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Český biblický institut (ČBI) je 
projektem sboru BJB v Kromě-
říži a občanského sdružení Di-

dasko. Institut spolupracuje s místními 
církvemi na vzdělávání mužů a žen pro 
službu ve sboru. Cílem je vybavit stu-
denty znalostmi a dovednostmi nezbyt-
nými pro službu a věrný výklad Božího 
Slova. V úvodním studijním progra-
mu „Základní přehled Bible“ (ZPB) zís-
kají studenti porozumění Bibli jako cel-
ku. V současné době se připravují dva 
navazující programy - Výkladové kázání 
a Biblické poradenství, kam se studen-
ti budou moci přihlásit po absolvování 
ZPB. Nabízíme možnost pokračovat v 
magisterském studiu a získat titul M.A.

S ředitelem Českého 
biblického institutu 
Dr. Lancem Robertsem

 
Jaký byl zájem o studium v Čes-

kém biblickém institutu, kolik stu-
dentů začalo v září studovat? Z ja-
kého přišli prostředí?

Zájem o studium na ČBI nás velmi 
povzbudil a jsme nesmírně vděční za 
všech 17 studentů, kteří se přihlásili do 
prvního ročníku. Všichni studují v rám-
ci programu „Základní přehled Bible“, 
který je zatím jediným programem ČBI. 
Rádi bychom však příští školní rok ote-
vřeli další program s názvem „Program 
výkladového kázání“. Studenti, studují-
cí na ČBI, jsou převážně z prostředí 
sborů BJB a jejich počet doplňují další 
studenti z jiných denominací, napří-
klad z JB nebo ČCE. Věkové rozmezí 
studentů je cca 20-50 let. 

Jak hodnotíš ta první setkání, stu-
dijní víkendy, které jste již absolvo-
vali?

První víkendy hodnotíme velice po-
zitivně. Především po rozhovorech 
se studenty vidíme, že se pod vlivem 
Písma mění jejich životy. Někteří z nich 
pověděli, že se již na samotném začát-
ku studia učí zcela nové věci o Božím 
Slově. Mnozí z nich objevují, že např. i 
studium Starého zákona (dále jen SZ) 

je pro ně důležité a potřebné pro po-
svěcení, že v SZ mohou hlouběji stu-
dovat Boží charakter, rozvíjející se plán 
spasení apod. Z toho máme upřímnou 
radost, protože jsme přesvědčení, 
že studium Písma má svůj pozitivní 
dopad. Těšíme se na to, že budeme 
svědky dalšího růstu studentů, a také 
na to, že Bůh povede ČBI dále. 

Jak přijímá tento nový projekt sbor 
BJB v Kroměříži? Napomohl oživení 
sborového života?

Sbor tento nový projekt přijal a mnozí 
jej aktivně podporují. Věříme, že k oži-
vení sborového života pomůže nejvíce 
zapojení místních studentů, kteří se 
prokáží svou rostoucí duchovní zralos-
tí a ochotou ke službě, ke které jsou 
připravováni. 

Jaké  další  možnosti podpory vaší 
práce dnes vidíš?

Nerad bych, aby to znělo jako fráze, 
ale rád bych poprosil o modlitby za stu-
denty, učitele a celý projekt ČBI. Přece 
jen jsme menší sbor a projekt je tedy 
poměrně náročný. Ale vidíme v něm 
veliký smysl a něco, co církev potřebu-
je. Dále je možné jej podpořit tím, že 
sbory a kazatelé vyšlou další studenty. 
Příští rok, v září 2013, otevřeme další 
ročník a už teď je možné se hlásit na 
adrese: www.cbi.cz. CBI existuje pro 
spolupráci se sbory. Budeme tedy rádi, 
když právě sbory vyšlou své studenty 

ke studiu na ČBI. Tím napomáhají ne-
jen celému projektu, ale především 
svým sborům, ve kterých jsou tito lidé 
zapojeni. Jsme ochotni zodpovědět ja-
kékoliv dotazy o studiu na ČBI jak tele-
fonicky, tak e-mailem. Rádi přijedeme 
do sborů, staršovstev a mládeží, kde 
činnost ČBI budeme rádi prezentovat. 
Zájemci o studium mohou s námi strá-
vit celý jeden víkend, aby poznali, jak 
studium na ČBI funguje. Je však nut-
né přihlásit se předem, abychom s tím 
mohli počítat. 

Samozřejmě je možné projekt ČBI 
podpořit i finančně. Veškeré informace 
jsou na našem webu. Velice nás po-
těšilo, že se našli dárci i v ČR, kterým 
tato práce leží na srdci a finančně ji 
podpořili. Pro provoz ČBI jsou finanč-
ní dary naprosto nezbytné. Studenti si 
hradí pouze část nákladů.   

Rozhovor připravil Jan Titěra 

Český biblický institut

Dr. Lance  Roberts
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Kdo by neznal tuto encyklopedii s pěti tisíci životopisů našich současníků 
– osobností ze všech oborů lidské činnosti? Agentura, která připravuje 
toto zvláštní dílo, má po celý rok dosti práce. Není jednoduché sesbírat 

dostatek co neobjektivnějších informací o tom či onom člověku. Při nejlepší 
vůli se však mnohé „skutečné“ osobnosti do encyklopedie nikdy nedostanou. 
Nejsou mediálně známi, objevují je jen obyčejní lidé, kterým neunikají jejich 
mimořádné činy či příklad poctivého života, naplněného dobrem, které šíří ko-
lem sebe. Jestliže na zemi je tak nesnadné nacházet osobnosti a odhalovat 
jejich identitu, pak v nebi to žádný problém není. Pán Bůh má nesrovnatelně 
lepší možnosti monitoringu našeho života než máme my lidé i s nejvyspělejšími 
technologiemi. Zná nás všechny skrz naskrz, ví o nás lidech všechno. A záleží 
mu na naší identitě, na naší totožnosti, na naší své-
bytnosti. Abychom si uměli správně odpovídat na 
stěžejní otázku života: „KDO VLASTNĚ JSEM?“ 

Abychom pak mohli zodpovědět i celou řadu otá-
zek bezprostředně souvisejících: „Proč tu jsem na 
světě, co je mým posláním, smyslem mého života, 
jak to mohu naplnit, kdo to bude vlastně hodnotit…“  
Nedivil bych se, kdyby první dotaz Stvořitele smě-
rem k člověku, Adamovi, zněl spíše: „Adame, kdo 
jsi?“ než „Kde jsi?“ A tahle zcela záměrně kladená 
otázka se táhne jako červená nit celými dějinami 
lidstva. Jistě, všichni dnes máme svůj průkaz to-
tožnosti se základními údaji. Ale ten nevypovídá 
nic o tom, co je v nás. To se odhaluje až při našich 
slovech a činech. Nejvíce se to pak objeví až při 
konfrontaci s mimořádnými události, které v životě 
přicházejí. Žel mnozí tady ukazují na „temné“, velmi 
negativní stránky své osobnosti.    

Jak je to s námi křesťany? Jak je to s naší křes-
ťanskou (baptistickou?) identitou? Prý, když se se-
jdou dnes někde baptisté, můžete si být téměř sto-
procentně jisti tím, že diskutují o své identitě. Ukazuje to na stále nedořešený 
problém, i když snaha o jeho řešení má jistě i své pozitivní stránky. Já mám 
dnes, na počátku nového kalendářního roku, ještě jinou otázku: nejde jen o to, 
jak si - možná hodně teoreticky - odpovídáme sami na otázky vlastní identity, 
ale jak ji vidí lidé žijící kolem nás? Jak jsme pro ně „dobře rozeznatelní“ jako 
křesťané? Bude moci naše společnost rozeznat české křesťany podle jejich 
postoje k církevním restitucím, k volbě nového prezidenta, ke korupčním skan-
dálům, k zákonům, které rozmělňují více a více tradiční křesťanské hodnoty 
v naší společnosti a vedou jen k hlubšímu morálnímu úpadku? Poznají na nás 
lidé, že jsme „Kristovci“, tedy Kristovi následovníci?  K tomu nestačí jen naše 
stále dokonalejší webové stránky či prezentace v dalších médiích či sociálních 
sítích. K tomu je potřebí vidět konkrétní činy.

Proč byli učedníci v Antiochii nazváni poprvé v dějinách křesťany? Odpověď 
Písma je velmi jednoduchá: „Moc Boží byla s nimi, veliké množství lidí uvěřilo 
a obrátilo se k Pánu.“ Naše nové bytí, naše nová identita, je v Kristu Ježíši. Byli 
jsme povoláni, předem určeni k přijetí podoby Božího Syna, tak, aby byl pr-
vorozený mezi mnoha bratřími (Římanům 8, 29). Žádný křesťan už nežije sám 
sobě ani sám sobě neumírá. Apoštol Pavel řekne: „Žijeme-li, žijeme Pánu, umí-
ráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu.“  A ta jedinečná 
Pavlova vyjádření pokračují: „Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale 
žije ve mně Kristus“ (Galatským 2, 20). A ještě jinde Pavel vykřikne: „Život, to je 
pro mne Kristus!“ (Filipským 1, 21) Naši identitu nacházíme v Kristu. V nikom a 
ničem jiném. Předpokládám, že si to všichni znovu uvědomujeme.

Problém je jinde: jednáme v praxi každodenního života víry podle zákla-
du naší nové identity, podle Krista? A tak mne napadají známá slova z knihy 
Charlese M. Sheldona V jeho šlépějích, která stále ještě patří mezi deset nej-
rozšířenějších a nejčtenějších publikací na světě. Kazatel Maxwell říká svému 
sboru slova, která by k nám mohla znovu promluvit: „Chci dobrovolníky, kteří 
se opravdově a poctivě zaváží na celý rok, že nebudou nic podnikat, pokud 
si nepoloží otázku: A co by činil Kristus? Naším cílem bude, abychom jednali 
právě tak jako ON bez ohledu na bezprostřední následky. Jinými slovy, chceme 
jít ve šlépějích Kristových tak přesně a doslova, jak podle naší víry tomu učil 
Ježíš své učedníky.“

Pokud i my, čeští a slovenští baptisté budeme jednat stejně, nebudou mít lidé 
kolem nás problém s naší identitou. A možná nás znovu označí jako „Kristovce“
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S touto otázkou se konfrontuje-
me nejednou v životě; někdy 
zcela vědomě, jindy jen pod-

vědomě. Nejvýrazněji to bývá v době 
dospívání. Mladý člověk nechce být 
jen kopií svých rodičů, nedůležitou 
součásti rodiny, chce být sám sebou, 
svobodným a nezávislým. Je to nor-
mální projev osamostatňování a zrá-
ní osobnosti, ale lehce může sklouz-
nout do vzdorovitosti a špatných roz-
hodnutí podobným těm z příběhu o 
marnotratném synu.

Toto hledání sama sebe, svého 
místa v životě, ve společnosti, ne-
končí dosažením dospělosti. Má svá 
pokračování, kdy si hledáme své 
místo, své postavení v nejrůznějších 
vztazích: v rodině, mezi kolegy a přá-
teli, i v církvi. 

Ale nejdůležitější ze všeho je nalézt 
si své postavení před Bohem. Zde 
nemusíme o to pravé místo bojovat, 
prosazovat se, naopak, Bůh nám ho 
nabízí, a častokrát jakoby o to člověk 
ani moc nestál.

To nejdůležitější, vlastně základní, z 
čehož je odvozeno vše ostatní, je vy-
jádřeno prostým slovem: „dítě“. Těm, 
kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal 
moc stát se Božími dětmi (Jan 1, 12). 
Dokud Ježíš byl v lidském těle, nazý-
val své následovníky učedníky, sluhy, 
někdy i přáteli. Když dokonal své 
dílo vykoupení, uvedl nás do vztahu 
Božích dětí. Za příměr vyjádření blíz-
kého vztahu mezi Bohem a člově-
kem byl vzat ten nejbližší mezilidský 
vztah: rodič a dítě.

Když Adam uviděl Evu, zvolal: 
„Toto je kost z mých kostí a tělo z 
mého těla!“ To ovšem platilo jenom 
o prvních lidech, jinak mají mužové 
spíše problém s „jinakostí“ své ženy. 
Ale o každém dítěti platí, že jeho 
otec a matka mohou říct: „To jsou 
mé geny!“ Samozřejmě, nejde jen 
o geny, jde především o vztah lásky, 
dokonce i o vztah právní. Všechny 
tyto aspekty nacházíme v našem 
vztahu k Bohu, nebo spíše naopak, 
ve vztahu Boha k nám. Jsme Boží-
mi dětmi a to se vším všudy; jsme 
zrozeni z Ducha, jsme Božími dědici, 
zahrnuti Boží milostí, vším obdarová-
ním duchovním (Ef 1, 3). 

Jan dokonce naznačuje, že nás ve 
věčnosti čeká něco velkolepého, co 
neobsahuje ani ten pojem Božího 
synovství: „Milovaní, nyní jsme děti 
Boží; a ještě nevyšlo najevo, co bu-
deme!“ (1Jan 3, 2).

Když jsme v živém vztahu Božího 

dítěte, můžeme nacházet i správný 
vztah ve všech lidských rovinách. 
Již netápeme ve smyslu života, ne-
jsme úzkostlivě závislí na pocitech 
uznání od jiných. Nepohání nás 
vysokomyslnost, ani nás nesráží 
malomyslnost. Rozpoznáváme své 

reálné obdarování a to přijímáme s 
vědomím poslání a zodpovědností. 
Neměříme své postavení úspěšností 
jiných, ale hledíme na to, abychom 
byli věrni v tom svém poslání.

Ve zvířecí říši probíhá tvrdý boj o 
dominantní postavení v tlupě. V lid-
ské společnosti to bývá podobné. 
Ježíš to konstatoval slovy: „Králové 
panují nad národy, a ti, kdo jsou u 
moci, dávají si říkat dobrodinci“ (Luk 
22, 25). Žel, hodnota člověka bývá 
velmi často viděna jen jeho společen-
ským postavením. Někteří pak sbírají 
smetanu, jiným zůstává odstředěné 
mléko, některým jen syrovátka. Chu-
dí závidí bohatým a dovolávají se 
spravedlnosti, ale když se revolucí 
dostanou na jejich místa, chovají se 
stějně jak oni, ne-li hůře.  

Křesťanství není o stejném sociál-
ním postavení, ale o bratrských vzta-
zích. Když se sourozenci osamostat-
ní, mohou dosáhnout rozdílné spole-
čenské postavení i rozdílnou životní 
úroveň. Ale ve zdravých vztazích se 
bohatší sourozenec necítí nadřaze-
ně a chudší méněcenně. Pokud však 
dojde k nouzi, ten bohatší ochotně 
pomůže.

„Vy všichni jste skrze víru syny Bo-
žími v Kristu Ježíši. Není už rozdíl 
mezi židem a pohanem, otrokem a 
svobodným, mužem a ženou.“ (Gal 
3, 26 a 28).  Když reálně prožívám 
Boží synovství,  tak minulost, spole-
čenské postavení, pohlaví a cokoliv 
jiného již nejsou důležité. Mohu být 
spokojený a šťastný jako úspěšný 
podnikatel, tak i jako upracovaný 
dělník. Mohu se identifikovat s poslá-
ním muže, a žena s posláním ženy. 
Jsem tím, jak mne stvořil a obdaroval 
Bůh, a v tom chci být věrným a uži-
tečným. A především, skrze Ježíše 
Krista jsem Božím dítětem.

Keď som dostal oslovenie na-
písať svoj príhovor do nového 
roku 2013 ako Predseda Rady 

BJB v SR, tak som si spomenul na 
novoročné príhovory našich prezi-
dentov, ktoré odznievali v televízii 
1. januára. Okrem prejavov Václava 
Havla to vždy boli dobré „uspávan-
ky“, väčšinou nič nehovoriace frázy. 
Uspávať ľudí asi nebol ich osobný zá-
mer, ale bolo to výrazom a odrazom 
taktiky vtedajšieho totalitného reži-
mu udržiavať ľudí, národ v „spánku“, 
keď sa nesmelo a nedalo mnohé veci 
robiť, keď byť iniciatívny sa neoplati-
lo, ale tie základné veci na spokojné 
prežívanie sme mali zabezpečené.

Uspávanie, udržiavanie v spánku 
spokojnosti, pohodlnosti, ničnerobe-
nia, apatie je doslova diabolská me-
tóda. Keď tak sledujem situáciu okolo 
seba, v našich zboroch, v našom náro-
de, tak ten zlý, ktorý je jej autorom, ju 
stále intenzívne používa.

Vtedy aj dnes si uvedomujeme, že 
duchovný spánok, apatia, pohodlnosť 
nie je dobrý stav. Túžime, hovoríme, pí-
šeme, prorokujeme o prebudení, mod-
líme sa za prebudenie. Málokto bude 
spochybňovať to, že ho potrebujeme. 

Božie Slovo jasne odhaľuje túto re-
alitu duchovného spánku, do ktorej aj 
ako veriaci môžeme upadnúť, a mini-
málne na dvoch miestach (napr. Ef 5, 
6 – 17 a R 13, 11 – 14) nás jasne vyzý-
va, aby sme sa prebudili a začali pra-
covať, začali žiť. Prebudenie je Božia 
vôľa pre nás, pre Jeho ľud. On ho chce, 
prebúdza nás svojím Slovom, posiela 
prorokov, ktorí prorokujú prebudenie 
(aj konkrétne u nás v roku 2013), ale 
je na nás, či Božie výzvy a proroctvá 
vezmeme vážne a prispejeme k ich na-
plneniu.

Božie Slovo nám hovorí jasne, čo 
máme robiť. Vezmite si teraz Bibliu a 
prečítajte si, prosím, vyššie uvedené 
texty Písma, ak ste tak doteraz neuro-
bili, a potom pokračujte v čítaní článku. 

 Ten príhodný čas na prebudenie je 
TERAZ, nie zajtra, alebo o týždeň, či 
o rok. Nový rok je spojený s novým za-
čiatkom. Je to ako nové ráno, keď vstá-
vame do nového dňa. Nie vždy sa nám 
chce vstávať, ale vieme, že musíme 
vstať, lebo nás čaká práca, povinnosti. 
Možno sa nám nechce vstávať ani z to-
ho duchovného spánku, keď vidíme 
situáciu okolo nás, nespravodlivosť, 
korupciu, podvody, klamstvo, ekono-
mické problémy a zdá sa nám, že sa 
s tým nedá nič robiť. My však musíme 
vstať a konať, lebo nám Boh zveril úlo-
hu, aby sme svietili a boli ako jasné 
hviezdy uprostred tohto prevráteného 
a skazeného pokolenia a takto praco-
vali na svojom spasení (F2, 12 – 15).

Kdo jsem?
 Milan Kern

Prebuď sa, kto spíš... 
(Ef 5, 14)

Ján Szőllős 
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Těžkosti a problémy moderního ži-
vota vedou mnoho lidí k úpornému 
hledání smyslu a cíle života. Čás-

tečně jsme už poznali, kdo je Bůh. Co 
však my? Proč existujeme? Proč jsme 
tu? Má lidský život nějaký význam nebo 
smysl?

První věc, kterou je třeba si jasně uvě-
domit, je, že člověk není pouze "jakási 
existence". Je víc než pouze náhodný 
shluk atomů, kterým se podařilo po-
skládat se do vhodného objektu, který 
nazýváme "lidská bytost". Bible nám 
říká, že člověk byl jedinečně stvořen 
moudrým a svatým Bohem. Bůh stvořil 
člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil 
ho, aby byl obrazem Božím, jako muže 
a ženu je stvořil. Člověk je víc než pou-
ze vyšší vyvinuté zvíře nebo zušlechtě-
ná opice. Je odlišný od ostatních zvířat, 
jako jsou zvířata odlišná od rostlin a 
rostliny od hornin. Z hlediska velikosti 
je člověk v porovnání se sluncem, mě-
sícem a hvězdami pouze atomem, ale 
přesto mu dal Bůh jedinečné a čestné 
místo ve vesmíru.

Dokazuje to jeden z prvních příka-
zů, které dal Bůh člověku: Panujte nad 
mořskými rybami, nad nebeským ptac-
tvem, nade vším živým, co se na zemi 
hýbe. Člověk se stal osobním zástup-
cem Boha na zemi a dostal právo vlád-
nout všem ostatním živým tvorům.

Člověk však dostal i výjimečnou dů-
stojnost - byl stvořen podle "Božího ob-
razu". Neznamená to, že by byl stvořen 
ve stejném tvaru a velikosti jako Bůh 
(hovořili jsme již o tom, že Bůh nemá 
ani "velikost" ani "tvar"). Nebyl však 
stvořen ani jako jakási zmenšenina 
Boha, vlastnící všechny Jeho kvality 
v menší míře. Člověk byl stvořen jako 
duchovní, rozumová a morální i nesmr-
telná bytost s dokonalým charakterem. 
Řečeno jinak, čistý charakter Boha se 
pravdivě odrážel v člověku.

Po stvoření člověk neustále a ochot-
ně přijímal Boží příkazy za své a v dů-
sledku toho žil s Bohem v úplné shodě. 
Tehdy neměl "krizi identity"! Věděl přes-
ně, kým je, proč je na světě a ochot-
ně přijímal postavení, které dostal od 
Boha.

Ale ne pouze člověk byl úplně spo-
kojen se svým postavením ve světě. I 
Bůh byl spokojen s člověkem! Víme to, 
protože Bible říká, že když ukončil dílo 
stvoření - včetně člověka, koruny stvo-
ření - Bůh viděl, že všechno, co učinil, 
je velmi dobré. V tomto období dějin 
žili bezchybní lidé v bezchybném pro-
středí s dokonalými vzájemnými vztahy 
a v dokonalém harmonickém vztahu s 
Bohem. To byl ráj!

Sotva to můžeme přirovnat k dnešku! 
Co se stalo?

CO SE POKAZILO?
Přímá odpověď na tuto otázku zní: 

Skrze jednoho člověka totiž vešel do 
světa hřích a skrze hřích smrt.

První lidé (Adam a Eva) dostali vel-
kou svobodu, ale i jedno vážné va-
rování: Ze stromu poznání dobrého 
a zlého však nejez. V den, kdy bys z 
něho pojedl, propadneš smrti. Byla to 
ideální zkouška ochoty člověka pod-
řídit se Bohu jednoduše proto, neboť 
to říká Bůh. Ďábel však pokoušel Evu, 
aby nevěřila a nepodřídila se tomu, co 
řekl Bůh, a Eva tak učinila. Žena viděla, 
že je to strom s plody dobrými k jídlu, 
lákavý pro oči, strom slibující vševě-
doucnost. Vzala tedy z jeho plodů a 
jedla, dala také svému muži, který byl 
s ní, a on též jedl.

V tomto okamžiku "se zrodil hřích". 
Svou dobrovolnou neposlušností se 
člověk oddělil od Boha. Místo toho, aby 
Adam a Eva milovali Boha, začali se Ho 
bát. I ukryli se člověk a jeho žena před 
Hospodinem Bohem uprostřed stro-
moví v zahradě. Namísto toho, aby pro-
žívali důvěru, jistotu a štěstí, naplnil je 
hřích hanbou, pocitem viny a obavou.

Bůh však řekl, že člověk zemře, ne-
poslechne-li, a tak se i stalo. Smrt zna-
mená oddělení.

V jediném tragickém okamžiku se 
člověk oddělil od Boha – zemřel du-
chovně. Ale začal umírat i tělesně. A 
tak člověk získal mrtvou duši a umí-
rající tělo. To ale nebylo všechno: děti 
Adama a Evy zdědily jejich porušený 
charakter a hříšnou přirozenost. Jako 
znečištěný pramen zamoří celou řeku, 
tak i jed hříchu přešel na všechny Ada-
movy potomky: smrt zasáhla všechny, 
protože všichni zhřešili.

Všimněme si toho důležitého slova 
"všechny", což zjevně zahrnuje pisatele 
i čtenáře těchto řádků. Nemusíme se 
nikdy vzájemně potkat, ale jednu věc 
máme společnou - jsme hříšníci a jed-
nou zemřeme. Říkáme-li, že jsme bez 
hříchu, klameme sami sebe a pravda 
v nás není. Pokud někdo říká, že neze-
mře, dělá si posměch. Zesměšňování 
faktů však fakta nemění.

Mnohé zprávy v novinách, televizi a 
rozhlase nám připomínají, že svět není 
v pořádku. Je jednoduché odsoudit 
násilí, nespravedlnost, nepořádek a zlo 
ve společnosti, ale dříve než začnete 
kritizovat druhé, zeptejte se sami sebe, 
Jsem dokonalý? Žiji zde život, který se 
líbí svatému Bohu? Jste dokonale čest-
ný, čistý, milující a nezištný? Bůh zná 
odpověď - a vy také! 

 Príhodný čas prebudiť sa zo sna je 
aj preto, lebo čas milosti sa kráti. Na 
konci minulého roku mnohé falošné 
proroctvá hovorili o tom, že nastane 
koniec sveta. V ťažkej ekonomickej 
a spoločenskej situácii ľudia radšej 
ako inokedy počúvajú  rôznych me-
siášov a falošných prorokov. My sa 
však nemáme dať zviesť ich prázdnymi 
rečami, ale nech je to pre nás upozor-
nením, že sa máme prebudiť a konať 
svoje poslanie svedkov evanjelia, lebo 
už nemáme veľa času nazvyš.

Prebudenie je spojené s tým, že od-
ložíme nočný odev a umyjeme sa. Sú-
časťou duchovného prebudenia je po-
kánie a jasné, radikálne oddelenie sa 
od hriechov, od skutkov tmy, od vecí, 
ktoré v skrytosti robíme, hoci vieme, 
že sú zlé. Ak chceme prebudenie, ak 
sa chceme prebudiť, tak nie je možné 
ďalej koketovať s hriechom a neustále 
uvažovať, pokiaľ ešte môžem zájsť, čo 
ešte nie je hriech a čo už áno.  Písmo 
konkrétne menuje hriechy, s ktorými 
najčastejšie zápasíme (hodovanie a 
opilstvo, smilstvo a chlípnosť, svár 
a závisť). Nemáme byť ani spoluúčast-
níci skutkov tmy, ale máme odhaľovať 
ich škodlivosť.  

Po prebudení nestačí len odložiť py-
žamu, ale musíme sa aj obliecť. Výzva 
Písma je, aby sme si obliekli výzbroj 
svetla a obliekli sa v Pána Ježiša Kris-
ta. Bez tohto oblečenia neobstojíme 
v každodennom zápase s pokušením, 
hriechom, svetom a duchovnými moc-
nosťami okolo nás. Čo je súčasťou 
výzbroje svetla, nájdeme v Ef 6, 14 
– 17 (pravda, spravodlivosť, evanjelium 
pokoja, viera, spasenie, Slovo Božie). 
Život vo všetkej dobrotivosti, spravodli-
vosti a pravde je súčasťou prebudenia.

Výsledkom prehlbovania nášho kaž-
dodenného vzťahu s Kristom, keď Ho 
budeme spoznávať, podľa Neho sa 
orientovať v každodennom živote, skú-
mať, čo mu je milé, je spôsobom, ako 
si Ho obliekať, a výsledkom bude na-
plnenie zasľúbenia, ktorým pokračuje 
výzva k prebudeniu „... a zaskvie sa 
ti Kristus“ .

To je mojím prianím pre každého 
z nás osobne, pre naše zbory v tomto 
roku 2013, aby sme nielen očakávali 
na prebudenie, ale aj poslúchli výzvu 
Božieho Slova a prebudili sa v prvom 
rade my, veriaci v Krista, robili to, čo 
máme z našej ľudskej strany konať, 
aby sa v našich životoch mohol za-
skvieť, zažiariť Kristus. To je začiatok 
prebudenia, ktoré Boh určite chce dať 
v našich národoch.

John Blanchard

Bůh nám dal čestné místoBůh nám dal čestné místo
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Reklamní nabídky útočí na nás ze 
všech stran – a my se nejednou 
za nimi ženeme: mít vysněný 

dům, luxusní auto, jedinečnou zahra-
niční dovolenou – všechno nám slibuje 
jednu věc: nekonečné štěstí. Avšak při 
dostihách za tak velkým cílem často 
duše nestačí a udělá hořkou zkušenost. 
Kdo chce plnost, tomu unikne. Kdo si 
chce v životě štěstí vyvzdorovat, odejde 
s prázdnou. – Avšak jak se to dělá, aby 
byl člověk šťastný? Štěstí je přídavek, 
dodatečný dar. „Splnění je uskutečně-
ní správně uspořádaného života,“ říká 
Reinhold Ruthe, známý psycholog 
v Německu.

Věříte tomu, že Bůh chce, abychom 
byli šťastní? Teolog Ch.  A. Schwarz k to-
mu jednou řekl: „Bůh chce, abychom 
měli krásný život, chce, abychom se 
cítili nádherně – tělesně, duševně i du-
chovně.“ Ježíš řekl: „Já jsem přišel, aby 
měly život a měly ho v hojnosti“ (J 10, 
10). Řecké slovo pro plnost (perissos) 
znamená vlastně překypování, přetéká-
ní, záplava. V každém případě něco ne-
změrného. Zdá se mně, že my ve svém 
umírněném křesťanství jsme ještě svě-
telné roky vzdáleni od toho, abychom 
objevili tajemství tohoto slova!

Umíme si to skutečně představit? Bůh 
má zájem o život každého jednotlivce 
– a takových lidí jsou na této zeměkouli 
miliardy.

On chce naše štěstí, ne neštěstí.
On má zájem na naší spokojenosti, 

ne nespokojenosti. 
 On chce naši radost, ne zármutek.
Tyto povzbuzující věty jsou u proroka 

Jeremiáše. Ale jsou to jen starodávné 
příběhy, platné v tehdejší době, ale vů-
bec ne v naší době?

„Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám 
jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou 
to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu; chci 
vám dát naději do budoucnosti. Bude-
te mě volat a chodit ke mně, modlit se 
ke mně a já vás vyslyším. Budete mě 
hledat a naleznete mě, když se mne bu-
dete dotazovat celým srdcem svým“ (Jr 
29,11-13).

Existuje stará historka o malém chlap-
ci, který přiběhl s pláčem ke svému dě-
dečkovi, který byl rabínem. Dědeček ho 
vzal na klín a pokoušel se ho uklidnit. 
Ptá se ho: „Můj hochu, co se stalo? Co 
není v pořádku?“ A chlapec odpovídá: 

„Já a můj kamarád jsme si chtěli hrát na 
schovávanou.“ „No a?“ „No a já mám 
být tím, kdo se schovává.“ „No, a?“ 
Hoch pláče a říká: „Ale on mě přestal 
hledat.“ A starý moudrý rabín řekl: „Můj 
hochu, to je také důvod, proč Bůh plá-
če. Protože jsme ho přestali hledat.“

Zde leží klíč k pravému štěstí. Bůh 
chce být hledán námi celým srdcem. 
Nikdo se nemůže vymlouvat, že by byl 
Boha nenašel. Bůh nám dal slib, který 
nás vede k vyzkoušení. Bůh se dává 
najít  - pod jednou podmínkou – že jej 
budeme hledat z celého srdce. Ne jen 
tak ledabyle, mimochodem. Ne pod 
devizou: „Trochu křesťanství jednoduše 

patří k životu v současné kultuře.“ To je 
sebeklam. 

Co však s námi Bůh zamýšlí? Prorok 
Jeremiáš říká svým lidem: Chci vaše 
štěstí, ne neštěstí. Mám v úmyslu daro-
vat vám budoucnost. Bůh nám prozra-
dil svou vůli, záleží jen na nás, jak mu 
odpovíme. Záleží jen na nás, zda jej 
stále hledáme a přijmeme štěstí. Jeho 
plán je pevný. 

Neexistuje jiná možnost. Žádné nezá-
vazné povídání! Proč se ale tento plán 
plní tak zřídka? Co brání uskutečnění? 
Hodil sám Bůh svůj plán do odpadové-
ho koše? Ne, kdo hledá, ten najde. Kdo 
se vydá na cestu, bude odměněn. Kdo 
se k němu obrátí, zakusí štěstí. Kdo 
volá o pomoc, nezůstane bez pomoci. 

Je samozřejmé, že Bible pojmem 
štěstí rozumí duchovně-tělesné štěstí. 
Tělesné a duchovní, lidské a duchovní 
patří dohromady. Avšak během církevní 
historie byly vždy znovu činěny pokusy 
světské a duchovní požehnání od sebe 
oddělit. Mnozí křesťané si myslí, že po-
žehnání blaženosti nemá co činit se 
světským požehnáním. Tato domněnka 
je mylná. 

To přirozeně neznamená, že bychom 
byli už v ráji a že by ke křesťanství ne-
patřila také bolest. Ježíš nezvěstoval 
evangelium blahobytu. Avšak Bůh, je-
hož slova jsou svatá, Zachránce a Spa-
sitel, je také Ten, kdo požehnání daruje. 
A tomu je třeba zcela rozumět – Bůh 
myslí nebeské i zemské dary. 

My nemůžeme oddělovat nebeskou 
a zemskou blaženost – tvoří jeden ce-
lek. Když Ježíš řekl: „Já jsem přišel, aby 
měly život a měly ho v hojnosti,“ mluví 
o spáse a štěstí.

Asi padesátkrát se vyskytuje v Novém 
zákoně slovo „šťastný“, většinou však 
blahoslavený. Štěstí zahrnuje všechny 
oblasti: zdraví, rozum, schopnosti a 
vztahy. Má úzký vztah ke smyslu života. 
V důvěře v Boha se cítím bezpečný.

Nejsme to však my, kdo je strůjcem 
našeho štěstí. Pán Ježíš nám otevřel 
oči a strhl s obličeje masky iluze. Jas-
ně nás uvědomil o tom, že pravé štěstí 
bydlí ve vykoupených lidech, kteří jím 
byli osvobozeni ke spokojenosti a napl-
nění smyslu života. Toto štěstí vyzařuje 
zevnitř navenek. Štěstí v Kristu je něco 
zcela jiného, než když řekneme: 

Získal jsem velkou výhru.
Měl jsem neskutečné štěstí.
S domem na Mallorce to byla trefa!
Martin Luther to jednou vyjádřil takto: 

„Spasitel je Ten, kdo přináší štěstí a spá-
su a může stát při lidech v jejich nouzi 
– jak tělesné, tak duchovní.“

Každý člověk zná určitě šťastné okam-
žiky. Ale štěstí, které Bůh daruje, bydlí 
ve mně. On je při mně. On mne obklo-
puje. Jde všude se mnou: do osamě-
losti, nemoci, krize, do smrti. Jako křes-
ťan nejsem nikdy bez Něho. To je pravé 
štěstí!

  Reinhold Ruthe
 Neues Leben,  př. Eva Titěrová

Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží 
slávy. Jste hříšníkem od narození a 
podle přirozenosti. Jste hříšníkem, což 
dokazuje i vaše chování a rozhodování. 
Je proto nesmírně důležité, abyste si 
uvědomili realitu a její důsledky.

JE HŘÍCH VÁŽNÝ?
Když se určí diagnóza choroby, je za-

potřebí si položit otázku:„Je to vážné?" 
V případě duchovní choroby je tato 
otázka mnohem důležitější. Mnoho lidí 
s úsměvem souhlasí, že jsou hříšníci, 
protože nemají představu o tom, co to 
znamená. Považují to za něco přiroze-
ného, nebo se vymlouvají, „že se tak 
chová každý". Tyto výroky však obchá-
zejí podstatnou otázku: je hřích vážný? 
Uvádíme několik vlastností člověka, 
které Bible definuje jako hříšné (hřích).

Jste zkažený. Neznamená to, že jste 
zlý do takové míry, do jaké je to jen 
možné, ani to, že byste neustále pá-
chal všechny hříchy. Též to neznamená, 
že neumíte rozeznat dobré od zlého 
nebo že neumíte dělat věci, které jsou 
příjemné a užitečné. Znamená to však, 
že hřích pronikl každou část vaší přiro-
zenosti a osobnosti - vaši mysl, záliby, 
svědomí, schopnosti a představivost. 
Nejúskočnější ze všeho je srdce a ne-
vyléčitelné. Kdopak je zná? Kořenem 
vašich problémů není to, co děláte, ale 
kdo jste! Hřešíte proto, že jste hříšník.

Jste poskvrněný. Z nitra totiž, z lid-
ského srdce, vycházejí zlé myšlenky, 
smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, 
chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzd-
nost, závistivý pohled, urážky, nadutost, 
opovážlivost.

Všimněte si, že tento seznam zahrnu-
je myšlenky, slova i činy. Ukazuje, že v 
Božích očích je každý hřích stejně váž-
ný. Někteří lidé si pod hříchem před-
stavují pouze takové věci jako vražda, 
cizoložství a krádež, ale Bible jasně 
hovoří, že nemáme důvod se takto dí-
vat na hřích. Hřích je vše, co nesplňuje 
dokonalou Boží normu. Když hovoříme, 
myslíme nebo děláme něco, co není 
dokonalé, hřešíme. Zamysleme se nyní 
nad otázkou: Kdo může říci: „Zachoval 
jsem si ryzí srdce, jsem čistý, bez hří-
chu?" Můžete? Pokud ne, jste poskvr-
něn.

Jste vzdorovitý. Bible učí, že hřích je 
porušení zákona, dobrovolnou vzpou-
rou proti Boží autoritě a proti zákonu. 
Žádný civilní zákon vás nenutí, abyste 
lhali, podváděli, měli nečisté myšlenky 
nebo jakýmkoli způsobem hřešili. 

Vy se rozhodujete, že porušíte svatý 
Boží zákon. 

Vy ho dobrovolně neposloucháte a 
to je vážné, protože Bůh je spravedlivý 
soudce; každý den má Bůh proč vzpla-
nout hněvem. Bůh nemůže být nikdy 
"shovívavý" vůči hříchu a můžete si být 
jistý, že ani jeden hřích nezůstane ne-
potrestaný.

Určitá malá část Božího trestu za 
hřích přichází už v tomto životě (ačkoli 
si to nemusíme uvědomovat). Koneč-
ný trest však bude vyměřený po smrti, 
když v den posledního soudu každý 
z nás tedy sám za sebe vydá počet 
Bohu.

BŮH CHCE NAŠE ŠTĚSTÍ
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Tento výraz v ruštine by sme 
mohli trochu voľne preložiť 
ako „trápenie z rozumu“ či 

z rozumnosti. Toto trápenie prežíva 
najmä ten, kto sa hlbšie zamýšľa 
nad príčinou a účelnosťou života 
a sveta, a hľadá riešenie na všelija-
ké ťažké otázky a záhady, ktorých je 
plno okolo nás, ba aj v nás. Veriaci 
i neveriaci človek si kladie otázky, 
na ktoré si veľmi ťažko, ba väčšinou 
vôbec nenájde odpoveď, akési rie-
šenie problémov.

Jednou takou otázkou je: kto je 
a aký je Boh? Ako pracuje či pôso-
bí, prečo tak a nie inak? Ja som tiež 
hľadal odpovede, ba vlastne som aj 
učil „biblickú vierouku“, snažil som 
sa formulovať, čo nám o tom hovo-
rí Biblia. Podľa toho som sa snažil 
pochopiť Božiu bytosť či (trojjedi-
nú!) osobnosť a prišiel som k záve-
ru podľa žalmu 73, v. 16: Keď som 
uvažoval, ako tomu porozumieť, zda-
lo sa mi to ťažké. Napr. taká otázka: 
prečo je toľko zla vo svete a ako to 
Boh môže tolerovať? 

Najmä zlo v ľudských srdciach, 
čoho ovocím sú krádeže, násilnos-
ti, pohlavná zvrátenosť a iné poru-
šovanie Desatora Božích prikázaní. 
A vari to nie je iba výplod môjho 
chorobného pesimizmu, keď kon-
štatujem, že zlo (hriech) v ľudských 
srdciach rastie a rastie vo svete do 
obludných rozmerov. Nuž pýtam sa: 
„Až dokedy, ó, Pane?“  

Zistil som, že nenájdem okamžitú 
a uspokojivú odpoveď na všetky tie-
to (metafyzické) mučivé otázky. A to 
nielen ja, veriaci, ale ani neveriaci, 
čisto racionálne uvažujúci človek. 
Ani on to nemá ľahšie. 

Veď v hĺbke svojej duše musí cítiť, 
že ani vývojová (evolučná) teória 
mu nedá uspokojivú odpoveď. 

Veď „veriť“, že lev dostal či si sám 
vytvoril  ostré, trhavé zuby mnohým 
žraním mäsa, srnka svoje štíhle 
a rýchle nohy mnohým behaním, 
veľryba svoje plutvy a rybí tvar po-
stupným ponáraním sa do mora, 
je naivná predstava, nedostatočná 
odpoveď. Podobných otázok z prí-

rody nachádzame na tisíce a vari 
na milióny, a ani najmúdrejší človek 
ich nezodpovie. Lenže ani ja, veriaci 
človek neviem vysvetliť, ako a prečo 
Pán Boh utvoril povedzme slona, či 
chrústa tak a nie inak. 

Tu kapitulujem a iba poviem: to 
On tak chcel a vedel, a ja to všetko 
uspokojivo nevysvetlím... Mám svoj 
rozum, ale ten je tu krátky, nedosta-
točný. Vidím množstvo záhad okolo 
seba, od mikrokozmu po makrokoz-
mos, hľadám odpoveď od vedcov, 
od tých najmúdrejších hláv, ale ju 
nedostávam. 

Čím vzdelanejší je niekto, tým po-
kornejšie vyznáva, že hľadá a hľadá, 
ale (ešte) nenachádza... Človek už 
chodil na Mesiaci, vyslal prístroje 
na planéty slnečnej sústavy, ale čím 
viac podrobností odhalil, tým viac 
nových otázok sa mu vynorilo. Teda 
dokonalá, uspokojivá odpoveď sa 
mu iba vzďaľuje, stráca sa v nedo-
hľadne.

Vo svojej starobe aj ja kapitulu-
jem. Poviem: Pane Bože, Ty vieš, Ty 
si to stvoril a vieš aj, prečo tak a nie 
inak. Nebudem reptať ako mnohí 
dnes, keď tvrdia, že vidia veľa ne-
dokonalosti a nepodarkov v prírode. 
Myslia pritom na bacily, na útočné 
tvory (hady, hmyz a i.) a na jedovaté 
byliny, na rôzne choroby, ktoré na-
pádajú človeka a iné tvory, na bo-
lesť a všelijaké trápenie. 

A vari to najhoršie: zlo v ľudskom 
srdci, ochotu škodiť, prepadávať dru-
hých, strhnúť nevinných a bezmoc-
ných do nešťastia. A keby len to. Keď 
sú odhalení ako vinníci, nie sú ochotní 
to priznať a neľutujú zlo, ktoré napá-
chali, nešťastie a trápenie nevinných 
obetí. Ba ešte sa posmievajú Naj-
vyššiemu, dovoľujú si ho kritizovať...
Prečo trpia nevinní a unikajú trestu 
vinníci?

Agnostici, či ako ich my voláme, 
neverci povedia: prečo to všetko 
zlo pripustil Boh, ak ho aj nestvoril? 
Prečo trpia nevinní a unikajú trestu 
vinníci? 

My nachádzame v Božom slove 
odpoveď: však na Božom súde kaž-

dý dostane svoju odplatu či trest, 
a to večný. Tu sa neverci pohoršujú: 
ako môže večne trpieť človek pre 
časný hriech, nie je to neprimerane 
kruté od Boha? Biblia nás však na-
pomína: kto si ty, biedny človek, aby 
si volal na zodpovednosť svojho 
Stvoriteľa, večného, vševediaceho 
a všemohúceho Boha?  

On nesúdi povrchne (ako my ľu-
dia), veď On pozná aj úmysly sŕdc, 
skryté zámery človeka, hranice jeho 
možností, motívy jeho konania. Nuž 
a tak najlepšie je súd prenechať 
Bohu, spoľahnúť sa na jeho božskú 
dokonalosť. 

Preto ani ja si nedovolím vysloviť 
súd o druhom človeku, veď nepo-
znám skryté vnútro jeho „ja“, ani 
všetky okolnosti, ktoré ho doviedli 
k jeho skutkom či slovám, ktorými 
ublížil iným ľuďom. Konečne, ak 
som dosť sebakritický, musím uznať 
a priznať svoju vlastnú  nedokona-
losť v mnohých smeroch, a to ma 
núti radšej múdro mlčať, zdržať sa 
súdu a reptania.

Poznáme sa tam so svojimi mi-
lými?

Už som na hranici priemerného 
ľudského života (83 ročný), čoskoro 
prekročím „Jordán“. V istom zmys-
le ma upokojuje výrok: až potom 
a tam poznám (všeličo) tak ako 
som poznaný, teda ako ma pozná 
Boh. Tam, vo svetle večnosti sa 
všetko ukáže – či ani nie? – veď by 
som možno bol nešťastný zo smut-
ného osudu bezbožných, ako trpia 
v pekle... 

Neraz ma zamestnáva myšlienka: 
poznáme sa tam so svojimi milými, 
pospomíname si na svoj pozemský 
život, na všetky tie radosti a trápe-
nia? Dostaneme tam Božiu odpoveď 
na všetky naše pozemské otázky, 
riešenie mnohých záhad? A vôbec: 
bolo by to dobré pre nás, nezaťažilo 
by, nezarmútilo by nás všeličo od-
halené, čo nám tu a teraz je zahale-
né? Ako starec veľmi rád čítam riad-
ky knihy Zjavenia (sv. Jána), ale na 
všeličo tam nenachádzam odpoveď. 
Vari som voči Bohu príliš dotieravý, 
všetečný, mal by som byť skromnej-
ší vo svojich očakávaniach...  

Mal by som spočinúť na Božej od-
povedi, ktorú dostal apoštol Pavel: 
dosť ti je moja milosť (nech ti ona sta-
čí)... Teda ako bude v nebi? Bude to 
„čo oko nevidelo a ucho nepočulo. 
Alebo to bude ako Luther vyslovil? 
Vraj: totaliter aliter, po našom: úplne 
inak (ako si to prestavujeme).

Tak teda som spokojný a len ti-
cho očakávam na svetlo večnosti, 
na Božie zjavenia, v ktorých do-
stanem odpoveď v miere, akú za 
správne uzná sám Pán Boh.

Gore ot uma
Pavol Kondač
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Marie Horáčková

Tato otázka byla položena padesáti 
tisícům respondentů.

Následovaly tyto odpovědi:
-   kdybych měl přátele, byl bych 
   šťasten
-   kdybych měl práci
-   zamilovanost
-   úspěch
-   dobrou finanční situaci
-   vlastní dům nebo byt
-   krásu a atraktivnost
-   kdybych byl rodičem
-   kdybych se oženil, vdala
-   kdybych se rozvedl, rozvedla

Když se toto stane, budu šťastný?
Jak vidíte, většina odpovědí se za-

měřuje víc na vnější okolnosti než na 
vnitřní stav. Být šťastným podle toho 
tedy znamená, nacházet se v přízni-
vých okolnostech. Když se toto sta-
ne, budu šťastný (když se dostanu na 
školu, budu šťasten, když najdu práci, 
budu šťastnější, když budu mít děti, 
budu šťastný, když děti odejdou z do-
mu, budu šťastný). Klasická kapitola na 
hledání štěstí je v Bibli kniha Kazatel, 
2 kapitola, pod názvem „Hledání bla-
žeností“. Šalamoun říká: Prozkoumal 
jsem, co je štěstí, a došel jsem ke třem 
slepým uličkám:
-   shromažďování majetku  
   (Kazatel 2, 7 – 8)
-   zakoušení radosti 
   (Kazatel 2, 3,10)
-   dosahování úspěchů 
   (Kazatel 2, 4 – 6, 9)

Toto jsou věci, které nám zaberou 
celý život, pokud o ně usilujeme. 

Šalamoun říká, že tyto věci měl, a 
přesto mu nepřinesly štěstí. 

Myslíme si, že shromažďováním ma-
jetku se činíme šťastnějšími. Naproti 
tomu stojí Šalamoun, nejvýznamněj-
ší člověk své doby, jehož v bohatství, 
moudrosti a blahobytu nikdo nepředčil. 
Zkusil v životě vše, co zakusit šlo, aby 
dosáhl blaženosti, a nakonec konsta-
toval – nic z toho mne neučinilo šťast-
ným. 

V 17. verši uzavírá: „Všechno to byla 

jen honba za větrem. Populární myš-
lenka „Kdyby byly lepší okolnosti, byl 
bych šťastný", nefunguje. Dovolte mi 
otázku: „Kdybyste vyřešili všechny 
problémy před tím, než byste se stali 
šťastnými - byli byste šťastní?" Kdyby 
všechny okolnosti musely být v pořád-
ku, nikdy by se to nestalo. 

Ježíš říká: Máme být šťastni tím, že 
budeme mít k okolnostem správný 
postoj. Nejde o okolní věci, ale o to, co 
se děje ve mně. 

Ježíš říká, že otázka štěstí je otáz-
kou správné volby. 

Můžeme se rozhodnout pro správné 
postoje. 

Naše štěstí závisí na tom, jak jsme 
se rozhodli být šťastní. 

Život je složitý a okolnosti nikdy ne-
budou dostatečně vyhovující. 

Okolnosti života nemůžeme ovliv-
nit, ale své postoje k nim ano. 

Můžeme se rozhodnout mít správ-
né postoje.

Víte, jaká je Boží cesta k opravdové-
mu a trvalému štěstí? Mít dobré posto-
je. V Bibli, v evangeliu podle sepsání 
Matouše 5, 3 – 12, čteme Ježíšovo ká-
zání na hoře.

Nacházíme zde osm pozitivních 
postojů, vedoucích k blaženosti, ke 
štěstí. 

Uvedu tyto postoje podle překladu 
"Slovo na cestu":
•   Šťastní jsou ti, kteří si uvědomují, že 
jsou duchovně chudí, nebo-li ti, kdo si 
uvědomují, že v životě potřebují Boha.

•  Šťastní jsou ti, kteří pláčou v zármut-
ku, vždyť Bůh je potěší.

•  Šťastní jsou ti, kteří pro sebe nic nevy-
máhají, vždyť jim Bůh dá celou zemi.

•  Šťastni jsou ti, kdo touží po tom, co 
je správné, jako žízniví po vodě, vždyť 
jejich žízeň bude utišena.

•  Šťastní jsou milosrdní, vždyť Bůh k 
nim bude také milosrdný.

• Šťastni jsou ti, kdo si zachovali čistý 
pohled na život, vždyť oni uvidí Boha.

• Šťastní jsou ti, kteří působí pokoj, ne-
boť oni budou nazváni syny Božími.

• Šťastní jsou ti, kteří mají těžkosti, 
protože poslouchají Boha; otevírá se 
jim Boží svět.

„Ti, kdo se stali dětmi Božími, 
se nenarodili jen jako se rodí lidé, 
jako děti pozemských otců, nýbrž 
narodili se z Boha“ (J 1,13).

Vánoce i oslavy Nového roku 
jsou za námi. Stojím na prahu 
roku 2013 a přemýšlím, co se 

v tomto roce bude dít. Uvědomuji 
si, že nevím, co bude, a nevím, jak 
budu nové věci zvládat, jak na ně 
budu reagovat, jak budu pokračovat 
v započatých jednáních a pořádcích. 
Všechno se může během jednoho 
kratičkého okamžiku změnit v něco 
pro mne velmi nepříznivého. Co však 
vím jistě, je, že od chvíle, kdy jsem 
otevřela své srdce Bohu, už nejsem 
to, co jsem byla dříve. Pán Bůh si 
mne zapečetil pro sebe, změnil moji 
totožnost, z milosti mne přijal do své 
rodiny, nazval mne svým dítětem. 
Nejsem již občankou této země, 
mám občanství v nebesích, už teď 
jsem v Kristu posazena v nebi (Fil 3, 
20, Ef 2, 6). Očekávám tedy na Něj 
s důvěrou, protože na tomto světě, 
kde dočasně žiji, jsem cizinkou. Vím 
také, že jsem spolu s Kristem skryta 
v Bohu (Ko 3, 3). Jsem nové stvoření 
(2 K 5,17). Jsem smířena s Bohem a 
jsem služebnicí smíření (2 K 5, 18 – 
19). Proto prosím Boha o novou sílu, 
moudrost a zmocnění ke službě. 
Uvedené pravdy platí nejen o mě, 
ale o všech, kdo otevřeli ve víře svá 
srdce Bohu. Protože jsem se roz-
hodla věřit Bohu a Jeho slovu, mohu 
plně věřit i ostatním zaslíbením, kte-
rá jsou v Bibli zapsána. Nevím, co 
mne čeká, ale stačí, že můj Otec 
v nebesích to ví. Je to nepochopitel-
né, ale On ví o každém hnutí mysli 
člověka a o všech jeho potřebách. 
Miluje nás a pečuje o nás na každý 
den. Je naším hradem nedobytným. 
Můžeme Mu tedy směle svěřit na-
stávající rok 2013.

„Z jeho plnosti jsme byli obda-
rování všichni milostí za milostí“ 
(Jan 1, 16).

Co vás činí šťastným? 
Nick Lica

Co vás činí šťastným? Z Jeho plnosti 
jsme obdarováni
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V průzkumech projektu Euroba-
rometr v roce 2005 odpovědělo 
19 % tázaných, že věří v Boha, 

50 % věří v nějakou životní či duchov-
ní sílu a 30 % nevěří v nic z toho. 

Podle posledního sčítání lidu z 
roku 2011 je 3,6 miliónu obyvatel bez 
vyznání nebo bez náboženské víry. 

To je 34,2 % populace. 

K různým církvím a náboženským 
společnostem se přihlásilo necelých 
1,5 miliónů obyvatel (13,9 %). 

Jako věřící, ale nehlásící se k žád-
né církvi ani náboženské společnosti 
se označilo 707 tisíc osob (6,7 %).

Celkově se tak k nějaké víře či 
vyznání přihlásilo 2,1 miliónů, tedy 
20,6 % obyvatel Česka. 

Celkem 4,7 miliónu obyvatel 
(45,2 %) tuto dobrovolnou kolonku 
ve sčítacích formulářích nevyplnilo. 

Nejpočetnější náboženství v Čes-
ku je křesťanství. 

Největší náboženskou skupinou 
je římskokatolická, která má 1,1 mili-
ónu věřících (10,26 %), což je pokles 
oproti roku 2001, kdy se k ní hlásilo 
celkem 2,7 miliónu věřících (26,8 %). 

Následují velké protestantské círk-
ve Českobratrská církev evangelická, 
52 tisíc členů (0,49 %), a Církev čes-
koslovenská husitská, 39 tisíc členů 
(0,37 %). 

Vyšší podíl věřících má ještě Pra-
voslavná církev, která má celkem 27 
tisíc členů, příznivci judaismu s 15 
tisíci, Svědkové Jehovovi s 13 tisíci, 
Církev bratrská, respektive Křesťan-
ská společenství, obě s 10 tisíci vě-
řícími. 

Přes 700 tisíc lidí využilo možnost 
přihlásit se k víře, přičemž se nehlásí 
k žádné organizované církvi.

Počet vyznavačů judaismu je asi 
1 500 obyvatel, k islámu se hlásí té-
měř 3 500 lidí. 

K různým odvětvím buddhismu se 
hlásí přes 6 100 osob. 

K ateismu se hlásí 1 075 osob, po-
hanství deklaruje 863 osob.

Podíl deklarovaných věřících se 
od předešlého sčítání lidu roku 2001 
značně snížil. Výrazně klesl i počet 
osob nedeklarujících žádné nábo-
ženství. 

Novinku sčítání 2011, totiž mož-
nost přihlásit se jako věřící bez nut-
nosti příslušnosti ke konkrétní církvi, 
využilo téměř 7 % obyvatel. 

Oproti tomu se zvýšil počet osob, 
které se rozhodly na dobrovolnou 
otázku neodpovídat.

Geograficky je vyšší koncentrace 
věřících na jižní a východní Moravě, 
naopak severní a severozápadní Če-
chy vykazují vyšší podíl osob bez vy-
znání.

Podíl věřících obyvatel - ústup tmavé 
barvy = klesající podíl věřících v procentu obyvatel 
v ČR

Sčítání lidu 1991

 
 
Sčítání lidu 2001

 
 
Sčítání lidu 2011

Eurobarometr (složenina slov Eu-
ro + barometr, anglicky: Eurobaro-

meter) je série průzkumů veřejného 
mínění, které od roku 1974 (podle ně-
kterých zdrojů od roku 1973) zadává 
sekce Analýz veřejného mínění Ev-
ropské komise. V rámci průzkumů 
jsou pravidelně vydávány zprávy o 
veřejném mínění v různých oblastech 
týkajících se Evropské unie. Průzku-
my se provádějí ve všech členských 
zemích a v poslední době i v kandi-
dátských zemích. 

Výsledky Eurobarometrů jsou pub-
likovány Generálním ředitelstvím pro 
tisk a komunikaci Evropské komise.

Eurobarometr byl původně kon-
cipován jako způsob zlepšení infor-
mační a komunikační strategie Ev-
ropské unie. 

Jedná se o užitečný nástroj pro 
poznání veřejného mínění v širokém 
okruhu záležitostí týkajících se EU, 
například postoj občanů k dalšímu 
rozšiřování EU.

Prameny: Wikipedie

Prečo zneje toľko slov,
prázdnych iba slov?
Kde je sila slova,
či dnes už jej niet?

Každý veľa hovorí,
a predsa nič sa nedeje.
Mnoho ľudí počúva,
a slová predsa mlčia.

Ako to je možné,
že slovo nemá moc?
Lebo nehovorí Boh, lež človek.
Boh mlčí, človek hovorí.

„Pane, hovor prosím len Ty,
ja budem mlčať a počúvať.
Nech slovo má znova moc,
a nech preorie srdcia mnohé!“

Stanislav Baláž

Kolik 
lidí 

věří 
v Boha?

Rostislav, kníže Velkomoravské říše, za jehož pa-
nování se uskutečnila cyrilometodějská misie

Slova moc
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Naše víra v Boha je víc než jen 
filozofie, je to způsob života. 
Náš biblický pohled na svět 

nám dává jistotu a optimistický po-
stoj navzdory stále se zhoršujícím 
podmínkám kolem nás.

Římanům 8, 28 
Víme, že těm, kteří milují Boha, 

všechny věci spolu působí k dobré-
mu.

Jednu z dcer jedné rodiny z našeho 
společenství, která opustila víru, roz-
rušil nedávný raketový útok a znovu 
se obrátila k Bohu. Dokonce i těžkosti 
na Blízkém Východě jsou části dlou-
hého, trpělivého Božího procesu jak 
obměkčit srdce našeho lidu a vytvořit 
v nás víru a morální odvahu.

Efezským 5, 20 
Vždycky za všechno děkujte ve 

jménu našeho Pána Ježíše Krista
Bohu a Otci.

I Tesalonickým 5, 18
Ve všem vzdávejte díky, neboť toto 

je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.
Vzdávání díků vyžaduje otevření 

úst k tomu, aby mohlo být něco ře-
čeno. V hebrejštině se jedná o stejný 
kořen jako vyznat nebo prohlásit. Dá-
váme Pánu dík za Jeho dobro (Žalm 
136,1-3). To vyžaduje naše modlitby. 
Pokud se modlíme a věříme, že něco 
obdržíme (Marek 11,23), pak vzdá-
váme dík během modlitby. Pokud se 
modlíme bez vzdávání díku, pak se 
modlíme bez víry, že něco obdržíme. 
Tento druh modlitby může být jen 
manévrem obav a úzkostí, což ne-
dělá nic dobrého. Dokonce to může 
situaci ještě zhoršit.

Filipským 4, 6
O nic nebuďte úzkostliví, ale 

ve všem oznamujte Bohu své žádos-
ti v modlitbě a prosbě s děkováním.

Vírou můžeme poslouchat Boha a 
být přesvědčení, že On odměňuje ty, 
kteří se pilně snaží konat Jeho vůli 
(Židům 11,6). Můžeme tedy všechno 
dělat s pozitivním přístupem.

Filipským 2, 14
Všechno dělejte bez reptání a po-

chybování.
Četli jsme tento verš nahlas na jed-

né naší poradě a dělali jsme si legraci, 
že to zní jako nežidovsko-křesťanská 
vsuvka do textu. Zdá se, jakoby část 
naší židovské kultury je jen o tom 
stěžovat si a hádat se o cokoliv- je to 
jakoby náš „národní sport“. Je mož-
né dělat věci bez stěžování si a bez 
hádání!? Ano, je to možné, vírou.

Děkujeme za modlitby za Izrael, 
který prochází dalším obtížným 
obdobím, především za modlit-

by za mesiánské vojáky v IDF, kteří jsou 
v těchto dnech mobilizováni. Ve čtvrtek 
ráno ve městě Kyriat Malachi zasáhla 
raketa grad z Gazy činžovní dům, kde 
zabila tři jeho obyvatele a dalších pět 
zranila.

Každá střela, která je vypálena 
teroristy z Gazy, je cílena na civilní 
obyvatelstvo.  K dnešnímu dni došlo k 
mnoha zásahům domů, továren, škol, 
nákupních center. Tato bezohledná 
palba na civilní obyvatelstvo se zásad-
ně liší od chirurgických úderů Izraele, 
který je směřuje jen na pečlivě vybrané 
vojenské cíle.

Jméno této vojenské operace 
– v hebrejštině znamená „Oblakový 
sloup“ – je v zahraničních médiích 
nesprávně překládáno jako „Obranný 
sloup“. Tento název má původ v knize 
Exodus 14,19, kde deklaruje: „Obla-
kový sloup se před nimi totiž zvedl, 
postavil se za ně a vstoupil mezi 
tábor egyptský a izraelský. Jedněm 
byl oblakem a temnotou, druhým 

osvěcoval noc; po celou noc se jed-
ni k druhým nepřiblížili." 

Dokonce i samotný název této vo-
jenské operace je prorockým prohlá-
šením Boží věrnosti Izraeli.

Během největšího bombardování 
jsem potřebovala jít do Tel Avivu 
a pozvala jsem svoji neteř z Ris-

hon Lezion, aby šla se mnou. 
Po cestě jsem s ní sdílela evangeli-

um. Potom jsme se usadily u moře a 
dlouho si povídaly. Plakala a pozvala 
Ježíše do svého srdce. My jsme nic 
netušily, ale v té chvíli spadla v Rishon 
Lezion raketa a zničila budovu naproti 
obchodu, kde by normálně pracovala. 
Od té doby nepřestala Pána chválit za 
jeho dobrotu k ní.

Perspektiva
Šest Izraelců bylo zabito raketami z 

Gazy. 156 obyvatel Gazy bylo zabito Iz-
raelem v operaci „Pillar of Cloud“(„ob-
lakový sloup“). 850 Syřanů bylo zabito 
Syřany během stejných sedmi dnů

Rakety z Gazy namířené proti Izra-
el - 1506 raket bylo minulý týden vy-

páleno z Gazy proti Izraeli. 152 z nich 
bylo chybně zamířených a dopadly 
v Gaze. 875 přistálo v Izraeli na neo-
bydleném území. 421 bylo zachyceno 
ve vzduchu obranným systémem Iron 
Dome (Železná kupole). 84 % úspěš-
nost sestřelů (použitých pouze proti 
raketám, které systém vyhodnotil jako 
namířené proti centru populace). 

50 000 dolarů – cena za každou stře-
lu Iron Dome. 58 raket z Gazy přistálo 
v Izraeli na obydleném území

Tři dimenze

Válka probíhá v třech dimenzích. 
První je armáda. Druhá je diplo-
macie. Třetí je veřejné mínění.“

V bílém tichu
V bílém tichu píseň snivá
z křehké půdy srdce pučí,
rozkvétá mé duše niva –
Bůh ji bere do náručí.
Jako hvězdy, v rytmu věčna
v nekonečno z nekonečna,
na neschůdnou cestu žití
slovem pravdy Láska svítí.

Daleko však odtud k ráji –
ticho prchá v zbraní hluku... 
Bože, uchop moji ruku,
v bílé ticho veď, kde snivá
píseň míru věčně pučí – 
vem mne, vem mne do náručí,
Otče,
vždyť se připozdívá...

M. Rafajová: 
Za Ním

Naše víra
Ašer Intrater

Oblakový sloup
Eddie Santoro

Izrael, 
prosinec roku 2012 
Rachel Netanel

Avigdor Liberman
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„Hnevajte sa, ale nehrešte. Sln-
ko nech nezapadá nad vaším hne-
vom. Nedávajte miesto diablovi“ 
(Ef 4, 26 – 27).

„...nedávajte miesto diablovi.“

Možno by som doplnil: „... ale 
priblížte sa k Bohu.“  Boh je 
láska. Verím tomu. Mnoho-

krát sa stretávam pri sebe a vo svo-
jich rýchlych reakciách s hnevom, 
ktorý je opakom pokoja a lásky. 
Viem, že hnev a dokonca nenávisť je 
z hľadiska večnosti viac ako tragiko-
mický. Nikdy som nečítal o Božom 
kráľovstve, v ktorom bude hnev a 
nenávisť, fakt nie. Ale o mieste, kde 
bude plač a škrípanie zubov, čítame 
v Biblii. Je to miesto pre tých, čo 
budú oddelení od večnej Božej prí-
tomnosti. Keď sa nahnevám, určite 
nemám pokoj, ale sa blížim k tomu 
miestu plaču a škrípania zubov...

Nakoniec, vzplanúť hnevom je jed-
noduchšie,  ako riešiť situáciu poko-
rou a hľadaním riešenia v múdrosti. 
Nie je hnev  náhodou tak trocha 
odsúdením človeka, ktorý má iný 
názor ako my, alebo nás provokuje, 
uráža, alebo ... doplňme čokoľvek? 
Keď necháme pôsobiť v nás hnev, 
pokračuje to obhajovaním svojej 
pravdy, ohováraním, jednoducho 
ideme cestou hriechu. Teda ak sa 
vás niekto dotkne slovne, možno 
spomínaným ohováraním, možno aj 
fyzickým útokom a vašou obranou 
bude hnev a reakcie z neho, nebude 
zmierenie či konečnou  láska. Ovo-
cie hnevu je nenávisť, z nenávisti je 
vojna a vojna končí veľakrát smrťou, 
avšak na začiatku nie je jasné, na 
ktorej strane. Tak sa modlím a sebe 
aj vám prajem,  aby nielen slnko ne-
zapadalo nad naším hnevom, ale  
predtým, ako necháme voľne pôso-
biť hnev, nech je nám dané – z mi-
losti – uvedomiť si následky  hnevu.

Na „berúsa“ – v deň výplaty dô-
chodku, u mňa to býva dva-
násty deň mesiaca, chodím 

do pobočky banky, kde mi posielajú 
dôchodok, aby som si vybral určitú 
hotovosť,  ktorou uhradím svoje fi-
nančné záväzky. Keďže navštevujem 
stále tú istú pobočku, poznám sa 
s jedným pracovníkom SBS a vždy 
prehodíme pár slov. Teší ma, že je 
dosť prístupný k rozhovorom o Bo-
hu, tak to patrične využijem.

Minulý rok v októbri som tiež nav-
štívil túto pobočku. Bolo tam nezvy-
čajne mnoho ľudí.  Všetkých som 
pozdravil a  opýtal som sa, za kým 
nasledujem. Pozdravil som aj  spo-
menutého muža, s ktorým sme sa 
hneď pustili do našej obvyklej deba-
ty. Všetci dookola nás počuli. Vtom 
vstúpila do pobočky mladá dáma 
s ťažkou taškou a hŕbou akýchsi 
obalov pod pazuchou.  Sadla si a 
čakala na poradie. Podľa jej výzoru 
bolo zjavné, že sa ponáhľa. Bol som 
práve na rade, tak som sa k nej oto-
čil so slovami: „Šľachetná pani, pro-
sím, ste na rade.“ „Ale veď ja som 
prišla až po vás!?“ Odpovedala pre-
kvapene. „Áno, ale Vy sa ponáhľate 

a ja som dôchodca, ja mám dosť 
času. A okrem toho, gentlemani ne-
vymreli, len zostarli.“ Usmiala sa a 
ponuku prijala. Vzápätí sa uvoľnilo 
ďalšie okienko, tak som si mohol aj 
ja vybaviť svoje záležitosti. Mužovi 
sediacemu z druhej strany okienka 
som predložil občiansky preukaz 
a kartičku s číslom účtu. Zamyslene 
to vzal do rúk a zrazu sa ma opýtal: 
„Prosím vás, vy ste kto? Ak sem príde 
klient vo Vašom veku, tak hundre, že 
musí čakať a najradšej by každého 
predbehol. No vás som tu nikdy ne-
videl mrzutého. Naopak, rozsievate 
okolo seba dobrú náladu. Vaše po-
loženie – pripútaný na vozíku – nie 
je jednoduché,  a predsa vyžarujete 
niečo zvláštne, čo sa nedá vypove-
dať ani opísať. Ste zvláštny človek. 
„Prekvapilo ma, že si ma aj popri 
práci tak všímal. Povedal som mu: 
„Som Ježišov a On je so mnou aj  na 
vozíku. Prikazuje mi, aby som šíril 
okolo seba pokoj, lásku, dobrú ná-
ladu a vieru v Neho.“  Ešte chvíľu na 
mňa hľadel a potom začal vybavovať 
moju požiadavku. 

 Zážitky zo sejačky 
(z invalidného vozíka) 

VYKROČIT VE VÍŘE
            

Nedávno jsem popsal první 
část příběhu, jak mne a mou 
ženu Pán vedl do Londýna 

založit tam sbor. Když jsme mys-
leli, že budeme muset naše plány 
asi zrušit, protože jsme neměli 
kde bydlet, Bůh nám zázračně 
poskytl domov skrze obchodníka, 
kterého jsme potkali při misijní 
cestě v Jihoafrické republice. 
Mysleli jsme si, že je to bezna-

dějné, že to nezvládneme a bude-
me muset s prací skončit. Potom 
jsme však potkali toho obchodní-
ka. Jedině Bůh to mohl zařídit tak, 
že manželé z New Yorku jedou do 
JAR najít bydlení v Londýně. Pár 
dní po tom, co jsme se do Londý-
na přistěhovali, jsem vzal syna do 
nedalekého parku. Zatímco jsem 
ho houpal na houpačce, modlil 

jsem se: „Pane, povolal jsi nás 
sem založit tu sbor. Děkuji Ti, že 
máme kde bydlet, ale nikoho tu 
neznám a nevím, jak začít.“ 
Na hřiště přišel starší muž s 

vnučkou. Otočil se ke mně, před-
stavil se a zeptal se, co v Londýně 
dělám. „Jsem pastor,“ odpověděl 
jsem, „a jsme zde, abychom zalo-
žili sbor.“ 
„Já jsem také pastor, a tohle je 

můj sbor,“ řekl muž a ukázal na 
krásný velký Bromptonský kostel 
Nejsvětější trojice, který stál dole 
v ulici. Pověděl jsem mu o Teen 
Challenge a Times Square Church 
a o tom, co děláme teď. Pastor mě 
pozval k sobě domů na čaj a tam 
mi řekl: „Celé odpoledne jsem 
se modlil a Duch svatý mi vložil 
do srdce toto: máme kavárnu ve 
čtvrti, kde mladí lidé žijí večírky a 
drogami. 
Přicházejí ke Kristu, ale není 

tam žádné společenství.  Modlili 
jsme se, abychom tam mohli za-
ložit sbor, ale nemáme kazatele. 
Byl byste ochoten nám pomoci 
ten sbor založit? A byl byste jeho 
pastorem?“ 
Dělal jsem si starosti a znepoko-

joval se, ale Pán měl všechno pod 
kontrolou! 
Pravda je, že když nevykročíme 

ve víře a nejsme ochotni riskovat, 
zmeškáme ty nejlepší Boží věci. 

Hnevajte sa, 
ale nehrešte 

Prosím vás, vy kto ste? Fero Kříž  

Gary Wilkerson
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Den střídá noc, noc střídá den, měsíc střídá měsíc, 
starý rok střídá přicházející rok. Všechno je v pohy-
bu, celý vesmír je v pohybu. Vidíme střídání i našeho, 

osobního času. Pohybujeme se kupředu každým dnem, 
každou hodinou, každou minutou. Ale náš pohyb času 
mnoho nesledujeme a pokud jej začneme sledovat, bývá 
už nejednou pozdě. Záleží na nás, jak využijeme čas, který 
nám Pán Bůh svěřil.

Stojím na počátku roku 2013 a vzpomínám. V souvislosti 
s časem myslím na prosinec roku 1979, na bratra kazatele a 
tehdejšího předsedu Ústřední rady starších BJB Pavla Titěru. 
Ležel jsem tehdy v nemocnici v Praze po infarktu. Bratr mne 
přišel navštívit do nemocnice a v rozhovoru jsme se dotkli 
tématu střídání času. Řekl jsem mu, že můj čas se mi drolí 
pod rukama, že se brzy skončí. Bratr předseda mi na to řekl: 
„Přečkáš toto století a vstoupíš do 21. století.“ Na to jsem 
mu odpověděl: „Možná máš pravdu, ale můj pohled tak da-
leko nesahá“. „Budeš vidět, že jsem měl pravdu,“ odvětil mi.  
Tehdy jsem si pomyslel: „Kdyby tak na tvá slova došlo.“ A 
bratr měl pravdu. Jen z Boží milosti jsem překročil práh 21. 
století. Nic víc a nic měně. Za tu dobu jsem prošel ještě 
dvěma infarkty.

 I dnes může nastat střídání času - překročení „prahu“ 
z časnosti na věčnost. S tím musíme počítat a být na to při-
praveni. Takové střídání času je pro většinu lidi bolestivé, 
především pro ty, kteří zde ještě na nějaký čas zůstávají. 

Naše účast v procesu střídání času je veliká a nedocenitel-
ná Boží milost. Jestliže nám je přidán do života další den a 
noc – je to veliká Boží milost.

STOJÍME NA PRAHU NOVÉHO ROKU. Připadá mi to, 
jako bychom vystoupili na vrchol vysoké hory a dívali se 
zpět na svoji cestu – jak jsme překonávali překážky, které 
nás potkaly, co jsme získali, co ztratili, čím jsme byli obo-
hacení. I ten překonaný rok nám byl přidán Pánem Bohem 
jako milost a obohacení života. Jaká to byla dlouhá strmá 
a nejedou bolestivá cesta, kterou  jsme museli jít. Někteří 
podle věku dovršili svůj čas a došli či dojdou do Města zla-
tých bran. Není málo těch, kteří sotva vstoupili na cestu živo-
ta, udělali jen pár krůčků a vstoupili do Města zlatých bran. 
Cesta života s Pánem Bohem nám přináší mnoho radosti 
a nedá se to s žádnou jinou radostí porovnat. 

I když jsme se někdy potáceli slabosti těla i ducha, vždy 
byl s námi NĚKDO, koho jsme se mohli zachytit. Pán Ježíš 
nám byl a je docela blízko. On nás slyšel, i když jsme jen 
šeptali a podle své vůle konal. On šel a jde s námi i před 
námi a urovnává nám cestu. Když už nemůžeme jit, bere 
nás do náruče a nese.

Došli jsme na vrchol vysoké hory, nyní budeme opět 
sestupovat dolů. Cesta před námi je zamlžená, možná, že 
nevidíme ani na krok. Přes jaké balvany, překážky života 
budeme muset přejit? A přece nevkročíme jen do husté 
mlhy. Před námi jde Světlo, které neuhasí žádný uragán. 
V evangeliu podle sepsání Jana čteme: „Jan nebyl tím 
světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. 
Bylo to pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, 
to přicházelo do světa (Jan 1, 8 - 9). Vykročme do roku 
2013 s nadějí, že nepůjdeme ve tmě, nebudeme bloudit. 
Půjde s námi Ten, koho se můžeme vždycky přidržet. A 
když náš hlas bude slábnout a my už budeme jen šeptat, 
ON, náš Pán, nás i tak bude slyšet! Jeho sluch nikdy ne-
slábne a oko nikdy nezdřímne. 

Na rozhraní letošního roku si můžeme opět připome-
nout, že v uplynulém roce nebylo dne, kdy by u nás nebyl 
přítomen náš Spasitel a Pán – Ježíš Kristus. Vždy naslou-
chal našim prosbám a odpovídal na ně. Činil pro nás jen 
dobré a bude tak činit i v roce, který se před námi otevřel.

Pracovali jsme jako domovníci v 
Lázeňském domě v Luhačovi-
cích. Tehdy u nás bydlely ještě 

dvě další sestry v Kristu. Znaly jednu 
křesťanskou rodinu z Luhačovic, ve 
které bývalo shromáždění. Občas 
jsme tam byli pozváni i my. Zvláště 
vzpomínáme na jeden večer. Tenkrát 
se jednalo o „silnou“ a velmi poučnou 
přednášku na téma „okultismus“. 

Tyto přednášky byly často navště-
vovány i pacienty z lázní. Během toho 
večera se jedna paní rozplakala. Ke 
konci přednášky se ptala, co má dělat. 
Má prý hrozné sny a něco ji velice trá-
pí. Přednášející jen krčili rameny, něco 
říkali… Mne tehdy opravdu rozčílilo, že 

neřekli jasné slovo o Ježíši. Vstal jsem 
a chtěl jsem říci to nejdůležitější, uká-
zat na východisko v Kristu Ježíši. Ale 
přednášející jen  zamumlali: „No ano, 
Ježíš." A to bylo všechno. Nebylo nám 
z toho vůbec dobře. 

Ale po skončení přednášky se s 
námi paní dala do hovoru a tak jsme 
ji pozvali k nám. Paní ve středních le-
tech a my, ještě mládežníci, jsme se 
posadili v našem miniaturním obýváku 
a povídali. To, co nám vyprávěla, bylo 
děsivé. Před několika lety jí zemřela 
dcera při automobilové nehodě a ona 
od té doby měla děsivé sny a fobie. Tak 
například: pokud šla její druhá, již do-
spělá dcera ven, stála do noci u okna 
a čekala, kdy se vrátí. Ničilo to ji i celou 
její rodinu. Ani léčení jí nepomáhalo.

Když skončila svůj dlouhý monolog 
a utřela slzy, dívali jsme se na ni a bylo 
nám jasné, že na to nemůžeme říci nic. 
Sestry se jí jen zeptaly: „Můžeme se za 
vás pomodlit?"  Souhlasila. Modlili jsme 
se a nikoho nenapadlo slovo, které by-
chom jí měli říci. Měl jsem před sebou 
Bibli, otevřel jsem ji a zrak mi padl pří-
mo na verš: „Neposlouchejte své sny, 
které míváte…“ (Jr 29, 8), dále verše 
11 – 14: „Neboť to, co s vámi zamýšlím, 
znám jen já sám, je výrok Hospodinův, 

jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: 
chci vám dát naději do budoucnos-
ti.  Budete mě volat a chodit ke mně, 
modlit se ke mně a já vás vyslyším. Bu-
dete mě hledat a naleznete mě, když 
se mne budete dotazovat celým svým 
srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok 
Hospodinův, a změním váš úděl…“

Řekl jsem: „Zde je psáno něco pro 
vás.“ Bylo to jako blesk z čistého nebe. 
Paní byla nadšená a téměř nechtěla 
věřit, že je to opravdu takto napsáno. 
Podali jsme jí Bibli a potvrdili, že toto 
slovo jí dává Pán Bůh. 

Nakonec to takto přijala. 
To slovo ji v tu chvíli osvobodilo a 

uzdravilo. Všechno trápení těch dlou-
hých let bylo pryč. Usmívala se jako 
sluníčko a byla šťastná. Pak už jsme 
s ní mluvili jen několikrát, ale manžel-
čina maminka se jí věnovala po zbytek 
pobytu v Luhačovicích, protože si byly 
věkově blízké.

Následně od ní přicházely dopisy, že 
uvěřila, chodí do sboru, že uvěřil i její 
manžel a dcera. Ještě několik let po-
sílala ručně pletené svetry, které od ní 
máme dodnes.

                            Prameny: 
docs.google.com. 

Redakčně kráceno

Střídání času
Vlastimil Pospíšil

Boží 
slovo 

má 
moc
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Bratr kazatel 

Jan Bistranin 
slaví 
60. narozeniny

Bratr Bistranin se na-
rodil v Teplicích, kde 
také vyrůstal a trávil 

svá školská léta. Po ma-
turitě na gymnáziu vystu-
doval právnickou fakultu 
UK v Praze. Během vyso-
koškolského studia přijal 
Pána Ježíše jako osobního 
Spasitele. 

V roce 1974 byl pokřtěn 
na vyznání víry kazatelem 
Pavlem Čánim v Litomě-
řicích. Po skončení studií 
v roce 1977 se zapojoval do sboro-
vé práce především na kazatelských 
stanicích žateckého sboru v Duchco-
vě a Lomu u Mostu.  Po přestěhová-
ní spolu s rodinou, manželkou Jenny 
roz. Kubalíkovou a dětmi Markem 
a Janou, v roce 1986 do Liberce se 
zapojil do práce jako laický kazatel. 
V roce 1991 byl zvolen  kazatelem 
tohoto sboru. Svoji službu vykonával 
až do roku 2001, a to při zaměstnání. 
Do tohoto období spadá velice ná-
ročná oprava a rekonstrukce sboro-
vého domu BJB v Liberci. 

Bratr Bistranin byl také v roce 1999 

zvolen náhradníkem Vý-
konného výboru BJB, 
pracoval rovněž v histo-
rické komisi BJB. Bratr je 
stále velmi aktivním slu-
žebníkem v libereckém 
sboru. Současný kazatel 
tohoto sboru, bratr Blaho-
slav Fajmon k tomu dodá-
vá: Bratru Jendovi jsem 
vděčný za jeho neustá-
lou podporu, ať už jde o 
výpomoc v čase mé ne-
přítomnosti, nebo výuku 

nedělní školy pro dospělé, ve které 
se svým širokým přehledem mapuje 
historické kořeny radikální reforma-
ce a světového i českého baptismu. 

Nejvíce si však cením jeho otevře-
nosti, se kterou mě byl vždy připra-
ven vyslechnout a ve které se stal 
oporou celé naší rodině. Jeho víra 
není okázalá, ale stabilní a vskutku 
věrná. K jeho narozeninám mu oplá-
cím jeho příslovečné přání: „Zdar a 
sílu … a vytrvat!"

Blahoslav Fajmon
kazatel 

Snehové vločky

Krásne biele, každá je iná, 

jedna krajšia ako druhá. 
Predstavujú nám stelesne-

nie či zhmotnenie čistoty a neviny. 
A predsa... Ich jadrom (podobne 
ako kvapiek dažďa) je zrnko prachu, 
teda obrazu nečistoty. Podobne ako 
jadrom nádhernej a drahej perly je 
zrnko piesku, nečistoty, ktorá navy-
še pôsobí perlorodke bolesť .

Vianočné vločky snehu sú tiež 
symbolom čistoty a neviny, nadpo-
zemskej krásy. Ako ony zostupujú 
z neba, tak k nám zostúpil náš Spa-
siteľ a Pán Ježiš. Nie pre svoj, ale 
pre náš hriech, aby nás očistil a po-
svätil, a tak pripravil na cestu do 
neba. Preto On, svätý a čistý, znášal 
nevýslovnú bolesť a muky tela i du-
cha. Za nás, nečistých, hriešnych. 
Chce nás vziať do svätého, čistého 
a krásneho neba, kde sa vrátil a po-
nesie raz aj nás. Aj o tom mi hovoria 
nežné snehové vločky.

P. Kondač

Když jsem byl malý chlapec, 
můj otec David Wilkerson, mne 
naučil věc, kterou považuji za 

nejdůležitější ze všeho. „Gary,“ řekl, 
„můžeš mít z Pána Ježíše tolik, kolik 
chceš.“

Každý z vás, kdo čte tento článek, 
může mít z Pána Ježíše tolik, kolik 
chce! Pán Bůh jen náhodně neříká: 
„Tebe jsem si vybral a tebe ne.“

„Blaze těm, kdo hladovějí a žízní 
po spravedlnosti, neboť oni budou 
nasyceni“ (Matouš 5,6).

Tento verš mluví o mužích a ženách, 
kteří řeknou: „Chci vše, co Pán Ježíš 
nabízí. Budu duchovně hladovět po 
všem, co mi může dát.“

Bible říká, že Hospodin hledá 
muže a ženy, jejichž srdce Mu 
zcela patří, a tak může zjevit Svou 
sílu. „Hospodinovy oči procházejí 
celou zemi, aby posiloval ty, kdo 
jsou mu oddáni celým srdcem“  2. 
Letopisů (Paralipomenon) 16,9.

Pán Bůh nechce, aby 10 nebo 
75 procent křesťanů žilo zasvěcený 
a oddělený život. Chce, aby 100 
procent Jeho církve, Jeho těla, Mu 
bylo odevzdáno celým srdcem.

Tím, kdo potlačuje pomazání Svého 
Ducha, není Hospodin, nýbrž naše 
nedostatečná odpověď na to, co On 
vylévá. V těchto posledních dnech 
Pán Bůh roztrhl nebesa a jasně 
zjevil Svého Svatého Ducha. Člověk, 
který zareaguje na to, co nám Pán 

chce dát, povstane a řekne: „V této 
poslední hodině chci být naplněn 
Duchem svatým. Rozhodl jsem se 
žít posvěcený život. Nic mne od 
toho neodradí, nic mne nezadrží. 
Nic nezabrání v tom, co  pro mne 
Pán Bůh má – hořet pro Něj, zcela 
naplněn Duchem svatým“.

  Prameny:  worldchallenge

MŮŽETE MÍT Z PÁNA JEŽÍŠE TOLIK, 
KOLIK CHCETE    Gary Wilkerson

Přání odboru sester
Milé sestry.  
Dovolte mi popřát Vám do nového 

roku veršem ze Žalmu 37, 5  ,,Svou 
cestu svěř Hospodinu, doufej 
v něho, On sám bude jednat“.

Nemohu Vám přát nic lepšího, než 
to, abychom nechaly jednat v našem 
životě toho, který vidí cestu našeho 
života až na konec, kde si nás pře-
vede k sobě. Zná řešení pro každou 
situaci. On ví co je pro nás v tomto 
roce to nejlepší. Je to nový projev 
Boží milosti a dobroty, že smíme 
svěřit naše kroky pod Boží ochranu 
a očekávat, že On bude jednat.

Zůstávejte silné u víře a doufejte 
v Něho - to je zaručeně správný úhel 
pohledu, který vás učiní spokojené. 
Boží pokoj ať ve vás přebývá.

V lásce Pána Ježíše Krista

Za odbor sester BJB ČR
Helena Včeláková
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Od září mají baptisté v Maďar-
sku ve svém provozu v celé 
zemi čtyřicet čtyři škol se 

16 000 dětmi – od základní školy až 
po gymnázium. To bylo umožněno 
změnou zákona, který dovoluje círk-
vím převzít vzdělávací zařízení. Tak 
to vyjádřil pro „Ideu“ prezident „Ma-
ďarského svazu baptistů“ Janosz 
Papp v Budapešti.

Baptisté však převzetí provozu vá-
zali na podmínky: museli s tím sou-
hlasit aspoň dvě třetiny všech zú-
častněných – členů městské správy, 
učitelů a rodičů žáků. Baptisté dou-
fají, ze převzetí škol přispěje k to-
mu, aby evangelium o Ježíši Kristu 
mohlo být ještě lépe předáváno, a 
to prostřednictvím výuky nábožen-
ství a školní knihovnou vybavenou 
křesťanskou literaturou. Náklady 
učebního provozu budou nadále 
placeny státem. Podle hodnocení 
Pappa přešlo pod církevní provoz 
asi 10% všech škol. K Maďarskému 
svazu baptistů patří 368 sborů s při-
bližně 12 000 členy.

ZESVĚTŠTĚNÁ FRANCIE

Víra hraje stále menší roli ve 
Francii, tvárněné kdysi katolic-
ky. Čtyřicet šest % všech Fran-

couzů nebylo ještě nikdy při boho-
službě. Před 50lety to bylo jen 24%. 
To je výsledek jedné studie institutu 
pro zkoumání mínění v Paříži. Tehdy 
chodilo 33% Francouzů každou ne-
děli do kostela, dnes je to jen 6%. Z 
65,5 mil. Francouzů je 51% katolíků.

VÍC NEŽ STO MILIONŮ 
KŘESŤANŮ JE DISKRIMI-
NOVÁNO

Křesťané z celého světa prosí 
11. listopadu o Boží pomoc 
pro utlačované sourozence ve 

víře. Odpovídají tak na výzvu Svě-
tové evangelické aliance k „Mod-
litebnímu dni za pronásledované 
křesťany“. Dle hodnocení je počet 
postižených větší než 100 mil. O je-
jich postavení uniformuje na téměř 
350 stránkách ročenka o pronásle-
dování křesťanů „Mučedníci 2012“, 
která se nyní objevila po dvanácté. 
Vydavatelem jsou „Pracovní kruhy 
pro náboženskou svobodu v Ně-
mecku, Rakousku a Švýcarsku“, ja-
kož i „Mezinárodní společnost pro 
lidská práva“. Dle studie Výzkum-
ného ústavu ve Washingtonu jsou 

křesťané kvůli své víře diskrimino-
vání ve 111 státech. Většinou jde o 
země s muslimskou většinou. Jako 
příklady jsou mezi jinými jmenová-
ny: Saudská Arábie, Irán, Egypt a 
rekreanty oblíbené Maledivy (ost-
rovní stát v Indickém oceáně). Ve 
většině muslimských států zůstala 
situace v nejlepším případě stejná 
- a to stejně špatná. 

NEJVÍC TRPÍ KONVER-
TITÉ 

Nejtvrději jsou pronásledováni 
konvertité, tedy křesťané, kteří po-
cházejí z křesťanských rodin. Jejich 
víra není považována za soukromou 
záležitost, ale za zradu islámu a 
hanbu rodiny. Konvertitům, jejichž 
víra byla odhalena, hrozily „nejhorší 
sankce“ až po smrt. Podle ročenky 
omezují také jednopartajové dik-
tatury socialisticko-komunistické-
ho ražení náboženskou svobodu 
křesťanů. Jmenovány jsou: Čína, 
Kuba, Laos, Sev. Korea, Vietnam a 
neomarxistické režimy v Eritreji. Zdá 
se, že totalitní režimy a náboženští 
extremisté se cítí ohroženi křesťan-
skými sbory ve své nadvládě.

MODLITEBNÍ DEN VE 
150 ZEMÍCH

V minulých letech se zúčastnilo 
modlitebního dne víc než 500 000 
věřících ve 150 zemích.

                  
 Idea 2012/45

                        př. Eva Titěrová                                                                  

Obdrželi jsme prosbu z EBF 
a z Chorvatské baptistické 
jednoty o finanční pomoc při 

odstraňování následků povodní 
na severu Chorvatska. Výkonný 
výbor rozhodl o aktuální pomoci 
ve výši 50 tisíc korun z krizového 
fondu. 

Dopis od Toma Magdy, předsedy 
Chorvatské baptistické jednoty, ze 
dne 8. listopadu 2012:  
   Drazí přátelé,

V úterý večer byl vyplaven jeden z 
našich sborů a několik našich rodin. 
Stalo se to v severní části Chorvatska 
asi 80 km severně od Záhřebu, blízko 
Varaždinu. Tato oblast se nachází mezi 
dvěma řekami: Mura je hraniční řekou 
se Slovinskem a Drava tvoří hranici s 
Maďarskem. Díky silným dešťům v Ně-
mecku a hlavně v Rakousku a v sou-
sedním Slovinsku hrozilo všem vod-
ním elektrárnám na řece Drava velké 
nebezpečí, že přehrady přetečou. To 
znamenalo vypustit korytem více vody 
než obvykle. Kapacita je 1800m3/sec, 

ale proud byl silnější než 3300m3/sec. 
A proto se stalo, že asi 1 km od vesni-
ce Puscine řeka protrhla břeh. Během 
jedné hodiny voda zaplavila celou se-
verní část vesnice. Několik baptistic-
kých rodin a sbor byli vyplaveni. Policie 
evakuovala obyvatele jen několik mi-
nut před úplným zaplavením. Neměli 
čas zachránit cenné věci nebo auta. 
Hladina se zvedala rychlostí 1m/hod. 
Pro všechny to byl příšerný zážitek.
Dnes mohli bratři a sestry začít uklí-
zet a odhadovat škody. Všechny 
domy, včetně sboru, měli zaplavené 
sklepy. Čtyři baptistické rodiny měli 
ve svých domech také své firmy a 
tak utrpěli obrovskou škodu. Naši 
lidé mají obvykle boilery a všechno 
kolem právě ve sklepech. Všichni 
přišli o možnost vytápění a zároveň 
je všechno kolem zašpiněno od naf-
ty používané k topení. Představte si 
plný sklep s 1000 litrů nafty smíchané 
s bahnem a vodou. V suterénu sboru 
byly místnosti pro děti, kuchyň, sklad 
s literaturou a kotelna. Do některých 

prostor ještě nebylo možné se dostat.
Krajský úřad začne brzy počítat ofici-
ální škody, ale při posledních povod-
ních v roce 2010 dostali lidé náhrady 
až po několika měsících a někteří 
nedostali nic nebo jen 20%. V tomto 
okamžiku je zásadní pomoci našim 
rodinám, aby měli opět elektřinu a to-
pení. Potom budou potřebovat náby-
tek, jídlo, nějakou techniku. My, jako 
Jednota, jsme ve velmi složité finanč-
ní situaci už po mnoho let a nejsme 
schopni těmto lidem pomoci jinak než 
fyzickou pomocí. A proto vás prosíme 
o rychlou pomoc. Velice děkujeme. 

V Kristu, 
Toma Magda,

president

Pomoc BJB při likvidaci škod 



p
o

z
va

n
ia

 a
 p

o
n
u
k
y

15

Mládežnícka konferencia 2013 - Banská Bystrica
22. – 24. 2. 2013
Téma: PREČO?
POZVÁNKA
Konferencia je určená pre 
mládežníkov od 14 rokov.
Pre dohodnutie výnimky nás 
kontaktuj.
Každý účastník konferencie musí 
byť osobitne prihlásený
prostredníctvom prihlášky.
Prihláška je od momentu odoslania 
cez web záväzná.
Konferenčný poplatok je:
7 EUR od 1. 12. 2012
9 EUR od 16. 1. 2013
Rozhodujúci pre cenu 
je dátum uhradenia platby!
O polnoci z 15. 2. na 16. 2. 2013 
bude ukončená 
možnosť prihlášok cez web
na adrese:
www.banskabystrica.baptist.sk
Od tohto okamihu sa bude možné 
prihlásiť iba na mieste konania 
konferencie 
s poplatkom 12 EUR.
Pri prihlásení na mieste 
konania konferencie nevieme 
s istotou zabezpečiť stravu 
a tričko.
Konferencia sa bude opäť konať 
v priestoroch školy
Gymnázia Andreja Sládkoviča
(GAS) v Banskej Bystrici.
Registrácia na mieste
konania konferencie sa začína 
v piatok 22. 2. 2013 o 17,00 hod.
Program konferencie sa začína 
v piatok o 19,20 hod.

Bratislava: 103,6 MHz
Nové mesto n. V.: 107,4 MHz
Banská Bystrica: 107,7 MHz

Rádio7 
vysiela pre vás

Nabídka kalendáře
Izrael 2013
o rozměru 40x50 cm, 
v ceně 120,-Kč/ks 
si mohou zájemci vyzvednout
u sestry Ludmily Hallerové, 
email: hallerova@volny.cz
tel. 242 428 814, 774 572 671 
nebo u Jana Vítka v Holicích, 
který kalendáře rozesílá 
i poštou info@noemka.com. 
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Moderné kresťanské rádio, 
ktoré dokáže osloviť kres-
ťanov a aj hľadajúcich 

ľudí evanjeliom – to je cieľ, ktorý si 
kladie občianske združenie TWR 
media v Bratislave.

Vízia pre celé Slovensko
Slovenské vysielanie na Rádiu 7 

sa začiatkom roku 2012 vydalo na 
novú dôležitú cestu – začalo vysielať 
FM program určený poslucháčom 
na Slovensku. Je šírený prostred-
níctvom FM vysielačov v Banskej 
Bystrici, v Bratislave a v Novom 
Meste n.Váhom. Pokrýva tak Banskú 
Bystricu a Zvolen, stred Bratislavy 
a jej východné okolie, a oblasť od 
Trenčína po Piešťany. Spolu zasahu-
je oblasť, v ktorej žije približne 700 
000 ľudí. Je to iba začiatok. Naším 
cieľom je postupne zasiahnuť celé 
Slovensko.

Pribudli noví poslucháči
FM program Rádia 7 si získava stá-

le nových priaznivcov a poslucháčov, 
ktorí ho počúvajú cez rozhlasové 
prijímače v domácnosti, v autách na 
ceste do práce, cez mobilné  telefó-
ny či internet. Mnohí z nich v minu-
losti počúvali štandardné komerčné 
stanice. Dnes počúvajú Rádio 7:

Chcem Vás dnes povzbudiť, že ste 
naozaj skvelí, len jedno ma mrzí, že 
Vás nie je možné naladiť v autorádiu, 
okrem BB a BA. Ale ďakujem za Vaše 
povzbudenia a každé Vaše slovo. 
Naozaj som veľmi vďačný, že existuje 
také rádio, ako ste Vy. Vďaka, Pane... 

   Milan
Prajem nádherný večer tomu naj-

lepšiemu rádiu v slovenskom éteri. 
Robíte naozaj požehnanú a dobrú prá-
cu, Vaše rádio ma sprevádza každým 
dňom a dodáva mi mnoho povzbu-
denia a požehnania na mojej ceste k 

Bohu v každodennom živote. Nielen 
nádherná hudba, ale aj relácie, ktoré 
vedia poučiť, nakopnúť a zároveň za-
baviť. Ďakujem Vám za to mnohokrát 
a prajem Vám veľa úspechov, požeh-
nania a lásky.

                                                Matej 
Čo na Rádiu 7 nájdete
Vysielanie Rádia 7 je spoločným 

projektom českého TWR v Brne a 
TWR media v Bratislave. Od roku 
2006 obidve redakcie spoločne napĺ-
ňajú program Rádia 7 vysielaný cez 
satelit Astra 3B a cez internet. Toto 
vysielanie je zamerané na duchovný 
rast kresťanov a snaží sa zaujať ge-
neračne široké spektrum posluchá-
čov. Obsahuje žánrovo širokú pa-
letu hudobných skupín a spevákov. 
Tomu je podriadená aj forma vysiela-
nia. Slovenské a české vysielanie sa 
strieda po 24 hodinách.

Česká redakcia ponúka širokú 
paletu biblických úvah, komentá-
rov, skúseností zo života, hudobné 
programy, svedectvá. Slovenská re-
dakcia ponúka v raňajšom programe 
relácie pre rôzne skupiny posluchá-
čov (ženy, seniori), biblické úvahy a 
svedectvá. Popoludňajší a večerný 
slovenský program je spoločný s FM 
vysielaním.

Rádio 7 na FM 24 hodín denne
Slovenské FM vysielanie je špeci-

fické tým, že je postavené na moder-
nej zahraničnej a domácej hudob-
nej produkcii, ktorá tvorí veľkú časť 
vysielacieho času. Hlavnou cieľovou 
skupinou je stredná generácia a mla-
dé rodiny.  Celé vysielanie je pripra-
vované v slovenskej redakcii TWR 
media.

Vysielanie je koncipované tak, aby 
sa dalo počúvať v aute, v zamestnaní, 
pri domácich prácach alebo počas 
oddychu. Cez deň v ňom nájdete 
krátke duchovné úvahy, poraden-
ské relácie pre výchovu a rodinu, 

psychologickú a právnickú poradňu, 
správy a počasie. Moderátori v prie-
behu dňa prinášajú rôzne informácie 
a pozvánky na pripravované podu-
jatia. Večerný program je postavený 
na diskusných a duchovno-vzdelá-
vacích reláciách. Víkendové vysie-
lanie je orientované na svedectvá a 
duchovné vzdelávanie.

FM vysielanie Rádia 7 sa dá počú-
vať cez vysielače Bratislava (103,6 
MHz), Nové Mesto n.Váhom (107,4 
MHz),  Banská Bystrica (107,7 MHz) 
a cez internet.

Misijný zámer
Veríme, že hlavná zodpovednosť za 

nesenie evanjelia je na cirkvi. My ako 
rozhlasové médium sme iba nástro-
jom na zvestovanie Božej záchrany. 
Sme služba, ktorú cirkev môže využiť 
na to, aby sa dostala k ľuďom, ktorí by 
možno nikdy neprišli do zhromažde-
nia, alebo na rôzne akcie. Duchovné 
slovo cez rozhlas má potenciál za-
siahnuť omnoho viac ľudí, než sa ich 
vojde do modlitebne alebo, kostola.

Aby to bolo možné, spájame služ-
bu pre kresťanov a pre hľadajúcich. 
Hľadajúcim chceme priniesť správu 
o Božej milosti a záchrane, kresťa-
nom povzbudenie a duchovný rast.  
Nechceme však byť „kostolom“ v 
éteri, ale živou službou, ktorá hovorí 
o živote a jeho problémoch z kres-

Bratislava: 103,6 MHz
Nové mesto n. V.: 107,4 MHz
Banská Bystrica: 107,7 MHz

Ďalší krok Rádia 7 Stano Kráľ
Riaditeľ 

TWR media 
- Ľubomír Vyhnánek
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Pomôž mi
Pomôž mi myslieť ako Ty,
Pane môj presvätý:
Pokorne seba v obeť dať
na kríži Golgoty.

Pomôž mi vravieť ako Ty
ľúbezne, v slove soľ.
Áno, či nie vždy povedať,
potešiť, mierniť bôľ.

Pomôž mi konať ako Ty,
prosím Ťa, môj Pane.
Lásku niesť dušiam strápeným,
pomôcť im k záchrane.

Ján Kučera: 
Veršované odpovede

ťanského pohľadu. Chceme slúžiť v 
miestnej komunite všetkým, čo bu-
duje vzťahy, poskytovať poradenstvo 
pre život, informácie  o spoločen-
skom a aj duchovnom dianí a spre-
vádzať poslucháčov po celý deň.

Ako je vysielanie financované
Slovenské programy pre Rádio 7 pri-

pravuje  občianske združenie TWR 
media, ktoré prostriedky získava z 
dobrovoľných príspevkov posluchá-
čov a priaznivcov. TWR media je aj 
príjemcom 2 % z daní. Komerčné 
aktivity tvoria iba doplnkovú časť príj-
mov.

Ako sa môžete zapojiť do služby 
Rádia 7

Každá služba niečo stojí a platí to 
aj v oblasti rozhlasového vysielania. 
Je potrebné platiť za energie v re-
dakcii a aj na vysielačoch, prenájom 
satelitu, prenájmy vysielacích miest, 
internet, prevádzku redakcie, platby 
autorskému zväzu, platby za spravo-
dajstvo a v neposlednom rade nákla-
dy na ľudí a dodávané služby.

Pre nekomerčné slovné progra-
my vysielané na Rádiu 7 je vytvo-
rená jednoduchá rovnica:  
1 minúta = 1 euro. 
Znamená to, že každé euro veno-

vané na našu prácu nám umožní od-
vysielať 1 minútu slovného programu. 
Prizývame preto k spolupráci každé-
ho, komu Boh položil na srdce misiu 
cez rozhlas.

Ďakujeme za všetky vaše mod-
litby a spoluúčasť na tomto úžas-
nom projekte.

Viac informácií môžete získať na 
www.radio7.sk alebo na TWR me-
dia – Radio7, P. O. Box 49, 820 21 
Bratislava.

1. Jako znovuzrozený křesťan 
pokládám Písmo za inspirované 
Boží slovo.

(2 Timoteovi 3, 16)  Veškeré Pís-
mo pochází z Božího Ducha a je 
dobré k učení, k usvědčování, k 
nápravě, k výchově ve spravedl-
nosti.

Věřím v „celkovou doslovnou“ in-
spiraci Bible. To znamená, že inspi-
race se týká samotných slov – ne-
jen konceptů a myšlenek – a že se 
inspirace vztahuje na všechny části 
Písma a všechna témata obsažená v 
Písmu (úplná inspirace).

(2 Petrův 1, 21)  Nikdy totiž neby-
lo vyřčeno proroctví z lidské vůle, 
nýbrž z popudu Ducha svatého 
mluvili lidé, poslaní od Boha.

Právě proto, že je Písmo pro mne 
Bohem inspirované slovo, je v mé 
službě a životě nejdůležitější.

V tradici mého sboru a mé víry je 
Písmo základ, je pramenem učení a 
normou pro zbožný život.

2. Písmo motivuje Boží lid ke 
službě a misii.

(2 Tim 3, 17) Aby Boží člověk 
byl náležitě připraven ke každé-
mu dobrému činu. To znamená, že 
Bible je stoprocentně věrohodná 
a praktická. Ve sborovém životě se 
řídíme tím, že Bůh k nám dnes mlu-
ví skrze Písmo, mluví nově pro kaž-
dou generaci, a proto mu dáváme ve 
sboru největší část bohoslužby. Sbor 
se buduje Božím slovem.

3. Pomáhá mi v poznání Boží 
vůle.

(Ř 12,  2 ) A nepřizpůsobujte se 
tomuto věku, nýbrž proměňujte se 
obnovou své mysli, abyste mohli 
rozpoznat, co je vůle Boží, co je 
dobré, Bohu milé a dokonalé.

4. Pomáhá mi růst ve svatosti. 
(Jan 17, 17).  Posvěť je pravdou; tvo-
je slovo je pravda.

5. Udržuje mne při životě.
(Jan 6, 63)  Co dává život, je 

Duch, tělo samo nic neznamená. 
Slova, která jsem k vám mluvil, jsou 

Duch a jsou život.
(Matouš 4, 4) On 

však odpověděl: 
„Je psáno: „Ne je-

nom chlebem bude 
člověk živ, ale každým 
slovem, které vychází 
z Božích úst.“

6. Má moc ke spáse 
a proměně člověka.

(Římanům 1, 16)  Ne-
stydím se za evangeli-
um: je to moc Boží ke 
spasení pro každého, 
kdo věří.

Jaký vztah máme mít k Bibli?
Jelikož se jedná o Boží zjevení k 

nám, Bible sama si říká o autoritu a 
prioritu v našem životě, protože na-
konec jsme to my, kdo z toho mají 
užitek a požehnání. Nemilujeme Bibli 
kvůli tomu, abychom uspokojili Boha, 
ale abychom ho osobně zakoušeli a 
poznávali.

(Žalm 1, 1)  Blaze muži, který se 
neřídí radami svévolníků, který ne-
stojí na cestě hříšných, který ne-
sedává s posměvači, nýbrž si ob-
líbil Hospodinův zákon, nad jeho 
zákonem rozjímá ve dne i v noci. 
Je jako strom zasazený u tekoucí 
vody, který dává své ovoce v pravý 
čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co 
podnikne, se zdaří.

Důležitost Písma v mém životě
 Nick Lica

Vstúpiť 
do komnaty ticha
    
Smieť vstúpiť do komnaty ticha 
mať ju len pre seba.
Chrániť ju pred všetkou špinou sveta
pred hlukom
dravosťou.
Vstúpiť, keď vôkol sadá hmla
kontúry istôt strácajú sa
a chvíľku pookriať.
Nechať sa premeniť
ožiariť Tvojou prítomnosťou
precítiť silu lásky
nádeje
a pozrieť
pozrieť do ďaleka.
Vychutnať vône iného kráľovstva.

Miloš Kondač
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Cena Rozsévače v roce 2013 
zůstává nezměněná a to ve 
SR 1,35 EUR za jeden výtisk 

a v ČR Kč 34,-. 
Pro stálé odběratele je vypočteno 

roční předplatné: 
   Slovensko – jednotlivci 

13,5 EUR + poštovné 3,5 EUR 
=  17 EUR
Česká republika – jednotlivci 

– 340,- Kč + poštovné 140,- Kč = 
480,- Kč.

Sbory v SR– 13,5 EUR + poštov-
né 0,6 EUR = 14,1 EUR. 

Sbory v ČR – 340,- Kč + poštov-
né 18,- Kč = 358,- Kč
   Ostatní zahraničí 

– 13,5 EUR + poštovné 27 EUR
Novým odběratelům zašleme na 

požádání poštovní poukázku.
Stále platí, že noví odběratelé 

mají 50 % slevu!

Inzercia
Maľovanie interiérov 
kostolov, 
obnova fasád 
a reštaurovanie. 
Tel.: 035/05931390905389162

Americký pilot, astronaut a uni-
verzitní profesor byl prvním 
člověkem, který vstoupil na po-

vrch Měsíce.

Než se stal astronautem, sloužil jako 
pilot v námořnictvu Spojených států 
amerických, přičemž bojoval ve válce 
v Koreji. Po odchodu z námořnictva 
vystudoval letecké inženýrství na Pur-
dueově univerzitě a stal se zkušebním 

pilotem Národního poradního výboru 
pro letectví v dnešním Drydenově le-
teckém výzkumném středisku, kde 
se účastnil testů řady typů letadel. 
Od roku 1958 se postupně zapojil do 
programu letectva Spojených států 
amerických Man In Space Soonest, 
testování raketového letounu North 
American X-15, a vývoje raketoplá-
nu X-20 Dyna-Soar. Roku 1962 přešel 
do oddílu astronautů NASA. Jeho pr-
vním kosmickým letem byla mise Ge-
mini 8 v březnu 1966. Během ní se 
loď Gemini 8 setkala a spojila s bez-
pilotním raketovým stupněm Agena 

TV-8. Astronauti Armstrong a David 
Scott tak uskutečnili první spojení 
dvou těles na oběžné dráze. Druhým 
a posledním letem Armstronga byla 
mise Apollo 11. Zatímco Michael 
Collins kroužil ve velitelském modulu 
kolem Měsíce, Neil Armstrong a Buzz 
Aldrin 20. července 1969 jako první 

lidé na Měsíci přistáli. Armstrong 21. 
července vystoupil jako první člověk 
na jeho povrch, a získal tím světovou 
proslulost. Roku 1971 odešel z NASA 
a vyučoval na Cincinnatské univerzi-
tě, poté byl mluvčím a členem správ-
ních rad několika společností. Zemřel 
roku 2012 na komplikace po operaci 
srdce.

Prosba o pomoc 
při kompletaci archivu 
Rozsévače
   Prosíme čtenáře, kteří mohou po-
strádat vydání Rozsévače ročníků: 
před rokem 1946, celé ročníky 1946, 
1947, 1948, 1949, 1951 a vydání od 
roku 1969. Vydání budou uložena 
do archivu v Bratislavě.

Děkujeme. Redakce

Neil Alden Armstrong 
(5. srpna 1930 – 25. srpna 2012)

AKTUALITY

V dňoch 10. – 11. novembra 2012 
sa konala Vzdelávacia konfe-
rencia BJB v SR v Račkovej do-

line. Témou konferencie bolo: „Spo-
ločenstvo cirkvi vo veku individualiz-
mu." Ako prednášajúci boli pozvaní 
Pavel Hanes, Tomáš Kohút, Darko 
Králjik a Benjamín Uhrín.

V budúcom čísle Rozsievača ...sa 
môžete tešiť na zaujímavú prednáš-
ku brata D. Králjika pod názvom: 

„Dôležitosť života v spoločenst-
ve cirkvi“. 

Předplatné na rok 2013

Své příspěvky můžete zasílat 
na adresu rozsievac@baptist.
sk  i dopředu! Vaše články za-

řadíme podle témat.
Články, prosíme, zasílejte v řád-

kování 1,5, s použitím písma Times 
New Roman, velikosti 12. Texty nijak 
neupravujte, nemusíte je zarovnávat 
na střed, pište plynule bez odklepá-
vání „entrem“ na konci řádků. Doku-
menty prosím posílejte ve formátu 
doc, ne jako docx. Texty na inzerci 
prosím zasílejte bez grafické úpravy, 
náš grafik váš inzerát upraví a zařa-
dí na stránku. Pod text vždy napište 
autora článku, případně prameny, 
z nichž jste čerpali. Pokud možno, 
zašlete k článku fotografie, zvláš-
tě jedná-li se o ohlasy z akcí vašich 
sborů, blahopřání apod. 

Fotografie pro tisk by měly být za-
slány v nejvyšší možné kvalitě rozli-
šení ve formátech JPEG, EPS nebo 
TIFF. Nevkládejte je do textu, zašlete 
je zvlášť. Pokud budete posílat in-
zerci zpracovanou v PDF, převeď-
te písmo do křivek a PDF vytvořte 
ve vysoké kvalitě pro tisk, nejlépe i 
s ořezovými značkami. Jinak zasí-
lejte inzerci ve formátu doc. (word)!

Děkujeme za pochopení 
a těšíme se na vaše příspěvky!

Témata příštích vydání:
Únor Nezávazné závazky?
(manželství, rodina, výchova dětí) 
Uzávěrka: 8. ledna 2013

Březen Nehoříš – nežiješ!
(Velikonoce, následování Krista)         
Uzávěrka: 4. února 2013

Zasílání příspěvků
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Habáni (nebo také toufaři z 
něm. taufen "křtít") byli novo-
křtěnecké skupiny křesťanů 

žijící v komunitách na jižní Moravě a 
na Slovensku. Známá je dodnes 
habánská keramika nebo víno z ha-
bánských sklepů.

Odkud jméno Habáni?
Anabaptisté neboli novokřtěnci do-

stali na Moravě lidové pojmenování 
habáni, pravděpodobně podle ně-
meckého "haushaben" (mít domov). 
Říkali tak původně domům, kde byli 
vítáni a cítili se bezpeční, a když se 
usadili, jejich dvory se také jmenova-
ly haushaben. Jiná hypotéza říká, že 
jméno pochází z hebrejského haba-
nim (synové) – tak označovali sami 
sebe (jako Boží děti). Později přijali 
jméno jednoho ze svých vůdců Ja-
kuba Huttera a jako hutterité jsou 
dnes známí ve světě.

Kde hnutí vzniklo?
Hnutí novokřtěnců vzniklo v ro-

ce 1525 ve Švýcarsku mezi Zwin-
gliho žáky, kde nejradikálnější byli 
především Conrad Grebela Felix 
Manz. Různorodé novokřtěnecké 
skupiny byly kolektivně spojovány 
s německou selskou válkou a po její 
porážce byly z Německa, Švýcarska 
i Rakouska hromadně vypovídá-
ny. Útočištěm se jim stala Morava. 
Habáni mluvili německy. Moravská 
nekatolická šlechta je přijímala na 
svých panstvích – demonstrovala tím 
jednak svojí suverenitu v otázkách 
náboženství a zároveň jí anabaptisté 
– habáni přinášeli pro svou pracovi-
tost nemalé hospodářské zisky. Ha-
báni vynikali v hrnčířství, vinařství a 
jiných řemeslech.

Život v komunite
Charakteristické pro moravské no-

vokřtěnce bylo společné vlastnictví 
– žili v komunitách ve společných 

domech, tzv. Haushaben. V druhé 
polovině 16. století, ve „zlatém věku“ 
moravských novokřtěnců, jich bylo 
dvacet až třicet tisíc. Historické pra-
meny svědčí, že od příchodu sekty 
na Moravu až do jejího vypovězení 
v roce 1622 sídlili ve 108 obcích na 
Moravě a na Slovensku. 

Snažili se obnovit staré křesťan-
ství z dob apoštolů podle výkla-

du Bible, jež 
jim byla jedi-
ným základem 
víry. Proto také 
praktikovali no-
vý křest – křtili 
zásadně až na 
základě vyzna-
né víry (tedy 
dospělé), čímž 
se dostávali do 
sporu s církví 
katolickou i re-
formační.

Habáni byly 
pronásledová-
ni

Roku 1528 se 
konalo první 

vypovězení habánů z Čech a Mora-
vy, avšak na Moravě nebylo respek-
továno. Roku 1535 jsou vypovězeni 
i z Moravy, po roce se vrátili a ná-
sledovalo desetiletí hospodářské 
prosperity. Když se situace zhorši-
la, část habánů odešla do bezpečí 
na západní Slovensko a do Dolních 
Rakous. Ti, kteří zůstali, se ukrývali 
v úkrytech (lochy). V roce 1589 mě-
li habáni na Moravě 57 dvorů a po-
čátkem 70. let byly na habány uva-
leny daně, čímž byli habáni zároveň 
uznáni za zákonité obyvatele země. 
Po Bílé hoře ale doba tolerance kon-
čí. V roce 1622 byli habáni ze země 
z náboženských důvodů nemilo-
srdně vypovězeni. Bez jakéhokoliv 
majetku museli do jednoho měsíce 
Moravu opustit. Odcházejí na zá-
padní Slovensko, do Sedmihradska, 
později do rumunského Valašska a 
na Ukrajinu. V 80. letech 17. století 
bylo zrušeno společné vlastnictví a 
zbylí habánští řemeslníci pokračují 

ve vlastních dílnách. Za vlády Marie 
Terezie je pak na habány vyvíjen sil-
ný rekatolizační nátlak jezuitů a tak 
roku 1874 začíná hromadná emigra-
ce do USA a Kanady.

Příklady habánských komunit
- Mikulov (Nikolsburg)
Například v Mikulově se novo-

křtěnci objevili roku 1526. S nimi při-
šel i jeden z předních teologů tohoto 
hnutí dr. Balthasar Hubmaier, který 
ve svých spisech formuloval základ-
ní zásady anabaptismu. Stoupen-
cem myšlenek habánů-novokřtěnců 
se stal i sám majitel panství Linhart 
z Lichtenštejna. Mikulov se stal brzy 
střediskem, odkud se šířily myšlen-
ky novokřtěnectví po celé Moravě. 
V Mikulově žili v jižní části města a 
vlastnili tam 45 domů. Mikulovští ha-
báni prosluli především jako vinaři a 
dále jako vynikající lékárníci a lékaři. 
Odsud také pocházejí takzvané Ha-
bánské zvonky, jemně vypracované 
mosazné a cínové zvonečky, jejichž 
zvuk plašil dotěrné ptactvo na vini-
cích. 

- Dambořice (Damborschitz)
Například v jihomorav-

ských Dambořicích se usa-
dili roku 1550. Měli zde dva 
společné domy. Jeden v 
Poustce, o kterém se mnoho 
neví, a druhý tzv. horní dům 
na Kopečku. Byla to rozsáh-
lá usedlost s cihelnou, vo-
lovým mlýnem, habánskou 
studnou, bednárnou a pod-
zemními sklepy. Habáni zde 
vytlačili původní keramickou 
výrobu, protože již ovládali 
výrobu fajánsí. Kromě kera-
miky se zabývali vinařstvím 
a bednářstvím. Jejich pobyt 

v městečku byl poznamenán násil-
nými výpady proti nim různými voj-
sky, kdy byli někteří novokřtěnci také 
zabiti. Roku 1622 byli všichni habáni 
z Moravy vypuzeni. Dambořičtí ode-
šli do Uher, do slovenské Chtelnice, 
odkud v 18. století přesídlili do Ame-
riky.

Prameny: Wikipedie

Habáni 



Za fotografie publikované 
v tomto čísle 

pekne ďakujeme. 
Ich autormi sú: 

www.christianphotos.net,
BigPhoto, M. Horáčková

 a archív redakcie.

Jednoho dne budu doma
Teresa Smith

Jako by moje kůže nepasovala na těle, 
ale já si právě uvědomil, že se cítím jako cizinec 
na místě, kterému jsem vždy říkal domov. 
Pak jsem ale uslyšel tvůj hlas. 
Jako by se najednou rozžehlo světlo 
a já prostě věděl, že 
to je to místo, na které patřím. 
Jako bych se s někým právě setkal, 
ale znal ho již po dlouhé věky. 
Každou čárku, každý rys, 
každou zvláštnost. 
Všechny rozpaky jakoby se 
najednou rozpustily někam pryč. 
Každá bolest, každé ponížení, 
každý pocit nenaplnění. 
Bylo to, jako kdyby se někdo 
dostal do mého nejzazšího místa v mém srdci 
a našel tam to, po čem jsem tak toužil: 
Můj domov! 
Bylo to, jakoby každý dětský sen, 
každý pocit ryzosti, 
každá dobrá vzpomínka, každá naděje 
byla slyšena ve tvých slovech. 
Bylo to, jako bych Tě již znal. 
Ty jsi popisoval můj domov, 
Ty jsi znal můj domov. 
Jednoho dne budu doma.  


