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Nemusíte byť odborníkom, ktorý 
má k dispozícii mediálne ana-
lýzy, aby ste si uvedomili, že 

správy o vzrastajúcom antisemitizme 
akosi čoraz viac plnia stránky novín 
a časopisov. S konkrétnymi výstrižka-
mi sa s nami podelil nový veľvyslanec 
Izraela na Slovensku, J. E. Alexander 
Ben-Zvi, ktorý na diplomatickej misii 
v auguste minulého roka vystriedal 
dovtedajšieho veľvyslanca J. E. Zeev 
Bokera. 

Túto vzácnu návštevu sme mohli pri-
vítať 24. januára 2011 na podujatí or-
ganizovanom pri príležitosti Svetového 
spomienkového dňa holokaustu, kto-
rým si pripomíname oslobodenie 
koncentračného tábora Auschwitz-
Birkenau v Poľsku sovietskou armá-
dou 27. januára 1945. Valné zhromaž-
denie OSN spojilo tento dátum v roku 
2005 s celosvetovou pripomienkou 
udalostí holokaustu. 

Iniciátorom organizovania verej-
ných podujatí bola Európska koalí-
cia pre Izrael, ktorá pozývala cirkev 
k aktívnemu zapojeniu sa do tejto 
témy. Na Slovensku táto výzva padla 
na úrodnú pôdu práve v cirkevnom 
zbore Slovo života International, kde 
už niekoľko rokov po sebe pripravujú 
verejný program k tejto udalosti.

Téma holokaustu je blízka i nám 
v ICEJ (Medzinárodné kresťanské 
veľvyslanectvo Jeruzalem), preto sme 
prirodzene participovali na viacerých 
ročníkoch a snažili sa svojou časťou 
prispieť k tvorbe finálnej podoby stret-
nutia. 

Osvedčil sa nám model dvoch častí, 
kde v tej prvej venujeme priestor zá-
kladným faktom histórie, ozrejmova-
niu si pojmu holokaust a aktuálnemu 
pohľadu na problematiku. Ako sme už 
uviedli v úvode, na tohoročnom stret-
nutí hlavné slovo patrilo pánovi veľvy-
slancovi, ale priestor dostal aj Martin 
Korčok, zástupca riaditeľa Múzea ži-
dovskej kultúry (MŽK). Predstavil nám 
svoj filmový dokument so svedectvom 

Eriky Bezdíčkovej, ktorá prežila holo-
kaust. Svojou prítomnosťou nás pote-
šil aj riaditeľ MŽK Pavol Mešťan, ktorý 
už v minulosti zaujal svojím výkladom 
a svedectvom. Večerom nás sprevá-
dzal pastor domáceho zboru Peter 
Čuřík, ktorý dobre rozumie Božím plá-
nom s Izraelom. 

Druhá časť býva zameraná hlav-
ne na modlitby kresťanov za pokoj 
Izraela a Jeruzalema. Slová výzvy 
pred samotnými modlitbami adreso-
val prítomným predseda slovenskej 
pobočky ICEJ Peter Švec a pozval 

z publika dopredu pas-
torov z viacerých cirkev-
ných zborov v Bratislave. 

Medzi modliacimi sa bol i hosť z ky-
jevského mesiánskeho zboru Andrej 
Lugovskij.

Mozaika celého podujatia by osta-
la neúplná, ak by sme vynechali 
zmienku o symbolickom zapaľovaní 
sviečok pri spomienke na viac ako 
šesť miliónov židovských občanov 
a ďalších obetí, ktoré zahynuli rukou 
nacistov počas druhej svetovej vojny.
Ďakujeme za službu aj chválospevo-
vej kapele Slova života, ktorá otvárala 
úvodné stretnutie a takisto slúžila aj 
pri uzavieraní stretnutia.

Svoju podporu mohli prítomní 
deklarovať nielen svojou účasťou a 
slovne, ale i veľmi praktickým spôso-
bom. V účelovo zameranej zbierke 
sa zhromaždilo viac ako 800 eur. Pri 
odhadovanom počte zúčastnených 
sto až stodvadsať ľudí to považujeme 
za skutočný prejav štedrosti. Financie 
sa použijú práve na sociálne projekty 
na zlepšenie starostlivosti o tých, čo 
prežili holokaust, ktoré sú realizované 
priamo v Izraeli. 

Na záver chceme povedať, že po-
kladáme za veľmi dôležité, aby sme si 
ako kresťania pripomínali tieto stránky 
našej histórie a aj takýmto spôsobom 
konfrontovali zlo, ktorému neumožní-
me zapustiť nové korene. Je potreb-
né, aby aj mladšia generácia počula o 
udalostiach, ktoré sa odohrali počas 
druhej svetovej vojny, a niesla toto 
svedectvo ďalej. Navyše vnímame 
poverenie stáť v službe potešovania 
židovského národa, ako o tom píše 
prorok Izaiáš vo svojej 40. kapitole, 
veršoch 1 – 2: „Potešujte, potešujte 
môj l‘ud, vraví Boh váš; Hovorte k srd-
cu Jeruzalema...“  Pozývame i vás 
k naplňovaniu tejto výzvy Božieho 
slova!

Kamil Maljarčik
 ICEJ Slovensko

Spomienka kresťanov na holokaust 
s novým izraelským veľvyslancom 

Veľvyslanec Alexander Ben-Zvi
Káže Peter Čuřík

Peter Švec pred modlitbami
Spoločné modlitby...

Chvály Slova života
Spoločná fotografia pastorov...
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Když jsem si přečetl téma tohoto úvodníku, vybavily se mi některé zku-
šenosti z mé vlastní kazatelské služby a napadly mě některé otázky. 
Jaká jsou rizika tohoto povolání? Co to jsou za nástrahy, které jsou 

většinou skryty před povrchním a letmým hodnocením kazatelské služby?
Kazatel je osamocen.
Jedním z rizikových faktorů v kazatelově službě je jeho osamocenost. Možná 

se to zdá divné, když je kazatel neustále obklopen lidmi, kterým slouží, ale je to 
tak. Kazatel žijící v Boží přítomnosti často vidí hloub a dál než ostatní a to para-
doxně může být zdrojem pocitů osamělosti. Na popis situace kazatele ve sboru 
se hodí následující přirovnání: “Vrabci létají v hejnu, orlové o samotě.“ Tím není 
míněno povyšování se nad ostatní, spíše pokus o vystižení reality duchovní 
služby kazatele. Kazatelům také hrozí, že je jejich služba pohltí. Než jsem na-
stoupil do kazatelské služby, pracoval jsem ve filmových laboratořích, na lisov-
ně, v koželužnách a v účtárně. Všude jsem měl stanove-
nou pracovní dobu, někde dokonce i „píchačky“, které 
označovaly můj příchod a odchod z práce. Mělo to vý-
hodu, že jsem věděl, kdy mi „padla“. V kazatelské službě 
nemám „píchačky“ ani pevně stanovenou pracovní dobu. 
Musím se učit správně plánovat a využívat čas. Navíc, po 
některých náročných pastoračních rozhovorech nebo při 
problémech ve sboru se člověku v hlavě stále honí myš-
lenky na toto téma. Kazatel pak mluví s manželkou, hraje 
si s dětmi a při tom stále myslí na to, co se děje ve sboru. 
Někdy to přináší i neklidné spaní či bezesné noci. 

Jít za pravdou i za cenu konfliktu?
Dalším možným rizikem je, že kazatel je služebník Boží 

a ne lidský. Je to totiž většinou kazatel, kdo iniciuje a řeší 
nepříjemné věci ve sboru (napomínání, káznění, popř. vy-
loučení). Tato jeho zodpovědnost za duchovní zdraví sbo-
ru však může vést ke ztrátě jeho popularity. Snad každý 
kazatel někdy řešil následující dilema. Buď jít za pravdou, 
což může znamenat jít do konfliktu s určitými lidmi, nebo 
konflikty a napětí nevyvolat, což ovšem znamená ustou-
pit pravdě a ustoupit z Božích pozic. V druhém případě 
pak určují směr služby kazatele místa nejmenšího odporu 
– což jak každý ví – jsou místa, která nutí řeku vytvářet 
meandry, místo aby plynula rovně. 

Rodina kazatele je pod neustálou palbou nepřítele.
Jedním z největších rizik kazatelské služby jsou duchovní tlaky a útoky. Kaza-

tel a jeho rodina stojí v první bojové linii a jak je známo, vojáci z první řady – po-
kud přežijí – bývají nejvíce „zjizvení“ ranami nepřítele. Bolestivé na této situaci 
je, že ďábel neútočí jen na kazatele, ale bere si na mušku i jeho manželku a děti. 
Znám osobně několik manželství kazatelů a Božích služebníků, která se málem 
a některá žel skutečně rozpadla. Z vlastní zkušenosti vím, jak je náročné ustát 
konflikty a útoky v kazatelské rodině. Jeden anglický kazatel mi vyprávěl násle-
dující příběh. V minibuse cestovalo společně dvanáct mladých křesťanských 
vedoucích. Dostali otázku: „Co by jste udělali jako nepřátelé křesťanů, aby jste 
je nejvíce poškodili?“ Jedna z odpovědí zněla: „Odstranil bych vedoucí.“ Po 
patnácti letech  z těchto dvanácti křesťanských vedoucích zůstali ve službě jen 
dva. Ostatní z duchovní služby odešli z různých důvodů. 

Mnohdy se kazatelé cítí být „v exilu“, podobně jako Izrael.
Při četbě knihy „Kazatelé BJB“ jsem si uvědomil, že stejné zkoušky a tlaky 

prožívali kazatelé i před mnoha desetiletími. Cyril Burget se v roce 1926 podílel 
na založení baptistického sboru ve Vysokém Mýtě. Za jeho finanční spoluúčasti 
byl zakoupen dům na modlitebnu. V roce 1929 bratr Burget založil sbor v Kro-
měříži a z vlastních peněz zakoupil pro sbor dům, který sloužil jako modlitebna. 
V letech 1945-46 se vzdal svého kazatelského platu, ale dál sloužil jako kazatel 
Kroměřížského sboru. Žel, dodnes je o něm možné slyšet pomluvy o jeho údaj-
né hamižnosti. Jiný kazatel, Otakar Frič, zachránil brněnský sbor na počátku 
20. století od úplného zániku. Pod tlakem vlivných členů staršovstva a posléze 
i sboru byl odvolán a poslán proti své vůli na tři roky na jiné místo, odloučen po 
celou tu dobu od své rodiny. František Kolotár o něm napsal: „Musel zápasit 
nejen s velkými existenčními starostmi, ale často i s mnohým neporozuměním 
a křivdami. Byl vždy a všude právě tím izraelským, v němž lsti není. Muž ne-
sobeckého ryzího srdce. Měl tvrdý život a málokdy mu na jeho cestě zasvitl 
paprsek uznání a bratrské lásky.“ Kazatelská služba nebyla a není jednoduchá. 
Možná právě proto ve výše zmíněné knize nacházím fotografie a životopisy 
svých kamarádů a přátel, kteří z kazatelské služby odešli dříve, než se čekalo.

Pavel Novosad
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Kazatel - rizikové povolání (P. Novosad) /3 

Povolání kazatel (M. Kern) /4
Žena kazatele (E.Titěrová) /5
Kazatel - rizikové povolání  (N. Lica) /6
S akými problémami bojujú naši kazatelia? /7
(S. Kráľ)

Putování Bible a Jan Viklef (V. Pospíšil) /8
Jak unavení křesťané ožijí (P. Hahne) /9 

Blahoslavení sú tí, čo počúvajú a zachovávajú /10
Božie slovo (B. Graham)

Vystri krídla a leť - báseň (V. Bobulová)

Bajka o myši a pasci (z časopisu Miriam) /11
Poďakovanie (R. Dvořáková)

Krátke zamyslenie nad svetovým dňom

modlitieb (J. C.)

Július Čisko 1924-2011  (DR) /12
Jsme světlem světa? (M. Smilková) /13 

Program sesterskej konferencie v Litoměricích

5 rokov Seniorklubu (P. Kondač)

Celonárodní čtení Bible  /14
Pronásledování křesťanů (E. T.)

Útok na baptistického kazatele... (E. T.)

Julia Gerö /15
Krátke správy

Vyhlášení sbírky pro Japonsko (L. Šíp)

Inzercia /16
Inzercia /17
Bulvár o mně nemá co psát (M, Horáčková) /18
Skúsenosti účastníkov kurzu Intimita I.

(I. a E. Staroňovci)

Žalmy a Príslovia o mužoch a ženách

Inzercia - Víkend pro manželské páry /19
Jiskřička jediná – báseň (P. Škrla) /20



4

té
m

a
 

Při vyplňování různých tiskopi-
sů  narazím občas  na otázku 
ohledně mého povolání. Co 

napsat? Pro srozumitelnost zpravi-
dla uvádím „duchovní“, i když je mi 
toto  slovo  nesympatické. Pochází 
totiž ze středověku, kdy duchoven-
ský stav měl ve společnosti zvláštní 
privilegované postavení. Většinou 
se  představuji jako „kazatel“, i když 
i s tímto slovem mám také trošku 
problém. Protože pro ty ostatní, kte-
ří také kážou, pak zůstává označení 
„laický kazatel“. A to je převzato z li-
dové církve, kde se všichni v církvi 
dělí na kněze a laiky. Není to snadné 
najít správné a všem srozumitelné 
slovo!

Jaká byla ta moje cesta od člena 
BJB k laickému kazateli a pak ke ka-
zateli? Vyrůstal jsem v malém spole-
čenství věřících, kde bylo nepsaným 
pravidlem, že při modlitební chvíli 
se modlili všichni přítomní a brat-
ří se ve většině podíleli na službě 
slova. Takže bylo docela přirozené, 
že již několik málo měsíců po mém 
obrácení jsem začal v našem shro-
máždění s kázáním. Po návratu z 
vojenské služby jsem již míval kázá-
ní nejméně jednou týdně. Studoval 
jsem Bibli i jinou duchovní literatu-
ru, nevynechal jsem žádný kurz pro 
kazatelé a laické pracovníky a brzy 
jsem se stal laickým kazatelem ve 
sboru. Tyto skutečnosti mi pomohly 
v růstu ve službě, ale samy o sobě 
nestačily k přijetí povolání kazatele.

Dva roky po svém obrácení jsem 
ve shromáždění slyšel čtení oběžní-
ku Ústřední rady s výzvou ke kaza-
telské službě a ke studiu bohosloví. 
Ta výzva mne oslovila, ale zachoval 
jsem se k ní ostýchavě a nesměle. V 
dalších letech však volání ke službě 
kazatele ve mně sílilo, také několik 
bratří mne k tomu povzbuzovalo. 
Mou hlavní překážkou bylo, že jsem 
v té době vnímal kazatelské  povo-
lání jako zvláštní duchovní ocenění. 
Takže jsem se na to necítil, zvláště 
také proto, že několik bratří, kterých 
jsem si velmi vážil, se kazateli ne-
stali. Jako bych si říkal: pokud se 
oni nestali kazateli, jak bych si na to 
mohl troufnout já?  Postupně jsem 
však pochopil, že rozhodující je Boží 
povolání, ne vlastní sebehodnocení. 
Cesta tedy byla otevřena, ale přesto 
to byla ještě cesta zdlouhavá, ale to 

již bylo dáno okolnostmi, které jsem 
nemohl ovlivnit.

Dnes všeobecně se církve a 
denominace potýkají s nedostat-
kem farářů a kazatelů. Kde je pří-
čina? Povolává snad Pán církve 
méně služebníků, nebo povolává 
dost, ale lidé neslyší jeho povolá-
ní? Domnívám se, že jedna z příčin 
souvisí s trendem naší doby: přitaž-
livá jsou povolání slibující kariéru a 
dobré finanční ohodnocení a málo 
přitažlivá jsou povolání pomáhající, 
která jsou   společensky a finančně 
nedoceněná. Ale určitě jsou i jiné 
příčiny, např. konflikty ve sborech, 
zvláštní nároky na rodinu kazatele, 
obava z přijetí duchovní zodpověd-
nosti aj.

Nedostatek kazatelů však přede-
vším souvisí s celkovou duchovní 
atmosférou v církvi. Výzva k povo-
lání kazatele se totiž nejlépe slyší v 
živé církvi, kde je nadšení, misijní 
zájem a kde členové naplňují výzvu 
Ježíše Krista: „Proste Pána žně, ať 
vyšle dělníky na svou žeň!“ 

Zodpovědnost za nedostatek ka-
zatelů nelze odsunout na ty, které 
si „vytipujeme“ za možné budoucí 
kazatelé a pak máme za to, že oni 
jsou neposlušní, pokud nejdou do 
služby kazatele. 

Dobrá duchovní atmosféra a mod-
litby za povolání dělníků udělají více, 
než „postrkování“ do služby!

Je nesporné, že povolání kazatele 
má vysoké nároky a zodpovědnost. 
Každý, kdo myslí na povolání kaza-
tele, by měl:

- vybírat si manželku s tímto ohle-
dem

- počítat s tím, že se bude několi-
krát stěhovat, někdy možná i v době 
nevhodné pro rodinu

- vědět, že bude neustále řešit dile-
ma, kolik času věnovat své službě a 
kolik rodině

- mít moudrost a trpělivost při řeše-
ní napětí ve sboru

- vědět, že nikdy nevyhoví všem, 
ale vždy bude mít i kritiky a nespoko-
jence, které přesto  nesmí považovat 
za své nepřátele

- počítat s tím, že bude pod drob-
nohledem lidí, ale i ďábla, který se 
zaměří zvláště na jeho slabší stránky

- vědět, že není povolán k úspěchu, 
ale k věrné službě za všech okolnos-
tí

To jistě není kompletní výčet náro-
ků na kazatele, je to jen upozornění 
na některé z nich. Povolání kazatele 
je opravdu náročné, je dokonce nad 
lidské síly. Kdo chce do něho jít jen 
ve vlastní síle, ať toho rychle nechá. 
Ale křesťan přece není živ ze své síly, 
ale z moci Ducha (Ř 8, 9). O Božím 
služebníkovi by mělo platit dvojná-
sobně: čím náročnější je duchovní 
služba, tím může okoušet větší du-
chovní sílu. To bylo zkušeností apo-
štola Pavla: „Vždyť právě když jsem 
slabý, jsem silný“ (2 Kor 12, 10).

Apoštol Pavel píše Timoteovi: „Kdo 
chce být biskupem, touží po krás-
ném úkolu.“ V naší terminologii roli 
tehdejšího biskupa odpovídá dnes 
kazatel nebo správce sboru. Ano, 
je to krásný úkol zvěstovat Ježíše 
Krista a kazatel má k tomu výborné 
příležitosti. Může pozitivně ovlivňovat 
hodně lidi a těšit se z jejich duchov-
ního růstu. Vyučuje jiné a k tomu 
studuje Písmo a sám je tím oboha-
cován. Prožívá ve své službě mnohé 
duchovní zkušenosti. Přes všechnu 
mdlobu a své osobní nedostatky plní 
Bohem svěřený úkol a může si při-
vlastnit slova Bible: „Jak vítaný je pří-
chod těch, kteří zvěstují dobré věci!“ 
(Ř 10,15)

Povolání: 
kazatel
Milan Kern 
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Všichni dobře víme, že volba ka-
zatele je věcí velmi závažnou a 
že k důležitému rozhodnutí je 

třeba přistupovat s plnou zodpověd-
ností. S novým služebníkem přijímá 
sbor i celou jeho rodinu – manželku 
a děti.

O tom, že na ženě kazatele velmi 
záleží, svědčí mnohaleté zkušenosti 
našich sborů. Jakou pomocí pro celý 
sbor byla často věrná, laskavá man-
želka kazatele, která vhodným slo-
vem nejednou pomohla ke zmírnění 
napětí nebo laskavým přístupem 
odvrátila hrozící roztržku! Manželka, 
která vnímala citlivě potřeby jednot-
livých členů sboru, měla pochopení 
pro jejich starosti a problémy, byla 
často neocenitelnou pomocí v pas-
torační službě.

A naopak! Jak některá žena poka-
zila to, co manžel po celá léta usilov-
ně budoval. 

O jedné ženě kazatele bylo řečeno, 
že manžel je dobrým kazatelem, ale 
ona že je kazitelkou. Podařilo se jí 
zbořit to, na čem manžel dlouho pra-
coval.

Záporně působí také to, když si 
manželka kazatele osvojuje právo 
rozhodovat ve věcech sboru, nebo 
nešetrně zasahovat do života členů.

Okolnosti, za kterých se žena stá-
vá manželkou kazatele, jsou dvojího 
druhu: 

1/ vstupuje do manželství s kaza-
telem, 2/ manžel se rozhodne pro 
kazatelskou službu v manželství po 
nějaké době. Cítí povolání Pánem 
církve pro tuto práci a poslušně ji 
přijme.

ad1: Mladá žena při vstupu do 
manželství se služebníkem církve 
nemá často jasnou představu o 
tom, jakou zodpovědnost bere tím-
to krokem na sebe – zodpovědnost 
podvolovat se Boží vůli, dát se vést 
Duchem svatým. Ne každá si uvědo-
mí, že být manželkou kazatele zna-
mená život sebezapření, život oběti.  
– Budu citovat zkušenost manželky 
jednoho kazatele: „Neměla jsem 
představu, do čeho jdu, co mě čeká. 
Netušila jsem, že být manželkou 
kazatele znamená spolu s ním nést 
radost i bolest každého člena sboru, 
že to také znamená unést mnoho kri-
tiky – zdravé, ale i tvrdé, a také mno-
ho nepochopení. Nevěděla jsem, že 
to také znamená žít v zorném poli 
pozornosti sborového společenství, 
kde každý může posuzovat moje 
chování, můj projev a čin.“  

Ženy, které se chystají ke sňatku 
s kazatelem, by měly být připravo-
vány na tento krok s plnou vážností 

už na začátku známosti. Upozornění 
vyslovené až při svatebním shromáž-
dění má jistě svůj smysl, ale spíše 
jako podtržení a zdůraznění toho, 
s čím byla mladá žena už seznáme-
na a na co byla upozorněna.

ad 2: Muž se rozhoduje pro kaza-
telskou službu až v manželství. Tady 
dochází k různým změnám postihu-
jícím dosavadní způsob života. Muž 
většinou opouští zaměstnání lépe 
placené – to tedy přináší s sebou i 
snížení nároků životního standardu. 
S tím se musí vypořádat manželka 
kazatele, které je svěřena péče o do-
mácnost.

Další skutečností je přizpůso-
bení se jinému uspořádání života. 
Postavení ženy kazatele není sku-
tečně snadné. Přináší řadu úkolů, 
povinností a nesnadných situací. 
Neděle a večery, kdy se konají shro-
máždění, jsou dobou nejintenzivněj-
ší práce kazatele, na rodinu nezbývá 
mnoho času. Právě tak je tomu i při 
jiných příležitostech, kdy je manžel 
mimo domov, ať už jde o službu v ji-
ném sboru nebo různá sejití, schůze, 
semináře, konference aj. Za nepří-
tomnosti manžela musí žena převzít 
plnou zodpovědnost za domácnost, 
vyřizovat telefonáty, návštěvy a jiné 
záležitosti, ale také prožívat plnou 
zodpovědnost za výchovu dětí včet-
ně kázeňských zásahů. Také pře-
místění kazatele do jiného sboru 
není vždy pro manželku snadné. 
Nejednou opouští zaměstnání odpo-
vídající její kvalifikaci, dobře placené 
i hodnocené. Najde v novém místě 
působení vhodné zaměstnání? A 
co děti? Najdou v novém prostředí  
vhodné  školy, aby mohly pokračo-
vat ve studiu na školách se stejným 
zaměřením, jaké měly doposud? Jde 
o vstup do nejisté budoucnosti. Ale 
to patří nerozlučně k životu Božích 
služebníků. Na cestě poslušné víry 
je možné prožít zásahy Boží pomo-
ci a jeho prozřetelné péče.  A to jak 
v oblasti duchovní tak i hmotné.

Když přichází kazatel na sbor, má 
tento sbor také své představy a po-
žadavky na kazatele i jeho ženu. Ty 
bývají různé. Jeden sbor si předsta-
vuje, že by se manželka kazatele 
měla co nejvíce účastnit sborových 
aktivit, být do všeho zapojena. Druhý 
sbor má zase obavy, aby se příliš 
do všeho nemíchala. Raději by viděl, 
aby stála v pozadí, pracovala v rám-
ci své rodiny a starala se o hosty. Co 
je správné? Jsme různí a máme růz-
ná obdarování. Také kazatelé nejsou 
stejní a právě tak i jejich ženy. Jde 
o to, aby dary, ať jsou jakékoli, byly 

dány Pánu k dispozici a byly použity 
ve službě. Jeden bratr odpověděl na 
otázku, co sbor potřebuje a očekává 
od manželky kazatele, takto: „Kdyby 
neměla žádné mimořádné dary, ale 
milovala sbor, kdyby ho velmi milo-
vala, tak aby to sbor pocítil, tím by 
udělala všechno.“

Příchod a začátek na novém půso-
bišti bývá nejednou provázen obava-
mi manželky kazatele: „Budu stačit 
na úkoly, které se ode mne očeká-
vají?“

Často by ráda pomohla, ale nikdo 
jí to neumožní a ona se nechce vnu-
covat. Neměl by sbor už předem 
myslet na to, jak využít obdarování 
manželky nového služebníka?

A ještě jednu připomínku: Takřka 
každý člen sboru za svého života 
prožije působení několika kazate-
lů, kteří mají různý způsob práce. 
Působení více kazatelů může být 
dobré pro doplnění výchovy členů. 
Žena kazatele je vlastně odkázaná 
na to, poslouchat kázání svého muže 
po celý život. A tak může jít o jedno-
strannou výchovu. K tomu je třeba 
přičíst ještě tu okolnost, že je potře-
bí stálé duchovní svěžesti i bdělosti, 
aby přijímala Slovo Boží v kázáních 
zvěstované jako skutečné poselství 
od Boha a osoba kazatele se ztratila. 
Po této stránce je to mnohem nároč-
nější pro ženu kazatele než kterého-
koli jiného člena, protože kazatel je 
pro ni  zároveň tím nejbližším člově-
kem, kterého zná s jeho slabostmi i 
chybami.

A sbor by neměl zapomínat man-
želku kazatele častěji povzbuzovat. 
Úžasnou pomocí a vzpruhou do další 
služby je laskavý přístup členů, jejich 
úsměv a upřímná slova vděčnosti za 
vytváření dobrého prostředí v rodině 
pro službu kazatele a její účast na 
duchovní práci.

Manželka kazatele má značný vliv 
na to, zda se rodina kazatele stane 
jako celek  zdrojem požehnání. Pro 
Josefa Pán Bůh požehnal celému 
domu Putifarovu, ale Josef byl věr-
ný ve všem a byl to člověk čistého 
srdce.

Pro rodinu kazatelovu, která by 
byla ve všem věrná, může Pán Bůh 
požehnat celému sboru.

ŽENA KAZATELE Eva Titěrová
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Myslíte si vůbec, že povolání 
kazatele může být dnes rizi-
kové?  

V sekulárním prostředí, třeba na 
stavbě, v nemocnici nebo i v pekárně 
či slévárně, tam rizika očekáváme. A 
proto se proti nim chráníme. Přilbou, 
vhodnou obuví, ochrannými rukavi-
cemi, dýchacím filtrem, zástěrou, atd. 
První, co od církve automaticky oče-
káváme, je bezpečné prostředí. Že 
bychom přesto ani v kostele či v mod-
litebnách dnes neměli pokoj od rizika?  
Co na té duchovní práci může být tak 
rizikového? Co nám, kazatelům, ve 
sboru může asi tak hrozit? Že přijde 
málo lidí na biblickou, nebo že se 
někomu nelíbí naše kázání či ta naše 
strakatá kravata?      

Co je na té práci v církvi tak rizi-
kového?

Četl jsem, že mezi tři nejrizikovější 
zaměstnání na světě patří: rybáři na 
otevřeném moři, piloti a  dřevorubci. 
Ta zaměstnání jsou riziková kvůli ne-
bezpečí smrti a také proto, že když se 
tyto věci stanou, tak ti, co jsou v ohro-
žení, jsou hodně daleko od pomoci 
lékařů, hasičů a policistů. Největší 
riziko nastává tehdy, když se stane 
malér. Jsou na to sami. Stejně tak je 
u nás považováno za hodně rizikové 
být horníkem či pyrotechnikem.

Pojďme nyní uvažovat o tom, v čem 
může být kazatelské povolání riziko-
vé. Kazatel přece nepracuje na lodi 
se sítěmi, kde hrozí bouře, ani nemá 
na starost letadlo plné lidí, a už vůbec 
kazatel nečelí riziku, že by na něho 
mohl spadnout kácený strom. A přes-
to si myslím, že kazatelská služba se 
dá s nimi porovnat. 

Kazatel jako evangelista a zvěsto-
vatel evangelia chytá ryby. Ne v oceá-
nu, nýbrž v moři hříchu, smrti a děsu. 
Konec konců Pán Ježíš řekl, že z nás 
chce učinit „rybáře lidí“.  Ano i kaza-
tel jako pilot odpovídá za letadlo (svůj 
sbor). Má odpovědnost za věčnost 
lidí, tím jistě převyšuje odpovědnosti 
pilota. Kazatel je zodpovědný za svo-
je ovečky, za svůj sbor, který mu Pán 
svěřil do péče (Sk 20, 28). A musí si 
dát velký pozor na to, že jednou bude 
volán k zodpovědnosti spolu se star-
šími sboru za to, jak se (ne)staral o 
Boží církev.  A co se týká toho třetího 
srovnání, tak na kazatele a jeho rodi-
nu sice nepadají stromy, ale padají 
na ně horší věci – šípy a pokušení 
satana, aby ho zničil, nebo ho přiměl 
všechno vzdát.

Kolika rizikům čelí kazatelé v jiných 
koutech země, kde není svoboda vy-
znání, a kolika rizikům čelili do nedáv-
na i u nás. Rizika jako: ztráta souhlasu 
k vykonávání služby, vyhoštění, bití, 
vězení, teror, vyhrožování, pronásle-
dování, násilí na rodině a smrti. Kolik 

kazatelů zemřelo přímo na kazatelně 
zastřelením? Před několika léty se 
stal konkrétní případ v USA. Nestači-
ly by Rozsévače na celý rok, kdyby 
popisovaly příběhy jen starších čes-
koslovenských kazatelů a těch, kteří 
nás předešli na věčnost. Proč je rizi-
kové povolání být kazatelem? Odpo-
věď najdeme, když se zeptáme, zda i 
kazatel všech kazatelů čelil nějakému 
riziku ve své službě?

Pán Ježíš čelil riziku po celý svůj 
život

Jako dítě i jako dospělý. Už od na-
rození byl jeho život v ohrožení. Když 
Herodes dal zabíjet chlapce v okolí 
Betléma. Potom jako dospělý čelil 
na každém kroku nejen riziku, ale i 
skutečnosti nepřijetí, odmítnutí, po-
směchu, útoku, spiknutí proti němu,  
pokusům o zesměšnění, potupě a 
veřejnému ztrapnění.  Čelil situacím, 
kdy jeho poslání a služba byly v sáz-
ce, a také se musel smířit i s tím, že 
i ti nejbližší ho zradili a nevěřili mu. 
Rizikovými faktory v Ježíšově službě 
nebyli jen lidé a jejich problémy či po-
třeby, ale i politická situace, těžké a 
výjimečné okolnosti jeho služby, ale 
také satanova pokušení a pokusy ne-
přátel ho zničit a diskreditovat před 
lidmi. Pravda, běžná kazatelská služ-
ba (u nás) se nemůže  srovnávat co 
do náročnosti s Ježíšovou službou. 
Nicméně každý kazatel prožívá mno-
ho z toho, co prožíval Pán Ježíš na 
této zemi, pouze v jiné podobě podle 
místa a země, kde slouží. Opravdoví 
Boží služebníci ovšem nikdy neměli 
na růžích ustláno. Staří bibličtí pro-
roci prožívali mnoho těžkostí (Mojžíš, 
Eliáš, Jeremiáš), protivenství a nepo-
chopení  ze strany svých lidí. Někteří 
byli kamenováni, jiní zabíjení, další 
vyhnáni. Za jejich kázání a proroctví 
jim často šlo o život.  Pravé Boží slo-
vo dříve i dnes  vyvolává pobouření a 
hněv. V kontextu pronásledování a ri-
zika, které vždy hrozí jeho učedníkům, 
Kristus řekl:  „Žák není nad učitele ani 

sluha nad svého pána. Stačí, aby žák 
byl jako jeho učitel a sluha jako jeho 
pán. Když hospodáře nazvali Belze-
bulem, čím spíše jeho čeleď!“ Matouš 
10,24-25. 

Kazatel, jako Boží služebník, to 
nemá jednoduché ani dnes v na-
šich sborech. 

Skutečnost ukazuje, že kazatel, 
který nastoupí na sbor,  má své ide-
ály, nadšení a představy o službě a 
vztazích v církvi. Potom je postaven 
před skutečnost problémů a konflik-
tů, které život sboru přináší. Mohou 
přijít jiné tlaky na jeho rodinu. Zjistí, 
že možná není „kompatibilní“ (neza-
padá teologicky a myšlenkově) do 
nového společenství, nebo že se lidé 
až tak nechtějí změnit. Rizikem může 
být  i pýcha, když se ve sboru dobře 
daří nebo když člověk neumí vypnout 
a být s rodinou, hrozí přepracova-
nost a syndrom vyhoření. Je třeba 
najít rovnováhu mezi službou a rodi-
nou, aby nás jedno či druhé nepohl-
tilo natolik, že bychom už nevnímali 
to ostatní. Potom skutečně hrozí, že 
se rozpadá rodina a služba zároveň. 
Jiným rizikovým faktorem může být 
i manželka kazatele, pokud se úplně 
neztotožňuje s manželovým povolá-
ním a nemá pro ně pochopení. 

To nepřináší žádné dobro. Pro tako-
vou službu musí Boží povolání prožít 
oba, jinak tak dobrodružný život ča-
sem jednoho z nich unaví. Samo-
zřejmě i vážná nemoc v rodině může 
hodně ovlivnit toto povolání. 

Dalším rizikem je, že kazatel se 
chce zalíbit lidem a káže jen to, co 
chtějí slyšet (Ga 1, 10). Jak vidíme, 
nebezpečí hrozí ze všech stran. 

Dobrý tým
Proto se ptám: kdopak je schopen 

měřit ten stres, psychické vypětí, vnitř-
ní boje a zápasy, které kazatel čas-
to prožívá, a navíc ještě v tom všem 
bývá osamělý? Kdo může měřit nebo 
spočítat množství pocitů a prožitků 
zklamání, bezmocnosti, bezradnosti 

Nick Lica
kazatel 

sboru BJB Karlovy Vary

Kazatel - rizikové povolání
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39 kazateľov z oboch našich re-
publík sa zúčastnilo anonymnej 
ankety, ktorá sa snaží ukázať, s 
akými problémami naši kazate-
lia zápasia. Ukazuje realitu, ktorú 
mnohí členovia našich zborov ne-
chcú akceptovať -  že aj kazatelia 
a ich rodiny sú iba obyčajní ľudia, 
rovnako nedokonalí ako my sami. 
A práve na ich  plecia je položené 
mimoriadne náročné povolanie.

Štatistikou chceme pomôcť tomu, 
aby sme našim kazateľom lepšie 
rozumeli, boli pripravení im byť po-
mocou a nie kameňom úrazu. 

Z anketových otázok sme tu vy-
brali iba niektoré. Všetky údaje budú 
spracované ešte samostatne v kom-
pletnom materiáli a poskytnuté Rade 
BJB v SR a VV BJB v ČR. 

Osobne chcem poďakovať všetkým 
zúčastneným kazateľom za ich ocho-
tu uvedené údaje poskytnúť.

Stanislav Kráľ

Komentár k výsledkom:
Anketa ukazuje jednu dôležitú zá-

vislosť, ktorú treba pri interpretácii 
výsledkov zohľadniť. Čím kratšie sú 
konkrétni kazatelia v službe, tým me-
nej problémov uvádzajú. 

Teda veľkú časť „bezproblémových“ 
častí uvedených grafov tvoria  mladí 
kazatelia, ktorí sú v službe relatívne 
krátko.

S akými problémami bojujú naši kazatelia?

a vnitřního stresu a starostí,  které ka-
zatel prožívá? Nebo o tom nemáme 
mluvit a nechat si to jako tajemství? A 
co třeba starosti o stádo, o sebe, o 
rodinu. Starosti, aby v tom všem oče-
kávání a náporu obstál. Nesení bře-
men druhých, pastorace potřebných, 
poradenství a  pravidelné služby slo-
vem. K tomu někteří možná mají ještě 
jiné zaměstnání navíc, aby sebe a své 
rodiny uživili, a jiné a jiné věci, úkoly 
a odpovědnosti, které jsou specifické 
pro každý sbor. 

Díky Bohu za ty starší, kteří mu po-
máhají! Když je dobrý funkční tým, 
tak se to vše lépe snáší a táhne. Díky 
Bohu za naše manželky, které nás 
podrží, za přátele a kolegy ve službě, 
kteří nás povzbuzují. 

Podpora druhých. 
Co si myslíte, že drží kazatele v ta-

kových těžkých obdobích krize, kdy 
ve sboru je dusno, duch kritiky řádí, 
nespokojenost narůstá a atmosféra 
houstne? (A  v tom všem my musíme 
kázat s nadšením a smělostí.) Určitě 
podpora druhých a jejich modlitby. 
Mě nejvíce drželo vědomí, že jsem do 
služby - do konkrétního prostředí sbo-
ru - byl povolán Pánem Bohem. Boží 
povolání  je základem, na kterém stojí 
naše služba.  A dovolím si říci, že tady 
dochází k lámání chleba. 

Primární riziko kazatelského povo-
lání nastane tehdy, když kazatel není 
do takové služby Bohem povolán. To 
není riziko, ale tragedie! Takový člo-
věk pak trápí druhé, svou rodinu i sám 

sebe. Nejen, že nedělá čest tomuto 
povolání, ale takový člověk bude ne-
šťastný a čas jen ukáže pravdu. Bible 
kazatele a všechny vedoucí varuje: „A 
proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá 
pozor, aby nepadl“ 1K10, 12.

 Možná máte pocit, že kazatelům  
„ohřívám trochu polívčičku“, ale to 
není můj záměr. Nemám potřebu si 
stěžovat, ani se chlubit, jak těžké to 
máme. Mám ale potřebu poukázat 
na to, co jako kazatelé ve své službě 
prožíváme. Sám vím, kolikrát jsem to 
chtěl vzdát, protože je to náročné po-
volání, které má tolik rizik. A člověk je 
neobjeví hned, ale později. 

Kristus však také mě učí, že to 
chce velkou odvahu jít za ním. 

On se zajímá více o proměnu mého 
života, než o mé pohodlí. Zajímá se 
více o rozvoj mého charakteru, než o 
pohodu. 

V Bibli je život víry životem plným 
riskování. Povolání k víře v Židům 11 
zachycuje tohoto ducha v seznamu 
riskantních, odvážných činů, které by 
lidé nikdy neučinili, pokud by se za-
jímali na prvním místě o své osobní 
bezpečí. 

V takovém povolání musíme často 
opouštět svoji zónu bezpečí, komfor-
tu a jistoty a musíme přijmout ochotu 
a připravenost něco riskovat.  

Kdosi řekl: „Chceme-li kráčet po 
vodách, musíme vystoupit z člunu.“ 
Musíme se dívat na svého Pána a 
důvěřovat mu, abychom mohli po-
stupovat dál.

Podněty k modlitbám za kazatele
Proto musím s Boží pomocí denně 

překonávat: osamělost, únavu, strach, 
skepsi, nerozhodnost, zklamání, kri-
tiku, pokušení, zranění, odmítnu-
tí, nechuť a hlavně všestranné tlaky 
služby. Moc se mi líbí, jak to vyjádřil 
můj bývalý učitel homiletiky ThDr. Jan 
Urban ve své knize „V královských 
službách“, když mluví o „nákladech“ 
duchovní služby. „Kdokoliv vztahuje 
ruce po službě v církvi, měl by se 
hned na počátku vyrovnat s otáz-
kou, zda je ochoten platit patřičnou 
cenu, kterou taková služba vyžadu-
je. Služba v Božím království je vý-
sadou těch, kdo jsou ochotni se jí 
uchopit, ať to stojí cokoliv. Její cena 
bývá spíše vysoká než nízká. Není 
splatná předem najednou. Splácí 
se po částkách každý den. Co se 
vyžaduje? Pět věcí: ochota k sebe-
oběti, odvaha k osamělosti, trpěli-
vost v únavě, umění unést kritiku a 
rozvaha rozhodování.“ 

Bez těchto kvalit kazatel nemůže 
dovršit své povolání. Mimochodem, 
to jsou i dobré podněty k modlitbám 
za vašeho kazatele.

Požehnané povolání.
Povolání kazatele není jen rizikové 

povolání, ale je také požehnané. Je to 
dobrodružná a vzácná cesta. 

Osobně si dnes myslím, že vykoná-
vám jedno z nejdůležitějších povolání 
na světě.  Má svoje rizika, ale o to víc 
bude mít i svoji výjimečnou nebeskou 
odměnu.
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Myšlenky nemají hranice, překo-
návají i ty nejdelší vzdálenosti. 
Nic je nemůže omezit ani zasta-

vit. Ani meč, plameny ohně, žádné vý-
hrůžky je nemohou zamknout do žaláře, 
nemůžeme je pohřbít i do nejhlubšího 
hrobu. Myšlenka je rychlejší než nej-
rychlejší raketa. Je jako kvas, který kyne 
a kyne -  jako v té pohádce: „Hrnečku 
vař“.  Myšlenka je jako zrnko, byť jen ne-
patrné, ale jakmile se dostane do připra-
vené půdy lidského srdce, vzklíčí a vzá-
pětí roste a přináší ovoce. Kdo její šíření 
zastaví? Tou nejsilnější a nezničitelnou 
myšlenkou je evangelium Ježíše Krista. 
Kolik jen bylo pokusů o zastavení, za-
strašení šíření myšlenky evangelia. Jak 
jen byly tyto snahy silné a vytrvalé. Kdo 
by je spočítal? 

Myšlenka, símě evangelia Ježíše Krista, 
ač je někdy jen jako zrnko hořčičné je 
nezničitelná. Všechny pokusy na jeho 
zničení selhaly! Selhaly dnes a selžou 
i v budoucnu. Nemusí zrovna řádit ura-
gán nebo vichřice, aby se v něm myš-
lenka jako zrnko nesla. K jejímu šíření 
stačí i slabý vánek a myšlenka se do-
stane na určité místo. Někdy na skálu, 
na udusanou cestu, mezi trní, ale i na 
úrodnou půdu a podle toho vzklíčí či ne-
vzklíčí. Dostane-li se na úrodnou půdu, 
vyroste a přinese hojnou úrodu. 

Cesta Viklefových myšlenek do Čech 
vedla velkou měrou také prostřednic-
tvím svatby  dcery císaře Karla IV. - Anny 
s anglickým králem Richardem II. Usku-
tečnění této svatby bylo složité. Anna 
byla zaslíbena francouzskému králi 
Karlu VI., ale pro jeho neshody s řím-
ským papežem Urbanem VI. ze sňatku 
sešlo. Stalo se tak na pokyn nuncia, 
římského papeže Urbana VI. Francouz-
ský král stál na straně papeže Klimen-
ta, sídlícího v té době ve francouzském 
Avignonu. Bylo to v době papežského 
schizmatu (dvojpapežství). Mezi řím-
ským a avignonským papežem vládlo 
v té době nepřekonatelné nepřátelství. 
České království podporovalo římského 
papeže, podobně jako království anglic-
ké. Když z francouzského sňatku sešlo, 
otevřela se příležitost ke sňatku s ang-
lickým králem Richardem II. Přípravu 
sňatku podporoval římský papež Urban 
VI. Ten sledoval náboženské i politické 
záměry pro Římskou kurii, ale přepočí-
tal se. Jeho představy se nesplnily. Pro 
duchovní reformní vření v Čechách ve 
14. století měla svatba princezny Anny 
značný význam. Z velké míry a za její 
pomoci byl „objeven“ Jan Viklef. Když 
se Anna v roce 1381 vdala, byl její otec, 
císař Karel IV. již tři roky po smrti. Svat-
bu zajišťoval její bratr, nejstarší syn Karla 
IV., český král Václav IV. Příjezd Anny do 
Anglie do určité míry ovlivnil některé vy-
soké církevní, kulturní a politické osob-
nosti Anglie. Anna si zde získala dobré 
jméno, respekt i u nejvýše postavených 
osobností na královském dvoře i jinde. 

Dostala jméno: „Dobrá královna Anna.“ 
Zemřela roku 1394 a plakala pro ni celá 
Anglie. Pro české studenty připravila 
Anna dobrou půdu v Oxfordu. Nabáda-
la je, aby přenášeli Viklefovy myšlenky 
do Čech. 

Snad žádná jiná anglická královna 
nebyla tak respektována jako Anna a 
její setkání s Janem Viklefem bylo veli-
ce šťastné a užitečné pro celou Anglii. 
Kulturní a náboženské kontakty mezi 
Viklefem a královnou Annou trvaly deset 
roků, až do jeho smrti. Zemřel 31. pro-
since 1384. Královna Anna ho přežila o 
deset roků.

Když se Viklef dostal ke královně 
Anně, užasl. Díky setkávání s ní do-
znalo u Viklefa značných změn i jeho 
hodnocení některých nábožensko-
-kulturních myšlenek. Setkání s An-
nou mělo na Viklefa takový vliv, že za-
čal překládat Bibli do angličtiny. Jan 
Viklef se ještě dožil doby, kdy byly 
jeho teologické i filosofické myšlenky 
zatracovány spolu s těmi, kteří je šířili 
v Anglii. 

Setkání Jana Viklefa s královnou 
Annou se uskutečnilo v Oxfordu, kde 
tehdy anglický král sídlil. Viklef byl zvě-
davý na mladičkou princeznu z Čech. 
Žil tehdy v blízkém přátelství s králem 
Richardem II., měl k němu neomezený 
přístup, a tudíž jej zajímalo, kdo je tou 
novou paní dvora.  Anna sebou přinesla 
jako své věno latinský Lekcionář - český 
a německý překlad Bible. Oba překlady 
byly pořízeny v Praze buď na žádost 
krále Václava, nebo s jeho souhlasem a 
podporou a jednalo se o první překlady 
do obou jazyků. Císař Karel IV. stál proti 
překladu Bible do národního jazyka a 
přál si, aby Bible zůstala v jazyce latin-
ském. 

Viklef o královně Anně prozradil, že 
v tomto Lekcionáři - Bibli - čte česky, la-
tinsky i německy. Anna také doporučila 
čtení Bible anglickému arcibiskupovi 
Arundelovi v Yorku a královským dvo-
řanům. Tento arcibiskup se o královně 
Anně pochvalně vyjádřil slovy: „Králova 
Anna ráda čte Bibli.“

Když Jan Viklef u královny Anny viděl 
části Bible přeložené do češtiny, pomys-
lel si: „Tak malý národ a má přeloženou 
Bibli do svého jazyka, a my Angličané ji 
přeloženou nemáme.“ To Viklefa podní-
tilo k překladu Bible do angličtiny. 

Královna Anna pozorně vnímala Vi-

klefovy myšlenky a nabádala české 
studenty k jejich šíření v Čechách. Ti 
přicházeli do Oxfordu již předem „nala-
dění“ a ovlivnění domácími reformními 
myšlenkami. V té době v Praze kázal 
slovutný kazatel z Vídně Konrád Wald-
hauser, kterého sem pozval císař Karel 
IV. Po něm nastoupil Jan Milič z Kromě-
říže a posupně další kazatelé, jimž šlo o 
novou církev. Avšak Viklefovy myšlenky 
se v mnohém zdály i pro české studen-
ty revolučními a v Čechách působily jak 
výbušnina. Do vystoupení Jana Viklefa 
v Anglii se zde netvořily žádné kacířské 
skupiny, které by ohrožovaly katolickou 
církev, až v něm se objevila velmi nebez-
pečná postava pro římskou církev a jeho 
myšlenky už nikdo nemohl umlčet. Jan 
Viklef ve své době nejvíce ovlivnil české 
reformní hnutí. Jeho myšlenky postupně 
otřásly církevními pilíři, tedy především 
papežstvím, a největšího ohlasu dosáhly 
v Čechách. Představitelé oficiální církve 
na ně svolávali pekelné plameny, byly 
veřejně zatracovány, Viklefovy teologic-
ké traktáty a knihy byly páleny a s nimi 
byli upalováni i ti, kteří je šířili (Jan Hus, 
Jeroným Pražský a další). 

Viklefovy názory se staly pro katolic-
kou církev nepřijatelné, protože zpo-
chybnily dosavadní způsob Památky 
večeře Páně, čili mše: proměny chleba 
v tělo Páně a vína v krev Páně. Viklef 
nepřišel jen s touto myšlenkou. Pouka-
zoval i na jiné nešvary v církvi. Volal po 
chudobě církve, zpochybnil její bohat-
ství. Církev se zásadně postavila proti 
Viklefovi v každém směru, všude v Ev-
ropě i po jeho smrti. V Čechách přinesla 
myšlenka eucharistie do života církve 
veliké změny a našla živnou půdu mezi 
lidmi. Nejrychleji a viditelně se z Vikle-
fových myšlenek v husitské reformaci 
ujalo přijímání večeře Páně způsobem 

„pod obojí“. Byl to Jakoubek ze Stříbra, 
který začal jako první na podzim roku 
1413 v kostele u Martina ve zdi vysluho-
vat večeři Páně způsobem „pod oboji“. 
To byl pro katolickou církev „oheň na 
střeše“.

Na počátku roku 1400 přinesl přítel M. 
Jeroným Pražský z Anglie Viklefovy spi-
sy: Trialogus, Dialogus, De eucharistia 
(o Památce večeře Páně) a De simonia. 
Jan Hus tyto spisy studoval a nechal se 
jimi ovlivňovat. A nebyl sám. Husa nad-
šeně podporoval jeho spolužák, Mistr 
univerzity a jeho nejbližší přítel Jakoubek 
ze Stříbra. Myšlenka způsobu Památky 
večeře Páně „pod oboji“ se nesla z ma-
lého kostelíka u Martina ve zdi v Praze, 
vichrem i vánkem, přímo i nepřímo, do 
celého světa! Je třeba připomenout, že 
u jejího zrodu stál Jan Viklef. 

  Vlastimil Pospíšil
PUTOVÁNÍ BIBLE A JAN VIKLEF
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v 21. století?
 Jak prožívat křesťanství plné síly 

a přitažlivosti pro druhé?

Odpovědi na tyto otázky dává 
Peter Hahne, nar. 9. listopadu 
1952 v Mindenu, Německo, 

populární německý televizní mode-
rátor, diplomovaný teolog a spiso-
vatel.

Ve své knize „Není důvod k rezig-
naci“ píše také toto:

„Učinit křesťany svěžími – to je můj 
cíl. Dnes pozorujeme mnoho rezig-
nace a frustrace. Život víry ochabu-
je.  Křesťané mohou mít sílu, která 
přečká každou energetickou krizi. 
Jen musíme mít spojení se zdro-
jem. Křesťanský život s cílem věč-
nosti není nikdy zbytečný. Naopak. 
Radost z cíle oživuje a osvobozuje!“ 

V šesti bodech bych chtěl vyjádřit, 
co to znamená  zůstávat v Ježíši:

1.  Zůstávat ve víře: naše fakta 
Základ, na kterém budujeme svůj 

život, musí být jasný. Věřím v Ježíše 
Krista, ukřižovaného, pochovaného 
v hrobě, zmrtvýchvstalého, sedícího 
na pravici Boží, který byl vzat vzhůru 
do nebe a opět přijde.

Věřím v milosrdného Boha, který 
poslal svého Syna na zem, aby vy-
tvořil most k Otci. Přišel, aby sám 
na sobě prožil bídu tohoto světa. A 
šel až do krajnosti: až k smrti na kří-
ži. Zemřel, abychom my mohli žít. A 
přitom vystoupil s prohlášením: „Já 
jsem pravda, cesta i život, já jsem 
světlo i chléb, já jsem dobrý pastýř, 
já jsem pravý vinný kmen, já jsem 
zmrtvýchvstání a život.“ „Já jsem 
Boží Syn.“ Ježíšovy výroky provoku-
jí k rozhodnutí: buď jim věřím, nebo 
považuji Ježíše za svůdce národa a 
šarlatána. Stále se setkáváme s tím, 
že lidé buď z nezájmu či domýšlivosti 
opomíjí skutečnost naplněných pro-
roctví o Kristu: 700 let před Kristem 
slibuje Bůh skrze Izaiáše příchod 
Mesiáše (7, 14). Místo narození je u 
proroka Micheáše (5, 1). Ozeáš pro-
rokuje útěk a návrat z Egypta (11, 1) 
předpovězeno je také vraždění dětí 
v Betlémě, bydliště v Nazaretu i vjezd 
do Jeruzaléma. U Izaiáše v 53 kap. 
je prorokováno utrpení Ježíše až po 
jeho smrt. Všechna mesiášská zaslí-
bení byla napsána před narozením 
Krista. Věřící má fakta na své straně! 
Víra v Ježíše Krista není nevědomos-
tí nebo iluzí. V Něm se setkáváme 
s Boží pravdou. Žádné stavění na 
pocitech, ani pouhé přitakání něja-
kému učení. 

2.  Zůstávat v Božím slově: dříve 
než začne den 

„Zůstanete-li ve mně a má 
slova zůstanou-li ve vás,“ říká 
Ježíš (J 15). Potřebujeme den-
ní setkávání s Bohem. A to se 
děje skrze jeho Slovo. Proto je 
třeba naplánovat pevný čas. 
Nejlépe zrána, než začne den. 
Kdo má mnoho práce ve všed-
ní den ve svém zaměstnání, 
měl by v každém případě vést 
uspořádaný kalendář termínů.

Na přední straně by měl být 
nejdůležitější záznam:„Můj 
termín s Bohem.“ Na ten bys 
ses měl každý den těšit. Bůh 
mě věnuje tolik času. Měl bych 
já být skoupým? Proto si naplánujte 
tichou chvíli. Vyhledejte k tomu tiché 
místo. Uvědomte si, že Bůh chce 
s vámi hovořit. Zacházejte s Biblí 
jako s pracovní knihou. Podtrhněte 
to, co vám přináší radost. Místa, kte-
rá vám nejsou jasná, prohovořte s ji-
ným křesťanem. Listováním v Bibli 
poznáte, jak Boží Slovo tvoří tajem-
nou podivuhodnou jednotu.

3.  Zůstávat v poslušnosti: Bůh 
ukazuje svou vůli

V Bibli nám Bůh zjevuje svou vůli. 
Vyzývá nás k poslušnosti. Z knihy, 
kterou čteme, se musí stát kniha ži-
vota. Často se lidé ptají, jak mohou 
poznat Boží vůli. Dnes jednoznačně 
tak jako vždy na jednom jediném 
místě: v Bibli. Bůh ukazuje svou 
vůli jasně a srozumitelně. V Žalmu 
103, 7 čteme: „Dal poznat své cesty 
Mojžíšovi, synům Izraele své skutky.“ 
Pán Ježíš nás nenechá bez pokynů. 
Kdo chce být křesťanem, souhlasí 
s Jeho vůlí. A tu se dozvím v prvé 
řadě v Jeho Slově. Přitom musím 
počítat s tím, že tím zpochybní můj 
starý život a ukáže mi nové cesty.

4. Zůstávat v modlitbě: takový 
vliv nemá nikdo

Kdo chce činit Boží vůli, musí 
zůstávat v modlitbě. Ježíš zaslibuje 
v Janově evangeliu: „Zůstanete-li 
ve mně a zůstanou-li má slova ve 
vás, proste, oč chcete, a stane se 
vám.“ Modlitba pohne svět i Boha. 
Činí něco, co by bez našich proseb 
neučinil.

Před 2 700 lety smrtelně one-
mocněl judský král Chizkiáš. Bůh 
mu sděluje skrze proroka Izaiáše, 
že zemře. Chizkiáš se modlí. A Bůh 
mění své rozhodnutí: „Vyslyšel jsem 
tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy. 
Hle, uzdravím tě.“  Jen nepolevuj-
me! To je výzva Ježíšova, když nás 
vede k troufalému naléhání (Lk 11, 
5-8). Modlitebník je vnímavý vůči 
světu. Bere vážně Boží výzvu, aby 
se především konaly prosby, mod-
litby, přímluvy, díkuvzdání za všech-

ny lidi, za vládce a za všechny, kteří 
mají v rukou moc (1 Tm 2, 1).  Jako 
křesťané neutíkáme nikdy ze světa, 
ale do modlitby.

5. Zůstávat v rozmluvě – s nej-
větší nabídkou

Rozmluva s Bohem vyžaduje prá-
vě tak rozmluvu s člověkem. Kdo 
v modlitbě přináší Bohu svého bliž-
ního, přináší také Boha svému bliž-
nímu. „Neboť o tom, co jsme viděli 
a slyšeli, nemůžeme mlčet,“ prohlá-
sil Petr a Jan před nejvyšší radou 
v Jeruzalémě. Křesťané se nesmějí 
nechat umlčet. Vědí o cestě života a 
nesmějí si to nechat pro sebe. 

Sdělit můžeme jen to, co jsme 
sami přijali. Kdo chce dát víc, bere 
příliš mnoho na sebe. Kdo dává 
méně, šidí svého bližního. Křesťané 
jsou lidé, kteří vstupují do beznaděj-
ného světa s nejvyšší nabídkou, 
která existuje, a říkají: „Nalezli jsme 
Mesiáše, pojď a viz!“ To nás činí 
bezkonkurenčně důležitými.

6. Zůstávat ve společenství: vel-
ká Boží rodina

Mnozí křesťané jsou unaveni, pro-
tože jsou osamělými chodci. Avšak 
Ježíš neposílá do světa žádné sólis-
ty. Nejdříve shromažďuje, potom po-
sílá. A když volá, pak volá nejdříve 
do společenství. Po svém obrácení 
si nemohu vybírat, zda chci žít ve 
společenství křesťanů nebo nechci. 
Kdo přijme Ježíše jako Pána, bude 
včleněn do Těla Kristova. Pak se 
stávám údem Boží rodiny. Bez spo-
lečenství není duchovní růst. Sbor 
je darem i úlohou současně. Není 
místem, kde bychom se dali obslu-
hovat, ale kde sloužíme. 

Církev Kristova je kouskem nebe 
na zemi. Při vší nedokonalosti je zde 
vidět něco z toho, co Bůh s námi za-
mýšlel. Naše vazba s Ježíšem je tím 
zřejmá. Je to milost, že už dnes mů-
žeme prožívat něco z toho, co jed-
nou na věčnosti bude dokončeno.

                                 
Peter Hahne 

                  př. Eva Titěrová 

JAK UNAVENÍ KŘESŤANÉ OŽIJÍ
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Zavri oči a
zabudni na svet,
zabudni
na realitu,
na trápenie,
na samotu,
na ublíženie,
na potupu,
na lesť...
Zavri oči a leť!

Vystri svoje krídla,
pravé a aj ľavé,
nie iba po jednom,
to sa nič nestane,
vystri krídla, 
obe naraz,
rozbehni sa
a leť...

Obklopí ťa 
tichá hudba,
jemná vôňa,
voľnosť nežná
aj sloboda mäkká,
ktorej nikde inde niet.

...a letíš, letíš 
blahom obklopená,
privoláš si túžby
aj krásu snenia.
Je krásne lietať 
v bezváhovom vzduchoprázdne,
kde, hoc nie je vzduch,
predsa vdychuješ čisté
plné dúšky čerstvé,
až do vedomého bezvedomia.

Ako krásne je uletieť 
z tohto trápenia,
prázdnoty a falše,
nelásky a zla,
až také krásne, 

že sa nechce vrátiť späť, 
chce sa ostať 
v magickej krajine
nadzemského snenia.

A predsa...
nám treba žiť ďalej,
vrátiť sa do reality,
do skutočného života.
Prečo?

Lebo v realite sú 
skutoční ľudia,
ktorí ťa potrebujú,
sú príležitosti,
ktoré máš využiť,
sú skutky,
ktoré ti Boh pripravil,
lebo aj Boh zostúpil dolu,
do našej reality
a kvôli nám v nej žil.

Lebo On nám dal krídla,
krídla nádeje a viery,
nadnáša nás povetrím 
svojej lásky,
vdychuje do nás 
svojho Ducha,
aby sme vedeli žiť,
žiť život zmysluplný
v realite našich dní,
v skutočnej plnosti života.

Tak vystri svoje krídla,
krídla nádeje a viery,
vystri krídlaa otvor oči.
Vystri krídla a leť.

„Blahoslavení sú tí, čo počúvajú 
a zachovávajú Božie Slovo!“ (Lk 11, 28)

Na ceste do Švajčiarskeho národného parku je zákruta v tvare S. 
Nazvali ju Pascou na medvede. 3. 7. 1998 sa toto miesto stalo pre 
dvoch šoférov osudným. Obaja išli nepovolenou rýchlosťou. Nezvlá-

dli vozidlá a čelne sa zrazili. Zase sa raz potvrdil nápis na stene horskej 
chaty v tomto priesmyku: „Kto sa ponáhľa, stráca svoj čas.“

V živote sa nám často stáva niečo podobné. Prechádzame ním príliš rých-
lo, žijeme hekticky, a preto prehliadneme príležitosti, keď sme mali dokázať 
lásku alebo načúvať. Alebo si tak dlho ničíme zdravie, až nás dostihne cho-
roba. Ale najhoršie je, keď nemáme čas dať si do poriadku život s Bohom. 
Uplynie čas a môžeme stratiť večnosť. 

Pán Ježiš sa raz opýtal: „Veď čo osoží človeku, ak získa celý svet, ale 
utrpí škodu na duši?“ A kráľ Šalamún došiel pri premýšľaní o človeku k zá-
veru: „Ako vyšiel zo života svojej matky, tak odíde  opäť nahý, ako prišiel, 
a nič neodnesie zo svojej námahy, čo by mohol vziať so sebou. Aj to je tiež 
bolestné zlo, že celkom tak musí odísť, ako prišiel. Aký úžitok má teda z to-
ho, že sa do vetra namáha?“ ( Kaz 5, 14 – 15)

Mali by sme si  urobiť čas načúvať Bohu a poslúchať Ho.
Venujme viac času tomu, čo bude mať cenu vo večnosti.  

B. Graham

Staří lidé by měli každý den přijí-
mat jako Boží dar a Bohu za něj 
denně děkovat. Kromě toho by 

měli zaměřit svou pozornost ještě více 
na věčnost. To radí dvaadevadesátile-
tý americký evangelista Billy Graham. 
„Nebe nám dává naději a umožňuje 
nám nést současná břemena lehčeji“, 
řekl v interview s redaktorem evange-
likálního časopisu Christianity Today.
Graham patří k nejznámějším zvěsto-
vatelům. Podle odhadů kázal dvěstě 
deseti miliónům lidí ve 185 zemích. 
Od smrti své manželky Ruth 14. 6. 
2007 žije v ústraní ve svém domě 
v Montreat (Sev. Carolina). Kromě ji-
ného trpí Parkinsonovou chorobou a 
je odkázán na péči. Nemůže říci, že 
by stáří s jeho chorobami měl v obli-
bě, a ví, že to nebude lepší. Ale při-
jímá to s přesvědčením, že to patří 
k Božímu plánu. 

K tomu cituje Graham verš z Bible 
– 1. Tim. 6, 6: „Zbožnost, která se 
spokojí s tím, co má, je už sama 
velké bohatství.“  Současně by se 
měli křesťané více zaměřit na nebe. 
„Tento svět se všemi bolestmi, sta-
rostmi a břemeny není naše konečná 
vlast. Já vím, že už to nebude dlouho 
trvat a budu tam.“

Když se stanou rodiče 
churavými

Otec tří dcer a dvou synů radí dě-
tem, aby se zaměřily na to, že rodiče 
stárnou a slábnou. Měly by projevit 
trpělivost a pozorně si všímat jejich 
potřeb - a sice také duševních a du-
chovních. Někdy potřebují rodiče jen 
vědět, že jejich děti jsou tu a starají se 
o ně. Za určitých okolností může být 
také nutné odebrat rodičům ve vlast-
ním zájmu klíče od auta, nebo uspo-
řádat jejich finanční záležitosti, nebo 
postarat se o lepší domov, kde mo-
hou mít lepší péči. To může být obtíž-
né. Proto by se měly děti snažit po-
rozumět, co znamená pro stárnoucí 
rodiče přestěhování, které je přemís-
těním do jiného prostředí. Především 
by se měly za své rodiče modlit, aby 
zakoušeli Boží pokoj a potěšení.    

                   Idea 2011, př. E.T. 

VYSTRI KRÍDLA A LEŤ                      V. Bobulová

BILLY GRAHAM 
(92 let) 
radí starým lidem
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Jedného dňa sa myš pozerala cez 
dieru v stene a videla farmárovu 
ženu, ako otvára nejaký balíček. 

Bola veľmi zvedavá, a tak sa pýtala sa-
mej seba: 

„Asi tam bude nejaké jedlo, ktovie, aké.“ 
Odpoveď dostala veľmi skoro. Keď gaz-
diná balíček otvorila, vnútri bola pasca. 
Myš sa hneď rozbehla na dvor a krikom 
všetkých varovala: „V dome je pasca, 
máme tu pascu!“ Sliepka len tak zdvihla 
hlavu, ďalej si hrabkala, kvokala a hovorí 
myši: „Pani Myška, to ma naozaj mrzí, že 
máte taký veľký problém, no ja sa pre to 
znepokojovať vôbec nemusím.“ 

Potom sa myš obrátila na prasiatko 

a vykríkla: „V dome je pasca!“ No odpo-
veď prasaťa bola podobná ako sliepkina: 
„Ach, úbohá pani Myška, škoda, že ja 
v tomto prípade nemôžem urobiť naozaj 
nič. Ale budem sa za vás modliť. Buďte 
opatrná a verte mojim modlitbám.“ Nato 
sa myš obrátila ešte na kravu: „V dome je 
pascal“ Odpoveď kravy bola ako tie pre-
došlé. „To je mi naozaj ľúto, ale pochopte, 
pani Myška, ja predsa pre nejakú pascu 
nemôžem riskovať.“ A tak sklamaná myš 
so sklonenou hlavu odišla domov, aby 
čelila nebezpečenstvu farmárovej pasce 
sama. V tú noc sa v dome ozval zvláštny 
zvuk. Bolo to, ako keby sa niekto chy-
til do pasce. Hneď ráno sa farmárova 
manželka išla pozrieť, čo sa stalo. Bolo 
ešte tma, a tak nevidela, že do pasce 
sa za chvost chytila jedovatá zmija. A tá 
ju uštipla. Farmár svoju manželku hneď 
odviezol do nemocnice a domov sa vrá-

tila s horúčkou. Vedel, že pri horúčke je 
najlepšia slepačia polievka, a tak zobral 
sliepku a zabil ju. Jeho chorú manželku 
prišlo navštíviť veľa priateľov a známych. 
Farmár, aby ich mal čím pohostiť, zabil aj 
prasiatko. Farmárka sa však neuzdravila 
a zomrela. Bolo treba vystrojiť pohreb pre 
mnoho ľudí, a tak farmár nakoniec musel 
zabiť aj kravu, aby mal dostatok mäsa. 

Všetko, čo sa dialo, sledovala cez svo-
ju dieru v stene aj myš a bola pri tom 
veľmi zarmútená. Všetci kráčame po dl-
hej ceste života. Musíme dávať jeden na 
druhého pozor, pretože naše životy na-
vzájom spolu súvisia. Sú poprepletané 
jeden s druhým ako nite. Každý človek 
je práve tou, vďaka ktorej držia spolu 
aj tie ostatné v tapisérii života. Keď je 
niekto v nebezpečenstve, týka sa to nás 
všetkých.  

(Z časopisu Miriam)

Každý človek je nitkou, vďaka 
ktorej držia spolu aj tie ostatné 
v tapisérii života. Keď je niekto 

v nebezpečenstve, týka sa to nás 
všetkých. 

V príbehu o myši, ktorá márne hľadá 
pomoc a podporu ostatných zvierat 
ide o náš postoj k ľuďom, čo sa ocitli 
v ohrození. Môže sa nám zdať, že sa 
nás ich situácia priamo nedotýka – nie 
sú to naši priatelia, nie sú nám blízki, a 
ak ich ohrozuje chudoba, hlad, AIDS či 
zemetrasenia, sú od nás veľmi ďaleko, 
a tak nie je žiadny dôvod, aby sme sa 
kvôli tomu vzrušovali alebo niečo urobili. 
Máme predsa dosť vlastných problémov, 
dosť vlastnej kriminality, bezdomovcov, 
nečestných politikov, korupcie a trápe-
nia. Hlavnou myšlienkou, ktorá viedla 
k vzniku Svetového dňa modlitieb v ro-
ku 1877, bola túžba poskytnúť pomoc 
– modlitebnú i materiálnu – chudobným 
prisťahovalcom z Európy. Z malého 
amerického zboru sa táto myšlienka 
postupne rozšírila do ostatných krajín 
a cirkví. Dnes sa Svetový deň modlitieb 
slávi v stosedemdesiatich krajinách.

A tak v jeden deň v roku sa ve-
riace ženy i muži na celom svete 
– od Vianočných ostrovov, Európy až 
po Aljašku a Západnú Samou modlia 
za jednu krajinu, a nie sú to iba členo-
via jednej cirkvi, ale katolíci spoločne 
s evanjelikmi, metodistami, baptistami 
a ďalšími – je to úžasná predstava. 

A predsa túto jedinečnú možnosť 
nevyužívame všetci a pri pohľade na 
mnohé prázdne miesta v nádhernej 
Katedrále sv. Martina či útulnej modli-
tebni Cirkvi bratskej osvetlenej svetlom 
sviec a vyzdobenej orchideami som 
rozmýšľala nad dôvodmi.

Možno práve tie dva prívlastky, sve-
tový a navyše ekumenický, ktoré by 
z tohto dňa mali urobiť jedinečný, neza-
budnuteľný deň, sú na vine? Svetových 

dní máme totiž veľa, možno až priveľa 
– slávime svetový deň vody, svetový deň 
sexu, svetový deň mokradí, svetový deň 
sprievodcov -  je to devalvácia svetovos-
ti, veď každý deň je „svetový“. Navyše 
nás môže miasť, že je tu ešte ďalší sve-
tový deň modlitieb, ktorí pripravujú bap-
tistické ženy.

Žeby niekomu prekážalo, že je eku-
menický? Pre mňa má toto slovo  mi-
moriadne pozitívny význam a napĺňa 
ma vďačnosťou a radosťou. Cirkvi totiž 
nespolupracovali vždy tak ako dnes. 
Náboženské vojny patria síce už minu-
losti, nie je to však tak dávno, čo sa od 
mojej svokry odvrátila celá jej katolícka 
rodina, lebo sa stala baptistkou...  Isteže, 
jedným aspektom ekumenických bo-
hoslužieb je, že sa konajú v inom ako 
zvyčajnom čase, a mávajú inú formu, 
než na akú sme zvyknutí. Čítaná liturgia 
nám môže prekážať. Navyše si môže-
me myslieť, že naša účasť na takýchto 
podujatiach vôbec nehrá úlohu, veď 
by tam malo byť dosť veriacich z iných 
cirkví. Možno  si niekto myslí, že svetový 
deň modlitieb je iba záležitosťou sestier, 
žien. Iniciatíva predsa vyšla z ich radov, 
ženy tieto bohoslužby pripravujú, a to je 
naozaj pravda. Pripravujú ich však pre 
všetkých, i pre mužov, i pre mládež. 

Aj budúci rok budeme mať Svetový 
deň modlitieb. Tentoraz sa budeme 
modliť za Malajziu. Že je Malajzia od nás 
ďaleko a vôbec nás nezaujíma, s aký-
mi problémami tam kresťania zápasia? 
Nechcete si ešte raz prečítať bájku 
o myši a pasci? 

Aj budúci rok v marci, keď sa budete 
rozhodovať, či sa zúčastníte na ekume-
nickom svetovom dni modlitieb v Chrá-
me reformovanej cirkvi, bude na jednej 
miske váh vaša preťaženosť, únava, 
hrozba syndrómu vyhoretosti, a na dru-
hej miske tá neopakovateľná, nádherná 
príležitosť spojiť sa v modlitbách s ve-
riacimi ženami a mužmi na celom svete, 
a chváliť Boha, ďakovať Mu a prosiť za 
potreby vzdialenej krajiny no i za potre-
by vlastného zboru a vlastnej duše. Tak 
sa stanete súčasťou požehnania, ktoré 
nám Boh prisľubuje.                            JC

Poďakovanie

Vyjadrujem úprimnú a hlbokú 
vďaku všetkým, ktorí sa 
zúčastnili na rozlúčkovej 

slávnosti s mojím drahým 
manželom Vladimírom Dvořákom. 
V publikácii Hľadajte najprv 
Božie kráľovstvo, ktorá vznikala 
už po jeho mozgovej príhode 
roku 2009, má posledná kapitola 
názov: „Zratúvanie Božích 
dobrodení“. Tých dobrodení 
sme spolu s mojím drahým 
manželom dostali od nášho Pána 
a Spasiteľa toľko, že sa zrátať 
nedajú. V závere tejto kapitoly sú 
však aj odpovede na otázku, 
po čom manžel túžil. 

Tou prvou túžbou bolo, aby 
naša Bratská jednota baptistov  
naozaj zostala  JEDNOTOU 
aj po rozdelení bývalej ČSR 
a aby sa konali česko-slovenské 
konferencie, podobne ako sa 
konajú konferencie sestier.  
Táto túžba sa mu splnila už pri 
jeho rozlúčke. Veď to nebol 
„pohreb“, ale „slávnostná 
konferencia“  bratov a sestier, 
ktorí prišli na ňu z celej našej 
bývalej ČSR: od Prahy, Vsetína 
až po Levice či Košice.

A splnila sa mu aj túžba, 
aby nezanikali naše spevokoly.  
Veď zaspievanie jeho vlastných 
prekrásnych skladieb nielen 
nadchlo, ale aj potešilo dušu 
všetkých prítomných.
A vari to najdôležitejšie: 
Rozlúčka s Vladimírom Dvořákom 
bola aj veľmi pôsobivou 
evanjelizáciou, na ktorú prišli jeho 
neobrátení známi, ošetrovatelia 
a bývalí kolegovia.

Ešte raz úprimná vďaka.

Ružena Dvořáková

BÁJKA O MYŠI 
A PASCI 

Krátke zamyslenie nad svetovým dňom modlitieb
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„Veď pre mňa žiť je Kristus 
a zomrieť zisk.“ 

(Filip. 1, 21)

Dňa 26. februára, zavčasu ráno, 
povolal k sebe Pán života i smrti 
nášho milého brata a vzácneho 

človeka – Júliusa Čišku. Doprial mu 
dožiť sa viac ako 86 rokov požehnané-
ho života.

Narodil sa 6. 10. 1924 v Prešove, 
rodičom Alexandrovi a Amálii, rode-
nej Tomašekovej. Vyrastal v prostredí, 
ktoré výrazným spôsobom, hlavne zo 
strany mamičky, vplývalo na tvorbu 

„systému hodnôt“ už od útleho veku 
a zásadne poznamenalo jeho ne-
skoršie vzťahy k ľuďom a Bohu. Jeho 
starý otec založil zbor Českobratskej 
cirkvi v Prešove. Tam chodieval aj on. 
Od svojej mladosti rozmýšľal o živote 
a smerovaní človeka, o zmysle života. 
Postupne vyzrieval k odhodlaniu úplne 
odovzdať svoj život Pánu Ježišovi ako 
svojmu osobnému Spasiteľovi. Neskôr 
tak aj  urobil a nikdy toto rozhodnutie 
neoľutoval.

V Poprade v roku 1944 ukončil ma-
turitou Obchodnú akadémiu. Po matu-
rite sa neskôr zapísal na Vysokú školu 
ekonomickú v Bratislave. Školu nedo-
končil, nemohol... Po absolvovaní štvr-
tého ročníka ho vylúčili zo štúdií z po-
litických dôvodov. Nastúpil preto do 
zamestnania v Tatrabanke v Poprade. 
Od roku 1948 až do  roku 1984, keď 
odišiel do penzie, pracoval v Pivovare 
Poprad. 

V roku 1948 sa oženil s Annou On-
dřichovou. Mali spolu dve dcéry, Dag-
mar a Rút. Deti vychovali, ako najlep-
šie mohli a vedeli. Poskytli im „teplo 
domova“, zabezpečili vzdelanie  a od 
detstva ich viedli k Bohu. Manželka 
Anička zomrela po 30-ročnom manžel-
stve, prežitom v pokoji, láske a porozu-
mení.

V roku 1980 sa oženil po druhýkrát 
s Ing. Kvetkou Kadlečíkovou. Prežili 
spolu viac ako 30  nádherných rokov. 
V závere života sa o neho dennodenne 
príkladne starala a doopatrovala ho až 
do chvíle, kým si ho neodvolal k sebe 
Boh.

Bohu podriadil celý svoj život, o ňom 
hovoril a pre neho žil. Zanechal dlhú 
a nezmazateľnú stopu v cirkvi i na 
verejnosti. V popradskom zbore BJB 
dlho a až do vysokého veku pracoval 
rozmanitým spôsobom. Slúžieval slo-
vom a určitý čas zastával aj funkciu 
staršieho zboru, prekladal zahranič-
ných hostí pri návšteve nášho zbo-
ru. Dvere do vlastného bytu otvárala 
rodina Čiškovcov všetkým, ktorí o to 
mali záujem, no v prevažnej miere tak 
robila z vlastnej aktivity. S láskou a prí-
slovečnou pohostinnosťou prijímali 
všetkých, aj ľudí zo zahraničia. Známe 
boli u nich i hromadné návštevy bratov 
a sestier a najmä stretnutia mladých. 

Bol „dušou“ týchto akcií. Pamätníci do-
teraz spomínajú na pokojnú a príjem-
nú, Božou láskou presiaknutú atmosfé-
ru pokoja a porozumenia, ktorú mohli 
pocítiť bezprostredne po prekročení 
prahu domácnosti. Dalo sa tam vyliať 
srdce, otvoriť dušu, modliť, alebo len 

„nasávať“ lásku a dobro... Za bývalých 
čias bol často práve preto sledovaný 
a vypočúvaný štátnou bezpečnosťou. 
Nebál sa a neskrýval, „neprevrátil ka-
bát“, za svoje presvedčenie sa nikdy 
nehanbil. Všetkým, ktorí ho sledovali 
a vypočúvali, bezvýhradne odpustil.

Július, alebo „Ďusko“, ako ho veľa 
ľudí,  i tých oveľa mladších, familiárne 
oslovovalo, žil pestrým, mimoriadne 
činorodým životom. Mal širokospek-
trálny záujem o veci okolo seba, o ľu-
dí – bez ohľadu na vek, spoločenské 
postavenie, sociálne zaradenie či ná-
boženstvo, o udalosti mimoriadne i tie 
najvšednejšie. Veľa sa pýtal, ale to len 
preto, že chcel všetko vidieť v čo naj-
širších súvislostiach.  Už počas štúdií 
na Vysokej škole v Bratislave vlastnil 
novinársky preukaz. Veľa počúval, čítal, 
písal, zostavoval rôzne prehľady, dlhé 
roky si viedol  osobné záznamy. Jed-
noducho – „novinárska duša“. Nemým 
svedkom sú plné police  – od kníh, ča-
sopisov až po produkty modernej doby.  
Široký prehľad mu umožňovala aj jeho 
jazyková vybavenosť. Aktívne prekla-
dal a tlmočil v jazykoch – nemeckom, 
maďarskom a anglickom. Je autorom 
príležitostných publikácií zameraných 
na propagáciu športu (najmä poprad-
ského hokeja) a telovýchovy v meste 
a regióne, pivovarníctva a pivovaru 
v Poprade,  tiež viacjazyčných propa-
gačných materiálov tatranských a pod-
tatranských hotelov a rekreačných 
zariadení. Osobitnou kapitolou jeho 
života bol šport. Bol jeho neúnavným 
propagátorom  – učaroval mu poprad-
ský hokej,  istú dobu bol aj hokejovým 
rozhodcom. Za tieto aktivity bol mno-
hokrát ocenený čestnými uznaniami 
a diplomami regionálnych, sloven-
ských i československých telovýchov-
ných orgánov. Dlhé roky sa venoval aj 
súťažiam v automobilovej rally. V „Rally 
Tatry“, ktorá mala aj status európskeho 
podujatia, bol v organizačnom štábe 
sekretárom a tlmočníkom, ale i propa-

gátorom krás „kraja pod Tatrami“. Ne-
skôr sa stal  turistickým sprievodcom 
pre nemeckých, maďarských a anglic-
kých návštevníkov nášho prekrásneho 
regiónu. Dlhodobo učil nemčinu  na 
Jazykovej škole v Poprade.

Bol nesmierne príjemným a kultivo-
vaným človekom, dobrým spoloční-
kom, pričom svoj názor nezamlčal a 
pravda neutrpela... Všade, kde sa na-
chádzal, vyžaroval do prostredia pokoj 
a harmóniu. Aj konflikty vedel takmer 
vždy zvládať  s potrebným nadhľadom 
a bez viditeľných negatívnych emócií. 

V roku 2004 mali spolu s manželkou 
Kvetkou vážnu dopravnú nehodu. Od 
tých čias sme mohli sledovať postup-
ný „odchod zo scény“ milého brata. 
Aj po nezavinenej havárii  a s trvalými 
zdravotnými následkami neprestával 
dobrorečiť Bohu slovami žalmistu (Ž 
71, 5): „Lebo Ty si mi nádejou, Pane, 
Hospodine, Tebe dôverujem od svojej 
mladosti.“

Takto teda žil. Nie všetko o ňom vie-
me, ale to nie je podstatné.  Všetko 
ostatné vie Boh. Rozlúčili sme sa s ním 
v nádeji, že sa s ním raz stretneme.

Na pohrebnej pobožnosti, ktorú vie-
dol kazateľ popradského zboru Mgr. 
Ľubomír Pál a ktorá sa konala na  cin-
toríne v Poprade-Veľkej dňa 2. marca 
2011, zaznelo jasné evanjelium Kris-
tovo. Stovky zúčastnených počuli, že 
život sa smrťou nekončí...

Prišla sa s ním rozlúčiť bohato 
rozvetvená rodina, žijúca ďalej cez 
deti Dagmar a Rút (vrátane ôsmych 
pravnúčat, žijúcich roztrúsene s rodič-
mi po Slovensku, Európe i Amerike) 
a príbuzných. Rozlúčili sa s ním suse-
dia, priatelia, známi, bývalí kolegovia a  
občania mesta Poprad. Posledné „do 
videnia“ prišli povedať najmä bratia a 
sestry z cirkevného zboru BJB v Po-
prade a okolí, ale aj z rôznych kútov 
našej vlasti. 

Jeho virtuálna a naša reálna vďa-
ka za skvelú opateru v posledných 
dňoch patrí manželke Kvetke, ale aj 
dcére Rút, ktorá pravidelne asistovala 
pri opatere milovaného otecka a bola 
vždy naporúdzi, keď bolo potrebné 
čokoľvek zariadiť. Bola zároveň mo-
rálnou a duchovnou podporou svojej 

„druhej mamy“. Vďaka patrí aj sestrič-
kám a opatrovateľkám z firmy ADOS 
Poprad a lekárom a personálu nemoc-
nice v Poprade. Zvláštne poďakovanie 
patrí všetkým tým, ktorí mu poskytovali 
duchovnú podporu a útechu a vysiela-
li za neho modlitby k Všemohúcemu 
Bohu.

Kedysi dávno Július Čiško napísal 
svoje krédo a ním sa teraz s nami lúči:

„Všetko mi vyrvali –  vavrín aj ruže. 
Jednu vec však odnesiem si až pred 
Boží trón. A keď sa raz postavím 
pred Božou velebou, On bude vedieť 
všetko. Smelo chcem pred ním stáť, 
stáť bez poškvrny. Tá vec je môj „čis-
tý štít“!

Takto si nás, pre seba samého, chce 
pripraviť náš Pán. Kiež sa mu dobro-
voľne a bezvýhradne odovzdáme i my.

   DR

Július Čiško  
(1924 – 2011)
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Proč jste si pro konferenci zvolili 
téma „Jsme světlem světa“? 

Na konference se vždy snažíme vybrat 
taková témata, která by sestry povzbuzo-
vala a obohacovala .Za to se  ve výbo-
ru sester modlíme. Letošní téma „Jsme 
světlem světa!?“jsme zvolily po společ-
ných modlitbách, které trvaly delší čas. 
Tuto úlohu světla nám svěřil náš Pán (viz 
Matouš 5, 14-16). Pokud je Pán Ježíš v 
našem životě na prvním místě, plníme 
tento svěřený úkol a jsme světlem neza-
krytým, které svítí ve tmě světa a neosle-
puje. Není to tedy světlo „reklamní nebo 
světlo novoročních světlic či světlo re-

flektorů aut...“ Pán Ježíš  nám ukazoval, 
že naše světlo je slabé a že jsme našemu 
okolí hodně dlužni. A to hlavně v oblasti 
praktické pomoci lidem. Těžko řekneme 
hladovějícímu člověku, že je nám to líto, 
ale přitom mu nepodáme ani kus chleba 
a jdeme si dál svou cestou. Citlivě reago-
vat na potřeby lidí kolem nás je účinné 
svědectví o Boží lásce, které oslavuje na-
šeho  nebeského Otce.K tomuto tématu 
je zaměřena celá konference.

Přijedou taky zahraniční hosté? 
Na konferenci jsme pozvaly dvě sestry 

z Izraele, které budou sloužit Božím slo-
vem. Jsou to spisovatelka sestra Krista 
Gerloffová a manželka místního kazatele. 
Obě by se s námi měly podělit o tom, jak 
v Izraeli „svítí křesťané“ a jaké by měly být 
motivy naší služby druhým. Jako hosté 
jsou pozvané i sestry z Anglie, Polska a 
Srbska, které odevzdají jen pozdravy.

Jaká bude kapacita pro účastníky v 
prostorech konference? 

Konference bude probíhat v prosto-
rách Červeného kostela v Jiráskových 
sadech, Žižkova 3. Pro účastníky konfe-
rence je zabezpečena kapacita asi 300 
lidí. Sestry z litoměřického sboru se na 
nás těší. Přihlášky je potřeba poslat nej-
později do 3.dubna 2011. Prosím také o 
modlitební podporu přípravy a průběhu 
konference, aby byla pro nás požehná-
ním a přinesla nám nové podněty a sílu 
pro naši službu potřebným lidem. Těším 
se na setkání v Litoměřicích.

Přihlášky a informace: 
Alena Tolmanová, Finské domky 

380, 411 55 Terezín
tel. 416782603 (pouze večer),   

mobil 606590295
e-mai: atolmanová@seznam.cz

Za výbor sester BJB ČR a SR 
Marie Smilková

Program sesterské konference 
29. 4. - 1. 5. 2011 v Litoměřicích:

Pátek:  
15.00  – pracovní setkání starého 
a nového výboru
18.00 –  19.30 - prezentace Biblické 
jednoty a konference EBWU v Budapešti
Sobota: 
9.00 – 11.45 – modlitby, pozdravy 
kazatele, zástupců BJB ČR a SR a hostů
rozloučení se starým výborem, 
představení nového výboru
J. Kolaříková – Služme v lásce našim 
bližním (1Jan 3,17-18) 
skupina Polarisky, svědectví                           
14.30 – 16.30 – K. Gerloffová – Motivy 
naší služby (Mt  5,14-16, Mt 9,13)  
19.00 – 21.00 – hudební skupina 
CARPE VIAM, skupina Martina Grindlera 
blok svědectví
Neděle:   
9.00 – 11.30 L. Englerová – Ukládejme 
si svůj poklad v nebi (Mt 6, 19-21)
hudební skupina CARPE VIAM, 
Polarisky, shrnutí a závěr konference   

Jsme světlem světa?
Sesterská 
konference 
v Litoměřicích 29. 4. - 1. 5. 2011

5 rokov Seniorklubu

Máme ich v našej milej jednote nemálo, na stovky. Ale len malý zlomok, 
vraj priemerne 25 duší (a tiel) využíva výhody požehnaného „senior klu-
bu“ v Bratislave. Medzi nimi aj ja s mojou milou polovičkou, aj keď nie 

pravidelne, hádam len spolovice. Ale aj to je požehnané. Lebo na ich stretnu-
tiach sa osviežujeme duchovne aj telesne. Aj mi pripomínajú, že už máme dávno 
po osemnástke obidvaja (najvyšší čas si to uvedomiť takto po osemdesiatke!).

Ale k veci a vážne. Požehnaný užší kolektív seniorov a ešte neseniorov sa 
rozhodol rozhýbať tento klub, a to sa mu aj podarilo. Veď už je to päť rokov, 
čo sa tam schádzame zo sedem-osemkrát do roka. Môžem povedať, že klub 
nielen spestruje, ale aj obohacuje náš život v tejto konečnej fáze. Ani neviem, 
čo mám vyššie ohodnotiť – vari ochotu a lásku iniciátorov. S nemalými obeťami 
zrealizovali túto myšlienku. Teda, že v posledný štvrtok mesiaca sa v miestnosti 
ústredia BJB na Súľovskej zhromaždia biele hlavy. Už samotné zhromaždenie, 
stretnutie seniorov z piatich zborov západnej oblasti je veľké plus – teda, že sa 
vidíme, pozrieme si do očí, potrasieme si rukou, pozdravíme sa („Hej, ty ešte ži-
ješ?“ alebo: „Vyzeráš ohromne!“ a podobné výkriky). To všetko spestruje našu 
starobu a duchovne nás obohacuje.

No to nie je všetko. Ako starci a starenky si radi spomenieme na zašlé časy, 
keď sme ešte boli aktívni v tej ktorej oblasti. Radi vidíme milé tváre, aj keď už za 
starou fasádou. To predsa nevadí! 

Najviac si oceňujem pripravené prednášky z najrôznejších oblastí života. Na 
témy, ktoré nás môžu (alebo aspoň by mali) zaujímať. O pozemskom Izraeli, aj 
o nebeskom Jeruzaleme, na ktorý sa tešíme. Témy o zdraví (ach, to naše „zdra-
vie“!),  prednášky o Biblii, o večnosti a pod. Pritom nás väčšinou brat Milko Kráľ 
pobaví (poviem krajšie: ušľachtilo zamestná) premietanými obrázkami (zatiaľ 
o pozemskom Izraeli, v budúcnosti možno aj o nebeskom Jeruzaleme). Pritom 
si zaspievame a (radi) pritom zabúdame na svoje menšie i väčšie bolesti a trá-
penia. Už to je ohromné – a ešte to zďaleka nie je všetko. Máme príležitosť si aj 
voľne pohovoriť, vítať sa, objať sa a vzájomne sa uisťovať, že sa máme radi. 

Je to láska v praxi, ktorú organizuje najmä naša stále mladá sestra Janka 
Makovíniová za výdatnej  pomoci sestry Gubovej, Píšovej, manželov Kremských 
a viacerých ďalších. Nech mi odpustia, že tu každého nevymenujem a náležito 

neocením. Verím, že sa tešia na oce-
nenie tam hore v nebi, u spravodlivého 
Sudcu, ktorému neujde ani kúsok poda-
ného chleba v mene Kristovom. Lebo čo 
mám skrývať, v živote sa nám ušlo nie-
len pekného ocenenia, ale aj rôznych 
štuchancov, bolestí a trápenia.  Na tých 
štvrtkoch na to všetko pekne pozabúda-
me a ideme osviežení ďalej do života.

Mal by som toho ešte veľa čo pospo-
mínať, ale radšej končím so srdečným 
želaním: 

„Pán Vás požehnaj a nech Vám, ktorí 
ste to zorganizovali a uskutočnili, bo-
hato odplatí za Vašu lásku, dokázanú 
k nám v praxi!  

P. Kondač
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Přípravy veřejného čtení Bible, plánované i na le-
tošní Velikonoce, jsou v plném proudu! 

Právě v těchto dnech si mezi sebou začínáme 
přeposílat emaily s výzvou k zapojení našich měst. Celo-
národní čtení Bible je jedna z největších ekumenických 
akcí v roce. Rok co rok získává nové příznivce. Cílem 
NENÍ uspořádat jen další velikonoční akci či program, 
ale upozornit co nejvíce našich spoluobčanů na Bibli 
a její nadčasové poselství. Čtení je naopak nesmírně 
mediálně přitažlivé a podle zkušeností z loňského roku 
je i vřele přijímáno lidmi v našich městech. Nespornou 
výhodou je jeho finanční nenáročnost. 

Organizátoři třetího ročníku pevně věří, že k letošnímu 
ročníku se přihlásí další nová města.  V roce 2009 se 
Bible veřejně četla v  83 městech, o rok později v 98 
městech a obcích. K projektu se připojila také Národní 
knihovna a více než třicet veřejných knihoven po celé 
ČR včetně Městské knihovny Praha.  

Vyvrcholením pražského čtení byl slavnostní večer s 
názvem „Kniha knih v Knihovně“, který se konal ve Vel-
kém sále Městské knihovny na Mariánském náměstí v 
Praze 1. 

Shromáždění moderoval ekonom Tomáš Sedláček, 
s úvodním slovem vystoupili Leo Pavlát a Joel Ruml a 
poté následovalo scénické čtení velikonočních biblic-

kých textů v podání Josefa Somra a dalších českých 
herců s živým hudebním doprovodem. 

Letošní ročník veřejného čtení je naplánován na 
velikonoční týden mezi 18. - 24. dubnem 2011. Celou 
Bibli lze přečíst v počtu sedmi lidí cca za tři dny a tři 
noci. Doporučujeme začít v pátek odpoledne. Naopak 
je tomu ve velkých městech, jejichž obyvatelé tráví Veli-
konoce na venkově. Určitě raději využijte celý pracovní 
týden před svátky. 

Mediálním partnerem v roce 2011 je opět Český roz-
hlas 6, internetový portál Křesťan DNES, Křesťanská 
misijní společnost a časopis Život víry. Usilujeme o opě-
tovné získání záštity Ministra kultury a Národní knihov-
ny, se kterou i letos spolupracujeme. 

Více na našich stránkách http://cteni.bible21.cz . 

Pronásledování 
křesťanů 
pokračuje
Egypt: 
hledal znamení kříže a střílel

Atentáty na křesťany, krvavé střety 
s muslimy a zatýkání pro víru v Ježíše 
probíhá ve více zemích. Po sebevra-
žedném pumovém atentátu, kdy bylo 
usmrceno 23 lidí a téměř 100 dalších 
zraněno před koptickým ortodoxním 
kostelem v severoegyptské Alexan-
drii, byl další koptický křesťan zastře-

len kvůli své víře. Pět dalších bylo 
těžce zraněno. Krvavý čin se stal ve 
vlaku v provincii Minya, asi 250 km 
jižně od Káhiry. Dle očitých svědků 
nastoupil pachatel – policista mimo 
službu do vlaku a procházel vagony. 
Přitom se díval, kde by našel vyteto-
vaný kříž, který mnozí kopticko-orto-
doxní křesťané mají na zápěstí. Cito-
val přitom muslimské modlitby a vo-
lal: „Allah je veliký!“ Potom vypálil na 
71letého Fathy Ghattase. Jeho žena 
spolu s dalšími čtyřmi koptickými 
křesťany byla těžce zraněna. Cestu-
jící pak přemohli zabíjejícího střelce 
a předali ho policii.

Podle Idea Spektrum E.T.

Zatýkání křesťanů v Iránu 
odsouzeno

Proti zatýkání křesťanů v Iránu 
protestoval ředitel komise pro ná-
boženskou svobodu Světové evan-
gelické aliance Godfray Yogarajah 
ze Srí Lanky. 

Od Vánoc vnikají iránští policisté 
do domů křesťanů, kteří opustili is-
lámské náboženství. 

Nejméně padesát jich zatkli a vy-
slýchali. 

V Iránu platí trest smrti pro muže, 
kteří odpadnou od islámu nebo jsou 
aktivní v neislámské misii.

  Podle Idea Spektrum E.T.

Nejméně 10 lidí zahynulo, přibližně 
2 000 domů bylo vypáleno a odha-
dem 50 000 lidí zůstalo bez domova 
následkem bojů mezi dvěma kmeny v 
severovýchodních indických státech 
Assam a Meghalaya. Baptisté mobi-
lizují své zdroje, aby mohli pomoci li-
dem bez domova a jinak boji postiže-
ným. Vřavy mezi kmeny Garo a Rabha 
začaly 1. ledna. Údajným důvodem 
byl útok na baptistického garoiského 
kazatele v Meghalaye, který se vracel 
z rodinné svatby 22. prosince. „Mno-
ho vesnic bylo vypáleno a lidé zůstali 
bez domova,“ podává zprávu Wanne 
Garrey z Garoiské baptistické kon-

vence. Dále řekla: „Církevní vedoucí 
se snaží ze všech sil situaci zklidnit.“ 
Incidenty se udály v regionech 
East Garo Hills státu Meghalaya a 
v oblasti Goalpara v Assamu, které 
spolu sousedí. V celém regionu je 
velká baptistická populace. Většina 
severovýchodní Indie, včetně států 
Nagaland, Mizoram a Manipur, má 
velký počet baptistických křesťanů.  
 „Gaoiská baptistická konvence zača-
la s humanitární pomocí,“ řekla Garre-
yová. „Je to smutné, mnoho lidí stále 
zůstává v provizorních uprchlických tá-
borech v žalostných podmínkách, za-
tímco jiní se vracejí domů. Proces ho-

jení zabere ještě hodně času, protože 
někteří z nich ztratili veškerý majetek.“  
  V oblasti byl na několik dní vyhlášen 
zákaz vycházení. 

Ten už je nyní zrušen, ale platí zákaz 
shromažďování více než pěti osob.  
 Vládní úředník Shambu Singh pro-
hlásil: „Boje mezi těmito dvěma kme-
ny byly velmi dobře naplánovány a 
může za nimi stát nějaká organizace.“  
   Z osob, pocházejících ze zasaže-
ných oblastí, byly sestaveny dvě mí-
rové komise. 

V komisích jsou zástupci stá-
tu, náboženští vedoucí a zástupci 
lidu z obou znesvářených kmenů.  

                  Podle Idea Spektrum E.T.

Útok na baptistického kazatele vede k nepokojům 

Celonárodní čtení            

Bible
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Předsedkyně Evropského od-
boru sester v r. 1987 – 1992 
a dřívější místopředsedkyně 

Odboru sester Světového svazu 
baptistů Julia Gerö zemřela v říjnu 
2010 v Maďarsku ve věku 83 let.

V roce 1950 se provdala za bap-
tistického pastora Sandora Gerö. 
V dalších letech se aktivně účast-
nila duchovní práce a později jako 
vedoucí sesterského odboru v Ma-
ďarsku byla účastnicí různých seji-
tí a konferencí v Evropě. 

V r. 1982 byla jmenována členkou 
Evropského odboru sester a stala 
se jeho první předsedkyní z komu-
nistického bloku národů po svém 
zvolení v r. 1987. 

Během svého předsednictví byla 
značnou pomocí při organizování 
sesterských odborů v Sovětském 
svazu, Bulharsku a mezi maďar-
skými ženami v Transylvanii v Ru-
munsku. V r. 1981 ji předešel do 
Boží slávy její manžel.

Sestra Julia Gerö nám byla velmi 
blízká svou srdečností, upřímným 
hřejivým zájmem a nadšením pro 
sesterskou práci. 

Při konferenci v Bratislavě v r. 
1989 nás seznámila se zkuše-
nostmi ze svého života, s prací 
Evropského odboru sester a ses-
terského odboru v Maďarsku. 

Tehdy nám také posloužila pů-
sobivým a zasvěceným referátem 
k tématu konference: „Naše služ-
ba nejmenším“. Sestra navštívila 
několik našich sborů.

 Vděčně vzpomínáme!

Když vězňové sáhnou po mo-
bilu

Obvykle je vězňům zakázán jaký-
koli telefonní styk z cely. Pašované 
mobily jsou ihned zkonfiskovány. 
Důvod: vězňové ve vazbě by mohli 
ovlivnit svědky. Proto byla pastýřská 
služba telefonem pokládána za ne-
možnou. V Dolním Sasku by tomu 
mělo být jinak. Ministr spravedlnosti 
Bernd Bosmann doufá, že duchovní 
služba telefonem by mohla zmenšit 
vysoký počet sebevražd ve věznicích. 
V pilotním projektu je vězňům ve vy-
šetřovací vazbě v Hannoveru umož-
něno v prvních čtrnácti dnech zavolat 
v noci ve své vazební cele duchovní-
ho.

Muslimové hovoří s farářem
Podle Bosmannových slov pomá-

há mnohým vězňům setkání s du-
chovním, který na ně nehledí v prvé 
řadě jako na pachatele trestných činů, 
ale jako na ty, které Bůh miluje i přes 
všechna jejich pochybení. Vězeňští 
duchovní by mohli těmto lidem po-
moci k přehodnocení dosavadního 
života a k rozvinutí perspektiv pro bu-
doucnost. 

To značně přispívá k resocializaci 
- k opětovnému začlenění se do spo-
lečnosti. V mnohých věznicích využí-
vají také muslimové nabídku křesťan-
ské duchovní péče. Ale do věznic při-
cházejí také islámští duchovní. Dolní 
Sasko vydává ročně víc než 1,9 mil. 
euro na vězeňskou duchovní službu.

                   
Antikrist působí všude

Franklin Graham: „Jméno Ježíše 
Krista je v USA stále víc potlačováno. 
Antikristův duch je všude.“ Těmito 
slovy upozornil americký evangelista 
Franklin Graham evangelikální stu-
denty teologie na odpor, s kterým se 
dle jeho názoru budou setkávat ve 
službě jako pastoři, misionáři a evan-
gelisté. 

Franklin Graham je předsedou 
Společnosti Billy Grahama a evange-
likální pomocné akce „Samaritánova 
peněženka“. Dle jeho slov je jméno 
Ježíše Krista v rostoucí míře z ve-
řejného života v USA vytlačováno. 
Podléháme rychle vlivu světa. Je 
sice možné se veřejně modlit k 
„jednomu Bohu“ nebo k Budhovi či 
Mohamedovi, ale ne k Ježíši Kristu. 
Graham se kriticky zmínil o tom, jak 
při smuteční bohoslužbě za oběti 
atentátu v Arizoně 8. ledna jeden 
indián zvolal: „Otče Nebe a Matko 
země.“ Graham apeloval na studen-
ty, aby také při pomocných akcích 
dávali přednost zvěstování křesťan-
ského poselství: „Nezáleží na tom, 
kolik dobrého děláte – když nepři-
pravíte lidi nato, že budou stát před 
věčným Bohem, promarnili jste svůj 
život.“

JULIA GERÖ Vyhlášení sbírky 
pro Japonsko      

Výkonný výbor vyhlašuje sbírku 
na pomoc katastrofou postiže-
nému Japonsku. 

VV současně zašle BWA před-
běžnou pomoc ve výši 300 tisíc Kč. 
Bude-li výtěžek sbírky vyšší, bu-
dou na pomoc Japonsku zaslány 
všechny vybrané prostředky.

Sbírka bude trvat do 30. dubna 
2011. 

Výtěžek sbírky zasílejte pod va-
riabilním symbolem číslo sboru + 
911857 na číslo účtu: 

63 11 23 09/0800 
Jednotlivci mohou zasílat své 

dary pod variabilním symbolem 
911857 na stejné číslo účtu.

Děkujeme za Vaši pomoc.
Zároveň prosíme o modlitby za 

lidi postižené touto nebývalou tra-
gédií.

S bratrským pozdravem
               Luděk Šíp, tajemník VV

Baptističtí záchranáři míří 
do Japonska postiženého 
zemětřesením a tsunami

Tajemník BWA, Neville Callam, vyjá-
dřil svou podporu a účast v dopisech, 
které zaslal členským Jednotám BWA 
ve východoasijských zemích. 

Vyjádřil v nich zájem o tamní obyvate-
le a informoval baptisty v těchto zemích, 
že BWA bude na toto neštěstí příslušně 
reagovat.

Záchranný tým BWA Rescue24, který 
se skládá z lidí z Maďarska, Singapuru 
a Spojených států, nyní míří do zasa-
žené oblasti, aby se připojil k místním 
baptistům a jejich záchranářům. 

BWA byla informována, že v Japonské 
baptistické konvenci právě probí-
hal seminář, když přišlo zemětřesení. 
„Skupina právě ukončovala shromáž-
dění, když se projevily první otřesy ze-
mětřesení,“ hlásila z Japonska Claudia 
Sherer. „Většina přítomných lidí nebyla 
schopna odjet domů, protože veřej-
ná doprava v oblasti už nefungovala, 
takže strávili noc v budově konvence – 
v bezpečí, suchu a teple.“

Zemětřesení o síle 8,9 stupňů udeřilo 
v západním Pacifiku, asi 130 kilometrů 
(81 mil) východně od města Sandai, 
uprostřed odpoledne 11. března.

Zemětřesení vyvolalo vlnu tsunami 
do výšky až 10 metrů (33 stop), která 
na své cestě do vnitrozemí smetla auta 
a zaplavila budovy. V Japonsku jsou 
4 členové BWA: Japonská baptistic-
ká konference, Japonská baptistická 
konvence, Japonská baptistická jed-
nota a Okinawská baptistická konven-
ce, s celkovým počtem členů více než 
42 000 ve více než 450 sborech.
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Porozumění prorocké 
důležitosti knihy Genesis

13.–15. května 2011
Konference na téma Proroctví v Bibli

B O Ž Í  V Ě Č N Ý  P L Á N  Z J E V E N Ý  V  B I B L I C K É M  P R O R O C T V Í

Brian Gemmell je britský teolog, který se zabývá výkladem 
proroctví Starého a Nového zákona již mnoho let. 
Jako člen týmu učitelů britské Národní rady pro studium 
biblických proroctví (Prophetic Witness Movement International) 
je často zvaným kazatelem do různých sborů ve Velké Britanii. 
Brian pochází z prostředí Bratrských sborů ve Velké Britanii. 

Podrobnosti o jeho službě jsou v angličtině k dispozici na 
www.raptureday.com. 

KDE  
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze – Vinohrady, 

Vinohradská 68, 130 00 Praha 3

KDY
pátek 13. 5. 2011 /19:00–21:00

sobota 14. 5. 2011 /10:00–20:30
neděle 15. 5. v rámci nedělní bohoslužby od 9:30

ŘEČNÍK Brian Gemmell

Další informace o konferenci poskytne 
Ludmila Hallerová na hallerova@volny.cz nebo Don Gawthorne na don.gawthorne@seznam.cz.

Vstup na konferenci je volný. Všichni jsou srdečně zváni.

Vyučování na téma brzký návrat Pána Ježíše Krista, 
s doslovným výkladem biblických proroctví.

“Vzpomeňte na věci dávno minulé, vždyť já jsem Bůh a žádný jiný není, 
jsem Bůh a není žádný kromě mne. Já od počátku oznamuji konec 

a odedávna, co teprv nastane.“ 
Iz 46 v 9–10

2011inzerat186x131TISK.indd   1 4.3.2011   8:16:32

Krista Gerloffová, 
teoložka a autorka mnoha článků o životě v Izraeli promluví v rámci konference sester BJB v Litoměřicích 

na téma 

Jsme světlem světa v židovských očích? (Matouš 5,14 -16)
Je Izrael světlem národů? (Izajáš 49,3-6; 60,1-5)

  Svým svědectvím o službě potřebným se připojí mesiášská židovka, 
Sandy Shoshany

 manželka pastora mesiášského sboru Melech haMlachim a vedoucí jeruzalémské větve 
Pro Life organizace Ba‘d Chaim, 

30. 4. 2011 ve 14 30 hod, 
zhruba od 19 hodin bude prostor na otázky týkající se Izraele

Červený kostel v Jiráskovych sadech, Žižkova 3
 Pokud by někdo měl zájem o oběd nebo večeři, ať se přihlásí nejpozději do 3.dubna 2011 na adresu: 

         Alena Tolmanová, Finské domky 380, 411 55 Terezín
         tel. 416782603 (pouze večer),  mobil 606590295, e-mai: atolmanová@seznam.cz

Srdečně vás zveme na přednášku na téma
Izrael ve víru dění na Blízkém východě

izraelského korespondenta, německého novináře a teologa 
Johannese Gerloffa

k němu se se svým svědectvím připojí host (překvapení!)

4. 5. 2011 v 18 hod, ve vinohradském sboru BJB Vinohradská 68
Spojení: tram 11 a metro A, stanice Jiřího z Poděbrad

Kontaktní adresa: pastor Vlado Vovkanič vvovkanic@yahoo.com, tel: 220 510 981, 775 364 337
nebo Julie Hejlová julka.h@wo.cz; tel.:224 923 212

Ludmila Hallerová hallerova@volny.cz , tel.:242 428 814; 774 572 671
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MUZIKÁL „VE ZNAMENÍ VODNÁŘE?“:  Choreografie: Janka Danišová 
Režie: Hanka Gallová   Autor, scénář a hudba: Slávo Kráľ

VE ZNAMENÍ VODNÁŘE?

V předprogramu zazní písně Lenky Halové

Vstupné dobrovolné

Misijní 
odbor
Kostnické 
jednoty 
zve na 
poznávací 
zájezdy 
do 
IZRAELE

Organizuje 
Ludmila Hallerová 
celoročně. 
Zkušený průvodce 
po Izraeli 
je Fredi Winkler.
           
Podzimní zájezd
s možností navštívit 
v Jordánsku 
skalní město PETRA:

26. října. – 6. listopadu
2011

Účastníci navštíví  
známá místa z Bible,  
například Jeruzalém, 
Betlém, Kafarnaum. 
Budou se moci vykoupat
v Mrtvém moři 
a zažít plavbu 
po Genezaretském jezeře.

Cena pobytu: 
1075,- USD za osobu 
na dvoulůžkovém pokoji 
s polopenzí. 
V ceně zájezdu jsou
všechny vstupenky, 
jízda lanovkou 
na Masadu, jízda lodí 
po Genezaretském jezeru.

Cena zpáteční letenky: 
10. 800,- Kč.

Podrobné informace 
a přihlášky: 
Ludmila Hallerová 
Ve Vilách 7 
140 00 Praha 4 – Michle
Telefon: 242 428 814 
mobil 774 572 671
hallerova@volny.cz
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Čo z toho, čo si sa dozvedel, 
bolo pre Teba najdôležitejšie? 
- V slovách, ktoré som počula na 
prednáškach, som našla riešenie 
problému, ktorý som v sebe potlá-
čala. Dokázala som tak manželovi 
o tom povedať. Po rokoch to bolo 
pre mňa vyslobodenie. 
-  Že nie je podstatné,  nakoľko sa 
zmení môj partner, ale nakoľko ja!

 
Nakoľko boli pre Teba užitočné 

rozhovory vo dvojici? 
- Pochopili sme, prečo sme mali 
problém. 
- Boli veľmi užitočné, našli sme 
cestu k sebe, naučili sme sa, ako 
sa rozprávať bez nervákov a kriku, 
osočovania a urážania. 
- Mala som pocit, že mi manžel viac 
rozumie.

 
Čo sa Ti počas víkendu páčilo 

najviac? 
- Nanovo som sa zamiloval do svojej 
ženy. 
- Prednášky a úžasné rozhovory do 
hĺbky s manželom.

 
Čo bolo pre Teba náročné? 

-  Na jednej strane náročné, no na 
druhej som cítil úľavu. Povedať prav-
du a prijať pravdu. 
- Veľmi som sa bála, že môj partner 
nebude spokojný, pretože nie je ve-
riaci, ale bol unesený, spokojný, po-
chopil, že len Boh dá silu. 
- Priznať svoje nedostatky sama 
pred sebou. 

Zvlášť povzbudzujúce bolo vy-
jadrenie jedného človeka, ktorý 
na kurze povedal: 

Tento víkend bol výborný. 
Bolo to najlepšie investovaných 

120 Eur v mojom živote... 
Ďakujeme nášmu Pánovi, že aj 

takto odpovedá na Vaše modlitby.  
  
Za tím Služby manželským párom 

BJB v SR  
Ivan & Ester Staroňovci 

Jak žijeme?
Nikdo z nás nemůže popřít, že by 

se u něj občas nenašlo něco, o čem 
by před ostatními nejraději pomlčel 
a co by o něm mohl případně někdo 
někam napsat, pokud by to na sebe 
dřív nepověděl sám. Téměř vždy se 
nás ten zlý snaží zahnat do pasti a 
namlouvá nám, že jenom my proží-
váme toto trápení, že jen my prochá-
zíme takovými problémy, zatímco 
ostatní žijí „pohodově“.  Podobně 
svědčila jedna věřící herečka. Na 
otázku, jak je možné, že si ji Bulvár 
„nepodává“ tak jako ostatní herce a 
slavné osobnosti odpověděla: „Pro-
zradila jsem na sebe už úplně všech-
no, takže Bulvár už o mně nemá co 
psát.“

Vyznávejme hříchy...
Oproti nevěřícím lidem máme tu 

výsadu, že smíme své prohřešky 
přiznat, vyznat a odkládat u našeho 
Pána Ježíše kdykoliv, prosit za od-
puštění a získat Boží pokoj v srdci.  A 
pokud ještě najdeme odvahu přiznat 
je před svým partnerem nebo do-
konce ve sboru, pak poznáme, co to 
je, když se řekne: „Spadl mi kámen 

nebo přímo balvan ze srdce.“ Moji 
bratři a sestry uslyší, že procházím 
stejnými trampotami jako oni, že ne-
jsem žádný superman.

...jeden před druhým...
O víkendu, ve dnech 22. – 24. 10. 

2010 jsme se s manželem zúčastni-
li 1. části kurzu pro manželské páry 
s názvem „Kroky k intimitě“. Vedl nás 
tým pro službu manželským párům 
BJB na Slovensku: Ivan a Ester Sta-
roňovi a Tomáš a Ester Kriškovi. Celý 
kurz se odehrával pod laskavým a 
milosrdným vedením našeho Pána. 
On sám nás vedl k vyznávání 
hříchů jeden druhému – i před 
ostatními, vedl nás v modlit-
bách jeden za druhého, On 
sám také vedl naše vedoucí. 

V Jeho laskavém působení 
jsme měli plnou jistotu a ujiš-
tění a s Jeho pomocí přišlo 
také uzdravení. Kroky k inti-
mitě v manželství nás vedly 
čtyřmi lekcemi, během nichž 
jsme prošli znovu cestu naše-
ho vztahu od samých začátků 
až po dnešní dny. I když jsme 
kurz absolvovali již před léty 

na Slovensku, zažili jsme skrze něj 
od Pána Boha znovu mnoho dote-
ků. Náš svazek byl posílen, pocítili 
jsme v mnohém povzbuzení a potě-
šení. Navíc jsme se při pobytu sblížili 
s dalšími páry a s vedoucím týmem 
– manželi Staroňovými a Kriškovými, 
za což děkujeme Bohu. Prožili jsme 
s nimi nádherné společenství. Pří-
jemné a romantické prostředí Skal-
ního mlýna, vybízející k příjemným 
procházkám, umocňovalo víkendo-
vý pobyt a pohodlné zařízení hotelu 
nám dopřálo kýžený odpočinek.

Nenechte si ujít 1. část kurzu. 
Najdete zde odpovědi na mnohé 
otázky, potěšení, povzbuzení a sílu 
ke zvládání pulzujícího provozu 
všedních dnů u vás doma. 

Žalmy a Príslovia 
o mužoch a ženách

Ž 1,1 Blahoslavený muž, ktorý ne-
chodí podľa rady bezbožníkov, na 
ceste hriešnikov nestojí a v kruhu po-
smievačov nesedí, 

Bulvár o mně nemá co psát 
Marie Horáčková

Skúsenosti účastníkov kurzu 
Intimita I.
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Hotel Skalní mlýn u Blanska
15.-17.dubna 2011

(pátek večer – neděle odpoledne)
Cena: 3.500,-Kč / víkend a manželský pár

Tomáš a Ester Kriškovi
přednášející

TÉMATA – I. modul
• Intimita v manželství
• 10 top potřeb
• Emocionální pohár
• Uzdravení bolestí

JÁ A MŮJ DŮM BUDEME SLOUŽIT HOSPODINU

Přihlášky, info: sabina@zitny.cz
Tel. 777 87 89 40

VÍKEND PRO 
MANŽELSKÉ PÁRY

Víkend bude probíhat formou společných přednášek           
s možností individuální diskuse jednotlivých 

manželských párů.
Určeno manželům, kteří jsou spolu déle než tři roky.

Účast je možná pouze bez dětí.
Pro děti bude zajištěn samostatný program na celý víkend. 

Přednášející: manželé Kriškovi, manželé Staroňovi

Ž 25,12 Ktože je ten muž, čo sa bojí 
Hospodina? Vyučí ho ceste, ktorú si 
má voliť. 

Ž 37, 37 Pozoruj nevinného a hľaď 
na statočného, lebo muž pokoja má 
budúcnosť. 

Ž 40, 5 Blahoslavený je muž, kto-
rý v Hospodina skladá svoju dôveru, 
neobracia sa k nadutým, ani k tým, 
ktorí blúdia v klame. 

Ž 94, 12 Blahoslavený je muž, kto-
rého Ty karháš, Hospodine, a zo zá-
kona svojho vyučuješ. 

Ž 128, 4 Hľa, takto dôjde požehna-

nia muž, ktorý sa bojí 
Hospodina. 

Pr 20, 5 Rada v 
srdci človeka je ako 
hlboké vody, ale 
rozumný muž z nej 
načerpá. 

Pr 25, 28 Muž, kto-
rý neovláda svojho 

ducha, je ako preborené mesto bez 
hradieb. 

Pr 27, 21 Taviaci téglik je na strieb-
ro a pec na zlato, ale muž sa posu-
dzuje podľa svojej povesti. 

Pr 28, 20 Verný muž bude hojne 
požehnaný, ale trest neminie toho, 
kto chce rýchlo zbohatnúť. 

Ž 128, 3 Tvoja žena bude ako úrod-
ný vinič vo vnútri tvojho domu; tvoji 
synovia ako mladé olivy okolo tvojho 
stola. 

Pr 6, 26 Lebo neviestka stojí len 
peceň chleba, ale vydatá žena poľu-
je na vzácny život. 

Pr  9, 13 Bláznovstvo je ako nevia-
zaná žena, zvádza a nepozná hanbu. 

Pr 11, 16 Spanilá žena dosahuje 
česť, ale násilníci dosahujú bohat-
stvo. 

Pr 11, 22 Ako zlatá obrúčka v ry-
páku svine je pekná žena bez jem-
nocitu. 

Pr 12, 4 Súca žena je korunou svoj-
ho manžela, ale tá, čo ho do hanby 
privádza, je ako kostižer v jeho kos-
tiach. 

Pr 19, 14 Dom i majetok dedia sa 
po otcoch, ale rozumná žena je od 
Hospodina. 

Pr 27, 15 Neprestajné kvapkanie 
v čase prívalu a svárlivá žena sa po-
dobajú. 

Pr 31, 30 Spanilosť je klam a krá-
sa je márnosť; ale žena, ktorá sa bojí 
Hospodina, zasluhuje si pochvalu. 

Foto: Z priebehu 
Kurzu pre manželské páry

- Intimita I.
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Jiskřička jediná
Musím se přiznat,
že jsem znovu řekl něco,
co jsem neměl.
Škrtnutí zápalky,
jiskra a
prásk…
To jsem opravdu nechtěl.
Vše kolem hoří,
a jako by to nestačilo,
místo hasících přístrojů
ostatní s nevšedním zájmem
hledají a přidávají
další polínka.
Samozřejmě!
Oheň se uhasil.
Ne mou zásluhou.
Ani těch druhých.
Našlo se ale pár jedinců,
kteří se nebáli a v zájmu
všech požár uhasili.
Jeden problém však zůstal.
Oheň zanechal
popáleniny třetího stupně.
Lékař konstatoval,
že jizvy zůstanou
na celý život.
Tenkrát jsem si neuvědomil,
že měl na mysli
jizvy na jinak
perfektní pověsti 
oběti…

Kaleidoskop
Petr Škrla


