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Národní týden
manželství
Jaké máme priority?

Hospodina se budete bát,
budete dbát na Jeho přikázání
a poslouchat Ho,
Jemu budete sloužit
a k Němu se přimknete.
(Dt 13:5)

Komu slúžime?

reportáž

Bouře na Filipínách
Jistě jste v médiích zaznamenali informace o tragédii, kterou způsobil
tajfun Haiyan na Filipínách. Tajfun Haiyan je popisován jako pravděpodobně nejsilnější bouře, která kdy byla zaznamenána. Zanechal
za sebou více než 2000 mrtvých, některá média hovoří až o 10 000.
Až milion lidí přišlo o domov a jsou bez energií i potravin. Mezi postiženými jsou také členové baptistických sborů.
Světový svaz baptistů (BWA) vybídl v prosinci loňského roku
baptistické unie, sbory a jednotlivce, aby přispěli do sbírky
na pomoc obětem tajfunu Haiyan na Filipínách. Gerlie Balero,
z Konvence Luzon – Jižních baptistických církví na Filipínách
řekl: „Těla leží na ulicích, lidé ztratili domovy, práci, své
milované. Mnoho lidí nemá co jíst, není pitná voda a nejsou
léky.“ Na Filipínách je pět baptistických organizací, které patří
do BWA, s celkovým počtem asi 430 000 členů.
Dne 8. listopadu 2013 zdevastoval tajfun Haiyan část jejich
země. 13. listopadu vyhlásil Výkonný výbor ČR sbírku na pomoc
Filipínám. Zároveň oznámil, že ihned zasílá okamžitou pomoc

z Krizového fondu ve výši 100 000,- Kč. Finanční prostředky,
které se v rámci BWA vybraly, byly poskytnuty filipínským baptistickým organizacím a použity záchrannými týmy BWA v postižených oblastech.
Filipíny zažily v posledních měsících sérii přírodních neštěstí.
Dne 15. října 2013 otřáslo provincií Bohol zemětřesení o síle
7,2 stupňů. Tajfun Haiyan byl od září už sedmým tajfunem, který
se na Filipínské souostroví přihnal. „Vidím, jak si zemětřesení
a tajfuny na lidech vybírají svoji daň,“ říká Baltimore, prezident
Progresivní národní baptistické konvence USA - byl na Filipínách
v době, kdy tajfun Haiyan udeřil. Podle jeho slov žije mnoho lidí
ve stanech a během posledních měsíců, kdy je zasahuje jedno
neštěstí za druhým, se museli mnohokrát evakuovat.
Následují zprávy od představitelů místních baptistů, vydané
několik dnů po katastrofě:
Mezi největší potřeby patří jídlo, voda, léky a materiál na stavbu
domů. Ildefonso Alfafara, tajemník Filipínské baptistické konvence, která sídlí ve městě Mandaue v provincii Cebu řekl, že své
domovy ztratilo asi 2 000 rodin, včetně baptistů. Přibližně 80%
všech domů v provincii bylo těžce poškozeno nebo zničeno.
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Také několik baptistických
sborů bylo zničeno.
Judson Hebilla, tajemník
Konvence filipínských baptistických sborů, která sídlí ve městě
Iloilo na ostrově Panay řekl, že nebylo žádné spojení, telefony
nefungovaly. Do postižených oblastí se nedalo dostat po silnicích, po vodě ani vzduchem. I v této oblasti je odhadem asi
2 000 rodin, které potřebují pomoc. Bylo zasaženo mnoho
sborů.
R. V. Gernal, tajemník Konvence Visayas a Mindanao Jižních baptistických sborů se sídlem ve městě Davao v Mindanu, druhém
největším a zároveň nejjižnějším ostrově Filipín řekl, že nejvíce
zasažené oblasti byly ty, které jsou nejhůře dosažitelné. Baptisté
se snažili pomáhat i těm, kteří se ocitli v nemocnicích.
Jeremias Muring, president Baptistických sborů na Filipínách se
sídlem ve městě Davao řekl, že nejvíce postiženým místem v oblasti je město Tacloban. Pomoc přicházela hlavně lidem žijícím
ve městě, ale Muring poukázal na to, že lidem žijícím v menších
městech nebo mimo města se nedostává žádná pomoc. Komunikace je stále špatná a internet je pomalý. Dobrovolníci jsou
vyškolování k efektivní pomoci. V Taclobanu byl zničen nejméně
jeden baptistický sbor.
Gerlie Baltero z Luzonské konvence Jižních baptistických sborů
řekl, že oblast je zdevastovaná. Nejhůře jsou na tom oblasti:
Leyte, Iloilo, Cebu, Oriental a Occidental Mindoro, Davao Oriental, Tacloban, Surigao del Norte a Palawan.
Caroll Baltimore napsal: „Destrukce, kterou za sebou tento
obří tajfun zanechal, je naprosto nad jakékoliv předpovědi
a očekávání. V provincii Capiz přišlo 90% obyvatelstva o střechu nad hlavou. Nejméně 15 míst v oblasti bylo smeteno
z mapy a už neexistuje.“
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Milí priatelia,
aj vy sa niekedy zastavíte a povzdychnete si
na tým, čo všetko MUSÍTE urobiť a ako málo
času máte? Priznám sa, aj tento úvodník
píšem v určitej časovej tiesni a spytujem svoje
svedomie, či ten čas, ktorý som minul na iné
veci, som radšej nemal venovať písaniu tohto
úvodníka. Prechádzam si uplynulé dni a hľadám nejakého domnelého vinníka, ktorý túto
situáciu spôsobil.
Viacerí sa možno nad tým pozastavíte, že ako
to je možné, veď predsa služba Rozsievaču je
dôležitá, zvlášť ak som členom redakčnej rady.
Stano Kráľ
Zrazu mi zvoní telefón a kolegyňa z práce sa
ma pýta, prečo ešte nie sú hotové podklady na nasledujúci týždeň. Veď predsa
služba zamestnávateľovi je dôležitá. Zakrátko prichádza dcéra a potrebuje pomôcť
s matematikou a ja súhlasím, že škola je dôležitá a že mojou povinnosťou je slúžiť
rodine. Aj prechádzka s rodinou sa nedá odložiť, veď sú prázdniny a potrebujeme

Komu slúžime, tomu
patríme
byť spolu. Počas prechádzky premýšľam na prípravou na stretnutie skupinky a nad
problémami v zbore. Veď služba zboru je dôležitá. Samozrejme, nesmiem zabudnúť na priateľa, ktorý má problémy a ktorému som sľúbil, že sa budem za neho
modliť. Večer riešim problémy s domácim počítačom a v noci sa snažím zaspať
a bojím sa nasledujúceho dňa... Ako ľahko nás
To, čo mi pomáha,
dokážu ľudia, veci a situácie ovládnuť.
Spolu s vami sa chceme v tomto čísle Rozsieje vedomie,
vača zastaviť pri otázke, komu slúžime. Sám
že chcem slúžiť iba Bohu.
potvrdzujem, že v praxi nie je také jednoduché
identifikovať, komu v skutočnosti slúžime.
To, čo mi pomáha, je vedomie, že chcem slúžiť iba Bohu. Učím sa vidieť, že „náš“
zbor nepatrí kazateľovi ani nám, ale Ježišovi. Že moja rodina a deti sú mi zverené
Bohom. Že moje zamestnanie mi dal Boh, aby sme mohli mať každodenný chlieb,
a to, čo máme, znovu máme dávať Jemu na službu a potreby tých, čo mu slúžia
spôsobom, ktorý by som ja nedokázal,
lebo nemám také obdarovanie. Aj keď
sa modlím s priateľom, tak hľadáme
Božiu vôľu, Božiu slávu v danej situácii,
nie naše víťazstvá. Dokonca aj problémy, ktoré mám a ktoré chcem riešiť,
potrebujem dať Bohu, aby sa ich On
ujal a aby moja služba v ktorejkoľvek
oblasti mohla ďalej napredovať.
Viem, že potrebujem vo svojom živote
nájsť to, čo Boh odo mňa naozaj chce,
aby som robil veci, cez ktoré On chce,
aby som Mu slúžil, a zároveň potrebujem opustiť to, k čomu ma Boh
nepovolal a čo robím z vlastnej sily
a slúžim tým niekomu inému...
Želám vám, aby ste aj v tomto čísle
Rozsievača, ktorý sme pripravovali ako
službu Bohu, našli pre seba odpoveď
na otázku, komu slúžite. Ja a môj dom
budeme slúžiť Hospodinovi.
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téma: Komu slúžime?

Hledejte nejprve…
Komu sloužíme? Jaké máme priority?
Stanovení jasných priorit je jednou ze stěžejních podmínek
úspěšného života. Každý člověk se musí rozhodnout, čemu
věnuje svoji energii, své schopnosti, čas a peníze. Podle čeho
se rozhoduje? Je na to sám nebo mu mohou pomoci lidé
nablízku, kteří jej dobře znají? Může mu pomoci nějaká „vyšší
moc“? Jak může člověk poznat, že se rozhodl správně? Pozná
to podle toho, že je v této práci šťastný a spokojený, nebo že
jeho práce přináší užitek pro mnoho dalších lidi?
Jak jsme na tom my křesťané? Kdo, či co
Proč milujeme tento svět?
určuje naše priority? Byli jsme znovuzroBůh nás spasil v Kristu, abychom již více
zeni k tomu, abychom byli jiní, než ostatnežili v kleci tohoto světa. Spasil nás proní lidé… Tento svět není naším domoto, abychom žili jiným druhem života, než
vem, jen jím procházíme. Naše poklady
žijí lidé kolem nás, abychom žili nezdomají být ukládány v nebi, nikoliv na této
mácnělým, svobodným způsobem života.
zemi. Měli bychom vyznávat: „Ježíši,
A právě příklady z volné přírody chce
nemám jiného - Tobě podobného přítele
Ježíš ukázat, jakým způsobem máme
ani na zemi ani na nebi. A také jen Ty mi
myslet a žít:
můžeš říci, jak žít
Matouš 6,26:
na této zemi, která
„Pohleďte
na nebeské
Matouš 6, 19–21: „Neukládejte si
není mým domovem.
ptactvo:
neseje,
nežpoklady na zemi, kde je ničí mol a rez,
Já sem nepatřím, byl
ne,
nesklízí
do
stodol,
a kde je zloději vykopávají a kradou.
jsem spasen proto,
a přece je váš neUkládejte si poklady v nebi, kde je
abych byl osvobozen
beský Otce živí. Což
neničí mol ani rez, a kde je zloději
ze svázanosti s tímto
vy
nejste o mnoho
nevykopávají a nekradou. Neboť kde
cennější?“
světem.“ Tohle
je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“
Matouš 6, 28–30:
všechno se stále zno„A o oděv proč si děvu opakuje v Bibli:
láte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak
Jan 15,19: „Kdybyste náleželi světu, svět by
rostou: nepracují, nepředou – a pravím vám,
miloval to, co jest jeho. Protože však nejste
že
ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl
ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil,
tak
oděn, jak jedna z nich. Jestliže tedy
proto vás svět nenávidí.“
Bůh
tak obléká polní trávu, která tu dnes je
1.Petrova 2,11: „Milovaní, v tomto světě
a
zítra
bude hozena do pece, neobleče tím
jste cizinci bez domovského práva. Prosím
spíše
vás,
malověrní?“
vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které
Ptáci,
lilie
jsou v divokém světě, ve volné
vedou boj proti duši.“
přírodě
a
přece
přežívají. Bůh se na jejich
Římanům 12,2: „A nepřizpůsobujte se
přežití
podílí
rozhodujícím
způsobem.
tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou
své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle
„Poklady“ světa
Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“
Ježíš nám říká – nezabydlujte se příliš
1.Jan 2,15: „Nemilujte svět ani to, co je
na tomto světě. Nebuďte konformisty –
na světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova
těmi, kdo se přizpůsobují převažujícím
v něm není. Neboť všechno co je ve světě,
názorům, požadavkům, normám skupiny
po čem dychtí člověk, co chtějí jeho oči, na čem
či společnosti, v níž žijete. Nehledejte
si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.
souzvuk s tímto světem. Neupadněte
A svět pomíjí i jeho chtivost – žádosti. Jen ten,
do lásky k tomu světu. Nedopusťte, aby
kdo činí Boží vůli, zůstává na věky.“
vás chytil do klece a zotročil. Protože jaJestli je to všechno pravda, jestli máme
kési jistoty a pohodlí tohoto světa, pocit
brát vážně toto biblické slovo, proč byzajištěnosti na tomto světě, jsou nakonec
chom ještě chtěli patřit tomuto světu?
velice ztrátovou záležitostí….
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Matouš 6, 19–21: „Neukládejte si poklady
na zemi, kde je ničí mol a rez, a kde je
zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez, a kde
je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť
kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“
Poklady, ukládané na zemi zotročují,
zaměstnávají tě a přebírají tak kontrolu
nad tvou duší.
Ano, žijeme v době, kdy chceme slušná
auta, slušné bydlení s bazénem, televizi
s co největší obrazovkou, videohry, tablety, smartphony atd…. Problém nespočívá
ani tolik v tom, že tyto věci máme a rádi
je užíváme. Problém je v přetrvávajícím
vědomí, že musíme mít všechny tyto věci,
máme-li být šťastnými lidmi. A když se
potom i pracně dostáváme k jejich vlastnění, přichází na řadu otázka peněz, které
jsme za to všechno museli dát, které jsme
si třeba vypůjčili - jen abychom ty věci
měli. Nakonec zjišťujeme, že tyto věci
nevlastníme, ale že tyto věci vlastní nás….
A tak tyto jedinečné majetky a dluhy, které jsme si nadělali, nás vrhají do uzavřené
klece nesvobody.
Denně nás reklama přesvědčuje, co
všechno bychom měli mít, abychom byli
šťastnými a spokojenými lidmi.

Závislost na Bohu

Přemýšlíme-li o izraelském národu, o jeho
exodu z Egypta, o putování divokou
pouští před příchodem do země zaslíbené, říkáme si: proč je Bůh nevedl z egyptského otroctví rovnou do země zalíbené?
Proč přes divokou poušť? Odpověď
je nasnadě: Aby je naučil být závislými
na Něm! Aby se oddělili, rozvedli s tímto
světem, s Egyptem, aby se naučili držet
jen Jeho. Chtěl, aby se naučili, že ON je
vším, co potřebují a že ON je schopen
naplnit veškeré jejich potřeby. Když byli
hladoví, dal jim manu. Dostávali ji každý
den a dalo se z ní žít. Když byli žízniví,
opatřil jim vodu. Dostatek vody pro více
než milion lidí. Bůh je vedl ve sloupu
oblakovém ve dne a ve sloupu ohnivém
v noci. Byl s nimi, byl tu pro ně. Změnil
životy Izraelitů od základu. Žili bez řetězů a pout, nebyli již otroky. Už nemuseli
vyrábět cihly pro Egypťany. Byli vysvobozeni ze své klece. Byli vedeni do svého
nového úžasného domova. A víte, jak
na to reagovali? Začalo se jim stýskat
po tom, co měli kdysi v Egyptě! Chtěli
se vrátit do své bývalé klece! Zapomněli
na slzy, otroctví a chtěli zpět do světa, ve kterém kdysi žili. Co se to stalo?
Zbláznili se?

téma: Komu sloužíme?
Milí čtenáři, přátelé! Nejednáme někdy
také tak? Neplatí i pro nás biblické slovo:
„To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo
to napsáno k napomenutí nám, které zastihl
přelom věků. A proto ten, kdo si myslí, že
stojí, hlediž, abys nepadl.“ (1. Korintským
10,11.12)
Protože máme tendenci tak jednat i my
v celých lidských dějinách, proto to
všechno nechal Bůh zapsat do Bible. Musíme být varováni! Tento svět není naším
domovem. Co tedy dělat, když jsme
vším kolem nás vedeni k tomu, abychom
zdomácněli na světě a žili konformním
způsobem života?

Jak z toho ven

Především musíme rozpoznávat všechna
nebezpečí, která přicházejí ve snaze opět
nás zotročit. Co nemáme podle Ježíš
připustit? NEMÁME SI DĚLAT STAROSTI! NENECHTE SE ZASE ZOTROČIT
SVÝMI TOUHAMI, ŽÁDOSTMI! Nebyli
jsme spaseni k tomu, abychom si dělali
starosti o zítřek! Starosti vedou člověka,
k nespokojenosti, frustraci, neradostnosti.
A všechno to vychází z nedostatku víry,
z nedostatku důvěry v Ježíšovo slovo,
v Jeho zaslíbení. Proto Ježíš ve svém kázání na hoře užívá oslovení: „Malověrní!“
Proč si nemusíme dělat starosti? Protože
náš nebeský Otec ví, co potřebujeme.

Moc dobře to ví. Lépe než my sami.
I když naše víra není stoprocentní, i když
ve všem nežijeme tak, jak bychom měli
jako křesťané žít, On nás neopouští.
On nás nenechá. Jak se zbavit starostí
v životě – k tomu máme jasnou odpověď v Bibli: Radujte se v Pánu vždycky,
znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je
známa všem lidem, Pán je blízko. Netrapte
se žádnou starostí, ale v každé modlitbě
a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti
Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu
Ježíši. Pisatel, apoštol Pavel, přidává své
osobní vyznání. Pokračuje slovy: „Ne že
bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem
se být spokojen s tím, co mám. Dovedu
trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem
a do všeho jsem zasvěcen; být syt i hladov,
mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu
v Kristu, který mi dává sílu. (Filipským
4, 4–7, 11–13). Dovedu si představit, že
asi i apoštol potřeboval více síly k tomu,
aby „uměl“ mít hojnost či nadbytek a přitom zůstat Kristu cele vydaným služebníkem evangelia.

Správné priority

V souvislosti s příkladem „priorit“
apoštola Pavla mne také zaujaly církve
v Makedonii. (2. Korintským 8,1) Čteme
o nich: „Tak se (církve) osvědčily v mnohém
soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké

chudoby (to je spojení!) vzešla jejich bohatá
štědrost. Mohu jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své n e j v ě t š í možnosti,
ano i nad možnost. S velikou naléhavostí
nás prosili, aby se směli účastnit pomoci
pro bratry…Dali sami sebe předně Pánu
a z vůle Boží také nám“. (2. Korintským
8,2–5) Nádherné svědectví o prioritách
v životě Kristovy církve! Platí to stejně
i o nás v dnešní době? Priority našeho
(křesťanského) života jsou neklamným
svědectvím o tom, jak jsme prožili své
znovuzrození. Jak opravdové a hluboké
bylo naše pokání z doby, kdy jsme ještě
žili jen pro své sobecké vášně, „bez Boha
na světě“. O tom, že priority našeho
života svědčí o našem znovuzrození,
píše apoštol Pavel také ve svém dopise
Židům: „Sotva jste byli osvíceni (prožili své
znovuzrození), už jste museli podstoupit
mnohý zápas s utrpením; někteří tím, že byli
před očima všech uráženi a utiskováni, jiní
tím, že stáli při postižených. Vždyť jste trpěli
spolu s uvězněnými a s radostí jste snesli i to,
že jste byli připraveni o majetek, neboť víte,
že máte bohatství lepší a trvalé.“ (Židům
10,32–24).
Nikdy nebudeme uváděni v časopisu „FORBES“ mezi nejbohatšími lidmi
na světě. A přece jimi jsme. Protože
smíme mít z Boží milosti jiné priority než
bohatí a mocní tohoto světa.
Jan Titěra
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téma: Komu slúžime?

Naše sbory – důvod k vděčnosti?!
Pisatel článku dal k nadpisu dvě znaménka: otazník a vykřičník.
Už tím je naznačeno, že nejde o něco předem jasného. Na základě textu z listu Koloským 1,3 se zamysleme nad tím, čím je
nám vlastně sbor a co nám v něm bylo darováno: „Stále za vás
v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista.“
Často si myslíme, že kritické stížnosti
na sbory patří k projevům upřímné zbožnosti. To se týká především sborů, kde
jsme pravidelnými účastníky bohoslužeb.
Naproti tomu apoštol Pavel takřka všechny své dopisy začíná slovy díků Pánu
Bohu za dotyčný sbor, ne nářky. To se
týká také sboru v Kolosách. Přitom však
ze svých mnohých zkušeností dobře věděl, že ve společenství věřících můžeme
prožívat nejen radost, ale také zármutek
a bolest. Ale nedokazujeme svými nářky

„Stále za vás v modlitbách
děkujeme Bohu, Otci našeho
Pána Ježíše Krista.“ Kol. 1,3
nad sbory, že nám chybí jasnější pohled
víry a střízlivější úsudek? Nevyžaduje to
více poctivého usuzování, abychom mohli i jednotlivé „chyby na kráse“ v životě
sborů zřetelně pojmenovat?
Apoštolu Pavlovi nemůžeme upřít objektivní hodnocení života sboru. Avšak ani
to mu nezatemnilo pohled na div, že každý křesťanský sbor je vzácným semenem

na poli světa, které je jinak hojně poseto
trny a bodláky. Tak jako růst každého
semene vyžaduje svůj čas a trpělivost, tak
také i růst a vývoj sboru. To však mnohým
ve společenství nejednou chybí.

Proč být vděčný za sbor?

1. Dík za sbor – to je dík za víru, která je
především a nejprve vzácným Božím
darem. Věřit – znamená být zakořeněn v Kristu, být ratolestí na vinném
kmeni, být údem Kristova těla.
2. Dík za sbor – to je také dík za lásku,
která činí viditelným život z Krista
ve sboru. Bůh sbližuje srdce lidí,
aby mohli s radostí dávat dál to, co
od Krista přijali a stále přijímají.
3. Dík za sbor – to je rovněž dík za prostředek, kterého Bůh používá, aby
daroval sboru společný život nového
stvoření. Slovo Písma svatého, oživené
Duchem svatým, tvoří v srdcích lidí
tento nový život, který roste a přináší
ovoce. Proto chceme tomuto Slovu,
které v sobě skrývá moc nového života
při nás i při druhých, plně důvěřovat!
4. Dík za sbor – to je dík za služebníky,
kterými sám Bůh obdělává své „pole“,

jako tenkrát Epafras v Kolosách. On
sám je dává „svému“ sboru – muže
i ženy, kteří věrně a vytrvale slouží
svému Pánu, i když se jim nejednou
nedostává dostatečného uznání
a ohodnocení.
5. Dík za sbor – to je také vždy dík
za Boží působení, kterého jsme se
ani fyzicky neúčastnili. Někdy musíme
poctivě konstatovat, že se těšíme
jen z toho ovoce, na kterém jsme se
alespoň částečně podíleli. Nechává
nás chladnými to, co se děje v sousedním sboru…Neprobudí se dokonce
v našem srdci i závist, když Pán Bůh
žehná na jiném místě více než u nás?
6. Naším díkem za sbor nám Pán Bůh
dává vždy podíl na tom, co On sám
ve sboru působí. Izolovaný apoštol
dostává v zajetí informace o sboru
v Kolosách, které jej nejprve podnítí
k díkům. Tím se dostává do „krevního
oběhu“ Kristova těla, ačkoliv je fyzicky
vzdálen a nemůže pěstovat žádné
„vnější“ společenství. Nezapomínejme proto na osamělé a nemocné
bratry a sestry ve sboru! Dovolme jim,
aby měli účast na sborovém životě
prostřednictvím našich návštěv nebo
i korespondence!
Tam, kde se děkuje za sbor, se už déle
neozývá nářek, ale důvěra v plnou Boží
moc a také růst sboru. Neměl by snad
Ten, který začal dobré dílo ve sboru, je
vést i nadále a slavně dokončit? Těšme
se z toho, že vzdor našim slabostem
a nedostatkům smíme důvěřovat našemu
Stvořiteli a Staviteli!! Pak nemusí nadpis
článku „Naše sbory – důvod k vděčnosti“ končit otazníkem a vykřičníkem, ale
dvěma radostnými vykřičníky!!

Gerhard Brachmann – překlad E. Titěrová
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téma: Komu sloužíme?
Čo nás čaká v tomto roku? Tak sa pýtame, hoci už uplynulo niekoľko desiatok dní z nového roka.
Túto otázku si kladieme bez ohľadu na svoj vek. Z tónu hlasu cítiť zväčša obavy a strach, možno
u tých mladších zvedavosť a napätie. Pred niekoľkými dňami mi moja vnučka s hrôzou v hlase
povedala: „Stará mamička, ja budem mať tento rok už osemnásť!“ Vyvolala vám táto veta úsmev
na tvári? Mne tiež, ale čo prežívajú tí, čo budú mať sedemdesiat či osemdesiat? Strach? Obavu?
Beznádej? Vedomie, že už sa všetko čoskoro skončí? Poetka Mária Rafajová hovorí o pribúdajúcich
rokoch takto:
„Říkají tomu „kráčet z kopce“, stárneme-li...
Ale – vždyť nejdeme dolů, jde to vždy výš a výše,
až skoro vidíme do oken příbytků věčné říše.“
Rada sa vraciam k básňam tejto autorky. Pri čítaní veršov
o starnutí mi napadlo jedno prirovnanie. Kráčame vyššie a vyššie,
teda môžeme povedať, že jeden prežitý rok je jedno poschodie
a každé poschodie má 365 schodov (ak to nie je priestupný
rok). Na ktoré poschodie ti dovolil Pán života a smrti vystúpiť? Ak si sa dožil sedemdesiat rokov, tak si prešiel cca 25.560
schodov. Jeden deň – jeden schod. Aj na začiatku tohto roka
sme sa zastavili na „balkóne toho svojho poschodia“ a hľadíme
do neznáma.
Na čom môžeme v tomto roku stavať? S čím môžeme s istotou
počítať, sú Božie zasľúbenia, že bude s nami: „... veď ty, Hospodin,
neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú“ (Ž 9, 11).
„... ja som s vami po všetky dni až do konca sveta,“ hovorí Pán Ježiš
(Mt 28, 20).
Môžeme sa tešiť, že na každom siedmom schode sa zastavíme
a odpočinieme si v kruhu bratov a sestier – že každá nedeľa
môžeme privinúť k Pánovi, od Neho očakávať priebeh a výslebude dňom spoločného zastavenia sa a načerpania nových síl.
dok, či ukončenie toho ťažkého, čo prišlo. Je dobré v dôvere
Či to bude naozaj tak, nevieme. Môže prísť nejaká nepredvídaná
prijať, že On, náš Pán, dopúšťa, ale neopúšťa a rukami viery sa
udalosť, ktorá nám nedovolí ísť pod zvuk Božieho slova. Ale nadržať svojho Pána. Ak dopúšťa, tak preto, aby si nás pritiahol
koľko je len možné, „neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú
bližšie k sebe.
niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi
V Ž 71, 5 žalmista hovorí: „Lebo Ty si moja nádej, Pane, Hospodin,
vidíte, že sa blíži Kristov deň“ (Hb 10, 25).
Tebe dôverujem od mladosti.“ Viem, že dni
V tomto roku sa môžeme tešiť, že máme
tohto roka nebudú len radostné, ale viem aj
slobodný prístup k Božiemu slovu.
„Naňho (na Boha)
to, že bude tu Pán Ježiš so svojou pomoPodobne ako žalmista môžeme vyznávať:
cou a láskou. Záleží len na nás, či naplníme
zložte všetky svoje starosti,
„Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svetsvoju myseľ nádejou a vierou v Neho.
lebo on sa o vás stará“ (1Pet 5, 7).
lom môjmu chodníku. Ty si moja ochrana
Apoštol Peter nás vyzýva: „Naňho (na Boha)
a záštita, na tvoje slovo čakám. Pridŕžam
zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás
sa tvojich rozkazov a predpisov, ty poznáš všetky moje cesty“
stará“ (1Pet 5, 7).
(Ž 119, 105+114+168). Písmo sväté budeme môcť brať denne
Nuž a čo by mohlo byť povzbudením pre tých, ktorí už vystúpili
do rúk, hovoriť s Pánom na modlitbách, a tak stúpať deň čo deň
na tie najvyššie poschodia? Môj manžel to zhrnul do takejto
po schodoch života vyššie a vyššie.
vety: „Život starnúceho človeka je zápas – zápas, v ktorom, aj
Na čom ešte môžeme stavať? Na tom, že budeme mať prácu?
keď ťažkosti neustupujú, ale prevahu a víťazstvo má nádej, ktorá
Na rodinných vzťahoch, porozumení s blízkymi? Na úspechoch
zostáva. Nádej na stretnutie s Pánom. „... vezmem vás k sebe, aby
detí a vnúčat? Áno aj nie.
ste aj vy boli tam, kde som ja“ (J 14, 3b).
Mnohé akcie máme už v tomto roku naplánované. Niektoré sú
Opäť sa pozrime, ako o tom hovorí Mária Rafajová:
príjemné, iné menej príjemné. Študentov čaká maturita a skúšky;
Z poselství věčného Boha, ze slov Pravdy zní radost:
mladík a deva plánujú svoj svadobný deň, pracujúci svoje
„Všichni, kdo čekají na Pána, obnovují svou mladost.“
dovolenky a oddychové dni, nástup do zamestnania, niekto
A co teprv, až oči vyhaslé se otevřou, aby uviděly Krále!
operáciu či kúpeľnú liečbu. Toto všetko môže a nemusí byť. Ale
A nedoslýchavé uši až uslyší zvuky harf v nebeském sále,
čo tie mnohé neplánované a neočakávané zastavenia, doslova
až zasvítí koruna na hlavě zšedlé zde mrazem i parnem!
šokujúce, ktoré nám neraz, keď sa objavia, vyrazia dych? Ako
To bude jásot z poznání, že jenom k mladosti stárnem!“
stúpať po schodoch dní v situácii, keď príde nečakaná choroba alebo ťažký úraz, smrť blízkeho, neúspech v zamestnaní či
Prajem vám, milí čitatelia, aby ten váš výhľad z toho či onoho
v škole? Nemám špeciálny návod pre jednotlivé situácie. Viem
poschodia a balkóna vášho veku bol aj v tomto roku výhľadom
len jedno, a to nás učí Pán Ježiš, že v ťažkostiach aj radostiach je
dôvery voči Pánovi a nádejou na stretnutie s Ním.
najlepší a najistejší výstup po kolenách. V problémoch života sa
Elena Pribulová

Čo nás čaká

7

Aktuality: Úvahy

Počítadlo
Každý žijeme svůj jedinečný život a každý jsme pro něj dostali vymezený čas. Dostali jsme pro
něj i vybavení, dary a schopnosti. Dostáváme i bližní, kteří jsou tu s námi. Místo a čas života
jsme si nevybrali, stejně jako jsme si nevybrali své rodiče a dobu, v níž žijeme. Nemůžeme ovlivnit ani to, jak jsme narostli a jaká je barva našich očí, jaký máme sluch, hlas, tvář, nebo nadání. Co
však můžeme ovlivnit je naše chování a rozhodování. Dostali jsme svobodnou vůli a je na nás,
zda si vybereme dobré nebo zlé jednání, životní cestu následující dobro nebo přitakávající zlu.
Podobáme se hráči na hudební nástroj, který hraje svou
melodii, svůj jedinečný part.
Éterem zaznívá jedna velká
symfonie. S námi tu hraje
spousta dalších hráčů. Může
to být nádherná symfonie
plná tónů oslavujících život
a jeho Dárce, nebo skladba
nesourodých a neladících, pochmurných tónů. Můžeme si
jen přát, aby náš part, souzvuk,
akord nebo i sólo, vytvářel
spolu s ostatními hráči jednu
velkou krásnou harmonii. Aby
se nestal disharmonickým zvukem, falešným tónem, rušivým
elementem, neladícím prvkem,
neposlouchatelnou melodií.
Každý muzikant si přeje, aby
posluchače oslovil. Je rád, když
mu lidé naslouchají, nechce si
svou produkci nechat jen pro
sebe. Zároveň i on naslouchá
svým spoluhráčům, sleduje dirigenta a noty. Určitě
touží slyšet na konci svého
vystoupení bouřlivý potlesk
a uzřít rozzářené tváře svých
posluchačů. Jasně zářící tvář
dirigenta je mu pak velkým zadostiučiněním. Jak bychom si
i my přáli, aby jednou na konci
našeho životního účinkování
nad námi Bůh rozjasnil svou
tvář! Každý den vystupujeme
ve velikém a skvělém orchestru živých bytostí. Každý den života dostáváme příležitost
rozeznít své struny, své schopnosti, svůj nástroj. Odcházející
starý rok nám takových dní dopřál 365. Náš dosavadní život jich
obsahuje již několik tisíc. V starozákonní knize Kazatel čteme
ve 3. kapitole 12. verši větu: „Poznal jsem, že není pro člověka

nic lepšího, než se radovat
a konat v životě dobro.“
Kazatel po svém celoživotním
pátrání poznal, jak nejlépe žít.
Je to jeho životní moudro.
Král David v Žalmu 90, 12
prosí Hospodina: „Nauč nás
počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce…“ Mít
moudrost srdce je totiž životní
terno. Moudrost znamená
umění správné volby, schopnost dobré životní orientace
i rozhodnost k odpovědnému
jednání v souladu s Boží vůlí.
Písmo praví, že moudrost nabývá ten, kdo má bázeň a úctu
před Hospodinem. Moudrost
si můžeme dokonce vyprosit.
Dar moudrosti bývá následně
milosrdně posilován darem
radosti z Boží strany. Žalmista
ve 14. verši žádá: „Nasyť nás
svým milosrdenstvím hned
ráno a po všechny své dny
se budeme radovat a plesat.
V závěru pak svého Stvořitele
prosí: “Nechť se na tvých služebnících ukáže tvé dílo a tvá
důstojnost na jejich synech!
Vlídnost Panovníka Boha
našeho buď s námi. Upevni
nám dílo našich rukou, dílo
našich rukou učiň pevným!“
marie plotěná
To je i pro nás krásné přání
do nastávajících dnů nového
roku. Naše ruce již nemusí
nejistě přebírat kuličky starých počítadel, která ostatně dávno nahradily klávesy počítačů. Můžeme je použít k činění dobrého jak
na počítačích, tak na jakémkoliv jiném nástroji a místě. Stejně tak
můžeme použít i celou naši bytost pod vedením toho nejlepšího Dirigenta.

Marie Plotěná

Kazatel po svém celoživotním pátrání poznal, jak nejlépe žít. Je to jeho životní moudro. Král David
v Žalmu 90, 12 prosí Hospodina: „Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce…“
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Aktuality: Svědectví a zkušenosti

Heuréka!
„Našli sme Mesiáša...“ (J 1, 41)
Heuréka je grécke slovo a znamená: „Našiel som!“ – „Heuréka!“
vraj zvolal grécky vedec Archimedes, keď vo vani svojho domu
objavil princíp vztlaku. – „Heuréka! Našiel som!“, volajú aj novodobí vedci, keď sa im podarí významný objav. Nositeľ Nobelovej
ceny za chémiu Roald Hoffman hovorí o vznešených pocitoch,
keď človek vstúpi na novú pôdu a môže vidieť niečo, čo ešte
nikto na zemi nevidel: „V takých heuréka – okamihoch sa človek
cíti jednoducho vysoko.“

„Našli sme!“, tak zvolal plný radosti aj židovský rybár Ondrej,
keď spoznal Ježiša, toho zasľúbeného Mesiáša. Tridsať rokov
predtým, keď sa Ježiš narodil, neprejavili náboženskí a politickí
vodcovia v Jeruzaleme o Neho žiadny záujem. Tak sa Ježiš utiahol a vyrastal v Galilei. A predsa boli v izraelskom národe mnohí,
ktorí čakali na Mesiáša a na vykúpenie, ktoré prinesie
(Lk 2, 25 – 38).
Ján Krstiteľ, Ježišov predchodca, na Neho ukazoval svojim učeníkom a povedal: To je On! On je Mesiáš! To je Boží Baránok!
– A tu ide Ondrej so svojím priateľom k Ježišovi a má príležitosť
zostať u Neho jeden deň. Pri tej príležitosti dochádza k objavu
a hlbokému presvedčeniu: Ježiš je Vykupiteľ, On je Pán.
„Našli sme Mesiáša!“ Týmto posolstvom radosti prekvapí Ondrej svojho brata Šimona Petra.

Podľa GBV Dillenburg GmbH

Na kolenách
„Okná hornej izby smerujúce k Jeruzalemu boli otvorené. Trikrát denne si tam (Daniel) kľakol
na kolená, modlil sa a vzdával vďaky pred svojím Bohom...“ (Dan 6, 11).
Na Sinajskej púšti sme pozorovali karavány tiav, ktoré každý deň
prechádzali okolo nás. Ráno naložia na každú ťavu náklad. To
nie je možné, ak ťava stojí. Preto jej majiteľ prikáže, aby si kľakla,
naloží na ňu náklad a ťava môže ísť.
Po niekoľkých hodinách ťažkej chôdze po piesočnatej ceste
a v páľave dňa sa náklad posunie, popruhy povolia. Úbohé zviera
sa začína pod nákladom trápiť. Tak jej majiteľ prikáže znova si
kľaknúť, náklad upraví, popruhy pritiahne a pokračujú v ceste.
Na sklonku dňa je ťava po dlhej a namáhavej ceste unavená. Treba náklad zložiť, aby si cez noc oddýchla. Toto tretie pokľaknutie ju oslobodí od bremena. Prichádza osvieženie a oddych.

Ráno si ťava kľakne, aby prijala bremeno, napoludnie si kľakne,
aby sa náklad upravil, a večer si opäť kľakne, aby jej bremeno
odobrali.
„No ja budem volať k Bohu a Hospodin ma zachráni. Večer,
ráno i napoludnie vzdychám a nariekam. On počuje môj hlas“
(Ž 55, 17 – 18).
Pán Boh nás neoslobodzuje od našich bremien, ale pomáha
nám ich niesť. Smieme pred Ním pokľaknúť a v modlitbe Mu
povedať všetko, čo nás ťaží. Ako využívame túto výsadu?
Podľa GBV Dillenburg GmbH
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Prišiel Boží Syn

Pred viac ako dvetisíc rokmi prišiel na našu zem Boží Syn. Koľkí ľudia si to všimli? Koľkí Mu
vzdali úctu? Koľkí sa Mu prišli pokloniť? Nebolo ich veľa. Pre väčšinu ľudí bol len ďalším
obyčajným dieťaťom, ktoré sa narodilo chudobným rodičom. Čo sa zmenilo za posledných
2000 rokov? Myslíte si, že keby dnes na vaše dvere zaklopali dvaja neznámi pocestní,
bez zaváhania by ste ich vpustili dnu a dali im k dispozícii svoj domov? Možno niektorí
okamžite povedia: „Áno!”, avšak mnohí, medzi nimi aj ja, zaváhajú a pouvažujú nad tým, čo
by v skutočnosti urobili. Možno by Boží Syn zažil niečo podobné ako žena z nasledujúceho
príbehu.
na taniere starších manželov v kúte sály prinášali
vyberané jedlá.
Do sály zrazu vošla žena
v roztrhaných šatách. Všetci onemeli.
„Dnes ste sa dočkali presne
toho, čo ste mi včera
ponúkli,“ vyhlásila.
Zhodila zo seba špinavé
oblečenie a pod ním sa
zaligotali zlatom vyšívané
a drahokamami vykladané
šaty. Bola to kráľovná.

Je to už veľmi dávno, čo v Anglicku chodila po dedine od domu k domu žena
oblečená v roztrhaných šatách a prosila
o almužnu.
Šťastie jej však veľmi neprialo. Často sa
na ňu ľudia rozkričali, ďalší na ňu pustili
psa. Sem-tam sa našiel niekto, kto jej
podhodil plesnivé zvyšky chleba a zhnité
zemiaky.
Dnu do domu ju pozvali len dvaja starší
manželia, ktorí bývali v chalúpke na samom konci dediny.
„Posaď sa na chvíľu a zohrej sa,“ pozval
ju starček a jeho žena pripravila hrnček
horúceho mlieka a veľký krajec chleba.
Zatiaľ čo žobráčka jedla, starkí sa s ňou
zhovárali a snažili sa ju potešiť.
Na druhý deň sa v dedine pripravovala
mimoriadna udalosť. Kráľovský posol
rozniesol do všetkých domov pozvánky
na kráľovský ples.
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Nečakané a prekvapivé pozvanie obrátilo
dedinu hore nohami. Popoludní už boli
všetky rodiny vyobliekané do sviatočných
šiat a vydali sa na zámok.
Tam ich hneď uviedli do hodovacej sály.
Bola nádherne vyzdobená a všetci udivene híkali nad toľkou nádherou. Každého
usadili na jeho miesto. Potom prišli
sluhovia a začali hostí obsluhovať.
Okamžite sa ozvalo nesúhlasné mrmlanie
a výkriky nespokojného hnevu. Sluhovia totiž servírovali šupky zo zemiakov,
kamene, plesnivé zvyšky chleba. Len

Pán Ježiš – kráľovský
Syn – prišiel na našu zem
z nebeskej slávy. Prišiel
do sveta špiny, hriechu
a nepochopenia. Keď Ho
ľudia odmietali, nezlomil
nad nimi palicu, nemávol
nad nimi rukou. Miloval ich,
a preto to s nimi nevzdal.
Rovnako ako pred mnohými rokmi aj
dnes prichádza k ľudským srdciam a čaká,
kým Mu otvoríme. Ak si Ho už vpustil
dnu a zažil si radosť z Jeho prítomnosti,
podeľ sa o Dobrú správu aj s inými. Pre
mnohých ľudí aj u nás na Slovensku je
Ježiš stále len malým dieťaťom, ktoré leží
v jasličkách. Ešte nepochopili, že je Božím Synom a Jeho druhý príchod na zem
si už všimne každý človek – aj tí, čo Ho
odmietali.
Preto neváhaj a choď oznamovať Dobrú
správu!

Nehovorte ľuďom, že máte namierené
do neba, keď ich nechcete vziať so sebou.

Svedectvá a skúsenosti

Bohatý alebo spokojný?

„Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku! Lebo život
človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti“ (Lk 12,15).
Týždeň čo týždeň dávajú desaťtisíce ľudí
zo svojich zarobených peňazí väčšiu či
menšiu čiastku na rôzne lotérie v nádeji,
že sa šťastie unaví a sadne práve na niekoho z nich v podobe veľkej výhry. Pretože nevyhrajú nič alebo len veľmi malú
čiastku, kolíšu ich pocity medzi nádejou
a úzkosťou, medzi očakávaním a sklamaním. Svoju nádej vždy znova a znova
upierajú k náhode, no tá im vždy ponúkne len sklamanie. Hnacím motorom ich
vytrvalej snahy je túžba zbohatnúť.
Čo hovorí Pán Boh na takéto zmýšľanie?
V Biblii je napísané: „Lebo tí, čo chcú
zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia
a sú pod vplyvom mnohých nerozumných
a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí
do skazy a záhuby. Veď koreňom všetkého
zla je láska k peniazom“(Tim 6,9-10).
Čo máme robiť? Je vari niečo lepšie,
ako byť bohatý? Pozrime sa, čo nám
odporúča Biblia: „Veľkým ziskom je však

zbožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme
si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho
nemôžeme odniesť. Ak máme pokrm a odev,
buďme s tým spokojní“ (1Tim 6,6-8). Teda

na záver môžeme povedať: myseľ, ktorá
netúži po nadbytku, je matkou spokojnosti. Čo by sme chceli viac?

Podľa GBV Dillenburg GmbH

Čo pribúda a čo ubúda?
V Rozsievači zaevidovali už v roku 1929 takéto porovnanie:
„V dnešných časoch pribudlo veľa politických strán, športov, časopisov, barov,
tanečných sál, mnoho rečí, slávností,

sprievodov, demonštrácií, ohovárania,
urážok, škandálnych afér, súdnych procesov, klamstiev, krivých prísah, neuróz,

senzácií, zločinov, bezdetných manželstiev, manželských rozlúk, rozvodov,
rodinných rozvratov, dlhov...
Ubudlo zdravia, viery, poctivosti, súcitu,
lásky, nádeje, pokoja, znášanlivosti,
dôvery, rozvahy, spokojnosti, priateľstva,
zbožnosti, rodinného šťastia, remesiel,
detí...
Pekná to mentalita v našom národe a žalostné vyhliadky pre budúcnosť.“
Od uverejnenia týchto riadkov uplynulo
už 85 rokov. Iste by sme dnes vedeli
mnohé zápory doplniť. A čo klady?
Neubúda z nich v dnešných časoch? Kráčajme cestou posvätenia a plňme výzvu
apoštola Pavla:

„Moji milovaní, ... s bázňou
a chvením pracujte na svojej
spáse“ (Fil 2, 12).
Pripravila E. P.

11

Národní týden manželství

Národní týden manželství

Týden od 10. do 16. února, zvaný „Valentýnský“ opět přinese desítky akcí, setkání, kurzů s návody, jak tvořit jedinečná manželství. Budeme mít opět příležitost připomenout si, proč je manželství přes všechny problémy a zápasy stále něčím jedinečným. My - křesťané si připomeneme
pro nás nejdůležitější věc – a to je Boží plán pro nás a pravdu, že manželství stvořil On sám.
Bůh pro nás připravil něco jedinečného a chce, abychom byli v manželství šťastní a spokojení.
Podívejme se, co nás učí Boží slovo.
Jak žít v manželství a být šťastný?

„Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval, po všechny dny
svého pomíjivého života.“ (Kazatel 9:9)
Poradci spočítali, že méně než 25 % dnešních manželství je skutečně šťastných. Co musíme udělat pro to, aby naše manželství
bylo šťastné?
Přemýšlejme o manželství z Božího hlediska, ne z hlediska
sobeckého. Z Božího hlediska závisí štěstí v manželství na rozlišení skutečnosti od představy. Svět filmových kouzel vytváří
nerealistická očekávání. K tomu, aby sis „užíval života se ženou,
kterou sis zamiloval po všechny dny svého pomíjivého života“,
musíš přezkoumat své myšlení. Každé manželství tvoří dva lidé,
kteří mají vady: „…všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy“
(Římanům 3:23). To zahrnuje i tebe a tvého partnera. Nejde
o to, že bychom to nevěděli, jde o to, že na to zapomínáme,
nebo doufáme, že jsme výjimkou z pravidla. Očekávat dokonalost je naivní a bude to podkopávat tvůj vztah. Štěstí v manželství závisí na tom, že se dohodneme ve věci nedostatků na obou
stranách a realisticky s nimi jednáme.

Rozeznejte představu; jednejte s fakty –
především v určitých zranitelných oblastech:
1. Finanční oblast - dávejte desátky, buďte štědří, nespěchejte
s vlastním uspokojením a v oblasti financí buďte ukáznění.

2. Osobní vzhled - vždycky se snažte vypadat co nejlépe, ale
přijměte nezměnitelné rysy – své i partnerovy. Stárnutí je
Boží nápad, proto ho přijímejte důstojně a stávejte se
moudřejšími.
3. Způsob života - štěstí se týká pohodlí a spokojenosti, ne
materialismu a pýchy, které vedou k ničivé zadluženosti.
4. Ohleduplnost - drobné laskavosti, taktní jednání a ohleduplná slova stojí málo, ale jsou velmi výnosnou investicí.
5. Fyzické uspokojení - to největší uspokojení je výsledkem
uspokojování tvého partnera. Zaměřenost na sebe, manipulace a dožadování se tvého způsobu nikdy nemůže zapadnout
do Božího neselhávajícího systému: „Dávejte, a bude vám
dáno…“ (Lukáš 6:38).
K tomu, abys žil v manželství a byl šťastný, potřebuješ pochopit, že láska je volba, ne pocit. Stará píseň skupiny Righteous
Brothers „You‘ve Lost That Loving Feeling“ (Ztratil jsi ten pocit
lásky) možná způsobí, že si budeš podupávat do rytmu, ale
nepomůže tvému manželství. „Pocit“ je ovoce, „konání“ je kořen.
Řešení začíná u tvé vůle. Kdyby láska byla pocit a ne skutek
vůle, Bůh by nepřikázal: „Muži, milujte své ženy, jako si Kristus
zamiloval církev…“ (Efezským 5:25).
Nebo: „Ať vyučují mladší ženy v dobrém a vedou je k tomu,
aby měly rády své muže…“ (Titovi 2:4). Když vůle vede, pocity
následují.

Proto opravme čtyři
špatné představy o lásce:
1. Základem není cit, osobnost, krása
nebo sex – jinými slovy, zdroje potěšení. Tyto věci nepřinášejí trvalé
štěstí. Je zapotřebí závazku, dobrého charakteru a snahy podobat se
Kristu.
2. Myslíš si, že nemůžeš milovat svého
partnera? Ověř si to u Boha: „My
milujeme, protože Bůh napřed
miloval nás“ (1. Janova 4:19).
Pokud jsi milován Bohem, máš
lásku a můžeš ji dávat, protože „…
láska je z Boha…“ (1. Janova 4:7).
Neuváděj to do pohybu; jenom
dávej, co ti bylo dáno!
3. Myslíš si, že ti „došla láska“? Ne,
jenom jsi opustil zdroj:
„…Boží láska je vylita do našich
srdcí skrze Ducha svatého, který
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nám byl dán“ (Římanům 5:5). Natankuj ze zásob Ducha
a budeš mít spoustu lásky na dávání!
4. Investování do vztahu s tvým partnerem způsobí, že dokonce
mrtvá láska znovu ožije: „Neboť kde je tvůj poklad, tam
bude i tvé srdce“ (Matouš 6:21).

Spokojenost je klíčem ke šťastnému
manželství.

Když se nás někdo zeptá, co nás činí spokojenými v manželství,
určitě poukážeme na věci, které náš partner dobře dělá.
Když se nás někdo zeptá, v čem jsme nespokojení, dáme najevo,
co náš partner nedělá nebo jaký je, a tím vyjadřujeme nespokojenost. Zaměřujeme se pouze na to, co je na našich partnerech dobrého nebo špatného, a podle toho jsme šťastní nebo
nešťastní. Ale spokojenost je vnitřní záležitost! Je to způsob, jak
reagujeme na druhé. Je to náš postoj, na čem skutečně záleží.
Problém nespočívá v tom, co vidíme nebo co slyšíme, ale jak to
vidíme a jak to slyšíme: „…nenasytí se oko viděním, nenaplní
se ucho slyšením“ (Kazatel 1:8). Oko a ucho – naše smysly – jsou pachatelé. Proto Bůh říká: „…buďte spokojeni s tím,
co máte…“ (Židům 13:5). Musíme se rozhodnout vidět věci
jinak, takovým způsobem, abychom nebyli nešťastní. Ovládací
zařízení je v našich rukou, ne v rukou našeho partnera! Spokojenost je věcí volby: „…naučil jsem se být spokojen s tím,
co mám“ (Filipským 4:11). Učíme se spokojenosti tak, že si
uvědomíme, o kolik těžší to mají druzí, a ptáme se Boha, jak On
chce, abychom použili těžké úkoly a nedostatky pro náš růst
a růst našeho partnera. Erma Bombeck poznamenala: „Tráva
obvykle vypadá zeleněji nad septikem někoho jiného.“ Benjamin
Franklin řekl o manželství: „Před manželstvím měj oči doširoka otevřené a potom napůl zavřené“. A nakonec se můžeme
učit spokojenosti skrze modlitbu za odvahu změnit věci, které
změnit můžeme (především náš vlastní postoj), milost přijmout

to, co změnit nemůžeme (většina věcí je přijatelných, když je
přestaneme odmítat), a moudrost umět poznat rozdíl mezi těmi
dvěma.
Štěstí v manželství vyžaduje nesobecké prostředí. Dva lidé, kteří
se rozhodnou prožívat to, co Ježíš učil ve svém kázání na hoře,
budou spolu šťastní. Každé blahoslavenství začíná slovem
„blaze“, což znamená „šťastný“. Skutečné štěstí spočívá v pokoře, ochotě k pokání, v čistém srdci, jemnosti, trpělivosti,
skromnosti, lásce ke spravedlnosti i právu a vytváření pokoje.
Toto jsou vlastnosti, které umožňují manželství trvat dlouho.
A všimni si, že jsou opakem sobectví!
Neukřižované „já“ je ten nejhorší možný materiál pro manželství. Svatební prsteny symbolizují nekončící závazek, ale pokud
tento závazek není posílen křížem, symbolem smrti sama sebe,
nemůže existovat trvající štěstí v manželství. Sobectví ukončí
lásku; láska ukončí sobectví. Manželství je opravdovým pozváním k růstu v nesobeckosti. Život s další nedokonalou osobou
nás tlačí k dospělosti, zralosti a zvládnutí umění zapírat sám
sebe tak, aby náš vztah rostl. Pavel píše: „Milujte se navzájem
bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému“
(Římanům 12:10).

Zkouška lásky ve vztahu spočívá v tom, že
postavíme partnerovy potřeby před svoje
vlastní.

„O čí dobro usiluji při zvládání této situace,“ je otázka, která
ukáže skutečný postoj našeho srdce a napovídá nám, abychom
postavili našeho partnera před sebe.
Úmyslně ustoupit partnerovi vyžaduje ukřižovat sebe a své
tělo a podpořit své manželství. Čím více umírá sobectví,
tím více žije náš vztah: „…jestliže pšeničné zrno nepadne
do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek“ (Jan 12:24).				
Bob Gass
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Postoj „Kálebovca“
Brat kazateľ Kondač 85-ročný
Pred desiatimi rokmi bol dnešný „Kálebovec“
oslovený, aby vyjadril svoje poslanie v Božej
službe. Aké bolo jeho vyjadrenie? Pripomeňme si aspoň malé útržky:
Chcel by som pochopiť a prijať svoju úlohu v starobe... Ja sa
učím ustúpiť do pozadia, ale nie do pasivity a najmä nie do opozície v zbore a voči jeho súčasnému kazateľovi... Biblicky povedané: duch je síce hotový, ale telo slabé. Má to dopad na kvalitu
prejavov, na medziľudskú komunikáciu a na správnu orientáciu
v dnešnom zložitom svete. Nemá ceny opakovať podobné
vety: to za našich čias bolo takto, to sa má riešiť takto... Už sa
nachádzam na okraji hlavného prúdu diania, všeličo vo svete
ujde mojej pozornosti. Ale z toho mála, čo mi ešte zostalo, by
som chcel ešte občas poslúžiť v prostredí, kde sa nachádzam.
Viem, že aj táto záverečná fáza žitia má svoj význam a zodpovednosť. V Biblii čítame o duchovných vodcoch: všímajte si, ako
dovŕšili svoj život (aký bol koniec ich obcovania). Biblia nehovorí
o štarte, ani o vrcholnej fáze, ale o záverečnej – prečo?
Ak som v prvej vete hovoril o „Kálebovcovi“, bolo to zámerné,
najmä kvôli charakteristike osobnosti, o ktorej sa chcem zmieniť.
Káleb mal pri prieskume „Zasľúbenej krajiny“ osemdesiatpäť
rokov, teda rovnako, ako aj v súčasnosti druhý najstarší kazateľ
BJB na Slovensku, brat Pavel Kondač. U Káleba sa ešte aj v tomto krásnom, požehnanom veku prejavovalo úplne iné zmýšľanie ako u iných (hoci aj omnoho mladších) a Káleb tiež videl
vedenie Božieho národa z tej najsprávnejšej – Božej perspektívy.
Práve toto mi vírilo mysľou, keď som čítal útržky zmýšľania brata
kazateľa Pavla Kondača po desiatich rokoch. Brat Kondač naozaj pochopil a prijal svoju úlohu a neustúpil úplne do pozadia

či do opozície v zbore...
Občas nám stále poslúži
krátkymi útržkami zo
svojho bohatého poznania
a skúseností a stále je veľkým bojovníkom najmä pri
svojich tichých i verejných
rozhovoroch s Pánom.
Pre mňa ostáva tým, ktorý
chce do dôsledkov napĺňať
a naplniť Božie povolanie
vo svojom živote. Ak sa
s ním aspoň trošku stretávate, vidíte pokorného a tichého človeka, ktorý toho
veľa nenarozpráva, ale všetko, čo povie, má svoje miesto a svoj
význam. „V Biblii čítame o duchovných vodcoch: všímajte si, ako
dovŕšili svoj život (aký bol koniec ich obcovania). Biblia nehovorí
o štarte, ani o vrcholnej fáze, ale o záverečnej – prečo?“ Práve
toto posledné zamyslenie spred desiatich rokov nám poukazuje
na to, akú máme v našom zbore výsadu, že sa smieme stretávať
s takouto vyzretou osobnosťou, že smieme od neho ešte veľa
čerpať. Nevideli ste vo svojom okolí viacero starých ľudí, ktorí
ostali vo svojej starobe zatrpknutí a bez nádeje? Kálebovec sa
na veci pozerá úplne inak! A tak aj bratovi Pavlovi Kondačovi
prajeme ešte veľa zdravia a síl pri napĺňaní tej Božej perspektívy.
O živote tohto Božieho služobníka sa môžete dozvedieť
viac najmä v časopise Rozsievač, napríklad v R 89/04, 99/03
a 04/03...				

Pavel Kopčok

Ku gratulantom sa pripájame aj z redakcie Rozsievača. Brat
Kondač spolu s nami dlhé roky zodpovedne a obetavo
a skromne slúžil. Milý brat Palko, nech Ti Pán napní svojim
požehnaním a posilňujúcou prítomnosťou Svätého Ducha aj
ďalšie dni Tvojho života.

Redakcia Rozsievača

Rozlúčili sme sa so sestrou
Marienkou Činčurákovou
Sestra Marienka prežila z Božej milosti 83 rokov plodného života.
Narodila sa v maďarskom Kondoroši v roku 1930, po vojne ako
16-ročná prišla na Slovensko. Krátko nato sa v Tekovských Lužanoch rozhodla nasledovať Pána Ježiša. V roku 1952 sa vydala
a so svojím manželom Michalom vychovali 4 deti, Oľgu, Milana,
Mirka a Petra, ktoré viedli k Bohu a k vzájomnej láske a úcte.
Sestra Marienka vyštudovala na učiteľskej akadémii a 20 rokov
učila prváčikov v Rovinke. Každého žiačika aj osobne doma
navštívila, spoznala jeho rodičov, súrodencov a prežívala s nimi
radosti i starosti. V roku 1975 sa rodina Činčuráková presťahovala do Piešťan, kde otvorili svoj rodinný dom pre mnohé návštevy
z rôznych kútov vtedajšieho Československa i zo zahraničia
a svedčili im o Ježišovi. Po osamostatnení detí sa manželia Činčurákovci v roku 1993 presťahovali do Bratislavy, kde bývali ich
tri deti. Opäť sa začlenili do zboru BJB v Podunajských Biskupiciach, kde sa aktívne zapájali do zborovej práce. Nejaký čas tu
sestra Marienka viedla sesterskú skupinku.
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Brat Michal zomrel v roku 2006
a bol pochovaný v Miloslavove.
Aj keď sestru Marienku manželova smrť veľmi zarmútila, naďalej
slúžila v zbore, ako mohla, i vo
svojom pokročilom veku. Bola
ochotná modlitebníčka, rada navštevovala zhromaždenia bratov a sestier, o každého sa úprimne
zaujímala, milovala Pána Ježiša a tešila sa na stretnutie s Ním.
Zomrela 11. 12. 2013 v Prešove, kde sa o ňu pre nevládnosť viac
ako rok s láskou starala rodina syna Milana. Aj obdobie po mozgovej príhode prežívala v hlbokom pokoji, ktorý jej dal Pán Ježiš.
Teraz je už s Tým, ktorý ju vykúpil a vzal tam, kde už niet bolesti
ani smútku. Za požehnaný a láskou Pána Ježiša naplnený život
sestry Marienky sme vzdali Bohu vďaku pri poslednej rozlúčke
dňa 14. 12. 2013.

Správy zo zborov
Vyhlásenie

Rada cirkvi Bratskej jednoty baptistov v SR podporuje legislatívnu iniciatívu podpredsedu NR SR
pána poslanca Jána Figeľa smerujúcu k zakotveniu jedinečnosti manželstva ako zväzku jedného
muža a jednej ženy a jeho ochrane do Ústavy Slovenskej republiky. Rada BJB v SR považuje navrhovanú novelu Ústavy SR za veľmi dôležitú pre zdravý rozvoj našej spoločnosti. Vyzývame preto poslancov NR SR, aby tento návrh
podporili. S pozdravom a prianím Božieho požehnania.
V Bratislave 10. 2. 2014, Ján Szőllős, Za Radu BJB v SR

Na Slovensku vzniká nová televízia TV Zoe
Západoslovenská televízia má nových majiteľov. Tí plánujú zmeniť doterajšiu Západoslovenskú televíziu a okrem toho zakladajú
novú TV Zoe, ktorá bude o Bohu.
Od 1. februára patrí televízia občianskému združeniu Zoe
Media, novým generálnym riaditeľom televízie je Petr Komínek zo Zoe Media, o. z., ktoré má sídlo v Bratislave. Doteraz
prevádzkovala televíziu spoločnosť RegionMedia, ktorá získala
licenciu pre vysielanie Západoslovenskej televízie na jeseň roku
2011. Televízia začala vysielať 1. apríla 2012. Tvárami televízie sú
Nora Beňačková či Ivan Brožík. Plánom Zoe Media je pokračovať

v Západoslovenskej televízii, z ktorej chcú vybudovať nadregionálnu televíziu.
Okrem toho Zoe Media chce spustiť na Slovensku novú televíziu TV Zoe. Vysielať by mala začať predbežne v júni a chce prinášať kresťanský obsah. Na TV ZOE budú okrem pravidelných
programov (správy, dokumenty, diskusie k rôznym aktuálnym témam, filmy) aj priame prenosy z kresťanských aktivít slovenských
aj zahraničných cirkevných zborov, ako napr. nedeľné bohoslužby, evanjelizačné akcie, misijné správy a rôzne iné aktivity.

www.krestandnes.sk (redakčne krátené)

Ukrajinskí baptisti
žiadajú o modlitby
Pavol Ungurjan, ktorý bol v rokoch 2008 – 2012 poslancom
ukrajinského parlamentu, apeloval za modlitby za túto krajinu,
ktorá je centrom protestov a nepokojov. „Ukrajina potrebuje
teraz modlitby tak ako nikdy predtým,“ povedal Ungurjan. „Vo
svetle posledných udalostí vidíme, že iba Boh môže priniesť východisko z konfliktu proti sebe stojacich skupín a zastaviť násilie
a krviprelievanie v krajine.“ Ungurjan obvinil mocenské úrady,
že ignorujú požiadavky stoviek tisícov ľudí, ktorých to podnecuje k tomu, aby vzali veci do vlastných rúk. Ungurjan je vedúci
baptistického mládežníckeho zväzu, ktorý je členom Svetovej
baptistickej aliancie (BWA).

BWA news (redakčne krátené)

Pramene v púšti

Pozývame vás na ekumenický Svetový deň modlitieb 7. marca 2014
Ocitnúť sa na púšti a nemať so sebou kvapku vody znamená
veľký problém. Mohli by sme povedať, životný problém. Veď
bez vody je človek v púšti stratený. Vystavený nebezpečenstvu.
Vystavený napospas smrti.
No nielen na púšti môže byť človek vyprahnutý. Nielen na púšti
môže žiť človek bez nádeje, bez radosti, bez sily, bez pokoja. Aj
vo svojom vnútri môže prežívať sucho a obrovský smäd.
Známy príbeh z Evanjelia podľa Jána hovorí práve o tom: Žena
Samaritánka prichádza na poludnie k studni po vodu... Po vodu,
ktorá utišuje smäd, ovlažuje, dodáva silu... Prichádza k vode,
k prameňu, no popritom ona sama prahne po živej vode. Po živej vode lásky, pokoja, porozumenia, prijatia.
Vo svete je veľa ľudí, ktorí umierajú od smädu, pretože nenašli
prameň živej vody. Nedostali sa k vode, ktorá oživuje. Nemali
možnosť prísť a okúsiť to sami. Preto záleží aj na nás, aby sme
my, po tom, čo sme našli prameň v púšti, privádzali k nemu

ostatných. Ukázali na Toho, ktorý ponúka živú vodu a dáva
životu skutočný zmysel. Možno tam nedokážeme priviesť každého. Vtedy hrá dôležitú rolu modlitba. Modlitba za ľudí, ktorí
žijú na púšti bez živej vody. Možno práve v krajine, v Egypte,
za ktorú sa tento rok modlíme. Možno v našej blízkosti, ale aj
v krajinách, ktoré sú od nás vzdialené. Ekumenický svetový deň
modlitieb je skvelou príležitosťou k tomu, aby sme sa spojili
s ostatnými. Aby sme spoločne prosili všemohúceho Hospodina, aby čo najviac ľudí našlo prameň živej vody v púšti
života.
Nech je žena Samaritánka pre nás príkladom. Veď po tom, čo
spoznala prameň života, nenechala si to len pre seba, ale išla
a zvestovala to ďalej. Toto robme i my. Nech nám Pán Boh dá
múdrosť i vytrvalosť v tejto službe. Amen.

Erika Hlačoková (redakčne krátené)
Viac informácií nájdete na https://sites.google.com/site/sdmslovensko.
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Redakčné oznamy

100 rokov
Rozsievača

Chyba vo výpočte
predplatného

Dožiť sa 100 rokov považujeme pri veku
človeka za veľké požehnanie. Veríme, že to
platí aj pri časopise. Pre tento rok sme
pre vás pripravili, ako ste si už určite
všimli, malý jubilejný darček – Rozsievač v novom šate.
Keďže pri príležitosti 100.
výročia chceme aj trochu
spomínať, privítame vaše
spomienky, skúsenosti
a svedectvá súvisiace s naším
Rozsievačom a už teraz vás pozývame
na slávnostnú konferenciu „100 rokov
rozsievania“, ktorá sa uskutoční 14.
júna v Brne. O programe a možnostiach účasti na tejto konferencii vás budeme na stránkach
Rozsievača informovať.
Túžime po tom, aby stredom všetkej
našej radosti bol náš Pán Ježiš, v mene
ktorého chceme rozsievať prostredníctvom
Rozsievača aj naďalej.
Redakcia
Na obrázku dobová kresba z titulnej strany prvého čísla Rozsievača
uverejneného 15. 3. 1914.

V decembrovom (prosincovém) čísle Rozsievača bola priložená pre jednotlivých odberateľov zloženka a písomná
informácia o predplatnom na rok 2014. V tejto informácii
bol uvedený chybný súčet predplatného s poštovným.
Správne má byť:
365 Kč + 190 Kč = 555 Kč
Za chybu sa ospravedlňujeme a veríme že jednotliví odberatelia zašlú správnu sumu.
Ďakujeme

Re: Zemřel
Nelson Mandela
Ospravedlňujeme sa za chybu v článku Zemřel Nelson
Mandela na strane 15 v čísle 1/2014. Chybne v ňom bolo
uvedené, že bol „generálnym tajomníkom svetovej baptistickej aliancie“. Pravdepodobne došlo k chybnému prekladu v súvislosti s tým, že obsah článku vychádzal z vyhlásení generálneho tajomníka BWA – Newille Callama. Článok
sme prevzali zo zdroja mimo redakčnej rady.

Zasílání příspěvků
Své příspěvky můžete zasílat na adresu
rozsievac@baptist.sk i dopředu! Vaše
články zařadíme podle témat.
Články, prosíme, zasílejte v řádkování 1,5, s použitím písma
Times New Roman, velikosti 12. Texty nijak neupravujte, nemusíte je zarovnávat na střed, pište plynule bez odklepávání
„entrem“ na konci řádků. Dokumenty prosím posílejte ve formátu doc, ne jako docx. Texty na inzerci prosím zasílejte bez
grafické úpravy, náš grafik váš inzerát upraví a zařadí na stránku. Pod text vždy napište autora článku, případně prameny,
z nichž jste čerpali. Pokud možno, zašlete k článku fotografie,
zvláště jedná-li se o ohlasy z akcí vašich sborů, blahopřání
apod. Fotografie pro tisk by měly být zaslány v nejvyšší
možné kvalitě rozlišení ve formátech JPEG, EPS nebo TIFF.
Nevkládejte je do textu, zašlete je zvlášť. Pokud budete
posílat inzerci zpracovanou v PDF, převeďte písmo do křivek
a PDF vytvořte ve vysoké kvalitě pro tisk, nejlépe i s ořezovými značkami. Jinak zasílejte inzerci ve formátu doc. (word)!
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Upozornění:
Za obsahovou a stylistickou stránku textů vydaných v Rozsévači odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo příspěvek
krátit, upravovat, případně neuveřejnit a neodpovídá za obsah
uveřejněných inzerátů. Všechny články procházejí jazykovou
úpravou.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaše příspěvky!

Témata příštích vydání:
3 – Rozvod ako riešenie
Uzávierka príspevkov: 6. 2. 2014
4 – Rozpoltený Kristus ? (Veľká noc)
Uzávierka príspevkov: 6. 3. 2014
5 – Plačme s plačúcimi
		 (ako zvládať utrpenie, ako pomáhať trpiacim)
Uzávierka príspevkov: 6. 4. 2014
6 – Svätý Duch v praxi
Uzávierka príspevkov: 6. 5. 2014

Inzercia

2%

Milí priatelia, chceme sa uchádzať o vašu priazeň pri rozhodovaní, komu venujete 2%
z vašich daní pri vypĺňaní daňového priznania za uplynulý rok. Ak veríte, že je dôležité mať
na Slovensku kvalitné kresťanské rozhlasové vysielanie na VKV frekvenciách (FM rádio),
urobte toto rozhodnutie ešte dnes a zmeňte to, čo zmeniť môžete.... a nemenné Božie
slovo v našom vysielaní bude meniť to, čo môže zmeniť len Boh.
Preto vás pozývame, staňte sa súčasťou našej služby a venujte nám 2% z daní!
Ďakujeme!
NÁZOV: TWR media
SÍDLO: Banšelova 17, 821 04 Bratislava; PRÁVNA FORMA: občianske združenie; IČO: 12664936
Kontaktné údaje: www.radio7.sk; radio7@radio7.sk; 02/4341 1911; č.ú. 2629010483/1100

Využite príležitosť navštíviť Izrael

od Dána po Beršebu s odjazdom z Komárna a odletom z Budapešti

Starozákonný Izrael je v Biblii mnohokrát popisovaný ako zem, ktorá sa rozkladá medzi mestami Dán na severe a Beršebou na juhu. Navštívte obe tieto
staroveké mestá a krížom krážom prejdite územia medzi nimi. Za doprovodu českého cestovateľa a znalca na históriu a súčasnosť Blízkeho východu
Daniela Haslingera navštívite množstvo biblických a starovekých miest, kam
by ste sa inak nedostali (Hebron, Šekem, Gerizim), a samozrejme i miesta,
ktoré nemôže vynechať žiadny návštevník Izraela (Jeruzalem, Betlehem,
Nazaret, Kafarnaum...). Budete mať možnosť vykúpať sa v Mŕtvom mori
a preplaviť sa na drevenej rybárskej lodi po Genezaretskom jazere. Okrem veľmi slušného ubytovania s polpenziou a pohodlného
cestovania Vás čaká množstvo nezabudnuteľných zážitkov za veľmi slušnú cenu.
Vzhľadom k tomu, že odjazd je organizovaný z Komárna s odletom z Budapešti, je tento zájazd vhodný pre záujemcov zo
Slovenska.

Termín: 2.–9. apríl 2014; Cena zájazdu je 749,- €
Cena zahrňuje:
• leteckú dopravu z Budapešti do Tel Avivu a späť renomovanou izraelskou
leteckou spoločnosťou EL-AL vrátane leteckých poplatkov a príplatkov,
• dopravu po Izraeli moderným klimatizovaným autobusom,
• ubytovanie v *** hoteli s polpenziou (5 × Betlehem, 1 × Tiberias),
• komplexné služby vedúceho zájazdu.
Cena nezahrňuje:
• autobusovú dopravu z Komárna do Budapešti a späť (cena bude
upresnená),
• poplatky a vstupné na spoločne navštívené miesta – celkom 100 USD,
platí sa až v Izraeli,
• fakultatívny výlet na Massadu (22 USD) – platí si každý záujemca individuálne podľa vlastného rozhodnutia.
Zájazd je organizovaný v spolupráci s Olivetour Agency a CK Avetour
s.r.o., ktorá zaisťuje technické zabezpečenie zájazdu.
Získať ďalšie informácie a prihlásiť sa môžete u:
Zoltán Kakaš, kazateľ zboru BJB Komárno, tel: 0907 731428 ; komarno.baptist@gmail.com
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První roky Rozsévače
(1914–1923)
V lednovém vydání jsme se dozvěděli, že první číslo Rozsévače vyšlo v březnu
1914 v maďarské Bekeščábě v rozsahu čtyř stran. Prvním redaktorem byl bratr
Juraj Stanko. Od května 1914 začal časopis vycházet přímo v Budapešti již
v rozsahu osmi stran. V prvních číslech nenajdete téměř nikde pod články jméno
autora. Někde se objevuje pseudonym, jako např. Lazar, Tatran, apod. Z historického hlediska jsou velmi zajímavé všechny uveřejňované zprávy, případně
dopisy.
také číst tuto zprávu
redakce:
„Redaktor Rozsévače byl
předvolán policií k výslechu,
při kterém byl upozorněn, že
pokud se v obsahu objeví
něco podezřelého, dostane
600 korun pokuty a půjde
do vězení.“
Z toho lze usoudit, že
práce redaktora byla
tehdy spojena s poměrně
velikým rizikem. Snahou
redakce bylo získat alespoň 1000 předplatitelů.
Celý ročník byl k mání
za 1,20 Kč. Všechny články
byly vydávány ve slovenštině, včetně příspěvku českého bratra J. Novotného.

I. světová válka

Například zpráva o tom, že Britská
biblická společnost vydala Písmo svaté
v jazyce esperanto či romštině, nebo že
americký miliardář Rockefeller daroval
5 miliónů na založení university v Japonsku. Významnou událostí je vznik
„Bratskej jednoty Slovenských baptistov
v Uhorsku“ v roce 1914. Předsedou se
stal bratr. M. Kováč a tajemníkem bratr.
K. Vaculík. Tehdy měla tato jednota ve 12
sborech a 50 stanicích celkem 835 členů.
V květnovém čísle roku 1914 můžete
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V listopadovém vydání
roku 1914 a v dalších číslech Rozsévače jsou hojně
uveřejňovány dopisy
vojáků z války s poznámkou „prošlo cenzurou“.
Ve všech těchto dopisech vojáci projevují velikou vděčnost
za Rozsievač.
V prosincovém čísle se poprvé objevuje
zpráva bratra J. Novotného v češtině:
„S radostí jsme přivítali Rozsévač. Přišel však
právě, když i my brněnští jsme museli zastavit své časopisy. Proč by Češi nemohli číst
slovensky, když Slováci četli v minulosti tolik
česky? Tak tedy pro čtenáře Chelčického, Nedělní besídky a Bratrské jednoty máme nyní
časopis Rozsévač.“ Bratr Novotný dále píše,

že do války muselo odejít více než 40 bratří,
z nichž dva již padli, několik je raněných
a několik nezvěstných. Pokračuje slovy: „Ale
v minulém roce jsme pokřtili 16 duší. Nový
rok 1915 jsme začali v nové modlitebně
křtem devíti duší. Rád bych pověděl, jak
naši bratři na vojně pracují:
Jeden bratr ošetřovatel naučil své kamarády zpívat naše písně a při pohřbu jednoho
vojáka důstojník dovolil, aby vojáci u hrobu
zpívali píseň Blíž tobě, Bože můj. Všichni vojáci slzeli pohnutím. Nechť nás tato smutná
doba sblíží – české a slovenské baptisty jako
jednu rodinu. Pán Bůh buď s vámi.“

Dvojčíslo 2–3
z 15. června 1915

je věnováno především 500. výročí
upálení M. J. Husa. Je pozoruhodné, že
ve stejném čísle je poprvé uveřejněno
něco o zásadách slovenských baptistů.
Na prvním místě stojí mezi zásadami
tato:
„Církev je povolána ku misii hynoucímu
světu, je dlužníkem. A evangelium je jí
proto svěřeno, aby jím platila svůj dluh.
Každý buď vychováván ke službě a práci
pro společné dobro bratrstva. Nechť každý
má jen málo potřeb a jednoduchý „obyčej“
(způsob života). Každý nechť je připraven se
obětovat a každého zřejmého Božího vedení
nechť je poslušný. To nechť je naší ustavičnou snahou. Nejsme sami svoji, Kristus nás
povolal ku práci. Církev bez misijního ducha
je mrtvá a křesťan, který misijně nepracuje,
je nevěrný.“
Znovu se objevuje celá řada zpráv
od bratří, kteří jsou v zajetí, především
ruském. Dále vycházejí dvojčísla v rozsahu 16 stran. V listopadu 1915 píše

100 rokov Rozsievača

kazatel O. Frič česky o své misijní činnosti
v Kamerunu. I během roku 1916 je uveřejňováno mnoho dopisů od vojáků.

Změna redaktorů

V srpnu 1917 se stal novým redaktorem
bratr Michal Marko. Bratr Juraj Stanko
zůstává hlavním spolupracovníkem (dnes
bychom řekli zástupcem šéfredaktora).
Bratr Marko si kladl podmínku, že nejen
bratr Stanko, ale všechno bratrstvo mu
bude pomáhat a bude na jeho adresu
zasílat články. Svoji představu přináší brzy
na stránky Rozsévače:
„Prosím vás všechny, kteří jen můžete,
napište mi, příběh toho, jak jste se roztoužili
po obecenství s Bohem, po novém životě, co
vám v tom bylo nápomocno. Jaké překážky
a těžkosti jste museli překonávat? Po čem
nejvíce touží vaše duše, co jste si zvolili
za hlavní cíl svého života, co děláte pro to,
abyste se k Pánu Bohu co nejvíce přiblížil?.
Jaké zkušenosti jste již dosáhli a ve svém
duchovním životě již prožili? Můžete sloužit
mnohým ku požehnání. Znovu vás o to prosím! Srdečně děkuji a všechny vás zdravím!
Bratr M. Marko“

Podzim 1918

Kromě otištěného kázání CH. H. Spurgeona se objevuje i tato zpráva:

„Hrozná světová
válka skončila!
Kolem 15. září 1918
Srbové podnikli velkou
ofenzívu na jižní frontě
proti Bulharům, kteří
ale jsouce nasyceni již
8 lety války, zatoužili
po míru a po malém
odporu složili zbraně.
Stejně tak i Němci,
spolu s uhersko-rakouskou vládou a tureckou
vládou zažádali o mír
dne 4. října 1918, a to
na základě 14 bodů,
které jako podmínky
míru (poválečného
uspořádání) již v lednu
1918 požadoval
americký prezident W.
Wilson. Na zříceninách
Rakouska - Uherska
se utvořily nové státy:
Československo, Jugoslávie, Německo- Rakousko a Maďarsko. Kromě
toho uherští Rumuni se
připojili k Rumunsku,
Haličtí Poláci a Ukrajinci ke svým státům.
Nové státy budou mít především republikánskou vládní formu.
Doufáme, že svoboda tisku, shromažďování a především náboženská svoboda
budou trvale zajištěny. Žádáme odluku
církve od státu, nechť stát neprotěžuje
žádnou církev a neplete se do cizího
řemesla. Nechť se každá církev postaví
na vlastní nohy a přestane utlačování pro
svědomí. Těšíme se,
že naše úřady budou
používat již naši
mateřskou řeč (jazyk).
Právě tak školy.
Těšíme se ze svobody,
buďme jí hodni!“

„Byl to podnik odvážný v dobách, kdy
poštovní spojení bylo velmi nedokonalé
a poměry vyživovací nesnadné a k tomu
se ještě připojila stávka železničářů, takže
jsme o možnosti konání konference již
pochybovali. Konference změnila náš název
na návrh bratří z Prahy na „Bratrská jednota Chelčického“. Chelčický byl duchovním
otcem staré Jednoty bratrské, našemu
duchovnímu směru nejbližší.“
Konference se jednomyslně usnesla, že
prezidentu Masarykovi bude zaslán
následující telegram:
Prezident Masaryk, Praha: „Pane, prezidente, Bratrská jednota Chelčického, zastoupená delegáty z celého Československého státu
na konferenci ve Vavrišově, pošta Liptovská
Hrádek, Slovensko, pozdravuje ve vás
osvoboditele národa a svědomí a očekává
od vás, že se vynasnažíte o brzké provedení
plné náboženské svobody.“ O. Frič, Brno
- tajemník, J. Novotný Praha - předseda, K. Vaculík, Liptovský Sv. Mikuláš
- místopředseda.
Počínaje touto konferencí v únoru 1919
se novým redaktorem Rozsévače stává
bratr Karel Vaculík. Od listopadu 1920
začíná Rozsévač vycházet již v Bratislavě.
V záhlaví titulní strany se objevuje stále
znovu informace:
Rediguje Karel Vaculík, Bratislava, Kopáčská
ulice 17.
V době nové svobody již najdete u článků také autory. Rozsévač si razil i přes
mnohé zkoušky a překážky na samém
počátku z Boží milosti cestu dál.

Zpracoval J.Titěra

V nové Československé
republice

Rozsévač začíná
vycházet již v Liptovském Sv. Mikuláši.
V čísle 1 v březnu
1919 je zpráva
o konání konference
„Bratskej jednoty
Chelčického“ ve Vavrišově, ve dnech
23.–26. února1919.
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Sám

O. Betko

Zostal som so svojím hriechom sám.
Na ľadový hrot kvapká
biely dážď.
Spomienky naháňa
nevypovedaný ston.
Kde ide ten neposlušný mrak?
Nahor a či nadol?
Zostal som so svojím hriechom,
sám.
A niekto
trpezlivo stojí vonku pred dverami
a čaká,
že mu otvorím.
Zo zbierky: Cesta po kameňoch

Za fotografie publikované v tomto čísle pekne ďakujeme.
Ich autormi sú: M. Horáčková, www.christianphotos.net,
www.shutterstock.com, www.fotky-foto.sk, BigPhoto
a archív redakcie.
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