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Festival skončil, v paměti a srdcích zůstává... 

Šestý ročník festivalu UNITED s podtitulem Nesmrtelný skončil 
a město Vsetín se opět vrací k obvyklému životu. 
Dolní náměstí, prostor před Domem kultury či třídy vsetín-
ských škol už nejeví ani známku toho, že ještě před několika 
dny skýtaly zázemí festivalovému dění. Myslím ale, že tohle 
není to podstatné. 
Tribuny jsou sice uklizené, z náměstí už není slyšet hudba či 
slova řečníků a po městě už neproudí davy lidí se žlutými či 
červenými registračními náramky, ale to důležité máme v pa-
měti a v srdcích. 
Vzpomínky se nedají „uklidit“ a naložit do auta, které by je 
stejně jako části tribun odvezlo pryč. Ty zůstanou napořád. 
A že opravdu je na co vzpomínat! Výčet řečníků, kapel, zpěváků 
a dalších umělců, kteří 
tvořili program festivalu, 
by zaplnil bezmála půl 
stránky, proto zmíním 
jen několik střípků, které 
oslovily mě. Koncert ma-
ďarské kapely Altarive, při 
kterém zaplněné Dolní 
náměstí skákalo do ryt-
mu hudby postavené na 
rockově-elektronických 
základech s prvky metalu, 
popu i zasněného post-
-rocku. 
Přestože byl chladnější 
večer, uprostřed nadše-
ného davu se teplota zvedla o několik stupňů a žabky na nohou 
byly rázem příjemnou záležitostí. 
Při vystoupení slovenské zpěvačky Simony Martausové se jakoby 
vytratilo pódium a všichni stáli na stejné úrovni. Simona vybízela 
posluchače, aby zpívali s ní, chvílemi bylo dokonce slyšet pouze 
je, po vystoupení si se všemi udělala společnou fotku a byla 
v rozpacích z publika, jaké dle svých slov ještě neměla. 
Při jejích písních se kolemjdoucí lidé zastavovali. Nejdříve jen 
zvědavě poslouchali, poté začali s ostatními tleskat a po pár 
písních s úsměvem na rtech zvyšovali počet posluchačů. 
Asi nejsilnějším zážitkem pro mě byla samotná atmosféra festi-
valu. Když z hlavního pódia na Dolním náměstí zněly v podání 
slovenské kapely eSPé chvály a modlitby, uvědomila jsem si, jak 

neuvěřitelná Boží milost je, že v centru města Vsetín, které lemují 
zahrádky restaurací, kaváren a hospod, sedí lidé a jsou součástí 
něčeho mnohem většího, než si sami uvědomují. Že mohou 
slyšet, vidět a prožívat dění festivalu. 
Když Janette Oubrechtová mluvila na schodech na náměstí na 
téma Být normální je OK nebo Mikuláš Vymětal o Strachu kolem 
nás a kolemjdoucí lidé mohli poslouchat, říkala jsem si: „Pane 
Bože, to je fakt mazec.“ A vážně byl. 
Takových střípků je nespočetně víc a dohromady tvoří velké Boží 
dílo. 
Kdyby se Pán Bůh k veškeré práci na organizaci festivalu nepři-
znal, mohli bychom udělat sebelepší akci, a veškerá snaha by 
vyšla vniveč. 

Díky Němu mohlo mnoho lidí navštívit poradenský stan a chtít 
změnit svůj život. Díky Němu tolik lidí mohlo poprvé v životě 

vzít do ruky Bibli. Díky Němu se mohl festival 
UNITED odehrávat právě ve Vsetíně, když se 
samotné město zasadilo o to, aby organizátoři 
nepřesunuli festival jinam. Věřím, že Pán Bůh 
si těchto pár dní, které jsou za námi, použije 
k tomu, aby se srdce lidí měnila a hledala něco 
víc než jen náplň pro tento život. Aby lidé 
mohli poznat, kdo je ten Nesmrtelný. 
Přibližně za půl roku se začne připravovat další 
ročník festivalu, který proběhne v termínu od 
24. do 26. srpna 2017. Přijměte proto naše 
pozvání na sedmý ročník festivalu UNITED!

Tereza Zbranková

Reportáž
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Mírnost a sebeovládání patří do našich živo-
tů, dokonce mají být projevem naší víry. 
Ale co s  hněvem? Zbavit se ho, ignorovat ho, 
vypustit jej z našeho slovníku? Skoro se nabízí 
Hamletovská otázka: Hněvat se či nehněvat? 
Dovolím si však tvrdit, že i hněv má svoje mís-
to, ale není to tak jednoduché. V životě je to-
lik věcí, situací a lidí, kteří nás dokážou rozčílit. 
Hněv u nás propuká rychle a bez ohledu na 
pohlaví, stáří nebo vzdělání. Nad nebezpečím 
následků hněvu nemusíme dlouho uvažovat. 
Ubližuje těm, kteří jej prožívají (např. ztráta 
kontroly, afektivní jednání), i těm, na které je 
otevřeně namířen (násilí, urážky). Jednodu-
chým receptem by byla vždy mírnost a hněv 
ani nepociťovat. Jenže když čteme Bibli, zarazí 
nás pasáže o Božím hněvu. Několikrát se i 
Ježíš rozhněval na lidi kolem sebe. A co myslel 

Apoštol Pavel tím: „Hněváte-li se, nehřešte?“ (Ef 4, 26) 
Z Bible poznáváme 2 druhy hněvu, Boží a lidský. Boží hněv je stálý postoj svatého 
a spravedlivého Boha vůči hříchu. Římanům 1, 18 (B21): „Z nebe se zjevuje Boží 
hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí.“ Jeho hněv je vždy oprávněný, spra-
vedlivý a nepodléhá náladovosti. 

U lidí vidíme něco jiného, jednáme prchlivě a zle. Málokdy jde o spravedlivý hněv 
(na skutečnou nepravost), příčiny našeho hněvu bývají často sobecké a reakce ne-
adekvátní. A tady bude jádro problému. Prof. Křivohlavý k tomu uvádí, že je třeba 
rozlišovat mezi samotnou emocí 
a jednáním (vyjádřením této emo-
ce). Ano, máme emoce, pomáhají 
nám vnímat a hodnotit, ale nesmí 
nás ovládat. Řečeno klasickým 
citátem „emoce jsou dobrý sluha, 
ale špatný pán.“ Pocítit hněv ne-
musí být nutně hříchem, hříchem 
však může být (a velmi často bývá) 
naše reakce – jednání, ať už slovo 
nebo čin. A tak ve vzteku říkáme 
nehezká slova, křičíme, lamentuje-
me, odsuzujeme, myslíme na pomstu, boucháme, rozbíjíme, atd. Nechat se ovlád-
nout hněvem je tak jednoduché, ale zároveň nebezpečné a destruktivní, 
a právě tím necháváme prostor ďáblu (Ef 4, 27). 
Krotit a ovládat se máme v reakcích a projevech. Zde se hodí mírnost (přívětivost, 
laskavost), vždyť ji projevuje i Bůh vůči nám lidem. Pro naši nepravost by nás mohl 
ihned potrestat, ale dává čas a prostor k nápravě. Sebeovládání (zdrženlivost, sebe-
kázeň) nás zase chrání před přehnanou reakcí, kterou bychom zhřešili. Vnímám tak, 
že do života patří všechny tři zmiňované reakce. I hněv, jako reakce na nepravost 
a zlo, ale musí být v rozumné míře a vyvážen ostatními (mírností a ovládáním). Ně-
kdo namítne, že ona rovnováha souvisí s naším temperamentem, mnohem více však 
souvisí se stavem našeho srdce. Přirozeně člověk tíhne ke zlému a není schopen 
ovládat zlé touhy. Ale v obnoveném nitru sídlí Duch svatý, proměňuje nás a působí 
v nás ovoce Ducha, také mírnost a sebeovládání (Ga 5, 22-23). 
Když už se hněváme, rozsuzujme příčiny a co s tím udělat. Ale hlavně nehřešme 
a nenechme nad ním zapadnout slunce.
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Mírnost, sebeovládání 
nebo hněv?

 

Ale v obnoveném nitru 
sídlí Duch svatý, proměňuje 
nás a působí v nás ovoce 
Ducha, také mírnost 
a sebeovládání.

Jiří Marek, 
kazatel BJB Ostrava

Úvodník
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Lepšie ako hnev
Veľkým problémom súčasnosti sa stá-
vajú teroristické útoky, proti ktorým je 
pre ich nepredvídateľnosť ťažké posta-
viť účinnú obranu. Ich hlavným motí-
vom býva hnev alebo nenávisť. 
Keď som bol mladý, ako učni sme mali 
práce v dielni. Majster niekam odišiel a je-
den z mojich spoluučňov začal do mňa 
zapárať. Ja som mu odpovedal rovnakým 
spôsobom a o chvíľu bola z toho zvada. 
Potom sa ku mne priblížil a hrozivo sa 
postavil predo mňa. Keď som ho odstrčil, 
zrazu ostal nehybne stáť. Vo zverákoch 
sme mali upevnené železné špice, na 
ktoré potom mali ísť násady. On sa na 
jeden z nich napichol. Hnev okamžite 
zmizol a všetko sa zmenilo. Vážnosť 
situácie pripomínala slová Pána Ježiša, 
keď povedal: „Počuli ste, že otcom bolo 
povedané: Nezabiješ! Kto by však zabil, 
musí ísť pred súd. Ale ja vám hovorím: 
Každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť 
pred súd“ (Mat 5, 21 –  22). Železný špic 
prenikol do neho niekoľko centimetrov 
a zastavil sa v blízkosti ľadvín! Keď som 
ho potom v nemocnici navštívil, bolo 
nám obom ľúto, že sme sa takto správali. 
Bol som vďačný Bohu, že sa z toho zota-
vil a nestalo sa niečo horšie. 
Po čase som odovzdal svoj život Pánovi 
Ježišovi a prosil za odpustenie všetkých 
hriechov. Pán postupne premieňal môj 
život. Učil som sa odpúšťať a vnímať ľudí 
novým spôsobom. 
Teraz po mnohých rokoch mám skú-
senosti, že Božie zbrane miernosti sú 
omnoho účinnejšie ako hnev. Nespô-
sobujú žiadne škody,  naopak, pôsobia 

úžitok. Na vojenčine ma jeden vojak 
z inej čaty, ktorého som poznal iba z vi-
denia, z nejakej príčiny nenávidel. Raz 
sa opil, postavil sa na chodbu a začal na 
mňa nadávať, aby ma vyprovokoval. Keď 
som vyšiel z izby, zakričal na mňa: „Počai 
je největší blbec na celé rotě!“ Ja som 
mu jednoducho odpovedal, že to viem. 
To ho tak prekvapilo, že sa už nezmohol 
na nič, iba začal kričať: „On to ví, on to 
ví!“ A odišiel. Od tej chvíle sa jeho vzťah 
ku mne zmenil a nepriateľstvo sa strati-
lo. Vtedy mi k víťazstvu dopomohla aj 
moja skleslá nálada, ale v ďalších rokoch 
som postupne získaval viac podobných 
skúseností, kde sa lámali hroty hnevu 
a teraz môžem konštatovať, že je celkom 
zaujímavé, vzrušujúce a neraz aj zábavné 
vidieť, ako ľudia na miernosť a vhodné 
slovo reagujú. V živote však prichádzali 
aj situácie, ktoré ma dokázali rozhádzať, 
a až neskôr som si uvedomil, že to boli 
dôležité skúšky, v ktorých som neob-
stál. Hromadiace sa problémy súčas-
nosti sú dôsledkom toho, že ľudia sa 
masovo odvrátili od Boha. 
Pritom nám Boh dal službu zmiere-
nia. Zmierenia s Bohom a zmierenia 
medzi sebou. V 2. Kor 5, 17 – 18 je 
napísané: „Ak niekto odovzdal svoj život 
Kristovi, stal sa novým stvorením. Čo 
bolo predtým, pominulo a začalo sa 
niečo celkom nové. To všetko je z Boha, 
ktorý nás prostredníctvom Pána Ježiša 
Krista zmieril so sebou. A on nás poveril, 
aby sme do celého sveta niesli zvesť, že 
Boh v Kristu zmieril svet so sebou, od-
pustil ľuďom ich previnenia a neráta im 

viacej ich hriechy.“ Teda nie politická ko-
rektnosť, ale iba takáto zmena zvnútra je 
najúčinnejším spôsobom, ako zabezpečiť 
pokoj, bezpečnosť a mier, po ktorom 
v podstate každý túži. 
V tomto Božom spôsobe je okrem mi-
losti zahrnutá aj spravodlivosť, pravda, 
múdrosť a Božia ochranná moc. Oproti 
súčasným obrovským nákladom na bez-
pečnostné opatrenia je Božia pomoc 
beznákladová. Vyžaduje iba poslušnosť 
viery. 
Na Božie slovo sa dá plne spoľahnúť, 
pretože kým zákony štátov sa neustále 
menia, Božie slová, prikázania aj za-
sľúbenia sú po stáročia, ba aj tisícročia 
pevné, nemenné, spoľahlivé a dokonalé. 
Preto navrátiť sa k nemu je to najlepšie, 
čo môžeme urobiť.     

Ľ. Počai          

Kolikrát slyšíme někoho říkat: „Nedovedeš se ovládat, hned 
vybuchneš a nemáš k tomu důvod, a i kdybys ho měl, proč se 
neovládáš a hned nepřiměřeně reaguješ?“ 
Chvilku se zamysleme nad slovem sebeovládání. Někdy se neo-
vládám ani nad malými věcmi, které někdo udělal nebo řekl 
a mne se to dotklo. Potom nemístně zareaguji. Z toho neovlá-
dání mohou nastat nepěkné následky. Kde je tedy chyba, kdo je 
zodpovědný za to, že já se neovládám?  
Příčin může být několik, ale otázkou je, zda z těch příčin, které 
mne vedly k neovládání, mohu vinit toho, který k tomu něčím 
přispěl, a mé neovládání se tím probudilo. 
Na prvním místě je potřeba vidět sebe. Moje neovládnutí není 
něčí vina, ale moje vina. Neovládání se v tom špatném slova 
smyslu je svým způsobem hněv. Něco se děje v mém srdci, co 
tam nemá místo a co škodí mně.  
Ani věřící člověk nepatří mezi lidi, kteří by se vždycky ovládali, 
nehněvali se. Pán Bůh to „toleruje“, avšak ne na dlouho. 
On ví, že nejsme ideální, a tak určil čas, jak dlouho se člověk 
„může“ hněvat a přitom se vlastně nehněvat! 
Apoštol Pavel píše v listu k Efezským 4, 26: „Hněváte-li se, ne-

hřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce.“ 
Za své neovládání jsem zodpovědný jen já sám. 
Někdo se mne nemile dotkl, urazil mne, ublížil mi a já jsem se 
neovládl a nemístně jsem se rozhněval. Neovládl jsem se a tak 
jsem uspokojil své srdce. Možná, že mne lidé pochopí, možná, 
že by jednali stejně prudce a možná prudčeji než já. 
Z jakých pohnutek jsem se takto nešetrně choval vůči svému 
bližnímu? Měl jsem k tomu „důvod“? 
Když mi někdo ublížil, nesmím mu to stejně oplatit. Jestli ve 
mně přebývá Duch svatý, pak se nemohu uchýlit k tomu, abych 
se choval stejně, jako se onen choval ke mně - nepřiměřeně, 
bolestivě. Přebývá-li Duch svatý ve mně, pak musím přijímat Jeho 
pokyny a v Jeho pokynech nenajdu slovo: Jednej stejně, jako on 
jednal s tebou. Jen v síle Ducha svatého mohu své sebeovládání 
správně korigovat. 
Se svým sebeovládáním musí člověk nejednou hodně zápasit, 
ale sotva vítězí bez pomoci Ducha svatého. K tomu apoštol 
Pavel radí sboru v Efezu, i nám dobře radí, jen ho poslouchejme: 
„Hněváte li se, nehřešte, ať slunce nezapadá nad vaším hněvem.“  

Vlastimil Pospíšil

Sebeovládání

Téma



55

V Božom Slove je viacero pasáží, ktoré 
nás vyzývajú k miernosti a zdržanlivosti, 
k sebaovládaniu voči druhým ľuďom. 
Základom akéhokoľvek skutočného se-
baovládania a miernosti je láska k Bohu 
a blížnemu. To je základom všetkých 
prikázaní a aj vzťahov medzi ľuďmi, ako 
zdôraznil Pán Ježiš vo svojej odpovedi na 
farizejovu otázku o najväčšom prikázaní 
(Mt 22, 34 – 40) a pripomenul aj apoštol 
Pavel (Rim 13, 8 – 10). 
Miernosť, krotkosť a sebaovládanie sú 
prejavmi tejto lásky v konkrétnych situá-
ciách. 
Konkrétne sa výzva k miernemu 
a spravodlivému a pobožnému životu 
objavuje v Písme v druhej kapitole listu 
apoštola Pavla svojmu mladému spolu-
pracovníkovi na Kréte Títovi. 
Božie Slovo nám nezamlčuje, že potláčať 
svoje sebectvo, žiť mierne a spravodlivo, 
prejavovať Božiu lásku nie je vôbec jed-
noduché vo svete porušenom hriechom, 
kde je toľko nespravodlivosti. Ako máme 
žiť zmysluplne, nesebecky, spravodlivo 
v tomto svete, kde sa uplatnia nie tí, čo 
sú mierni, ale skôr tí, čo bezohľadne pre-
sadzujú len svoje záujmy? 
Ako sa máme ovládať a nebrať pomstu 
a spravodlivosť do svojich rúk, keď je 
okolo nás toľko krívd, nespravodlivosti 
a podvodov? 
V takomto prostredí otázka možno ani 
neznie: „Ako žiť?“ ale skôr „Ako prežiť?“
Na tieto otázky odpovedá Pavel v prečí-
tanom texte Títovi a aj veriacim na Kréte 
veľmi jednoducho a adresne. Nedáva 
všeobecné rady, ale konkrétne pokyny 
jednotlivým vekovým kategóriám v zbore. 
Najprv sa obracia na starších mužov, ktorí 
boli vo vtedajšej gréckej a aj židovskej 
pospolitosti hlavnými autoritami (2, 2). 
Starší muži rozhodovali v obci podľa 
židovskej tradície a aj v spoločnosti po-
hanov o všetkých dôležitých otázkach. 
Starší muži majú byť stĺpmi cirkvi a spo-
ločnosti, preto nemajú byť ovládaní svo-
jou ješitnosťou (čo je častým problémom 
mužov), ani túžbou po moci, bohatstve 
alebo kariére, ale naopak, majú byť triezvi 
vo svojich úsudkoch, majú konať čestne, 
aby boli úctyhodní a mali z toho plynúcu 
prirodzenú autoritu. Majú byť mierni 
alebo uvážliví, nemajú sa dať strhnúť 
hnevom alebo nejakými extrémami a 
momentálnymi náladami. Ich viera má byť 
zdravá, založená na poznaní Písma a na 
osobných skúsenostiach. Nesmie im chý-
bať ani zdravá láska, ktorá vie pochopiť aj 
plakať, keď je to potrebné, ale vie byť aj 
prísna, a nesmie im chýbať ani trpezlivosť 
či vytrvalosť.

Apoštol upozorňuje aj staršie ženy na 
niektoré dôležité vlastnosti, ktoré im 
umožnia žiť inak (2, 3 – 4).V prvom rade 
Pavel zdôrazňuje, že všetko ich správanie 
má byť určované tým, že sú oddelené pre 
Boha – teda sväté. Rozhodli sa žiť inak 
ako ľudia okolo a na to majú pamätať. 
Zvlášť vyzdvihuje dve charakteristiky, 
ktoré boli a sú problémom žien. Nemajú 
rozširovať klebety, neoverené informácie, 
vymýšľať si, pridávať svoje domnienky 
a názory a vydávať ich za fakty, a tým 
ohovárať iných ľudí. Svoje problémy 
alebo radosti nemajú riešiť tajným či 
verejným pitím alkoholu. Ich úlohou je 
byť stĺpmi cirkvi a spoločnosti tým, že 
sú stĺpmi, oporami svojich rodín, a túto 
svoju skúsenosť zo správneho budovania 
a udržovania rodinného hniezda alebo 
„krbu“ majú odovzdávať mladším ženám. 
Najdôležitejšia úloha mladých žien, vlast-
ne v tomto prípade mladých manželiek, 
sa tu spomína v súvislosti s tým, čomu 
ich majú staršie ženy naučiť (2, 4 – 5). Ich 
zodpovednosťou je vytvárať nielen atmo-
sféru, ale realitu lásky a prijatia v domác-
nostiach, v rodinách, budovať rodinné 
zázemie a udržiavať domácnosť tak, aby 
sa tam každý jej člen s radosťou vracal. 
Je to veľmi dôležitá úloha, lebo ak nedo-
kážeme žiť a uplatňovať pravdy Božieho 
Slova v našich rodinách a domácnostiach, 
je to dôvodom k tomu, aby ho neveriaci 
ľudia považovali za neúčinné, zbytočné, 
za teóriu ako všetky ostatné. Zdravá 
rodina budovaná na princípoch Božieho 
Slova je zákla-
dom pre prežitie 
jednotlivcov a 
aj spoločenstva 
veriacich.
Je zaujímavé, že u 
mladších mužov 
Pavel upozorňuje 
len na jednu 
vlastnosť, ku kto-
rej ich má Títus 
povzbudzovať 
alebo napomínať, a tou je, aby boli mier-
ni, rozvážni alebo rozumní vo všetkom 
(2, 6). Myslím si, že aj v tomto prípade 
„udrel klinec po hlavičke“. Byť radikálni 
v názoroch a činoch, rýchlo vyriešiť veci, 
všetko sily sústrediť na to, čo práve robím, 
to bola charakteristická črta mladých mu-
žov vtedy aj dnes. Byť rozumný a mierny 
vo všetkom znamená, že aj v práci, aj 
v zábave, v myslení aj v konaní.
Veriaci ľudia majú byť svedectvom aj na 
svojich pracoviskách. Určite nebolo jed-
noduché pre veriacich otrokov počúvať 
a realizovať napomenutia, ktoré im adre-

soval apoštol Pavel (2, 9 – 10). Dnes už 
nie sú otroci, ale vedomie ľudskej slobo-
dy a nezávislosti je oveľa silnejšie, a preto 
je aj dnes pre podriadených v zamestnaní 
ťažké rešpektovať autoritu a zodpoved-
nosť nadriadeného. Okrádanie, či už pria-
me (tým, že si niečo z môjho pracoviska 
nenávratne požičiam), alebo nepriame 
(napríklad nedodržiavaním pracovného 
času), je rovnakým problémom dnes, ako 
bolo aj za Pavlových čias.
Každý má tieto príkazy uplatniť v prvom 
rade sám voči sebe, nie voči iným. 
Podmienkou toho, aby Títovo a aj naše 
slovo, naše svedectvo a napomenutie 
malo silu a autoritu je, aby sme boli prí-
kladom a dokazovali  skutkami,  že to, čo 
tvrdíme, je pravda (2, 7). 
Kvôli čomu by sme sa mali vlastne ovlá-

dať, obmedzovať, 
dokonca až obe-
tovať? Motívom 
nemôže byť naša 
samospravod-
livosť. Jediným 
dôvodom, ktorý 
nám dá silu, aby 
sme „sa odriekli 
bezbožnosti a 
svetských žiadostí 
a mierne, spravod-

livo a pobožne žili na tomto svete“ (2, 12) je 
to, že Boh nám v Pánovi Ježišovi Kristovi 
zjavil svoju milosť, zaistil nám záchranu 
nie pre naše dobré skutky, mravný život, 
ale pre Jeho obeť na kríži (2, 13 – 14). 
Silu k takému životu nám dáva aj nádej 
večného života. Jedine stojac opretí jed-
nou nohou v minulosti na Jeho prvom 
príchode a spásonosnej obeti a druhou 
nohou v budúcnosti na Jeho slávnom 
druhom príchode, dokážeme žiť rozváž-
ne, spravodlivo a nábožne aj v týchto 
dňoch.  
 Spracoval Ján Szőllős

Mierny, rozvážny život – najlepšie svedectvo 
(Tít 2, 1 – 15)

„sa odriekli bezbožnosti 
a svetských žiadostí 

a mierne, spravodlivo 
a pobožne žili 

na tomto svete“

Mírnost a sebeovládání, nebo hněv?



66

Nositel Nobelovy ceny, profesor Dr. Alexis 
Carrel, nazývá modlitbu nejsilnější formou 
energie. Podle jeho názoru je to stejně 
velká síla jako gravitace.
Známý americký vědec a výzkumník Dr. N. 
J. Stowell při jednom neuvěřitelném objevu 
změřil sílu modlitby. Říká: „Byl jsem cynický 
ateista, přesvědčený, že Bůh není nic jiného 
než výplod lidského mozku. Nemohl jsem 
věřit v nějakou živou božskou bytost, která 
by nás všechny milovala a měla nad námi 
moc.“
Jednoho dne pracoval ve velké patologické 
laboratoři na klinice. Jejich úkolem bylo 
změřit vlnovou délku a sílu záření lidského 
mozku. Zjistit, co se tam děje ve stádiu, 
když končí život a přichází smrt.
„Vybrali jsme ženu, která umírala na ra-
kovinu mozku. Věděla to i ona. Duševně 
a psychicky byla překvapivě v pořádku, 
i když její fyzický stav byl velmi špatný. 
Byla věřící. Krátce před jejím úmrtím jsme 
u ní na pokoji instalovali vysoce citlivý 
přístroj, který nám měl ukázat činnost 
v mozku v průběhu posledních minut 
života.
Na postel jsme umístili též malý mikrofon, 
abychom mohli slyšet její slova, pokud 
ještě vůbec bude projevovat známky 
života. Byli jsme ve vedlejší místnosti. Pět 

střízlivých vědců. Plni očekávání a vnitřní-
ho napětí jsme stáli před svými přístroji. 
Ručička byla na nule a mohla se vychýlit 
do 500 pozitivní hodnoty doprava a 500 
negativní hodnoty doleva.“
Nějaký čas před popisovanou událostí 
bylo provedeno s tímto přístrojem měření 
vysílání jedné radiostanice, jejíž program šel 
do éteru silou 50 kW. Šlo o zprávu, která 
musela oběhnout okolo celé zeměkoule. 
Měřením tehdy zjistili 9 stupňů plusovým 
směrem stupnice.
Všechno nasvědčovalo tomu, že nastaly po-
slední chvíle pacientky. Najednou zaslechli, 
jak se začala modlit a velebit Boha. Prosila 
Ho, aby odpustil všem lidem, kteří jí v životě 
ublížili. Děkovala Mu za sílu, která ji pro-
vázela životem, a také za jistotu, že bude 
patřit Kristu. Vyjadřovala všechnu svou 
lásku k Ježíši, lásku, která se nezmenšila ani 
jejím utrpením. V okamžiku, když mluvila 
o odpuštění svých hříchů podle Vykupitele 
Ježíše Krista, sálalo z ní nesmírné štěstí.
Otřeseni jsme stáli před svým přístrojem 
a téměř jsme zapomněli na to, co jsme 
vlastně chtěli prozkoumat. Hleděli jsme 
na sebe, aniž bychom se styděli za slzy. 
To, co jsem slyšel, na mně tak zapůsobilo, 
že jsem plakal jako dítě. Najednou – umí-
rající se ještě modlila – jsme slyšeli nějaké 

klepání.  Když jsme se podívali na přístroj, 
viděli jsme, že ručička ukazovala 500 
stupňů pozitivně a neustále narážela na 
nejvyšší hranici měření. Objevili a změřili 
jsme neuvěřitelnou skutečnost. Mozek 
umírající ženy obracející se k Bohu vyvinul 
55 krát větší sílu, než jsme naměřili v prů-
běhu vysílání té světové radiostanice.“
Později se domluvili, že udělají trochu jiný 
pokus. Po přípravě přístroje přemluvili sest-
řičku, aby nějakým způsobem vyprovokova-
la jednoho pacienta. Ten reagoval hrubými 
slovy a nadávkami též na Boha.
A opět to začalo v přístroji klepat. Zhrozili 
se, když zjistili, že ručička se nachází též na 
500 stupních, ale negativních.
„V té chvíli se zhroutil můj ateistický 
názor na svět. Stál jsem před tváří Vševě-
doucího. Moje nevěra se mi stala úplně 
směšnou. Když jsem chtěl být vůči sobě 
poctivý, nemohl jsem před pravdou zaví-
rat oči. Naučil jsem se věřit v Ježíše Krista 
jako ve svého Spasitele, Vykupitele.“
Při zkoumání délky mozkových vln Dr. Sto-
well zjistil obrovské rozdíly. Ty jsou stejně 
tak individuální jako otisky prstů.
Kdesi se zaznamenává dobro, které činíme, 
i zlo, které pácháme.

      
(Přeloženo z N. Rosa/máj 1997, str. 39)

V životě procházíme různými situacemi, které je třeba akutně řešit, 
učinit rozhodnutí a potom podle toho jednat. 
Nejtěžší jsou ty, které se dotýkají našich životů nebo našich rodin-
ných příslušníků. Pokud řešíme jiné, jsme celkem brzy hotovi, ale 
pokud se jedná o nás...na tom si dáváme víc záležet. 
U koho se poradit? Které řešení by bylo nejlepší? Hledám mezi 
lidmi toho nejpovolanějšího tak dlouho, až  mi konečně dojde, že 
nejlepší radu mi může dát pouze náš Pán. 
Jakmile vstoupím do Jeho přítomnosti, je mi najednou všechno 
jasné. Vím, co bych měla udělat. Děkuji Bohu a modlím se za to 
a říkám si: Ano, tak to udělám. Ale nyní nastává chvíle činu. Zase se 
ozývají argumenty, stojící proti. Znovu se nořím do Božího srdce 
a jasně vidím argumenty, stojící PRO. Dáš mi k tomu, Bože, sílu, 
když Tě poslechnu? Jsem nerozhodná. Napíši si tedy na papír 
všechno pro a všechno, co je proti. Čeho je víc? Ale vždyť známí mi 
říkali, že…Znovu stojím před svým problémem a přemýšlím. Už mi 
z toho jde hlava kolem. Nevím si rady. Ale vždyť už jsem se jednou 
rozhodla, tak proč jsem stále tak nejistá? 
Uvědomuji si, že tam, kde mi bylo nejlépe, u koho jsem se cítila jako 
v bavlnce – je u Boha, v Jeho přítomnosti. Tam je mi všechno jasné, 
tam cítím pokoj a ujištění: Ano, budu Tě posilovat vždy. Stojím při 
Tobě. 
Jsem jako ta žena hříšnice, která přišla za Ježíšem, sebrala veškerou 
odvahu a přede všemi lidmi, kteří ji přehlíželi, u nichž nacházela vždy 
jen pohrdání, dala Ježíši vše, co měla nejdražší v lahvičce – nardový 
olej a vylila jej na Ježíšovy nohy. Stala se maximálně zranitelnou, 
„riskovala“ vše. Věděla, že Ježíš je ten pravý, komu může všechno 
vylít a Ten jediný ji nezradí a nezraní, nebude se jí posmívat, ale po-
může. A stalo se tak. Ježíš se jí – hříšnice zastal před farizeji, učenci, 

na něž by si nikdy netroufla, byla přece z jiné vrstvy lidí. Nebyla jako 
oni. Neměla patřičné vzdělání. Jen ji trpěli mezi sebou, dělali, že tam 
není, že ji nevidí, byla pohrdaná všemi – a přece Ten nejvyšší ji ve 
své dobrotě přijímá takovou, jaká je, bez vzdělání, beze cti, nemusí 
se před Ním snažit, On ji zná a On pozná hledající a zoufalé srdce 
mezi všemi. Jakoby bilo jinak než ostatní srdce. On ji vidí a zve ji do 
Své přítomnosti, kde může konečně spočinout v naprostém klidu 
a pokoji, bez výčitek, bez zraňování. Pán nás zve do prostoru ode-
vzdání. 
Tam chci trávit svůj čas, tam – u Něj – chci nabírat sílu ve dnech, 
které mi ještě zbývají. Tam najdu vždy radu a pomoc. 
Nejlepším lékem je vstoupit se svými otázkami do Boží přítomnosti.

MH

Neuvěřitelná skutečnost

Nejlepší lék

Zamyšlení
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Tak zase jednou přišel čas úklidu - luxová-
ní. Mám docela výhodu v tom, že nemáme 
nikde koberce (manžel je alergik), takže 
přímo vidím, jak vypadá podlaha „před“ 
a „po“. 
Je to báječný pocit vidět, že prach a nečis-
toty mizí v útrobách vysavače a já můžu 
s čistým svědomím vypustit své dvě malé 
ratolesti s tím, že bude-li chtít půlroční 
robátko ochutnat podlahu, nic hrozného 
se nestane.
Jen co skončí úklid a do místnosti zasvitne 
sluneční paprsek, nemilosrdně odhalí pole-
tující částečky prachu. Teď by mohla začít 
zběsilá honička - já s vysavačem versus 
prach. Kdo asi zvítězí? 
Jenže je mi jasné, že prach je prostě všu-
dypřítomný a boj je to nerovný. A tak mě 
napadá, jestli byl v zahradě Eden prach. 
Tuším, že ne. 
S prachem je to jako s hříchem. Je prostě 
všude, pronásleduje mě, a když si myslím, 
že už mám všechno uklizeno (vyznané 
hříchy, smyté Ježíšovou svatou krví), zasvit-
ne slunce a ozáří další hříchy. 
Jsou možná malé, ale jsou tu, a pokud 
nejsou vyznané, nejsem Bohu tak zcela 
a bezvýhradně odevzdaná, jak bych měla 
(koneckonců, není malých a velkých hříchů 
- všechny musíme řešit). 
Nemůže mě naplnit Boží láska, radost 

a pokoj a já se, ve snaze upřímně následo-
vat Krista, pořád plácám v prachu.
Nejvíc mě deptají ty stále se opakující 
hříchy. 
Jak je možné, že se nepoučím? 
Je to k uzoufání. Ještěže je v listu Filipským 
4, 4 tento verš: „Radujte se v Pánu vždyc-
ky, znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé 
ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic 
nemějte starost, ale za všechno se modle-
te. O své potřeby proste s vděčností Boha, 
a Boží pokoj přesahující všechno chápání 
bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu 
Ježíši.“ (Překlad 21. století)

V modlitbě mi hodně pomohlo i slovo od 
Pána Ježíše a rada, že kdykoli se blíží nega-
tivní emoce (vztek, podráždění, nervozita, 
zoufalství...), mám s tím hned běžet za 
Ním a on emoci promění. Je báječné, že to 
funguje! Vztek téměř zázračně mizí během 
několik vteřin a já se podivuhodně vnitřně 
uklidním. 
Mimochodem, je to velmi užitečné, když 
jste obklopeni malými dětmi. Tam je třeba 
tuna trpělivosti a to bez modlitby opravdu 
nejde.

Markéta Matoušková

Často, když Pán Bůh říká křesťanům, že s 
nimi má velkolepé plány, křesťané reagují: 
„Když ale já nevím, Pane.“ Potom však 
přichází satan a říká jim: „Uvidíš, že tě 
zničím,“ a oni si pomyslí: „Ano, to by se 
mohlo stát.“ 

KOMU VĚŘÍŠ?
Lžím nepřítele věříme téměř více než 
Boží pravdě. Potom ale musíme dojít do 
bodu, kdy řekneme: „Ne, Bůh má pro 
můj život výzvu a vyšší plán. Budu stát 
pevně, neochvějně, neústupně – díky Boží 
milosti. Jeho moc ve mně mocně působí, jak 
říká Pavel“ (viz Koloským 1, 29). 
Nestojíš ze své vlastní síly či moci, ale 
díky Božímu Duchu – protože Jeho 
Duch žije v tobě! Dokážeš být smělým 
a sebevědomým křesťanem, který věří 
pravdě o sobě i o druhých, sotva však věříš 
Bohu a Jeho plánům s tebou. 
 
HRANA ÚTESU
Možná, že se dnes cítíš, jako by tě někdo 
strkal na hranu útesu a chtěl tě shodit 
dolů. Tvé nervy jsou napjaté a cítíš, že se 
blížíš k úpatí skály. 
A pak jsou zde další věci: Tvé manželství, 
tvůj emocionální život, tlaky v práci, 
závislost. Skoro voláš: „Bože, je z toho 
nějaké východisko?“ 
Tvou největší otázkou je: „Jak mohu začít 
důvěřovat a věřit, když to potřebuji?“ 
 
ODPOVĚĎ
Boží Slovo dává odpověď, které by ses 
měl držet: „Neboť to, co s vámi zamýšlím, 
znám jen já sám, je výrok Hospodinův, 
jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci 
vám dát naději do budoucnosti“ 
(Jeremjáš 29, 11).

Gary Wilkerson

Představte si, že vám každé ráno dá banka na účet 86 400 euro. Musíte jen dodržet dvě 
podmínky. 
První je, že co jste přes den nevyužili, na konci dne z účtu zmizí. Nemůžete banku okla-
mat, nemůžete peníze převést na jiný účet, můžete je jen nevyužít, ale každé ráno, když se 
vzbudíte, máte otevřený nový účet s dalšími 86 400 eury na nový den. 
Druhou podmínkou je, že banka může tuhle „hru“ kdykoliv ukončit bez varování. V jakou-
koliv chvíli vám může říct, že je konec, že účet se ruší a jiný již nebude. 
Co uděláte s penězi? Podle mě poutrácíte všechny peníze pro své potěšení a dárky pro 
lidi, které máte rádi. Použijete každou korunu nebo euro vlastně na to, abyste vnesli štěstí 
do svého života a života těch, kteří vás obklopují. 
Tato zázračná banka skutečně existuje a má ji každý z nás: je to ČAS. Každé ráno, když 
se vzbudíte, dostáváme darem od Boha 86 400 sekund života na tento den, a když večer 
usínáme, do druhého dne si nic nepřenášíme. 
Co jsme v ten den nezažili a neudělali, je ztracené. Každé ráno začíná tento zázrak znovu. 
Platí však i druhá podmínka: život se může kdykoliv zastavit...

Autor neznámý

Pánovy plány

Boží dar

Všudypřítomný prach a já

Zamyšlení
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„Letos, na počátku července, jsem nebyl 
nic, naprosto nic, uvažoval Karel, když 
osaměl. Jen Karel z Čech. A nyní, po ne-
celých dvou měsících, jsem dvojnásobný 
král - římský i český. Ani s jedním z těch 
dvou nesouvisí žádná moc. Jsem raněný, 
v horečce, bez groše v kapse, opuštěný 
uprostřed nepřátel, daleko od vlasti. 
Je to k smíchu nebo k pláči?“ 

Kronika života Karla IV., str. 40, 
František Kožík.

Karel přijel koncem listopadu 1346 pro cí-
sařkou korunu do německého města Bon-
nu. Převzal císařskou korunu a německý 
král Ludvík Bavor mu to z celé duše nepřál. 
Stal se jeho největším nepřítelem.  
 
Karel pobyl půl roku v cizině služebně 
mimo rodinu. Když se téměř po půl roce 
vracel zpět domů do Čech, lemovaly mu 
cestu mnohé útrapy, nebezpečí, hrozba 
vězení, ne li smrti. Musel dávat velký pozor, aby se neprozradil 
jako král. Ač to byly cesty nezbytné a slavné, ten půl rok bez 
rodiny mu vrchovatě stačil. Byl již římským císařem Karlem IV. 
a přesto byla jeho zpáteční cesta do Prahy jedna z nejtěžších a 
nejnebezpečnějších cest v jeho životě. I když byl provázen svými 
ozbrojenci, na svého nepřítele Ludvíka Bavora by nestačil. Cestu 
do Čech však nemohl odkládat, chtěl-li se také dostat domů 
k manželce Blance 
a k dcerám. Ale v srdci také toužil rychle pomoci své zemi. Toužil 
být českým králem. 
Na cestě vzpomínal na nelehké poměry ve svém příbuzenstvu, 
které zavinil jeho otec Jan Lucemburský. 
Vzpomínal, jak ho jako dítě otec věznil a když se posmíval jeho 
matce, měl z něho strach. Když myslel na své království, říkal si 
v duchu: „Jak daleko, tak blízko – jevilo se mu to jako slunce ve 
větvích - v nedohlednu. Vzpomínal na svou matku Elišku, jak ji 
otec nenáviděl. Matka mu říkala: „Neplač, král musí být silný 
a spravedlivý.“ Vyprávěla mu o svých i jeho slavných předcích 
- Přemyslovcích a tak se naučil znát slavnou minulost svých před-
ků. Již nevzpomínal na své předky po otci - na Lucemburky. Cítil 
se Čechem. Když vzpomínal na minulost a předky své matky, 
byla to kněžna Libuše, Přemysl Oráč, Svatý Václav, byl to také 
jeho dědeček český král Václav II. - matčin bratr. Jako dítě i on 
nesl jméno předků své matky. 
Podle přání jeho matky Elišky dostal hned po narození jméno po 
Přemyslovcích - Václav III., ale ve Francii se rozhodl pro jméno 
svého strýce, „chlebodárce“. Byl to manžel jeho tety z rodu 
Lucemburků. Teta byla na Václava, svého synovce velmi laskavá 
a po její smrti tuto laskavost převzal její manžel Karel, francouz-
ský král. 
Z vděčnosti za jeho laskavost si Václav vzal jeho jméno - Karel. 
U rakve svého otce Jana Lucemburského v Lucemburku se Karel 
navždy rozešel s otcem i jeho rodem.  
Po všech útrapách na cestách byl Karel konečně doma v Čechách 
se svou rodinou. Dne 20. ledna 1348 vstoupil konečně do Che-
bu. Bušek z Velhartic mu řekl na přivítanou: „Nyní není v Evropě 
nikdo, kdo by se ti jako římskému králi opovážil vzdorovat.“ 
Chebská šlechta krále a císaře Karla laskavě přivítala. Karel mohl 
z jejich očí vyčíst, jak velikou úctu k němu chovají, ale bylo v nich 

vidět i trochu obav. Avšak tím vším byl 
Karel povzbuzen. Začínal jeho velký český 
rok. Vyjádřil se, že to je jeho nejšťastnější 
jaro. 
Dne 7. dubna večer přišel k manželce Blan-
ce do Prahy. Viděla na něm, že je nesmírně 
unaven. Vyčerpáním klesl do křesla a řekl 
své ženě: „Jsem unaven k smrti, ale k šťast-
né smrti, “a usmíval se.
Byl doma. Nejdřív objal svou ženu Blanku, 
dcery ho objímaly, věšely se na něj, teď již 
byly princezny a prosily ho, aby jim vyprá-
věl o svých dobrodružstvích. 
Úředníci, kteří přišli hlásit králi zprávy, od-
cházeli s nepořízenou. Král na ně neměl 
čas. První den po příjezdu do Prahy se vě-
noval manželce a dcerám. Vždyť je neviděl 
půl roku! Nevěděl, co se s nimi děje, jako 
i ony nevěděly, co se děje s ním - manže-
lem a otcem.
V Praze dlouho nepobyl. Královská povin-
nost ho volala a tak se nejdříve vydal do 
Bratislavy za Ludvíkem a z Bratislavy do 

Vídně za Albrechtem, aby je ujistil, že jako král chce s nimi žít 
v míru a že by se měli vzájemné podporovat. Dostalo se i k ho-
voru s Buškem. Karel mu pověděl o svých plánech: „Když jsem 
ležel v tomto smutném klášteře, sliboval jsem mrtvému otci, jaký 
hrad v Praze postavím, jaký postavím velechrám a všem Čechům 
postavím vysoké učení, až Prahu prohlásím za sídelní město.“ 
O vysokém učení v Praze přemýšlel již jeho dědeček, otec jeho 
matky Elišky - král Václav II., ale jeho brzká smrt mu nedovolila 
tuto velikou myšlenku uskutečnit. 
Církevní představitelé a světská šlechta tomu nepřáli. Byli plni 
obav, že vzdělání povede k tomu, že povstane třetí šlechta 
a budou se muset dělit o moc, slávu a peníze. Kdykoli Karel 
procházel českou hranicí, provázela jej myšlenka, jak má vypadat 
stát, bránící svou zem, zmítaný hamižností a záští. 
Měsíc září byl pro Karla IV. významným měsícem. 
Trochu o něm z legrace říkal:  „2. září byl korunován za českého 
krále na Pražském hradě.“ Bušek a Karel se na sebe usmáli.  
„Září je nejlepší měsíc,“ prohlásil znovu Karel. „K čemu je září 
nejlepší?“ – „k slavnostem.“ „Dáš se korunovat na svatého Václa-
va?“ ptal se zděšeně Bušek. „To nestihneme. Druhého záři? 
Do té doby nám neušiji ani šaty!“ Karel na to řekl: „Do té doby 
opraví Vyšehrad, cestu z Hradu a pořídí lodě.“ Ale dopadlo to 
jinak, než si Karel představoval.  
Na Hrad přišel velký zástup, aby doprovázel Karla s manželkou 
v čele s dětmi, za nimi šel velký zástup. Kráčeli pěšky z Hradu na 
Vyšehrad, aby se poklonili památce zakladatelů rodu Přemyslov-
ců a vyznali, že je jejich pokračovatelem a že s úctou slibuje jít 
dále v jejich šlépějích. Karel dlouho držel v rukou opánky 
a mošnu Přemysla zvaného Oráč. V jeho mysli nebyla jen poko-
ra, dostavila se i ctižádost. 
V přítomnosti církve i české šlechty vyjádřil svůj úzký a upřímný 
svazek se zemí svých Přemyslovských předků. Úřady v Čechách 
mají patřit jen Čechům a na Moravě mají úřady patřit jen Mora-
vanům. 
Poprvé v českých dějinách vsadil arcibiskup a český šlechtic na 
hlavu krále zlatou korunu jako symbol moci, práv i povinností. 
Karel poprvé ucítil, jak těžká je česká koruna a jak těžký je úkol, 
související s touto korunou! Karlovi tehdy bylo třicet let.

Vlastimil Pospíšil       

Římský císař Karel IV.     

Z historie
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RETROklub Rádia7

Priznám sa, že od prvej chvíle som sa 
na to tešil. Poznal som veľa spevákov 
i skupín, ale nikdy som neprenikol do ich 
vnútra, do ich hĺbky. Teraz som mal na to 
vynikajúcu príležitosť. 
Zaumienil som si hneď od začiatku, že 
budem pri každom interpretovi hľadať 
a hovoriť len to, čo môže byť pre poslu-
cháčov užitočné, čo vie potešiť, povzbu-
diť a čo sám Pán Boh môže požehnať. 
Nakoniec som sa sám čudoval, koľko krá-
sy a svätých chvíľ som zažil pri osobnom 
kontakte s interpretmi a pri tvorbe týchto 
relácií. V ich príprave mi vypadla nejedna 
úprimná slza. 
Táto práca je náročná, lebo každé dva 
týždne musím vytvoriť novú reláciu, ale na 
druhej strane mňa samého tak obohacu-
je, že neľutujem ani jednu sekundu času, 
ktorú som tejto službe venoval.
 
Už na prvé RETROkluby boli veľmi 
povzbudzujúce ohlasy a stále pribúdali 
nové. Mnohí ľudia prejavovali ľútosť, že 
o vysielaní Radia7 ani poriadne nevedeli. 
Iní sa ozývali, že nestihli, alebo pozabudli 
počúvať novú premiéru. 

Pracovníci rádia okamžite vytvorili archív, 
kde sa ukladajú všetky RETROkluby, a tak 
teraz stačí na počítači kliknúť na adresu 
http://radio7.sk/archiv/retro-klub a po-
čúvať reláciu, ktorú si sami vyberú. 

Keď som videl takú vďačnosť posluchá-
čov, rozhodol som sa urobiť prehľad 
všetkých doteraz vysielaných relácií pre 
tých, čo to nestihli, ale aj pre tých, ktorí 
premiéry už síce počuli, ale chcú si ich 
vypočuť znova.

RETROklub č. 01- 03 
Matuzalem, 1958
MATUZALEM – vokálno-inštrumentálna 
skupina, ktorá prvú pieseň zaspievala 
v roku 1958. S menšími či väčšími pre-
stávkami slúži dodnes – skoro šesťdesiat 
rokov. Spievajú hlavne piesne z vlastnej 
tvorby. Domovským zborom je BJB v Bra-
tislave na Palisádach.

RETROklub č. 04 
Bratia Pospíšilovci, 
Brno 1987
BRATIA POSPÍŠILOVCI –  známa vo-
kálno-inštrumentálna skupina Bohu 
odovzdaných bratov z Karlových Varov, 

ktorí odmietali spievať svetské piesne a 
využívali svoje obdarovanie len na volanie 
k Ježišovi aj za hlbokej totality, keď spie-
vať kresťanské piesne mohli len v kosto-
loch a modlitebniach.

RETROklub č. 05 - 06 
Radostné srdce, r. 1989 
RADOSTNÉ SRDCE – skupina učiteliek 
z Partizánskeho. Zvesť o Bohu priniesla 
do prostredia hudobnej školy čerstvo 
znovuzrodená Mária a Pán Boh cez ňu 
tak pôsobil, že sa o chvíľu obrátili aj jej 
kolegyne. 
Hudobne vzdelané kresťanky museli 
spievať piesne vďaky zo srdca a ani netu-
šili, že raz založia vokálno-inštrumentálnu 
skupinu, kde budú spievať mnoho vlast-
ných piesní.

RETROklub č. 07
ADVENT –  Piesne rôznych spevákov 
a skupín z nádherného obdobia príprav 
na narodenie Spasiteľa, Ježiša Krista.

RETROklub č. 08
VIANOCE – Výber rôznych vianočných 
piesní v podaní známych i menej zná-
mych spevákov a skupín. Veršované roz-
právanie o narodení Pána Ježiša dopĺňa 
i poetické komentovanie najkrajšieho 
sviatku roka. 

RETROklub č. 09 
NOVOROČNÝ – Nový rok, nové predsa-
vzatia, nové úlohy, nové začiatky v podaní 
vybraných známych interpretov. 

Ubehol už jeden celý rok od chvíle, keď som prijal ponuku Radia7, či by 
som sa nedal na tvorbu pravidelnej relácie, ktorú nazvali RETROklub. 
Už samotný názov prezrádza, že ide o návrat k niečomu, čo už bolo. 
Do Radia7 totiž začali písať jeho poslucháči a prejavovali  túžbu počúvať 
aj staršie piesne, v ktorých je stále ukryté duchovné posolstvo a ktoré 
majú čo povedať aj dnešnému človeku. Takisto si žiadali, aby bolo viac 
piesní v slovenčine alebo češtine. RETROklub to mal všetko spĺňať. 

Počúvala som 
a je mi dobre...

História a súčasnosť

http://radio7.sk/archiv/retro-klub
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RETROklub č. 10 
Jozef Gabovič
JOZEF GABOVIČ – Kto by ho nepo-
znal? Kto by nepoznal pieseň Golgota 
v jeho podaní? Verný Boží služobník, 
obdarovaný nádherným hlasom a pre-
svedčením, že niet krajšej cesty, ako zves-
tovať evanjelium.

RETROklub č. 11- 12 
Stratený syn
STRATENÝ SYN – Piesne z rovnomen-
ného muzikálu vytvoreného na základe 
podobenstva zapísaného v Lukášovom 
evanjeliu, v podaní bratislavskej kresťan-
skej mládeže z viacerých denominácií.

RETROklub č. 13-14 
Zvony, r. 1985
ZVONY – Nádherná mužská vokálno-in-
štrumentálna skupina z Banskej Bystrice. 
Spievajú vlastné piesne, na vzniku ktorých 
sa podieľajú všetci. Na sto percent veria 
tomu, čo spievajú.

RETROklub č. 15
VEĽKÁ NOC – Piesne v podaní 
mnohých spevákov a skupín, ktorí 
približujú najdôležitejší kresťanský 
sviatok. Smútok zo smrti sa strieda 
s radosťou zo zmŕtvychvstania. 

RETROklub č. 16-17 
Daniel Adámek, Srbsko
ADÁMEK – Pútavé rozprávanie 
o pádoch, ale i víťazstvách verného 
Božieho služobníka slovom i pies-
ňou. Jeho nahrávky sa dostali tajný-
mi cestami na Slovensko ešte za čias 
hlbokej totality, aby občerstvovali 
naše vyprahnuté duše. 

 

RETROklub č. 18  Polaris, 1968
POLARIS - Historicky najstaršie dievčenské vokálne septeto, neskôr okteto vzniklo na 
pôde BJB v Bratislave v roku 1968 (z knihy Gospel na Slovensku). Úzko spolupracovali 
so skupinou Matuzalem.

RETROklub č. 19  Spievali sme v Juhoslávii
SPIEVALI SME V JUHOSLÁVII – Vzácna nahrávka z koncertu mládeže bratislavského 
zboru BJB v Juhoslávii z roku 1992 (v období začínajúcej vojny). Môžete si vypočuť 
nielen nádherné melodické a rytmické piesne, ale aj autentické svedectvá účinkujúcich. 
Nepríjemnú vojnovú atmosféru zažili speváci aj na vlastnej koži. 

RETROklub
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RETROklub č. 20  JAS I. Československý, Praha 1974 
(foto vpravo)
JAS I. – Pútavý rozhovor so zakladateľom československého 
spevokolu Jas s kazateľom Milošom Šolcom o jeho vzniku, o 
piesňach a Božom vedení aj v neprajnej atmosfére komunistickej 
totality. Historické nahrávky dokresľujú nadšenie mladých pred 
polstoročím. 

RETROklub č. 21  JAS II. Český, USA 2002
JAS II. – Po rozdelení Československa zanikol aj spevokol JAS, 
aby na pôde Čiech a Moravy zdvihol pochodeň tejto služby 
organizátor a dirigent speváckeho zboru JAS II, Jirka Lučan. 
Nádherné piesne spevokolu oslovujú aj dnes.

RETROklub č. 22  JAS III. Slovenský, 
Liptovský Ján 2012
JAS III. – Rozhovor s dirigentom Braňom Kráľom, ktorý poroz-
prával, ako to bolo s Jasom na Slovensku po rozpadnutí toho 
československého. Znovuzrodení mladí speváci držia štafetu 
Jasu až dodnes. 

RETROklub č. 24  Talitha kumi 
TALITHA KUMI 
– Profesionálny hu-
dobník, saxofonista 
účinkujúci na mnohých 
svetských scénach sa 
obrátil na kázeň Billyho 
Grahama. To zmenilo 
jeho život od základu. 
Spolu s manželkou, 
profesionálnou flautist-
kou, založili skupinu, 
aby mohli niesť zvesť 
o Božej láske aj ostat-
ným ľuďom. 

RETROklub č. 23 
KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA – Zamyslenie sa slovom 
i spevom mnohých interpretov nad časom prežitým 
v uplynulom školskom roku.

RETROklub č. 25  skupina BTM
SKUPINA BTM – V relácii nám brnianska kresťanská speváčka 
Libuška Ranšová prezradí slovom i spevom, ako hľadala Boha, 
a niečo aj o svojom víťaznom živote s Ním. 

RETROklub č. 26 
SEDEM LÓTOVÝCH CHYBNÝCH KROKOV – Piesne rôznych 
interpretov i sprievodné slovo nám pomôžu zamyslieť sa nad 
salámovou taktikou, ktorú používa Satan na kresťanov, aby ich 
zviedol z Božej cesty.

Slávo Kráľ

RETROklub
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Nie som študovaný teológ, nie som dokonalý 
znalec Písma, nie som ani dobrá pisateľka...
Som iba človek, na ktorého Pán čakal 54 rokov. 
Chcem podať svedectvo o svojom obrátení, no 
ani neviem, kde mám vlastne začať. Ak by som 
chronologicky začala opisovať udalosti, bol 
by to dlhý príbeh. Preto spomeniem aspoň tie 
„kľúčové“.
Moje prvé kontakty s protestantským prostre-
dím sa začali pred viac ako desiatimi rokmi, keď 
sa moja dcéra  zúčastnila anglického tábora 
v Bernolákove. Mám tam i rodinu, tak sa tie 
príjemné chvíle, ktoré som tam aj ja strávila, 
zdali celkom pochopiteľné. V tom spoločen-
stve bola úžasná atmosféra. Spoločným meno-
vateľom bolo vzájomné prijatie.  Moje resumé 
bolo: tu je niečo iné, zvláštne... Môj život však  
šiel ďalej v zabehaných koľajach; rodina, druhé 
manželstvo, podnikanie... Ale tá atmosféra sa 
tam v tom spoločenstve opakovala ešte roky!  
Stretnutia vo mne zanechávali úžasný dojem. 
Vnímala som výnimočnú charizmu môjho 
švagra Dušana Jančulu. O nejaký „rok“ neskôr 
prišlo pozvanie od mojej švagrinej zúčastniť sa 
slávnosti krstu v bernolákovskom zbore. Tu sa 
udiala zvláštna a pre mňa nepochopiteľná vec. 
Kázal brat kazateľ Mirko Mišinec  a mne počas 
jeho kázne tiekli slzy. Nezastaviteľne. Niečo sa 
ma dotýkalo,  priveľmi, priveľmi osobne. Dnes 
vôbec neviem, o čom kázal, ale ten zvláštny 
pocit  je stále nezabudnuteľný. Vtedy som 
nechápala, čo sa so mnou deje. 
Prišlo leto 2009 a mne sa stala úžasná vec! Pre 
nepozornosť som si kosačkou odrezala niekoľ-
ko prstov na ľavej ruke. Píšem správne – bola 

to úžasná vec! Dnes to už viem! Pán použil 
túto situáciu na ďalší osobný kontakt s Ním. 
Môj manžel sa vtedy prvýkrát  za mňa a pri 
mne modlil vlastnými slovami. Dovtedy som 
ho nikdy nepočula modliť sa. Bolo to pre mňa 
veľmi osobné, priam intímna chvíľa! Cez jeho 
modlitbu som zažila veľmi osobné stretnutie 
s Pánom Ježišom! Aj keď som už vtedy niečo 
chápala, dnes viem, že mi stále unikali súvislosti. 
Počas  maródky s tými pozošívanými prstami 
som si začala čítať Bibliu. Nech mi teda svitne. 
Nesvitlo, ale vyjasnievalo sa. Na jeseň v tom 
roku sme prvýkrát navštívili zbor v Banskej 
Štiavnici. Láskavé privítanie brata Jožka Píša 
a naše prijatie celým malým spoločenstvom 
ma dojali. Mimochodom, už sme odtiaľ nikdy 
neodišli – zbor sa stal naším „domovským“.
Na jar v roku 2010 sa konala konferencia sestier 
BJB v Bratislave, na ktorú ma pozvala moja 
švagriná Ľubka Horvátová. Dodnes som jej 
za to vďačná. Manžel a rodina boli v Banskej 
Štiavnici a ja som bola sama v Bratislave. 
Od začiatku konferencie som mala pocit, že 
všetko, čo sa tam hovorí, modlí, spieva,  je 
o mne!  Vystihovalo to moje pocity, zasaho-
valo to moju dušu, odkrývalo moje tajomstvá, 
zranenia, neodpustenia. Priveľmi ma to od-
haľovalo, priveľmi sa ma to dotýkalo. Doma 
večer v samote sa mi vyjavovali rôzne životné 
situácie, ťažké, až bolestivé chvíle môjho života 
(dávny rozvod, zúfalý pocit zlyhania, samota pri 
výchove troch detí, neľahké začiatky podnika-
nia, ťažká autohavária). Nechápala som –  čo 
sa so mnou deje? Prečo sa mi vynárajú dávno 
prekonané, zabudnuté situácie? Čo znamená 

ten nepochopiteľný nepokoj? A v tom zmätku 
pocitov, chaose myšlienok to zrazu prišlo! Ako 
mozaika začali do seba zapadať časti môjho 
života a vytváral sa obraz. No v jednej chvíli sa 
ten môj životný obraz  zmenil – už som videla  
iba podobu kríža a siluetu postavy na ňom. 
V mojom vnútri som jasne počula hlas: „V tom 
všetkom som pri tebe stál JA!“ 
Do duše sa mi vlial úžasný pokoj. Vtedy mi 
svitlo! Vyjasnilo sa! Už som videla súvislosti! 
Odpúšťala som iným aj sebe a ľutovala som 
prežité veci, ktoré sa mi v tej chvíli zdali ne-
dobré. Prosila som o odpustenie. Bolo to 
opäť veľmi, veľmi osobné. Už som vedela, že 
ten, kto pri mne vždy stál, bol PÁN JEŽIŠ!  Len 
ja som ho nevidela, nevnímala! Otvorili sa mi 
oči. Nikdy predtým ani potom som také niečo 
nezažila! Ten úžasný pokoj, čo ma doslova 
zaplavil, bol jednoducho nezabudnuteľný a už 
zostal vo mne. Dnes už viem, že v tých chvíľach 
Pán dokonával moje obrátenie. Sesterské kon-
ferencie sa stali mojou „srdcovkou“. 
Z Božej milosti som sa odvtedy zúčastnila 
všetkých a nesmierne sa na ne každý rok teším. 
Spoznávam na nich stále nové sestry v Pánovi 
a pocit veľkej vďačnosti sa vo mne stále prehl-
buje. Ešte nasledovala  jedna silná chvíľa dotyku 
s Pánom  počas evanjelizácie brata Barkóczyho. 
A už som iba túžila po krste. 
Ešte v tom istom roku – 1. augusta 2010 som 
krstom ponorením vyznala svoju vieru v Pána 
Ježiša ako môjho osobného Spasiteľa a prijala 
Ducha Svätého. Ten pracuje vo mne stále a ja 
stále žasnem nad milosťou, ktorej sa mi do-
stáva. Moja vďaka a chvála denne patrí  Pánovi 
Ježišovi. ON na mňa čakal 54 rokov. Som Božie 
dieťa. ON je verný.  

 Dana Jančulová, Banská Štiavnica

Bratr kazatel Dobroslav Stehlík slaví 70 let

Moja cesta ku krížu

Poprosila jsem bratra kazatele Stehlíka o fo-
tografie z oslav jeho narozenin z rodiny nebo 
ze sboru a jeho odpověď zněla: 
„Narozeniny nijak zvlášť ve sboru neoslavuje-
me. V rámci oznámení bývá zpravidla 2x do 
měsíce připomenutí narozenin, včetně dětí, 
a stručné blahopřání toho, kdo narozeniny 
v daném období oznamuje. V rodině také na-
rozeniny neslavím, jak to bývá dnes obvyklé. 
V Bibli čteme jen o slavení dvojích narozenin 
– egyptského faraona a Heroda; obojí slavení 
stálo něčí hlavu. Důležitější, než slavení naro-
zenin je to, že se udržují pěkné vztahy.“ 
Ačkoliv již bratr odešel do důchodu, neoddal 
se důchodcovskému odpočívání. Je potom-
kem českých pobělohorských exulantů a pra-
cuje ve výboru zapsaného spolku EXULANT.
Slouží podle potřeby i jako kazatel, především 
ve svém sboru ve Vikýřovicích. 
Narodil se na Volyni, ve vesnici Stepanovka. 
Jeho rodiče – tatínek Vladimír Stehlík a 
maminka Amálie, roz. Pospíšilová patřili do 
baptistického sboru v Mirotíně. Do Českoslo-
venska - na Moravu byl Dobroslav dovezen 
s těžkým zápalem plic – ten měla i jeho 
maminka a babička. Proto se dostali do Viký-
řovic, i když měli původně namířeno na Lovo-
sicko nebo Žatecko. Lékaři rodinu nepustili 

dál. Oficiálním místem narození 
sester Lydie a Věry je šumperská 
porodnice, i když rodiče bydleli 
ve Vikýřovicích. 
Znovuzrození prožil 12. 12. 
1959 a 12. 6. 1960 byl pokřtěn 
bratrem kazatelem Janem Jersá-
kem.Po ukončení osmé třídy měl 
jedinou možnost studií, a to na 
Střední zemědělské technické 
škole v Šumperku, obor pěstitel-
-chovatel. Druhou možností 
bylo jít manuálně pracovat do 
JZD. To bylo jasně sděleno jeho 
rodičům stranickými a státními orgány. Jeho 
přáním bylo studium na jedenáctiletce. 
Na Vysokou školu zemědělskou, fakultu me-
chanizace, se dostal zvláštním Božím řízením 
– byl doporučen omylem. Kdyby nebyl přijat, 
měl jít pracovat do JZD v místě, o kterém teh-
dy netušil, kde se vůbec nachází. Tam dostal 
umístěnku. Po ukončení studií nastoupil do 
zaměstnání ve Strojní a traktorové stanici n.p. 
Šumperk, kde byl zaměstnán v různých funk-
cích od 1. 8. 1969 do 31. 7. 1985. 
Dne 1. 8. 1985 nastoupil jako řádný kazatel 
sboru BJB v Ostravě a v roce 1973 se oženil 
s členkou baptistického sboru v Brně sestrou 

Mladou Křížovou. Mají tři děti 
- Rut, Petra a Pavla.  
Bratr Dobroslav byl zvolen za 
náhradníka Ústřední rady star-
ších BJB v ČSSR a v roce 1986 
byl zvolen za člena Ústřední 
rady starších BJB v ČSSR. 
V roce 1985 nastoupil do 
kazatelské služby sboru BJB 
v Ostravě, kde působil až 
do roku 1995. Při kazatelské 
službě vykonával v letech 
1991–1995  funkci předsedy 
Výkonného výboru BJB v České 

republice. V roce 1995 byl zvolen do funkce 
předsedy VV BJB v ČR plnočasově. Ve škol-
ním roce 1997/98 byl ředitelem Vyšší odbor-
né školy sociální a teologické v Olomouci. 
Po ukončení funkce předsedy se v roce 1999 
stal kazatelem sboru BJB v Žatci, kde sloužil 
až do odchodu do důchodu v roce 2008.

Bratru Dobroslavu Stehlíkovi přejeme 
hodně duchovní i tělesné síly od našeho 
drahého Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jsme 
za něj Pánu vděčni a věříme, že si ho bude 
ještě dlouho používat na své vinici.

Redakční rada Rozsévače.

Blahopřání a ohlasy
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Jmenuji se Věra a pocházím z malé vesnice 
na jihu Čech. Na své krátkodobé misijní ces-
tě do Libanonu jsem se minulé léto setkala 
s ženami syrských uprchlíků. 
Jak se obyčejná jihočeská holka z nevěřící 
rodiny dostane do Libanonu a hlavně proč?
Všechno začalo na vysoké škole. V létě 
jsem pracovala jako delegátka cestovní 
kanceláře v Chorvatsku u moře a jednoho 
krásného dne tam přijela jedna klientka, 
která měla ukrutnou potřebu se za mě 
modlit. Někoho tak protivného a vlezlého 
jsem do té doby nezažila. Jako zodpovědná 
delegátka jsem musela navštívit všechny 
naše klienty, ale tuhle paní jsem si nechávala 
až na konec. Krátce řečeno, ta paní byla a 
vlastně do dneška je neskutečný „buldo-
zer“. 
Prostě prohlásila, že se za mě pomodlí a jak 
řekla, tak udělala. Na konci její modlitby se 
ale stalo něco neočekávaného a mocného. 
Věděla jsem, že se mě dotkl Bůh, a první 
věta nebo lépe řečeno otázka, kterou jsem 
řekla, byla: „A kdo pomůže těm ostatním?“ 
teď doplním... „slyšet o Bohu?“
Tuhle myšlenku, větu, beru jako Boží povo-
lání pro mě. Já jsem ta, která má lidem říkat 
o Kristu způsobem, který mi je vlastní. 
Duchovně jsem vyrostla v úžasném sboru, 
který byl mimo jiné zaměřený na zasažení 
lidí, kteří ještě nikdy neslyšeli o Kristu. 
Tou dobou jsem měla možnost projít krát-
kým kurzem, organizovaným jednou misijní 
organizací a na základě tohoto kurzu jsem 
se začala víc zajímat o misii.
Během svých studií jsem se dostala k arab-
štině a poté jsem několik let sloužila v arab-
sky mluvící (převážně muslimské) zemi. 
A protože Pán Bůh svým dětem nedává 

dary jen tak, snažím se i po návratu do Čes-
ké republiky na své arabštině pracovat. 
Minulý rok mi do cesty (jakoby náhodou) 
přišel mladý muž, který je shodou okolností 
z Libanonu a znovuzrozený křesťan. 
S pomocí jeho rodiny jsem minulé léto 
mohla zorganizovat měsíční výjezd do 
Bejrútu. Využila jsem tak svou dovolenou 
k zcela neočekávaným věcem.
Nabídla jsem se, že místním církvím pomů-
žu, s čím je potřeba. 
V Libanonu žije 4, 5 milionu Libanonců 
a přibližně 1, 6 milionu uprchlíků ze Sýrie 
a Iráku! Velikost Libanonu je přitom srovna-
telná s Jihočeským krajem.
Uprchlíci v Libanonu tvoří společenskou 
spodinu. Jsou nechtění, opovrhovaní, 
obávaní. O to úžasnější pro mě bylo vidět, 
jakým způsobem se k nim zachovaly mno-
hé církve. 
Ty rozjely projekty, které těmto lidem po-
máhají a hlavně usilují o to, aby jim bylo 
zvěstováno evangelium a následně o ně 
bylo pastoračně postaráno. Drtivá většina 
těchto uprchlíků jsou muslimové a ti, s ni-
miž jsem mohla pracovat, byli syrští Kurdo-
vé z oblasti Alepa. 
V rámci jednoho křesťanského centra 
v chudé části Bejrútu jsem měla možnost 
pracovat s ženami a jejich dětmi. Muži, kteří 
byli schopni najít práci, pracují třeba i 12 
hodin denně, a tak ženy hledají společnost, 
pomoc, podporu, přátelství. Toto centrum 
poskytuje základní humanitární pomoc, 
jako jsou matrace, deky, základní léky, plen-
ky, sušené mléko, ale hlavně se zaměřují na 
zvěstování evangelia a následné učednictví.
Mnohé ženy, které docházejí do centra, 
a že jich může být i na 150 denně, chtějí 

hlavně materiální 
pomoc, protože 
opravdu nemají 
nic, až velmi málo. 
Některé hledají 
naději na přežití, 
na nový začátek, 
na šanci k lepšímu 
životu. A v tenhle 
okamžik jsme do 
jejich života vstu-
povali my. Nabídli 
jsme jim modlitbu, 
návštěvu u nich 
doma, náš čas, naše 
přátelství, podporu, 
viděli jsme je jako 
lidi a ne parazity.
Ve své domovině 
byli považováni za 
„cizince“, protože 
jsou Kurdové. Celé 
rodiny si prošly 
válečnými útrapami, 
se kterými se musejí 
vyrovnávat, zpraco-

vávat, odpouštět nebo zahořknout. 
Je těžké odpustit tomu, koho milujeme. Jak 
odpustit tomu, kdo nám vraždí rodinné pří-
slušníky, přátele, známé, sousedy? Kdo ničí, 
unáší a vyhrožuje bez milosti? My, křesťané, 
kteří jsme zažili milost odpuštění, s od-
puštěním bojujeme, co potom lidé, kteří o 
Kristu a jeho milosti a síle nikdy neslyšeli?
Měli jsme v tomto centru možnost sdílet 
se s ženami o milosti, odpuštění a svobodě 
v Kristu. Některé ženy do centra docházejí 
už roky a nezdá se, že by evangelium ně-
jakým způsobem proměnilo jejich srdce. 
Jiné ženy evangelium oslovilo a rozhodly se 
jít na malé skupinky, kde se dozvídají víc o 
Kristu. 
Některé Krista přijaly a jako důkaz své víry 
v Něho byly pokřtěny. Jaká to byla krása, 
když jsem se mohla zúčastnit křtů man-
želských párů, kdy muž uvěřil na základě 
svědectví života své ženy!
Mnohé z těchto žen neumějí číst a psát, 
mnohé jsou nemocné, protože nemají ani 
na základní lékařskou péči. Není výjimkou, 
když žena má 5–7 dětí, které jsou podvyži-
vené, bez dostatečného vzdělání 
a z lidského hlediska bez šance na jakýkoliv 
životní úspěch. Mnoho žen bylo provdáno 
velmi mladých – 16, 17 let, aby se jich rodi-
če „zbavili“, někdy jen proto, že je nemohli 
uživit. Některé byly manželem zneužívány, 
bity, prošly mnoha potraty, mají pohlavní 
choroby. 
Jejich životy nejsou ani trochu jednoduché, 
ale opravdu nezáleží na tom, co máme, ale 
jak na to nahlížíme. 
Zažila jsem v Bejrútu dvě ženy ze dvou 
rodin ve srovnatelných podmínkách. Jedna 
říkala: „My jsme chudí, potřebujeme tohle, 
tohle a tohle. Můj manžel pořád tvrdě 
pracuje, na nic nemá čas, děti nemají tohle 
a tohle, tohle nefunguje.“ 
A druhá žena o ulici dál mi řekla: „Chvála 
Pánu Bohu, On je k nám tak dobrý, můj 
manžel je poklad, má práci, máme zdravé 
děti, máme co jíst, kde spát, Bůh je s námi 
a žehná nám. Manžel nám s dětmi dovoluje 
zpívat doma křesťanské chvály a dovoluje 
mi se doma modlit.“ 
Bůh je živý, milující, milosrdný, odpouštějící, 
Bůh naděje. Měla jsem možnost zažít Boha 
v místě, kde je povětšinou bolest, smutek, 
bída, nevědomost a hlavně hlad, hlad po 
pravdě, milosti, lásce a odpuštění.
Na začátku července budu opět na měsíc 
odlétat do Libanonu, kde se budu podílet 
na podobných aktivitách jako minulý rok. 
Tentokrát budu pracovat i s dětmi uprchlíků 
na křesťanských příměstských táborech. 
Chci se znovu setkat s ženami, se kterými 
jsem minulý rok pracovala, a dozvědět se, 
jak se jim daří, jak pokročily v poznávání 
Boha. Budu velmi šťastná, jestli mě modli-
tebně podpoříte.

Věra Miláčková

Pracovala jsem s ženami uprchlíků

Misie
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Dňa 19. 5. 2016 sa v Bratislave konala 
prednáška profesora N. T. Wrighta pri 
príležitosti slovenského vydania jeho novej 
knihy „Prekvapení nádejou“. Kniha nás 
zaujala, a tak sme prednášku navštívili 
a pripravili prehľad hlavných myšlienok, 
ktoré na prednáške zazneli.
Hlavným tvrdením knižky Prekvapení náde-
jou je myšlienka, že kresťanská nádej, o kto-
rej sa píše v Novom zákone, hovorí najmä 
o záchrane a obnovení celého stvorenstva, 
a nie o tom, že toto stvorenstvo bude 
opustené. V Novom zákone sa nikde nepíše 
o ľudoch, ktorí „pôjdu do neba, keď zomrú“, 
aj keď tento dojem je dosť rozšírený.
Misia nie je len „zachraňovanie duší, aby išli 
do neba“. Ale rovnako to nie je iba „urobiť 
tento svet lepším miestom“. Kresťanská 
misia vo svete berie svoj kontext, formu aj 
silu z faktu vzkriesenia Pána Ježiša. Keďže 
Pán Ježiš bol vzkriesený z mŕtvych, začalo 
sa nové stvorenie. Nasledovníci Pána Ježiša 
sú vystrojení Duchom Svätým, aby prinášali 
znaky tohto nového stvorenia už aj v súčas-
nom svete.Kresťanská misia musí obsahovať 
tieto dva aspekty: spravodlivosť a krásu. 
Východiskový stav je, že Boh už dal do 
poriadku stvorenie v Ježišovi, a zároveň, že 
dokončí tento proces v konečnom novom 
stvorenstve. Cirkev je povolaná s pomocou 
Jeho Ducha žiť medzi týmito dvoma veľkými 
udalosťami napravenia (putting-right) a pri-

nášať znaky vzkriesenia v súčasnom svete. 
Sme to my, ktorí máme byť žijúcimi a dýcha-
júcimi znakmi nového stvorenia. Ak my sami 
budeme v súčasnosti prispievať k naprávaniu 
všetkého stvorenstva, prinášaním spravodli-
vosti a nádeje na tie miesta vo svete, kde to 
je potrebné, bude nám dávať väčší zmysel 
hovoriť o novom stvorení.
To znamená, že posolstvo samotného evan-
jelia (ktoré je jadrom misie) siaha ďalej ako 

hovoriť ľuďom o Pánovi Ježišovi. Ako píše 
apoštol Pavel, aby oni uverili a boli osprave-
dlnení, a aby vyznali Ježiša ako svojho Pána, 
a tak boli zachránení (Rim 10, 9 – 10). Evan-
jelizácia musí byť kľúčová, ale keď hovoríme 
o Ježišovi, o Jeho smrti a zmŕtvychvstaní, 
nehovoríme o tom, ako uniknúť z tohto 
sveta a ísť niekam inam. Hovoríme o začiatku  
Božieho nového stvorenia a o otvorenom 
pozvaní pre všetkých ľudí zapojiť sa do 
tohto veľkého projektu. Máme nájsť naše 
nové povolanie a byť ľuďmi, ktorí uctievajú 
skutočného Boha, a nie modly tohto sveta. 
Máme sa stať dobrými správcami v akejkoľ-
vek oblasti Božieho stvorenstva, do ktorej 
sme boli povolaní. Evanjelium nie je o tom, 
ako opustiť tento svet, ale ako milovať tento 
svet. Milovať ho nie takým „modlárskym 
spôsobom“, pred ktorým sme varovaní, ale 
v zmysle verša Ján 3, 16, kde sa píše, že Boh 
tak miloval svet, že dal svojho Syna.
Pán Ježiš už je vzkriesený z mŕtvych a je 
Pánom tohto sveta. My máme Jeho Ducha 
a máme sa zapájať do práce Jeho kráľovstva 
tu a teraz. Aj keď si to teraz nevieme dobre 
predstaviť, táto práca pretrvá až do nového 
stvorenstva. Svoj čas nemárnime. Nesadíme 
záhradu, ktorá bude neskôr vydláždená 
betónom. Nebo a zem nie sú od seba odde-
lené, naopak, sú blízko seba a prekrývajú sa. 
Namiesto predstavy, že „pôjdeme do neba“, 
buďme v očakávaní nového neba a novej 
zeme, ktoré prídu k nám, keď Pán Boh urobí 
všetko po novom.
Nenavrhujem, aby sme tu a teraz vybudovali 
Božie kráľovstvo. Boh buduje svoje kráľov-
stvo vo svojom čase a svojím spôsobom. 

Keď príde konečné kráľovstvo, bude novým 
skutkom Božej neobyčajnej milosti a moci, 
skutkom konečného uzdravenia a transfor-
mácie. Najlepšie, čo môžeme v súčasnosti 
urobiť my, je vešať skutočné a pravdivé 
návesti tejto prichádzajúcej reality, ktoré sa 
skrze Ducha Svätého podieľajú na tom no-
vom svete.

Janka Makovíni ml.

Minulý rok se mi staly zajímavé věci. Ve škole se mi přestalo dařit, 
doma jsme se hádali a satan mě začal obviňovat slovem z Galatským 
5, kde je napsáno, že kdo se hádá nemá podíl na Božím království. 
Předtím jsem slyšel hlas, který říkal „Buď zůstaneš na škole, budeš se 
učit a já ti pomůžu, nebo si běž, kam chceš a já s tebou nebudu,” 
myslel jsem tehdy, že to byl Boží hlas, dnes už vím, že nebyl. Když to 
trvalo několik dnů a já byl v depresi, stále s odsuzujícími myšlenkami 
od zlého a neschopen se učit, přesvědčen o tom, že nemohu jít na 
jinou školu, protože by mě Bůh opustil, nevydržel jsem to a spolkl asi 
40 tablet. Po dni nebo dvou dnech jsem se probudil, sešel schody 
a mamka mě odvezla do nemocnice a později do Psychiatrické ne-
mocnice v Kroměříži. Tam jsem si prvních asi 14 dnů stále přál zemřít, 

protože mi nic nedávalo smysl. Pak mi zavolala paní a řekla mi, abych 
si přečetl v Bibli 1. list Korintským 1 a list Efezským 1. Přečetl jsem 
je a objevil jsem, že list 1. Korintským je napsán všem věřícím a píše, 
že kdokoli vzývá jménu Ježíše, ten je v Kristu a v listu Efezským jsem 
objevil, že kdokoli je v Kristu, má odpuštěny hříchy. Pak jsem začal číst 
Žalmy a do srdce se mi vrátil duch a život. A ještě jedna zkušenost – 
v nemocnici mě jednou začal jeden opilý kluk škrtit a já se začal asi 
poprvé v životě plynule modlit jazyky, a on mě po chvíli nechal. 
Teď žiji nový život a mohu říci společně s apoštolem Pavlem: „Milostí 
Boží jsem, to, co jsem” a společně s Davidem prohlásit z Žalmu 40: 
„Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, 
slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z 
tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet 
a do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu.”  

Martin Ranger Šerý (Z konference BJB v Brně 06/2016) 

Vešať pravdivé návesti

Byl jsem v depresi

Úvahy a svědectví
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O braní Božího jména nadarmo – tak to 
překládá Bible kralická i Český studijní 
překlad – se píše v Ex 20, 7. 
Není tam blíže vysvětleno, co přesně se tím 
míní. Ekumenický překlad zde však místo 
výrazu „brát nadarmo“ používá slovesa 
„zneužívat“,  které je už zároveň výkladem 
– a to podle mne výkladem správným. 
Běžně se za braní Božího jména nadarmo 
považují – proč vlastně? – zvolání jako 
„Pane Bože“, „Ježíši Kriste“, „proboha“ a 
podobně. Právem?
 
Podle mého soudu nikoli. 

Důvodem tohoto mylného výkladu je 
zřejmě jednak skutečnost, že člověk při 
takovém zvolání na Boha nemyslí, jednak to, 
že takto volávají i lidé nevěřící, ba dokonce 
programoví ateisté. Četla jsem o radě, dané 
takovému člověku, aby volal místo toho 
„Kryštofe Kolumbe“. 
K tomu se ještě vrátím. 
Ano, člověk při takovém zvolání na Boha 
zpravidla nemyslí – protože v takové chvíli, 
kdy je něčím neúnosně zavalen (a to je 
individuální – pro někoho je neúnosnou 
situací teprve pohled na požár nebo na 
mrtvého, pro jiného třeba už to, že něco 
nemůže najít), nemyslí vůbec. Rozum – ná-
stroj myšlení – je vypnut; zdrojem, z něhož 
takové zvolání vychází, je srdce. Ano, takové 
zvolání je impulzívní modlitbou srdce – a 
ta, i když není řízena rozumem, není proto 
méně upřímná a autentická.
 
Někdy ovšem takové zvolání vypadá zcela 
nesmyslně a proto podle úsudku ostatních 
nevhodně: „Pane Bože, to je krása!“ Nebo: 
„Pane Bože, to jsem vás dávno neviděl!“ 
Jde však o stejně autentickou modlitbu jako 
při zvolání „Pane Bože, já už nemůžu, pro-
sím, dělej něco!“ I situace pozitivní – jejíž 
kladnost si později uvědomí a třeba se mu 
stane pro budoucnost pokojným zdrojem 
krásných vzpomínek, například zážitek 
ohromující krásy nebo naprosto nečekané 
setkání se vzácným člověkem – může totiž 
být v první chvíli pro srdce člověka neú-
nosná, musí se o ni tudíž podělit – a s kým 
jiným než s Bohem?
 
A že se tak modlívají i ateisté? To je jen 
důkazem, že nevěřící člověk ve skutečnosti 
neexistuje. Každý vyšel z Božích rukou – 
i když zprostředkovaně, v rámci tisíce let 
trvajícího procesu plození, který započal 
stvořením člověka – a v hlubinách kaž-
dého lidského srdce je tudíž skryta touha 
po Bohu, potřeba jeho blízkosti a vědomí 
závislosti na Něm. U ateisty je ovšem za 
normální situace toto vše zavaleno tlustou 
vrstvou předsudků a rozumem okázale 
prohlašované nezávislosti: „Přece se nebu-
du modlit k tomu, v něhož nevěřím!“ Jenže 

právě ve vyhrocené, neúnosné (třeba jen 
kvůli rozčilení) situaci, kdy rozum je byť jen 
na okamžik vypnut, dokáže srdce ze sebe 
tu dusivou vrstvu shodit a svobodně zvolat 
k tomu, po němž ve skutečnosti touží a ví, 
že se bez něj neobejde. 
Není správné takového člověka kvůli tomu 
napomínat – vždyť neudělal nic špatného 
– nýbrž podle možnosti toho využít k jeho 
evangelizaci: podívejte, i vy voláte k Bohu 
– protože v hloubi své bytosti víte, že ho 
potřebujete! 
Existují ale zvolání výše uvedeným podobná 
a na rozdíl od nich skutečně nevhodná, ač-
koli přímo braním Božího jména nadarmo, 
tedy jeho zneužíváním, bych je nenazvala. 
Zvolá-li Němec „Herr Gott!“, jde o stejnou 
autentickou modlitbu srdce jako u Čecha 
„Pane Bože!“ Ale „hergot“ v českých ústech 
je tímtéž jako jiná slova, která ho často 
doprovázejí – sakra, krucinál apod. – tedy 
zaklením. A to je pro Boha skutečně uráž-
livé. Do této skupiny nevhodných výrazů 
patří – ovšem zase z jiného důvodu – také 
zvolání „ježíšmarjá (Josefe)“, „šmarjájosef“ 
a podobně. Proč? Zvolání „Ježíš, Maria!“ 
bylo původně vážně míněné katolické vzý-
vání: Jana z Arku jím například zahajuje svůj 
výhružný dopis husitům. Jenže právě proto, 
že spolu s živým Bohem je při něm jedněmi 
ústy vzývána i mrtvá Marie, Josef apod., je 
zde Boží jméno vtahováno do spiritismu, 
což Pána jistě uráží neméně. 
Proto je – byť dobře míněná – rada místo 
„Pane Bože“ volat „Kryštofe Kolumbe“ 
vlastně nevhodnou výzvou ke spiritismu, 
k vzývání mrtvého člověka namísto živého 
Boha. A ještě jakého! Vždyť tento pověstný 
mořeplavec radil králi k využití domorodců 

jako otroků ... Pokud někoho opravdu 
(a přitom zbytečně) trápí svědomí, že 
volává „Pane Bože“, může volat nějak neut-
rálně, třeba „Páni!“ – jedna sestra volávala 
„Maminko!“, její maminka ovšem tehdy žila. 
Ale podle mne se za zvolání srdce k Bohu 
opravdu nikdo stydět nemusí.
 
A co tedy JE skutečným braním Božího 
jména nadarmo? Jak naznačuje výraz použi-
tý v ekumenickém překladu Bible, je to jeho 
zneužívání – tedy vědomé, plně rozumem 
řízené používání na podporu zlé, Boha 
urážející věci. 
Třeba svěcení zbraní v Božím jménu nebo 
modlitba k Bohu za vítězství v útočné, 
nespravedlivé válce. Nebo když zloděj koní 
v jedné lidové písni prosí Boha, aby jeho 
krádež bělouše přikryl a usnadnil bezměsíč-
nou nocí. 
Dále používání Božího jména v okultismu, 
včetně bílé magie. Též užívání Božího 
jména ve výsměchu (např. záhadné „Boha 
jeho“, „S tím si jdi za svým Pámbíčkem“, 
pohrdavé „To ti Bůh řek“, apod.). 
A konečně ohánění se Božím jménem tam, 
kde jím chci dodat váhu svým jinak nevěro-
hodným slovům: „Bůh je mi svědkem, že...“ 
Boží jméno v takovém případě hraje stej-
nou úlohu jako přísaha, proti níž nás Pán 
rovněž napomíná. 
Pokud ovšem naproti tomu člověk nespra-
vedlivě obviněný ve své úzkosti zvolá: „Pro-
boha, pro lásku Boží, věřte mi přece!“, jde 
o stejnou autentickou modlitbu srdce jako 
v případech uvedených na počátku a tako-
vé zvolání k Bohu, který hledí k srdci, určitě 
není nadarmo. 
                        Ivana Kultová, sbor BJB Cvikov
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Z této doby pocházejí i dvě kazety 
písní s názvy „Pamatuj, láska se vrátí“ 
a „Nádherné mne moci chrání“. Písně 
byly nahrány samizdatově ve studiu Jiřího 
Dedecia v Brně (historii studia zachycuje 
poutavě kniha Střežené město od Mariky 
Frydrychové). Některé písně obohatily 
i vysílání ilegálního křesťanského rádia 
TWR (Trans Word Radio) z Monte Car-
la. Ke konci totality vznikla ještě kazeta 
s názvem „Ať dobrý Bůh je stále s vámi“. 
Po sametové revoluci se vznikem BTM, 
vzniklo nové složení skupiny, Samuele 
Kaletu a Jiřího Ranše nahradil Karel No-
vák, dříve člen Filharmonie Brno. 
Nahrávky písní se podařilo nedávno zdi-
gitalizovat, rádi bychom je nyní nabídli 
všem pamětníkům, ale i ostatním zá-
jemcům. Pro dokreslení atmosféry doby 
vzniku písní jsme požádali jejich autorku 
Libušku Ranšovou.

Jsem z věřící rodiny a od malička jsem cho-
dila do nedělní školy, kde jsme hodně zpívali 
a také vystupovali na sborových slavnos-
tech. Tam byl začátek mé záliby v hudbě 
a písních. 
Také ve škole mě k hudbě vedli. V první 
třídě se paní učitelka zeptala, „kdo nám, 
děti, zazpívá“? Přihlásila jsem se já a zazpí-
vala „Má Pán Ježíš má mne rád“. V té době 
bylo nevhodné zpívat o Bohu, proto mi paní 
učitelka řekla, že hezky zpívám, že mě naučí 
lepší písničky, a naučila mne zpívat pohádku 
„O perníkové chaloupce“. 

V mládí jsem jezdila s vrstevníky ze sboru na 
společné pobyty v přírodě. Všichni počítali 
s tím, že připravím aspoň 10–15 nových 
písní a účastníky je naučím. Bylo to dobré 
k tomu, že jsme měli nové písně pro službu 
v církvi. Bylo pravidlem, že při bohoslužbách 
sloužili zpěvem mladí. Zpívalo nás 30-50. 
Pokud jsme se nesešli, zpívala jsem se sku-
pinkou, která se skládala z mých sourozenců 
a studentů. Tím se sesbíralo velké množství 
písní, které jsme v totalitě průběžně natáčeli 
u bratra Jiřího Dedecia.

Písně, které jsme natáčeli, byly buď převzaté, 
nebo darované Bohem na základě nějaké 
situace. Například na biblické hodině mě 

často oslovil výklad Božího slova a napadlo 
mě, že by bylo škoda, aby takové důležité 
téma upadlo v zapomenutí. Proto jsem se 
hned ten večer pokusila udělat píseň, a tím 
se myšlenka písní připomínala. Například 

písně: „Když Bůh je s námi“, „Jen počkej“, 
„Poušti vyprahlou“, „V Getsemane“, „Proč se 
lidé spolu vadí“, „Já a můj dům“, „Nebylo by 
květů“ a další.

Další inspirace přicházela od přátel. Podnět 
k písni s názvem „Když vidím zástupy“, 
přišel od dvanáctileté dívky, která uvěřila 
v Pána Ježíše a kladla si otázku, co bude 
s těmi davy lidí, kteří denně procházejí ulicí 
města. Píseň „Kdo Ježíše zná“ vznikla pro 
mladíka v těžké situaci. V refrénu se dově-
děl, že jej Pán Ježíš má rád. Píseň s námi brzy 
zpíval. Nebo píseň, Zpívám píseň, vznikla 
z básně, jejíž autor uvěřil v Pána Ježíše 
a svoji radost vložil do básně.

Písně jsme zpívali se skupinou, která mívala 
různé složení. Také Pán Ježíš dovolil, aby nás 
pozvali posloužit do různých církví. Zvláště 
později, jako hudební skupinka BTM, jsme 
byli zvaní do církví v celé České, někdy 
i Slovenské republice. Mnozí z našich milých 
odběratelů BTM si psali, nebo telefonovali 
o starší písně, které jsme dříve zpívali. Při-
pravili jsme pro vás CD s těmito písněmi 
a zájemcům můžeme CD poslat. 

Poslední dobou si bereme s sebou na návště-
vy sborů hosty. V neděli ráno jsme přijeli ke 
krásnému modernímu kostelíku, srdečně nás 
přivítal bratr kazatel a smutně dodal: „Sice 
jsem vám do telefonu říkal, že na ozvučení 
budete mít výbornou aparaturu, jenže 
momentálně nejde elektřina.“ Na podobné 
zážitky se dobře vzpomíná, protože vše vět-
šinou dobře dopadlo.

NABÍDKA 
CD-RETRO-PÍSNÍ SKUPINY BTM
Zájemcům zašleme sadu tří CD za akční 
cenu 75 Kč:
CD - „Pamatuj, láska se vrátí“
CD - „Nádherné mne moci chrání“
CD - „Ať dobrý Bůh je stále s vámi“

Seznam písní a jejich ukázky najdete na 
www.btm.cz. 

Hudební skupina BTM - nabídka písní z doby totality (3 CD RETRO)

K nabídce misijních produktů BTM patří i písně, které rovněž mohou oslovit 
řadu posluchačů a přinést jim evangelium. Mezi vydané CD patří i ty, které 
nahrála hudební skupina BTM. Jádro dnešní skupiny ve složení – Libuše 
a Jarmila Ranšová a Petr Kolek – vzniklo již za totality. Ve skupině hrál tehdy 
ještě Jiří Ranš a Samuel Kaleta. Skupina začala vystupovat při bohoslužbách ve 
společenství baptistů na Smetanově ulici v Brně, časem byla zvána i do jiných 
církví. Repertoár byl sestaven z tradičních křesťanských písní, ale i z vlastní 
tvorby, především písní Libuše Ranšové. 
Skupina má svůj osobitý styl, založený na podmanivém, jemném zpěvu Libušky 
Ranšové, s doprovodem celé řady sólových nástrojů. 

Libuše Ranšová

Nabídka
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Maľovanie interiérov kostolov, 
obnova fasád a reštaurovanie. 
Oprava a ladenie organov. 
Pokrývanie kostolných striech 
a veží. Ponúkame zľavu, 100 % kvalitu 
a dlhoročnú záruku. 
Kontakty: Tel.: 
035/659 31 39, 0905 389 162, 
webové stránky: www.reart.eu

Témata příštích vydání
Rozsévač/Rozsievač 2016:
Číslo 9 /2016 - Pokora, nebo pýcha? 
uzávěrka: 10. 9. 2016
Číslo 10/2016 - Vánoce  
uzávěrka: 10. 10. 2016

Inzercia

CHATA RAČKOVÁ – Račkova dolina
3. – 6. november 2016
(štvrtok 19.00 hod. – nedeľa 13.00 hod.)

Cena kurzu je 85 € na osobu. V cene je zahrnuté: 3x ubytovanie s plnou penziou, 
občerstvenie, materiály a pomôcky na víkend.

…na ceste 
k lepšiemu

ODDYCH:
•  Pobyt v krásnom prostredí  
•  Čas vyhradený len pre Vás dvoch  
•  Možnosti aktívneho relaxu v okolí
•  Nové inšpirácie pre vzťah

PROGRAM: 
1. Intimita – dôverní priatelia
2. Vieš čo potrebujem? 
3. Keď pohár pretečie
4. Aby manželstvo nebolelo

Viac informácií: tel. 0905 622 900
www.nasemanzelstvo.sk
e-mail: staronivan@gmail.com Bratská jednota baptistov v SR

MOTIVAČNÝ VÍKEND 
PRE MANŽELOV 1

Photo: © Syda Productions / Dollar Photo Club

V dňoch 8.– 9. októbra 
2016 sa v hoteli 
Zerrenpach v Osrblí 
pri Brezne uskutoční 
Konferencia pre strednú 
generáciu a rodiny s deťmi 
s názvom S.O.S.
Všetko o konferencii, 
ktorá je tentoraz zameraná 
misijne je možné nájsť na:
www.baptist.sk

Program konferencie:
S O B O T A   8. októbra 2016

09:30 – 11:00
Spoločný čas 1
Seriál: Privádzajme deti k Bohu                 
Téma: Činenie učeníkov ako životný 
štýl (M. Šinko)

11:00 – 11:30
PRESTÁVKA

11:30 – 12:15
Súbežné semináre s diskusiou:
1  Prekážky v priznávaní sa ku Kristu 
a svedectve o Ňom   (M. Jílek) 
2  Pokrivené misijné učenie a prax  
(T. Valchář)

12:30 – 14:00
OBED

14.00 – 18.00
Voľno s možnosťou alternatívneho 
programu

15:00 – 15:45
Seminár s diskusiou: 
Skupinky s komplexnou náplňou  
(M. Mišinec)

16:00 – 16:45
Seminár s diskusiou: 
Napätie medzi misiou a cirkevnou 
identitou  (B. Uhrin)

17:00 – 17:45
Mix piesní a svedectiev

18:00 – 19:30
VEČERA

19:30 – 21:00
Spoločný čas 2
Seriál: Privádzajme mládež k Bohu 

Program S.O.S.

Téma: Tri atribúty misie – poslušnosť, 
vytrvalosť a obeť (M. Kevický)

NEDEĽA   9. októbra 2016

08.00 – 9.00 
RAŇAJKY

09:30 – 11:00
Spoločný čas 3
Seriál: Privádzajme dospelých k Bohu 
Téma: 
Čo robí našu misiu vierohodnou?  
(J. Szöllös)

11:00 – 11:30
PRESTÁVKA

11:30 – 12:15
Chvály a modlitby

12:00 – 13:00
OBED

Informácie

http://www.baptist.sk
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V tejto kapitole sa budeme zaoberať použi-
tím tých najdôležitejších filtrov a ich násled-
nými ukážkami. V ére digitálnych fotografií 
sa filtre už nepoužívajú tak masívne, ako to 
bolo nutné pri filmoch. Keď sme potrebovali 
meniť farebnosť snímky, museli sme použiť 
určitý filter. U digitálu sa to  rieši pomocou 
WB – (vyvážením bielej) už pri fotografovaní 
alebo dodatočne v PC. Hoci foto editory nám 
ponúkajú širokú škálu použitia rôznych efek-
tových filtrov,  niektoré sa nedajú dodatočne 
aplikovať. Ktorý filter by nemal chýbať v na-
šej výbave? (foto 1). 

Pri kompaktoch sa zväčša s filtrami nepočíta 
vôbec, alebo majú možnosť uchytenia filtrov 
pomocou dodatočného adaptéru. Objektívy 
na zrkadlovkách majú závit a pomocou reduk-
cie môžeme väčšie filtre použiť na objektívy, 
čo majú menší závit. Je to výhodné, napr. pri 
použití polarizačného filtra, ktorý je pomerne 
drahý. Ak máme zrkadlovku, nemal by nám  
chýbať UV FILTER, a to na žiadnom objektí-
ve. Potvrdzuje mi to skúsenosť z posledných 
dní, keď priateľovi takýto filter za málo peňazí 
zachránil pri páde drahý objektív. Filter sa 
síce rozbil, ale objektív zostal nepoškodený. 
POLARIZAČNÝ FILTER: C-PL nielenže sa 

nedá nahradiť dodatoč-
ne v počítači, ale veľmi 
pomáha  pri kreatívnej 
tvorbe. Používame ho 
pri slnečnom počasí, 
keď chceme dosiahnuť 
sýte farby (foto 2), pri 
snímaní cez sklo (foto 
3 a 4), na odstránenie 

odleskov na hladine vody. Ak fotografujeme 
za slnečného počasia, tento filter nám stmaví 
modrú oblohu, a tým zvýrazní biele oblaky – 
barančeky. Najväčší efekt  dosiahneme vtedy, 
ak je slnko približne kolmo na os objektívu. 
Jednoduchou pomôckou zistíme, ktorý smer 
fotografovania je najefektívnejší. 
NAMIERIME UKAZOVÁKOM SO ZDVIH-
NUTÝM PALCOM NA SLNKO a sklopíme 
dlaň o 90 stupňov  naľavo alebo napravo 
a palec nám ukáže smer, kde si môžeme 
vybrať motív, aby dosiahnutý efekt bol 
najúčinnejší. 
Ak máme slnko za chrbtom, efekt je minimál-
ny alebo žiadny. Niekedy treba počkať na 
vhodnú polohu slnka. 
FILTER NEPRIDÁVA SVETLO, ale spôsobuje 
úbytok svetla (okrem UV filtra). Automatika 
aparátu to za nás vyrieši, ale treba počítať 
s tým, že nám predĺži expozičný čas a v dô-
sledku dlhšieho času môže byť snímka rozma-
zaná. Strážime si čas a prezrieme si fotografiu 
zväčšením na LCD displeji. 

Krajinkárom by nemal 
chýbať vo výbave ŠEDÝ 
PRECHODOVÝ FILTER. 
Tento filter sa používa vte-
dy, keď je scenéria natoľko 
kontrastná, že presahuje 
dynamický rozsah sníma-
ča. Najčastejšie to pozná-
me z prírody, keď obloha 
silno žiari a hlavný motív 
je tmavý. Pokiaľ správne 
exponujeme tmavú časť 
scenérie, obloha je bez 
kresby. Prepálenú oblohu 
už žiadny editor nenahradí. 
Pomocou systému COKIN 
nasadíme na objektív tento 
prechodový filter tmavšou 
časťou hore a svetlejšou 
dole. Môžeme ho posúvať 
a natáčať a tmavšia časť 
tlmí svetlo oblohy (zacho-
vá jej kresbu). Deje sa to 
optickou cestou ešte pred 
dopadom svetla na snímač 
a výsledok môžeme ihneď 
skontrolovať (foto 5). 

Tento filter tiež predlžuje 
expozičný čas. So silne 
kontrastnou scenériou si 
vieme poradiť aj pomocou 
HDR. Niektoré novšie 
aparáty už majú túto 
funkciu zabudovanú. HDR 

spočíva v tom, že urobíme 3 snímky s rôzny-
mi expozičnými odchýlkami. Napr. -1, 0, +1 
a potom tieto pomocou editoru zložíme do 
jednej (foto 6). 

Dôležité – snímky sa musia presne prekrývať, 
preto je statív nutný a použijeme samospúšť, 
aby sme zamedzili akémukoľvek chveniu 

aparátu!

STAROSTLIVOSŤ 
O FILTRE: 
v ponuke je veľa 
filtrov lacných 
i drahších a rozdiel 
je v tom, že tie kva-
litnejšie sú vyrobené 
z optického skla 
a majú niekoľkoná-
sobnú  protiodrazo-
vú vrstvu a kovovú 

obrúčku. Sú menej náchylné na poškriabanie 
ako lacné plastové filtre. Všeobecne sa neod-
porúča čistiť filtre nasucho. Drobné prachové 
častice treba ofúknuť balónikom a pri silnom 
znečistení použiť čistiacu kvapalinu.
PROBLÉMY S FILTRAMI: 
neraz sa mi stalo, že filter sa „zahryzol“ do zá-
vitu v objektíve a nedal sa povoliť. Bodový tlak 
prstov spôsobuje deformáciu objímky a filtra, 
a preto nejde povoliť. Riešením je uchytiť filter 
pomocou drsného papiera, pokiaľ možno na 
najväčšom obvode, a ak ani vtedy nepovolí, 
používam špeciálne plastové objímky, bežne 
dostupné vo fotoobchodoch.  

MYŠLIENKA: 
Fotografické filtre korigujú a usmerňujú 
svetlo pri dopade na snímač. 
Pre náš duchovný rast je dôležité, aby sme 
nepoužívali žiadny filter pri prijímaní du-
chovného pokrmu cez Božie Slovo a nesna-
žili sa ho vylepšiť podľa vlastných predstáv. 
Naopak, pri výstupe myšlienok a slov, ktoré 
vychádzajú z nášho srdca, filter musíme 
používať. 
„Pane, postav stráž k mojim ústam, aby 
moje slová neprinášali bolesť a zranenia 
druhým.“ 
Ak použijeme filter vo fotografii a zistíme, 
že výsledok nie je dobrý, môžeme urobiť 
novú snímku. Keď nekontrolujeme svoj 
jazyk, často hneď vidíme výsledok v podobe 
urážky a hnevu, a oprava vzťahov a dôvery 
je potom ťažká, zdĺhavá a bolestivá. 
Používajme filtre!

Fotokurz s Bibliou

Filtre vo fotografii
Seriálom vás sprevádza Vladimír Malý
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Leto je už za nami, tak ako aj oddych a letné 
dovolenky. Vychutnali sme si slniečko, vodu, 
chodenie po horách alebo len „leňošenie“ 
doma. 
Aj my v Nadácii Integra sme dovolenkovali, 
a zároveň aj pracovali. Naďalej sme sledovali 
zlú situáciu v Etiópii, ktorá trpí obrovským 
suchom. Najhorším za posledných tridsať 
rokov. Zapríčinil ho fenomén El Niňo, ktorý 
spôsobuje nadmerné otepľovanie Tichého 
oceána. Dôsledkom je extrémne počasie, 
ako sú dlhé suchá a prívalové dažde. 
Keď bol pred pár mesiacmi na Slovensku náš 
priateľ z Etiópie a riaditeľ centra Bishoftu 
Bezabih Tolossa, s ktorým Integra spolupra-
cuje, pozvali sme ho v nedeľu po bohosluž-
bách na obed. Náš najmladší syn mu neustá-
le kládol zvedavé otázky: „Prečo je toľko ľudí 
v Afrike hladných? Prečo tam mnohé deti 
nechodia do školy? Málo sa modlíte, že ste 
takí chudobní? Za čo sa vlastne modlíte?“
A Bezabih trpezlivo odpovedal. Počúvali 

sme, ako tam ľudia žijú, s čím zápasia, aké sú 
ich priority. Čo predkladajú Pánovi, za čo sa 
modlia. Často odznelo slovo dážď. „Ľudia 
prosia na kolenách, aby zapršalo. Modlia sa 
dospelí, aj deti,“ povedal Bezabih. 
Odvtedy sa situácia nezmenila, Etiópčania sa 
stále modlia za dážď. Aby zem nevysychala 
a dávala úrodu. Pre farmárov a ich rodiny, 
aby nehladovali. Bez vody nie je úroda, trpia 
tým ľudia aj zvieratá. Nie je možné pestovať 
takmer žiadne plodiny, ľudia sú podvyživení 
a dobytok hynie. Mnohí vodu hľadajú. Pre-
súvajú sa z miesta na miesto a hľadajú rieky, 
studne, potoky. Neraz to trvá štyri hodiny, 
kým nájdu drahocennú tekutinu, ktorú môžu 
priniesť domov. 
Na pomoc Etiópii vyhlásila Nadácia Integra 
verejnú zbierku. Vyzbierané peniaze pošleme 
našej partnerskej humanitárnej organizácii 
Food for the Hungry, ktorá má v krajine svoje 
tímy a dlhodobo pracuje v Etiópii. Vďaka 
darom dostali ľudia v najviac postihnutých 

oblastiach pitnú vodu, jedlo aj vodu na 
umývanie. Vybudovalo sa niekoľko studní, 
nakúpilo obilie a krmivo pre zvieratá pre 
takmer osemtisíc domácností. Mnohí dostali 
aj dobytok, keďže im v dôsledku sucha vyhy-
nul. Situácia v Etiópii je vážna. Ťažko si vieme 
predstaviť, že sucho môže zabíjať. 
O extrémnom hlade nehovoriac. Podľa 
informácií OSN trpí v súčasnosti podvýživou 
400-tisíc etiópskych detí. 
Ďalších 10 miliónov ľudí potrebuje potravi-
novú pomoc. Nechceme sa tomu len nečin-
ne prizerať, preto vás pozývame do spolu-
práce. Modlite sa spolu s nami za ľudí, ktorí 
trpia dôsledkami počasia, za dážď v tejto 
krajine, za jedlo pre tisícky hladných detí. 
Dôležitá je aj finančná pomoc. 
Váš dar zmierni následky sucha, s ktorými si 
ľudia sami neporadia. Prispejte cez www.
integra.sk alebo na číslo účtu: 
IBAN SK50 1100 0000 0026 2747 5658 
(do poznámky napíšte Etiópia)
Ďakujeme.

Erika Kremská

 
Po více než měsíční „napůl“ přestávce mne Pán přivedl do Uherského 
Hradiště, kde jsem měl seminář na téma „Pravá tvář islámu“ a vydal 
jsem svědectví o práci mezi uprchlíky. Padlo také mnoho otázek 
ohledně nadačního fondu Generace 21 a toho, co dělali. Odpovídal 
jsem na tyto otázky a seminář se protáhl až do půlnoci. Pak jsem 
odjel do Erbilu a do Bagdádu, abych se tam setkal s některými lidmi 
a podíval se na frontovou linii. Byl to děsivý pohled. Projížděli jsme 
opuštěnými vesnicemi, všude bylo vidět ničení a pustošení. Pro mne 
to byla skutečná výzva, protože mi to připomínalo čas, kdy jsem byl 
v Bagdádu naposled. V červnu 2014 mne tam islamisté na cestě 
zpátky do Kirkuku vzali jako rukojmího a málem mě zabili. Jsem rád, 
že jsem mohl překonat trauma s tím spojené a jet po téže cestě zno-
vu beze strachu, jen s těžkým srdcem a slzami v očích. Mluvili jsme 
s vedoucími, knězi i pastory a zároveň jsme navštívili různé tábory         
a rozdělovali dary a pomoc. Hned po svém návratu jsem jel v pátek 
10. června přímo do Suchdolu nad Odrou, kde jsem mohl sdílet své 
svědectví v Českobratrské církvi evangelické. Setkání pořádala Jana 
Peřtová, zástupkyně kurátora Českobratrské církve v Suchdolu nad 
Odrou. V sobotu 11. června jsem sloužil Pánu v jiné církvi (CASD) 
spolu s chválami, modlitbami a biblickým studiem a poté sdílením. 
13. června jsem jel do České Třebové, abych vedl seminář o islámu. 
Ten organizoval pastor Aleš Toman z Církve husitské v Žamberku.   
Byl to požehnaný čas, kdy bylo zodpovězeno mnoho otázek. Pán mě 
pak ve čtvrtek 16. června vzal vlakem do Týnce nad Sázavou, abych 
zde s milými lidmi sdílel své svědectví s názvem „Od Mohameda ke 
Kristu, od nenávisti k lásce a odpuštění“. To bylo organizováno Jed-
notou bratrskou a pastor Stanislav Škvor na mě čekal už při příjezdu. 
Sloužili jsme Pánu a potom jsem se sdílel, modlil a strávil tam noc. V 
pátek 17. června jsem jel do Prahy, kde jsem se mohl setkat se sestrou 
Monikou (novinářkou, která mi pomáhá s pomocí pro některé křes-
ťanské uprchlíky z Iráku). S ní jsme se jeli podívat na nějaký nábytek, 

abychom pomohli sestře Helaleh, která ve svém bytě neměla nic,         
a  potom jsme se setkali s uprchlíky (Helaleh a pastorem Madžídem       
a jeho rodinou). Diskutovali jsme o několika věcech předtím, než jsem 
odjel zpátky domů. V úterý 21. června jsem jel do Brna, abych po-
skytl interview novináři (Janu Haji z Aktualne.cz), který se mě několika 
přímými otázkami ptal na nadační fond Generace 21. Potom jsem se 
setkal se sestrou Andreou. S ní jsme diskutovali o mnoha problémech, 
včetně uprchlíků, a byl to opravdu požehnaný čas. 
Ve středu 22. června jsme obdrželi telefonát od jednoho věřícího z 
Havířova, který nás žádal o modlitby. Modlili jsme se za něj a dostali 
jsme od Pána jasnou odpověď. Na naší domácí skupince 23. června 
na téma „Kráčení v milosti“ jsme prožívali velké Boží požehnání.         
V pátek 24. června nás pozvala sestra Kateřina Permanová  do Vim-
perka. Sdílel jsem tam evangelium v Evangelické metodistické církvi 
(ECM). Pastor se svou rodinou nás uvítali s velkou láskou a pohostin-
ností. English Camp už byl ve fázi příprav, když přijela k nám domů 
naše drahá sestra z Ameriky, Catherine B., aby u nás zůstala počínaje 
úterkem 28. června do té doby, než začne English Camp pro rodiny 
(Family English Camp). Měli jsme velkou radost. Catherine byla také 
dobrou společnicí našemu malému Samimu-D, protože ve čtvrtek 
30. června jsem musel odjet do Žiaru nad Hronom na Slovensko, 
abych tam sloužil Pánu v Křesťanském společenství. Pořádal jsem tam 
seminář na téma „Pravdivá tvář islámu, islamizace Evropy a uprchlická 
krize“. Pastor Rastislav Bravčok byl tím, kdo vše zorganizoval, a tak 
zde byl Pán přítomen a nás potom ještě vzali na další místo, kde jsme 
se setkali s pastorem Dušanem Lachem z Církve Archa.     
                                                                                               Salman Hasan

Více na webových stránkách: 
www.internationalchristianoutreachministry.org

Etiópčania sa modlia za dážď

Kráčení v milosti

Nielen pre učiteľov

http://www.integra.sk
http://www.integra.sk
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Za fotografie publikované v tomto čísle pekne ďakujeme. Ich autormi sú: Marie Horáčková, Michal Lapčák, Robert Pokorný, Daniel Maďa,
www.christianphotos.net, Photo: © nito / Dollar Photo Club, © butterfly-photos.org / Dollar Photo Club a archív redakcie.
Grafický koncept obálky Lýdia Bodnárová.

„Ukázala se Boží milost, která přináší 
spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, 
abychom se zřekli bezbožnosti a světských 
vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně 
v tomto věku a očekávali blažené splnění 
naděje a příchod slávy velikého Boha a 

našeho Spasitele Ježíše Krista.“ 
(Tt 2, 11–14) 

Za fotografie publikované v tomto čísle pekne ďakujeme. Ich autormi sú: Marie Horáčková, Vladimír Malý, Michal Lapčák, Daniel Maďa, Daniel Nagy   
www.christianphotos.net, Foto: © den-belitsky /Adobe Stock Photo, © LoloStock /Adobe Stock Photo a archív redakcie.

Grafický koncept obálky Lýdia Bodnárová.

Rozsievač_09_2016 final press.indd   2 6. 9. 2016   22:42:10


	Bouře na Filipínách
	Hledejte nejprve…
	Naše sbory – důvod k vděčnosti?!
	Prišiel Boží Syn
	2% pre Rádio 7
	První roky Rozsévače (1914–1923)
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

