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7Setkání dvou lidí

Nikdy mě ani nenapadlo, že napíšu takovou knihu. 
Na začátku své kazatelské služby jsem byl pevně 
rozhodnut, že nebudu s nikým mluvit o tom, jak si 
vybudovat šťastné manželství nebo jak vychovávat 
děti, dokud mi nebude aspoň osmdesát let.

Brzy jsem však zjistil, že nemohu být kazatelem, 
pokud se budu této problematice vyhýbat. 

Přibližně polovinu své práce musí kazatel věno-
vat rodinným problémům. Proč je tomu tak?

Přestože neustále stoupá počet rozvodů, stále 
platí, že když se dva lidé rozhodnou vzít, doufají, 
že jim to vydrží na celý život. Mají se rádi a začí-
nají vztah, který má pro oba smysl. A přece téměř 
každé druhé manželství končí rozvodem. Začal 
jsem se tedy důkladněji zajímat o sňatky a rodinné 
problémy. Dospěl jsem k  závěru, že existuje klí-
čové slovo, na kterém závisí úspěch nebo rozpad 
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manželství či jakéhokoli jiného vztahu – je jím ko-
munikace. Komunikace je základ.

Pokusil jsem se shrnout svatební kázání do 
jednoho slova. Veřejně jsem to ještě nevyzkoušel, 
i  když mě jistý pár snoubenců vyzval, abych to 
udělal. Zatím jsem k tomu nenašel odvahu. Před-
stavoval bych si to tak, že poté, co se zapálí svíčky, 
zazpívají písně a snoubenci předstoupí před oltář, 
vykřiknu jediné slovo: „Komunikace!“

Komunikace je základem manželského vztahu. 
Pokud ji chcete rozvinout, nesmí vám chybět ko-
munikace vertikálně s  Bohem ani horizontálně 
jednoho s druhým. Takové je tajemství úspěšného 
křesťanského manželství. Kdyby partneři po svatbě 
spolu mluvili alespoň tolik jako před ní, bylo by 
mnohem více šťastných domovů. Úpadek komu-
nikace je začátkem problémů. Dokud trvá komu-
nikace, trvá vztah, láska i manželství. Když komu-
nikace přestane, vše skončí.

V této knize budeme uvažovat o osmi hlavních 
oblastech, v nichž selhává komunikace v manžel-
ství. Zjistíme, že v  těchto oblastech může selhat 
i náš vztah s Bohem. Úzká podobnost mezi man-
želstvím a duchovním vztahem člověka s Bohem je 
pozoruhodná. To, co utváří dobrý vztah jednoho 
člověka s druhým, formuje i vztah člověka s Bohem. 
Stejně tak problémy, které rozkládají manželství, 
mohou zničit i duchovní život.

Komunikace selhává v těchto osmi oblastech: 
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– peníze
– náboženství
– příbuzní ze strany manžela nebo manželky
– děti
– nedostatek společných zájmů
– sex 
– rozdělení úkolů v rodině 
– usmíření

Při našem uvažování o různých oblastech komuni-
kace se na každý z nich podíváme ze dvou stran – 
z hlediska manželství a rodiny a z hlediska křesťan-
ského života.

Pojďme na začátek manželského vztahu. Ten ne-
začíná tehdy, když dva lidé stojí u oltáře, ale tehdy, 
když se setkají. Pokud si padnou do oka, začínají 
spolu komunikovat.

Ne vždy se tak stane při prvním setkání. Už jste 
někdy potkali člověka, který vám byl lhostejný, ale 
později se stal vaším nejlepším přítelem či životním 
partnerem?

Můj spolubydlící na vysoké škole se chtěl se-
známit s jistou dívkou, kterou potkával na chodbě 
vysokoškolských kolejí. Když ji poprvé uviděl, byl 
uchvácen, ale ona jeho zájem neopětovala. Přitaž-
livost byla jen jednostranná. Můj kamarád nebyl 
žádný superman a měl i „trochu“ větší nos. Vzpo-
mínám si, jak mi jednou v noci řekl: „Kéž by mi 
dala alespoň jednu šanci! Jsem jako strom, který se 



10
dá do květu, až když má pro koho.“ Bylo zajímavé, 
že mu opravdu z nějakých neznámých důvodů tu 
šanci dala. A pak dokonce přišel den, kdy jsem stál 
vedle něj na jejich svatbě.

Když se dva lidé poprvé setkají, ne vždy se je-
den druhému zalíbí. Pokud je však zájem alespoň 
na jedné straně, komunikace může začít. Často se 
stává, že přetrvávající vztah lásku umocňuje. Láska 
pak může vést k manželství. Začátek bývá jedno-
duchý, po něm vztah dvou lidí prochází určitým 
vývojem a končí manželstvím.

Existují tři součásti komunikace. Chcete-li se 
s někým seznámit, musíte s ním mluvit. Musíte ho 
poslouchat, když s  vámi mluví. Musíte mít spo-
lečné zájmy, spolu na něčem pracovat, vzdělávat 
se, cestovat, sportovat. Komunikace není vždy jen 
verbální, zahrnuje také společné aktivity a koníčky.

Jistý čas jsme měli sborového pokladníka, který 
toho moc nenamluvil. Měl však ženu, která mluvila 
i za něj. Jednoho dne jsem je navštívil. Každý z nich 
si dělal svou obvyklou práci. Muž náhle utrousil pře-
kvapivou poznámku: „Všiml sis vady v řeči mé ženy?“

Řekl jsem: „Ani ne.“
On dodal: „Když se chce nadechnout, musí pře-

stat mluvit.“
Dříve než jsem stihl odpovědět, jeho žena po-

hotově vyhrkla: „Aspoň tu nesedím jako mumie!“
Na to on odpověděl: „Pokud nemám co říct, ra-

ději mlčím.“
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Ona se nedala: „To je tvůj problém! Hodinu pře-

mýšlíš, než něco řekneš.“
Bylo zřejmé, že to nebyl jejich první spor v této 

věci. Dalo by se říci, že zatím je vše v pořádku, jsou 
docela šťastní. Společná rekreace a společné plnění 
povinností zaplňují mezery způsobené nedostat-
kem verbální komunikace ze strany manžela.

Zatím jsme o uvedeném problému uvažovali pouze 
z jedné strany. Teď se nad ním zamyslíme z pohledu 
duchovního života.

Představme si, že se setká Boží Syn a hříšník. Ko-
munikace mezi nimi začíná, když se jeden druhému 
zalíbí.

A právě zde si musíme položit otázku: Líbí se 
Bůh všem lidem, když se s ním setkají? Ne, spíše na-
opak. Lidé Boha velmi málo chápou. Jsem přesvěd-
čen, že by Boha uráželo, kdyby ho přijali takového, 
jakého jim ho někdo představil. Někteří lidé znají 
jen natolik zdeformovaný obraz Boha, že se jim ne-
může líbit. Ďábel, Boží odpůrce, se totiž všemožně 
snaží tuto představu o Bohu mezi lidmi šířit.

Lidé se dívají na Boha vlastní optikou. Když 
v kosmické lodi shořelo sedm lidí, mladí i staří se 
v úžasu ptali: „Proč to Bůh dopustil?“ Jako kdyby 
Bůh tam nahoře čekal na nějakou kosmickou loď, 
aby ji pro nic za nic zničil.

Pojišťovací společnosti se vyjadřují podobně, 
když hurikán, tornádo, krupobití, sopky nebo 
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zemětřesení označí za Boží dílo či dopuštění. Ne-
můžeme se divit, že mnohým lidem se Bůh nelíbí, 
když je jim takto představen.

Pokud máte problém se získanou představou 
Boha nebo vás děsí, co o něm některé starozákonní 
příběhy zdánlivě říkají, pak mi dovolte vám připo-
menout, že vrcholné zjevení Boha lze nalézt pouze 
v životě Ježíše Krista. Při pohledu na Ježíše můžeme 
poznat, jaký Bůh je, jaký byl a jaký vždy bude. Čím 
déle ho budete pozorovat, tím více vás to bude 
k němu přitahovat. Ježíš je pravým zjevením Boha. 
Když vidíte Krista, vidíte Boha.

Ale nyní se zeptejme, zda se hříšník může líbit 
Bohu. On totiž vidí tisíciletí trvající tělesný, duševní 
i duchovní úpadek lidstva. Vidí lidskou porušenost 
a ubohost jako strašné následky hříchu. Těžko uvě-
řit, že by se Bohu mohlo líbit to, co vidí. Určitě je 
pro něj mnohem snazší přátelit se a mít společen-
ství s nebeskými anděly, kteří svého Tvůrce uctívají 
a  jsou stále takoví, jaké je stvořil. Jednodušší by 
bylo odstranit z vesmíru naši planetu – tu nepatr-
nou modrou skvrnku ve vesmírné záplavě hvězd.

Jednou odpoledne jsme měli na fakultě semi-
nární cvičení. Jedna z posluchaček se přihlásila s po-
známkou: „Dnes ráno jsem vstala, podívala jsem se 
na oblohu a řekla jsem: ‚Dobré ráno, Bože! Měl jsi 
dobrou noc?‘“ Pak se odmlčela a začala uvažovat. 
Jakou noc měl Bůh? Díval se dolů na hladovějící 
děti v Etiopii, viděl tisíce lidí bez přístřeší v Bombaji 
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v Indii, hleděl na to, jak se děti, rodiče i prarodiče 
tisknou v jedné místnosti a snaží se usnout. Slyšel 
pláč trpících i nářek ovdovělých matek. Cítil bolest 
těch, kteří se svíjejí na lůžkách v nemocnicích. Vě-
děl o mukách žalosti srdcí. Být Bohem není vždy 
příjemné.

Může se Bohu líbit to, co vidí? Naše utrpení mu 
svírá srdce. Přesto se mu líbíme. Bůh se umí po-
vznést nad to, jací jsme sobečtí a nelaskaví. Vidí, 
čím se jeho milostí můžeme stát, a to se mu líbí. 
Všemožně se nám chce zjevit tak, abychom ho mi-
lovali. Stále k nám promlouvá, abychom mu dali 
šanci a dovolili mu lépe ho poznat. Když se tento 
zázrak stane, pak může mezi Bohem a člověkem za-
čít komunikace.

Kdykoli si lidé uvědomí, že Bůh zjevený v Kristu 
se jim líbí, Bůh a hříšník začínají spolu komuniko-
vat. Možná jste dospěli k  závěru, že se vám líbí 
Bůh, jakého vám svým životem představil soused, 
přítel, učitel, rodič nebo kazatel, neboť křesťanství 
více upoutává skutky než slovy. Možná jste si ně-
kdy uvědomili, že Bůh se vám líbí, protože kniha, 
kterou jste četli, ho přitažlivě popsala. Možná jste 
otevřeli Bibli a začetli se do ní. V jednom okamžiku 
jste si řekli: „Mám zájem.“ Tehdy mohla začít ko-
munikace.

Jak můžeme mluvit s Bohem? Odpusťte, že vám 
dávám takovou základní otázku: Co musíte udě-
lat, abyste s někým navázali rozhovor? O kterých 
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třech složkách komunikace jsme se již dříve zmínili? 
Abyste mohli s někým komunikovat, musíte s ním 
mluvit, poslouchat ho, když vám něco říká, musíte 
společně pracovat, cestovat i odpočívat.

Nemusím připomínat, jak probíhá komunikace 
v lidských vztazích. Snadno však můžeme zapome-
nout na základy komunikace ve vztahu s Bohem.

Nerad přiznávám, jak dlouho mi trvalo, než 
jsem to pochopil, přestože jsem vyrůstal v rodině 
kazatele. Roky jsem si myslel, že být křesťanem 
znamená všemožně se snažit být dobrým, ve vol-
ném čase si číst Bibli a občas se pomodlit. Domní-
val jsem se, že tím udělám Bohu radost. Nikdy mi 
však žádný čas nezbýval. Úsilí být dobrým mě pří-
liš vyčerpávalo, ale ještě více mě trápilo to, že jsem 
svým předsevzetím nedostál. Taková zkušenost vás 
dříve či později přivede k pravdě, pro kterou za-
hořel i Martin Luther. Možná je pro vás snadné být 
dobrými. Jestliže to nejhorší, co jste v životě kdy 
udělali, je to, že jste si okusovali nehty, pak nemu-
síte komunikovat s Bohem. Nebo ano?

Jsem rád, že jsem byl špatný! Jsem rád, protože 
„lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní“. Ježíš řekl: 
„Jděte a učte se, co to znamená…“ Pokud nám Je-
žíš přikazuje, abychom se učili, co to znamená, pak 
musí jít o něco velmi důležitého.

Když si uvědomíte, že ne vaše chování, ale spo-
lečenství s  Bohem je základem křesťanského ži-
vota – tak jako společenství s vaším partnerem je 
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základem vašeho manželství – pak pochopíte, jaký 
význam má čas, který věnujete rozhovoru s ním.

S  Bohem si povídáme na modlitbě. Při čtení 
Písma posloucháme jeho hlas. Trávíme s ním čas 
prostřednictvím křesťanské služby a misijní práce. 
Časem stráveným v jeho společnosti, v rozhovoru 
s ním a při službě pro něj se vzájemný vztah prohlu-
buje a rozvíjí. Potom přichází láska a naše duše se 
spojuje a sjednocuje s Kristem.

To nás přivádí k  jednomu důležitému biblic-
kému textu: „A toto je svědectví: Bůh nám dal věčný 
život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má 
život, kdo nemá Syna Božího, nemá život“ (1J 5‚11.12).

Dost dlouho jsem tomu textu nerozuměl. Zdálo 
se mi, že je napsán nesrozumitelným jazykem, který 
je pro křesťanství typický. Neustálé opakování frází, 
jako například že jediný způsob, jak se stát křesťa-
nem, je padnout na skálu, spatřit Beránka nebo dát 
mu své srdce, znechutilo už mnoho mladých lidí. 
Vyjádření v Janově listu se zdají být ještě více nede-
finovatelná. Co znamená mít Syna?

Pak mi jednoho dne svitlo. Když mluvíme 
o  vztazích mezi lidmi, používáme stejný jazyk. 
Říkáme „mám ženu“, „máš manžela“ nebo „mám 
přítele“. Jednoduše tím myslíme, že máme s  tou 
osobou vztah. Toho člověka známe a povídáme si 
s ním. Pak tedy, pokud mám Ježíše, Syna Božího, 
mám s ním vztah. Pokud s ním mám vztah, mám 
život už teď – a to je dobrá zpráva!
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Apoštol Jan je známý tím, že přináší dobré 

zprávy o věčném životě. Zkuste si někdy sednout 
a přečíst jeho evangelium. Zároveň si podtrhněte 
všechny verše, v nichž nám Bůh slibuje věčný život 
už dnes. Můžeme ho přijmout hned teď – v tom 
spočívá naše jistota věčného života. Pokud máme 
společenství s Bohem a komunikujeme s ním, láska 
přetrvává a máme připraveno místo na Beránkově 
svatební hostině (J 17‚3).

Během naší cesty do Soulu jsme s manželkou 
přestupovali na letišti v Tokiu. V řadě na prodej le-
tenek jsme potkali mladého muže ze Švédska, který 
také cestoval do Soulu, aby se tam oženil. Svatba 
se měla konat hned po jeho příletu, ale on svou 
nevěstu ještě neviděl. Velmi se na ni těšil, přestože 
se osobně ještě nikdy nesetkali. Psali si dopisy, vy-
měňovali fotografie a nakonec se rozhodli, že se 
vezmou. Toužil po setkání s ní. Těšili jsme se spolu 
s ním!

Dva lidé, kteří se učí vzájemné lásce, chtějí spolu 
navždy prožívat společenství. Jak byste definovali 
manželství, kdyby vás o to požádali? Manželství je 
spojení dvou lidí, kteří se milují, osobně a natrvalo.

Žijeme v nejistém světě. Dokonce i když si man-
želé řeknou své ano, mohou přijít určité pochyb-
nosti. Manželství může skončit tím, že si dva lidé 
jdou na nervy a  ptají se: „Byla mezi námi vůbec 
někdy láska? Jsme schopni spolu žít dál? Může se 
někdy stát, že…?“


