyřiceti zemích. Vyprá
věl jsem jim nejen o pomoci pronásledovaným, ale také 
o našem misijním úsilí mezi jejich pronásledovateli. Zmí
ním se tu jen o jednom z nejzajímavějších zážitků v této 
oblasti. 

Navštívil jsem s jedním bratrem světovou výstavu prů
myslu ve Švýcarsku. Nejkrásnější částí výstavy byla so
větská expozice. Byla jediná s módní přehlídkou, která 
přitáhla tisícovky lidí, a s velice dobře sestavenou nábo
ženskou expozicí. 

U vchodu byl veliký obrázek Billyho Grahama káza
jícího v Moskvě, patriarchy, jediné synagogy v Moskvě, 
městě, kde žije 200000 Židů, mešity atd. Bylo zřejmé, že 
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jde o to, ukázat dokonalou náboženskou svobodu, která 
je v komunismu. 

Pro návštěvníky tu byla připravena návštěvní kniha, 
aby mohli zapsat své dojmy. 

Napsal jsem toto: »Blahopřeji vám k myšlence vyzdobit 
průmyslovou expozici slovy a obrázky o náboženství. 
Kdyby nebyl Bůh, nebyla by lidská mysl ani průmysl. Vý
stava je celá krásně naaranžovaná, ale jako přítel SSSR 
bych doporučil, abyste ji obohatili dalšími bohatýrskými 
obrázky: Nikolaje Chmary, baptisty, jemuž pro jeho víru 
usekli jazyk a vydloubali oči. Mohu vám poskytnout foto
grafii jeho mrtvoly. Dobře by se sem hodil také obrázek 
Nikolaje Chrapova. Pro svou víru strávil ve vězení třicet 
čtyři let. A také Váni Mojsejeva, sedmkrát bodnutého do 
srdce a potom utopeného," a tak dál a dál. 

Jakýsi muž, měl jsem za to, že byl ze sovětského per
sonálu, přečetl, co jsem napsal, a řekl: »Existuje štváč jmé
nem Wurmbrand, který o nás rozšiřuje takové pomluvy." 
Řekl jsem mu, že ten Wurmbrand jsem já, a hovořili jsme 
spolu čtyři hodiny. Byl to vedoucí mezinárodního oddě
lení ministerstva kultury, vysoce postavený činitel sovět
ské vlády v otázce náboženství. Mluvil plynně anglicky 
a německy. Přečetl všechny moje knihy a také ostatní pub
likace naší misie. 

Začal bojovným způsobem a prohlásil, že žádné proná
sledování neexistuje. Odpověděl jsem: "Nemá smysl vám 
odporovat, protože jste povinen takto mluvit. Přejděme ra
ději k něčemu mnohem důležitějšímu." 

"Přijde den, kdy už nebudete vysoce postaveným čle
nem komunistické strany a vlády a já už nebudu pasto
rem. Oba zemřeme. Ten, kdo nás miluje, na chvíli za
pláče nad naším hrobem. Potom zemřou také ti, kdo nás 
znali, a budeme ležet v zapomenutém hrobě." 
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„Co bude pak? Jestli v tu chvíli vše skončí, je hloupé 
být křesťanským pastorem, stejně jako je hloupé být ateis
tickým oponentem náboženství. Nejlepší věc je tedy jíst, 
pít a pobavit se; nic víc. V Rumunsku, mé vlasti, bylo za 
dřívějších dob zvykem připravit odsouzenci na smrt před 
popravou hostinu z jeho oblíbených jídel. Obviněný se 
dobře najedl a napil a potom ho zastřelili. Jestli smrtí vše 
končí, nejkrásnější život, který nám komunismus či kapi
talismus může dát, není nic víc než odsouzencova večeře. 
Nestálo by vůbec za něco bojovat." 

Poslouchal bez přerušování. 
Vyprávěl jsem mu, že jsem byl v mládí přemýšlivý a měl 

sklony k melancholii. Prožil jsem trpké dětství bez hraček 
či čokolády. Když děti ve škole jedly čokoládu, olizoval 
jsem alespoň papírový obal, protože pěkně voněl. 

,,Byl jsem si jistý, že Bůh nemůže existovat. Kdyby byl, 
dal by mi hezčí dětství. Z jakéhosi důvodu jsem však rád 
chodíval na osamělé procházky po hřbitovech a četl si 
nápisy na náhrobcích. Dělám to dodnes. Je to velmi zají
mavé čtení. Tenhle člověk byl generál, potom zemřel. Jiný 
byl slavný básník a zemřel. Další byl bankéř, jiný zas žeb
rák. Ale smrtí život skončil. 

Na všech náhrobcích byly dvě číslice, rok narození 
a rok úmrtí, mezi nimi pomlčka. Přirozený život je redu
kován na pouhou pomlčku. Tak život končí. Aniž bych co 
znal o náboženství, řekl jsem si tehdy: ,Kéž bych našel 
někoho, kdo může dát mládí bez stařeckého věku a život 
bez smrti.' 

Trvalo mi to dlouho, ale nakonec jsem někoho tako
vého našel. 

Hltal dál moje slova, aniž by mě přerušil. Měl duši 
hladovou po Bohu. Řekl jsem mu, jak jsem se modlil mod
litbu ateisty: ,Bože, vím jistě, že neexistuješ. Ale jestli jsi -

(122) 



což pochybuji - není mou povinností v tebe věřit. Je tvou 
povinností, aby ses mi ukázal. Mrzí mě, že nejsi. Byl bych 
si přál, aby někde ve vesmíru bylo srdce plné lásky. Mlu
vím jako šílenec k někomu, kdo neexistuje. Nu, to je vše."' 

Pokračoval jsem: "Tato modlitba byla vyslyšena. Bůh 
mi poslal do cesty tesaře, který mé ženě a mně vyprávěl 
přiběh tesaře z Nazaretu, který žil, zemřel za nás a byl 
vzkříšen." 

Pokládal jednu otázku za druhou. Po dvou hodinách 
řekl: "Musím přiznat, že jsou dva problémy, na které my, 
marxisté, nemáme odpověď. Zaprvé, jak to, že něco exis
tuje? Vysvětlujeme vše evolucí, ale jak to, že existuje evo
luce, a kde se vzala první živá buňka, ze které vzešla 
všechna zvířata, opice i člověk? Zadruhé, co se stane s člo
věkem po smrti? Nemáme odpověď; vy ano. Jste tedy silní 
a my slabí." 

Později hrál roli v liberalizaci sovětské politiky vůči 
náboženství, která měla vliv na Rumunsko a ostatní vý
chodoevropské země. 

Naše misie se stará o to, aby se křesťanská literatura 
určená komunistům, jako moje knihy Odpověď na mos

kevskou Bibli a Marx - Prorok temnoty, dostala do jejich 
rukou a do rukou jejich vůdců s ohromnými výsledky. 
Tyto knihy byly přeloženy do mnoha jazyků a distribuo
vány mimo jiné v Rumunsku, Rusku, Číně, Českosloven
sku, Polsku, Etiopii, Mozambiku a Angole. Skrze jejich 
službu se obrátil profesor vědeckého ateismu na vysoké 
škole Rumunské komunistické strany a mnozí jiní v ko
munistických zemích. 
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Ožebračená země 

V Bukurešti jsem cestoval autem a také chodil pěšky po 
ulicích, ale bylo to už jiné město. V dřívějších dobách se jí 
říkalo "Paříž Východu" pro její krásu, ale její hrdá vzneše
nost je dávno minulostí. Dnes budí dojem beznaděje. 

Široké třídy, podobné těm, které zdobí západní velko
města, tu leží nedokončené. Nikam nevedou. Ceau�escu 
trpěl velikášstvím. Vše, co podnikal, mělo být ve svých 
rozměrech nepřekonatelné, jenže nikdy nedokázal dokon
čit, co začal. Většina domů se rozpadá. Byly z nich ruiny 
ještě dřív, než do nich zasadili okna. Stále můžete vidět 
důsledky nedávných ničivých zemětřesení, ale také krva
vých nepokojů. Omítky jsou zčernalé od ohně a v oknech 
jsou díry od střel. 

Obchody jsou prázdné. Lidé čekají dlouhé hodiny ve 
frontách s nadějí, častokrát marnou, že bude co koupit. 
Na chleba se začíná stát už ve čtyři ráno. V sedm už žádný 
chléb není. Kvete černý trh. Můžete tam koupit jahody, 
kožešiny, košile anebo podezřele vypadající alkohol vy
robený z chemikálií, které už zabily spousty lidí. 

Malé děti žebrají. Kriminalita je ohromná. Turistům se 
doporučuje, aby s sebou po setmění nenosili peníze. 
Ekonomika je ochromená, lidem chybějí základní životní 
potřeby. Zdá se, že se nelze vyhnout obrovskému růstu 
nezaměstnanosti. USA a Evropská unie přestaly poskyto
vat pomoc, jelikož tu stále vládnou komunisté. Současná 
vláda má těžkosti, ale její představitelé si dál žijí dobře. 
Ve skutečnosti by Ceau�escu měl radost ze svého ná
sledovníka, který stejně jako jeho předchůdce zabíjí ne
vinné. 

Přestože jsou komunisté v Rumunsku stále u moci, po-
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liticky zkrachovali a stejně jako v Rusku klesli na úroveň 
divadelních rekvizit. 

Nebezpečí komentářů 

Bůh prohlásil: ,Jsem, který jsem, ne ten, za koho mě lidé 
mají." Je naprosto odlišný. Jeho cesty nedokážeme po
chopit. 

Bylo napsáno bezpočet knih vysvětlujících souvislosti 
mezi biblickými proroctvími a současnými událostmi. Mno

hé z nich byly plné předpovědí, jak komunističtí obři ze 
severu, Rusko, napadnou Izrael. A potom přijde tolik obá
vaná bitva u Armagedonu spolu s panováním Antikrista. 
Někteří tvrdili, že Kissinger je Antikrist. Předtím měli jíní 
důkazy, že Antikristem je Stalin, Hitler a Mussolini. Nyní 
odhaluje jedna kniha, že touto tajemnou osobu je Gorba
čov, zvlášť proto, že je označen nezpochybnitelným zna
mením: červenou skvrnou na čele. 

Jednomu takovému spisovateli jsem řekl: .Každá z knih 
o proroctví, které byly doposud napsány, se po dvaceti 
letech ukázala být mylná." Nevadilo mu to. 

Můj dvanáctiletý vnuk Alex byl se mnou nedávno na 

veletrhu křesťanské literatury. Viděl tam mnoho reklam na 

biblické komentáře. ,,Co je to komentář?" ptal se mě. Od

pověděl jsem, že v Bibli je mnoho těžko pochopitelných 

věcí, například předpovědi zániku a velkého soužení, kte

ré povstane v posledních dnech. K tomu je vysvětlení 

v komentářích. 

Odpověděl mi: .Takové předpovědi by se neměly vy
světlovat, ale mělo by se proti nim bojovat. Abrahám ne
napsal komentář o Boží předpovědi zničení Sodomy, stej-
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ně jako Mojžíš nenapsal komentář o předpovědi, že Bůh 
vyhladí Židy. Namísto toho prosili Boha, aby se tak nesta
lo, a změnili jeho rozhodnutí. Proč bychom neměli namís
to psaní komentářů dělat totéž?" 

Moc svrhnout komunismus 

Bůh není vázán tím, co říkají lidé, kteří nejsou pověřeni 
psát či mluvit jeho jménem. Zničil velkou část moci ko
munismu a zničí i zbytek, nikoli politickými událostmi, 
ale modlitbami svatých a mocí svého slova šířeného na
vzdory hrozbám násilí. 

Změnil smýšlení Gorbačeva i mnoha jeho soudruhů. 
Oni potom zničili moc komunismu, jak by se to nepo
dařilo žádným bombám ani politickým akcím. Žádné po
hromy shůry nebyly zapotřebí. Člověk dokáže zabránit 
soužením i kdyby byly předpovězeny v Bibli. Bůh před
pověděl zničení Ninive, ale potom od svého rozhodnutí 
ustoupil. Jeho láska je spolehlivější než jakékoliv slovo 
vyřčené či napsané v jeho jménu. 

Když Bůh vylije svoji lásku do našich srdcí, máme 
obrovskou moc. Můžeme Boha ovlivnit. Sofonjáš 3, 17 říká, 
že můžeme Boha rozjásat a rozezpívat. Naše planoucí lás
ka může měnit také lidi. Budou jí neustále získáváni. Jiní 
budou zmateni paprsky našeho ducha a ztratí schopnost 
se nám protivit. Na jedny slunce svítí a dává jim život; jiné 
pálí. Láska je tedy vždy účinná, bez ohledu na to, koho se 
dotýká. Lidé si neuvědomují, jak velikou mocí vládnou. 
Nevztahuje se jen na celou zemi, ale i na vesmír. 

Daniel nám v 8. kapitole vypráví o králi, jenž srazil 
dolů část nebeských zástupů, sám se povýšil na místo 
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prince zástupů a svrhl pravdu dolů na zem. V člověku 
může být veliká moc zla. Přinejmenším tak veliká moc je 
v dobrých a zbožných mužích a ženách. 

Církev Kristova může skoncovat s komunismem, fana
tickým islámem, s temnotou pohanství, s judaismem bez 
Krále Židů. 

Měl bych toho tolik co říci o mých návštěvách v Ru
munsku po dvaceti pěti letech nuceného exilu. Dovolím 
si však napodobit Pavla, když řekl: ,,Vždyť by mi nestačil 
čas, kdybych měl vypravovat o Gedeónovi, Barákovi, Sam
sonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích" (Žid. 
11,32). 

Zvláštní Večeře Páně 

Budovu _sboru Vasile Viídana v BistriU zničily buldozery 
za tichého souhlasu oficiálních baptistických funkcionářů. 
Za třeskutého mrazu vysluhoval v ruinách svému stádci 
Večeři Páně. Na víně byl ledový škraloup. Po kázání pod 
širým nebem onemocněl těžkým zápalem plic, ale to ne
bránilo komunistům, aby ho dali do vězení. 

Mnohokrát byla v Rumunsku Večeře Páně v něčem 
zvláštní. V církvích v domácnostech byl na stole chléb 
a víno, ale i konvice čaje a sušenky v záloze. Když se 
nenadále objevil host, člověk známý coby křesťan, ale po
dezřelý z donášení, víno zmizelo ve vteřině ze stolu. Ko
nev čaje a sušenky působily dojmem, že jde o obyčejnou 
návštěvu. 

Ve vězení byly chvíle, kdy jsme neměli chleba a už 
vůbec ne víno. K Večeři Páně jsme přijímali „nic", upomí
najíce se, jak vzácnou věcí je „nic". Svět vznikl z ničeho. 
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Země je upevněna ničím. Pavel napsal, že není ničím. 
Učili jsme se vážit si hodnoty ničeho. 

Psát o všech krásných věcech, které se o dnešním Ru
munsku a tamní církvi dají říci, by vydalo na tlustý spis. 
Rád bych však řekl několik slov o tom, jak se daří Křes
ťanské misii do komunistického světa v ostatních částech 
světa. 

Velká komunistická lest 

Po odchodu z Rumunska jsem si myslel, že budu pracovat 
jen pro svoji zemi, ale potom mi reverend Stuart Harris, 
ředitel Evropské misie, nabídl rozsáhlejší oblast: celou Ev
ropu. Komunismus však zasahuje všechny světadíly. Roz
šířili jsme tedy naši vizi na celý komunistický svět, ačkoliv 
jsem na Rumunsko nikdy nezapomněl. (Když říkám "my", 
myslím tím všechny spoluzakladatele naší mezinárodní 
misie. Jsou to: rev. Stuart Harris z Velké Británie, Myrus 
Knutson a Casus Styrdy z USA, ]. Maris z Holandska, Hans 
Braun z Německa, H. Zurcher a Hedi Fluri ze Švýcarska, 
Pat Henegan z Jižní Afriky, Laiso z Itálie, Colette Grarsu 
z Francie, Reg Werry z Austrálie a mnozí, mnozí další.) 

Stojíme proti komunismu jako celku, jehož je Rumun
sko jen malá část. Každá z jeho částí má na celek vliv. Co 
se dnes děje v komunismu? Viděli jsme veliké změny. Jsou 
opravdové? 

Změny v SSSR a východní Evropě jsou dostatečně oprav
dové a týkají se politiky, ekonomiky a dokonce i nábo
ženství, všech institucí, které mohou být kontrolovány. Ale 
nezměnilo se nic v postoji vůči Bohu, ani v základním po
hledu na život. V projevu k sedmdesátému výročí bolše-
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vické revoluce Gorbačov řekl: ,,Směřujeme k novému svě
tu, světu komunismu. Nikdy nevybočíme z cesty." Stejně 
vehementně opakoval, že zůstává ateistou. Můžeme-li se 
od komunistů něčemu učit, pak je to zásadovost. Drží se 
svého učení. 

Na konci druhé světové války dostali komunisté vlá
du nad celou východní Evropou bez jediného výstřelu. 

Roosevelt a Churchill tuto svrchovanost postoupili komu
nistům na konferenci v Jaltě. Ti slíbili svobodné volby, ke 
kterým samozřejmě nikdy nedošlo. Vyhráli podvodem. 

Krvavý diktátor Stalin, kterého dnes sovětský tisk viní 

ze zabití padesáti milionů nevinných, udělal na západní 

vůdce fantastický dojem. Americký diplomat po setkání 

s ním poznamenal: Jeho hnědé oči jsou nadmíru moudré 

a laskavé. Dítě by mu rádo sedělo na klíně a pes by se 
k němu lísal." Nic se nezměnilo. Po setkání s Gorbačovem 
chválil jeho šarm a ,,laskavé oči" dokonce i jeden světo
známý evangelista. Gromyko, bývalý předseda vlády SSSR, 
však Gorbačova doporučil jako nástupce se slovy: ,,Umí 
se krásně usmívat, ale dovede též kousnout ocelovými 
zuby." 

Marx řekl: ,,Náboženství je opiem lidstva," což zname
ná, že je mu třeba čelit stejně rozhodně jako drogám. Le
nin napsal: ,,Tisíce epidemií a přírodních katastrof jsou 

lepší, než nepatrná zmínka o bohu." Marx napsal v básni 

„Hráč", že mu mozek naplnily „pekelné výpary" a že si 

,,přinesl meč od knížete temnot." (Prvky satanistických ri

tuálů.) Komunismus se tímto mečem dál ohání proti ná

boženství. 

Boží nepřátelé jsou také nepřáteli lidí. V dopise En

gelsovi z 18. června 1882 nazval Marx lidstvo „bandou lot

rů", kteří „mi mohou políbit. .. ". Avšak div divoucí, strana, 
kterou stvořil, která se nikdy nevzdala svého militantního 
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ateismu, nyní znovu otevřela stovky církevních sborů a při
vírá oči nad sílícími náboženskými aktivitami. Dnes jsou tu 
masové evangelizace, nedělní škola pro děti, charita - do
nedávna vše naprosto zakázané. Na ulicích jsou dokonce 
průvody, při kterých se zpívá: ,,Za cara, naši vlast a víru." 
Bible a ostatní křesťanská literatura se stále smí volně dová
žet. Jen ze samotného Sovětského svazu máme 100000 do
pisů od lidí, kteří nám děkují za zaslanou literaturu. 

Komunismus ještě zdaleka není poražen, ale dostal 
smrtelné rány. Berlínská zeď i železná opona se boří! 

Komunisté pobili miliony věřících a byli si jisti, že ná
boženství umírá. Nyní církev triumfuje. O přežití zápasí 
ve východní Evropě komunismus. Pro tyto události není 
lidské vysvětlení. Za tento zázrak patří díky Bohu! 

Když jsme před pětadvaceti lety začali naši práci, anti
komunisté si mysleli, že komunismus může být poražen 
jedině ve válce. Říkali: ,Jedině mrtvý komunista je dobrý 
komunista." 

My jsme přišli s novým heslem: jako komunisté podvra
cejí svobodný svět svou jedovatou doktrínou, podvracejme 
je evangeliem. Pracujme v skrytu na známosti Kristově. Po
máhejme podzemním církvím. Přestože nás komunisté ne
návidí, získejme je láskou. Modleme se za ně a přinášejme 
je Kristu. 

Zakončil jsem svoji Odpověď na moskevskou Bibli 

výzvou k rudým, aby činili pokání a vyznali svoje hříchy. 
Sovětský tisk dnes uznává, že jejich strana pozabíjela 
desítky milionů nevinných, a Gorbačov se již omluvil 
patriarchovi. Objevují se články ateistických učenců a dů
stojníků tajné policie, kteří přiznávají, že lidem lhali a pro
lévali nevinnou krev. Mnoho komunistů se však stále drží 
své ideologie modifikované tím, čemu říkají „glasnosť" 
a „perestrojka". 
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Glasnosť a perestrojka 

Co se za těmi slovy skrývá? Obáváme se, že to je další 
ukázka komunistického podvodu, manévr, který má uko
lébat Západ ke spánku. Teror nedokázal vykořenit nábo
ženství - krev mučedníků vždy byla setbou, ze které roste 
církev, - a tak komunisté zkoušejí jiný přístup. 

V časopise Kommunist je citována předpověď Lunačar
ského, autora Socialismu a náboženství, že pronásledová
ní náboženství bude mít opačný účinek. (Po sedmdesáti 
letech teroru je 70 procent dospělých stále věřící.) Při
mlouval se za to, aby komunisté vytvořili "náboženství 
bez Boha", ,,náboženský ateismus". 

„Ať si křesťané věří," zní jeho argument. ,,Komunisté 
proniknou mezi křesťany, spřátelí se s nimi, budou před
stírat, že mají na mnohé věci stejné názory. Přivábí křesťa
ny ke společným společenským akcím a ovlivní je, aby si 
ponechali jen vnější stránku náboženství, zatímco se v zá
sadě stanou stejně bezbožnými, jako my sami." 

Stejná situace nastala v Římské říši ve čtvrtém století, 
za císaře Konstantina Velikého. Deset císařů do té doby 
křesťany vraždilo. Konstantin se zatvářil přívětivě, dal jim 
plnou svobodu a učinil křesťanství státním náboženstvím. 
Za jeho vlády bylo každé malé dítě pokřtěno a prohlášeno 
křesťanem. Zdálo se, že je to triumf křesťanství - přestalo 
však být opravdovým křesťanstvím. Představitelé tehdejší 
církve se stali nástrojem císařů. 

V Sovětském svazu telegrafoval pravoslavný patriarcha 
Pimen Gorbačovovi: ,,Vyjadřujeme hlubokou vděčnost za 
vaši pozornost k potřebám věřících a za vše co děláte, 
abyste obnovil leninské normy." (Leninské normy zname
naly též zabíjení milionů křesťanů a ničení církví.) 
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Charčev, vedoucí rady pro náboženství sovětské vlády, 
prohlásil: "Do socialismu proniká náboženství nikoli pěš
ky, ale na vozech. Moc patří straně, a tak je na nás, aby
chom tyto vozy řídili tím či oním směrem podle našeho 
zájmu." 

Jen málo sovětských křesťanů ví, že Gorbačov jde stej
nou cestou, jako Konstantin. Chce dát svobodu církvi, ale 
církvi, jež nebude skutečně křesťanská. Bude jen prodlou
ženou rukou komunismu, jako dříve cara. Jelcin ujišťuje, 
že je obrácený, ale ve své vládě má pravověrné komu
nisty. 

Média vytvořila dojem, že komunismus je svržen a ko
munistický svět už neexistuje. Pokud je to pravda, naší mi
sie už není zapotřebí. Naopak, komunismus má moc nad 
třetinou lidstva, včetně Číny (1,1 miliardy), SSSR (280 mi
lionů), Vietnamu, Laosu, Kuby, Etiopie, Angoly a Zimbab
we. Ve východní Evropě byly svrženy komunistické vlády, 
ale ne vláda komunismu nad myšlením lidí. Marxismus na
plnil všechno obyvatelstvo strachem. Lidé se báli říkat, co 
si myslí, po telefonu, na trhu, ba dokonce i v soukromí 
vlastního domova. Každý byl nucen donášet na každého, 
dokonce i na členy vlastní rodiny. Kněží museli podávat 
zprávy o důvěrných zpovědích na policii. Dopisy byly cen
zurovány. Bylo nebezpečné setkat se s cizincem. Špehové 
tajné policie byli všude. 

Na veřejnosti byli všichni na straně komunistů, kteří 
u voleb dostali vždy 99 o/o hlasů, jelikož se nikdo neopo
vážil volit podle svého přesvědčení. Ve skutečnosti však 
vládu všichni nenáviděli. Miliony prošly věznicemi. Mnozí 
zemřeli dřív, než se dostali na svobodu. Jejich příbuzní 
dobře věděli, co se ve věznicích děje. Mučení se užívalo 
v celých dějinách lidstva. Zdálo by se, že všechny metody 
mučení už jsou známy. 
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Ale komunisté byli novátoři. Věděli, že málokdo bude 
dobrovolně vykonávat práci mučitelů a těch, které chtějí 
pronásledovat, je mnoho, takže by při mučení vznikaly 
dlouhé přestávky. Nutili tedy k mučení ostatní. Nestačilo 
jim vymáčknout z obětí popření jejich přesvědčení a vy
zrazení tajemství jejich organizace. Komunisté je mučili 
tak dlouho, dokud nesvolili, že se stanou mučiteli vlast
ních bratří ve víře. Výsledkem bylo, že si nový vězeň mys
lel, že je na cele se spoluvěřícími, a byl podroben nejhor
ším hanebnostem nikoli od důstojníků státní policie, ale 
od těch, kterým důvěřoval a se kterými uctíval Boha. Byl 
s nimi dnem i nocí, mučený bez přestávky, dokud i on 
nesvolil, že se stane mučitelem. Z některých se stali sa
disté na celý život, jiní zešíleli. 

Všechny národy pod vládou komunismu byly trauma
tizovány, nejen ve východní Evropě, ale také v Mozam
biku, Laosu, Mongolsku atd. Bude trvat desítky let, než se 
uzdraví. Nejlepším lékem je evangelium. Prací naší misie 
je přinášet těmto lidem Boží slovo, kterého je zapotřebí 
víc než kdy jindy. Zanedbávání naší povinnosti Boha hně
vá. Její naplnění jej rozjásá do zpěvu. Ježíš řekl: ,,Mějte se 
na pozoru, aby vás někdo nesvedl." 

Varování je na místě, protože křesťané ve svobod
ném světě jsou v nebezpečí, že budou oklamáni změnami 
v SSSR. Obhájci změn říkají: ,,Gorbačov zemi demokratizu
je a dává víc svobody. Misie do komunistického světa už 
tedy nejsou nutné." Lenin, zakladatel komunismu a Gor
bačovův uznávaný učitel, napsal: ,,Stovky epidemií a pří
rodních katastrof jsou lepší než sebenepatrnější zmínka 
o bohu. Už jen zahrávat si s bohem je nevýslovná ohav
nost." Napsal též: ,,Čím více reakcionářského kněžstva je 
zabito, tím lépe." V Manifestu komunismu napsali Marx 
a Engels, že cílem komunismu je odstranění všeho nábo-
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ženství a morálky." Gorbačov se sám nazývá komunistou 
a zůstane jím, i když jako Jelcin ze strany vystoupí. 

Nezapomeňme, že komunisté uchvátili moc v Rusku 
pod jménem „Sociálně demokratická strana (bolševici)" 
a v Rumunsku pod názvem „Národně demokratická fron
ta." Změna jména neznamená změnu srdce. Zdůrazníme-li, 
že Gorbačov je stále komunista a tedy nepřítel Boha, měj
me zároveň na paměti, že Castro, generální tajemník Svě
tové rady církví, napsal v dopise Gorbačovovi: ,,Křesťan
ství a komunismus sledují stejné cíle." 

Proč tolik utrpení? 

Bolest, která víc, než ostatní přetrvává v Rumunech a ostat
ních obyvatelích komunistických zemí, je otázka proč trpí 
takovou bolestí? Nad tím pomyšlením zůstává rozum stát. 

V SSSR bylo zabito odhadem padesát milionů nevin
ných, dalších padesát milionů v Číně. Nikdo neví, kolik 
lidí bylo zabito v Rumunsku a ostatních zemích. Jeden byl 
ve vězení za to, že je Žid, druhý protože je antisemita. 
Pastoři byli ve vězení za šíření náboženské propagandy, 
lektoři ateismu za nedostatečnou účinnost jejich protiná
boženské propagandy. Antikomunisté trpěli vedle pře
svědčených komunistů, které strana odvrhla, jelikož se 
pomýlili ve výkladu nějaké zásady učení marxismu. 

Komunisté odsuzovali celé rodiny za vinu jednoho 
z členů. Pamatuji se, že jsem byl ve vězení s otcem a jeho 
čtyřmi syny. Jeho žena s dcerami byly v jiných celách. 

Hladoví a zbití vězni se vzdávali nemnoha hodin spán
ku, které jim byly přiřknuty, aby donekonečna diskutovali 
o otázkách jako: ,,Proč to všechno na nás a na svět přišlo?" 
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.,Existuje Bůh?" ,,Kam se poděl? Má být všemocný a mi
lující. Mohl všem těmto věcem zabránit anebo by jim ales
poň mohl učinit konec. Proč to neudělá?" 

Jeden židovský vězeň se pomátl. Neustále opakoval 
jediné hebrejské slovo: Maduah - ,,proč?" Řekl: Mohl bych 
psát stohy knih o mah (co) se děje, ale nikdo nedokáže 
odpovědět na otázku maduah. " 

Nikdy jsem se nesetkal s trpícím člověkem, který by 
byl spokojen s vysvětlením, že všechno zlo - Osvětim, 
Gulag, Pitesti a tak dál - je v posledku důsledkem faktu, 
že Adam a Eva jedli zakázané ovoce. Jejich hřích zdědili 
potomci do všech generací. Dokonce přešel i do přírody. 
Beránci jsou kořistí vlků, malé ryby větších ryb, děti jsou 
bity do krve komunistickými mučiteli v přítomnosti rodi
čů, aby byly donuceny k přiznání - a to vše proto, že 
před mnoha tisíci Jery snědli dva lidé nějaké ovoce. 

Na vině je prvotní hřích. 
Může být vinou hříšné přirozenosti zděděné po Ada

movi, že jeho potomci v naší generaci nedokáží toto vy
světlení pochopit. Jiná vysvětlení, která jsem za ta léta 
v nekonečných debatách slyšel, byla: .žádný Bůh není 
a nic tedy nedává smysl." ,Je to trest za naše vlastní hří
chy." .Utrpení není skutečné, je to mája. Patří do světa 
iluzí." Žádné z nich nebylo uspokojivé. 

Jeden vězeň, který uprchl z nacistických táborů, kde 
ztratil téměř celou rodinu, a nyní trpěl za komunismu, se 
v jednu chvíli zoufale rozkřičel: .Cožpak jsem nevytrpěl 
dost od nacistů i od rudých? Proč musím snášet vaše ne
smyslné vysvětlování? Utrpení je hrozné i tak. Nezhoršujte 
ho svým vysvětlováním." Věřící, kteří znají Boha osobně, 
by mu měli důvěřovat bez ptaní. Naše mysl nedokáže po
chopit konečné odpovědi. 

Židé, lidé obecně pokládaní za velmi inteligentní, měli 
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mezi sebou Ježíše v těle. Hovořil s nimi prostou řečí, ale 
nerozuměli mu ani když mluvil v jednoduchých podo
benstvích. Samotní učedníci mu rozuměli jen z části, ale 
věřili v nepochopitelného Ježíše. To je víra. Doplňuje ro
zum, který může v tomto vesmíru poznat pouze omeze
nou část věcí. Stále ještě nevíme, co je to atom. Obraz 
atomu, který nám poskytuje věda, se každých pár let mění. 
Jak můžeme chápat Boha? 

V tomto ohledu jsem se něco naučil od svého vnuka 
Alexe, když mu bylo osm. Měli jsme u nás hosty, kteří 
v jeho přítomnosti diskutovali o složité matematice. Nevě
děl jsem, jak jim uctivě naznačit, aby změnili téma, které 
bylo pro dítě nudné. Zeptal jsem se ho tedy: ,,Alexi, rozu
míš tomu, o čem se bavíme? Víš, co jsou to logaritmy?" 

Odpověděl: ,,Ano, vím." 
Překvapeně jsem se otázal: "Co tedy?" 
"Logaritmy jsou věci, o kterých se budu učit, až budu 

na střední škole." 
Ježíšovi učedníci postupují jako děti ve škole, od věcí 

pouze lidských k božským. Jsou to studenti. Na základní 
škole se nelze naučit to, co se přednáší na universitách. 
Jednoho dne „poznám plně jako Bůh zná mne" (1. Kor. 
13,12). 

Ze všech vysvětlení na otázku "Proč tolik utrpení?" je 
nejpřesvědčivější, že prostě "nevíme." Jednoho dne bude 
Bůh všechno ve všem, což znamená, že bude celý v Ri
chardu Wurmbrandovi. Nebude tu tázající, ani dotazova
ný, ani otázka. Budeme jedním duchem. Bude to miniin
karnace. 

Ježíš řekl: ,,Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou 
na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho 
trůn" (Zj. 3,21). Někde je trůn, odkud se tvoří a vládne 
světům. Bude to i můj trůn. Dnes se musím trpělivě učit 
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to, co budu potřebovat, až budu usazen na trůn. Znalost 
utrpení je součástí osnov. Ježíš sám se stal dokonalým 
skrze utrpení. Někteří teologové volí mírnější tón než 
Bible a tvrdí, že Bůh zlo pouze dopouští. Podle Izaiáše 
však Bůh řekl: ,,Působím pokoj a tvořím zlo" (lzajáš 45,7). 

Trenér dostihových koní připravuje nejen dráhu, ale 
také překážky, které musí kůň překonat. Tóto přirovnání 
se nám může zdát nepřípadné, jelikož musíme překoná
vat strašlivé fyzické a psychické mučení. Až se nakonec 
setkáme s Ježíšem, uvidíme, že naše utrpení bylo v porov
nání s tím, čeho jsme dosáhli, bezvýznamné. Jizvy budou 
ozdobami. Zranění budou zbohaceni tím, co ztratili. Ti, 
kdo byli zabiti, budou mít hojný život. Křesťané nečelí 
problému zla, zlo je pro ně výzva. Problémy skličují, vý-
7.Ýy nás vybízejí k aktivitě. Křesťané v Rumunsku nevidí 
možnosti, jak řešit problémy, ale naučili se je přesahovat, 
hledět na ně z nebeských míst. Nám stačilo, že nás komu
nisté mučili. Rozhodli jsme se nepřidávat k tomu sebetrý
zeň, jakou je třeba filozofování o nepoznatelném. Každá 
trýzeň byla jen výzvou překonat největší překážku: získat 
mučitele láskou. 

David nám byl příkladem. Napsal Žalm 9 po tragické 
smrti jednoho ze synů, jak je patrno z názvu. Nenaříká si 
však na Boha ani na svůj osud. ŘJká to, co by řekl při 
synově narození: ,,Hospodine, celým srdcem ti vzdávám 
chválu." 

Bible nám říká, že na počátku bylo tobuvabobu - tem
ný, beztvarý chaos. Bůh, Duch lásky, na něm pracoval 
a setkával se s odporem při tvoření království nevyslovi
telné krásy a pravdy. Zbožňuji smělost tohoto činu, jeho 
vytrvalost tváří v tvář nezdaru, jeho ochotu obětovat to 
nejcennější pro záchranu dětí chaosu. Žalm 121 nám říká, 
že od něj pochází tvá pomoc, nikoli tvůj zármutek. 
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Legenda o Kišagotami 

Kdykoliv jsem byl při návštěvě Rumunska konfrontován 
s otázkami o utrpení, které byly často zdrcující, vyprávěl 

jsem legendu o Kišagotami, mladé ženě, které zemřelo 
jediné dítě a nedokázala unést, že by ho měla pohřbít. 
Chodila od jednoho k druhému a ptala se, jak by ho moh
la znovu přivést k životu. 

Jeden člověk jí řekl: "Tvou jedinou nadějí je Spasitel. 
Má zázračnou moc jako nikdo jiný." 

Přinesla tělo dítěte, poklekla před Pánem a žadonila: 
,,Prosím, obživ mé dítě." 

Odpověděl: ,,Rád, jen když mi přineseš maličko soli." 
Sůl byla snadno k dostání, a tak se rozběhla. Ale on za 

ní volal: "Sůl musí být z domu, kde nikdy nikdo neze
mřel." 

,,Ano, ano!" volala nazpátek. 
U všech dveří, kde zaklepala, jí sůl rádi dali. Když se 

však ptala, jestli někdy rodinu potkala smrt, vždy jí řekli: 

„Ano, je mi líto. Můj otec ... či můj druh ... či moje dítě 

zemřelo." 

Plakala s každým, kdo jí tak odpověděl, protože už 

věděla, co to je zármutek nad úmrtím. Utěšovala je a při

jímala útěchu tím, jak těšila druhé. 

Nakonec přišla znovu ke Spasiteli a řekla: ,,Děkuji ti za 

to, cos mě naučil. Vrátím tělo mého dítěte zemi. Chvála 
tobě, který dáváš mému dítěti i nám ostatním věčný ži
vot." 

Viděl jsem, jak Ježíšovo učení rozzářilo mnoho smut
ných tváří. 

„Proč utrpení?" je chybná otázka. Na chybné otázky 
neexistuje správná odpověď. Kdo dokáže říci, jakou me-

(138) 



lodii má broskev? Otázka je chybná. Zeptejte se místo 
toho: ,,Co dobrého mohu udělat se svým zármutkem? Jak 
jej mohu užít, abych druhé víc miloval a rozuměl jim?" 
Soucit jim jistě prospěje víc, než teologická vysvětlení. 

Co se týká ostatního, přijměte, co řekl Ježíš Petrovi: 
,,Co dělám, nyní nechápeš, ale potom porozumíš." 

Proč je v Bibli krutost? 

Ještě s jednou otázkou jsem se v Rumunsku setkával: ,,Proč 
Bůh přikazuje tolik hrůz? Přikázal Mojžíšovi, Jozuemu a 
ostatním vyhladit celé národy, stanovil přesně, že děti 
a kojenci mají být pobiti, zvířata podřezána a stromy zpo
ráženy. Taková krutost předčí dokonce i to, co dělali Sta
lin a Ceau$escu." 

Tyto otázky jsem slyšel i na Západě, ale nikdy nebyly 
tak naléhavé, jako v mé vlasti. Náš národ vytrpěl množ
ství masových vražd. Taková místa Písma čte s rozjitře
ným srdcem. Z toho důvodu jsem proti tomu, co se 
v dnešní době často praktikuje na Východě, totiž rozdá
vání Biblí bez rozlišení všem, kdo jsou na dosah. To pů

vodně nebylo Božím záměrem. Dal lidstvu Bibli a církev 

s moudrými učiteli, aby ji vysvětlovali. Kde takoví učitelé 

nejsou, je moudré dát nejprve knihy vysvětlující hlavní 

biblická poselství. 

Protože jsem však na tuto složitou otázku musel odpo

vědět, zvolil jsem nejjednodušší možnou odpověď. V jis

tém smyslu zločinci rozhodují o tom, jakou zbraň proti 

nim mají síly zákona a pořádku použít. Policie nejde na 
kapsáře s pistolemi, protože kapsáři žádné nemají. Použí
vají však zbraní proti ozbrojeným lupičům. Některé meto-
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dy použité ve spravedlivé válce mohou být považovány 
za nehumánní, pokud by se stejného výsledku dalo do
sáhnout jiným způsobem. Proti nacistickým a japonským 
agresorům, kteří měli tanky a bombardéry, musely být 
použity tanky a bombardéry; jinak by zlo zvítězilo. 

Bůh může v jistých národech a společenských struktu
rách vidět zlo, které nám uniká. Kdyby tolik rozšířené 
protiamerické postoje na Západě nezabránily vítězství USA 
ve Vietnamu, Kambodža by se nestala komunistickou zemí 
a její vůdce Pol Pot by nezabil dva miliony nevinných. 
Jedině Bůh zná celou osobnost člověka, včetně genů, kte
ré budou určovat povahu dítěte. O některých Ježíš říká: 
„Bylo by lépe, kdyby se nebyli narodili." Jiné nazývá ďábly 
a má právo jednat s nimi tak, jak si to ďáblové zaslouží. 
Jeho rozhodnutí a činy nepodléhají našemu soudu. My se 
musíme podřídit jeho soudu. 

Lenin, zakladatel ruského komunismu, řekl: ,,Kdyby 
Kerenský (ministerský předseda před komunistickým pře
vratem) včas uvěznil dva tucty vedoucích představitelů 
naší strany, nikdy bychom se nedostali k moci." Nebyly 
by zabity miliony bezmocných a lidstvo by bylo ušetřeno 
sedmdesátileté krvavé lázně. Bezpochyby by nějaký bo
jovník za lidská práva tehdy Kerenského kritizoval, že 
upírá komunistům jejich „právo" osnovat zlo. 

Nefilozofujte o Bibli, ale vejděte ve svatý národ Božích 
dětí. Utečte od těch, kdo si zasluhují Boží hněv. Buďte 
však pozorní. V původním textu Bible nejsou žádná inter
punkční znaménka. Není tu jediná tečka nebo čárka. Jedi
ně v překladech jsou za výroky jako „zabili" či „Bůh zabil" 
tečky. V hebrejštině je to „Hospodin usmrcuje i obživuje" 
(1. Sam. 2,6). 

V nebi se setkáme s mnohými, o kterých jsme se do
mnívali, že byli povražděni. Živí a šťastní, jsou Bohu vděč-
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ní za to, že je pozvedl z pohanských představ na úroveň 
Božích dětí. 

Je také dobré vědět, co v Bibli znamenají slova „Bůh 
řekl". 

Nebeského Otce žádný neviděl (kromě Mojžíše, v jed
nom případě). Když bibličtí autoři, jako i dnešní věřící, 
říkají „Bůh ke mně mluvil", myslí tím vnitřní hlas. Jsme 
složeni z mnoha částí. Máme vědomí, nevědomí, různé 
sklony a hnutí mysli, často protichůdná. Ta vše mohou 
v naší mysli nabýt tvaru hlasů, které nám radí a vybízejí 
nás k činu. Věřící lidé nazývají hlas, který je volá k tomu, 
co považují za nejušlechtilejší jednání, ,,Boží hlas". Někdy 
mají pravdu. Mohou se však také škaredě mýlit. Ajatolláh 
Chomejní, reverend Moon či zakladatel mormonismu Jo
seph Smith, ti všichni si byli jisti, že mluví "Boží slovo". 

K některým událostem ze Starého Zákona· byl Ježíš 
skeptický. Prorok Elijáš přivolal oheň s nebe na vojska 
zlého krále. Elijáš si byl jistý, že jeho skutek naplnil Boží 
vůli. Když však Ježíšovi učedníci v důvěře, že Eliášův čin 
byl inspirován Bohem, chtěli stejným způsobem zakročit 
proti těm, kteří se protivili Ježíši, pokáral je: ,,Nevíte, jaké
ho jste ducha." Starozákonní proroci nejednali vždy z pu
zení Božího Ducha, přestože tomu věřili. 

Uchovejme si Ježíšovo zjevení: Bůh je fáska. 

Úkol uzdravení národů 

Komunismus jako politické zřízení skončil v téměř všech 
bývalých satelitech SSSR. V Rumunsku a Bulharsku však 
ještě stále bojuje o to, aby si udržel politickou moc. Ačko
liv stále působí mnoho bolesti, můžeme si být jisti, že je 
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to boj na ústupu, zoufalý zápas poraženého nepřítele, had, 
který se naposledy svíjí před smrtí. Nepřežije ani v So
větském svazu. Komunismus je však víc než jen politické 
zřízení. Filipínec, který se podílel na ozbrojeném boji proti 
marxistickým guerrilám a slyšel mě před dvaceti lety ho
vořit ve Vojenské akademii v Manile, mi připomněl moje 
slova, která na něj měla nečekaný a trvalý vliv: ,,V kaž
dém z nás je komunistický rebel." 

Marxistická nenávist vůči Bohu je nejsilnější vyjádření 
lidského srdce odcizeného Stvořiteli. V padlém lidstvu 
byla vždy latentně přítomna, ale všechny společnosti se ji 
snažily potlačit. Komunismus odklopil víko. Marx napsal: 
„Na straně zla se tvoří dějiny." Slyšel jsem komunistického 
mučitele, který řekl: ,,Díky Bohu, v jehož existenci nevě
řím, že žiji v době, kdy můžu páchat všechno zlo, které 
chci, a nemusím se bát trestu - dokonce si můžu být jistý, 
že za to budu odměněn." Zlý duch se dostal ven za komu
nismu a církev bude muset bojovat desítky let proti ko
munistickému jedu, který otrávil lidská srdce: proti nená
visti, závisti, zradě, bezzákonnosti. (V hebrejštině znamená 

slovo Beliál v původním významu „bezuzdný" .) 

V Rumunsku, stejně jako v Bulharsku a Mongolsku, 
byly volby v roce 1990 svobodné. Po pětačtyřiceti letech 
krutého teroru v nich komunisté slavně zvítězili a to z ně
kolika podstatných důvodů, o kterých jsem se již zmínil. 

Opoziční strany se dovolávaly spojenectví se Západem. 
Lidé v Rumunsku se desetiletí učili, že západní vlády jsou 
utlačovatelé, vykořisťovatelé, že jejich lidé hladoví. Hlavní 
důvod vítězství komunistů však tkví v něčem jiném: kdo 
se odváží volit proti Straně? 

Kdyby komunismus přišel o moc a otevřely se spisy 
Státní policie, rozdělily by se celé rodiny, protože man
želky udávaly své muže, nevěsty ženichy, děti rodiče, pas-
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toři a kněží členy svých sborů a naopak. Ani tam, kde byl 
přechod od komunismu ke svobodné společnosti nejhlad
ší, jako ve východním Německu či v Československu, ne
byly spisy tajné policie zveřejněny. Kdyby byly otevřeny 
k nahlédnutí veřejnosti v Rusku či Rumunsku, přestaly by 
jako národy existovat. Lidé by si nebyli schopni pohléd
nout vzájemně do očí. 

Pastor malého rumunského sboru baptistů s pouhými 
čtyřiceti členy se mi přiznal, že byl informátorem státní 
policie a věděl o pěti členech sboru, kteří donášeli na něj. 
Byl jsem ve vězení s ateistou, který se pohádal se svou 
snoubenkou. Ohlásila na policii, že před ní projevil anti
komunistické smýšlení, a dostal dvacet let vězení. 

Rumunsko cítí vinu. (V zemích okupovaných nacisty 
bylo rovněž nezanedbatelné množství kolaborantů, ale 
bylo jich méně než v komunistických zemích, protože šlo 
o kratší období.) Rumunsko se bojí odhalení. Tisíce lidí 
volily komunisty, které nenávidí, protože byly jejich spo
luviníky. Odhaduje se, že každý desátý dospělý člověk 
byl alespoň jednou informátorem. Náš pravoslavný synod 
povolal zpět patriarchu Theoktista, Ceau$escova patolíza
la, který se vzdal funkce po Ceau$escově pádu. Šlo o ko
lektivní vinu, včetně kněžstva jako celku. 

Až se přiblíží poslední soud, bude satan propuštěn ze 
svého tisíciletého žaláře. Lidé budou doufat, že jedině on, 
znovu u moci, dokáže zakrýt všechny satanské skutky, 
které spáchali sami (Zj. 20,7). 

Všichni rumunští spisovatelé téměř bez výjimky po
klonkovali Ceau$escově pýše, nazývali ho "největším gé
niem dějin" a podobnými hloupostmi. Ani jeden z nich 
nepřiznal svou vinu. Všichni mlčí. Rumunské církve mají 
obrovský úkol: uzdravit národ. 
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Boží ostatek 

Bůh má ostatek v Rumunsku i v ostatních východoevrop
ských zemích. Mnozí křesťané zahynuli při revoluci v pro
sinci 1989. Díky nim byl Ceau�escu svržen. Stalo se to na 
Štědrý den - jako znamení od Boha. Slavit Vánoce bylo 
totiž zakázáno. Ale tisíce ostatních jsou naživu a mají úžas
ného křesťanského ducha. 

Třináctého července 1990, jen pár dní poté, co takzva
ní horníci (ve skutečnosti bývalí členové komunistické taj
né policie) zabili pět lidí, zranili stovky a zatkli v Bu
kurešti více než tisíc pokojných demonstrantů, se konala 
další demonstrace. Tisíce lidí kráčely s květinami v rukou 
a zpívaly slova, která se v rumunštině rýmují: ,,Vyšli jste 
na nás se sekyrami a klacky, ale my k vám jdeme s kvě
tinami." Armáda, vyslaná demonstraci potlačit, byla zasy
pána květinami. Vojáci byli zkoprnělí. Tentokrát nedošlo 
ke krvavým střetům. Byla to první demonstrace, kde byly 
proti utlačovateli použity květiny, ztělesnění Ježíšova uče
ní: ,,Odplácejte zlé dobrým." 

Naše misie to učila Rumuny přes čtyřicet let psaným 
slovem i rozhlasem. Bylo to moje poselství od prvého dne, 
kdy jsem se stal pastorem, na svobodě i v žaláři a to jsem 
také kázal po svém návratu do Rumunska. Bylo to Kris
tovo vítězství, ale také největší osobní zadostiučinění mé
ho života. 

A nebylo jediné. Řeka Prut rozděluje dnešní Rumun
sko a jeho historické území Besarábii, kterou Sověti ukrad
li a nazvali Moldavskou republikou. Při čtyřicátém výročí 
této tragické události ji při veliké demonstraci Rumuni 
z obou stran řeky proměnili v květinový koberec, když 
házeli do vody květy. Lid, který má takový ostatek, neza-
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hyne. Bůh promění jejich zármutek v jásot. Marx a Lenin, 
svůdci, budou poraženi Ježíšem, Pravdou. 

Skutečná rumunská církev stejně jako ostatní církve 

v bývalých komunistických zemích, potřebuje vaši pomoc. 
Dejte jim Bible a křesťanskou literaturu. Dejte jim křesťan
ské vyučování rozhlasem. Pomozte zbídačeným církvím 
obnovit domy modliteb. Pomozte bývalým vězňům zpět 

do života. A pomozte nám přivádět komunisty ke Kristu. 

Pokud nejsou dobyvatelé schopni obrátit ty, které dobyli, 

není dobytí úplné. Spojenci dobyli v první světové válce 

Německo, ale neobrátili Němce na svůj způsob myšlení. 

Tak byla připravena scéna pro druhou světovou válku. 

Komunisté prohráli rozhodující bitvy ve východní Evro

pě. Pokud nebudou získáni pro Krista nebo alespoň pro 

slušné lidské chování, bude ďábel za několik málo let zno
vu propuštěn. Musíme být na stráži. Já jistě jsem. Mnozí 
staří lidé žijí jen omíláním minulosti, což je k ničemu. Je 

mi teprve osmdesát dva. Ještě stále jsem Kristovým vojá

kem a přede mnou stojí skvělé vyhlídky do budoucna. 

Přidejte se ke mně. 
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O autorovi 

Richard Wurmbrand se narodil 24. března 1909 v Buku
rešti v Rumunsku. Jeho rodiče zemřeli když byl ještě vel
mi mladý, proto procházel za první světové války složi
tým obdobím, vydán napospas tehdejším společenským 
bouřím. 

V Bukurešti se později setkal se Sabinou Osterovou, se 
kterou se 26. října 1936 oženil. Zanedlouho jak Richard, 
tak později i Sabina prožili obrácení, dali se pokřtít a při
pojili se k Anglikánské misii v Bukurešti. Richard se stal 
poté pastorem a sloužil v Bukurešti v Norské luterské misii. 

On i jeho žena byli během rumunské fašistické vlády 
několikrát vězněni a Richard začal službu evangelizace rus
kých vojáků, kteří upadli do zajetí. Po srpnu 1944, kdy 
zemi obsadila ruská vojska, v této práci pokračoval. Oba 
manželé byli v Rumunsku aktivně zapojeni do práce v pod
zemní neregistrované církvi, jak během druhé světové vál
ky, tak za komunistického režimu. 

V únoru 1948, po tzv. Náboženském kongresu, byl 
Richard komunistickou tajnou policií unesen a uvězněn 
v podzemní věznici ministerstva vnitra v centru Bukurešti. 
Během věznění byl vystaven brutálnímu vymývání mozku, 
fyzickému i duševnímu mučení a jeho rodině bylo opako
vaně vyhrožováno. V roce 1950 byla uvězněna i jeho žena 
Sabina. Věznili ji v pracovním táboře, zřízeném kvůli stav
bě nikdy nedokončeného projektu Dunajského kanálu. 
Propuštěna byla v roce 1953. Po propuštění jí komunis
tické úřady klamně oznámily, že její manžel ve vězení 
zemřel. 

Richarda se podařilo ve vězení objevit jednomu lékaři, 
který se naoko stal členem komunistické strany. V roce 
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1956 byl Richard Wurmbrand propuštěn a pak sloužil jako 
farář v městě Or�ova. V té době začal znovu pracovat pro 
podzemní církev. V roce 1959 byl znovu uvězněn a od
souzen k 25 letům za biblická kázání, která odporovala 
komunistické doktríně. Nakonec byl v roce 1964 propuš
těn díky rostoucímu tlaku západních zemí. 

V prosinci 1965 byla Wurmbrandova rodina z Rumun
ska vykoupena Norskou misií mezi Židy a Hebrejskou 
křesťanskou aliancí za 10 000 amerických dolarů. Byl to 
více jak pětinásobek běžné ceny za politické vězně. Ač
koli Richard původně Rumunsko opustit nechtěl, přesvěd
čili jej ostatní představitelé rumunské podzemní církve, 
aby odešel a stal se ve svobodném světě „hlasem" volají
cím ve prospěch pronásledovaných křesťanů z komunis
tického bloku. Z Rumunska odešel společně se svou že
nou a jejich synem Mihaiem. 

Za několik měsíců po příchodu na Západ vydal Ri
chard Wurmbrand svědectví o svých zkušenostech z vě
zení před Výborem pro mezinárodní bezpečnost americ
kého Senátu. V roce 1966 zahájil své cesty po svobodném 
světě a promlouval na mnoha mezinárodních setkáních. 
V říjnu 1967 vyšlo první číslo jeho zpravodaje „Hlas mu
čedníků" a následně začaly vznikat v řadě zemí kanceláře 
jím nově založené nadnárodní organizace, která se snažila 
nejrůznějšími způsoby pomáhat uvězněným křesťanům. 
V polovině osmdesátých let měla tato organizace zastou
pení již ve více jak třiceti zemích. 

V roce 1990 mohli Richard a Sabina navštívit po pěta
dvacetiletém exilu znovu Rumunsko. Vzhledem k svému 
věku však museli práci v Hlasu mučedníků v dalších le
tech stále více omezovat. Zůstali však až do své smrti trva
le ve vedení jimi založené organizace. Sabina zemřela 
11. srpna 2000. 
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Během své služby napsal farář Wurmbrand 18 knih 
v angličtině a několik dalších v rumunštině. Řada z nich 
byla přeložena do desítek jazyků. Během svého života 
přijal za svou práci množství poct a ocenění. Odkaz jeho 
služby a osobní vize budou žít i nadále službou misie, 
kterou se svou manželkou založili. 

Farář Richard Wurmbrand zemřel 17. února 2001 v Ka
lifornii. 
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