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Pojďme všichni ke zdroji!
Rozhovor
Duch svätý a napomínanie

„Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém,
ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“ (J 14, 26)

Letnice

Reportáž

Odpovědi na životní otázky
Ve dnech 19. – 21. 2. 2016 přijelo do tábora Word
of life u Černé Hory 70 mladých lidí z celé republiky,
aby zde studovali Bibli a společně hledali odpovědi
na životně důležité otázky.

Bratr kazatel Alois Boháček z Aše

Jsem vděčná Pánu za víkend v Černé Hoře s názvem „Zimní Víkend
Speciál 2016“ a všem bratrům a sestrám, kteří se na tomto víkendu
podíleli. Mohla jsem na nich vidět jejich otevřenost Pánu.
Byl to krásně strávený čas s Bohem, který nám všem dal plno sil
a pohlazení. Prožívali jsme spolu velké požehnání.
Kázal bratr kazatel Alois Boháček z Aše a celý víkend ukazoval na
Toho, kdo nám může dát skrze své slovo ty nejlepší odpovědi na
naše otázky.
Věnovali jsme se čtyřem hlavním tématům:
1. Já a moje identita – Kdo jsme? Čím se
prokážeme jako křesťané? Opravdu jsem
tím, kdo jsem a komu patřím? Co je to
vlastně křesťanská identita? Jsem tím, za
koho se vydávám?
2. Já a moje pověst – Já a můj duchovní
trestní rejstřík. Chybí-li nám dobrá pověst,
připravujeme se o velká Boží požehnání.
Příklad jsme našli v listu Timoteovi.
3. Já a Boží vůle s mým životem
- Poslušnost, čistota života.
Manželství – miluj Ježíše. Není
moudré brát si člověka, který nemiluje Boha, nemá obmyty hříchy,
nepatří Kristu. To je velký problém.
4. Já a moje služba pro Pána –
Služme svému Bohu tam, kam nás
postavil, ve své rodině. Jsme zde
proto, abychom sloužili Bohu.
V knize Daniel jsme našli příklad
čtyř mladých lidí, kteří zůstali věrní
Bohu i v těžkých podmínkách
v době zajetí.
Připomněli jsme si, jak je dobrá
poslušnost Bohu na každý den a přijali jsme slovo:
„Nepřizpůsobuj se tomuto světu, buď pevný ve víře. Přijal jsi Ježíše
Krista? Konej Boží vůli. Má ze mě Pán radost? Pokud ne, je potřebný zásah. Proměňujte se obnovou své mysli. To bude vaše nejlepší
bohoslužba.“
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Uvědomili jsme si, co je důležité pro náš
život:
- Bůh je živý
- Služte v nakažlivé bázni
- Bázeň před Bohem
- Nezapomeň na to, komu sloužíš
- Nechovej se k Bohu jako rovný k rovnému
- Nevyjadřuj se o Něm jako o kamarádovi
- On je svatý
- Zůstaň v bázni Boží
Věřím, že Pán nám dá duchovní rodinu
a tam nám nebeský Otec udělí své požehnání!
Denisa Oujezská, BJB Brno
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Pán Ježiš veľmi dobre vedel, aké ťažké to bude pre
jeho učeníkov, keď odtiaľto odíde k svojmu nebeskému Otcovi. V tom čase im dal úžasné zasľúbenia.
Najprv ich povzbudil: „Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa!“ (J 14,1) Satan
by nás chcel veľmi rýchlo pripraviť o túto vieru, aby
si potom mohol s nami robiť, čo sa mu zachce. Už
by sme patrili jemu. A stratili by sme aj budúcnosť,
ktorú zasľúbil svojim verným Pán Ježiš (J 14, 2 – 4).
Viera v živého a mocného Boha je v živote človeka
mimoriadne dôležitá. Keď človek verí, úplne ináč
prechádza ťažkými skúškami, ktoré prídu do jeho
života. A tie určite prídu. Ale Pán Ježiš zasľúbil svojim učeníkom, že na to nebudú sami. Zasľúbil im
pomoc a posilu v Duchu Svätom. Ale zároveň od
svojich učeníkov aj niečo požaduje: „Ak ma milujete,
zachovávajte moje prikázanie“ (J 14, 15). Myslí tým
Stanislav Baláž
prikázanie lásky. „Podľa toho poznajú všetci, že ste
moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať“(J 13,
35). Následne hovorí: „A ja budem prosiť Otca, a dá
vám iného Radcu, aby bol s vami naveky, Ducha
pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho
nevidí ani nezná. Vy Ho znáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás.“ A potom znie to potešujúce: „Neopustím vás ako siroty, prídem k vám“ (J 14, 18). My nie sme siroty, ale sme deti živého
a mocného Boha, ktorý je stále s nami. On je tu stále prítomný.
Pán Ježiš tesne pred svojím odchodom do neba povedal svojim učeníkom, aj tým, ktorými
zmietali pochybnosti: „Daná mi je všetka moc na nebi a na zemi...“ Potom hovoril o zvláštnom

Náš Pán je tu stále prítomný
poslaní a úlohe pre učeníkov a aj o tom, že na to nebudú sami: „... Ajhľa, ja som s vami po
všetky dni, až do konca sveta. Amen“ (Mt 28, 16 – 20). Nezabúdame na to niekedy, že On
je tu stále s nami? Je prítomný v Duchu Svätom. Keď to Ježiš hovoril, Jeho učeníci tomu ešte
nerozumeli. Nevedeli, ako sa to stane. Vôbec si to nevedeli predstaviť. No očakávalo sa od nich,
aby plne dôverovali Pánu Ježišovi, a to vo všetkom. Aj pokiaľ ide o Ducha Svätého. Neskôr im
to Pán Ježiš znova pripomenul, keď si čítame v knihe Skutkov: „Keď boli spolu, prikázal im, aby
neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie Otcovo...“ (Sk 1, 4). V podstate mali žiť
v očakávaní naplnenia Božích zasľúbení. A to je aj naša úloha v tomto čase, aby sme žili v očakávaní naplnenia Božích zasľúbení, čo sa týka druhého príchodu Pána Ježiša.
Apoštol Peter vydáva takéto svedectvo:
„Nemešká Pán so zasľúbením, ako sa niektorí
nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo
nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci
dali na pokánie“ (2Pt 3, 9). Má nám záležať
na ľuďoch okolo nás a máme im svedčiť
o Pánu Ježišovi, že záchrana je jedine v Ňom
a v nikom inom. Stále je veľa tých, ktorí to
potrebujú počuť a nielen počuť, ale aj zažiť.
Potrebujú spoznať, že On je živý a mocný Boh a že je tu stále prítomný. On žije v nás. Ľudia
potrebujú vidieť na našich životoch, že On žije!
O čom svedčia naše životy? Aký je náš Pán? Vidia ľudia na nás, že náš Pán žije, že žije v nás?
Alebo žijeme len sami pre seba a nie sme iní, ako sú ostatní ľudia tohto sveta? Sme ako pohania,
ktorí sa zaujímajú len o to, aby mali čo jesť a čo piť, čo si obliecť (Mt 6, 32)? Dnes sa tie záujmy
možno ešte viac rozšírili. Nechceme, aby niečo z toho chýbalo nám a našim rodinám. Možno
sa niekedy snažíme aj o to, aby sme ako cirkev držali krok s dobou, aby sme boli moderní a reagovali na potreby ľudí, aby sme boli pre nich príťažliví. Nenahrádzame tým snažením to, že
nežijeme s Pánom, že On nežije v nás?
Apoštol Pavol obetoval celý svoj život službe Bohu. V podstate mohol byť spokojný sám so sebou – čo všetko urobil pre Pána. Jeho vyznaním je: „Spolu s Kristom som ukrižovaný, a nežijem
už ja, ale žije vo mne Kristus“ (G 2, 20), a všetkých nás vyzýva: „aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale
Tomu, kto za nich umrel a z mŕtvych vstal“ (2K 5, 15).
Zoslanie Ducha Svätého je jedinečná a vskutku výnimočná udalosť v celých dejinách Božieho
ľudu. Aj vďaka tomu náš Pán a Boh je tu stále prítomný. On žije v nás. Takto sa mohlo naplniť
aj Božie zasľúbenie dané skrze proroka Jeremiáša: „Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem
im ho do srdca, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Potom už nikto nebude viac
poučovať blížneho ani svojho brata: Poznajte Hospodina! Lebo všetci ma budú poznať...“ (Jer
31, 33 – 34). Toto Božie zasľúbenie sa týka doby Novej zmluvy. Doby, v ktorej práve žijeme.
A práve do tejto doby znie volanie Ducha Svätého: „Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte
si srdcia...“ (Žd 3, 7). Buďme citliví a vnímaví na Boží hlas – na to, čo nám chce Pán Boh povedať
do našich životov a pre túto dobu. A myslime na to, že On je tu stále prítomný. Amen!

„...ale žije vo mne
Kristus“ (Ga 2, 20)
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Téma

Pojďme všichni ke zdroji!
Letnice jsou svátkem, který nám připomíná vděčnost za Ducha svatého.
Jsme za něj dost vděčni? Uvědomujeme si, co Bůh Otec pro nás
o Letnicích udělal? Co by se stalo, kdyby Letnice neexistovaly? Co by
se stalo, kdyby po svém odchodu do nebe nám Kristus neposlal Ducha
svatého? Podle listu Římanům 8 můžeme odpovědět, že pak bychom
byli pouze tělesní a žádný duchovní život bychom nemohli prožívat.
Žili bychom jen z vlastních sil, vůle a sobectví. Bible jde tak daleko a říká,
že bez Ducha svatého nepatříme Bohu (Ř 8, 9), že jsme otroci a ne děti,
že propadáme strachu a spějeme ke smrti.
Když Ježíš oznámil svým učedníkům, že od
nich odchází, propadli panice. Proto jim
řekl: „Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle
Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a
připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“ (Jan
14, 26) Potřebujeme si uvědomit přítomnost
Ducha svatého, který žije v nás, a budovat
s ním vztah modlitbou a zakořeněním v Bibli. Výsledkem tohoto vztahu je poslušnost
vůči Bohu.
Kdo je Duch svatý?
On není nějaké „to“ nebo nějaká „věc“; není
ani „energie“ či nějaká kosmická moc. Není
to ani éterický (nadzemský) duch, který je
mimo náš dosah. Duch svatý je Kristův zástupce. Je jednou z osob Boží trojice. On je
darem nebeského Otce. (Lk 11, 13) Je učitelem, který nás naučí to, co neumíme,
a připomene nám věci, které tak snadno zapomínáme. Je vůdcem, který nás vede, neboť
je průvodcem na naší životní pouti na zemi.
Nejdůležitější ale je, že dá pokoj tvé mysli a
srdci, bez ohledu na to, co tě v životě potká.
Proto nemusíme žít v beznaději, závislé na
okolnostech, neboť „Duch dosvědčuje našemu
duchu, že jsme Boží děti.“ (Ř 8, 16)
Odcházející učitel může žákům představit
svého nástupce. Stejně nám Ježíš představuje Ducha svatého. A jakou zvučnou podporu
mu dává! Nazývá jej svým „Zástupcem“.
Duch svatý, který je v tobě, přichází v Kristově jménu se stejnou autoritou a stejnou
mocí. Je povzbudivé to vědět, když vstupuješ
do nového období života, v němž tolik věcí
bude fungovat jinak.
Kristus řekl: „Prospěje vám, abych odešel.
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Boží bydlí, chce v nás působit to, co se líbí
Bohu. Chce naplnit Boží plán a Jeho vůli.
Proto Mu jsme vděční za desatero činností,
které koná v našem životě. Duch svatý je
Ten, kdo obviňuje lidi z hříchu a způsobuje
znovuzrození (J 3), pracuje v nás, vychovává
nás do podoby Kristova charakteru, vzdělává
nás Božími pravdami, vede nás k přijímání
dobrých rozhodnutí, posvěcuje nás, přimlouvá se za nás, uděluje nám své dary ke službě
a budování Kristova těla, zmocňuje nás k
tomu, abychom byli Kristovými svědky, vede
k uctívání Boha.
Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde“ (Jan
(J 4, 23-24, J 16, 7-15, Ř 8, 1 K 12, Sk 1, 8)
16, 7). Různé překlady tohoto verše dávají
Duch svatý v nás působí spolu s Božím
Duchu svatému různé názvy, jako např.:
slovem a Kristovým charakterem skrze své
„Utěšitel, Přítel, Pomocník, Obhájce, Zastánovoce. (Gal 5, 16-26) Bez Ducha svatého
ce a Ten, kdo posiluje. V řeckém originálu je
bychom nemohli naplnit dlouhodobě, s
Duch svatý nazýván „paraklétos“; toto slovo
láskou a věrností Boží standardy a přikázání,
je složené ze dvou částí: „para“, což znameani žít křesťanský vítězný život. Za toto vše
ná „po boku“ a „klétos“, což je „ten, kdo je
jsme Mu vděčni. Ale to neznamená, že Duch
ti přidělen“.
svatý dělá všechno a my se jen vezeme. On
Duch svatý ti byl přidělen, aby šel po tvém
nemůže dělat „všechno“ za nás. My jsme
boku. On je ztělesněním Pána Ježíše v tobě.
stále jako křesťané
Pán chtěl, aby
zodpovědní dělat
učedníci i my
tu svou část práce
Máme být vděčni za Letnice,
věděli: „Nikdy
- zvláště pravidelně
nebudeme čelit
protože nám připomínají Jeho
číst Bibli a modlit se,
budoucnosti bez
pravidelně
příchod a Jeho přebývání v nás. pobývat
Jeho pomoci.“
ve společenství církDuch svatý je Bůh v nás.
Ať naše cesta vede
ve a svědčit o Kristu.
kamkoliv, On je
Duch svatý respekNaše tělo je Jeho chrámem.
nám po boku. Jde
tuje naši vůli. Ne(1 K 6, 12–20)
s námi a po zbytek
rozhoduje za nás, a
křesťanského živonebude nás do ničeta bude zdrojem všeho, co budeme od Boha
ho nutit. On je Duch svobody, proto ani nás
potřebovat, abychom jej milovali, poslouchanebere do „svého zajetí“. Duch svatý je dar
li a žili k Jeho slávě.
a zároveň je Dárce, který nám dává všechno,
„Budeme-li si Ducha svatého představovat
co potřebujeme, aby Kristus byl oslaven v
jako nějakou tajemnou moc, pak se naše
našem životě (J 16, 14). K tomu je zapotřebí,
myšlenky budou ubírat tímto směrem: „Jak
aby Jeho ovoce v našem životě dozrálo.
mohu mít více Ducha svatého?“ Budeme-li
Poselství Letnic: Nebuď křesťanem na baale myslet na Ducha svatého jako na osobu,
terky! Napoj se na zdroj!
budeme se ptát: „Jak může Duch svatý mít
Duch svatý je ten, kdo koná změny v církvi
víc mě?“ (James M. Boice)
a v životě věřícího. Církev bez Letnic je jako
Za co mu máme být vděční?
člun bez větru. Plachtami jsou naše srdce,
Máme být vděčni za Letnice, protože nám
a když je Duch naplní, pak máme touhu ve
připomínají Jeho příchod a Jeho přebývání
všem činit Jeho vůli. Už máme směr a cíl této
v nás. Duch svatý je Bůh v nás. Naše tělo je
plavby. Nemusíme z vlastních sil veslovat,
Jeho chrámem. (1 K 6,
vítr (Duch Boží - ruach) naplní naše plachty
12-20) Duch svatý nám
(naše srdce) a náš člun (náš život) pluje kubyl dán proto, aby Bůh
předu bez veslování.
skrze nás naplnil své
Duch svatý v našem životě je, jako když
záměry, které se týkají
máme před sebou velkou travnatou louku,
spasení, misie, služby,
kterou máme pokosit. Ruční sekání kosou je
duchovního růstu, uctínamáhavá práce z vlastních sil, která nás unavání a oslavení Krista
vuje a časem demotivuje. Duch svatý a Jeho
v našem životě. Duch
pomoc je, jako když použijeme motorový
svatý nás motivuje k
stroj, který tu louku poseká. To je úplně jiný
poslušnosti vůči Bohu a
život (2 K 5, 17). Křesťan bez plnosti Ducha
působí celkově k našemu
svatého funguje jenom „na baterky“. Jednou
prospěchu a rozvoji po
mu dojde síla, energie a šťáva a nemůže jít
všech stránkách.
dál. Nemůžeme pak dávat, milovat a sloužit.
A protože v nás Duch
Baterie se postupně vybijí, a to se odrazí na

Duch Svätý...

vlastnostech našeho charakteru. „Vyšťaví“
nás totálně a v důsledku si stěžujeme, jak
těžké to všechno je.
Duch svatý pro křesťana je jako napojení se
na elektrickou síť, která je stabilní, dostatečná
a kvalitní. Proto si musíme položit otázku:
jsem „křesťanem na baterky“ nebo jsem
napojen na zdroj života, moci a síly? Sloužím
stále jenom z vlastních sil? Miluji druhé stále
jenom z vlastních sil? Pokud ano, špatná
zpráva je, že nám jednou dojde šťáva. Dojde
nám trpělivost, motivace a chuť někomu neustále odpouštět, někoho neustále tolerovat
a v podstatě stále ze sebe dávat. Naše auto
se zastaví, protože nemá už benzin.
A výsledek? Slyšíme kolem sebe:
„Já už v tom vztahu nevydržím! Já v tom
sboru nemůžu být! Já nedokážu odpustit,
pokořit se, nedokážu udělat to či on.“
Proč? Protože vše směřuji na „já“, na „svoje“
schopnosti, umění a zdroje, a ty jsou žel
omezené. Opakem Ducha svatého je naše
sobectví. „A když žijeme podle své vůle, spějeme k smrti“(Ř 8, 6, 12, 13). Naše láska, trpělivost a laskavost je omezená. Proto lidé končí, rozvádějí se, pálí za sebou mosty a dělají
nepochopitelné věci ve vztazích, v rodině
i v církvi, protože jim došla síla. Baterky se
vybily! Tito lidé Letnice neprožili a asi ani neznají. Oni totiž nevědí, že Pán to takto nikdy
nemyslel. Nechtěl, abychom žili své křesťanské životy jen ze svých sil. To ani nejde! Boží
standardy jsou tak vysoké, že dlouhodobě
a věrně na to ani naše silná vůle, motivace
a ambice nestačí. Potřebujeme průvodce,
motivátora, vůdce, povzbuzovatele, mentora
a partnera v podobě Božího ducha, abychom dokázali žít zbožný život.
Dobrá zpráva je, že nemusíme svůj křesťanský život žít na baterky vlastních sil. Je tady
Duch Boží, který chce konat změny v našem
životě. Proto Pavel napsal: „Ti, kdo žijí jen
z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu.“ (Ř 8, 8)
Chvála buď Bohu, že nejsme závislí jenom na
svých vlastních zdrojích, poznání, silách
a schopnostech. Když máme Jeho plnost ve
svém životě, jsme napojení na Boží zdroje.
Když naše láska, trpělivost a věrnost narazí
na lidské meze, Duch svatý nám umožní jít
dál a prokazovat Jeho lásku (agapé), Jeho
trvající radost a pokoj odolává nejrůznějším
okolnostem. Potom na stromě našeho života poroste a bude dozrávat ovoce Ducha
svatého. A my poznáme, že když už všichni
končí, my z Boží milosti můžeme jít dál, když
všichni už jsou nevěrní, my zůstaneme věrní,
atd. Díky plnosti Ducha svatého budeme
zažívat tyto dobré vlastnosti a ovoce Ducha
(1 K 13, 4-7) do mnohem větší hloubky
a velikosti. Požehnání z Letnic je nekonečné,
protože Boží zdroje jsou věčné!
Pojďme všichni ke zdroji!
Nick Lica, kazatel, BJB Karlovy Vary

Duch Svätý a napomínanie
Duchovnú službu napomínania si často
zjednodušujeme. Pristupujeme k nej z
opačného konca. Evanjelium hovorí, že
je to služba dobrých sŕdc. Dobré srdcia
nemáme a získať také srdce, to nás svojím
spôsobom pribrzďuje i zaťažuje. Keď sme
nahnevaní, dokážeme pohotovo vytknúť
iným ich nedostatky. Ak nás niekto vytočí,
výčitku dostane aj s prídavkami zlého srdca.
Apoštol Pavel má mnoho skúseností a vycibrený cit pre napomínanie. Overené skúsenosti chce odovzdať aj zborom. Apoštolovi veľmi záležalo na službe napomínania,
tak sa k nej vyjadrí dôsledne a neústupčivo:
„Aj ja som presvedčený o vás, bratia moji, že
aj vy ste plní dobrotivosti, naplnení každou
známosťou a schopní aj napomínať sa navzájom“ (R 15, 14).
Prečo Biblia kladie taký dôraz na dobrotu,
ba zdôrazňuje to aj znovuzrodeným ľuďom, ktorí tiež často nedokážu byť k sebe
dobrí? Prečo nás Písmo vedie k trpezlivosti,
zhovievavosti a krotkosti? Sú tieto a ďalšie
duchovné hodnoty naozaj také dôležité
pri formovaní a budovaní duchovnej stavby
zborového spoločenstva? Uverili sme, že
áno! Napomínanie je svätá služba.
Aj zbory ju dnes k svojmu rastu a duchovnému napredovaniu nevyhnutne potrebujú.
Lenže byť plný dobrotivosti, to sa zdá
byť už trochu zložitejšie. Nemáme dobra
nazvyš, ani v pohotovosti. Evanjelium nás
síce stále vyzýva k dobrým činom, dobrým
rozhodnutiam, dobrotivému prístupu.
Ale čo ak naporúdzi nie je dobro, niet ho
okolo nás, ani v nás; ani zhovievavosť, ani
srdečná sústrasť milosrdná? To bývajú často
patové chvíle. Vieme však o rezervách a zásobárni dobra na dostupnom mieste.
Náš Pán nám ho rád dá. Má hojnosť milosrdenstva, prívetivosti aj dobroprajnosti.
Obnova Svätým Duchom je dostupná
každému Božiemu dieťaťu: „Nie pre skutky
spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa
svojho milosrdenstva (a to) kúpeľom znovuzrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého“
(Tit 3, 5). K tomu, aby dvaja rozdielne

obdarovaní ľudia mohli rásť a spolu napredovať, potrebujú načerpať z bohatstva
Božieho dobrodenia. Nie všetky naše postoje a riešenia sú také správne, ako ich
prezentujeme. Niektoré môžu byť dokonca
zlé, úplne proti zdravému rozumu. A čo je
najhoršie, proti Božej vôli. A to je chvíľa,
keď máme v zbore vytvorené miesto pre
konflikt. Skôr ako sa nazdáme, spôsobujeme si zranenia a rôzne bolesti.
Dokážeme v podobných krízových okamihoch zastaviť ľudské zlo? Rozhodneme sa
pre obnovu srdca: Na viacerých miestach
v epištolách sme napomínaní: „... aby nikomu nezlorečili, neboli hašteriví, ale prívetiví,
dokazujúc všemožnú miernosť všetkým
ľuďom.“
Denne sme stavaní pred výzvu, aby sme si
vzájomne odovzdávali dobro. Ale často
zisťujeme, že v konkrétnych situáciách
dobro vo svojich srdciach nenachádzame.
Snažíme sa potom aspoň o korektné vzťahy, ale Božie slovo nás vedie hlbšie ku koreňom a podstate. Chce, aby naše srdcia boli
obnovované mocou zhora, v moci Ducha
Svätého. Túto veľkorysú ponuku nevyužívame. Chceme sami zmajstrovať dielo,
na ktoré nemáme predpoklady. Pán Ježiš
nás však najskôr pošle na kolená, aby sme
v pokornej prosbe, pravdivo a v úprimnej
ľútosti prežili, že s naším zlom si vie poradiť
jedine On.
V prosbe „zbav nás zlého“ sa to udeje.
A súčasne z moci Svätého Ducha pokračuje
v nás obnova srdca. V bežných, často zlom
vyprovokovaných okolnostiach nesmieme
podceniť modlitbu, lebo aj maličkým zlom
je ohrozovaný náš duchovný rast. Ak prosíme „zbav nás zlého“ (presvedčivá modlitba
v zmysle slov Pána Ježiša: Kto z vás bude
mať priateľa a pôjde k nemu o polnoci...
Lk 11, 5), otvorili sme dvere k bohatstvu
požehnania. Aj maličkú zlobu vymieňame
za duchovné bohatstvo. Prosili sme za
oslobodenie od zloby a obnovou Svätého
Ducha v Božom čase sa stávame radostnými ľuďmi, ktorí pôsobia pokoj.
J. Stupka
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Téma

Božia moc
Každý, kto chce byť užitočným svedkom Pána Ježiša Krista, je od
tejto moci závislý.
Peniaze, moc a sláva vždy v tomto svete priťahovali najviac ľudí. I keď
skutočným Pánom života i smrti je Boh, ktorý má aj každú moc na
nebi i na zemi, nie je to až také jednoduché. Boh sa nám dáva poznávať trojakým spôsobom. Ako Stvoriteľ sa nám zjavuje v Božej múdrosti, ako Spasiteľ nám zjavuje Božiu lásku a ako Posvätiteľ nám zjavuje
Božiu oživujúcu moc. Letnice sú pamiatkou zostúpenia Božej moci
v osobe Svätého Ducha na našu zem. Pán Ježiš povedal učeníkom:
„Ja vám však hovorím pravdu: Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž
neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám
(Ján 16, 7). Podobne ako drahokam lepšie vynikne na tmavom pozadí,
aj Božiu moc môžeme lepšie vnímať na pozadí moci temnosti, ktorá
ovláda tento svet. Prejavuje sa napríklad nepokojom, zmätkom, nenávisťou, depresiou, strachom, vojnami, beznádejou, duchovnou smrťou
a podobne. Apoštol Pavol v Liste Efezanom 2, 1 – 2 píše: „Aj vy ste
boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch, v ktorých ste kedysi
žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemských mocností,
ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj
my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa
záľub tela a mysle a boli od prirodzenosti deťmi hnevu, tak, ako aj
ostatní.“ Niečo z toho som zakúsil už ako veriaci na vlastnom tele,
keď sme sa ako mladomanželia nasťahovali do prideleného nájomného bytu. Raz nadránom som pocítil, akoby sa posteľ podo mnou začala vlniť. Chcel som vstať, ale nemohol som sa ani pohnúť. V duchu
som začal volať Pána Ježiša o pomoc. Vtedy prišlo uvoľnenie a nikdy
viac som sa, vďaka Bohu, s ničím podobným nestretol.
Na druhej strane moc Svätého Ducha som prvýkrát v podobnej sile
zakúsil vo chvíli, keď som na kolenách spolu s bratom kazateľom
Jánom Kriškom vyznával Bohu svoje hriechy a prosil za odpustenie.

Do tej chvíle bol môj život ponorený do hlbokého smútku. Zrazu
sa všetko zmenilo a odchádzal som ako nový človek plný radosti,
akú som dovtedy nepoznal. Po rokoch, keď som sa oženil a Boh nám
daroval dvoch zdravých synov, moja manželka vážne ochorela. Vtedy
bol naším kazateľom brat kazateľ Alexander Barkóci. Prišiel k nám
domov a spolu sme sa modlili za jej uzdravenie. Potom povedal, že
ak má ísť na operáciu, nech ide, a treba naďalej pokračovať v modlitbách. Lekár v nemocnici po vyšetrení povedal, že je to rakovina a že
sme prišli neskoro! Keď sme potom spolu s malými synmi po operácii
šli s obavami do nemocnice pozrieť mamičku, boli sme milo prekvapení tým, ako to všetko dopadlo. Vďaka Pánu Bohu za to, že sme
z Božej milosti mohli s manželkou svojich synov vychovať a že sme
ešte vždy spolu. Je to prejav veľkej Božej, lásky a moci. Pred rokmi
som dlhodobo trpel bolesťami chrbtice. Myslel som, že to bude
s pribúdajúcim vekom už iba horšie. Ale Pán Ježiš ma uzdravil, takže
už dlho vďaka Bohu nemám žiadne bolesti a môžem sa celkom dobre pohybovať. Za prejavy Božej moci však považujem aj zmeny mojej
povahy, zlých zvykov, aj takzvané „malé“ víťazstvá v každodennom
všednom živote. Verím, že je to Svätý Duch, ktorý ma učí vnímať ľudí
ako vzácne bytosti. Najväčšmi sa však táto Božia moc prejavuje v duchovnom znovuzrodení človeka a víťaznom pokračovaní jeho života
viery. Tieto a mnohé podobné väčšie i menšie skúsenosti sa vo svete
nedajú nájsť. Každý, kto chce byť užitočným svedkom Pána Ježiša
Krista, je závislý od tejto Božej moci. Moc bez záväzku voči Pánovi
a Jeho cirkvi je však v konečnom dôsledku zbytočná. Záväzok bez
moci zase neprináša ovocie. To, čo spája oba póly, je Božia múdrosť.
Na Letnice s príchodom Tešiteľa Svätého Ducha nám boli otvorené
nové široké obzory Božích tajomstiev života, pomoci, posily a potešenia.
Ľubomír Počai

Máš blížneho?
Ukončenie prenasledovania cirkvi po roku
1989 podnietilo kňazov v Košiciach k spolupráci. Vzniklo Ekumenické spoločenstvo.
Niekoľkokrát do roka mávame spoločné
zhromaždenia. Jedno z nich sme mali na
Veľký piatok, ako pašiový sprievod od chrámu ku chrámu každej cirkvi v centre mesta.
Pred chrámom účinkuje spevokol a krátkou
kázňou sa prihovorí kňaz danej cirkvi. Kazateľ našej cirkvi, Dalibor Smolník, sa prihovoril pri Immaculate, pretože modlitebňa je
od centra vzdialená.
Základ kázne bol text z evanjelia podľa
sv. Lukáša, kapitola 10, verše 25 až 37 –
rozhovor zbožného zákonníka s Pánom
Ježišom o základnej otázke viery. „Učiteľu,
čo mám učiniť, aby som dedične obdržal
večný život?“ Izrael, vyvolený národ, mal
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zverené Božie výroky o slávnej budúcnosti.
Pán Ježiš, ktorý bol v zákone doma, ho
mal v pozemskom živote uplatňovať do
poslednej bodky. Zákonník chcel od neho
počuť vyjadrenie, že keď sa budú pridŕžať
Hospodina svojho Boha, budú žiť. Váha
tejto otázky je veľká a dodnes aktuálna
pre každého z nás. Vyjadruje, v čom je
zmysel ľudského života. Kto nepovažuje
večný život za základ zmyslu života, svoj
život premárnil. Z plnosti Božej dobroty
všetci môžeme brať milosť za milosťou.
Pán neželie darov milosti. Skrze Mojžiša
bol daný zákon, ale milosť a pravda sa stali
skrze Ježiša Krista. Možno preto priamo
neodpovedá, ale rozvíja rozhovor: „Ty si
znalec zákona. Povedz, čo v ňom čítaš.“ Z
bohatého obsahu zákonník vystihol jadro
a dostal pochvalu, keď povedal: „Milovať
budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z
celej duše, z celej sily, z celej svojej mysle
a svojho blížneho ako samého seba.“ Pán
Ježiš potvrdil správnosť odpovede. „To čiň
a budeš žiť.“ Zákonník sa ospravedlňuje:
„Viem, čo znamená milovať, ale definíciu o
blížnom nepoznám.“ Nato Pán Ježiš povedal podobenstvo, ako idúceho do Jericha
prepadli lotri. Nechali ho pri ceste ležať
nahého a zraneného. Neskôr tou cestou šli
samostatne po sebe kňaz, levita, a nakoniec

samaritán. Kňaz nepomohol a aj levita obišiel muža druhou stranou. Samaritán mu
rany pomazal olejom, obviazal a na osliatku
ho zaviedol do hostinca. Zaplatil, aby sa o
neho postarali až do uzdravenia. Pán Ježiš
aj na druhú otázku odpovedal otázkou:
„Ktorý z tých troch, zdá sa ti, bol ranenému
blížny?“ Zákonník odpovedal: „Ten, ktorý
učinil milosrdenstvo.“ „Choď a čiň na ceste
spásy podobne.“
Posolstvo Veľkého piatku je Božie milosrdenstvo. Pán Boh s Kristom sa nám stali
najbližšími blížnymi, lebo sme ohrození
hriechom. Láska Pána Ježiša dokáže zmäkčiť a premeniť ľudské srdce. Veriaci v Pána
života majú byť dobrovoľne blížnymi pre
ľudí v ohrození. Majú vedieť milovať Pána
svojho Boha, seba, aj ľudí okolo seba.
Michal Barger

Svátek matek

Láskyplné doteky
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nechte děti
přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť
takovým patří království Boží.“
Napomíná učedníky, když zakazovali matkám, aby k Němu přinášely své děti. Přivést
své dítě k Ježíši, aby se jej dotkl, touží každá
věřící matka a udělá pro to naprosto všechno. Přeje si, aby její dítě vytrvalo na cestě
k Bohu, nenechalo se „stáhnout“ různými
světskými lákadly a nakonec samo vědomě
odevzdalo svůj život do rukou Pána Ježíše
Krista, pokořilo se před Bohem, činilo pokání
a vyznalo svoji víru ve křtu. Je toho hodně, co
požadujeme od našich dětí, a není v lidských
silách to zvládnout.
Pro maminku je to velká starost, má obavy o
své děti. Matka bojuje za své děti, žehná jim,
učí je, ukazuje jim na Krista. Pokud se někdo
pokusil zvládnout to sám, brzy ztratil síly.
Pro dítě je požehnáním věřící maminka
Podíváme-li se do dějin na ty, kteří zvládli ve
svém životě velké Boží úkoly, dozvíme se,
že měli věřící maminku. Například Mojžíš,
Samuel nebo Jan Hus. Pamatuji se, jak nám
bratr kazatel před mnoha lety kladl na srdce,
abychom se modlili nejen za své děti, ale i za
jejich budoucí partnery a jejich děti. Také, že
je třeba odevzdávat do Božích rukou dospívající děti, modlit se za jejich ochranu od
různých extrémů, aby je Pán Ježíš přenesl v
pořádku až do dospělosti. Modlitba je cesta,
po níž se vydaly věřící matky v minulosti a
vydávají se s důvěrou i dnes.
Divíte se, proč o tom píši právě teď, na svátek matek? Nelze odloučit matky od dětí,
péči a starostlivost matek od dětských životů. Jako matka se modlím za všechny svoje
děti stále, i když už jsou dospělé a největším
svátkem by pro mě bylo, kdyby všechny
moje děti žily po celý život v plné závislosti
na Duchu svatém, naslouchaly Mu a nechaly
se Jím vést. Pán se smiloval, sklonil se a dotkl
se naší rodiny, srdcí všech mých dětí. Jsem
Mu nesmírně vděčná za Jeho odpuštění
hříchů, milosrdenství, ochranu, vedení a
požehnání. Uvědomuji si, co všechno musel
přehlédnout v naší rodině, i když jsem věděla, jak je důležité žít příkladný život s Bohem.
Vzpomínám na roky, když byly děti ještě
malé. Jak přiběhly s každou bolístkou, jak
jsme se za ně modlili v době jejich nemoci,
jak jsme bojovali ve věcech, které jim zrovna
nebyly vlastní, jak jsme spolu zpívali, hráli
si. Dlouho před svátkem matek vždy tajně
vyráběly, vystřihovaly, malovaly obrázky, aby
dárek s přáním hrdě předaly mamce v den
jejího svátku. Bylo úžasné přijmout z jejich
malých ruček vlastnoručně vyrobené přáníčko. Dodnes to mám před sebou.
„Takovým patří království Boží,“ říká Pán
Ježíš. Hřálo to u srdce stejně, jako to hřeje
dnes, přijdou-li za mamkou nebo babičkou, i
když už nejsou dětmi, jsou dospělé a už mají

svoji vlastní rodinu. Ale co když to tak není
a nevychází? Co když mám s některým dítětem trápení? Co když jsme pod útoky satana? Co když moje dítě onemocní rakovinou
a nevyléčí se? Co když jsem jako matka obviněná a prožívám odmítnutí i od přátel? Jako
matka mohu procházet i takovým utrpením.
V těchto těžkých chvílích klekám na kolena
a volám k Bohu. Modlím se, abych znovu
získala Boží pokoj v srdci a nebyla závislá na
lidech, ale na Bohu. Možná jste procházeli
podobnými zkouškami. Nedávno jsem četla
článek Davida Wilkersona, který popisoval
svá těžká životní období podobně. Nakonec
napsal těsně před svou smrtí, že největší zjevení Boží slávy přišlo právě v těchto těžkých
časech. V tom všem dostáváme Kristovu
sílu. Jako matka někdy procházím utrpením,
depresí, zármutkem a zoufalstvím nad smrtí
milovaného. Někdy jsem si říkala, že nevidím
konec utrpení. Někdy jsem nevěděla, proč
nedostávám odpovědi na moje modlitby.
Avšak vím, že nemusím vědět proč, pokud
žiji v naprosté důvěře v Boží přítomnost
v mém životě.
On je dostatečná odpověď. Odpověděl
již ve verši 9 v 2 K – „stačí, když máš moji
milost, vždyť v slabosti se projeví moje síla.
To je všechno, co potřebuješ, moje milované
dítě.“
Děkuji Bohu, že i matka je Božím milovaným
dítětem, nemusí všechno zvládat ze svých
sil, a když někdy něčemu nerozumí matka,
Pán Bůh tomu rozumí a má všechno pod
kontrolou.
Budu tedy vzdávat Bohu dík za život s Ním
a zejména za to, že veškeré starosti o budoucnost mohu denně odevzdávat do
rukou Toho, který má veškerou moc a přitom
je něžný, laskavý a plný lásky k nám všem.
Žijme tedy přítomností a vzpomeňme i na
Svátek matek nejprve na láskyplné doteky
Stvořitele, Jeho vedení a veškerou péči.
Marie Horáčková

Ži pre ľudí
okolo seba
V organizačnom tíme konferencií Ženou podľa
Božieho srdca som od ich zrodu v roku 1999.
Spočiatku som pomáhala v usporiadateľskej
službe, kde som ženám pomáhala dostať sa
objednaným autobusom na miesto konania
konferencie, usporiadavala som stoličky, zvolávala som ženy, aby prišli načas na pripravovaný program, bola som nápomocná vedúcim
konferencie.
Neskôr som sa zapájala do moderovania
alebo som viedla seminár, prípadne hlavnú
tému. Do tejto služby som sa zapájala preto,
lebo som rada pomáhala vo všetkom, čo bolo
potrebné.
Z roka na rok sa tvoril, kryštalizoval tím žien.
Boh nás každú niečím obdaril, a práve v tom,
ako sa vzájomne dopĺňame, je niečo úplne
jedinečné a vzácne. Je to Božia práca a my
sme iba Jeho nástrojmi.
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Svědectví
Na druhej strane na tieto konferencie chodím
rada, pretože každá z nich je pre mňa veľkým
prínosom. Hlavne v prežívaní mojej ženskosti.
Od detstva som bola skôr chlapčenský typ.
Hrala som sa s chlapcami chlapčenské hry,
ako boli napríklad futbal, hokej. Stavali sme
bunkre a hrali sme sa na vojakov. S nimi som si
akosi lepšie rozumela ako s dievčatami. I keď
na strednej škole som sa už kamarátila zväčša
s dievčatami, v mnohom mi zostali určité
„chlapčenské“ črty. Ako deväťnásťročná som
uverila v Pána Ježiša a snažila som sa určitým
spôsobom rozvíjať v oblasti mojej ženskosti.
Ľudia si ma niekedy mýlili s chlapcom a mne
to v tej dobe už veľmi vadilo.
Preto tieto konferencie boli pre mňa hlavne
v ich začiatkoch akousi oázou uzdravenia
môjho vnútra, aby som vedela naplno prijať
samu seba ako žena.
Prežívala som na nich neskutočnú Božiu lásku
a prijatie. Prijatie samej seba, takej, aká som.
Začalo sa meniť moje zmýšľanie a správanie.
To sa časom prejavilo aj navonok – zasnúbila som sa, vydala a s manželom máme dve
dievčatá.
Konferencie ma posúvajú z roka na rok viac
a viac dopredu, aby som plnila poslanie,
ktoré Boh určil pre môj život. A to v oblasti
osobnej, v manželstve, rodine, ale aj v práci
a v službe. Na seminároch a hlavných témach
som sa naučila mnohým praktickým veciam.
Spoznala som množstvo žien, ich príbehy.
Vždy môžem skonštatovať, že my ženy máme
tak mnoho spoločného, v čom sa môžeme
zdieľať, navzájom si pomáhať a podopierať sa.
Jedna druhú potrebujeme.
Niektoré zo žien, ktoré som na konferenciách
spoznala, sa stali mojimi najbližšími priateľkami. Toto pokladám za veľmi vzácny dar.
Na jednej z nich v Pána Ježiša uverila žena
z mesta, v ktorom bývam, s ktorou som sa
predtým nepoznala. Mala som s ňou učenícke
skupinky a ona môže teraz slúžiť Pánovi.
Som presvedčená, že kresťanská služba a pomoc ženám je veľmi potrebná. Potrebujeme ju
všetky a má byť vzájomná. Každá žena je
niečím výnimočná, krásna, obdarovaná Bohom.
Preto verím, že keď to v sebe objavíme a budeme používať na Božiu slávu, tak to je práve
to, prečo tu žijeme, prečo sme. Prajem si, aby
každá žena mohla naplno žiť svoj potenciál, byť
šťastná v Bohu a tešila sa na zajtrajší deň. Aby
žila pre ľudí okolo seba, rozdávala sa a naplnila
poslanie, ktoré jej určil Boh.
Martina Hargašová

Naděje na cestě - Hope on road /5
Předivné Boží cesty
Mezi uprchlíky byl neuvěřitelný chaos a já
jsem stále nevěděl, co si Bůh ode mne přeje,
co mám pro ty nešťastné lidi dělat. Chodil
jsem mezi nimi a říkal jim: „Bůh o vás ví, chce
vám pomoci.“ Chtěl jsem je povzbudit, ale
především Bůh to způsobil, že mi začali
naslouchat a respektovat mě. Měl jsem zkušenosti s plánováním ze zaměstnání, tak jsem
jednoduše začal na papír kreslit plánek tábora. Stany se zázemím pro lékařskou pomoc,
kuchyně, jídelna, prádelna a ubytování. Vtom
se objevil nějaký muž a řekl, že je z UNICEF.
Zeptal se mě, kdo jsem já, a co tu dělám.
„Bůh mě poslal pomáhat dětem a jinak přesně ani nevím. Lidé mne tu začínají poslouchat, tak jsem začal kreslit plán, co by se zde
dalo pro ně postavit.“ „Opravdu? To je úžasné, o to se pokoušíme již čtrnáct dní!“ Řekl
ten člověk. „Pod jakou organizací působíte?“
„Hope on Road.“ „Tak ode dneška budete
působit pod hlavičkou UNICEF.“ Tato organizace má jako jediná v Africe leteckou službu,
která do tábora shazuje humanitární pomoc.
Stal jsem se rizikovým manažerem humanitární pomoci UNICEF. Umožnili mi ledasco,
ale hlavně mi zpřístupnili leteckou trasu do
Afriky za 50 eur. Musím předeslat, že jsem
nechtěl být nějakým manažerem v Africe pro
UNICEF. Bůh mi však řekl: Dělej to, co umíš,
já ti budu radit, hlavně mě poslouchej. Začali
jsme plánovat velké tábory na letišti. Umožnili mi také po Internetu hledat levné léky.
Velkou pomocí byl levný, ale
silný dezinfekční přípravek
proti epidemii, který jsem
získal ještě v Teplicích od
ruské klientely. Asi za 12 Kč
bylo možné vydezinfikovat
celý tábor. Organizátoři
UNICEF se hned snažili získat
kontakt na výrobce. V rámci
spolupráce s UNICEF mi na
oplátku rozšířili licenci na
logistiku a já nejenže měl
přístup do jejich skladu, ale
mohl jsem nakupovat levné
léky po celém světě. Zjistil
jsem, že v Praze mají nejlevnější penicilín, který jsme nakoupili a tím
výrazně pomohli nemocným v táboře.

Budete mi svědky
až na sám konec
země
Bůh mě vylákal z Teplic, kde
jsem opustil svoji kancelář,
rodinu, sbor a se starým
náklaďákem mě poslal do
Afriky proto, abych zde pomáhal těm nepotřebnějším.
Kromě toho se moji přátelé
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z UNICEF nějak dověděli, že jsem vlastně přijel do Afriky proto, že jsem věřící a chci sloužit Bohu. Nikdy předtím jsem v církvi nekázal,
měl jsem civilní zaměstnání. Ale ve Skutcích
svatých apoštolů v 1. kapitole je napsáno:
„… a budete mi svědky… až na sám konec
země…“ Poprvé jsem kázal v Nigerii a použil
čtyři biblické verše, které jsem znal zpaměti.
Najednou jsem kázal ve shromáždění, kde
bylo 3600 lidí. Zúčastnila se ho také starostka města Bangí, která umí dobře anglicky
a pozvala mě na audienci. Ptala se, co mě do
Afriky přivedlo, a informovala se, co děláme
pro uprchlíky. Tato paní starostka mi umožnila přístup do nejvyšších kruhů diplomacie
Kamerunu, Konga a Středoafrické republiky.
Za dva dny se tato paní stala prezidentkou
Středoafrické republiky.
Neustále žasnu nad Boží cestou ve svém
životě! Obyčejný kluk z Čech prožije věci,
které by ho ani v nejdivočejším snu nenapadly. Je vyslán Bohem jet naslepo do Afriky. Ne
naslepo, věřil jsem Bohu, že mě vede. Musel

jsem cestou prožít nehorázné věci, setkávat
se se zvláštními lidmi, kázat, pomáhat lidem,
spolupracovat s organizací UNICEF. Je to
vůbec možné, že se toto všechno mohlo
uskutečnit? Bible je podobných příběhů
plná. Ten, kdo se cele odevzdá Bohu, nikdy
netuší, k jakým skutkům si jej Bůh použije.
Obyčejný člověk s obyčejnou vírou se stane
nástrojem k neobyčejným činům.
Svědectví Romana Dorotiny,
http://www.hopeonroad.com/ připravila
Libuše Ranšová
„Bůh nižádnému nebude milosrdný, jedině
tomu, kdož bude milosrdný.“ - Jan Hus - 1415.

Svědectví

Jedná se o duchovní boj
„Muslimové přišli do našeho domu
v Bagdádu, měli masky, měli zbraně a řekli nám, vy odejděte.”
B.Sc. Salman Hasan, Ph.D., kterému islamisté
podřízli bratra a jehož samotného několikrát
věznili a mučili, žije od loňského roku v ČR, kde
se také oženil. Narodil se do muslimské rodiny
v Iráku, byl vychován jako muslim.
Později se stal křesťanem.
Byl asistentem profesora na univerzitě v Basře,
poté pracoval pro OSN v Kuvajtu. Po přestěhování do Německa přednášel na tamní univerzitě. V současnosti je generálním ředitelem
křesťanské humanitární organizace International Christian Outreach Ministry, která pracuje
mezi uprchlíky. Vyučuje principy pokojného
soužití ve společnosti. Přednáší o islámu.
Na přednáškách a besedách pro veřejnost
přináší pravdivé a mnohdy šokující informace
o islámu, uprchlících a imigrantech, kteří v
současné době přicházejí do Evropy. Pravidelně se také vrací do Iráku, kde pomáhá křesťanům, kteří jsou pronásledováni a vyvražďováni
islámskými radikály.

si pamatujete. Děti se učí pozorováním.
Modlili jsme se s rodiči a dělali hrozné věci.
Můj děda byl šejk. Co řekl, bylo správné a
to nejlepší pro muslima je, zemřít pro islám.
Za to slibují ráj s mnoha ženami a jídlem.
To byla výchova malého muslimského kluka. V tom jsem vyrůstal a byl vyučen.
Můj otec pracoval pro vládu
Proto nás umístili mezi Arménce – křesťany.
Byl jsem poučen, jak se mám chovat. Křesťanů se nesmím dotýkat, protože se znečistím. Musel jsem se mýt 3x denně, abych se
očistil. Nesmím jíst jídlo od křesťanů, jinak
zemřu.
Hrál jsem si venku s kluky, jedl jsem jejich
jídlo a nezemřel jsem. Doma jsem lhal,
abych měl klid.
Studium
V Bagdádu jsem dokončil studia fyziky a
v dalším studiu jsem pokračoval v Německu. Dělal jsem hodně zlých věcí a nevadilo
mi to. Vždyť Alláh slíbil, že se v den soudu
za mě přimluví.“

V minulém čísle Rozsévače jsme četli o
dětství, onemocnění, uzdravení a obrácení
bývalého muslima, bratra Salmana Hasana.
Nyní vám přinášíme jeho svědectví, které
vydal dne 11. 3. 2016 ve Křtinách na Moravě. Přijel se svou manželkou rovnou z Iráku
na pozvání křtinských.
Do Iráku jezdí často za svými známými, aby
jim svědčil a rozdával audio Bible.
Říká, že i my, pokud se s nimi u nás setkáme, jim musíme důrazně říci pravdu o Ježíši.
V Iráku platí jiné zákony a jiná práva a pravidla, ale naše Ústava říká, že před zákonem
jsme si všichni rovni.
Salman Hasan mluvil o výchově muslimů
v rodině, o tom, jak přemýšlejí. Mluvil
o své vlastní rodině, čemu se učil:
„Děláte, co vidíte u rodičů a co se učíte, to

Dále mluvil o víře muslimů: „V Iráku byla
postavena veliká socha Alláha. Muslimové
říkají, že je největší. Za Mohameda bylo
na tomto místě vzýváno mnoho bohů, na
každý den jeden. Podle Mohameda mu

Alláh přikázal, aby vyšel s mečem a bojoval
s každým, kdo v něho nevěří.
I v ČR jsou místa, kde je Alláh uctíván. Mnoho Čechů brání islám, aniž
by o něm něco věděli. Jedná
se o duchovní boj. Nemáte-li světlo, jste ve tmě.
Plán islámistů
Salman nás podrobně
seznámil s historií a jednáním islámistů, které je
pro nás nepochopitelné:
„Islámisté útočí a dobývají
země již 1 400 let. Mnoho
lidí, kteří odmítli přijmout
Mohameda jako proroka,
bylo zabito. To se děje do
dnešních dnů. Irák není
původem arabská nebo
islámská země. Je to země
Chaldejská – Mezopotámie
– původně křesťanská země. Celý střední
východ byl křesťanský a podívejme se, jak
vypadá dnes? Islámisté jsou přesvědčeni, že
svět byl stvořen pro ně.
Co se dělo po mém obrácení?
Stalo se to díky našemu Bohu, kterého jsem
dřív neznal. Jednou jsem slyšel hlas, jakoby
někdo mluvil, ale nikdo tam nebyl. Stávalo
se mi to častěji a tak jsem si začal dělat
poznámky. Dostal jsem od přátel Bibli a byl
jsem povzbuzován ke čtení. Zjistil jsem, že
už slova z Bible znám! Byl to Bůh, který mi
je diktoval a uzdravil mě. O tom jsem všude
svědčil.
Šel jsem do Božího domu křesťanů
v Německu
Posadil jsem se vzadu a sledoval, co dělají.
Jednou byl kostel uzavřen a tak jsem šel
do Luteránského kostela. Potkal jsem tam
mého známého, který se za mě tehdy modlil. Otevřel mi svoji náruč. Vyprávěl mi, jak
se za mě modlil. A když jsem mu nadával,
modlil se tím víc. I církev se za mě modlila
a Pán Bůh mě obrátil k sobě. Dříve jsem
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popíral kříž, neznal jsem Ježíše jako Božího
Syna. Navíc mohu nazývat Pána Boha Otcem! Alláha muslim nesmí nazývat otcem.
Můj známý mě vzal do své církve. Začal
mluvit, kázat a já stál v úžasu.
Začal jsem se modlit za muslimy u nás
doma
Nebylo to jednoduché, ale můj otec nakonec uvěřil a dokonce se omluvil mé matce,
což je Iráku zcela nemožné. I moji bratři
uvěřili.
Neexistuje žádný umírněný muslim
Jsem profesor, mám doktorát. Žil jsem
v Německu, pracoval, sloužil Pánu a najednou mě Pán povolal: „Všeho se vzdej, já ti
všechno dám.“ V církvi mi řekli, že to není
od Boha. Věřil mi jedině můj bratr v Kristu,
který se za mě jako první modlil. Všeho
jsem se vzdal. S iráckým pasem a 600 dolary v kapse jsem se vydal do Iráku. Pomáhal
jsem tam v kanceláři a všude, kde se dalo.
Můj bratr pracoval v organizaci podobné
jako u nás Červený kříž. Pomáhal obětem
islámského teroru.
Jednou se stalo, že vtrhli do našeho domu
naši, do té doby kamarádi a mého bratra
popravili. Udělal to můj soused, nejlepší
kamarád. Dosud jsme žili vedle bez problémů a najednou se proti nám obrátili,
jako bychom byli jejich úhlavními nepřáteli.
Zajali křesťany a nutili je, aby se vzdali Ježíše. Šíity rovnou zabili. V Orientu nemůžete
vidět vraha svého bratra a nic neudělat.
Bratři mi říkali, vezmeme zbraně a zabijeme
ho! Ale já jsem řekl NE, jdeme se modlit!
A Bůh mě vedl. Jednou jsem za ním šel a
řekl mu, že mu odpouštím, z mé strany je
to skončeno. Jiní mi za to dali políček, ale
soused – vrah a jeho rodina uvěřili.
Stali jsme se vyhnanci
Tehdy mě zajali, mučili a nakonec nás vyhnali z domova. Celkem šest sester, tři bratři, děti, dům už není náš. Tak jdete, nemáte
auto, peníze, pas, občanské průkazy, nic.
Na jednom místě jsem se modlil a přijel
náklaďák, jakoby spadl s nebe. „Kam chcete
jet?“, zeptal se řidič. Nastoupili jsme a jeli.
Všude kolem jsme viděli kulomety, ale my
jsme projeli. Večer nám řidič řekl, že jede
domů a my stáli se všemi dětmi opět venku.
Mamka klečela v prachu a modlila se. Ale
Bůh mi řekl, že se mám všeho vzdát, že se o
mě postará!
Boží jednání
Já, syn šejka, profesor, doktor a neměl jsem
nic. Ale najednou k nám přišla jakási žena
a donesla hrnec plný jídla. Všichni jsme se
z toho najedli a šli jsme dál. Začali jsme
pracovat a později jsme měli i dům. Šel
jsem za tou ženou, abych se jí zeptal, proč
nám to jídlo donesla. „Bylo to naše jediné
jídlo“, řekla, „ale něco mě stále říkalo, běž,
a dones to jídlo tam, na to místo.“
Dáte-li Bohu všechno, On vám všechno dá!
Unesli mě, mučili, chtěli mě zabít, ale Bůh
mě zachránil proto, aby mě pověřil službou
muslimům.“
Z přednášky Salmana Hasana ve Křtinách
připravila: Marie Horáčková
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Deväťdesiate narodeniny
brata Juraja Hovorku
Z Božej milosti sa dožívaš 90 rokov. Čo to
číslo v tebe vyvoláva, aké máš pocity?
Deň narodenín je deň ako každý iný. Deň,
v ktorom sú ako v hlinenej nádobe spočítané príbehy. Deväťdesiatka je pripomienkou,
že toho priestoru v nádobe je čím ďalej,
tým menej. Deväťdesiatka je zamyslením,
či každý prežitý deň bol naplnený úžitkom,
či vykvitol do zeleného klasu. Vedomie, že
každý deň bude preosiaty, oddelený od
pliev, ma uvádza do pokory.

Keď sa pozeráš späť na svoj život, aké ďalšie
dôležité rozhodnutia, míľniky, ľudí tam vidíš, čo
najviac ovplyvnili Tvoj život?

- Rád by som citoval výrok apoštola Pavla:
„Na to, čo je za mnou, zabúdajúc, a po
tom, čo je predo mnou, sa vystierajúc...“
Nechcem sa príliš zaoberať minulosťou.
Ale každý môj deň nebol vždy poznačený
úžitkom.
V mojom živote bolo veľa premárnených
príležitostí. Keby nebolo zboru, keby som
nebol v Božích rukách, asi by ma komunizPovedz niečo o svojom detstve a mladosti.
mus zomlel. Nebezpečie je prítomné v kažV akej dobe a rodine si vyrastal?
dom čase, aj dnes v postmodernej spoloč- Narodil som sa do viacčlennej kresťannosti. Neohrozuje len umelcov, je trvalým
skej rodiny a v jej strede som od malička
zápasom celého ľudstva. Kresťanská Európa
vnímal prítomnosť Pána Ježiša ako realitu.
je zaplavovaná
Moji rodičia
nevyčísliteľným
ma zahŕňali
množstvom
láskou a sta„Lebo tak miloval Boh svet, že svojho
brakov, lákarostlivosťou.
jednorodeného Syna dal, aby nikto,
diel, plytkých
V roku môjho
zavádzajúcich
narodenia sme
kto verí v neho, nezahynul,
poučiek. Dnesa z Vikýřovic
ale mal večný život.“ (Ján 3, 16).
šok je pestrým
presťahovali do
obrazom vyBratislavy, na
prázdnenosti
Vysokú 27 (do
a myšlienkovej roztrieštenosti. Kresťanstvo
bytu kazateľa v zborovom dome). Všetkých
je neustály zápas viery.
obyvateľov domu, vrátane členov zboru
som považoval za svoju rozšírenú rodinu.
Ako ti umenie, ktoré- Po rozdelení Československej republiky
mu sa celý život vemôjho otca preložili do Olomouca. Matka
nuješ, pomáha vyjads nami ešte krátky čas ostala v okupovanej
riť vzťah k Bohu? Bol
Petržalke odtrhnutej od Bratislavy. Po roku
ti „umelecký pohľad
sme sa presťahovali za otcom. V Olomouci
na svet“ niekedy aj
v tom čase ešte nebol baptistický zbor,
prekážkou vo vzťahu
preto sme chodili do zboru Českobratskej
k Bohu?
jednoty, ktorý nás s láskou prijal. Ako tri- Keď som prišiel
násťročný som nevedel pochopiť, čo sa to
do Bratislavy štuv tom našom svete deje. Nebolo ľahké vojdovať „socharinu“,
nové obdobie prežiť. Ďakujem za to Bohu
br. kazateľ Vaculík,
a priateľskému ovzdušiu mládeže, na ktoré
ktorého som si
rád spomínam.
veľmi vážil, mi položil otázku: „Ako si sa
Aká bola tvoja cesta k Bohu? Ako a prečo si
vysporiadal so štvrsa rozhodol nasledovať Pána Ježiša?
tým prikázaním?“
- Prvá cesta po vojne viedla k Dunaju,
Táto otázka sa mi
druhá do Vysokých Tatier. V tom čase sa vo
natrvalo usadila vo
Vavrišove konala oblastná konferencia, na
svedomí. Nedotýka
ktorej sa obrátilo okolo štyridsať mladých
sa len výtvarníka.
duší. Aj mňa sa výzva dotkla, ale cítil som sa
Modle sa môže
dostatočne veriacim, než aby som sa priklaňať každý.
hlásil. Bolelo ma však, že pri večeri Pánovej
- Proti tomuto posom sa ako nečlen nemohol zúčastniť. Pri
kušeniu nie je nikto
návrate domov som sa ešte zastavil v Braimúnny. Človek sa
tislave. Na večernom zhromaždení ma brat
môže klaňať aj svojkazateľ Vaculík vyzval, aby som sa podelil
mu presvedčeniu.
o dojmy z konferencie. S chvejúcimi sa
Modlou môžu byť
nohami som predstúpil pred zbor a vyslovil
i peniaze, tabletúžbu stať sa plným nasledovníkom Pána
ty, počítačové hry.
Ježiša. Toto vyznanie som potvrdil krstom
Modlou môže byť
vo svojom rodnom zbore vo Vikýřoviciach.

Rozhovor

n
aj príslušnosť k cirkvi. Dával som si pozor.
Nezobrazoval som v žiadnom prípade
podobu Krista ani Boha. Keď som inštaloval
v našej modlitebni na Palisádach Kríž, aj keď
bez „korpusu“, modlil som sa, aby nebol
vnímaný viac ako len pripomienka čistej
obete.
Dlhé roky si v bratislavskom zbore pracoval
s mladými ľuďmi a slúžil aj ako člen staršovstva. Ako si sa k tejto službe dostal? Slúžil si aj
v iných zboroch?
- Táto otázka je zložitá. Neviem, čo znamená „ dostať sa k službe“. Znie mi to ako byť
menovaný alebo poverený. Nič také! Cítil
som sa ako súčasť mládeže, len o niekoľko
rokov starší. Cítil som to ako vzájomnú
službu, podporu a upevňovanie viery. Žili
sme v čase totality. Každý svojím spôsobom bol ohrozovaný ateizmom. Vtĺkalo sa
nám do hlavy, že náboženstvo je prežitok.
Prioritná je hmota. Vyučovali nás v duchu
svetonázoru, že viera je v rozpore s vedou.
Navzájom sme sa ubezpečovali, že to tak
nie je, že kresťanstvo nie je ópiom, ale živou
vierou. Rozhodovali sme sa nasledovať Krista slobodne a s čistou hlavou. Viera v Krista
bola upevňovaná na letných táboroch, kde
sme cítili Božiu ochranu pred konkrétnymi
zásahmi polície (SNB), a prežívali mnoho
iných„ zázrakov“, ktoré nechcem vyratúvať.
Zodpovednosť a práca v staršovstve boli
v čase asanácie našej modlitebne zaťažkávacou skúškou. Boli to časy nárekov a
chodenia po úradoch. Odmietanie a perzekúcia nás nepoložili. Naopak, zbor zocelili
a stmelili. Podrobnosti by boli na dlhé
rozprávanie.
Počas Tvojho života
sa veľa toho zmenilo.
Ako sa dívaš na
súčasnosť, na dnešnú
mládež, v čom vidíš
najväčšie zmeny a
rozdiely?
- Áno, po páde
totality sa toho
veľa zmenilo. Zápas o dušu ostal
zápasom, aj keď
nadobudol nové
kontúry. Politické
oslobodenie prinieslo nové problémy. Bez obetavosti
a plného nasadenia
by sa vývoj ľudstva
zastavil. Bez Boha
sa nepohneme z
miesta! Bez úsilia
a požehnania nepostúpime vpred. Pole
pôsobnosti evanjelizácie sa rozšírilo.
Rozšírili sa podľa
môjho videnia aj
rozdiely v učení
a v názoroch. Každý
trvá na svojom, kaž-

dý sa drží svojej neomylnosti.
Svet sa pred mladými otvoril,
otvorili sa i možnosti, nové
lákadlá. Pribudla informatika,
technologické vymoženosti
a nové uplatnenia. Výskum
a veda sa posunuli prudko
dopredu, duchovno skôr
naopak. Poznatky o Vesmíre
sa znásobili. Čím viac o svete
vieme, tým menej sa v ňom
vyznáme. Jedno však viem,
Boh ostal ten istý. Je Stvoriteľom a strážcom tajomstva,
ktoré vidíme len v hmlistých
obrazoch, tak ako v zrkadle,
v nádeji, že vo večnosti uvidíme tvárou v tvár.
Od tesania do kameňa si sa
posunul k „tesaniu“ slov a
minulý rok si vydal svoju druhú
zbierku básní „Na hrane“. Aké
máš ešte plány? Čo by si chcel
ešte stihnúť urobiť?
Čo by si nám prial do budúcnosti? Je niečo, čo som sa nespýtal a chcel by si to povedať?
- V tomto roku sa dožívam
deväťdesiat rokov, neviem, či
je to málo, alebo dosť. Viem,
že len milosť Pána Ježiša ma previedla cez
temno doby. Päťdesiate roky, v ktorých som
maturoval, boli jedny z najťažších. Môjho
otca komunistická čistka posunula do výroby a mňa z toho dôvodu nechceli pustiť
na vysokú školu. Keď o tejto perzekúcii
rozprávam našim deťom, krútia nedôverčivo hlavami. Prečo ste sa nevzbúrili ? Ale
vzbúrili! Takmer ma to stálo predčasné
ukončenie štúdia.
- V tom čase nám zastavili vydávanie časopisu Rozsievač a poslali kazateľov do
väzenia. Nikto nesmel bez štátneho súhlasu
kázať. Celé bohoslužby sme mohli „len“
čítať biblické texty, modliť sa a spievať.
Neznámi ľudia si zapisovali čísla našich áut
zaparkovaných pred modlitebňou a hlásili
ich na úradoch. Nás to však neodradilo,
pokojne sme sa zúčastňovali bohoslužieb
ďalej.
- Po dlhých pätnástich rokoch zákazu nám
ministerstvo povolilo obnoviť vydávanie
„Rozsievača“. Rada starších BJB v ČSSR ma
poverila vytvorením nového „Loga“ aj vedením „Rubriky mládeže“.
Po určitom čase kvôli môjmu pracovnému
nasadeniu som túto funkciu musel ukončiť.
Realizácia sôch nie je len voľné umenie, ale
aj tvrdá a časovo zdĺhavá práca. Bolo treba
živiť päťčlennú rodinu, platiť účty za bývanie a réžiu sochárskeho pracoviska.
- Teraz, keď som v dôchodkovom veku,
keď mi v rukách kladivo oťaželo a ostalo
veľa nedopovedaného, vrátil som sa k písaniu. Keď mi v noci víria v hlave myšlienky,
ticho sa vytratím (aby sa manželka nezobudila), posadím sa k počítaču a píšem.
Niekedy je tvárnenie slov tvrdšie ako seka-

nie do kameňa. Píšem, ako to v srdci cítim.
Píšem, ukladám slovo k slovu bez viazaných
veršov. Nechávam veľa priestoru medzi
riadkami. Píšem ich ako modlitbu, ako vyznanie, ako protest proti bezpráviu a zlu.
Píšem moderne proti moderne. Nijako to
čítanie čitateľovi neuľahčujem. Dávam mu
vo veršoch otázky, chcem, aby si sám hľadal
na ne odpovede. Moje písanie nie je ako
na podnose, nie je maľované romantickou
farbou. Píšem ako ten, ktorý je sám v ohrození, ktorý sám hľadá pevný bod, nie je bez
hriechu a vie o svojom zlyhávaní, nie je bez
viny, vie, že i on potrebuje odpustenie a potrebuje sa pevne oprieť o Krista. Dúfam, že
mi rozumiete.
Neviem o žiadnom inom riešení, o žiadnej
inej nádeji než o Ježišovej obeti na kríži.
Žiadne iné romantické alebo mystické cvičenia, žiadna bezbrehá eufória, iba pokora
a ohnuté kolená.
- Chcel by som ešte niečo dopovedať.
Nesmiem zabudnúť na manželku Ľubku
a celú moju rodinu. Najstaršia dcéra Mirka
žije v Kanade, kde spolu s manželom misijne pracuje v indiánskej rezervácii. Syn Radovan je členom staršovstva a pracuje vo
vzdelávacej skupinke zboru. Najmladšia
dcéra Nataša pracuje na Ekumenickej rade
cirkví, kde má každý rok na starosti skupinu
mladých ľudí pôsobiacich ako zahraniční
dobrovoľníci.
S manželkou Ľubkou oslavujeme 60. výročie spolužitia. Vďačím jej za veľa, najviac za
obetavú starostlivosť a lásku.
Rozhovor viedol
kazateľ Ján Szőllős.
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Něco z historie...

Život Karla IV.
Letos si připomínáme 700 let od narození císaře
Karla IV. Prožil velice bohatý život po všech
stránkách a nejednou prožíval i velké nebezpečí.
I dnes má co říci dětem, mládeži i dospělým.
V letošních vydáních Rozsévače se mu budeme
věnovat.

Než se stal tím, čím později byl, musel procházet od samého
dětství mnohými zatěžkávajícími zkouškami.
Rodičů si užil velice málo. Jeho matka Eliška (1292-1330) pocházela z rodu Přemyslovců. Její otec, král Václav II, byl předposledním králem z rodu Přemyslovců. Po jeho smrti se stal králem jeho
syn Václav III.
Ale ten zemřel bezdětný. Zůstala jen dcera Václava II. - Eliška.
Provdala se za Jana Lucemburského a Jan se stal po Václavovi III.
českým králem. Jak je známo, král Václav III. byl, v noci při jednom
tažení do Polska, v Olomouci zavražděn.
Po jeho smrti již nic nestálo v cestě Janu Lucemburskému, aby se
stal českým králem. Mezi manželi byly časté roztržky a později
i nepřátelství.
V manželství Jana a Elišky se jako první narodil dne 14. května
1316 syn a na přání matky Elišky dostal jméno Václav. Jako druhá
se narodila dcera Jitka, třetím dítětem byla také dcera.
Měli i další děti, ale zejména tyto tři děti neměly lehké dětství.
Jejich otec, král Jan, poslal Elišku s třemi dětmi na hrad Loket, ale
ve skutečnosti se jednalo o vězení.
Václav zde byl se svými dvěma sestrami a matkou alespoň do
velké míry v „rodinném“ obecenství. Avšak brzy měl nastat konec
společného bydlení matky s dětmi. Přišli zbrojnoši, Václav se k
matce ještě naposledy přitulil a už jí ho vytrhli z náruče. Tehdy
viděla svého milovaného syna naposled. Zbrojnoši jej necitlivě
odnášeli, ale nikdo nevěděl kam. Král Jan se vedle své moci a
bohatství nechal „unášet“ slávou, dobýváním měst.
Václav ve výchově tety Marie
Eliška zůstala ve vězení na hradě s dvěma dcerami. Václav šel
z vězení do vězení a pobýval zejména na Křivoklátě, kde žil dva
roky sám, bez příbuzenstva. Když svítilo slunce, maloval na černé
zdi obličej své matky, jak si ho pamatoval z hradu Loket, a to mu
byly teprve tři roky! Po dovršení pěti let jej dal král Jan do výchovy
své sestře Marii - tu přivezl z Lucemburska. Marie o něj velice
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pěkně pečovala. Když se Marie v 17. letech vdala za francouzského krále Karla, vzala synovce s sebou. Společně o něj pečovali a k
Václavovi přilnul i král Karel.
Když se Václav po delší době setkal se svým bratrem Janem
Jindřichem v Paříži, objali se a Václav ho požádal, aby mu vyprávěl
o matce.
Marie, manželka krále Karla, zemřela v 18 letech při porodu. Král
měl Václava velice rád a choval se k němu jako ke svému synu.
Také Václav přilnul ke Karlovi, ale přes všechnu lásku a pozornost
se jej smrt tety Marie velice dotýkala.
Při biřmování v Paříži přijal Václav z lásky ke svému strýci jméno
Karel. Od té doby se již nejmenuje Václav, ale Karel.
Až se stane císařem, přijme ke svému jménu ještě čtyřku, „IV.“,
tedy Karel IV.
Král Karel se postaral o synovcovo vysoké vzdělání. Již v 15 letech
ovládal slovem i písmem francouzštinu, němčinu a dobře psal
i četl latinsky. Česky v té době ještě neuměl.
Václavova cesta k Bohu
Král Jan plánoval, že mu Karel bude pomáhat v bojích. Byl sice
českým králem, ale ve svém království působil spíše jako host.
Šlo mu o slávu, moc a bohatství. Mnoho času strávil v Itálii.
Tam si také pozval svého syna Karla, který se za ním vydal se svým
průvodem z Paříže. Karel také obdivoval královu moc, slávu
i peníze.
Ale začal uvažovat i o duchovních věcech a to se postupně projevovalo v jeho životě. Nejvíce duchovně dozrál jako císař.
Ve svých 15 letech v roce 1331 prožil jednu z největších životních
zkušeností.
Jel do Itálie za svým otcem, králem Janem. V tu dobu nebyl král
v Itálii oblíben. Města, která dobyl, se od něj postupně odvrátila.
Karel jel do otcova ležení, ale na cestě se zastavil ve městě Pavie,
které také patřilo jeho otci.
Přijel sem na Velikonoce.
Na Velký pátek se vydal na bohoslužby do kláštera sv. Petra, kde
chovali mniši vzácné ostatky.
Právě v tomto klášteře prožil patnáctiletý Karel jeden z velikých
Božích divů. Z toho lze usuzovat, že Pán Bůh měl jak pro něj, tak
pro české království a následně pro celou Evropu veliký úkol.
(Sotva si dovedu představit dobu husitskou, tedy reformaci
v podobě, v jaké u nás vznikla, kdy v jejím čele stál Mistr Jan Hus,
ale o tom se budeme zamýšlet v dalších číslech Rozsévače.)
Zbožnost vedla Karla poznávat Pána Boha a Jemu sloužit.
To mu zachránilo život. Kdyby s ním nebyl Pán Bůh, mohl být
i Karel na své cestě za otcem pohřben tam, kde ležel sv. Augustin. Tyto Velikonoce se nepochybně hluboce zapsaly do života
budoucího císaře.
Na Velký pátek byl Karel na bohoslužbě v klášteře.
Na Boží hod velikonoční si přivstal a brzy ráno šel na mši. Pro něj
to byla cesta života. Po mši se Karel vrátil na snídani a našel své tři
ochránce, kteří ho na cestě za otcem doprovázeli, ve smrtelných
křečích. Brzy nato zemřeli na otravu. Do stravy byl přimíchán jed.
Kdyby si chtěl Karel přispat a nešel na mši, zemřel by spolu
s nimi. Hledala se příčina a důvod tohoto činu.
Objevili muže, který tajně vnikl do kuchyně a přimíchal do stravy
a nápojů jed. Muž byl chycen a při mučení přiznal, že ho najal
milánský šlechtic Azza Visconti.
Důvodem tohoto činu byla žárlivost, neboť rod Lucemburků žil
v té době na výšinách a v Evropě se těšil velké moci, slávě
a bohatství. Od této chvíle se Karel naučil rozpoznávat prostředí
a ovzduší hodovních síní.
						
Vlastimil Pospíšil

Rozhovor k výročí

Boží škola
VOŠ Dorkas v Olomouci slaví
25. výročí založení
Rozhovor se zakladatelkou školy
sestrou Evou Titěrovou
V letech 1994 – 97 studovala naše dcera
na Biblické škole v Olomouci a my měli
příležitost navštěvovat školu u příležitosti
rodičovských schůzek. Pamatuji se na naši
první návštěvu. Když jsme poprvé uviděli
„školu na skále“, řekli jsme si, že tuto školu
žádné živly neporazí, to je ta pravá biblická
škola! Vzpomínám si na milé přivítání vedení školy, na příjemnou a pokojnou atmosféru v prostorách školy, na modlitebnu, kde
se studenti denně modlili před vyučováním.
Vážila jsem si osobního přístupu vedení ke
studentům. Byli jsme nadšeni. Měli jsme
jistotu, že zde je naše dcera v dobrých
rukou.
Letos se škola chystá oslavit úctyhodné
výročí a my máme tu čest a privilegium
zeptat se tehdejší zakladatelky školy sestry Evy Titěrové na první krůčky Biblické
školy v Olomouci.
V letošním roce slaví někdejší Biblické
škola v Olomouci (dnes VOŠ Dorkas) veliké výročí. Kolik už je to roků, co se poprvé
otevřely dveře této školy?
Dveře budovy školy se poprvé otevřely již
tehdy, kdy bylo rozhodnuto o tom, že právě „Dům na skále“, bývalé učiliště spotřebního družstva Jednoty, bude sloužit jako
Biblická škola Bratrské jednoty baptistů. To
bylo před 25 lety. Tehdy u toho byl bratr
Jiří Gallat, manžel a syn Jan. Pro první studenty se pak otevřely dveře již na podzim
roku 1991. I to byl významný článek řetězu
Božích zázraků. Velice ráda a vděčně na to
vzpomínám.
Jak to všechno začalo?
Především velikou vděčností Pánu Bohu za
nové poměry po sametové revoluci v roce
1989, kdy tu byla velice silná touha mít
vlastní Biblickou školu. S touto iniciativou
přicházel především manžel. Nebyli jsme
jistě jediní, kteří v jednotlivých denominacích takto uvažovali, ale Pán Bůh nám v této
věci mimořádně požehnal. V průběhu roku
1991 jsme byli požádáni Ústřední radou
BJB o realizaci obnovení dřívějšího teologického semináře zřízením vlastní Biblické
školy. Původně byla plánována ve Zlíně (viz
foto), přesně uprostřed tehdejší Československé republiky. Umístění školy v Olomouci se však ukázalo jako lepší řešení.
S jakým cílem jste se rozhodli založit církevní školu?
Cílem bylo připravit mladou generaci, ab-

solventy různých typů středních škol
s maturitou k náročné práci s lidmi
v oblasti duchovní, morální, sociální.
Poskytnout jim takové vzdělání,
aby pro své poslání byli co nejlépe
připraveni nejen po stránce odborné, ale rovněž i stránce duchovní
(etické).
Jak jste získali podporu úřadů a
budovu na školu?
O budově jsem již mluvila, ale i v neuvěřitelně pozitivní odezvě úřadů
jsem viděla další Boží zázrak. Ať to už bylo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v Praze, nebo místní olomoucké úřady,
všude jsme se setkávali s naprosto nečekanou vstřícností.
Budova vyžadovala rekonstrukci, jak jste
zvládli financování a vše ostatní?
Ano, během velmi krátké doby bylo nutno
provést rozsáhlou adaptaci uvnitř budovy,
zajistit nové vybavení pro učebny, studovnu,
aulu, kuchyni, jídelnu, pokoje. Tak jako Pán
Bůh zázračně zařídil potřebnou částku ke
koupi budovy, tak se také dělo při zajištění
financí pro první adaptaci (později, v r.
1993, se dělala ještě nová fasáda, krytina,
okapy, nátěry). Hodně pomohli i brigádníci,
a to i ze zahraničí (Velké Británie). Všechno
dění se vyznačovalo obrovským nadšením a
také Božím požehnáním.
S manželem jste sestavovali učební plán,
osnovy a nábor studentů, jak jste to všechno zvládali?
Při sestavování učebního plánu a osnov se
znovu ukázala Boží prozřetelnost. Najednou jsem mohla i po letech uplatnit své
znalosti a zkušenosti z dřívější doby, získané díky studiu na škole sociální a zdravotní
péče v Praze, nesoucí dříve název MasaryBr. Peter Barber ze Skotska, tehdejší prezident EBF, v roce 1990.
Stojí před plánovanou budovou Biblické školy BJB ve Zlíně.

kův ústav, který byl založen Alicí Masarykovou podle amerického vzoru.
V době 2. světové války, po uzavření vysokých škol, to byla jedna z mála možností
dalšího studia po gymnáziu. Ta škola měla
široký záběr z oblasti zdravotní, sociální
i právní.Co pak říci k náboru studentů na
školu v Olomouci? V zahajovacím ročníku jsme neměli o studenty nouzi, byli to
především zájemci z naší Bratrské jednoty
baptistů, ať už z Čech, Moravy či Slovenska.
Co bylo vaším „motorem“ a co bylo pro vás
tehdy nejdůležitější? Co jste kladli na první
místo?
Především jsme mysleli na to, aby k nám
přicházeli studenti s osobní vírou v Ježíše
Krista. Aby při nich byla patrná láska k Pánu
Ježíši i lidem. Byli jsme vděční za to, že již
na samém počátku vládla na škole krásná
atmosféra lásky, porozumění, sdílnosti
a vstřícnosti. Tvořili jsme jednu Boží rodinu.
Naši studenti se osvědčovali jako Boží svědkové všude tam, kam přicházeli na odbornou praxi. Dostávali jsme řadu vysokých
ocenění jejich práce.
Jaké našli vaši studenti uplatnění v praxi?
Velmi dobré. Někteří studenti se časem
objevili i na hodně vysokých postech. Ať už
to bylo v oblasti zdravotní, sociální či církevní. Velikou radost jsme měli z těch, kteří
nastoupili do kazatelské služby či misijní
práce na plný úvazek.
Dnes (ve světle výročí školy) jistě přemýšlíte a bilancujete. Ve škole jste s manželem
prožili kus svého života. Řeknete nám, co
bylo pro vás v této práci na škole nejradostnější? Co vás nejvíc těšilo?
Nejvíce nás těšilo opravdu viditelné Boží
požehnání. To, že zde mohli studenti prožít
a přijmout to rozhodující formování pro
celý svůj další život. Tak o tom alespoň
vydávali svá svědectví. Byli jsme šťastni i
v tom, že řada nevěřících lidí, přicházejících
na školu (i z řad „odborných“ pedagogů) se
tu mohla setkat s Duchem Kristovým.
Na otázky Marie Horáčkové
odpovídala Eva Titěrová.
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...mladým a výzva

Potrební sú všetci
Ja, ty sme cirkev. Máme úlohu: „...aby
tak teraz kniežatstvám a mocnostiam v
nebesiach bola oznámená cirkvou prerozmanitá múdrosť Božia podľa predvekého
ustanovenia, uskutočneného v Kristu Ježiši, našom Pánovi” (Efezským 3, 10 – 11).
Sme živým dôkazom evanjelia tu na zemi!
Pavol prirovnal cirkev k telu, kde sme si
navzájom údmi a Kristus je našou hlavou.
Počula som aj o ďalšom prirovnaní, ktoré
poukazuje na zastúpenie a úlohu rôznych
generácií v cirkvi. Veď aj Boh je Bohom generácií – Boh Abrahámov, Izákov a Jákobov.
My v zboroch sa navzájom potrebujeme.
Myslím, že to dobre vieme, ale niekedy,
keď už príde na lámanie chleba, tak máme
tendenciu zabudnúť alebo hľadieť cez
optiku svojich potrieb (nech sa ostatní prispôsobia).
Poďme ale späť k prirovnaniu. Predstavte
si luk so šípom. My, cirkev, sme nositeľmi
dobrej správy. Na to, aby sme úderne
zasiahli okolie, potrebujeme byť kvalitným
šípom. Ten sa skladá z troch častí.
Hrot predstavuje mladú generáciu. Hrot
musí byť ostrý a pevný, aby prenikol a urobil
to, na čo je poslaný. Mladí sú často hluční,
ale treba uznať, že sú to často práve oni,
kto prináša zmenu. Sú plní energie, skúšajú
a prerážajú nové cesty, spôsoby.

Telo je obrazom strednej generácie. Telo
šípu je do istej miery ohybné a do istej
miery aj pevné, a práve táto vyváženosť
zabezpečí úspešnosť vystreleného šípu. Tak
aj v zboroch, stredná generácia tým, že už
má niečo odžité, vie vytvoriť základňu. Poskytuje stabilitu mladým, ktorí často robia
unáhlené rozhodnutia, a zároveň je nezameniteľným článkom v procese púšťania
sa do novátorskych vecí. Mladí potrebujú
podporu a pomoc!
Pierko šípu drží smer dráhy letu šípu. Bez
neho má šíp problém, resp. nemá správnu
rotáciu, neudrží sa a nakoniec minie cieľ.
Pierko predstavuje staršiu generáciu. To sú
tí ľudia, na ktorých by sme sa mali chcieť
podobať – sledujúc ich vernosť a lásku k
Otcovi, zakúšajúc ovocie ich služby pred
nami. Staršia generácia nie vždy rozumie
tej mladej. A je to to najpotrebnejšie, aby
sme zaistili pokoj medzi nami? Viac ako
rozumieť, je prijať. Viac ako ponosovať sa
je modliť sa a žehnať, rozsudzovať, pýtať
sa správne otázky a napomenúť, keď je to
potrebné.
Život prináša v každom veku svoje výzvy.
Ak je ich veľa, je nebezpečenstvo, že záujem o tých druhých (myslím iné vekové
kategórie) sa vytratí.
Ale ak máme ako cirkev plniť svoj účel, musíme si neustále pripomínať, že sa navzájom

potrebujeme… pretože hrot sám o sebe by
nesplnil nič. A keby existovalo len telo, šíp
síce vystrelí, no bez hrotu neprerazí. A ak by
pierko vydávalo príliš veľa hluku, vystraší objekt, na ktorý strieľame, a šíp nikdy netrafí.
Ešte v septembrovom čísle som napísala:
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 sa na táboroch, pečením
koláčov je veľmi povzbudzujúce!
A stále si za tým stojím. Keď sa pozriete na
projekty v TCKompas, o ktorých sme písali,
je očividné, že sa orientujú najmä na mladú
generáciu. Niet divu, veď aj podľa štatistík
až 90 % ľudí, ktorí uveria v Krista, sú práve
ľudia do dvadsaťjeden rokov! No práve
dôvody spomenuté vyššie sú dôvodom,
prečo nechceme spolupracovať len s malou
skupinkou nadšencov, ale s celým zborom.
Veríme, že za úspešnou službou stojíme
ako celok!
Darina Malá

Lieky pre Afriku

Občas sa nám stáva, že potrebujeme lekársku pomoc. Keď sa prihlási o slovo horúčka,
bolesť hrdla alebo kašeľ, s ktorým si sami
neporadíme, ideme k lekárovi. Dostaneme
lieky a za pár dní sme zase fit.
Nie každý má však takéto možnosti. Milióny chudobných detí i dospelých v ďalekej
Afrike sa potulujú po slumoch a zápasia
s chorobami. Majú infekcie, parazity, neošetrené hnisajúce rany a nevedia čo s tým.
Berú to ako normálnu, hoci niekedy nepríjemnú súčasť života. Nemajú peniaze na
jedlo, výživnú stravu, na lekára ani na lieky.
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Aj preto v Afrike zbytočne zomierajú deti.
Tento scenár sa opakuje aj v Etiópii, kde
sme súčasťou pomoci chudobným deťom
v slumoch. Už niekoľko rokov spolupracujeme s komunitou ľudí žijúcich v oblasti
Bishoftu v Debre Zeit, v chudobnej štvrti
Kabele, ktorá sa nachádza približne 50 km
od hlavného mesta Addis Abeba.
Obyvatelia tu zápasia s mnohými vážnymi
problémami. Deti nedostávajú doma dostatočnú výživu, rodičia nemajú základné
zdravotné vedomosti, a preto je v tomto
regióne vysoká detská úmrtnosť na bežné
choroby. Deti žijú bez základnej zdravotnej starostlivosti, čo spôsobuje ich vysokú
a zbytočnú chorobnosť.
V spomínanom centre, ktoré sa stará
o detí a ich rodiny z blízkeho slumu, sa
nachádza miestny zbor, škola a klinika,
ktorá okrem zdravotnej starostlivosti
vzdeláva rodičov. Práve na túto kliniku
sme pred pár týždňami vyslali slovenskú
lekárku Luciu. Mladá žena strávi na klinike tri mesiace a bude sa starať zhruba
o 600 detí z centra. „Naplno sme rozbehli preventívne prehliadky detí, začali
sme novými žiakmi v prvom ročníku,“
hovorí Lucia o svojej práci. Jej radosť
a nadšenie je cítiť aj z ďalších plánov.
Okrem rozvoja kliniky pracuje spolu s ria-

diteľom centra na zlepšení jej fungovania.
Kompletizuje zdravotnú dokumentáciu,
rozširuje možnosti diagnostiky. Stretáva
sa aj s rodičmi detí, snaží sa ich vzdelávať,
vysvetľovať základné veci o detskom organizme, o starostlivosti o zdravie.
Starosti jej však robí lekáreň pri klinike,
kde chýbajú niektoré lieky. „Snažíme sa
tiež doplniť a rozšíriť zásoby liekov v lekárni,“ hovorí Lucia. Pomôcť v tejto úlohe
jej môžete aj vy. Váš finančný dar pomôže
zabezpečiť lieky a zdravotnícky materiál
pre kliniku. Urobte tak zadaním kódu
bit.ly/lekarka do vášho internetového
prehliadača. Ďakujeme.
Erika Kremská

Zo zborov

TAMBURÁŠ v zbore Revúcka Lehota
Vzácne spomienky, ktoré sa nezachytávajú
len fotoaparátom, ale aj srdcom...
Keď som si prečítala článok od vsetínskych „Víc než koncert“
a v ňom vetu „ozvěte se“ (síce to asi viac patrilo českým zborom
BJB), kde ešte sú v zboroch tamburášske skupiny, ale aj to, že by
bolo dobré „zmapovať“, kde takéto tamburášske skupiny v zboroch
BJB ČR a SR mali, rozhodla som sa, že napíšem o tom, kedy sme my
– v našom zbore BJB Revúcka Lehota – mali tamburáš a hrávali na
mandolínach, bizarniciach, base, husliach, gitare spolu s harmonikou
– akordeónom.
Najprv však chcem napísať, že keď mi sestra Katka Kvačková pred
pár rokmi poslala CD ELIM – Haleluja, pozrela som si obal a zistila
som, že niektoré sestry (možno aj bratov) z tohto súboru poznám.
Keď som sa doňho neskôr započúvala, chválila som Pána za úžasnú
hudbu, za piesne, ktoré som s ich hudbou mohla spievať... Počúvala
som so zatajeným dychom a so slzami v očiach. Ďakujem, lužanskí.
Ste výborní.
V našom zbore bol za mojej mladosti, v rokoch 1966 – 1969, dirigentom brat Ján Balciar (1912 – 2004). Boli sme všetci, okrem brata
Silvestra Kubinca, veľmi mladí – dorastenci a mládežníci vo veku
12 – 25 rokov – a brat Balciar mal s nami veľkú trpezlivosť. Väčšina
mandolín, bizarnice, basa a gitara už predtým „viseli nie na vŕbach,
ale na klincoch“ na povale v jednej rodine zo zboru. Brat Balciar totiž už v roku 1946 cvičil „mládežníkov“ (pozri fotografiu), ale tento
súbor po čase zanikol.

Už neviem, kto navrhol, aby sme sa začali učiť hrať na týchto nástrojoch na Božiu oslavu. Všetci sme boli od prvej chvíle veľmi zanietení, dychtiví, učenliví, plní nadšenia a snaženia. A darilo sa nám.
Možno nás niektorých na fotografii aj spoznáte.
Stretávali sme sa raz týždenne a vystupovali
sme len u nás v zbore. Neboli sme len hudobníci, ale i speváci. Hrávali a spievali sme
z Hŕstky – Ó, jaký krásny život; Umírající cikán; Môj, môj, môj, Ježiš je môj; z Červeného
spevníka – Na Golgote, Pieseň viery, Mám
zde přítele, Život je práce čas... aj zo Sionských, napr. príležitostnú: Zbohom, zbohom,
rok starý privoláva nám... Po roku 1969 sa
niektoré vydali, iní oženili, odišli do škôl a náš
tamburáš zanikol.
Mám doma ešte bizarnicu a mandolínu, na
ktorej som hrávala, keď som nehrala na gitare.
Gitara, žiaľ, tak zostarla, že už „jej niet“ – generácia po mne ju nechala zmoknúť, a tak sa

rozpadla. Neviem, či ešte niekto z nášho súboru má niekde odložené mandolíny. Basa stojí v sklade v kúte a brat Milan Balciar už
iba spomína. Brat Silvester Kubinec (1937 – 2016) hrával na svojich
husliach už len doma až do nedávna – do svojej smrti. Brat Pavel
Struhár mal tiež svoj akordeón, na ktorom si určite ešte niekedy
zahrá a spolu s rodinou zaspieva v Komárne.
Hoc krátko, ale predsa bol i v našom zbore tamburáš a aj týmito
nástrojmi sme mohli vzdávať chválu a slávu nášmu Bohu.
Keď som pred jedenástimi rokmi hľadala, čím by som prispela do

večera spomienok pri príležitosti 100. výročia založenia zborov
BJB na Gemeri, objavila som jednu starú fotografiu. Bola asi z rokov
1950 – 1952. V pozadí – vedľa železných kachieľ v našej bývalej
misijnej stanici v Muráni – stojí môj ocko br. kaz. Jaroslav Olexa
(1925 – 2004) a niektorí bratia a sestry, ktorých som „spoznala“,
aj poznala a poznám: v strede brat Ján Balciar (1912 – 2004),
v dolnom rade s mandolínou brat Pavel Hrivnák (1932 – 1998),
vedľa neho s gitarou jeho brat Ondrej Hrivnák (1923 – 1978) (aj
keď v spomienkach br. Balciara je uvedené, že brat Ondrej Hrivnák
hrával na base a brat Ondrej Piroch na gitare – tam vtedy pravdepodobne nebol), vedľa je ich sestra Boženka Hrivnáková-Struhárová
(1929 – 2006), potom brat Miloš Cais (1930), nad ním brat Ondrej
Boroš (1932 – 2007), ešte tam poznám Jiřinku Caisovú-Muntágovú (1928), Margitku Borošovú-Zárevúcku (už u Pána), brata Juraja
Sirkovského (1924 – 1987), sestru Marienku Liptákovú-Němcovú
(1932 – 1999) a na kraji stojí „nehudobník“, otec br. kazateľa Olexu, Ján Olexa (1896 – 1971) z uvedenej misijnej stanice. Ostatných
možno nejakí „pamätníci“ ešte spoznajú, ja nie, ale to najdôležitejšie
je, že ich poznal a pozná po mene náš Pán. Uvádzam tu ich mená,
lebo na každého a každú z nich mám nejakú milú spomienku.
Čítala som jednu krásnu myšlienku, ktorá sa
sem hodí a znie: „Spomínať na budúcnosť
znamená vidieť zajtrajšok očami včerajška
a Božie pôsobenie v ňom.“
Teším sa na nebo. Neviem, aké tam budú
hudobné nástroje okrem píšťal, bubnov, citary,
harfy – žeby aj mandolíny, bizarnice, husle,
akordeón?
Ale viem, že tam budeme hrať a spievať novú
pieseň Baránkovu a vzdávať Mu česť a slávu
na večné veky. A to bude orchester a spevácky zbor, aký náš svet nezažil...
To bude to najslávnejšie, najdokonalejšie,
najväčšie Haleluja!
Jarmila Rečníková
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Informácie a pozvania
Program konferencie

Odpustenie
06.05.2016 – piatok
17.00 Večera
18.00
Otvorenie konferencie
Vedenie: Judita Kolářiková
Modlitby: sestra z miestneho zboru
Predstavenie práce o službe prostitútkam
v Prahe a služby Armády spásy na Slovensku
07.05.2016 – sobota
09.00
Dopoludňajšie zhromaždenie
Vedenie: Helena Včeláková
Pozdrav kazateľa miestneho zboru a krátky
úvod k modlitbám: Ben Uhrin
1. Čo odpustenie je a čo ním nie je
– Zoltán Mátyus
12.00 Obed
14.00
Popoludňajšie zhromaždenie
Vedenie: Ľudmila Sýkorová
2. Čo nám bráni a čo nám pomáha
– Zoltán Mátyus
Otázky, diskusia
18.00 Večera
19.00
Večerné zhromaždenie
Vedenie: Vilma Koblischke
Večer hudby a svedectiev
08.05.2016 – nedeľa
09.00
Záverečné konferenčné zhromaždenie
Vedenie: Ruth Maďarová
Modlitby: Jana Pospíšilová
3. Bod zlomu – Zoltán Mátyus
Zbierka
Záver konferencie
11.30 Obed

Fotografia a Biblia
Na základe iniciatívy brata Vladimíra Malého
prinášame výber fotografií inšpirovaných textami z Božieho slova.
Tí, ktorí popri svojej práci často berú do rúk
fotoaparát a vidia to, čo iní možno nevnímajú,
nám ponúkajú pohľad na prírodu, naše okolie
a bežné veci v nových súvislostiach a spojeniach s myšlienkami z Biblie. Budeme potešení,
ak sa do fotografovania a zasielania zaujímavých záberov zapojí čo najviac našich čitateľov.
Staňte sa aj vy autormi, ktorí budú dotvárať
náš časopis postrehmi zo svojho okolia, akcií,
podujatí, či iba tak prechádzkami po prírode
a vnímaní jej krás počas celého roka.
V tomto čísle vám predstavujeme výber fotografií troch autorov...

Koniec všetkého je blízko. 1. Pet. 4, 7
Nejedna cesta vidí sa človeku správnou, ale jej
koniec môže byť cestou k smrti. Prís. 14, 12

Ján Kováčik z Klenovca

- aj ako dôchodca ostal milovník
prírody, ktorá je jeho druhý domovom,
a rád fotografuje.

Jákob vo sne videl rebrík postavený na zemi,
ktorého vrchol sa dotýkal neba.1. Moj. 28, 12
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...z tvorby našich čitateľov
Pavol Makovíni z Bratislavy - pracuje ako zvukár a k jeho veľkým
záľubám patrí hlavne bicyklovanie a fotografovanie.

Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný jas hviezd. 1. Kor. 15, 41
Ktože je tá, čo pozerá sa dolu sťa zora, krásna ako spln mesiaca... P. Šal. 6, 10

Daniel Staroň z Košíc - pracuje ako IT technik a jeho záľuby
sú nielen hudba, hra na gitare, ale aj fotografovanie a svoje
práce dotvára vhodnou grafikou a textami.

Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom. Ef. 4, 26
Slnko vychodí, slnko zapadá, náhli sa na svoje miesto. Kaz. 1, 5

... a já vám dám

Odpočinutí

Mt 11:28

Konference
Bratrské jednoty baptistů
3. — 5. června 2016 Brno
program pro všechny generace
semináře
společné bohoslužby
páteční večer pro mládež
dětský program

...nebudem sa báť, hoci by hučali a penili sa vody. Ž. 46, 3–4
...každá námaha prináša zisk. Pr. 14, 23

více informací od 1. ledna 2016
na www.bjb.cz/konference
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Fotokurz s Bibliou

Fotografujeme zvieratá
Seriálom vás sprevádza Vladimír Malý
Fotografovanie zvierat je častou záľubou
mnohých fotografov. Zvieratká sú všade
naokolo nás, resp. sú aj súčasťou našich domácností. Výhodou pri ich fotografovaní je,
že nám do toho nerozprávajú. Ale zase ťažko
ich prinútime, aby sa nehýbali alebo neušli.
Dá sa povedať, že zvieratá môžeme rozdeliť
do dvoch kategórií. Sú to domáce zvieratá
a zvieratá žijúce vo voľnej prírode. V závislosti od toho volíme prístup a vyberáme si techniku. V tejto lekcii by som sa chcel podeliť
s vami s niektorými trikmi a postupmi, ako
dosiahnuť optimálne výsledky.
1. DOMÁCE
ZVIERATÁ
Domáce zvieratká
sú zvyknuté na
ľudí, preto nerobí
problém sa k nim
priblížiť čo najviac.
Pri fotení zblízka
je najprirodzenejší
pohľad z očí do
očí, teda na úrovni pohľadu zvieratka. Na takéto fotografovanie vyhovuje každý aparát. (Psík
na fotografii č. 1 je ukážkou toho, ako sa to nemá
robiť.) Určite zblízka nepoužívame blesk. Zvieratám to neprospieva a vzniká nepekný efekt
– gombíkové oči. Ak je málo svetla, tak použijeme nepriamy, odrazený blesk. Pokiaľ je zvieratko pokojné, môžeme použiť režim P. Nezabudneme pracovať s citlivosťou (ISO), ak by
nám mali vychádzať hodnoty času ,,neudržateľné z ruky“. Pri pohybových snímkach nastavíme
prioritu času (Tv) približne 1/160s, prípadne

kratší podľa rýchlosti pohybu. (foto
č. 1+) Niektoré kompakty toto
nastavenie neumožňujú. Dobrý
portrét psíka sa dá dosiahnuť pri
nastavení objektívu na tele a malým
č. clony môžeme pozadie potlačiť
(foto č. 2). Sú aj iné krotké domáce
zvieratká, na ktorých môžeme
skúšať. Rybičky v akváriu sú svojou
pestrofarebnosťou a pohybom určite dobrým testom. Ak použijeme
blesk, tak aparát umiestnime úplne ku
sklu, aby sa odrazený blesk nedostal do objektívu.
To platí aj pri veľkých akváriách a teráriách. Tiež
môžeme fotografovať pod uhlom aby sa blesk
neobjavil v zábere (obr. č. 3).
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2. VOĽNE ŽIJÚCE ZVIERATÁ
Sú známe svojou plachosťou, preto sa k nim
nevieme dostať blízko. Aby sme si ich priblížili,
potrebujeme teleobjektív. Vhodné sú aj kompakty, ktoré majú možnosť veľkého priblíženia.
Určite je ľahšie odfotiť plávajúcu labuť ako
vtáka v lete. Pri použití teleobjektívu nezabudneme na nastavenie krátkeho času, aby snímka
nebola roztrasená a neostrá. Použitím kratšieho
času môžeme zvýrazniť dynamiku pohybu (foto č.
4), ale niečo musí byť aj ostré. To sa niekedy na

a zároveň sme v bezpečí. Nevýhodou je, že
zvieratá sú ohradené plotmi, mrežami či inými
bariérami. Vyberáme si také stanovište, aby sme
sa im čo najlepšie vyhli. Nasledovným postupom sa najlepšie vyhneme tomu, aby na našich
fotografiách nebolo vidno špinavé a poškrabané sklá. Na obr. č. 7 som zvolil taký istý postup
ako pri fotení vtákov cez sieť. Objektívom
priloženým celkom ku sklu a zaostrením na
leoparda optika sklo nezachytila. Použil som
teleobjektív a zvýšeným kontrastom som dosiahol to, že fotografia vyzerá, ako keby sme fotili
v prirodzenom prostredí. Ak zlyhá automatické
zaostrovanie, tak ho prepneme na manuálne
a zaostrujeme ručne.

prvý pokus nepodarí. Zmenenou expozíciou sa
dá zmeniť aj prostredie snímky. Labuť na vode
(foto č. 5) je zvýraznená tým, že voda naokolo

je tmavá bez kresby. Použil som bodové meranie na labuť, a tým som dosiahol podexpozíciu
okolia. Vtáky v zajatí sú tiež dobrým motívom.
Nemôžu nám uletieť, ale hneď zistíme problém
so zaostrovaním a oplotením. Automatické
zaostrovanie sa snaží zaostriť na sieť voliéry
a to pokazí snímku. Na obr. 6 som použil
manuálne zaostrovanie a bol som blízko siete.
Tým, že som zaostril na vtáky, sieť
bola natoľko rozostretá, že sa stala na
fotke neviditeľnou. Pokiaľ náš kompakt
nemá manuálne ostrenie, zaostríme na
niečo mimo klietky, čo je v rovnakej rovine ako motív. Tým, že držíme napoly
stlačenú spúšť, je zafixovaná vzdialenosť a stačí len
prekomponovať
záber, dotlačiť
spúšť a vydarená
snímka nás poteší.
3. DIVÁ ZVER A ZOO
Pod pojmom divé zvieratá
si mnohí predstavujeme
safari v exotických krajinách. Netreba však cestovať ďaleko. Aj v ZOO sa
dajú urobiť krásne snímky

ZAMYSLENIE
Mnohé televízne kanály nám približujú zvieraciu ríšu úžasným spôsobom. Nemusíme ani
cestovať po svete a dozvedáme sa množstvo
informácií zo života zvierat, od tých najmenších
až po najväčšie. Svet sa na to pozerá z pohľadu
miliónov rokov vývoja, ale my smieme všetko
vnímať ako Božie stvorenstvo.
Keď sa Jób pravotil s Bohom, Hospodin mu
kladie otázky: Kto pripravuje havranovi pokrm?
Či znáš čas rodenia kamzíkov? Či na tvoj rozkaz
sa vznáša orol a na vysokom mieste kladie svoje
hniezdo?
Mnohému sa nedá porozumieť rozumom.
Prečo napríklad migrujú zvieratá a vtáci a ryby
tisíce kilometrov a potom sa vracajú späť? Nemajú navigáciu, ale riadia sa inštinktom, ktorý
im dal Stvoriteľ. Keď vidím kŕdle vtákov, tak mi
pripomínajú slová Pána Ježiša, keď nám dáva za
príklad nebeské vtáctvo. Nesejú ani nežnú, ani
nezhromažďujú do stodôl a nebeský Otec ich
živí. A či ich my oveľa neprevyšujeme? Pracovať musíme a máme, ale práca by nás nemala
natoľko pohlcovať, aby sme Boha odsúvali na
druhé miesto (Mat 6, 33).

Nielen pre učiteľov
Inzerce v Rozsévači

Formát: A4 na výšku, časopis je celobarevný
měsíčník, kromě července a srpna.
Inzeráty neumísťujeme na obálku
Plošná inzerce:
Celá strana - 46 eur, 1 150,- Kč
½ strany - 26 eur, 650,- Kč
¼ strany - 20 eur, 500,- Kč
Řádková inzerce: Jeden řádek 2 eura, 50,- Kč
Uzávěrka Rozsévače: vždy do 10. dne v měsíci
Distribuce: vždy v prvních dnech měsíce
Kontakty: Předseda redakční rady a šéfredaktorka: rozsievac@baptist.sk
Zveřejnění: pouze na základě dokladu
o zaplacení inzerátu (do 10. dne v měsíci).
Spolu s textem inzerátu prosím zašlete
na adresu šéfredaktorky i kopii dokladu
o provedení platby převodním příkazem
na účty Rozsévače. Do textu je nutné uvést
svoje jméno a slovo INZERCE.

Predplatné na rok 2016
Odberatelia v SR: - predplatné 14,50 € na rok
(cena jedného výtlačku 1.45 €) + poštovné
- v platnosti ostáva, že prvopredplatitelia majú
počas celého roka zľavu 50 % na predplatnom
(nie na poštovnom) - poštovné: zbory - 1,10€ za
kus a rok, jednotlivci - 4,80 € za kus a rok
Odberatelia v ČR:
- v dôsledku zmeny kurzu na 27,4 Kč/€ predplatné vychádza 370 Kč (cena jedného výtlačku
37 Kč) + poštovné - v platnosti ostáva, že prvopredplatitelia majú počas celého roka zľavu
50 % na predplatnom (nie na poštovnom).
Poštovné: zbory - 85 Kč za kus a rok, jednotlivci
- 210 Kč za kus a rok
Zahraniční odberatelia:
predplatné 14,50 €, poštovné 29 €
Platby realizujte na účty:
SR: IBAN: SK35 0900 0000 0000 1148 9120,
do poznámky napísať meno odberateľa.
var. symbol: 888, ČR: Česká spořitelna Praha, č.ú.
63112309/0800 var. symbol 911 840

Zasílání příspěvků
Adresa: rozsievac@baptist.sk
Vaše články zasílejte i předem - zařadíme je
podle témat.
Texty zasílejte bez grafické úpravy. Pod text
napište autora článku, případně prameny.
Fotografie v nejvyšší kvalitě zašlete zvlášť. Inzerci
v PDF převeďte do křivek a v kvalitě pro tisk.
Upozornění: Za obsahovou a stylistickou stránku textů vydaných v Rozsévači odpovídá autor.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvek krátit,
upravovat, případně neuveřejnit a neodpovídá
za obsah uveřejněných inzerátů. Všechny články
procházejí jazykovou úpravou.
Děkujeme a těšíme se na vaše příspěvky!

Témata příštích vydání:
Číslo 7 /2016 - Usilovnost, nebo pracovitost?
uzávěrka: 10. 7. 2016
Číslo 8 /2016 - Mírnost a sebeovládání, nebo
hněv? uzávěrka: 10. 8. 2016
Číslo 9 /2016 - Pokora, nebo pýcha?
uzávěrka: 10. 9. 2016
Číslo 10/2016 - Vánoce uzávěrka: 10. 10. 2016

Jeho otec bol alkoholik
(Podľa korešpondenčného kurzu Detskej misie Boh sa o teba stará spracovala Miriam Kešjarová)

Veľa detí má ťažké detstvo. Pred mnohými rokmi prežíval ťažké obdobie v škole aj doma
chlapec, ktorý sa volal Josh McDowell. Pochádzal z USA. Jeho otec sa o neho vôbec
nestaral. Bol stále opitý a neraz zbil Joshovu mamu. Vždy, keď sa také niečo stalo, Josh
znenávidel svojho otca ešte viac. Po skončení strednej školy Josh vstúpil do armády, ale
aj tam bol život drsný a ťažký. Každý večer zaspával veľmi vyčerpaný.
Na vojne prežil nebezpečnú nehodu. Obrovské potrubie mu spadlo na hlavu a Josh musel stráviť niekoľko mesiacov v nemocnici. Počas pobytu v nemocnici mu zomrela mama.
Bola veľmi chorá, no Josh obviňoval z jej smrti svojho otca.
Po návrate z nemocnice sa Josh rozhodol študovať. Bol naozaj výborným študentom
a dostával dobré známky. Všimol si, že ľudia, ktorí sa okolo neho pokladali za kresťanov,
svoju vieru nedokazovali ani slovami, ani skutkami.
Preto sa rozhodol napísať školskú prácu, v ktorej by dokázal, že Biblia je iba zbierkou vymyslených rozprávok. Pri písaní práce si však uvedomil pravdivosť troch vecí:
1. Ježiš je Synom Božím. 2. Ježiš vstal z mŕtvych. 3. Biblia je pravdivá kniha.
Sám tomu nemohol uveriť. Raz v noci nedokázal zaspať od úžasu nad tým, čo objavil. Modlil
sa k Bohu: „Prosím odpusť mi a urob ma svojím dieťaťom.“ Boh jeho modlitbu vypočul. Josh
sa stal kresťanom a zavolal svojmu otcovi, aby mu oznámil túto
správu.
Život Joshovi naďalej pripravoval nečakané situácie. Mal autonehodu, po ktorej sa opäť dostal do nemocnice. Po návrate
z nemocnice sa vybral k svojmu
otcovi. Jedného dňa mu povedal: „Otec, ďakujem ti, že si sa
o mňa tak dobre staral.“ Otca
to veľmi prekvapilo. Uvedomil si,
že syn sa už na neho nehnevá.
Josh mu dokázal povedať, že ho
miluje, pretože jeho život zmenil Pán Ježiš.
Otec mu na to povedal: „Ak
ti môže Boh pomôcť milovať
niekoho takého zlého, ako som
ja, tak aj ja chcem poznať tvojho
Boha.“ Joshov otec prijal Pána
Ježiša ako svojho Spasiteľa.
Josh začal o Bohu rozprávať
ďalším ľuďom. Už niekoľko
rokov cestuje po celej Amerike
a do mnohých častí sveta. Boh
pomohol Joshovi, aby odpustil
svojmu otcovi.
Ak si poprosil Boha o to, aby ti
odpustil tvoje hriechy a prijal ťa
za svoje dieťa, budeš schopný
odpustiť aj iným. Možno potrebuješ odpustiť niekomu, kto ti
ublížil, alebo nevieš zabudnúť
na zlé veci, ktoré ti niekto spôsobil. Nepremýšľaj o tom donekonečna. Radšej ďakuj Bohu
každý deň za to, že je s tebou,
a popros Ho, aby ti pomohol
odpúšťať a milovať.
Korešpondenčné kurzy Detskej
misie si môžete objednať
na adrese:
http://www.detskamisia.sk/
biblicke-korespondencne-kurzy.html
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„Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme
Boží děti.“ (Ř 8,16)
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Za fotografie publikované v tomto čísle pekne ďakujeme. Ich autormi sú: Marie Horáčková, Michal Lapčák, Daniel Maďa,
www.christianphotos.net, Photo: © Luis Louro / Dollar Photo Club, © 歌うカメラマン / Dollar Photo Club a archív redakcie.
Za fotografie publikované v tomto čísle pekne ďakujeme.
Ich autormi
MarieLýdia
Horáčková,
Michal Lapčák, Robert Pokorný, Daniel Maďa,
Grafický
konceptsú:obálky
Bodnárová.
www.christianphotos.net, Photo: © nito / Dollar Photo Club, © butterfly-photos.org / Dollar Photo Club a archív redakcie.
Grafický koncept obálky Lýdia Bodnárová.

