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Božia výchova
Co mohu ztratit?
Rozhovor o naději

„Nalezli ho v chrámě, jak sedí mezi učiteli,
naslouchá a dává jim otázky.“
(L 2, 46)

Trpělivost s nadějí

Reportáž

Dôkaz Božej prítomnosti
Už malé deti môžu poznať Boha
„Aj ja by som chcela ísť do Kráľovstva svetla,” povedalo mi malé
šesťročné dievčatko po večernom programe na detskom tábore.
Prečo takáto reakcia? Počas tohtoročného tábora Detskej misie
sme pri večernom programe čítali príbeh o moslimskom chlapcovi Hamedovi. Žil v atmosfére prísnej, neláskavej disciplíny
a strachu. Tma mu doslova naháňala hrôzu. Predstavovala v jeho
svete zlo a skrývali sa v nej démoni. Keď chlapec uveril v Pána
Ježiša, prešiel z tmy do svetla. Jeho život začal smerovať do Kráľovstva večného svetla a lásky.
Malá Lea si pri tomto príbehu uvedomila, že aj ona potrebuje
prejsť z tmy hriechu do svetla, ktoré dáva Pán Ježiš. Úprimne sa
modlila a prosila, aby sa aj ona mohla stať Božím dieťaťom.
V takýchto chvíľach ma vždy fascinuje, ako už malé deti jasne
rozumejú evanjeliu a uvedomujú si potrebu odpustenia hriechov. Nie je to naša zásluha, je to vedenie Duchom Božím! Som
šťastná, keď vidím Jeho prácu naživo.

Pán Boh sa o nás stará
V stredu sme mali ísť s deťmi na celodenný výlet. Veľmi sme
váhali, lebo po dňoch vyčerpávajúcich horúčav meteorológovia
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hlásili silné búrky. Ráno bolo zamračené a stále sme si neboli
istí, či máme ísť. Napokon však hlavná vedúca zavelila: „Poďme!”
Počas celého výletu nám nad hlavami plávali mraky, ktoré zatieňovali prudké slnko. Deťom sa výlet páčil a s úsmevom na tvári
sa vracali do tábora. Keď sme prekročili brány strediska, začalo
hrmieť. Po chvíli sa spustili prvé kvapky a do večera silno pršalo.
Vzduch sa osviežil a my sme si s vďačnosťou Bohu vychutnávali
príjemné ochladenie – už pod strechou. Pán Boh je starostlivý –
aj tento zážitok bol pre nás i deti jasným dôkazom!
Vďačnosť z úst detí
Na tohtoročnom tábore som počula mnoho vďačných detských
modlitieb. Niekedy sa deti zdráhajú modliť nahlas. Niektoré nevedia, ako sa majú modliť, iné sú z nekresťanského prostredia
a modlitba je pre ne niečím neznámym.
Tento rok sa modlilo veľa detí spontánne. Neďakovali len za
dobré jedlo a super hry (ako to zvyčajne deti robia), ale ďakovali
aj za to, že sa dozvedeli veľa nového o Pánovi Ježišovi.
Modlím sa a prosím, aby to, čo deti počuli, nezostalo len krátkodobo v ich hlavách, ale aby to preniklo hlboko do ich sŕdc
a zmenilo ich. Je to naším hlavným cieľom – privádzať deti k Pánovi Ježišovi – na táboroch, ale i počas celého roka!
Miriam Kešjarová
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„Z naděje se radujte, v soužení buďte
trpěliví, v modlitbách vytrvalí.“
(Řím 12, 12)
Není snadné o těchto dvou slovách psát.
Dotýkají se lidského těla i duše. Už ve
slově „trpělivost“ zaznívá tón utrpení. A o
pěkném slovu „naděje“ se říká, že „umírá
poslední“. Věřící křesťan musí protestovat,
neboť takto smutně to končit nemusí.
Pisatelé Bible byli Duchem svatým vedení
k tomu, aby psali pravdivé a mocné svědectví o pravé neumírající naději, jakou máme
v živém Bohu a v životě věčném, vydobyRichard Novák
tém Pánem Ježíšem pro nás, věřící lidi.
Podívejme se do Biblické konkordance na
slovo „naděje“.
Například Kol 1, 27; 1 Tim 4, 10; Titus 1, 2; 1 Petr 1, 21. V našem složitém světě
narážíme všude na nesnáze, které nám často brání naší nebeské naději, a způsobují nám mnohé bolestné chvíle, jimiž pak trpíme. V našem pozemském těle
trpíme a vzdycháme. Proto Písmo svaté mluví o trpělivosti, např. v listu Jakubově
5, 7-11 a na jiných místech.
Pán Ježíš chce, abychom na světě svítili. Proto se má naše svědectví vyznačovat
i trpělivostí a neuhasitelnou nadějí na věčný život v nebi. Takto budeme sloužit
nejen nevěřícím, hynoucím lidem, nýbrž i sobě samým. Naše rozpomínání se na
mocné Boží zásahy do našeho osobního života vždycky poslouží naší duši.

Trpělivost a naděje
Chtěl bych tu uvést dvě takové perličky ze života vzácného kazatele br. Jána
Krišky. Jako kazatel také nikdy neoplýval financemi či blahobytem.
Ale i on dovedl čerpat z Božích
nebeských zdrojů sílu k trpělivos„Z naděje se radujte,
ti, a sytil se nebeskou nadějí, z níž
dovedl žít.
v soužení buďte trpěliví,
Po jedné velké návštěvě, kterou
v modlitbách vytrvalí.“
doma hostil, se v jejich rodině
stalo, že jim nic nezůstalo v pe(Řím 12, 12)
něžence, v ledničce, v chlebníku,
zkrátka nic, co by mělo přijít na
talíř.
Přesto se Kriškovi shromáždili kolem stolu prostřeného prázdnými talíři. Bratr
kazatel Kriška se pomodlil a vtom někdo zaklepal na okno. Onen člověk řekl:
„Kriškovi, včera jste měli velkou návštěvu, tak jsem vám přinesl nějaké jídlo.“
Jednou bratr Kriška kázal na pohřbu, na místě vzdáleném 300 km. Pozůstalí mu
nepřispěli na cestu a on neměl na benzín. S prázdnou nádrží skončil v Žilině.
S prosbou v srdci „Pane, slíbil jsi, že se o mě postaráš,“ chodil ulicemi a hledal,
jestli nenajde nějaké peníze. Přišel tam k bytu svého přítele, ten otevřel a řekl:
„Janko, to jsem rád, že tě vidím! Z té poslední práce, kterou jsi pro mne udělal,
zbyly nějaké peníze, tak jsem rád, že ti je mohu předat.“
Náš Pán, živý Bůh v nebi, je mocen a schopen nám pomoci i okamžitě. Jeden
Boží muž napsal: „I když se meč již dotýká tvého hrdla, obrať myšlenku a prosbu
k Bohu. On je vskutku tvou nadějí! Boží zásah je rychlý jako mžik.“
Naše upřímná modlitba totiž nekončí posledním slovem amen. Poslední slovo
má Pán Bůh. Buďme trpělivými a neztrácejme naději! Rozpomeňme se na to, co
všechno nám Pán Bůh dal, a ještě dá! V nebi! V životě věčném! Komu Pán Ježíš
řekl, „dnes budeš se mnou v ráji!“
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Téma

Trpezlivosť v nádeji
Niekedy si tak vravím: „Ach, už desať rokov na materskej! Kedy
to už skončí? Kedy už budem mať čas na seba? Tak rada by som
robila niektorú zo svojich obľúbených činností!”
A potom si spomeniem na svoju známu,
snáď ju môžem nazvať priateľkou, ktorá je
mamou celoživotne. Narodil sa jej chlapček, ktorý nevidí a má aj pár iných telesných nedokonalostí. Už je z neho veľký
chlap, silnejší ako ja, no s dušou dieťatka.
Marti sa rozhodla, že sa o Jarka postará.
Hoci aj ocko zbalil kufre a odišiel, ona s
Jarkom ostala.
Ja sa teším, že keď mi deti vyrastú, konečne
sa znova trochu nadýchnem, prečítam
si knižku, postúpim v práci.
Ona má Jarka. Denne a celoživotne. Príde
mi to neférové. Prečo ona nemá právo
sama na seba?
Ona nemá právo cítiť sa múdra, krásna
a dôležitá? Ona nemá právo mať veľkú
šťastnú bohabojnú rodinu, o ktorú by sa
mohla starať a ktorú by mohla milovať?
Balansujem medzi tým, čo sa mi zdá, že

takpovediac sama. A zdá sa, že by to tak
nemalo byť.
Na druhej strane však vidím, ako ho vychováva! Marti sa rozhodla, že hoci Jarko
nezvládne štúdium v škole, tú najdôležitejšiu
lekciu ho predsa len naučí.
Takú, ktorú zvládne aj on. Tou
lekciou nie je nič iné ako viera,
„Je to Kristus mezi vámi, v něm máte nádej a láska.
Viera v láskavého Stvoriteľa,
naději na Boží slávu.“ (Kol 1, 27)
ktorý o všetkom vie.
A ktorý je s ňou aj v jej všednom živote. Ktorý jej pomáha
tam, kde sama nevládze.
by bolo spravodlivé, a tým, čo vidím. Na
Nádej zase vidí do budcnosti.
jednej strane vidím, že je Jarko na MartušMožno veci na tejto zemi nikdy nebudú
ke úplne závislý. Ostala na jeho výchovu
objektívne lepšie.

Ale Marti, a vďaka nej aj Jarko, majú nádej
na stretnutie s Tým, ktorý ich stvoril.
A láska, tá je zjavná v každom jej kroku,
v každom jej geste. Tá láska, ktorá nedovolila, aby sa Jarko dostal preč z materinského láskavého náručia. Láska, ktorá hory
prenáša.
Jarko možno nezvládne štúdium v škole,
ale naučil sa spievať. Počuť pieseň v podaní Jarka, Martušky a jej rodičov, to je
zážitok! Zážitok, na ktorý nezabudnem.
Zážitok, ktorý mi pripomína realitu Vyššej
Existencie. Jarko bol stvorený inak, ako by
sme si to my naplánovali a predstavovali.
A predsa tak, že keď spieva, žiadne oko
neostane suché.
Martuška si to možno ani neuvedomuje,
no pre nás, ktorí ich pozorujeme z väčšej
vzdialenosti, sú krásnym príkladom toho,
ako nájsť dokonalosť tam, kde by sme ju
nikdy nehľadali. A naopak, často ju hľadáme tam, kde ju nemožno nájsť.
Lýdia Podobná

Vášeň pro království
Máme vášeň pro Boží království. Modlíme se za příchod Jeho království.
Toužíme po Jeho vůli, která se bude dít jak na zemi, tak v nebi, toužíme vidět přicházet nebe a změnu našeho světa. (Mt 6,10)
Bůh má plán pro dokonalý svět s perfektními lidmi – Boží království.
Svět ale nemůže být dokonalý, dokud se jako první nezmění lidé.
Evangelium je moc, která mění lidi k obrazu Božímu (Ř 1,16). Nebude žádné bolesti nebo smrti (Zj 21,4). Bude mír na zemi (L 2,14)
- a to i na Blízkém východě (Iz 2,4) a zaopatření (Mi 4,4).
Bůh měl svůj plán navržen již před stvořením světa (Ef 1,9-10).
Svět začal rájem v Edenu. Náš hřích ale ráj poškodil. Bůh se však
Svého plánu nevzdal. Věděl, že budeme hřešit a proto již předem
poskytl lék - smíření Mesiášem. Bůh obnoví ráj a Jeho věhlas.
Obnovený ráj bude lepší než ten první.
Apoštolské povolání
Celá historie směřuje k založení tohoto Království - dokonalý svět
s dokonalou společností. Bude nastolena spravedlivá vláda s dokonalou spravedlností: bezbožní budou potrestáni a spravedliví
odměněni. (To je důvod, proč teď činíme pokání, když je nám stále
ještě nabízeno odpuštění.)
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Každé království má krále. Král Božího království je Ježíš (J 18,36-37;
19,19). Každé království má hlavní město.
Hlavní město Božího království je Jeruzalém (Iz 2,3). Králem je člověk s Boží autoritou a hlavní město je místo jeho autority. Ježíš je
člověk; Jeruzalém je místo (Ž 2,5).
Celá historie se pohybuje směrem ke konfliktu.
Konflikt vychází z opozice vůči Boží autoritě. Předtím, než bude na
zemi ustanoveno Království míru, bude doba velkého soužení
a poté velká válka (Jl 2,2-3; Jr 30,7). Všechny národy a mocnosti
budou v opozici vůči Boží autoritě a spojí se k útoku na hlavní město Jeruzalém (Za 14,2-3; Zj 19,19). V každém národu budou zlí lidé
útočit na zbožný lid.
To vše bylo ústřední vizí a poselstvím apoštolů. Jejich úsilím bylo
změnit svět, s cílem obnovit Izrael, aby dokonale připravili své vyvolené na konec časů a na Ježíšův návrat.
To, co jsme začali, chceme dokončit. Jejich vize je naší vizí. Toužíme
obnovit, ozdravit a dokončit původní apoštolské povolání.
Usilujme o stejnou vášeň a oheň pro Boží království a změňme
spolu svět (Sk 1,8).
Ašer Intrater

Jan Hus

Jan Hus v žaláři
V roce 2015 si připomínáme (pravděpodobně) 644 let od Husova
narození (přesné datum není známo) a 600 let od jeho mučednické
smrti v plamenech na kostnické hranici - 6. července 1415.
Dne 6. 7. 2015 se konalo v Husinci v Jižních Čechách před Husovým rodným domem shromáždění. Občané obce Husinec a hosté si společně připomínali výročí 600 let od upálení
Mistra Jana Husa. Akce se zúčastnila Česká televize, která připravila ve spolupráci s obcí pořad
– vzpomínku na bývalého občana obce Husinec – Mistra Jana Husa.
V reportáži, týkající se významu Jana Husa, mimo jiné zaznělo: „Mistr Jan Hus mnoho znamená
nejen pro naši obec, náš region a naši vlast, ale má velký význam pro celý svět.“
I kdybychom psali o životě Jana Husa po celý rok, zvládli bychom o něm napsat jen velice
málo.
Vlastimil Pospíšil

Na závěr uveřejňujeme Husův poslední
dopis, který napsal v žaláři:
Petře, příteli nejmilejší, ponech si kožich
na mou památku!
Pane Henrichu Lefl, buď dobře živ se
svou manželkou a děkuji za dobrodiní.
Bůh buď vaši odplatou! Věrný příteli,
pane Litchéři, s paní Margaretou,
s panem Škopkem, s Mikéskou i s jinými,
dej vám Pán Bůh věčnou odplatu za

práci i za jiné dobrodiní, které jste měli
se mnou.
Věrný a milý Mistře Křišťane, buď Pán
Bůh s tebou! Mistře Martinku, učedníku,
pomni, co jsem tě věrně učil! Mistře
Mikuláši, knězi Petře králové, i jiní mistři
i kněží, buďte slova Božího pilní.
Knězi Havlíku, kaž slovo Boží! Za
všechny prosím, aby byli ustavičně v Boží
pravdě.
Jan Hus

Jan Hus ve školách
Milí přátelé, zdravím vás ve jménu Pána
Ježíše Krista a přeji Boží pokoj!
V měsíci květnu jsem se obrátil na bratry
a sestry s naléhavou prosbou o modlitby
před rozesláním e-mailů na 4200 základních škol, kam jsem nabídl podlahové samolepky s Husovými stopami a letící husou.
Cílem bylo přinést do škol hodnoty Jana
Husa, vyvolat nad nimi diskuzi a směřovat
děti a mladé na web husovystopy.cz,
kde se mohou dozvědět více a kde najdou
dobrou zprávu.
Dále jsem nabízel školám interaktivní dílnu
o životě a odkaze Jana Husa, kterou vytvořila Eliška Krmelová a jíž mohli použít
jak křesťanští lektoři a učitelé, tak i nevěřící
učitelé. Dostali jsme pro ni i záštitu MŠMT
a doporučení několika vysokoškolských
profesorů. To však nic neznamená pro
Boha (ač pro tento svět ano) a proto jsem
prosil o modlitby za Boží průlom na školách, aby naše mladá generace Čechů byla
osvobozena od hříchu a ďábla a poznala
pravdu Ježíše Krista. Víme, že je to tuhý
duchovní boj, ale Boží je vítězství, pokud
i my v boji vytrváme až do konce.
Mnozí odpověděli a to mne povzbudilo.
Samolepky byly vylepeny ve 40 školách

a děti z nich byly nadšené. Dělaly si z nich
skákacího panáka. Naším poselstvím je, že
Hus tady žil před 600 lety a zanechal po
sobě stopy.
Ty stopy jsou zde dosud. Můžeme je buď
ignorovat, nebo pošlapat, anebo se na ně
můžeme postavit. To je svobodná volba
každého člověka.
Konfrontujeme lidi s Husem, kterého si lidé
přirozeně váží a ztotožňují se s ním.
Proto se budou chtít ztotožnit i s jeho
hodnotami, jako je láska, pravda, víra, úcta,
pokora, radost, svoboda, odpuštění.
Následující řádky nám napsala jedna učitelka ze školy, kde jsme stopy vylepili:
„Děti vesele poskakovaly po šlápotách
a tancovaly po huse tak, že se samolepka
na některých místech odchlípla.
Ale stačilo ji znovu přilepit. Paní psycholožka si hodnoty na stopách se zájmem četla,
a přitom se zasnila. Až si po pár dnech děti
zvyknou, už nebude husa tak v ohrožení.
Na druhou stranu je dobré, že se stala
atrakcí, kterou děti se zájmem navštěvují
a hrají si zde. Je pro ně svým způsobem
záhadou, jsou zvědavé, takže programy by
mohly dobře zafungovat.
Bylo to fajn - a ještě bude - to, co se bude
dít, bude moc zajímavé.“
David Loula

Buďme
vděčni
V modlitebně baptistického sboru v polském
Zelowě se dne 19. 7. 2015 konalo mimořádné
shromáždění k připomenutí 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa. Shromáždění u této příležitosti se zde pořádá jednou
za 100 let! (První shromáždění k 500. výročí
připomenutí upálení Jana Husa se zde tedy
konalo před sto lety, v roce 1915). V následujících řádcích vám přinášíme kázání bratra
kazatele Jana Bistranina, které posluchači
vyslechli v letošním roce v Zelowě.
K nejznámějším biblickým textům patří žalm
23. Jistě jste slyšeli mnoho kázání a výkladů,
možná jste o něm četli mnohé úvahy, možná
jej umíte zpaměti. Patřilo kdysi k dobrým
zvykům v protestantských církvích, učit se
biblické texty nazpaměť. Přesto jsem tento
žalm zvolil jako text, nad nímž se máme dnes
zastavit, zamyslet, respektive nad jeho první
částí. Vedly mne k tomu dva důvody:
Rádi si zde v Zelowě společně s místními
křesťany připomínáme 600. výročí mučednické smrti významného Kristova svědka – mistra
Jana Husa. Krátce potom, co jsem se narodil,
natočil režisér Otakar Vávra film „Jan Hus“.
Dnes je tento film všeobecně odmítán jako
zcestný, ideologicky zkreslující Husa, jeho
učení i tehdejší poměry. Já jsem jej kdysi
– už hodně dávno, jako kluk, viděl a potom
v následujících desetiletích jsem již neměl tu
příležitost vidět jej znovu. V podstatě jsem
z filmového děje všechno zapomněl, kromě
jediné věci. A sice, že ve filmu Hus, vedený
na popraviště, citoval 23. žalm. To mi utkvělo
v paměti. Historici nás dnes přesvědčují, že
tomu tak nebylo, že Hus zpíval něco jiného.
Když si ale vzpomenu na autentický Husův výrok, že za pravdu Kristovu, které uvěřil, kterou
psal, učil a kterou kázal, hodlá umřít rád, pak
mi 23. žalm k Husovi náramně dobře pasuje
– jako jeho životní vyznání. Umřít rád, to je
zajímavé spojení. Zajímavé je, že tehdy,
v komunistické době, autor scénáře spojil
Husa právě s tímto biblickým textem.
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Jan Hus
Druhým důvodem je, že spolek Exulant
v posledních dnech vydal knihu Edity Štěříkové „Více sluší se poslouchati Boha než lidí“.
Název je výrok apoštolů před soudem (Sk 5,
29) a byl to i zásadní postoj Husův. V té knize
jsou – kromě jiného dva životní příběhy exulantů z 18. století a několik životních příběhů
exulantských potomků, reemigrantů po 2.
světové válce, našich současníků. Když jsem
tyto životní příběhy četl, mnohdy mi vstoupily
slzy do očí. Co všechno museli prožít, jak
nesmírně těžkými situacemi procházeli, co
všechno v životě ztratili. A na závěr těch velice
těžkých životních příběhů čteme o vděčnosti
a čteme tam díkůvzdání. O vděčnosti za lidi,
kteří jim byli posláni do cesty, o vděčnosti za
Boží milost, která je provázela, o věčnosti za
to, že nad nimi byla dobrotivá Boží ruka, že
život prožili pod ochranou Nejvyššího.
I z těchto svědectví jakoby zaznívalo to prožité: „Hospodin jest můj pastýř.“
Člověk se musí ptát: Jak to, že tam, kde by měl
vítězit strach – třeba strach ze smrti, a tam,
kde by měly být výčitky, zklamání, zatrpklost,
se ozývá cosi o radosti, dokonce i v umírání
chvála a dobrořečení? Rád bych, kdybychom
dnes tento náš notoricky známý text také brali
spíše jako díkůvzdání Hospodinu za všechnu
jeho milost i za všechny věrné Kristovy svědky,
kteří nám dosvědčují Hospodinovu věrnost,
spolehlivost a pravdu Jeho slova.
Nadpis toho žalmu se připisuje Davidovi,
nejvýznamnějšímu izraelskému králi. V jeho
životě byla sláva, ale byly tam i strašné prohry,
pády, smutek, pronásledování a vyhnanství.
Ve které z těch situací asi mohl takový žalm
vzniknout? Ať to bylo kdykoli, je to žalm
chvály a díků a je to žalm jistoty.
Nejistota a strach, to je dvojice, která nás chce
ovládnout. Proniká do našich životů a chce je
deformovat. Naopak, jistota strachu zbavuje.
Když vím, že mě vede někdo, kdo ví, kam
mám jít, kdo ví o všech nebezpečích, někdo,
o němž jsem se přesvědčil, že to se mnou
myslí dobře, pak nemám strach. Ať mám projít
čímkoli, mohu být klidný. Vzpomeňme na píseň Luďka Rejchrta – někdo mě vede za ruku,
když bojím se jít tmou, to je Ten, který o mně
ví, který je na mne laskavý, je stále nade mnou;
někdo mě vede za ruku, proto se nechci bát,
to je Ten, který o mně ví, můj dobrý Pán Bůh
laskavý, který mě má tak rád.
Když žalmista vyznává: „Hospodin jest můj
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pastýř,“ říká i to, že se nemusí bát, že ví, komu
svěřil svůj život a že se přesvědčil, že Hospodin nezklame. Pán Bůh je tu nazván jménem,
které zjevil Mojžíšovi, JHVH, „Jsem, kterýž
jsem“. A právě to jméno vyjadřuje jistotu jeho
stálé přítomnosti a nejen přítomnosti, ale
i pohotovosti k pomoci a záchraně. Jsem
s tebou!
Jistota, že Pán Bůh nejen je, ale že On všechno ví, že ví o nás obyčejných lidech, že nás má
na zřeteli, že se smíme k němu obracet
a On že nás slyší a vyslýchá a jedná s námi to
je vyjádřeno tím důvěrným „Hospodin jest
můj pastýř“. O Bohu je možno přemýšlet,
diskutovat, je možné vědět všechno možné,
a přece při tom všem může být to vyznání
„Hospodin jest můj pastýř“ člověku cizí
a člověk nemá ani pokoj ani jistotu. A přece
se nic nevyrovná tomu, když jsou lidská srdce
i mysl naplněna jistotou, že Bůh nás zná, že
jsme Jeho, že Mu smíme důvěřovat a ve všem
na Něj spoléhat. Že v životě i ve smrti Jemu
patříme a nic nás od Něj nemůže odloučit.
Dobrý pastýř své stádo opatruje, chrání ho,
vyhledává mu pastviny. Prý tam, na Středním
východě, chodil pastýř vpředu s pastýřskou
holí a ovce ho následovaly. Šly tam, kam je
vedl, na místa, která jim on našel. V dnešní
době, zaměřené na to, urvat si od života co se
dá, užít si, můžeme mít pocit, že snad někde
ty dobré pastviny a tiché vody jsou, ale právě
proto musím já být rychlý, dostatečně asertivní, mít ostré lokty a nebrat na nic ohledy,
protože jinak mě jiní předběhnou a všechno
na těch dobrých pastvinách vyžerou a vypijí
a na mne se nedostane. Co s Hospodinem
a Jeho vedením při tomto přístupu k životu?
Tady je vůdcem strach, aby se na mne dostalo.
Žalmista to vidí úplně jinak. Nemusí se bát, že
by mu v životě něco uteklo, že by o něco přišel. Hospodin - Pastýř ho vodí na klidná místa
u vod a dopřává mu odpočinek na travnatých
nivách. To jsou obrazy jistoty a pokoje.
Ovšem i žalmista dobře ví, že život není jen
odpočinek na travnatých nivách. Ví, že život
vede i roklí šeré smrti, vede i tudy, kde strach
opravdu hrozí, kudy se nám vůbec jít nechce.
Ale i tady platí: „Hospodin je můj pastýř, nebudu se báti zlého, neboť Ty se mnou jsi. Tvoje berla a Tvá hůl mě potěšují.“ Pastýřské hole
se užívalo na ochranu proti dravé zvěři. Berlou

pastýř pomáhal ovcím, které někam zapadly
a nemohly si pomoci samy. Pro žalmistu je
berla a hůl potěšením. Zárukou, že Hospodin
ho ochraňuje, že ho má ve své péči, zárukou
dobré budoucnosti, dobrého cíle života.
Křesťané zcela samozřejmě vztahují 23.
žalm na Hospodina, zjeveného v Pánu Ježíši
Kristu. V Božím Synu se nejvíce projevilo, že
Hospodin je Pastýř. On sám to o sobě říká:
„Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a ony
znají mě“ (Jan 10). Znám své ovce – tady je
třeba připomenout podobenství o 99 ovcích
v ohradě a jedné ztracené. Tu jednu, jedinou
se vydává dobrý pastýř hledat. A hledá, dokud
ji nenajde. I to je výzva k zamyšlení, kde se
nacházíme. A nejen, že ji pastýř hledá. Pán
Ježíš říká: „Svůj život dávám za ovce.“ Zde novozákonně 23. žalm vrcholí. On za nás položil
svůj život, jako oběť za naše hříchy. Jeho smrt
nás zbavuje strachu ze smrti, v jeho smrti jsme
poznali, jak nás Bůh miluje.
To byla Husova stěžejní jistota. Jistota, vychá-

zející ze svědectví Písma, které říká: „Poznali
jsme Boží lásku, kterou má Bůh k nám
a věříme v ni. Bůh je láska. V tom máme
plnou jistotu pro den soudu. Láska nezná
strach, dokonalá láska strach zahání. Vždyť
strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel
dokonalosti v lásce.“
A tak, bratři a sestry, buďme vděčni za všechny
věrné svědky, kteří nám dotvrzují, že Pán Ježíš
Kristus se v jejich životech osvědčil jako dobrý
Pastýř, že s nimi byl i v údolí stínu smrti, mějme je na paměti a následujme jejich víru. Ježíš
Kristus je tentýž včera, dnes i na věky.
Jan Bistranin

Aktuálne

Noc kostelů v Praze
Náš sbor se zúčastňuje Noci kostelů již od roku 2011, tedy 5 let. Tuto akci, která je podporována
i médii, vnímáme jako příležitost otevřít naši budovu a zpřístupnit ji lidem, kteří z různých důvodů
obcházejí kostely a modlitebny. (Dá se stihnout obejít i 20 modliteben, pokud se moc nezdržujete.) Nemůžeme říci, že díky této aktivitě (podobně jako díky jiným akcím) přichází mnoho
lidí na naše nedělní shromáždění. Naše zkušenost je taková, že různé evangelizačně zaměřené
aktivity slouží k obeznámení co nejvíce lidí s evangeliem. Zda se připojí k našemu společenství,
není tak podstatné, ačkoliv bychom si to přáli. Podstatné je, vést je k víře v Ježíše Krista jako Pána.
Noc kostelů je zejména o ukázání prostorů a koncertech, možná výstavách či vyrábění různých
ozdob, přáníček, kreslení pro děti. Při této příležitosti je možné s několika málo zájemci mluvit
o víře v Boha a o životě církve. Doporučuji sborům se do této akce zapojit s povzbuzením, že
mohou navázat kontakty s lidmi, kteří by do modliteben jinak nepřišli. Snažíme se připravit zajímavý hudební program a komentované prohlídky. Docela zajímavé je vést rozhovory v křtitelnici
(samozřejmě suché), o což je největší zájem, rozdat letáky o našem sboru a odpovídat na různé
dotazy. Pokud chcete svoji budovu otevřít lidem, může být Noc kostelů jednou z příležitostí.
Erik Poloha, kazatel

Biblia a história
Niektoré udalosti v živote zboru sa dajú
zhodnotiť až s odstupom času. Jednou
z takých bola aj výstava súkromnej zbierky
Biblií brata Michala Lapčáka z Prešova, ktorá
sa konala na začiatku jari v kultúrnom dome
v Nesvadoch.

Túto výstavu organizoval zbor BJB v Nesvadoch s pomocou miestneho združenia
YMCA Nesvady. Výstava Biblií mala niekoľko
cieľov. V prvom rade poukázať na Bibliu nielen
z pohľadu historického, ale z pohľadu Božieho slova, ktoré má moc meniť ľudské životy aj
v 21. storočí. V druhom rade bola úloha tejto
výstavy v priblížení biblického posolstva súčasnému človeku a Biblie ako takej občanom
Nesvad.
Vo vystavovanej zbierke mohli návštevníci
vidieť preklady do jazykov susedných európskych štátov – maďarského, českého, nemeckého, ruského, ukrajinského, ale takisto aj do
vzdialenejších, dokonca až exotických jazykov
a štátov, ako sú sýrčina, japončina, hebrejčina
alebo arabčina. Dokopy bolo vystavovaných
asi 140 Biblií a Nových zákonov v rôznych
rečiach a formátoch. Nechýbali ani rôzne
špecifické druhy Biblií, ako napríklad anglické
s prekladovými pomôckami, výkladmi či slovníkmi, detské Biblie, či už kreslené alebo vo
forme komiksov, Biblie pre športovcov alebo
viacjazyčné Biblie, ako napríklad arabsko-hebrejský Nový zákon.

Novinkou výstavy bol skoro 8-metrový zvitok
Izaiáša, jeho replika, ktorý sa našiel v roku
1947 v jaskyni v judskej púšti pri Mŕtvom
mori. Je datovaný do roku 150 – 125 pred
Kristom. Je to jeden z mála nájdených zvitkov
písaných rukou na zvieracej koži v celku. Je na
ňom kompletná prorocká kniha Izaiáša, teda
66 kapitol. Každý návštevník mohol vidieť, ako
vtedy knihy vyzerali, ako sa dali čítať, prípadne
z čoho boli vyrobené. Vedľa zvitku ste videli
hlinené nádoby, repliky tých, v akých sa podobné zvitky v jaskyniach našli a boli uložené
a zapečatené. Ukryli ich pravdepodobne pred
postupom rímskej armády v čase pádu Jeruzalema okolo roku 70 po Kristu.
Poslednou zaujímavosťou boli fotografie
starovekých a stredovekých rukopisov evanjelií
či apoštolských listov v pôvodných starých
jazykoch, napísané po koptsky, sýrsky, grécky,
hebrejsky či etiópsky.
Samotný vystavovateľ, brat Michal Lapčák,
o svojej zbierke povedal: „Mám záujem o
pôvodné biblické a staroveké jazyky, o biblickú
históriu. Venujem sa starým prekladom Písma,
z čoho začala vznikať aj táto zbierka starších
či novších biblických prekladov. Po rokoch
zbierka narástla na 140 kusov. Popri bežných
biblických rečiach pasívne ovládam ešte arabčinu a sýrščtinu. Zbieram faksimile starovekých
semitských nápisov a venujem sa ich štúdiu.
Priznám sa, že nie som zberateľ Biblií tak, ako
niekto zbiera známky alebo niečo iné.
S praxou, so záujmom a s čítaním Božieho
slova prichádza záujem aj o preklady a takéto
veci. Takže zbierka sa po rokoch rozšírila.
Mojím cieľom je spopularizovať Bibliu ako
„Knihu kníh“, ktorá má čo povedať aj človeku
21. storočia, ako knihu, ktorej je potrebné
rozumieť. Iba vtedy môže meniť a ovplyvňovať náš osobný život.
Súčasťou výstavy bol aj sprievodný program,
pozostávajúci z dvoch prednášok brata Mgr.
Jaroslava Tomašovského, riaditeľa misijnej
spoločnosti Wycliffe Slovensko, ktorá sa zao-

berá zabezpečením prekladu Biblie do každého jazyka a vytvorením podmienok pre jeho
praktické využitie. V prvej prednáške hovoril
o potrebe prekladu Biblie do jazykov, do
ktorých ešte Biblia preložená nie je. Priblížil
aj prácu lingvistov a prekladateľov, do ktorej
bežný človek často nevidí. Druhá prednáška
hovorila o účinkoch a vplyve Biblie na kultúru
západnej civilizácie a o nebezpečenstve, ktoré
hrozí našej civilizácii pri postupnom vzďaľovaní sa od jej hodnôt.
V úvode som písal, že niektoré udalosti sa
dajú zhodnotiť až s odstupom času. Účasť
zhruba troch stovák obyvateľov Nesvád
a to, že niekoľko z nich mohlo odísť domov
so svojou prvou Bibliou, poukazuje na to,
že približovať Bibliu ľuďom 21. storočia má
zmysel. Rôzne otázky a s nimi spojený záujem
ľudí z tohto sveta o Bibliu svedčia o úlohe
cirkvi reagovať na tieto otázky a využiť tento
záujem na šírenie evanjelia.
Nie je na to lepší nástroj ako Biblia, slovo
živého Boha. Jej pravdy sa nemenia a sú stále
platné aj v dnešnej dobe a ešte stále je to
kniha, ktorá mení životy ľudí.
Mgr. Martin Tobák, kazateľ zboru BJB Nesvady
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Rozhovor o naději

Když jsou děti HIV-pozitivní
Sabine Rockhoff z Weihodu v Taunu nikdy neporodila dítě.
Ale dva chlapci a jedno děvče ji oslovují „maminko“.
Dvě děti jsou HIV pozitivní, jeden chlapec přišel na svět
poškozený alkoholem. Klaus Rösler nám představuje tuto
neobyčejnou rodinu:
Sabine Rockhoff (48) měla určitá přání. Ve 22 letech se chtěla vdávat, ve
24 letech být poprvé matkou a mít šest dětí. Ale vše dopadlo úplně jinak.
Když jí bylo 29 roků a byla neprovdaná, pracovala jako nemocniční sestra na
Dětské klinice frankfurtské univerzity. Tam poznala Denisse. Bylo mu devět
měsíců a od svého narození trpěl virem HIV. Lékaři mu dávali jen několik
týdnů. „Chtěla jsem mu umožnit jen několik pěkných týdnů a proto si ho
vzít domů.“ Ačkoliv žila sama, úřad mládeže svolil. Zažádala o zvláštní dovolenou a později o dovolenou k výchově.
První měsíce byly velmi náročné. Vzpomíná, že Deniss měl denně i 12x průjem. Zpočátku strávila s ním víc času na klinice než doma. Svůj sbor požádala Sabina o modlitbu za Denisse, jak je to doporučeno v Listu Jakubově 5,
14. Potom měl chlapec průjem jen třikrát denně. Později se mu dařilo stále
lépe. Také Amandu poznala na klinice. Měla 12 týdnů a právě tak HIV pozitivní. Její matka – azylantka z Burundi – byla těžce nemocná. Prosili Sabinu
Rockhoff, aby se nějakou dobu starala o dítě. Ale potom matka zemřela. A
Amanda zůstala. Sabine připouští, že jí péče o děti působila nejprve strach.

Při přebalování Denisse nosila gumové rukavice. Získávala informace o AIDS.
Nakonec byla přesvědčena, že nehrozí nebezpečí. Dnes se vede oběma
dětem dobře – díky lepším lékům. Denissovi je 19, Amandě 17 roků.
Strach se zmírnil
Sabine učila děti otevřeně přistupovat ke své nemoci „Jiné děti mají astma
nebo cukrovku, moje děti jsou HIV pozitivní.“ Ne všichni to však takto přijímali a tak docházelo – v mateřských školách, se sousedy, ve škole, dokonce i
s lékaři – k nedorozuměním. Bylo potřeba mnoho osvětové péče, ale úsilí se
vyplatilo. Strach v okolí zmizel a rovněž také ve Svobodné evangelické církvi
Usingen u Frankfurtu, ke které se rodina připojila.
Když těhotná pije alkohol
Víc než šest roků žije u Sabiny také Nils. Dostal se k ní ve 14 měsících. Trpí
fetálním alkoholickým syndromem. Jeho tělesná matka pila v těhotenství
alkohol. Následky: mozek je nevyvinutý. Vůbec neví, co dělá. Pomaže se
blátem, hraje si s noži a strhává ubrusy. Následek: Okruh přátel rodiny se
zúžil. Nils potřebuje stálé opatrování.
Den matek
S tímto dnem se Sabine nemůže spřátelit. „Jednou v roce být jako matka
středem? Co to znamená? Víc se těším z toho, že Deniss se stará o rozbité
auto, o zahradu, někdy také vaří a s Amandou mohu vést vážné rozhovory.“
O svém životě Sabine říká: „Jsem šťastná.“ Ale dodává: „Bez své víry v Ježíše
Krista by to vůbec nešlo.“
Idea Spektrum 19/2015, př. E. T.

Rozhovor o naději - Děti bez rodičů
Naděje dětí, které buď nebyly vítány na tento svět, nebo přišly o rodinu, je malá.
Jen působení Pána jim zachrání život. V každém případě Pán potřebuje naše
srdce a ruce. Představujeme vám službu sester, kterým se dostalo příležitosti
a síly k pomoci těmto maličkým v dětském domově v Keni.
Více v rozhovoru sestry Silvi Kevezsdy s ředitelkou domova Priscilly Korir.
500 Euro), zdravotná poisťovňa hradí len stravu a lôžko, operáciu musíme zaplatiť sami.
Ak sa stane takýto prípad, musíme vziať peniaze určené na niečo iné, napr. na cukor,
a zaplatíme potom neskoršie.
Dobré je, že obchodníci majú s nami trpezlivosť!
Aké máte najkrajšie spomienky z minulých
15 rokov?
Keď sme tu začali s prácou, pozemok bol
úplne prázdny, neboli tu žiadne stromy, kvety,
nič... Prvá budova bola postavená pre bábätká, potom pomaličky pribudli ďalšie, jedna
za druhou.
Odkedy ste riaditeľkou tohto domova?
Službu sme začali v roku 2000, takže už pätnásť rokov.
Prečo je potrebné mať kresťanské domovy
v Keni?
Žiaľ, štát sa len minimálne podieľa na službe,
takže sme závislí na daroch kresťanov v tuzemsku a v zahraničí. Podporujú nás aj niektoré kresťanské a nekresťanské organizácie.
Čo je najväčšou výzvou v tejto službe?
Je ich pár... ale najväčšou je, keď sú deti choré.
Musíme ich brať k lekárovi, zabezpečiť pre ne
lieky, a keď musia byť hospitalizované, sú to
pre nás veľké výdavky.
Jedna operácia môže stáť aj 50 000 Ksh (cca
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Pán Boh tu toho vykonal veľa, lebo predtým
tu skutočne nebolo nič. Je tiež pre nás veľkým
potešením vidieť, že niektoré z našich detí sú
veľmi šikovné v učení sa.
Jedno dievča sa už dostalo na univerzitu a má
skvelé výsledky, sme za ňu veľmi vďační.
Ako môžeme podporovať tento domov?
Je pár projektov, do ktorých sa dá zapojiť:
Potrebujeme ešte nábytok do kuchyne
a jedálne. Plánujeme si postaviť ďalšiu budovu, kde bude kancelária a hosťovské izby.
Potom by sme chceli kúpiť dve kravy špeciálne na dojenie, také, ktoré dávajú viac než 20
litrov mlieka za deň. Tunajšie dávajú len okolo
10 litrov za deň. Máme aj menšie projekty,
ako je vonkajšia úprava a vymaľovanie budov
a strechy.
Ďakujem za rozhovor, ostávame naďalej v kontakte a chceme pokračovať v podpore domova.
Rozhovor viedla: Silvi Kevezsda
Silvi Kevezsda uspořádala po svém návratu
do ČR v BJB Blansko besedu, doplněnou obrázky
a videem z dětského domova v Africe.

Zamyšlení

Cítím beznaděj?
Nacházíme-li se v beznadějné situaci, jsme v tísni, nebo
máme problémy, přichází nám často na mysl jedna otázka
a hledáme na ni odpověď: „Jak dlouho?“
Vyhlíží probuzení.
Autor třináctého žalmu je sklíčený a depriPotřebujeme, aby se
movaný, nachází se v zoufalých problémech
Boží lid rozmnožil
a zdá se mu, že Bůh je daleko a není ochov této zemi. Potřeten mu prakticky pomoci.
bujeme, aby dobro
Povšimněme si zvláště dvojího důležitého
více vítězilo nad
ponaučení:
zlem. Potřebujeme,
Ne vždy jsou modlitby zbožných vyslyšeny
aby pravda skutečně
okamžitě, nebo se někdy zdá, že Bůh nevězvítězila počínaje
nuje pozornost našim prosbám.
hradem, prezidentem,
Tento pocit opuštěnosti se může dostavit
a parlamentem. Potřebujeme, aby pravda
v průběhu nemoci, v období finanční krize
zvítězila počínaje Prahou, soudnictvím,
nebo velmi vážných problémů, může se
v politice, ve veřejných zakázkách a ve všech
dotýkat rodiny, práce nebo církve.
klíčových oblastech země. Pravda ale musí
Tehdy bychom se měli modlit, aby nás Duch
zvítězit i v církvi i v každém z nás.
svatý ujistil, že i přesto nalezneme radost
Jak dlouho, Hospodine, na to máme čekat?
v Božím spasení.
Nevíme! Nesmíme to ale vzdát, nesmíme své
Hledáme-li upřímně Boží pomoc prostředharfy pověsit na topoly.
nictvím opravdové víry v Ježíše Krista, potom
ticho z Boží strany neznamená, že nás opustil. Na místo
„A Bůh ... po krátkém utrpení vás
toho může být jeho cílem
realizace nám neznámých
obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný
záměrů v našem životě.
David sděluje Bohu své city
základ.“ (1 Pt 5,10)
a nalézá sílu. Modlitba je
jedním ze způsobů, jimiž
můžeme vyjádřit své cítění,
Bůh má svůj plán s ČR. Nemiluje nás méně
své pocity a mluvit s Bohem otevřeně
než jiné národy. Jen půda tady je tvrdší.
o svých problémech.
Prosme o nebeskou vláhu a o velký návrat
Právě taková modlitba nám pomáhá formonašeho národa k Božím pravdám.
vat správnou perspektivu a pohled na to, co
Prosme, aby si Bůh na nás vzpomněl.
prožíváme, a vede nás to k pokoji.
Ať Hospodin nad námi rozjasní svou tvář
V beznadějné situaci jsme bezradní, trápíme
a daruje nám přízeň! Ať Hospodin k nám
se, že nenacházíme odpověď na naše otázky
obrátí svou tvář a obdaří nás pokojem!
a potřeby, máme strach, jak to vše dopadne.
(Numeri 6, 26)
Dobra zpráva je, že nemusíme rezignovat ani
Jak dlouho? Davidovi se zdá, že Boží pomoc
se zhroutit.
přichází pomalu. I my často pociťujeme
Máme ke komu jít a komu to říct. Jako Boží
podobnou netrpělivost. Zdá se nám, že zlo
lid si můžeme také položit otázku aktuální
a utrpení se šíří bez kontroly, a ptáme se, kdy
v naší společnosti: „Jak dlouho se bude můj
je Bůh zastaví.
nepřítel nade mě povyšovat?“
Pokud se ptáme, jak dlouho, pak se jinými
Duchovní stav v ČR vypadá tak, jako když
slovy ptáme KDY?
vedle Eiffelovy věže, vysoké 324 m (to je
Ptáme se na Boží čas. Bůh má svůj čas a Jeho
populace ČR), postavíte miminko (počet
čas je nejlepší. Jeho načasování je dokonalé,
evangelikálních křesťanů). V takové situaci je
proto tužme po něm a důvěřujme a neztráBoží lid v ČR. Nezdá se vám to být beznacejme naději v Boha, když hned neodpovídá.
dějná situace, kde se nic moc už desítky let
Někdy se může skutečně zdát, „že usneme
nemění?
spánkem smrti“ v čekání na Boží zásah.
Neprožíváme i my tyto otázky z třináctého
Ale světlo je na obzoru.
žalmu?
Bůh nenechá nepřítele, aby se radoval. Jen
• Jak dlouho ještě, Hospodine, na mě ani
krátkou dobu se radovali ti, kteří páchali zlo
nevzpomeneš?
(v Bibli).
• Jak dlouho mi ještě chceš skrývat svou
araon se radoval z otroctví několik roků,
tvář?
Goliáš se radoval, že je nejsilnější, jen 40 dnů.
• Jak dlouho musím ještě sám u sebe hledat
Velekněží a farizeové se radovali jen tři dny,
rady?
že Ježíše zabili.
• Jak dlouho se bude můj nepřítel proti mně
„A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke
vyvyšovat?
své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení
Boží lid se modlí, touží a očekává změnu.

vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný
základ.“ (1 Pt 5,10)
Proto je v závěru žalmu vidět světlo naděje.
SNC: „Já doufám, že se smiluješ, abych ti
mohl zpívat a nad záchranou jásat: Bůh se
mě zastal, díky!“
Potřebujeme víc, než že se nás Bůh zastane?
Beznadějná situace je, jako když člověk čeká
v Boží čekárně.
Tento čas není ztracený, ale je to čas přiblížení se k Bohu, zakořenění v Něm. Teprve
potom člověk, až nově objeví, kým je Bůh,
a vidí svou situaci z Boží perspektivy.
Vidí, že všechno je možné tomu, kdo věří.
Vidí, že ač u lidí není naděje, u Boha je vždy
šance, možnost, řešení a naděje, která
nezklame!
Proto David říká v závěru žalmu: „Já v tvé
milosrdenství však doufám, moje srdce jásá
nad tvou spásou. Budu zpívat Hospodinu,
neboť se mě zastal.“
Odkud bereš, Davide, dobrou mysl ke zpěvu
v beznadějné situaci? Odkud ten jásot v
té depresi? Odkud světlo, když jsi ve tmě?
Odkud radost, když máš tolik důvodů být
smutný? Pomoc v beznadějné situaci přináší
jen Bůh. Proto David říká, že raději bude
doufat v Boží milosrdenství a nepřestane
doufat v Boha bez ohledu na to, jak dlouho
bude muset čekat, než se projeví. Proto říká:
„Rozjasni mé oči.“
Mým očím dopřej prohlédnout. Proč?
Protože v takových situacích potřebujeme
svůj zrak obracet od problémů směrem
k Bohu.
Bůh je větší než naše problémy a má řešení,
která nás ani nenapadla.
Nenechá nepřítele, aby se z našeho pádu
radoval. Proto buďme vytrvalí, stůjme pevně
ve víře a buďme stateční a silní.
Máme důvody proč se modlit a proč zpívat.
Proč? Budu zpívat Hospodinu, neboť se
mě zastal!
Prosme, aby se Bůh zastal svého lidu v ČR
a v SR, a dal mu prohlédnout.
Abychom viděli jeho plány, jeho záměry
a viděli, že těch, kteří jsou s námi, je víc než
těch, kteří jsou proti nám.
Nick Lica
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Svedectvo

Božia výchova
V roku 1989 nám Boh daroval slobodu, pretože On je Pánom aj nad
národmi. Vtedy som pracoval v malom kolektíve Základnej umeleckej
školy (ZUŠ), bolo nás päť-šesť učiteľov. Jedného dňa prišiel príkaz na výmenu riaditeľov v školstve. Spomedzi našich učiteľov som bol jediným
kandidátom. Prijal som teda túto funkciu s tým, že keď bude vhodná
príležitosť, odovzdám ju inému. V tom čase sme sa v priestoroch ZUŠ
schádzali k spoločným zhromaždeniam. Po niekoľkých rokoch som
mal vhodnú príležitosť odovzdať svoju funkciu, ale zaváhal som a nevyužil ju. Medzitým sa náš kolektív rozrástol a po ďalšej príležitosti, už
za ťažších okolností, prišla tretia, posledná. Keď som bol na Školskej
správe uzatvoriť túto kapitolu môjho života, riaditeľ sa ma opýtal, či
mám nejakú žiadosť. Povedal som, že by sme sa radi naďalej schádzali
v priestoroch ZUŠ. Riaditeľ s právnikom hneď vytvorili stručnú nájomnú
zmluvu na nedele a stredy za priaznivú cenu. Bola to Božia reč ku mne,
aby som sa nebál, ale Bohu viac dôveroval, lebo On môže otvoriť každé
ľudské srdce a nakloniť k dobrému.
V zamestnaní som ďalej pokračoval ako učiteľ a uvedomil som si, že
mám oveľa lepšiu a pokojnejšiu prácu. Pominuli aj moje začínajúce
vážne zdravotné problémy. Po rokoch som si hlbšie uvedomil, aký veľký
význam má v živote odovzdávanie rôznych „štafiet“. Neskôr som odovzdal funkciu vedúceho predmetovej komisie a v ďalšom volebnom období som už nekandidoval do Rady školy. Videl som, že to boli dobré
kroky. Mladší sa chopili práce a ja som bol voľnejší. Božie Slovo hovorí,
že „dávajte a bude vám dané“ (Luk 6, 38). Bol mi daný pokoj. Keď sa
priblížil čas odchodu do dôchodku, modlil som sa, čo ďalej. V našom
kolektíve boli aj iní v podobnom veku a všetci sa veľmi húževnato držali
svojho miesta. Zriaďovateľ školy však začal vyvíjať tlak na vedenie, aby
robili úsporné opatrenia. K tomu patrilo aj prepúšťanie dôchodcov. Po
jednom sme boli pozývaní na pohovor. Keď som prišiel na rad, pani

riaditeľka mi obšírne vysvetlila situáciu, a keď ukončila, čakala, čo poviem. Vtedy som už mal svoj postoj po období modlitieb a dôkladného
zvažovania pripravený. Povedal som, že 35 rokov práce stačilo a rád si
odpočiniem. Bola veľmi prekvapená, podobne ako aj ostatní, ako ľahko
robím takéto rozhodnutie. Z množstva nôt som povyberal také, ktoré
by som ešte mohol potrebovať, a všetky ostatné som rozdal. Za tie roky
Boh veľmi zmenil moje zmýšľanie. Vďaka Mu za to, lebo zo mňa samotného by nikdy nič dobrého nevzišlo. Prostredníctvom Božieho slova
a životných skúseností ma naučil, že nie zbierať, zhromažďovať pominuteľné a držať sa svojich pozícií je na tomto svete dôležité, ale naopak:
odovzdávať, púšťať a dávať druhým, a tým uvoľňovať svoj čas pre
duchovné hodnoty Božieho kráľovstva. To je užitočné, dobré a krásne.
Že lepšie je opúšťať to, čo aj tak raz budem musieť opustiť, a držať sa
toho, čo je trvalé, večné. Skúsil som, že Boh dokáže aj toho posledného
pozdvihnúť, keď sa v pokání obracia k Nemu, že Božie cesty sú pre nás
neporovnateľne lepšie, ako by boli tie naše vlastné, a že chodiť po nich
sa oplatí.
Ľubomír Počai

Fontána šťastia

„No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota,
vernosť, miernosť, sebaovládanie“
Gal 5, 22 – 23).
Boh je neobsiahnuteľnou, večnou fontánou
šťastia. Týmto božským šťastím sú naše srdcia
napĺňané skrze videnie Jeho božskej plnosti
a slávy, ktoré spočívajú v Jeho charaktere.
Čím viac poznáme Jeho charakter, tým viac
vidíme Jeho plnosť a Jeho slávu, a tým viac sú
naše srdcia napĺňané Božím, nebeským šťastím, ktoré nás prirodzene vedie k oslave Jeho
dokonalej osoby.
Z Jeho nekonečného Bytia vyžarujú cnosti,
o ktorých hovorí horeuvedený text – láska,
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radosť, pokoj, atď. Tieto cnosti z Neho vyžarujú a premieňajú všetkých, ktorí ich milujú.
Lásku, radosť, pokoj a všetky ostatné druhy
nebeských vôní môžeme cítiť z Božích detí,
z tých, ktorí sa premieňajú na Boží obraz, zo
slávy do slávy (2Kor 3, 18).
Každý človek túži byť milovaný a túto túžbu
dokáže dokonale nasýtiť len Božia láska. Je
to najušľachtilejší druh lásky, aký človek môže
poznať, pretože jej pôvod je v najmilujúcejšej
Bytosti. Božia svätá láska aj najjemnejším
dotykom láme kamenné srdcia pyšných ľudí.
Z lásky Kristus vystieral ruky k hriešnikom, keď
kládol svoj život za ich viny a keď vstal z mŕtvych pre ich ospravedlnenie. Ten, kto pozná
túto lásku, dokáže milovať aj svojho najväčšieho nepriateľa a v pravde, milosrdenstve, so
slzami v očiach nastaviť pravé líce tomu, kto
ho udrel po ľavom.
Radosť, o ktorej sa v texte hovorí, je najúprimnejšia a najsvätejšia zo všetkých radostí, ktoré
človek môže zakúsiť. Je to nebeská radosť,
ktorá má pôvod v Bohu. Božia najvyššia radosť je v Tom, ktorý je dokonalým obrazom
Jeho Božej dokonalosti. Myšlienka dokonalého Božieho Syna je pre neho myšlienkou,
ktorá mu prináša najväčšiu radosť.
Z toho vyplýva, že najväčšia radosť, ktorú môžeme mať, je radosť v Kristovi. Keď budeme
vidieť Kristovu tvár a budeme premenení na
Jeho obraz, tak podobne, ako je teraz Božia
radosť v Kristovi, bude Jeho radosť aj v nás.

Skrze Jeremiáša o nás Boh hovorí: „Budem
mať z nich radosť, aby som im preukazoval
dobro celým svojím srdcom a celou svojou
dušou a skutočne ich zasadil v tejto krajine“
(Jer 32, 41).
Podobne ako Kristus, aj my budeme odzrkadľovať Božiu slávu a bude z nás prýštiť nebeské
šťastie prinášajúce nebeskú radosť. Kľúčom
k nebeskému šťastiu je poznanie Krista. Toto
najvzácnejšie a najvznešenejšie poznanie je
bránou do záhrady plnej čerstvého, duchovného ovocia všetkého druhu, ktoré má pôvod
v Bohu.
Filip Rečník
(Biblické citáty sú použité
zo Slovenského ekumenického prekladu)

...mladým

Práca na Božej vinici vždy stojí za to!
V júni 2015 sme ukončili v zbore Viera už
tretiu sezónu s Fusion. O čo ide?
Fusion je evanjelizačný nástroj, ktorý pomáha lokálnemu cirkevnému zboru otvoriť
dvere tínedžerom, a to za pomoci hudby,
rock-pop-gospelového spevokolu, divadla,
tanca a iných foriem umenia. Vytvára tak
priestor pre mladých, v ktorom sa učia
vyjadriť samých seba, počujú zvesť evanjelia a vidia Krista konať v životoch svojich
vedúcich, ako aj iných členov miestneho
spoločenstva.
Stretávame sa pravidelne každý týždeň na
nácvikoch, kde sa učíme spievať, dirigovať,
zahrať nami vybrané piesne, a pomaly sa
pripravujeme na koncerty. Zväčša sú dva,
na konci každého semestra. Okrem toho
sa stretávame s mladými aj mimo nácviku
na ďalších akciách (prespávačky, pikniky...),
pozývame ich na stretnutia mládeže či iné
zborové akcie a v lete organizujeme tábor.
Je zaujímavé pozrieť sa späť na rok 2012,
keď sme tomuto projektu povedali áno
a začali sa pripravovať na jeho spustenie.
V tom čase som aj ja povedala áno službe
na plný úväzok v Tréningovom centre Kompas, ktoré ponúka Fusion ako jeden
z možných nástrojov evanjelizácie a pomáha s jeho rozbehnutím v danom cirkevnom
spoločenstve.
Stala som sa súčasťou tímu Fusion Slovensko, a práve cez spustenie tejto služby
v našom zbore som sa mohla naplno zaučiť
a pochopiť, o čom to celé je! Pamätám si,
ako nám na prvom tréningu hovorili, že
„decká” prídu z túžby zažiariť, ale ostanú
kvôli vzťahom, ktoré tam nadviažu.
Alebo že sa nemusíme báť, či sa noví ľudia
zapoja, lebo tínedžeri sú vo svojej podstate
stádovití, a čo vidia robiť ostatných, budú
robiť aj oni. Nemýlili sa. Všetky veci sa potvrdili, a nielen raz!
Na konci školského roka sme poprosili našich študentov, aby napísali pár viet o tom,
čo pre nich znamená Fusion. A práve pri ich
čítaní si hovoríme, že to stojí za to!
„Fusion mi dal veľa nových priateľov, najmä
takých, ktorí pri mne budú stáť vždy, keď to
potrebujem. Som si tým istá. Uvedomila som
si, že je dobré byť taká, aká som, a že ľudia ma
budú tak rešpektovať. Som odvážnejšia a viac
sa bavím s ľuďmi. Naučili ma, ako sa zblížiť s
Bohom, ako s ním komunikovať a pamätať si,
čo mi vraví.”

„Naučil som sa usmievať. Aj keď som tu jeden
z mála neveriacich a nechodím sem úplne
často, tak sa vždy cítim skvelo a pokojne.
Uvedomil som si, že mám v živote veľké šťastie
a že si treba všetko vážiť. Zmenu vidím v tom,
že ma konečne netrápi toľko vecí. Rád by som
znova zažil ten prvý deň. To, ako mi všetci po-

máhajú a vždy sa so mnou rozprávajú... to je
to, čo oceňujem najviac. Navyše som si časom
uvedomil, že sem vôbec nechodím kvôli spevu.”
Na jednej strane Fusion zasahuje neveriacich, ale súčasťou tejto práce je aj zmena
nás, veriacich vedúcich:

Fusion je síce služba zameraná na mladých,
ale zapojení môžu byť všetci, celý zbor!
A táto myšlienka ma neprestáva nadchýnať.
Vidieť, ako rodičia, mladí dospelí, starí ľudia
pomáhajú modlitbami alebo finančne, zapojením na táboroch, pečením koláčov, je
veľmi povzbudzujúce!
Robiť vo Fusion znamená neustále vychádzať zo svojej komfortnej zóny. To, že je
niekto extrovert, na veci nič nemení. Ani im
sa nepozdáva robiť niektoré veci. Dirigovať? (Nikdy!) Zvukárčina? (Kam patrí tento
kábel?) Pokarhanie? (Ja som tu len za tú
dobrú.) A predsa...
Ide o tímovú prácu. Je to ako s tým africkým príslovím: „Ak chcete ísť rýchlo, choďte
sami. Ak chcete ísť ďaleko, choďte spoločne.“
Akokoľvek je práca v tíme náročná, vždy
stojí za to! Podporuje rast charakteru. Veľa
som sa naučila o sebe a svojich reakciách
práve na základe vzájomnej spolupráce.
Viac ako inde si
uvedomujem svoju
tendenciu riadiť sa
heslom „buď vôľa
moja“, čo je celkom
zahanbujúce. Na
druhej strane mi
prináša veľkú radosť,
keď objavím, ako
moje obdarovania
vedia obohatiť tých
druhých.
No a v neposlednom
rade, Fusion je Božia
práca. Investovanie
do ľudí je obdivuhodná vec, ale aj tak
ich nedokážem zmeniť.
Ale On áno. A mení. Vidieť Boha v akcií
v priamom prenose je niečo úžasné! Moja
viera rastie, ako aj moja túžba vidieť ešte
väčšie veci!
Ak sa chcete viac dozvedieť o Fusion,
prípadne ako začať túto službu vo vašom
zbore, navštívte našu stránku:
www.tckompas.sk/fusion
Darina Malá

„Naučila som sa darovať slová potešenia,
úsmev a nečakať, že sa vráti. Vypočuť si toho
druhého, starať sa a milovať. Uvedomila som
si, že zdravá komunikácia neprichádza sama
od seba, musela som sa naučiť vstúpiť dobrovoľne do nových vôd. Milujem spev, ale Fusion
je tisíc iných vecí v jednom. Spolupatričnosť
a zodpovednosť – učíme sa spolu a som rada,
že v tom mám miesto aj ja.”
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...z konference sester

Pán na nás nenaloží viac
Som veľmi vďačná Pánovi za tohtoročnú konferenciu, keď sa k nám opäť mocne priznal.
Vyznávam, že aj k môjmu srdcu hovoril veľmi
osobne.
Pre sestry z výborov to bola konferencia,
keď sa pre nás ukončila jedna etapa a začala
druhá. Z milosti Božej sme zavŕšili štvorročné
obdobie pôsobenia v oboch výboroch sestier
BJB za Českú aj Slovenskú republiku a niektoré
z nás vstúpili do nového štvorročného obdobia v tejto službe. Bol to čas lúčenia sa so
sestričkami, ktoré ukončili svoje pôsobenie,
a vítanie nových, ktoré sa k nám pridali. V sobotu dopoludnia boli predstavené oba výbory
v novej zostave.
V slovenskom výbore nedošlo k žiadnym
zmenám, a tak v nasledujúcom štvorročnom
období budeme pokračovať v rovnakom
zložení ako doteraz.
Počas konferencie zaznela veta, ktorá mi stále
rezonuje v srdci: „Hospodin dokonale pozná
naše obdarovania a schopnosti, ktorými Mu

môžeme slúžiť, ale aj naše limity a obmedzenia.“
Pán túži, aby sme Mu slúžili tým, čo do nás
vložil. Pre každú z nás je to povolanie iné.
Niektoré slúžia v popredí, kde ich každý vidí,
iné konajú prácu v úzadí, kde často o nich
ani nikto nevie. Pre Pána je však každá služba
rovnako dôležitá, a preto do každej služby, do
ktorej nás povolá, nás aj vystrojí svojou silou
a zmocnením. Na druhej strane, Pán pozná aj
naše limity, a preto na nás nenaloží viac, než
dokážeme uniesť.
Sme vďačné za každú vašu podporu, povzbudenie a modlitby, ktorými nás nesiete. Sme si
vedomé, že len vďaka Božej milosti môžeme
pokračovať v tejto službe, ktorú nám zveril,
a túžime vykročiť do nového štvorročného
obdobia v Jeho mene a v Jeho sile. Opäť môžeme vyznať, že je dobré slúžiť Hospodinovi,
a my Mu túžime slúžiť s radosťou.
Za Odbor sestier SR - Ruth Maďarová

Krok víry
Před sedmi lety jsem byla zvolena sestrami
z našeho sboru v Karlových Varech jako vedoucí sesterského kroužku. Když jsem loni v červenci obdržela od sestry Helenky Včelákové
dopis, ve kterém mi sdělila, že jsem byla navržena do výboru sester, napsala mi v něm mimo
jiné i toto: „Pokud nás Pán Bůh staví do služby,
dá nám i vše, co potřebujeme, v pravý čas.
Pán Bůh po nás chce krok víry.“
Souhlas s kandidátkou do výboru sester byl
pro mě krokem víry. A tak jsem to vnitřně před
Pánem přijala, že jestli budu zvolena, přijmu to
jako Boží vůli.
Ráda bych se s vámi podělila o své svědectví
víry o Božím vedení v mém životě a službě.
Vyrůstala jsem v Olomouci ve věřící rodině jako
nejstarší z pěti sourozenců. V 16 letech jsem
uvěřila v Pána Ježíše Krista jako svého spasitele
při evangelizaci bratra kazatele Jána Krišky ve
Vikýřovicích.
V 19 letech jsem se provdala za Zdeňka Pospíšila a odstěhovala se za ním do Karlových
Varů. Bylo to krásné období, i když pro mě
plné zásadních změn v životě – manželství,
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nástup do prvního zaměstnání, 400 km od své
rodiny, nové sborové prostředí. Po dvou letech
manželství jsem otěhotněla. V prvním trimestru
však došlo k samovolnému potratu. Nastoupila
jsem na pozorování do nemocnice. Po třech
dnech v nemocnici však následovala další špatná zpráva. Přišel za mnou manžel, že by mě rád
potěšil, ale že bude muset jít na operaci
a pravděpodobně se jedná o nádorové
onemocnění. Pamatuji se, jak jsem si po této
zprávě celá rozrušená lehla na svoji nemocniční
postel a začala se modlit k Pánu s úzkostí, co
bude dál. Co to má znamenat? Konec našeho
krátkého společného života? Náš vztah jsem
vzala jako Boží vůli pro svůj život, a teď by měl
skončit?
A jak jsem tak volala k Pánu, najednou mně zaplavil hluboký pokoj. Jakoby mi Pán řekl, neboj
se, bude to dobré.
Krátce na to byl manžel operován a histologické vyšetření potvrdilo, že se jednalo o zhoubný
nádor. Po radikální radioterapeutické léčbě
jsme již nemohli mít děti. Bylo to pro mě velmi
těžké období hledání nového poslání pro můj
život. Pán ke mně promlouval skrze
své různé svědky. Například, když
v roce 1987 přijela do Československa Joni Eareckson Tada. Ochrnutá
mladá žena, sedící na vozíčku, prohlásila větu, která ke mně velmi jasně
promluvila: „Odmítám ztrácet čas
zoufalstvím.“ Postupně jsem začala
svůj čas věnovat práci pro Pána – věnovala jsem se dětem ve sboru, zúčastnila se i několika dětských táborů
a studia různých biblických kurzů
BEE, které po revoluci bylo možno
studovat pod vedením lektorů ze
Spojených států. Pán mi také požeh-

nal novým pracovním místem, kde jsem mohla
dálkově vystudovat vysokou školu. Byly to
zázraky, které jsem prožívala z nově otevřených
dveří, do kterých jsem směla vstupovat.
V roce 1995 změnil i můj manžel zaměstnání
– prožil povolání do misie, a začal dělat přednášky na školách. Nejprve o deseti přikázáních,
později s programem mezinárodní křesťanské
společnosti ACET. Spolu jsme prožívali Boží
vedení i zkoušky věrnosti ve službě.
V bytě 2+1 se z našeho obývacího pokoje stala
kancelář. Jako žena jsem to nenesla lehce. Dokumentů přibývalo, prostor se zmenšoval a já
cítila, že do takového prostředí nemůžeme zvát
návštěvy. Delší dobu jsme se modlili za řešení
této situace. Po smrti manželovy maminky jsme
plánovali úpravy jejich domku pro společné
bydlení i s tatínkem. Nakonec, po všech možných úvahách, jsme se rozhodli, že prodáme
tento domek i náš byt a postavíme i za pomoci
hypotéky nový dům, kde s námi bude bydlet
i tatínek.
Když jsem si na Silvestrovském shromáždění
roku 2009 vytáhla verš na následující rok z Izaiáše 60. kapitoly, 20. verš „Dny tvého smutku
skončily,“ věděla jsem, že je to slovo od Pána
pro mě a že se máme dát do stavby. Můj manžel moje nadšení pro stavbu takto nesdílel. Měl
oprávněné obavy, jak to zvládneme. Ve mně
však hořela tak silná touha, potvrzovaná dalšími
otevřenými dveřmi, že jsme nakonec 1. 7. 2010
začali stavět. Firma, která měla stavbu provést
více méně na klíč, však po hrubé stavbě začala
nekvalitně pracovat a my jsme se s ní museli
rozloučit. Každý den ráno jsem klečela u gauče
v obýváku a volala k Bohu o pomoc při pokračování na stavbě. Pochopili jsme, že se vše
takto muselo stát, protože na stavbu nastoupil
jeden člověk, který po svědectví a rozhovorech
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s manželem uvěřil. Na Silvestra roku 2012 jsme
se, díky Pánu, do nového domu nastěhovali.
Zmiňuji se o stavbě našeho domu proto, že při
ní jsem prožila nové a hlubší poznání Božího
jednání s námi a zároveň se naplnila naše touha
po větším prostoru a lepších možnostech ke
zvaní přátel, kterým sloužíme.
S očekáváním jsem vstupovala do nového roku
2013. Při Silvestrovském shromáždění jsem si
vytáhla verš ze Žalmu 34, 12: „Pojďte, synové,
poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni.“
A naplňování tohoto verše začalo již na jaře při
týdenní evangelizaci PRO CHRIST 2013. Jeden
večer přišla do sboru pro nás neznámá třicetišestiletá mladá žena a hned na výzvu k přijetí
Pána Ježíše zareagovala. Přišla dopředu, že
chce odevzdat svůj život Pánu Ježíši. Přilnula
k nám a tak jsme se jí s manželem věnovali duchovně i prakticky. Skrze službu jí a její rodině
mne Pán nově učil Boží bázni. Byl to pro mne
i manžela nový impuls duchovní služby novým
lidem, kteří přišli a přicházejí do našeho sboru.
Chci vzdát Pánu chválu za to, jak je mocný
a předivný, jak vede a mění naše životy, když se
mu cele odevzdáváme. Plně to vystihují slova
apoštola Pavla v dopisu Efezským, 3. kapitola,
20. a 21. verš v překladu Slovo na cestu:
„A tak nemohu jinak než chválit Boha a děkovat mu, že svou mocí v nás pracuje a dokáže
s námi vykonat nekonečně víc, než se odvážíme prosit i jen ve snu. Chvála Bohu za Ježíše!
Chvála Bohu za jeho církev! Chvalte ho lidé
všech dob!“
Jana Pospíšilová

Budu více studovat Bibli

Ve dnech 12. – 13. června 2015 se v Brně
(Hotel AVANTI) uskutečnil čtvrtý ročník
Biblické konference (dříve známé jako Pastorální konference).
S ohledem na výročí upálení mistra Jana Husa,
bylo téma letošní konference zaměřeno na
myšlenku hájení PRAVDY, což je věc, která se
v dnešní době vytrácí. Hlavním řečníkem letošní
konference byl Dr. Steve Lawson.
Bratr Lawson sloužil 34 let jako pastor v Arkansasu a Alabamě. Je autorem dvou desítek knih
a také zakladatelem organizace One Passion
(Jediná vášeň). Na konferenci také promluvili
i další kazatelé či sboroví pracovníci.
V průběhu kázání zajistila program pro děti od
3 do 12 let Dětská misie.
Ještě před začátkem konference, 11. června
2015, vedl Dr. Lawson seminář na téma:
Výkladové kázání.
Audio a video nahrávky ze
semináře i z konference naleznete zdarma ke zhlédnutí i ke
stažení na webových stránkách:
www.biblickakonference.cz
Ohlasy návštěvníků, jak je
uvedli v anonymních dotaznících:
Co se vám na konferenci
líbilo?
Téma bylo moc dobré, Steve
Lawson byl skvělý řečník, byla
jsem jeho přednáškami moc
povzbuzená a požehnaná.

• Plynulá organizace s Božím vedením – důstojný konferenční sál a přednášky, které nás
vedly k ujišťování a budování vztahu s Pánem
Bohem. Vše bylo v Boží režii.
• Kázání, kazatelé, téma bylo vhodné pro
tento rok. Prostředí, kde se konference konala,
se nám také velmi líbilo.
Povzbudila vás konference ve vaší službě,
v životě s Pánem Ježíšem Kristem? Jak?
• Konference mě velmi povzbudila. V první
řadě mě donutila zamyslet se, jak já stojím, bojuji, hlásám pravdu. Uvědomění si, že potřebuji
více a více studovat Bibli. A také mi byla povzbuzením ke stání si za pravdou. Je to důležité
pro můj život i moji církev.
• Ano. Bylo povzbuzující slyšet, jak významná
je pravda. Rozhodně jsem motivovaná více
studovat Boží slovo – Bibli.
M. Adámek
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Co mohu ztratit?
Sedím za stolem a vzpomínám na svoji minulost. Každého z nás potkávají
v životě události, které často ovlivní celý průběh následujícího života. Události,
které člověk někdy ani neplánuje, a přesto se ukáže, že jsou pro jeho život
zlomové… Mne tato zlomová událost potkala před 25 lety, krátce před mými
18. narozeninami. Tehdy mne zastavil Bůh!
Narodila jsem se v nevěřící a velice materialistické rodině. O Bohu se u nás nemluvilo, dokonce
ani dárky na Vánoce u nás nenosil Ježíšek.
Maminka se brzy rozvedla a ani další pokus
o šťastné manželství jí nevyšel, a tak se se mnou
i s mou mladší sestrou vrátila zpět ke svým
rodičům. Pro nás to byla výhoda, protože nás
vychovávali hned tři dospělí. Maminka, vlídná
babička a úžasný dědeček, kterého jsme milovaly. Myslím, že tak jako některé děti tíhnou víc
k mamince a jiné k tatínkovi, my jsme milovaly
dědečka. Dědeček byl velmi charakterní a inteligentní člověk. Jako mladý zažil válku, pocházel
z chudé rodiny, měl šest sourozenců. Byl pracovitý a obětavý pro rodinu. A byl komunista!
Jen stranickou knížku neměl, protože tu mu
v šedesátém osmém vzali. Napsal totiž dopis
na Ústřední výbor KSČ a požadoval vysvětlení
tehdejšího vpádu sovětských vojsk na naše
území. Bylo to asi to nejmenší, co mu tehdy
komunisté mohli udělat a i když ho to mrzelo,
na komunisty dědeček nedal nikdy dopustit
a on sám byl komunistou z přesvědčení. Pro
mne byl dědeček velkým vzorem a tak vám asi
nebude ani moc divné, že jsem ve 13 letech
měla už nastudovaný Marxův Kapitál a podobné spisy. Nerozuměla jsem tehdy sice úplně
všemu, ale ten čistě komunistický cíl se mi moc
líbil. No uznejte. Nebyla by to krása, kdyby
každý pracoval dle svých nejlepších možností
a dostal by cokoliv, co by potřeboval? I peníze
by se mohly zrušit… krásný ideál, jenže nesplnitelný. Ovšem, pro lidi, jako byl můj dědeček,
byla už dostatečná satisfakce i idea socialismu.
Pro dědečka, který jako malý míval často hlad,
znamenala už možnost pracovat a být za svoji
práci placený, velký úspěch. O Boha zájem
neměl, nevěřil v Něj a navíc na vesnici, kde
vyrůstal, pan farář kázal o pekle a nebi, avšak
sám měl ve vsi nemanželské dítě. Z fary často
v pátek vonělo maso. Není divu, že dědeček na
církev časem úplně zanevřel. Já jsem se v dědečkovi viděla a moc jsem si přála být jako on.
Na základní škole jsem měla plán jít na střední
školu, jenže učení mi moc nešlo. Z některých
předmětů jsem měla vydřené trojky a učitelé mi
radili, ať přijímací zkoušky na střední školu ani
nezkouším, že stejně nejsem studijní typ. Byla
jsem hrozně zklamaná a demotivovaná. Bylo
mi celkem jedno, na jaké učňovské středisko
půjdu - nechtěla jsem na žádné. A tak se stalo,
že jsem nastoupila do učení na zahradnici, aniž
bych měla o obor zájem. Ale mohla jsem na
učiliště dojíždět z domova a dala se tam složit
maturita, kterou jsem chtěla mít.
První den se ke mně ve škole přihlásila velmi
milá a pěkná dívka (Elča). Říkala, že si mne
pamatuje, že jsme spolu chodily do 1. třídy. Já
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jsem si jí sice z první třídy nepamatovala, ale
bylo milé mít kamarádku od prvního dne. Staly
se z nás nerozlučné kamarádky. Elča a já jsme
spolu trávily hodně času a bylo to moc fajn.
Ve třídě jsme se přátelily ještě s jednou dívkou,
Bohunkou. Ta byla úplně jiná než my ostatní.
Byla milá a tichá, ale taková zvláštní. Občas
mluvila o Bohu a o Ježíši a taky o jejich rodině.
O tom, že nemají doma televizi a že každou
neděli chodí do nějaké modlitebny. Ignorovala
jsem to. Byly to přece nesmysly, tak proč se tím
zabývat. Jenže pak se stalo něco překvapivého.
Moje nejlepší kamarádka Elča těm nesmyslům
uvěřila! To už mi nemohlo být jedno. Vždyť ony
si myslí, že jednou, až zemřou, půjdou do nebe
a ono to tak není! Musím je z toho nějak dostat! Od tohoto rozhodnutí jsem nevynechala
příležitost, jak holkám dokázat, že se ošklivě
mýlí. Vedly jsme dlouhé debaty, obzvlášť s Bohunkou. O argumenty a otázky, na které zná
odpověď často jen Bůh, nebyla z mé strany
nouze. A vždy, když jsem nedostala odpověď,
byl to pro mne důkaz, že Bůh neexistuje. Srdce
jsem měla zatvrzelé dál. Vím, že se za mne
holky modlily, abych uvěřila, a já jim to zakazovala. Neměly to se mnou vůbec lehké. Časem
se začal měnit můj přístup k debatám
o Bohu. Už jsem nechtěla nachytat Bohunku,
že něco neví, ale opravdu přijít na to, jestli by
Bůh nemohl přece jen existovat. Byla jsem
upřímná a tak jsem jednoho dne dospěla čistě
logikou k závěru, že je to 50 na 50. Bůh by
mohl existovat nebo také ne. Pro mne to byl
veliký posun, uznat tu možnost a také veliká
nejistota. Doby jistoty, že Bůh není, byly nenávratně pryč!
Jednou o prázdninách jsem volala Bohunce
a ptala jsem se, co mám dělat, abych zjistila,
jestli Bůh skutečně je. Řekla, ať se modlím,
aby se mi dal poznat. Velmi dobře si pamatuji
na ten večer. Jsem sama v dětském pokoji,
připadám si hloupě. Mám se modlit, i když
si nejsem vůbec jistá, že ten, ke komu budu
mluvit, existuje? ALE co mohu ztratit? Tak
jako tak, alespoň budu mít jistotu. Klekla jsem
si na zem a s očekáváním jsem se modlila
k Bohu takto: „Bože, jestli skutečně jsi, dej se
mi poznat tak, ať nemám žádné pochyby.“ Šla
jsem spát a přiznám se, očekávala jsem velké
nadpřirozené zjevení. Zkrátka něco jako zázrak.
Nic menšího by mě nepřesvědčilo. Ráno jsem
se vzbudila a ten největší zázrak v mém životě
byl tu! NESTALO SE NIC. A přece. V srdci
jsem věděla, že Bůh je! Cítila jsem se strašlivě.
Od Bohunky jsem totiž věděla, že nestačí jen
o Bohu a Ježíši vědět, ale že je nutné vyznat
svoje hříchy a odevzdat mu svůj život. Do toho
se mi nechtělo. Tušila jsem sice, že Bůh mne

nikdy nezklame, ale mám nechat řídit svůj život
někým jiným? To jsem si neuměla představit.
Připadala jsem si zoufale. Jako horolezec začátečník, kterému na jeho cestě na vrchol všichni
pomáhají, ale posledních pár metrů už musí
vylézt sám. Visela jsem nad propastí, do které
jsem už nechtěla spadnout. Současně jsem ale
neměla sílu lézt dál. Byla to pro mne muka. Asi
po dvou týdnech skončily prázdniny a Bohunka
mne pozvala na setkání křesťanské mládeže.
Tam se se mnou modlila modlitbu přijetí Pána
Ježíše jako osobního spasitele a Pána. Pamatuji
si ten pocit, ten nádherný pocit vděčnosti a
lásky, který mne zaplavil. Nic krásnějšího jsem
nezažila.
Můj milovaný dědeček moje obrácení a křest
nikdy nepřijal, zemřel asi půl roku po mém
obrácení a já byla v té době přesvědčená, že
je zatracený. Dnes už to vidím jinak. Vím, že
poslední slovo má vždy Bůh, ale tehdy to byla
obrovská zkouška. A ačkoliv to se mnou Pán
nemá lehké, často, i po tolika letech, nejsem
dost pokorná, odvážná nebo moudrá, ale
jedno vím jistě. Bez NĚJ bych byla ztracená
a s NÍM jsem na správné cestě!
Iška Macurová, BJB Šumperk

Milé sestry!
Srdečne vás všetky pozývame na
ženskú konferenciu AGLOW, ktorá sa
uskutoční v dňoch 16. – 18. októbra
2015
v hoteli SATEL v Poprade.
Téma konferencie je
„VŠETKO MÁ SVOJ ČAS“
z Knihy Kazateľ.
Hlavná rečníčka je Janea REVERDA,
spoluzakladateľka Aglow na Slovensku.
Janea Reverda pochádza z Holandska
a je misionárkou na Blízkom východe
a v Izraeli.
Srdečne sa tešíme na stretnutie s vami,
prihlášku a bližšie informácie nájdete
na stránke: www.AGLOW.sk
Za Prípravný výbor AGLOW
Rút Krajčiová
prezidentka Aglow na Slovensku

Informace

Setkání bývalé Ašské mládeže
Už nejsou mladí. Jsou vyzrálí věkem a mají vyzkoušený pohled na život. Jsou důchodci, babičky a
dědové. Prožili každý ten svůj životní příběh. Příběhy radostné i bolestné. Přijeli a sešli se, aby se
nejen viděli a vzpomínali, ale také, aby se ujistili a povzbudili v tom, že udělali dobře, když před
40 lety chodili do Ašské mládeže, společně se vyučovali Boží cestě, vydávali svůj život Pánu Ježíší,
učili se zpívat a sloužit.
Setkali se ve dnech 6. a 7. června 2015 v Aši v počtu 31. Někteří nemohli přijet, někteří odešli od
Božího lidu, někteří zemřeli. Byli to i bývalí vojáci, kteří zde tehdy sloužili u pohraniční stráže.
A jak setkání probíhalo? V sobotu měli sdílení a vzpomínky a v neděli sloužili take vzpomínkami,
svědectvími a zpěvem při bohoslužbě.
„Hospodinovy cesty jsou přímé, spravedliví budou po nich chodit, nevěrní však na nich upadnou“
(Ozeáš 14, 10). Naše cesty a plány byly různé, ale Pán Bůh zůstal stejný a Jeho cesta zůstala
přímá. Přivádějme na ni naše děti i vnoučata.
Těšíme se z toho, že máme ve sboru mládež, dorost i děti. Kéž by se i oni po 40 letech radovali,
že Bůh je vedl mládím i dospělostí a dovedl je až ke stáří a ke spáse. „Jděte v pokoji. Nad cestou, kterou jste se vydali, bdí Hospodin“ (Soudců 18, 6).
Vladislav Dušek

Drahé sestry,
srdečne vás pozývame na ďalšie, v poradí
už 20. a teda jubilejné duchovno-rekreačné
stretnutie sestier Evanjelickej aliancie, ktoré
aj tento rok bude z Božej milosti v Domove
J. A. Komenského v Račkovej doline.

Pozvánka
Termín stretnutia je od stredy 30. septembra
do nedele 4. októbra 2015.
Tohtoročná téma: VĎAČNOSŤ je pamäťou
srdca, ústredný verš: 1. List Tesalonickým 5, 18.
Popoludnia bude možné využiť na rozhovory,
prechádzky v krásnej tatranskej prírode,
rehabilitačné cvičenie či masáže a kreatívnu
tvorbu.
Na stretnutie sa môžete prihlásiť najneskôr
do 15. septembra 2015 na adrese
(tu získate aj podrobnejšie informácie o stretnutí, cenách a možnostiach ubytovania):
BTM – Kukučková Dagmar,
P. O. Box 11, 840 09 Bratislava 49
tel. 02/64 53 81 14, mobil: 0911/192 955
mail: dagmar.kukuckova@btm.sk
Tešíme sa na vás a na chvíle, ktoré spolu strávime!
(prípravný výbor)

Výročí
Baptistické výročí 130/100/30 let

Zájezd do Izraele
Sestra Hallerová zve
všechny zájemce na
zájezd do Izraele, který
se koná ve dnech
12. – 22. listopadu
2015.
Ve čtvrtek 12. listopadu
2015 odlétáme
z Ruzyňského letiště terminál sever 1.
letadlem izraelské společnosti ELAL LY 2425
v poledne ve 12:25 hod.
V Tel Avivu přistaneme v 17:50 hod.
Na letišti v Ruzyni musíme být nejpozději
v 10 hodin. Dostanete se tam autobusem
119 ze zastávky metra A - Veleslavín. Sedněte si v metru do prvního vozu. K autobusu vás dovede ikonka letadla.
Cestovní pojištění si vyřizuje každý sám dle
vlastního výběru (např. na poště). Za zavazadla v letadle ručí ELAL. Eventuální poškození
je třeba hlásit hned na letišti.
Letenka s palivovými a letištními příplatky
stojí 9050,- CZK

Zaplatit je třeba do konce září 2015
na účet:
M – banka, č. ú.:
670100- 2206198728 / 6210
IBAN: CZ7862106701002206198728
BIC: BREXCZPPXXX
Cena se může měnit podle kurzu USD.
ELAL nepodává v letadle žádné jídlo,
kdo nevydrží do večeře v Jeruzalémě, vezměte
si něco sebou.
Od každého potřebuji: datum narození,
číslo pasu, kdy byl vydaný a do kdy je platný, státní občanství.
Na letišti vás budu čekat v kavárně před odletovou halou u stolku označeném IZRAEL
– HAIFA, kde vám předám letenky
a jiný materiál.
Bližší informace a přihlášky:
Ludmila Hallerová,
Ve Vilách 7, 140 00 PRAHA 4 - Michle,
Telefon: 242 428 814; mobil: 774 572 671;
email: hallerova@volny.cz

Milé sestry a bratři,
srdečně vás zveme do našeho sboru na
Vinohradech, kde plánujeme
v sobotu 10. října 2015 uspořádat společné
vzpomínání na to, co Bůh začal konat skrze
baptisty v Praze roku 1885 a koná dál po
celém Česku – a nejen zde, až dodnes.
Program:
10.00 – 12.00
počátky baptistů v Praze a tím v Českých
zemích
14.00 – 17.00
vzpomínky žijících kazatelů, generální
rekonstrukce budovy, současnost sboru
i Bratrské jednoty baptistů
Do programu přispěje písněmi a hudbou
několik hudebních seskupení, budou
promítány fotografie a v polední pauze bude
dostatek prostoru na osobní rozhovory.
Oběd bude zajištěn v nedaleké jídelně.
V září vám rozešleme upřesněný program
s prosbou, abyste nám ohlásili počet lidí, kteří
od vás přijedou, kvůli objednávce obědů.
Touto akcí bychom rádi přispěli k budování
BJB s vědomím toho, že nejsme jen my, dnes,
ale máme tradici, která nás může obohatit
a poučit. Přejeme si, aby i tímto setkáním byl
Bůh oslaven.
Těší se na vás sestry a bratři z baptistického
sboru na Vinohradech.
Náš web: www.baptistepraha3.cz
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Zprávy ze zborů
Bratr kazatel Daniel Šaling je u Pána
Před sedmi měsíci jsem byl s bratrem Danielem
Šalingem v Račkové dolině ve Vysokých Tatrách na konferenci seniorů. Jezdívali jsme tam
několik roků a oba jsme se na tato setkání těšili.
Když jsme končili tento pobyt, těšili jsme se na
setkání zase v příštím roce. Daniel mi řekl: „Jezdívám sem rád, obnovíme stará přátelství, ale už
nevím, zda příští rok pojedu, roky mi přibývají.“
Odpověděl jsem: „Danko, ty máš více síly než já,
přijedeš opět a já se na to moc těším.“
A on mi na to řekl: „Dá-li Bůh.“ Na tu větu jsem
mu přisvědčil. Vždy jsme bydleli spolu v jednom
pokoji. Během našeho pobytu jsme také vzpomínali na chvíle, které jsme prožívali v minulosti,
a na ty, kteří nás již opustili.
Bratr Daniel Šaling byl kazatelem v Bratislavě, já
v Miloslavově a naše sbory byly vzájemně provázané vzájemnou bratrskou láskou.
Mezi našimi sbory vzniklo i několik manželství.
Oba jsme byli jako skuteční bratři z jedné rodiny. Nehovořím o duchovní rodině, v té jsme byli
spojeni více. Neměli jsme mezi sebou žádná
tajemství, co by jeden o druhém nevěděl, anebo
nesměl vědět. Ale důvěřovali jsme si navzájem.
Co on řekl mně anebo já jemu, zůstalo jen mezi
námi a zůstane stále. Můj poslední rozhovor
s bratrem Dankem byl asi měsíc před jeho smrtí.
Díky telefonu jsme mohli být občas v kontaktu.
Řekl mi: „Já už do Račkové doliny nepojedu.
„Danko, to mi nemůžeš udělat,“ řekl jsem mu.
Odpověděl mi, že se na to už necítí. I podle
jeho hlasu to bylo znát. Asi před třemi měsíci
jsme se měli setkat v Bratislavě na redakční radě
Rozsévače a já jsem mu měl něco předat. Ale
Danko nepřišel. Nechal jsem tu věc na radě,
aby mu to odevzdali. Bratr Daniel Šaling měl
v minulosti různé povinnosti v církvi a tak jsem

ho mnohokrát zastupoval v Bratislavě na kázání,
zejména odpoledních shromážděních.
Moje první setkání s bratrem Danielem Šalingem bylo ve Vavrišově, kde byl kazatelem. Byl
jsem tam pozván jako student bohosloví.
Jeho manželka Valika byla k hostům úžasně milá
a laskavá, takže jsem se tam cítil jako doma.
Po studiích jsem nastoupil na místo kazatele do
Miloslavova, jen několik kilometrů od Bratislavy
a bratr Šaling přišel z Vavrišova do Bratislavy za
kazatele. Pamatuji se, že asi za dva týdny jsem
byl ordinovaný za kazatele. O moji tak rychlou
ordinaci, což nebylo zvykem, požádal bratr
kazatel Ján Kešjar, na jehož místo jsem nastoupil, poněvadž jeho zdravotní stav nebyl dobrý.
Chtěl, abych se ujal celé kazatelské i pastýřské
práce.
Bratr Daniel Šaling - tehdy již několik týdnů
bratislavský kazatel - byl účasten mé ordinace
téměř s celým bratislavským sborem.
Nezapomenutelná byla naše společná dovolená
u moře v Německu a nebyli jsme sami. Bylo
s námi mnoho mladých lidi z celé naší jednoty.
Nejeden z nich je již u Pána. Je to již přes čtyřicet pět let, ale když jsem se s některými z nich
někdy setkal, měli tu dovolenou stále na paměti
a vděčně na ni vzpomínali.
Když jsem byl kazatelem v Praze na Vinohradech, pozvali jsme bratra kazatele Daniele Šalinga na evangelizaci. Jednou odpoledne jsme
se šli projit po Václavském náměstí a zpátky
jsme jeli metrem, ale než jsme nasedli do metra,
udělalo se mi velmi špatně. Nebýt bratra Šalinga, nevím, jak by to se mnou dopadlo. Lidé by
si mohli myslet, že jsem opilý. Potácel jsem se
a Daniel mě držel v podpaží. Za krátkou chvíli
už stála před domem sanitka. Byl to infarkt, ale

tento infarkt byl o něco slabší, než ten předchozí. Dodnes jsem bratru Danielovi za to vděčný.
Nevím, co bych si tehdy bez něj počal. Na to, co
jsme spolu krásného, užitečného a duchovního
prožili, nikdy nezapomenu.
Na ty milé vzpomínky by bylo málo místa
i v celém Rozsévači. Možná v dalších číslech
Rozsévače se k bratru Danielovi ještě vrátím.
Ale i jiní mají co vzpomínat.
S celou jeho rodinou soucítím v jejích zármutku
a přeji jim Boží sílu. Bratr Daniel Šaling byl nejen
kazatelem, ale i předsedou slovenských baptistů. Bratr Daniel je jen krůček přede mnou.
A možná mi řekne: „ V Račkové chatě se už
nesetkáme, ale tady na novém místě je to lepší,
i když v Račkové to bylo také dobré.
Ale tomu, co je na tom novém místě, se nic na
světě nevyrovná.
Dano, díky za vše, co jsme spolu prožili.
Odešel jsi do města zlatých bran, věčně zrajícího ovoce, ve dnech, kdy náš Pán byl ukřižován
za nás, abychom beze strachu mohli odejít, kde
slunce nezapadá, květy nevadnou a píseň haleluja nepřestává znít.
Vlastimil Pospíšil

Zdeňka Garajová zemřela
Věrná Boží služebnice Zdena
opustila milované zaměstnáGarajová - Jeníková byla přenení, protože nechtěla děti vést
sena do nebeského domova
podle osnov k materialismu
dne 1. května 2015. Její nejbliža ateismu. Působila jako
ší a mnoho těch, kterým byla
úřednice ve Vsetíně, v Uherduchovní matkou i učitelkou,
ském Brodě a nakonec v Hrinaplnili dne 7. května 2015
ňové, ale všechen svůj volný
obřadní síň v Domu smutku
čas věnovala dětem, dorostu
v Kalinovom.
a mládeži i dospělým jako
Zde žila sedm let v domově
vzácná učitelka základů Bible
seniorů BETÁNIA, láskyplně
a hlubšího poznávání tam
ošetřovaná zejména manželkou
skrytých Božích plánů. Ráda
Zdenka Garajová z vysokoškolského
ředitele domova Ing. Slavoje
hovořila o Izraeli, naplněných
indexu z roku 1947, kdy jí bylo 20 roků proroctvích a o Boží věrnosti
Lacy, Mirkou Lacovou.
Patří jim za to upřímný dík
lidu- vyvolenému národu,
od Zdeniččiných příbuzných z Prahy, kteří ji
o návratu Pána Ježíše a jak se na to slavné
nemohli často navštěvovat. Leda její sestra
setkání s Ním máme připravovat. Kdo jste ji
Ludmila Hallerová přišla jednou za měsíc
znali a četli její články v Rozsievači či v Poslu
Zdeničku potěšit.
spod Tatier, kdo znáte její sbírku básní „Na
Při setkání na obvyklém karu mnozí na Zdehrnčířském kruhu“ nebo její momentky lidí z
ničku vděčně vzpomínali a děkovali za její
Valašska, budete souhlasit se mnou, že odešla
život a službu. V Hriňové, kde s manželem žila
jedna ze vzácných Božích žen, ne nepodobná
a sloužila, pořádala pravidelné biblické hodiny.
sestrám Royovým, v jejichž šlépějích několik
Účastníci vděčně vzpomínají na jejich hloubroků sloužila na západním Slovensku Božím
ku a vždy důkladnou připravenost. Já sama
slovem a svým posvěceným životem. Ano,
jsem nejednou od Zdeničky dostala nevšední
památka spravedlivých, ospravedlněných krví
pohled na některá místa v Písmu. VystudovaBeránkovou, je požehnaná.
ná učitelka na Masarykově univerzitě v Brně
Její vděčná sestra Ludmila Hallerová

16

Uvádíme poslední báseň, která není ve
sbírce „NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU“.
Zdeňka Garajová ji napsala ještě v Hriňové
nejméně před 10 lety.
V ten Den….
Bude to den, jak každý jiný,
kdy slunce vyjde, zapadne zas,
kvést budou květy, zpívat ptáci,
do školy děti půjdou, velcí za svou prací,
pro mne však navždy skončí čas.
Obejme pojednou mě věčnosti zář
a všecko zemské zmizí…
A já jen uzřím v jasu tu jednu milovanou Tvář,
tu Tvou, můj drahý Spasiteli.
A v nevýslovném štěstí padnu Ti k nohám.
Zde navždy zůstanu. Má pouť je skončena.
Jaká to slast, až tu Tvou ovci
zvednou Tvá silná ramena!
Tam postavíš mne v kruhu svatých
uprostřed jásotu a chval,
kde řeknu: „Pane, díky Tobě za vše,
cos dal i co jsi vzal.
Tvá cesta se mnou byla dokonalá,
už chápu taje temných chvil.
Vždyť s láskou moudrost Tvá mne vedla
a za vším byl Tvůj jasný cíl.

Rôzne
Spomíname na brata kazateľa Jána Krišku
Do dlhého radu bratov kazateľov, ktorí orali
brázdu na poli zboru BJB Bratislava Palisády,
patrí aj evanjelista brat kazateľ Ján Kriška, otec
nedávno zosnulého brata kazateľa Tomáša
Krišku.
V rodinnom kruhu aj v zboroch BJB Bratislava
Viera a Palisády si nedávno pripomenuli jeho
nedožité osemdesiate narodeniny. Aj my chceme spomínať a mladším priblížiť život muža,
ktorý zasvätil svoj život Pánovi a do posledných
chvíľ pozemského života volal hriešnikov na
cestu spasenia.
Náš Janko, ako sme ho familiárne oslovovali, sa
narodil 7. júna 1935 v Iľanove pri Liptovskom
Mikuláši. Duchovné zázemie mikulášskeho
zboru i rodiny umožnilo, že už ako dorastenec sa rozhodol pre život s Pánom Ježišom
Kristom. Veriaci rodičia i starí rodičia ho modlitebne niesli a podporovali na ceste viery. V devätnástich rokoch mal zvláštny sen, na základe
ktorého zatúžil úplne zasvätiť svoj život Pánovi
a službe na Jeho vinici. Ani manželstvo a rodina s dvoma deťmi a ani pracovné povinnosti
v civilnom zamestnaní neuhasili túto túžbu.
Horlivosť a nadšenie pre Božie veci boli viditeľné všade, kde sa pohyboval. Túžba pracovať len
pre Pána zvíťazila. Zanechal civilné zamestnanie a vydal sa celkom do služby pre Pána.
V roku 1965 sa začala jeho cesta kazateľa
v Tekovských Lužanoch, kde slúžil sedemnásť
rokov. K tejto službe treba pripočítať evanjelizácie, konferencie, návštevy zborov a rodín
v celej vtedajšej Československej republike.
V roku 1981 zvolili brata Jána Krišku za predsedu Bratskej jednoty baptistov na Slovensku.
Súčasne bol zvolený za kazateľa bratislavského
zboru, kde nastúpil 1.1.1982. Obdivovali sme
jeho horlivosť pre Pána. Nepoznal oddych. Ako

zapálený evanjelista ani v tomto postavení nezanechal službu evanjelizácie. Pracoval nielen
cez deň, ale neraz večer dlho do noci, doma
či na evanjelizáciách viedol rozhovory a modlitebné zápasy s ľuďmi, ktorí potrebovali počuť
Božie slovo. Chcel priviesť čo najviac hriešnikov
k Spasiteľovi, Pánovi Ježišovi Kristovi. Tešil sa
zo zachránených duší. Bezvýhradne sa obetoval práci pre Božie veci.
Pri nástupe do služby kazateľa bratislavského
zboru povedal brat Ján Kriška toto: „Naším
spoločným učiteľom a radcom je Pán Ježiš.
My sme si navzájom všetci rovní – sme bratia
a sestry. Ak pôjdeme spolu a ako dobrí žiaci
sa budeme podobať svojmu učiteľovi hoci
aj v bolestiach, budeme Mu raz podobní aj
v Jeho sláve. Nevieme, či úsek pred nami je
dlhší alebo kratší ako ten, ktorý sme už prešli.
Možno, že pred sebou toho na tejto zemi už
veľa nemáme...“
Ako by to bol tušil! Neuplynuli ani tri roky
a musel sa počas vianočných sviatkov roku
1984 podrobiť ťažkej operácii. Jeho zdravotný
stav hodnotili lekári ako beznádejný. Po operácii očakávali smrť v najbližších hodinách. Ale
Pán pridal bratovi Kriškovi ešte dva roky. Boli to
roky bolestí a utrpenia, a predsa – podľa jeho
vlastných slov – boli to najkrajšie roky jeho
života, pretože v nich prežíval obrovskú Božiu
blízkosť a vrúcnu lásku bratov a sestier, ktorí
sa za neho modlili. Od prvých chvíľ jeho choroby držali dvadsaťštyrihodinovú modlitebnú
stráž nielen v bratislavskom zbore, ale všade,
kde sa dostala správa o jeho vážnom zdravotnom stave.
Počas dvoch rokov sa neraz stala kazateľňou
nemocničná posteľ. Ale toto miesto neubralo
z jeho horlivosti a nadšenia zvestovať Božiu

lásku a milosť každému hriešnikovi. Občas sa
ešte postavil aj za kazateľňu svojho zboru, až
kým Pán dňa 29. októbra 1986 neotvoril pred
ním to nádherné miesto, ktoré mu pripravil, aby
svojmu Bohu a Pánovi tam, vo večnom domove, so všetkými svätými spieval slávne Haleluja.
Ďakujeme bratovi Jankovi za vyoranú brázdu,
ďakujeme aj manželke Jaruške, že spolu s ním
niesla jarmo Božieho služobníka aj v našom
zbore. Spomíname na jeho priam detinskú
vieru a radosť Božieho dieťaťa zo spasenia.
Nedokázali ju skaliť žiadne nepríjemné okolnosti. Spomíname na jeho nadšenie pre Božie
dielo a lásku k hynúcim.
Týchto pár riadkov chce byť naplnením príkazu
Písma: „Pamätajte na tých, čo vás viedli a hlásali
vám Božie slovo. Dobre si všímajte, aký bol ich
odchod zo života a spôsob žitia a napodobňujte
ich vieru“ (Hb 13, 7).
-ep-

Z redakce

Prosím, pripútajte sa!

Své příspěvky můžete zasílat na adresu rozsievac@baptist.sk

Beáta sa vybrala do koženej galantérie. Potrebovala si kúpiť tašku – cestovnú. Pri výbere povedala staršiemu pánovi za pultom, že sa chystá na
dovolenku lietadlom.
„Nemáte strach z letu? Ja by som nikdy do tej mašiny nevstúpil.“ Beáta
hľadí na neho a uvažuje: Má mu povedať, prečo nemá strach? „Som
kresťanka,“ hovorí zrazu. „Verím, že vo vzduchu som takisto pod Božou
ochranou, ako keby som išla peši alebo cestovala autom či vlakom.“
Starý pán hľadí na ňu s úžasom. Cíti, že ho prekvapila jej odpoveď, ale
viac ako: „Táaaak!“ od neho nepočula.
„Ako ľahko sa to povie,“ uvažuje na druhý deň Beáta. „Ľahko mi prešlo včera cez pery to vyznanie.“ Spozorovala totiž, že keď sa lietadlo
dostalo nad vrchy, začalo ním hádzať z boka na bok, akoby narážalo
do tých vrchov. „Pripútajte sa!“ Kapitánov hlas upokojoval cestujúcich,
že onedlho preletia túto oblasť a let bude opäť pokojný. No hádzanie
bolo čoraz silnejšie. Beáta sa zľakla a obátila sa k svojmu mužovi, ktorý
už niekoľkokrát letel. „Už si niečo podobné zažil?“ „Nie je to také zlé,“
upokojoval ju. Ale Beáta mala predsa obavy. So strachom pozorovala
ostatných cestujúcich. Jedni začali hlasnejšie rozprávať, druhí sa neprirodzene usmievali, iní si sadli, opreli sa a sedeli so zatvorenými očami. „Len
taká malá je moja viera? Nestačí ani na toto zlé počasie?“ Spomenula si
na búrku na Genezaretskom jazere. Pán Ježiš povedal učeníkom: „Kde je
vaša viera?“ „Kde je moja viera, že aj v trasúcom sa lietadle som v Božej
ruke? Pane, odpusť mi moju neveru. Odpusť mi strach, aj to, že Ti tak
málo dôverujem. Prosím, daruj mi vieru, ktorá obstojí aj v skúškach.“
G. W.

Články, prosíme, zasílejte v řádkování 1,5, s použitím písma Times New
Roman, velikosti 12. Texty nijak neupravujte, pište plynule bez odklepávání „entrem“ na konci řádků. Dokumenty prosím posílejte ve formátu
doc, ne jako docx. Texty na inzerci 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 a pod. 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)! 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.
Těšíme se na vaše příspěvky!
Materiály nám můžete zasílat i dříve, zařadíme je dle tématu. Děkujeme.

Témata příštích vydání:
Číslo 9/ 2015 - Včera, dnes, zajtra (čas, večnosť) Uzávěrka: 10. 9. 2015
Číslo 10/ 2015 - Počúvajte pozemšťania
Uzávěrka: 10. 10. 2015
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Fotokurz s Bibliou

Programová automatika

Seriálom zameraným na odborné poradenstvo v oblasti
fotografovania s následnou biblickou aplikáciou a fotosúťažou
vyhlásenou v čísle 1/2015 sprevádza Vladimír Malý

Každý digitálny aparát je vybavený plnoautomatickým programom – zelenou vlnou
a majú ich aj amatérske zrkadlovky.
Je to program, v ktorom aparát sám nastavuje
všetky parametre pre expozíciu a my môžeme
ovládať len minimum funkcií. Napr.
veľkosť rozlíšenia
(fotokurz3). Lepšie
vybavené kompakty a zrkadlovky
ponúkajú
P ( program).
Pri tomto programe aparát nastavuje sám podľa
svetelných podmienok aj svetelné
parametre CLONU
A ČAS. Rozdiel je v tom že v tomto móde
už môžeme meniť rôzne hodnoty: ISO,
KOREKCIE, DRUH MERANIA, REŽIM
SNÍMANIA a ďalšie.
Tieto programy, a najmä plná automatika,
sú koncipované pre tých užívateľov, ktorí
radi fotia a expozíciu zveria fotoaparátu.
Postačí im, že na fotke je zobrazené, čo
chceli, a nepotrebujú sa zaoberať inými
parametrami, ktorými dávame fotografii
určitú výpovednú hodnotu - cielený zámer
(čo všetko bude na fotografii ostré, alebo
ako bude zachytený pohyb).
U lacnejších fotoaparátov a telefónov, ktoré
majú len programovú automatiku, je kreativita značne obmedzená. Tu sú vo výhode
majitelia zrkadloviek.
ISO – citlivosť
Tento parameter udáva citlivosť snímača na
svetlo. Ak je ISO vyššie, tak môžeme fotiť aj
pri nižšej hladine osvetlenia.
Stredná a staršia generácia si určite pamätá,
že pri fotografovaní na film sme častokrát
museli meniť film v aparáte, aj keď nebol
dofotený, lebo sme ho potrebovali vymeniť
za citlivejší.
To, že pri digitálnom fotoaparáte môžeme
meniť citlivosť pri každej snímke podľa
potreby, je azda jednou z najväčších výhod
digitálnej techniky. Keď pri fotografovaní
zistíme, že scenéria nie je dostatočne osvetlená a hrozí nebezpečenstvo, že fotografia
bude roztrasená, je tu rýchle riešenie:
JEDNODUCHO ,,POVIEME“ APARÁTU,
ŽE POTREBUJEME VIACEJ SVETLA –
TO ZNAMENÁ , ŽE ZVÝŠIME HODNOTU ISO.
Pokiaľ je nastavený aparát na ISO AUTO, je
nevýhodou, keď sám vyhodnotí, že je málo
svetla, a automaticky zvýši citlivosť, pričom
často na zbytočne vysokú hodnotu. Má to
však jeden háčik. Pri vysokých hodnotách
ISO je zvýšený šum na fotografii, najmä
v tmavých partiách obrazu. Tieto nepekné
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farebné škvrny sa často nesprávne hodnotia
ako zrno na fotografii – ako to bolo pri
filmoch. V skutočnosti je to len zostatkový
elektrický náboj, ktorý pri vyšších hodnotách
ISO zostáva v bunkách snímača citlivých na
svetlo. Konštruktéri aparátov sa usilujú tento
nedostatok vyriešiť a dosiahli v tom už veľké
pokroky. Novšie aparáty, a hlavne zrkadlovky,
zvládajú bez problémov vysoké hodnoty ISO,
bez výraznej zmeny v kvalite obrazu.
My však chceme robiť kvalitné fotografie, preto
ak nám to nastavenie aparátu umožní VYPNEME ISO AUTO.

a podľa potreby použijeme statív, resp. nejakú
pevnú podporu, aby sme zabránili roztraseniu
snímky. Naša námaha bude odmenená krásnou fotografiou.

Na zapamätanie: Najkrajšie fotografie vznikajú pri najnižšej hodnote ISO – 50, 100, 200!
RADA: Ak budeme fotografovať krajinku
či iný statický objekt, zvolíme najnižšie ISO
TIP: Pri fotografovaní v miestnosti používame blesk, lebo osvetlenie zvyčajne nie je
dostatočné na fotografovanie bez blesku.
Vstavaný blesk pri nízkom ISO dosvieti len
na malú vzdialenosť.
Zvyšovaním citlivosti sa síce zvyšuje aj
dosah blesku, ale pamätáme si, že správne
je osvetlený len hlavný objekt, na ktorý sme
zaostrili.
Všetko, čo je ďalej v priestore, je menej
osvetlené, a ak sme použili vyššie ISO, je
tam viditeľný šum.
(Fotografovaniu s bleskom sa budeme venovať
v samostatnej kapitole).
ZAMYSLENIE
Tak ako je citlivosť súčasťou vzniku fotografie, takisto sa s ňou stretávame v našich
životoch a dokonca v rôznych formách.
Telo každého človeka je citlivé viac či menej
na rôzne podnety. Niekto je citlivejší na
zimu, iný na teplo. Cítime bolesť pri poraneniach a nemáme veľmi možnosť túto
citlivosť meniť, skôr sa ju snažíme zvládať.
Denne pri ceste do práce pozorujem, akú
nízku citlivosť majú vodiči na dodržiavanie
dopravných predpisov (prekračovanie rýchlosti, nepoužívanie smeroviek ap.).
Hovorili sme si, že pre kvalitnú fotografiu je
dobrá nízka citlivosť.
Všetci ľudia máme niečo spoločné: sme vysoko citliví na seba, keď nás niekto kritizuje,
napomína či trestá.
Ako si niekto dovoľuje zasahovať do môjho
života? Naša citlivosť na seba je automaticky nastavená na vysokú hodnotu.
Pre kresťana je užitočná nízka citlivosť na
seba, ale potrebujeme vysokú citlivosť na
Božie Slovo a Ducha Svätého.
Táto vysoká citlivosť na Božie vedenie nás
chráni pred hriechom a malo by sa to prejavovať v každodennom živote pri našom
konaní v rodine, v práci, v zbore a aj za
volantom.

Nielen pre učiteľov
Inšpirácie pre učiteľov besiedok i rodičov

Nepál potrebuje
stále pomoc

Od ničivého zemetrasenia v Nepále prešlo
niekoľko mesiacov. Ľudia, ktorí prežili prvú
katastrofu, sa ani nestihli spamätať a už
krajinu zasiahli ďalšie otrasy pôdy. Následkom
sú tisíce obetí, zranených, státisíce zničených
a poškodených budov, zdevastované cesty.
Záchranárske tímy z celého sveta pomáhajú
odstraňovať následky živelnej pohromy.
Humanitárna pomoc v Nepále, do ktorej sme
sa ako Nadácia Integra zapojili, pomáha núdznym ľuďom zmierniť ich utrpenie.
Tím našej partnerskej humanitárnej organizácie
Medair v súčasnosti pôsobí v Nepále v oblasti
Sindhupalchowk. Rozdelil základné balíčky
humanitárnej pomoci, buduje pre obete zemetrasenia hygienické zariadenia vrátane prívodu
pitnej vody.
V teréne sa pracovníci stretávajú s rôznymi
príbehmi ľudí, ktorí katastrofu prežili. Patrí medzi
nich aj Prabhat, otec rodiny a pracovník v oblasti
IT. „Bývali sme v dome na najvyššom poschodí
Boli sme dnu, keď sa zem začala triasť. Zo strechy na nás padali tehly, cítil som bolesť v nohe
aj ramene. Schmatol som svoju päťročnú dcéru
a manželku a bežali sme dolu schodmi. Vtedy
sa však zrútila strecha a zatarasila dvere vedúce
von. Bál som sa. Napriek zranenej nohe som do

Zopár dobrých rád...

(Z knihy S. Dohertyho Pokojná plavba spracovala M. Kešjarová)
Okamžité reakcie
Tvoj charakter sa najviac prejaví v okamžitých reakciách. Zvyčajne si najskôr premyslíš to, čo
ideš urobiť, avšak tvoje bezprostredné reakcie nasledujú hneď po slovách alebo skutkoch iných.
Okamžité reakcie sú dobrým zrkadlom tvojho charakteru a tvojho srdca. Čo z teba vychádza, to
si TY. Keď sa hrnček prevráti, vyleje sa z neho obsah.
• Keď sa dieťa hrá so svojimi hračkami, môže vyzerať veľmi milo, ale v okamihu, ako sa objaví
iné dieťa a zoberie mu obľúbenú hračku – ihneď reaguje.
• Zdá sa, že šofér je veselý a uvoľnený, no keď znenazdajky do neho vrazí iný šofér – ihneď
reaguje.
• Kresťan má v spoločenstve dobrý vzťah so svojím spolupracovníkom, no keď zistí, že má
opačný názor na vec ako on – ihneď reaguje rýchlo a bez rozmýšľania.
Bezprostredné reakcie odhaľujú náš skutočný charakter.
Postoj ku kritike
Keď ťa niekto kritizuje, alebo ti odporuje, riaď sa týmito šiestimi krokmi:
• Skúmaj sám seba, či sa kritika skutočne zakladá na pravde, alebo nie.
Ktosi povedal: „Ak ťa niekto nazve somárom, ignoruj ho. Ak ťa dvaja nazvú somárom, skontroluj
odtlačky kopyta. Ak ťa traja nazvú somárom, zaobstaraj si sedlo.“
• Buď ticho – a nereaguj okamžite na to, čo ti povedali. Najdôležitejšie je neuraziť sa.
• Odovzdaj celú záležitosť do Božích rúk.
• Nedvíhaj prst na vlastnú obranu – iba ak si presvedčený, že to Boh nedokáže vybaviť… Čakaj
na Božie riešenie a čakaj aj sám na seba. Ty nie si nemenný; neustále sa premieňaš, rastieš, napreduješ a učíš sa. Ak nevieš odpovedať na nejaký problém vo vzťahoch, odovzdaj to Pánovi a čakaj.
• Modli sa za svojich kritikov.
• Pokračuj vo svojej práci. Nech sa Boh postará o tvojich kritikov.
Ak je tvoje srdce v poriadku, kritici ťa nemôžu naďalej nenávidieť a pritom mať neporušený vzťah
s Bohom. Keď konáš Božiu vôľu, buď odvážny! Ten, kto je dnes proti tebe, môže byť zajtra s tebou!
Recept pre pracovníkov s deťmi
Prísady:
4 šálky zdravých biblických doktrín / 2 šálky lásky / 1 šálka úprimnosti / 1 šálka ochoty
3 lyžice porozumenia / 3 lyžice priateľstva / 3 lyžice rozhodnosti / 2 šálky smiechu
Zmiešaj zdravé doktríny a lásku spolu s úprimnosťou. Primiešaj ochotu a porozumenie; a potom
pridaj priateľstvo. Všetko poriadne premiešaj s rozhodnosťou. Cesto nechaj rásť, kým nedosiahne
cieľ. Na záver pripravenú masu postriekaj smiechom. Upeč a servíruj v štedrých porciách ešte
horúce.
nich z celej sily kopal, až kým sa nám nepodarilo
dostať sa von. Moja žena a dcérka plakali. Bol
som šťastný, že žijeme,“ hovorí Prabhat.
Prvé zemetrasenie zničilo polovicu ich domu,
druhé zdevastovalo zvyšok stavby. „Keď sa
začalo druhé zemetrasenie, bol som v našom
novom domove sám,“ spomína Prabhat. „Všetky
budovy okolo nás padali. Naša sa nepohla,
nemala ani trhliny. Keď sa mi zdalo, že je to
bezpečné, ušiel som z domu. Všade bol prach,
nemohol som dýchať. Všetky budovy, ktoré
vydržali prvé zemetrasenie, boli zničené. Je

to zázrak, že žijem. Mnohí z mojich priateľov
zomreli. Len v tejto ulici prišlo o život 42 ľudí,“
hovorí Prabhat. Konštatuje, že zažil už tri zemetrasenia, ale ani jedno nebolo také silné ako
toto. Nikdy by mu nenapadlo, že sa môže niečo
takéto stať. Podľa jeho slov sa ľudia boja opravovať a stavať domy. Obávajú sa, že v prípade
ďalšieho zemetrasenia by nemuseli mať toľko
šťastia, aby prežili.
Chautara je mesto, kde práce na obnovu stagnujú. Ľudia sa boja, že budovy sa môžu kedykoľvek zrútiť. V iných mestách v Nepále sa začali
odpratávať trosky, čistiť ulice, cesty, ale v Chautare nemôže prejsť cez mesto žiadne vozidlo.
Ovládol ho strach z ďalšej pohromy.
Nadácia Integra je členom medzinárodnej
Aliancie Integral, ktorá združuje kresťanské
humanitárne organizácie z celého sveta. Hoci
nemáme na mieste diania vlastné záchranárske
tímy, spolupracujeme s partnerskou organizáciou Medair, ktorá vyslala záchranárov na miesto
katastrofy.
Pomôcť obetiam nešťastia môžete aj vy. Svojím
príspevkom pomôžete zmierniť následky katastrofy.
Príspevky posielajte na číslo účtu:
IBAN SK36 1100 0000 0026 2103 0842/1100,
variabilný symbol 997, do poznámky napíšte
Nepal. Ďakujeme.
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„Což jste nevěděli, že musím být tam,
kde jde o věc mého Otce?“
(L 2, 49 b)
20

Za fotografie publikované v tomto čísle pekne ďakujeme. Ich autormi sú: M. Horáčková, J. Šindelář, Daniel Jelisejev.
www.christianphotos.net, Photo: © olly / Dollar Photo Club, © pownibe / Dollar Photo Club a archív redakcie.

