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Letnice
Príprava
Duch znamená život

„A ukázaly se jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden.
Všichni byli naplněni Duchem svatým“ (Sk 2, 3–4).

Letnice

Reportáž

Slavnostní den ve Vikýřovicích
Domácí a více než čtyři
desítky hostů zaplnili v
neděli 26. března 2017
modlitebnu sboru BJB ve
Vikýřovicích. Byla to neděle
opravdu slavnostní. Byl to
den díků Pánu Bohu za vyslyšení dlouhodobých modliteb sboru i jednotlivců za
nového kazatele a radostné
uvedení do služby kazatele
bratra Michala Petratura,
který se stal kazatelem
našeho sboru od 1. 12.
2016. Jsme však vděčni
za celou rodinu - také za jeho energickou manželku Ladu, která se také
již zapojuje do činnosti sboru a jejich usměvavého dvouletého Martinka. Zdá se, že i on je již ve Vikýřovicích doma. Mezi hosty byli zástupci
místních i vzdálenějších sborů BJB, z Církve bratrské v Náchodě, sestra
z ČCE v Mor. Písku, zástupci BTM, starosta obce, předseda VV BJB se
svou manželkou a řada dalších. Kázáním, na základě biblického textu Ef 4, 11–16, posloužil bratr předseda Kern. Kromě jiného zdůraznil
zejména tři myšlenky:
1. Pán Ježíš Kristus dává různá obdarování a jeden člověk je nemůže
obsáhnout. Jsou různá, abychom si vzájemně sloužili. Kazatel nemůže
být univerzální, ale i kdyby byl, nemůže stihnout vše fyzicky i duševně.
Je tím, který se na službě podílí. Ve službě sboru jsou potřební i další.

Církev se vyznačuje vzájemnou službou. Ten, který slouží, může přijímat zase službu od jiných.
2. Vzájemnou službou to nekončí. Rosteme, vychováváme jiné, jsme schopni sloužit i mimo vzájemnou službu.
Posláním vedoucích v církvi je vést k duchovnímu růstu.
3. Vrcholný cíl: dorůstat v Krista, osvojovat si Jeho
charakter, být Kristu podobni. Duchovní dospělost se
měří samostatností, ochotou sloužit a cílem dorůstat v
Ježíše Krista. S tím nebudeme nikdy hotovi. To je výzva
nejen pro kazatele, ale pro každého z nás, pro každého
bratra a sestru.

2

Všechny přítomné krátce oslovil i instalovaný bratr Petratur. Kromě jiného
uvedl některé důležité etapy svého života. S rodiči jako dítě dojížděl z
Moravy do shromáždění na stanici bratislavského baptistického sboru
ve Chvojnici, v mládí uvěřil v Pána Ježíše Krista a byl pokřtěn v Bratislavě.
Po maturitě studoval na Biblické škole BJB sociální a teologické v Olomouci, před posledním ročníkem byl kromě jiného několik měsíců na
baptistickém semináři v Hamburku. V závěru studia si uvědomoval Boží
volání do služby kazatele. Po absolvování BŠ pokračoval v teologických
studiích na baptistickém semináři v Elstalu poblíž Berlína, kde získal titul
bakaláře. Náhradní službu místo vojenské konal v sociálních aktivitách
sboru BJB ve Zlíně a v sociální službě tam ještě nějakou dobu pokračoval,
dokud nebyl povolán za kazatele začínajícího sboru BJB v Blansku. Tam
jako kazatel sloužil 12 let – do
konce listopadu 2016.
Svým příjezdem překvapil 94-letý
bratr Ján Hrančo ze sboru BJB
v Lučenci.
Předběhl s blahopřáním i zástupce
našeho sboru. Dobře jsme ho slyšeli
i bez mikrofonu. K blahopřání připojil i nádhernou kytici.
Z dalších hostů pozdravili nového
kazatele a jeho rodinu: za sousední
sbor BJB v Šumperku bratr Miroslav Jersák, za sbor v Blansku bratr
Vojtěch Horáček, za BTM bratr
Jan Titěra, za obec Vikýřovice starosta pan Václav Mazánek, za šumperskou ekumenu kazatel CASD Jan
Majer. Všem pak společně poděkovali manželé Petraturovi
a pozvali zájemce na prohlídku jejich bytu po poledním společném občerstvení.
Písně mládeže, pěveckého sboru, sestry Libušky Ranšové za
doprovodu její rodné sestry Jarmilky i společné písně nejen
doplňovaly program, ale především zněly k Boží slávě. A – snad
samozřejmě – nechyběla řada modliteb. Většina účastníků je zachycena na společné fotografii. Ostatní fotografie asi není nutno
komentovat. Následovalo společné občerstvení ve všech prostorách modlitebny i vzájemné rozhovory, v nichž někteří setrvali asi
do půl třetí odpoledne. Pánu Bohu nechť je za vše sláva.
Dobroslav Stehlík, Vikýřovice
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I čtyřicátý den po Velikonocích se Ježíš znovu
ukázal svým učedníkům v Jeruzalémě.
Tam slyší Jeho poslední slova, která jim na
zemi pověděl (Sk 1, 4–8).
Ježíš odchází – učedníci zůstávají sami.
Dva muži v bílém rouchu jim sdělují: „Tento
Ježíš, který je vzat vzhůru do nebe, tak zase
přijde!“
Utěšující, radostná zpráva!
A teď půjde o to, co se bude dít, než se to
stane.
Uplyne dalších deset dnů. Učedníci poslušně
čekají, jak jim Mistr přikázal.
Jsou shromáždění v horní místnosti domu,
kde přebývali.
Přichází den padesátý…
Jan Titěra
Plní se zaslíbení příchodu Ducha svatého!
To nebyla nějaká skrytá událost!
To byla mimořádná veřejná událost, při které
bylo veliké množství ohromených a udivených
lidí. Vše vrcholí uvěřením 3000 lidí, kteří se připojili k učedníkům. Duch svatý přichází – sestupuje na církev v den, kdy si Izrael připomínal dar Zákona, psaný Boží
rukou. V tentýž den přichází Duch svatý, nový duchovní zákon! Smlouva už není na
kamenných deskách, ale je vepsána do srdcí učedníků.
Od doby Letnic je Duch svatý stále při práci. Usvědčuje z hříchu a ukazuje na Spasitele. Je dárcem nového života. Nový život i posvěcení jsou Jeho dílem.

Den padesátý...
Po Letnicích rovněž učedníci neohroženě zvěstují evangelium o spasení v Kristu.
Letnice jsou vyvrcholením, naplněním i pokračováním událostí Velikonoc.
V tento památný den se církev stává organismem těla Kristova.
Při nedávném průzkumu mezi evangelikálními křesťany v USA bylo zjištěno, že
neuvěřitelných 56 % dotázaných je přesvědčeno o
tom, že Duch svatý je pouze
Boží mocí, nikoliv však Boží
osobou.
Ukazuje to na to, jak je Duch
svatý i v dnešní církvi stále
opomíjený.
K tomu citát z publikace
„Plnost Ducha svatého v
životě křesťana“ od D. H.
Dolmana: „Je-li Duch svatý
jen silou, pak se budu snažit
tuto sílu používat.
Je-li osobou, pak On použije mne. Je-li Duch svatý silou, pokusím se z ní víc mít. Je-li osobou, chce On mít více ze mne a já Mu musím udělat místo ve svém srdci
a životě.“
Dobře známý A. W. Tozer, americký kazatel a spisovatel, kdysi prohlásil: „Obávám
se, že kdyby byl Duch svatý ‚odňat‘ dnešní církvi, 95 % toho, co tam konáme, by
šlo dál a téměř nikdo by nepoznal rozdíl. Kdyby byl odňat Duch svatý novozákonní
církvi, 95 % toho, co dělala, by se zastavilo, a každý by hned poznal ten rozdíl!“
Jsme vůbec znepokojeni tím, když delší dobu nevnímáme přítomnost a práci Ducha
svatého ve svém životě, v životě sboru, v životě církve?
Co dělá Duch svatý?
Uvádí nás do všeliké pravdy, usvědčuje z hříchu, spravedlnosti a soudu (Jan 16, 8),
oslavuje Krista (Jan 16, 14), svědčí o Kristu (Jan 15, 26).
Zmocňuje nás ke službě, proměňuje nás v podobu Ježíše Krista.
Připravuje nás na věčnost.
Dejme Duchu svatému znovu prostor ve svém srdci a životě!
Prosme, aby jednal!

Tento Ježíš,
který je vzat vzhůru
do nebe,
tak zase přijde!
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Téma – Letnice

LETNICE - památné narozeniny církve
Kolik lidí v naší republice vůbec zná tento pojem? Jaké je procento těch, kterým tento
pojem něco říká?
V některých západoevropských zemích dodnes mají „svatodušní svátky“, kdy je dokonce
pracovní volno. Kolik lidí na celém světě se těší na ten den padesátý po Velikonocích, kolik
z nich se z něho upřímně raduje? Kolik z nich nachází v souvislosti s tímto dnem něco
zásadně důležitého pro svůj život? Mají zkušenost s přítomností Ducha svatého a jeho
jednáním ve svém životě? Tyto otázky si musím klást, když dnes píši o Letnicích, kdy si budeme vděčně připomínat naplnění starozákonního proroctví Joele proroka (Jl 3, 1-5), především pak naplnění slibu „odcházejícího“ Ježíše Krista: „Nenechám vás osiřelé. Přímluvce,
Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu...“ (J 14, 18-25).
Duch svatý, třetí osoba Boží trojice, přichází natrvalo! Už nebude muset zaznívat „starozákonní“ Davidova modlitba: „Ducha svého svatého mi neber“ (Ž 51, 13)! Duch svatý je
nám stále nejméně znám ze všech tří osob Boží trojice. Jakoby nám chyběl hluboký osobní
vztah k Duchu svatému…Máme tendenci spíše okoušet Jeho moc, než Jej poznávat jako
osobu Boží trojice. Víme, že tu je, víme, že je důležitý, ale nevěnujeme Mu příliš mnoho
pozornosti. Někteří protestantští teologové otevřeně vyznávají o svých denominacích, že
se v nich příliš nevěří v Ducha svatého. Někteří o Duchu svatém hovoří jako o „zapomenutém“ Bohu. Jak poznat osobu Ducha svatého, Jeho dílo, jak jím být naplněn?
Naplnění Duchem svatým
Už jste slyšeli o událostech, kdy v čase nouze, nejvíce pak v ohrožení života, ať už svého
či nejbližších, je člověk schopen naprosto mimořádného, často nevysvětlitelného výkonu?
Představte si, že takováto moc bude k dispozici každému věřícímu! Pro Ducha svatého
přebývajícího v nás. Ano, to je ta moc, ve které chce Bůh konat skrze tebe i mne to, co se
zdá být nemožné!
O LETNICÍCH odstartoval ten nejpatrnější rozdíl ve zprostředkování zdroje mé víry, mého
křesťanství, mé služby! Je rozdíl mezi tím, co je konáno „z vlastní síly“, a co je konáno z
moci Ducha svatého! Apoštol Pavel to vyjádřil ve svém dopisu do Korintu slovy: „Tento
poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží
a není z nás“ (2 K 4, 7). Obdrželi jsme ji ke svědectví o Kristu. To je ten největší dar Ducha
svatého (Sk 1, 8)! Dodnes vzpomínám na veliké setkání německé baptistické mládeže na
hradu Feuerstein v roce 1977. Bylo nás tam na tři tisíce. Kazatel položil otázku: „Který dar
Ducha svatého je největší?“ Slyší množství odpovědí. Čeká však právě na tu jednu:„Být
svědkem Ježíše Krista!“ Tam, kde právě jsme, i všude tam, kde se ocitneme.
Bůh vyvolil DEN LETNIC, aby seslal Ducha svatého do života 120 věřících mužů a žen
shromážděných na jednom místě. „Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky o velikých skutcích Božích tak, že zbožní Židé ze všech národů
je slyšeli mluvit svou vlastní řečí“ (Sk 2, 1-13). Následovalo Petrovo kázání, při kterém se
vydalo Kristu na 3000 posluchačů.
Naše těla jsou chrámem Ducha svatého
„Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte
od Boha“ (1 K 6, 19)? Ve mně tedy přebývá ten, jenž je mi dán jako pomocník, rádce, utěšitel, učitel, obhájce, prostředník, přímluvce, zastánce. Ten, který vede ke Kristu, ten, který
oslaví Krista (J 16, 14). To je nesmírně významná skutečnost pro život každého věřícího. Jak
ale potom rozumět tomu, že máme být naplněni Duchem svatým (Ef 5, 18)? Tato plnost
se na prvním místě projevuje poslušností Slova Božího. Každá neposlušnost zarmucuje
Ducha svatého (Ef 4, 30-31) nebo uhašuje Ducha svatého (1 Te 5, 19). Ví se o tom, že
kníže kazatelů Charles Spurgeon si pokaždé opakoval při cestě po schodech na kazatelnu slova: „Věřím v Ducha svatého!“ Nesmírně mu záleželo na tom, aby za každým jeho
kázáním stál Duch svatý. Co je dalším znakem naplnění? To, že sloužím projevem - darem
Ducha, který mi byl dán ke společnému prospěchu v církvi. Někdy se zapomíná na to, že
tento projev - dar byl dán každému věřícímu (1 K 12, 7). Dalším znakem naplnění Duchem
svatým je plnost ovoce Ducha - ukazující na Ježíšův charakter, ve který jsme proměňováni.
Jako znovuzrození křesťané máme Ducha svatého. Otázka však zní: „Má Duch svatý nás?“
Jsme mu skutečně poddáni? V publikaci „Plnost Ducha svatého v životě křesťana“ od D.
H. Dolmana čteme: „Uvědomuješ si, jak mnoho ztratíš, když Duch svatý přestane ovládat
tvůj život? Přijdeš o radost, kterou jsi měl v přítomnosti svého Pána. Nebudeš prožívat
Jeho blízkost. Bůh se vzdálí tvému zraku. Tvoje modlitby ztratí sílu a nakonec k nim nebudeš ani vnitřně veden. Práce pro Pána přestane být pro tebe radostí a stane se břemenem.
Přestaneš plnit věrně svoji svěřenou službu. Tvé srdce bude tíhnout k věcem tohoto světa.“
Věřím, že toto nechce nikdo z nás. Vydejme se znovu Duchu svatému!
Jan Titěra
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Pod vládou
holubice
Holubice je symbolem Ducha svatého
a pokoje. Pokud jsme se nechali očistit
krví Pána Ježíše a žijeme-li pokorně jako
Boží Beránek, budeme zakoušet hluboký
pokoj jako znamení přítomnosti a plnosti
Ducha svatého.
„A ve vašich srdcích ať vládne mír Kristův“ (Ko 3, 15).
Jestliže někdy holubice přestane v našich
srdcích zpívat, vyprchá z nich pokoj a mír.
To je vždy příznakem hříchu a důkazem
toho, že jsme se odchýlili z cesty Beránkovy. Potom musíme prosit Boha, aby
nám odhalil náš hřích, a z něho musíme
ihned učinit pokání.
Jen tak bude moci holubice zaujmout
svoje místo v našich srdcích a my budeme opět prožívat pokoj s Bohem.
Takto je nám umožněno stálé přebývání v
přítomnosti Ducha Božího.
I kdybychom zhřešili sebevíc, pro vylitou
krev Beránka Božího se opět smíme vrátit
do Boží přítomnosti a v ní dále žít.
Ode dneška bychom se tedy měli zaměřit
na to, aby byl náš celý život pod vládou
holubice a my se mohli těšit v plnosti z
Božích darů a pokoje.
Měli bychom být stále ochotni dát se
usvědčovat ze svých hříchů a kořit se
před Pánem.
Jen na této cestě se bude moci při nás vytvářet podoba Beránkova a my dosáhneme toho nejcennějšího vítězství v životě,
vítězství sama nad sebou.
Roy Hession

Téma
Jaké to mělo důsledky?
Potom si vzal slovo Petr a neohroženě promluvil k velikému davu.
Mluvil otevřeně o Ježíši, že On je tím zaslíbeným Pánem a Mesiášem.
Mluvil také o jejich hříchu a potřebě obrátit
se. Z bázlivých učedníků, kteří se schovávali
za zamčenými dveřmi, jsou najednou odvážní kazatelé a evangelisté.
Petr citoval proroka Jóele. Stalo se to, o čem
mluvil prorok, co je psáno v Písmu. Minimálně 600 let (pokud vezmeme v úvahu mladší
datování vzniku knihy Jóel) před událostí
Letnic prorokoval o věcech, které Hospodin
Bůh jistě učiní (Jl 3, 1-5). Ne že by Duch svatý
(Boží) nebyl a nepůsobil před tím.
Byl a působil, ale jaksi „omezeně“. Boží Duch
zmocňoval pro konkrétní úkol či službu.
Ve Starém zákone čteme, že Duch Boží
(Hospodinův) spočinul na prorokovi, králi,
vůdci, apod., nikoliv na všech lidech.
Při jedné události na poušti přišel jistý mládenec za Mojžíšem a stěžoval si, že
v táboře jiní dva muži prorokují. Mojžíš
vyslovil přání, modlitbu: „Kéž by všechen
Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim
LETNICE, původně starý židovský svátek (šaHospodin udělil svého Ducha“ (Nu 11, 29)!
vuot = týdny). Datum se odvíjí od Velikonoc
Jóel předvídá den, kdy Bůh vyslyší toto přání.
(Pesachu), odtud řecký název pentekosté
Dá dar Ducha svatého všem věřícím bez
(50. den).
rozdílu, bez omezení: synové i dcery, staří i
V Izraeli svátek patřil mezi poutní svátky,
mladí, svobodní i otroci, Židé i pohané. Petr
pojil se s obdobím sklizně obilí (vyjádření
pochopil, že se to právě stalo, naplnilo se
díkůvzdání). Pozve jménu Ježíše
ději se Letnice
Krista. Všichni
„Nenechám vás osiřelé. Přímluvce, věřící mají nyní
považovaly také za
výročí vydání Závýsadu obdržet
Duch svatý, kterého pošle Otec
kona na hoře Sinaj.
dar Ducha svave jménu mém, ten vás naučí
Novou kapitolou
tého. Jedinou
jsou události, kdy
podmínkou je víra
všemu...“ (J 14, 18-25)
dochází k seslání
ve jméno Ježíše
Ducha svatého a
Krista (Sk 12, 38).
ke vzniku církve. O Duchu svatém hovořili
Vznik církve
starozákonní proroci, také Ježíš několikrát.
Jeho slova mají takový dosah, že posluchači
Poslední zpráva od Ježíše zazněla těsně před
jsou dotčeni. A ptají se: „co máme udělat?“
Jeho vystoupením na nebe, Lk 24, Sk 1, 48:
Jistě byli zasaženi slovem a mocí Ducha sva„Počkejte, až se splní Otcovo zaslíbení a dá
tého. Petr je směle vede k obrácení, ke křtu a
vám svého Ducha, zaslíbeného dávno před
přijetí daru Ducha.
tím, a budete moji svědkové.“
Tehdy velké množství lidí přijalo slovo i křest
a připojili se k apoštolům. Poslouchali jejich
Vlastní událost
učení a chválili Boha. Nyní jsou učedníci
Právě v den Letnic (den židovských svátků) je
vyzbrojeni i k misijnímu úkolu, dostali moc
Bůh ideální režisér! Do Jeruzaléma se zrovna
Ducha svatého, aby byli svědky.
sjelo obrovské množství lidí, je to tedy ideálNásledující kapitoly knihy Skutků jsou toho
ní příležitost jim zvěstovat Krista. V den, kdy
důkazem. To je skutečný vznik církve z Boží
si Židé připomínali Zákon psaný Božím prsmoci.
tem na kamenné desky, přichází Duch svatý
Věříme, že tohle platí dodnes.
a ukazuje na Nový zákon psaný Duchem do
Kdo je Kristův, má v sobě Jeho Ducha (křest
srdce. „Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši
Duchem při obrácení), ale to ještě neznamejim jej do srdce“ (Jer 31, 33).
ná plnost Ducha či poslušnost Jemu.
Událo se několik zvláštních věcí, nejprve
Je v nás, může nás vést a zmocňovat, projenastal hukot jakoby silného větru. V hebrejvovat se v darech, působit ovoce.
štině i v řečtině vítr, dech má stejný význam
Ale otázkou je, jestli Mu to dovolíme, jestli
jako Duch. Následně viděli zvláštní úkaz,
toužíme po naplnění. Duch je jako dech a
jakoby jazyky ohně (oheň můžeme chápat
znamená život, Duch je jako vítr a znamená
jako symbol Boží přítomnosti, zmocnění
sílu a moc.
a očištění). Všichni byli naplněni Duchem
Duch přináší do našich životů Boží život,
svatým a začali mluvit neohroženě o Bohu,
moc a přítomnost. Vždyť co bychom zvládli
promlouvat jazyky a prorokovat. Takže všichz vlastních sil?
ni poutníci mohli slyšet svědectví o Božích
skutcích ve své řeči.
J. Marek, kazatel BJB Ostrava

Duch
znamená
život

Príprava
Ako sme tak stáli pri ceste a čakali na
cyklistov, ktorí mali prechádzať cez naše
mesto, zaujala ma nádherná zeleň, žiariaca
v slnečnom jase všade okolo nás. Povedal
som: „Aká je sila života vo všetkom tom, čo
neustále rastie.“ Vedľa stál mladý muž, ktorý
hovoril, že je ateista, ale tento živý obraz ho
tiež zaujal. Hneď v úvodných slovách Biblie
čítame, že „Duch Boží sa oživujúci vznášal
nad vodami“ (Gn 1, 2). Podobne ako pri
stvorení boli vytvárané najrôznejšie druhy
rastlín, živočíchov a foriem života, tak aj na
Letnice Svätý Duch tvoril nový život v ľuďoch
najrôznejších jazykov, národov, kultúr a typov
osobností. Táto rôznosť, ktorá sa nám neraz
zdá ako prekážka, je však dielom Svätého
Ducha a Božím zámerom. Letnice sú symbolom veľkého začiatku. Situácia bola dokonale pripravená. Ján Krstiteľ pripravil cestu
Pánovi a Pán Ježiš pripravil všetko potrebné
pre zoslanie Svätého Ducha. Učeníci nakoniec na modlitbách vytrvalo s vierou očakávali toto Božie zasľúbenie. Aj preto bolo
výsledkom prvej kázne naraz také množstvo
znovuzrodených ľudí. V súčasnosti je tiež
potrebné pripravovať cestu pre Božie
slovo k ľudským srdciam. Ako modlitebne,
tak aj prakticky. Myslím si, že v tejto oblasti
máme veľké rezervy, i keď na druhej strane
máme na to viac času – celý svoj život.
Okolo seba môžeme vidieť rôzne úrovne
pripravenosti ľudí počuť Božie slovo, na
ktoré sa dá nadväzovať. Sú ľudia, ktorí nechcú nič počuť. Ak sa však v ich živote zrúti
niečo dôležité, zrazu je tu potreba, ktorú
treba naplniť, a s ňou sa odkrýva aj duchovná
prázdnota. Začínajú byť vnímavejší. Inou
skupinou sú ľudia, ktorí hľadajú odpovede
na svoje otázky a riešenie svojich problémov.
Iní pri svojom hľadaní vnímajú, že veriaci sa
od nich odlišujú, a snažia sa zistiť, v čom sú
rozdiely. Ďalšou skupinou sú tí, ktorí už porozumeli, prečo a ako sa človek stáva kresťanom. Najbližšie je človek, ktorý je ochotný
veriť a prijať Ježiša Krista ako svojho Pána
života. Je to čas, keď ovocie dozrelo. Potom
nasledujú úrovne duchovného rastu, za ktoré už zodpovedá zbor. Každý posun z jednej úrovne do druhej je úspechom. Ani
spomínaný mladý muž už nie je ateistom.
Nech je aj táto pripomienka Letníc pre nás
výzvou, aby sme verne a usilovne pripravovali cestu pre oživujúce pôsobenie Svätého
Ducha v našich životoch, aj v životoch ľudí
okolo nás.
Ľ. P.
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Z historie

Martin Luther
Martin Luther, německý reformátor, vystoupil více než sto let po
smrti Mistra Jana Husa. Západní církev se zmítala v různých duchovních proudech. V té době existovala Jednota bratrská v Čechách již
padesát let a velmi pečlivě sledovala reformační dění v Německu.
Právě odtamtud i k ní přišla duchovní pomoc.
Martin Luther se narodil v roce 1483, v době kdy končí středověk, začíná novověk a objevy nových kontinentů. Ale pro Evropu bylo užitečnější
objevování Bible a jejího tajemství, které v ní bylo „ukryto“ již mnoho
staletí. I před Lutherem žili muži, kteří objevili v Písmu Ducha a nejen
literu zákona, objevili v Bibli Pána Boha, Jeho lásku a odpuštění hříchů.
Hus objevil v Bibli Boží pravdu, Luther víru a spravedlnost. Bible k němu
tehdy promluvila tak silně, že jí nemohl odolat.
Pocházel z hornické rodiny, ale otec nechtěl, aby syn pokračoval v jeho
řemesle. Chtěl mít ze syna právníka. Martin studoval práva, ale ta ho
neuspokojovala, a tak se vedle práv zapsal na filosofickou fakultu, aby
uklidnil svoji neklidnou duši. Navenek byl Martin veselý student, měl své
přátele, mezi nimiž „rozdával“ veselost, ale v jeho duši ho něco hlodalo
a to něco byla touha po pokoji v duši, po Bohu. Ale kde Jej najít? Studium práv a filosofie neposkytovaly jeho duši pokoj. Rozhodl se tedy
pro zásadní změnu ve svém životě i proti vůli otce. Myslel, že klid své
duše najde v klášteře. Rozhodl se pro klášterní asketický život. Snad tam
najde milostivého Boha a klid pro svou duši. Avšak ani v klášteře,
a později ani ve studiu bohosloví nenašel to, po čem tolik prahl. Zdi
kláštera ho neizolovaly od duchovní bídy, která vládla nejen za jeho
zdmi, ale také uvnitř kláštera. A přece to byla Bible, kterou Luther v tu
dobu musel více studovat než kdykoli jindy. V ní našel odpověď na
svou palčivou otázku po klidu duše a hledání milostivého Boha. Toužil
po jistotě spasení. Upřímně ji hledal a našel právě v Bibli. Toužebně se
obracel k Bibli, ta se mu stala pramenem života. Objevil Boha, po němž
tolik toužil, Boha lásky a odpuštění. Již nikdy se nepustil toho, co ho
chytilo za srdce. Dříve, než se setkal s Bohem v Bibli, modlil se k Bohu,
ale ten byl přísný a spravedlivý, trestající člověka za sebemenší provinění.
S takovým Bohem se nemohl smířit. Věděl, že to nemůže být ten pravý
Bůh, o kterém slyšel a kterého viděl na obrazech. Ne, po takovém Bohu
Luther netoužil.
Později Luther přešel z Erfurtu na nové působiště - do Wittenberku na
Labi v Sasku. Někdy v roce 1511 – 1512 byl ponořen do studia Písma
svatého, do epištoly apoštola Pavla k Římanům. V první kapitole, ve verši
sedmnáctém objevil něco, co ho ovlivnilo na celý život. Četl tam: „Vždyť
se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře;
stojí přece psáno: Spravedlivý z víry bude živ.“ Tehdy Luther poznal, že
tato spravedlnost není spravedlností Boha - Soudce, který trestá člověka
za sebemenší hřích.
Konečně našel spravedlivého Boha, který potrestal sám sebe za lidský
hřích. V tomto textu poznal, že spravedlnost, kterou hledal, se projevila
a naplnila v Ježíši Kristu. Na Něm Bůh ztrestal lidský hřích a Kristovu
svatost přičítá hříšnému člověku tehdy, pokud se člověk setká s Bohem
v Kristu. Pro Luthera bylo slovo: „Spravedlivý z víry živ bude“ smyslem
poselství evangelia. Odtud Lutherovi vzešlo zcela nové světlo a nové
pochopení Bible i Boha. Konečně našel Toho, kterého tak usilovně hledal. Toho Boha, kterého objevil na stránkách Bible.
Tohoto Boha musí vynést ze zdí kláštera ven, aby
lidé - nešťastní jako byl on - našli Boha, který miluje
hříšníky, lidem, kteří Mu uvěří.
Německá reformace byla zveřejněna a vyhlášena
dne 31. října 1517, když Luther přibil 95 článků na
vrata zámeckého kostela ve Wittenberku. Těmito
články – perem a černidlem - bojoval proti odpustkům, které před rokem vyhlásil římský papež
Lev X., kvůli dostavění katedrály sv. Petra a Pavla
v Římě. Tehdy byla papežská pokladnice téměř
prázdná. A tak, jak to bylo tehdy u papežů obvyklé,
když jim scházely peníze, vyhlašovali prodávání od-
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pustků. Tak se konečně dělo i v době Jana Husa. Pro to se Hus dostal
v Kostnici na hořící hranici. Lutherova doba byla již poměrně jiná, takže
Luther se nemusel příliš obávat, že proti němu tehdejší papež Lev X.
zakročí stejně krvavě jako proti Husovi. Papežův čin s prodáváním odpustků podnítil urychlení počátku reformace v Německu. Luther tehdy
nestál sám proti církevnímu kléru. Byl tu jeho přítel Filip Melanchthon
a další jeho příznivci. Také nespokojení němečtí rytíři přislíbili pomoc,
i páni a knížata, zejména jeho ochránce, jeho kníže, kurfířt Fridrich
Moudrý. Reformace „dostala zelenou“. Ačkoliv papež vyhlásil proti
Lutherovi klatbu, ta se nikdy neuskutečnila. Luther musel také za vstřícnost světské vrchnosti něco zaplatit. Ve svých projevech a požadavcích
pro chudý německý lid Luther obviňoval šlechtu, že byla k chudým
lidem hluchá a slepá.
Ale když se šlechta postavila na jeho stranu, ustoupil od svých požadavků vůči chudým. Tak odevzdal chudinu radikálům, kteří se chopili meče.
Díky tomu nastalo selské povstání v Německu, které trvalo jen několik
měsíců a počátkem května roku 1525 bylo krvavě potlačeno. Široké
vrstvy lidu byly Lutherovým postojem k sedlákům zklamány. Proto se
také v těchto vrstvách reformace zpomalila. Až později naklonili kazatelé svou trpělivou prací lid k reformaci.
Luther byl vyzván římskokatolickou stranou na disputaci do Lipska, aby
tam dokázal nebo nedokázal pravdivost svého bohosloveckého myšlení. Disputace byla svolána dva roky po přibití 95 článků na dveře wittenberského chrámu. Katolickou stranu tehdy zastupoval známý teolog Eck. Disputace se také zúčastnil i pozdější duchovní vůdce křtěnců Balthazar Hubmaier. Jednalo se zde o to, aby Eck před celým tímto
fórem Luthera přesvědčil, že se ve svém bohosloveckém myšlení mýlí.
Luther se tehdy zásadně postavil proti papežovi i proti neomylnosti
koncilů. Totéž učinil i Jan Hus před sto lety. Proto byl odsouzen kostnickým koncilem. Jednalo se tu o posazení Luthera na „stejnou“ lavici
obžalovaných, jak to tehdy učinil kostnický koncil v případě Jana Husa,
aby byl i Luther usvědčen z kacířství. Tehdy Luther před Eckem prohlásil,
že některé Husovy výpovědi jsou pravdivé. A to Ecka pobouřilo.
V této disputaci Eck bohoslovecky nad Lutherem nezvítězil. Lutherovi
se jednalo, stejně jako Husovi, o to, aby měl lid Bibli ve svém jazyce.
Luther se tedy chopil pera a překládal Bibli do němčiny. Lutherova reformace nebyla až tak radikální, jako reformace švýcarská v tu dobu.
V německé reformaci, zejména v její části bohoslužebné, zůstaly některé
prvky i z katolické církve. Lutherův důraz na dvojí říši nebyl v německém
národě plně pochopen a někdy se tato myšlenka dvojí říše úplně zvrhla. Dvojí říše znamenala, že neděle byla pro Němce Boží říše a všední
den světská říše. Boha má člověk poslouchat v neděli a světskou vrchnost ve všedních dnech. To bylo zneužito i v době druhé světové války
v Německu. Někdy může být i správně míněná myšlenka zneužita
a nesprávně pochopena.
Ačkoliv myšlenkový a teologický zápas v Čechách trval již přes sto let
a zejména Jednota bratrská měla již důkladně propracovanou bratrskou
teologii, přece jen vůdcové a kazatelé Jednoty bratrské pozorně naslouchali a sledovali dění v Německu a Švýcarsku. Nechali se do značné míry
ovlivňovat teologií, která vzešla z obou proudů reformace. Bratři posílali
své studenty do Německa a Švýcarska, aby načerpali nové poznatky.
Takže Jednota již nebyla tak jednolitá, ovlivněná jen jedním teologickým
myšlením. Jsme vděčni Pánu Bohu za Jana Husa,
Petra Chelčického, Martina Luthera, Zwingliho,
Jana Calvina, Jana Laského - polského reformátora, Balthazara Hubmaiera a za další, které nám Pán
Bůh poslal, a to nejen v patnáctém a šestnáctém
století. Z toho, co bylo kdysi dávno vydobyto
a vybojováno v duchovní oblasti, můžeme čerpat
pro svůj život i dnes.
Reformace nesmí zůstat jen u svých začátků, nepatří
jen do 15. a 16. století. Církev se musí nechat reformovat pod tlakem Písma svatého a svatého Ducha,
aby byla přínosem i lidem našeho a dalších století.
Vlastimil Pospíšil

Úvaha k téme...

Keď zaveje Duch Boží
1.část
Trávili sme s deťmi dovolenku v prírode.
Niektorí známi nás ta prišli navštíviť. Asi štyria museli skôr odcestovať. Po dopoludňajšej pobožnosti som ich odprevádzal k autobusovej zastávke, lebo som to tam poznal. V tábore bolo obedňajšie voľno. Keď
som sa vracal späť cez pasienok pod lesom,
zrazu ma naplnila mimoriadna, nezvyčajná
radosť. Veľmi sa mi chcelo poskakovať, ale
som sa hanbil pastiera oviec, ktorý šiel za
svojím stádom. Ako som dochádzal k miestu nášho táborenia, videl som (a počul)
v lese skupinu modlitebníkov.
Znovu ma ovanulo toto radostné ovzdušie.
Pridal som sa k bratom a sestrám, ktorí svoj
voľný čas trávili modlitbou. Božia moc bola
prítomná. Naše srdcia sa norili do Božej
bázne, radosti a zvláštneho pokoja. Deti,
ktoré voľne behali po okolitých lúčkach
a kopcoch, boli zvláštnou silou priťahované
na toto miesto. Každý, kto prišiel, padol na
kolená, moc prítomného Ducha Svätého ho
zvierala a tlačila, takže niektorí padli tvárou
na zem. Pršal duchovný dážď, ktorý sme
žiadali od Hospodina podľa Písma (Zach
10,1). Tí, ktorí ešte neboli veriaci, vydali
svoje životy Pánovi Ježišovi. Z nás veriacich
všetci boli oživení a zvlažení vo svojom
vnútri. Pán Boh bol prítomný.
Ach, aké je to šťastie, aké požehnanie!
Skončili sme modlitby a padli sme si do
náručia. V tej zvláštnej chvíli sme si museli
dávať pozor, aby mužovia nedopatrením
neobjímali aj ženy. V tej chvíli nám však
hriech bol taký cudzí a ďaleký! Naše životy
boli posvätené Božou prítomnosťou.
Rozchádzali sme sa plní vďačnosti a chvály.
Kráčal som pomedzi stromy s mladým
bratom a opýtal som sa ho:
Prežili sme teraz
krst Duchom
Svätým? –
chvíľu bol ticho,
potom skromne,
ale rozhodne
povedal: „NIE!“.
Nedôverčivo
som mu hľadel
do tváre.
Možno prežiť ešte niečo krajšie? – myslel
som si vtedy. Zapochyboval som o pravdivosti jeho odpovede. Až postupne som
sa presvedčil, že tento vekom mladý človek
mal úplnú pravdu. Takýto duchovný dážď,
takéto účinkovanie, pôsobenie, vanutie
Ducha Svätého nemožno zamieňať s jeho
osobným prijatím. Pôsobenie, práca Ducha
Svätého sú krásne a zvláštne. Sú preveľmi
potrebné. Človek však časovo, priestorovo
nemôže ostať trvale pod takýmto vplyvom

Ducha Svätého. Dovolenkový týždeň sa skončil a každý
išiel svojou cestou. Postupne sme poznávali, ako naše
prežitia a skúsenosti boli
závislé od kolektívneho
života v tom týždni, od času
a priestoru. Nechcem tým
povedať, že Duch Svätý
nemohol pôsobiť aj tam,
kde sa každý nachádzal po
skončení týždňa, ale chcem
povedať, že Pán Boh má pre
nás viac než vanutie Ducha
Svätého.
Rozdiel medzi pôsobením
a naplnením som neskôr porozumel v texte
Božieho slova 1 Mojž 8,8-12. Je tam napísané, že Noach vypustil holubicu z korábu
a ona sa vrátila k nemu „naprázdno“, lebo
nenašla miesto, na ktorom by bola spočinula jej noha. Po niekoľkých dňoch ju zase
vypustil, ona sa ešte vrátila do korábu, ale
už niesla so sebou čerstvo odtrhnutý lístok
olivy. Ešte však nemohla ostať trvale bývať
tam, kde ho odtrhla. Po niekoľkých dňoch
odišla a nasťahovala sa na miesto, ktoré už
bolo vhodné na to, aby tam zostala.
Duch Svätý zostúpil na Pána Ježiša v podobe holubice. Holubica aj v tomto texte
(1 Mojž 8,8-12) predstavuje Ducha Svätého. Prilieta ako holubica k ľudským srdciam
alebo ku kolektívu veriacich. Od niektorých
sa jednoducho musí vrátiť. Buď sú veľmi
spokojní so sebou, plní horlivosti „nie podľa
pravého poznania“, plní plánov a náboženskej činnosti, alebo síce volajú „príď Duchu
Svätý!“, ale tvrdohlavo trvajú na svojich
predsudkoch, názoroch, vedomostiach
a spôsoboch.
Duch Svätý tu nemôže nič vykonať. Vráti
sa bezvýsledne
ako holubica do
korábu. U iných
môže pôsobiť,
pracovať, konať
dielo. Vtedy prichádza duchovné prebudenie,
oživenie, to
krásne vanutie
Ducha, vyliatie
vôd na suché miesta. Dojatí pozorujeme,
ako nasleduje rozvíjanie života a nový rast.
Ako chlapec som vyrastal v lese. Na jar, keď
pučali stromy, často som s úžasom pozoroval čerstvosť a nežnosť nových z pukov
rozvinutých listov. Bral som ich do dlane,
tisol som si ich k tvári.
Nijaký obraz nemôže tak verne vyjadriť pôsobenie Ducha Svätého, jeho obnovujúce
a oživujúce dielo ako čerstvý lístok olivy
v zobáčiku holubice. A predsa holubica po

„Spolu s Kristom som
ukrižovaný a nežijem už ja,
ale žije vo mne Kristus“
(Gal 2, 20a)

siedmich dňoch znovu vyletela z korábu,
lebo jej túžba bola bývať v tom pučiacom
a kvitnúcom háji.
Duch Svätý má túžbu nie iba navštíviť svoj
ľud, ale ostať bývať s ním.
V Písme je to vyjadrené slovami: „Až po závisť žiada Ducha, ktorému spravil príbytok
v nás“ (Jak 4,5). Možno, že sa aj my s prekvapením pýtame ako raz učeníci svojho
Majstra: „Pane, čo sa stalo, že máš nám
zjaviť seba, a nie svetu?“ Učeníci si mysleli,
že už majú a vedia dosť, že už nieto v čom
pokračovať, podobne ako som si ja myslel
pri spomenutej skúsenosti požehnania tam
v lese: Pane, či ešte môže byť niečo krajšie?
Ale Pán Ježiš im odpovedal: „Keď ma niekto
miluje, ten bude počúvať moje slovo a môj
Otec ho bude milovať a prídeme k nemu
a urobíme si u neho príbytok“ (Ján 14, 2223). Prežívali sme v tej dobe z milosti Božej, čo napísal Izaiáš v 44. kapitole: „a budú
rásť na pôsob trávy ako vrbina pri potokoch
vody. Tento povie, ja som Hospodinov
a tamten bude vzývať meno Boha Jakubovho...“ (v. 3-5).
Poznali sme však, čo už poznali mnohí, že
pôsobenie, vanutie Ducha Svätého časom
vyprchalo a mimo kolektívu nám nedalo
schopnosť žiť trvale čistý kresťanský ŽIVOT.
A o tento život nám predovšetkým išlo.
Preto neprestalo naše hľadanie. Hľadali sme
život, v ktorom by bola sloboda od panovania hriechu, v ktorom by sme nepodliehali náladám, v ktorom by hladina duchovnosti nebola taká strašne premenlivá, v ktorom
by istota Božej prítomnosti bola vždy jasná.
Áno, prežili sme i prežívali zvláštnu požehnanú prácu, vanutie Ducha Svätého, ale so
svojím životom som z niekoľkých dôvodov
nebol spokojný. Jedna smutná skutočnosť
bola, že som bol závislý od iných. Pil som
živú vodu, ale prostredníctvom niektorých
bratov. Dnes mi to pripadá, ako keď niekto
nemá doma studňu a chodí do susedov po
vodu. Nebol som schopný dlhšieho úseku
samostatného duchovného života. Boli
chvíle, keď môj život bol radostný, pokojný,
čistý, keď som mal lásku a trpezlivosť. Tieto
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Svedectvo
obdobia sa však striedali s neradostnými
a tmavými dňami, v ktorých som narobil
toľko prechmatov, že pod ich haldou sa
stratili pekné predošlé skúsenosti.
Raz, keď som čítal text 1.Mojž 41,17-21,
ukázal mi Pán Boh môj biedny stav: „A tie
chudé kravy šeredné zožrali tých prvých
sedem kráv tučných. A vošli do ich brucha,
a boli šeredné ako predtým.“
Podobne aj moje chudé a šeredné dni požrali tie predtým krásne dni a „nestučneli“
ani o kilogram. Toto zlé striedanie „vynulovalo“ môj stav, začínal som znovu „bez
haliera“.
Pán Ježiš v Zjavení Jána hovorí o víťazoch.
Nie o takých, ktorým sa raz alebo viackrát
podarilo zvíťaziť, ale „tomu kto VÍŤAZÍ“.
Tu je reč o trvalom stave víťazenia, ako to
vyjadruje jedna pieseň: „Len tomu jasot
v duši jak harfa zazvoní, kto ako víťaz kráčal
aj žiaľu údolím...“ Nevíťazil som.
Hriech v mojom živote nebol premožený,
naopak, premáhal ma znovu a znovu.
Nedávno mi to povedala jedna sestra, ktorá
mala čerstvú skúsenosť naplnenia Duchom
Svätým: „My sme nechceli jazyky, alebo nejaké zvláštnosti. Túžili sme po Duchu Svätom, šlo nám o to, by sme sa nerozčuľovali
v zamestnaní, aby sme nezávideli iným, aby
sme nekládli dôraz na telesné veci, aby sme
neodchádzali do práce so strachom, nevracali sa nervózni a aby sme večer čo večer
nemuseli nariekať pred Pánom, že sme sa
zase nedokázali...“ Nevíťazil som a porážky
mi odčerpávali vieru i chválu.
Z tohto nespravodlivého spôsobu života
ma svedomie obviňovalo. Čítal som Bibliu
a vedel som o texte 1 Ján 3,21: „Milovaní,
keď nás neobviňuje naše srdce, máme
smelú dôveru k Bohu a všetko, čokoľvek
prosíme, berieme od neho, lebo zachovávame jeho prikázania a činíme to, čo je ľúbe
pred Ním.“
Vedel som, že to nie je samochvála, ale vedel som aj to, že ja takto nežijem.
Čítal som Bibliu a zakaždým, keď som
došiel k textu, v ktorom sa písalo o Duchu
Svätom, náhle sa v mojom srdcia ozvala
neistota.
Prežil som to, je to so mnou v poriadku?
Nevedel som dať určitú odpoveď. V slnečných chvíľach som si myslel: Iste je aj moje
srdce naplnené Duchom Svätým.
Vtedy, keď nebo života zatiahli čierne
mračná duchovnej biedy, povedal som sebe
samému: Ako by si mohol mať Ducha Svätého, keď takto biediš?
Tieto a podobné dôvody ma nútili hľadať
a túžiť ďalej, neuspokojiť sa iba s pôsobením Ducha Svätého, ale túžiť po istote, že
som bol Ním naplnený tak ako učeníci na
Letnice.
Vďaka a chvála patrí Bohu, že som v tom
období poznal niekoľkých bratov a sestry,
o ktorých som vedel, že prijali dar Ducha
Svätého a na ktorých som videl, že dokážu
ŽIŤ LEPŠIE ako ja.
Július Kremský
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Musím mu odpustit
„Cti otce svého i matku, abys byl dlouho
živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj
Bůh“ (Ex 20, 12).
Stalo se to vloni na svátek otců. Seděla
jsem v naší modlitebně a poslouchala
kázání na uvedený verš, když mi to došlo!
Musím mu odpustit!
Bůh to po mně chce! A nejen to, dává mi k
tomu sílu.
Oči se mi zalily slzami, ale srdce už bylo
čisté, všechno neodpuštění bylo pryč.
Ale od začátku. Moje maminka se rozvedla,
když jsme byly se sestrou ještě tak malé, že
jsme si našeho tátu nemohly pamatovat.
Časem jsme si zvykly, že žijeme jen s mamkou, babičkou a dědou a na otázky o tátovi
jsme odpovídaly, že jej nemáme. Nechyběl
nám, nevěděly jsme, jak vypadá, co dělá
a že se o nás nezajímá, jsme braly jako fakt.
Věděly jsme, že někde žije s novou rodinou,
ale v podstatě to pro nás byl cizí člověk.
Dospěly jsme a každá z nás si založila vlastní rodinu. Já mám s manželem dva syny,
a když tomu staršímu bylo šest let, začal
se o dědu hodně zajímat. Často se na něj
ptal a bylo mu líto, že žádného nemá (můj
muž je také z rozvedené rodiny a příliš se
s otcem nestýká). Divila jsem se, že tolik
touží po dědečkovi a začalo mně být líto,
že toho svého nejspíš nikdy nepozná.
A tak jsme začali pátrat.
Vzpomněla jsem si, že v našem městě na
jedné ulici žila tátova sestra, moje teta.
Vyrazili jsme tam. Bohužel jsme zjistili, že
se odstěhovala neznámo kam, ale že prý
pracuje v Domově důchodců.
Vypravili jsme se tam, jenže teta tam již
nepracovala a kontakt nám nedali. Poprosili
jsme, pokud na ni má ještě někdo telefon,
ať jí zavolá a dá jí na nás kontakt, protože hledáme jejího bratra. Bylo to napínavé
a dlouhé, ale nakonec se teta ozvala. Vysvětlila jsem jí, že její bratr má dva vnuky,
kteří ho chtějí poznat, a prosila jí o tátův
telefon. Nedala mi ho s tím, že ji na tom
teď není zdravotně dobře, ale že mu o nás
řekne a předá číslo na mne. Až mu bude
lépe, může zavolat sám. Byla jsem docela
nadšená a syn také. Děda nejspíš zavolá a
možná i přijede!
Čas plynul. Uplynuly týdny, měsíce, čtvrt
roku a nikdo se neozval. Myslela jsem na
nejhorší, a proto jsem se odhodlala tetě
zavolat a zeptat se, jak se otci daří.
Odpověď mě překvapila. Prý se má dobře,
uzdravuje se a vzkaz dostal. Ale na setkání
se asi necítí, proto nevolá...
Cítila jsem se zklamaně. Tolik pátrání a k
ničemu.
Po delší době jsem sehnala adresu a napsala tátovi dopis, že se na něj nezlobím, že
má dva vnuky, a že bychom ho rádi viděli.
Život je krátký, tak proč se připravit o rodinu. Obálku jsem zalepila a poslala i se zpá-

teční adresou. Neodpověděl, nezareagoval.
Zpočátku mi to bylo líto, ale časem jsem
své srdce zatvrdila a zlobila jsem se na něj.
Věděla jsem, že si moji zlobu zaslouží, když
se k nám nehlásí. Vlastně jsem sama s tímto
stavem ani nechtěla nic dělat.
Přestala jsem myslet na tátu a časem i na
moje neodpuštění. Asi to bude znít divně,
ale je možné pozapomenout i na neodpuštění v srdci.
A dokonce, i když nám to Bůh připomene
a my máme všechny rozumné důvody,
proč odpustit, není cesta jednoduchá. Od
rozumu k srdci může být ještě hodně trnitá
cesta.
Může to být i dlouhý proces, ale pokud do
něj nejdeme jen z vlastních sil, rozhodně
stojí za to! Vím to. Protože i když se ke
mně můj táta dodnes nehlásí, mám v srdci
pokoj od Pána. A za tátu se modlím, ať i on
najde cestu k pravému pokoji.
Iška Macurová, BJB Šumperk

ROK MISIE 2017
duchovná starostlivosť o novoobrátených ľudí

snaha porozumieť potrebám ľudí
výchova k misii

ŽATVY JE MNOHO
podpora misie

motivácia k osobnej evanjelizácii
vzájomná láska a jednota v zboroch

porozumenie, že zakladanie zborov,
zbor posilňuje, nie oslabuje

kampanˇ za posilnenie misijnosti cirkevnych zborov BJB v SR

Misie

Zázraky ve Vysokém Mýtě? Ano!
Kdykoliv uvěří člověk v Boha, je to zázrak.
Česká republika je na prvním místě ze
233 národů, co se týká procentuálního
zastoupení ateistů. Téměř 80% lidí v naší
zemi jsou přesvědčenými ateisty.
Proto můžeme považovat za zázrak, když
člověk uvěří v Boha. Když tento člověk
je Rom, je to zázrak o to větší, protože
Romové většinou nejsou ateisté, ale lidé
víry, která je ovlivněná jejich vlastními
zkušenostmi s duchovním světem a to se
předává z generace na generaci. Většina
Romů tak žije pod velkým oklamáním.
Součástí tohoto oklamání je spousta
okultních praktik, které jsou velkou
překážkou na cestě k uchopení pravdy o
Bohu a o životě.
Ve Vysokém Mýtě se církve už mnoho
let modlí za romskou komunitu, aby
se její členové setkali s Boží láskou a Jeho
bezpodmínečným přijetím a jejich životy
tak mohly být proměněny.

Služba přinesla ovoce.
V září byly křty v řece
Loučné a kromě Renka,
jeho rodičů a dalších
z Mýta byli pokřtěni
i další Romové
z Jablonce
a ze Slovenska.
Ruda s Dominikem se představili
v mýtských sborech BJB i CB a byla
navázána spolupráce
s BJB, kde nám bratr
kazatel nabídl, že se
můžeme scházet ve sborových prostorách Laviny.
V rodině Giňových, která uvěřila v Mýtě,
začaly domácí skupinky. Navzájem jsme
se povzbuzovali, četli Boží slovo, modlili
se. Naši radost však vystřídala velká bolest
a smutek, protože 29. 10. 2015 náhle
zemřel evangelista
Ruda. Co dál, kdo to
tu povede? To byly
otázky, které jsme na
modlitbách předkládali
Pánu Bohu.
Odpověď přišla a my
jsme pochopili, že to,
co jsme přijali, jak se
náš Pán dotkl našich
srdcí, to budeme předávat dál...Budeme
stát jeden za druhým,

20. 6. 2015 se začaly modlitby naplňovat. Pán Bůh poslal do Mýta evangelistu
Rudu Gábora se synem Dominikem,
který hrál na klávesy. Přijeli, postavili
aparaturu venku před domem, ve kterém
žije asi 200 lidí a začali...
Svědčili o tom, co Pán Bůh udělal v
jejich životě, četli z Bible a zpívali křesťanské písničky, které zaujaly hlavně děti.
A tak to začalo…
Ruda jezdil sloužit do Mýta každou
sobotu, a to až z Otrokovic!

scházet se a modlit se. V té době někteří
začali chodit na nedělní shromáždění
do BJB, někteří členové z BJB zase přicházeli na skupinku ke Giňům.
Další, kdo uvěřil v Boha, byla Renkova žena
Lucie a 10. 4. 2016 byla pokřtěna v BJB kazatelem Vladimírem Zemanem.

Na dovolené v červenci 2016 v České Lípě
jsem se dostala do sboru Křesťanské misie.
Takové přijetí a zájem o to, co prožíváme v
Mýtě, mě překvapil.
Pastor Lukáš Červeňák mi řekl, že se budou jako sbor modlit za Vysoké Mýto a
na konci srpna 2016 začali sloužit ve Vy-
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Misie a svědectví
sokém Mýtě, v prostorách Domu dětí
Mikádo a tak začala
pravidelná sobotní
shromáždění.
Při pravidelné bohoslužbě narostl počet
dětí, proto začala
služba pro děti.
Od února 2017 se
shromáždění koná
pravidelně každou
sobotu od 14 hodin
v prostorách BJB Lavina, kde máme na rok
pronajaty prostory
sboru k užívání zcela
zdarma – a to je další zázrak.

Dážďovky a ovocie

Někteří Romové se účastní vyučování Starého a Nového zákona, které vede kazatel BJB Vladimír Zeman.
Podpora členů sboru BJB je vidět i v tom,
že přicházejí na sobotní bohoslužby.
V Mýtě bylo uspořádáno větší shromáždění, na které přijeli i další romští pastoři
Křesťanské misie z Karviné Lukáš Ferenc,
z Nového Města na Moravě Evžen Jano
a z Anglie Rudolf Ferenc.
René Giňa, Rom, který ve Vysokém Mýtě
uvěřil, sepsal svůj životní příběh o tom,
jaký byl a jak ho Pán Bůh proměnil.
Kniha s názvem „Byl jsem otrokem
svých hříchů“ právě vyšla. V ní se dočtete mnohem více.

Kromě pastora Lukáše Červeňáka jezdí
do Mýta sloužit i rodina Čonkových,
která je ochotná se v létě do Mýta
přestěhovat a začít práci nejen v Mýtě,
ale i v okolních městech, např. v České
Třebové. V tomto městě už více než rok
spolupracujeme s nízkoprahovým zařízením Borek, kde pracujeme převážně
s romskými dětmi. V této práci nám v
loňském roce hodně pomohli členové
romského sboru ze Vsetína a nyní se
rozvíjí spolupráce s romským sborem
Křesťanské misie z Karviné.

Kniha je ke koupi ve sbru BJB Vysoké
Mýto.
Monika Bakešová

Už ste niekedy rozmýšľali o tom, prečo
Boh stvoril niektoré tvory, napríklad komáre
alebo hady? Často premýšľam aj o dážďovkách. Načo sú také nechutné, slizké tvory?
V skutočnosti dážďovky plnia nenahraditeľnú úlohu. Amy Stuart vo svojej knihe
Zem sa hýbe – Pozoruhodné úspechy dážďoviek píše, že nespočetné množstvo týchto
červov neustále obracia pôdu. Ich tichá
a neviditeľná činnosť je nevyhnutná – bez
nich by nebola živá vegetácia.
Nielen v prírode, ale aj v našom živote pracujú neviditeľné sily.
Je to napríklad tichá a neviditeľná modlitba
tých, ktorým záleží na tom, aby sa nám
dobre vodilo. Alebo vlastná duchovná
disciplinovanosť, keď sa modlíme a uvažujeme nad Božím slovom. Ale nadovšetko
životne dôležitá je práca Svätého Ducha,
ktorý rozrýva stvrdnutú pôdu nášho srdca,
aby sme mohli prinášať ovocie Ducha, ako
je “láska, radosť, pokoj, dobrota, zhovievavosť...“ (G5,22-23).
Pán Boh vplýva na svet i v živote jednotlivcov neviditeľnou mocou, ktorá prináša
ovocie. Či je to obyčajná dážďovka alebo
koruna Božieho stvorenia – človek, Boh
všade a vo všetkom pracuje viac, ako sme
schopní vidieť.

Zomdlenému ľudu svojmu pošli oheň
z neba zas.
Pokánia daj rosu hojnú, ďalšie duše
z hriechov spas.
Daj im svoje odpustenie, vzbuď ich
k žitiu novému.
Pane, počuj naše prianie, uzdrav dušu
zlomenú!
Dielo Ducha Svätého v našich srdciach
prináša viditeľné ovocie.

(Chlieb náš každodenný 2007)

Kristův vězeň
Pavel napsal mnoho svých epištol církvím, když byl zavřený v hrozných vězeňských kobkách
- spoutaný, opovrhovaný, odloučený od ostatních věřících a zdánlivě i od vší služby. Umíte si
představit ty bolestné podmínky? Přesto Pavel nikdy neříká, že je vězněn okolnostmi. Místo
toho se nazývá „vězněm Krista Ježíše“ (Ef 3, 1). Ve svém dopise Koloským vyjadřuje svoji
touhu, týkající se všech trpících svatých: „...abyste byli ve vší moudrosti a duchovním porozumění naplněni poznáním jeho vůle a abyste svým životem vždy dělali Pánu čest a radost:
„Abyste stále nesli ovoce dobrých skutků, rostli v poznání Boha, byli všemožně posilováni mocí jeho slávy, abyste mohli všechno trpělivě překonat a abyste s radostí děkovali
Otci...“ (Ko 1, 9-12). Je úžasné, že tato Pavlova slova naděje a poučení byla výsledkem jeho
nejdelšího uvěznění, pravděpodobně v Caesareji. Když je psal, neměl nejmenší naději na propuštění. Věděl jen to, že tam bude celé roky, ne-li do konce života. Je patrné, že se se svými
okolnostmi a nepěknými vyhlídkami smířil. Nikde v jeho dopise nenajdeme pochybnosti vůči
Bohu. Apoštol Pavel vstoupil do plného duchovního pochopení Boží vůle a přijal svůj úděl
jako Boží plán pro svůj život v danou dobu. Proto mohl Koloským triumfálně napsat, „…abyste byli ... v duchovním porozumění naplněni poznáním jeho vůle...“.
Umíte si to představit? Pavel je v dokonalém zajetí, postrádá jakoukoli svobodu. A přesto mluví
o „…životě, nesoucím Pánu radost a čest, ovoci dobrých skutků a růstu v poznání Boha“.
David Wilkerson
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V kresle terapeuta

LETNICE
Ach, kiežby si ma požehnal, kiežby si mi dal
znať Tvoj dotyk, Tvoj dych. Keby si mi dal
počuť tlkot Tvojho srdca, pohľad Tvojich očí.
Keby si mi zahrial srdce krásnymi slovami,
láskou Tvojich perí, dotykom Tvojej prítomnosti. Cítiť len, že znova si sadáš sem, vedľa
mňa, tak blízko, že sa budeme až dotýkať.
Cítiť tak Tvoju dlaň znova na ramene, len
vedieť o Tvojom pohľade na mňa, o Tvojom cite ku mne, o Tvojom pocite zo mňa.
Kiežby si ma požehnal dotykom Tvojej prítomnosti. Nie pre iných, nie, ale len tak pre
mňa, len pre moje nepokojné srdce, pre môj
strach z opustenosti, z nezdaru, z bolesti,
pre strach zo smútku. Ako závislý od potešenia visí moje srdce na Tvojom pohybe ku
mne. Priznávajúc svoju nemohúcnosť, svoju
odkázanosť i neschopnosť žiť bez neho. Poď
do mojich dverí, do mojej predsiene, do haly
a ani pred spálňou sa nezastav. Poď, môj,
srdcu môjmu tak blízky a vzdialený zároveň.
Nie, prosím, nezatváraj moje dvere, nedovoľ
ich zavrieť ani mne. Nie, prosím, nestíchni,
strach ma premáha, držať sa chcem tejto
večnej chvíle, nepustiť sa jej, nechoď ešte,
veď svit je len na počiatku, zostaň, prosím.
Bojím sa seba bez Tvojho bytia. Tíchne
všetko vôkol a ja viem, že večnosť je na
odchode a čas prichádza, prichádza deň
zo svojou strohosťou, svojím krikľúnstvom,
svojím chladným pragmatizmom. Svetlo
i to ticho sa menia na prázdny obraz, obraz
z pamäti, vynárajúci sa zo spomienok. Ako
málo tu toho zostáva, ako príšerne málo je
v tomto svete bez Tvojho bytia. Ako chladno
vie byť pod týmto slnkom, ako prázdno vie
byť v tomto dave. Vedel som, čo ma čaká,
čoho sa ľakám, čomu sa vyhýbam. Bolestivo
prázdny priestor sa Tvojím odchodom mení
na vrakovisko v minulosti takých krásnych
vecí. Ponevieram sa na pomedzí farebných
artefaktov ako vyschnutých prameňov
a suchom zaodiatou krajinou. Zrak sa nevie
oprieť o horizont, však žiadny ani nie je.
Siluety vyprahlého skeletu pripomínajú Teba,
kričia o Tebe, smútia za Tebou. Moje srdce
sa tých prázdnych horizontov desí. Sťahujem
rolety, už nie je čo vidieť, nie pre tmu, ale pre

prázdno. Pre to hlučné ticho. Pokoj, ktorému
chýba mier.
V chlade nočnej krajiny sa reality ujímajú rôzne prapodivné kontúry. Vynárajú sa zvonka
i zvnútra. Naše nie sú, ale idú z nás. Podaktoré sa tvária ako naše alteregá, kým ďalšie si
deklaratívne hovejú v rolách votrelcov.
Oťažel vzduch a aj krídla vtákov, oťažela
i duša moja. Stiahnutý do ulity čakám na
brieždenie, na nové svetlo. Noc je síce krátka, ale zostáva stále prítomná. V očakávaní
chodievam na hranicu a pohľadom blúdim
po hrebeňoch hôr, či Ťa neuvidím. Čakám
s vyprahnutou dušou, stojím, chodím a hľadám. Chodím Ťa nachádzať, s nádejou, že
to tentokrát bude inak. Že tu budeš, že
so mnou pobudneš, budeme sa zhovárať
do nočných hodín, do rána. Že neodídeš,
nezmĺkneš, že nezostanem sám, že nezostanem bez Teba. Môj Milý, o čo tak oprieť svoj
zrak, o čo tak oprieť svoje srdce, keď stratené
pobehuje od jednej náhrady k druhej? O čo
sa zachytiť pre vzťah, v čom zažiť Tvoj zámer,
vidieť Tvoje myšlienky, cítiť Tvoju lásku, a napokon zažiť Tvoju prítomnosť, zažiť Teba?
Príď do môjho domu, zazvoň na mojich
dverách. Napíš mi list ohňom na stenu, daj
zazrieť Tvoju moc, ako sa Ti podsúvajú hory,
rieky, ľudia, svety, hmota i čas. Daj poznať, že
si prišiel, že tu sedíš, daj poznať, že si založil
oheň, ryby pripravil pod môj čln, dotkol sa
môjho rúcha. Zažiť to spoločné dumanie so
mnou, to spoločné mĺkve dýchanie, zdielať
ten jednoduchý pohyb bytia. Ako zažívať, že
k sebe patríme, že ja patrím k Tebe? Ako to
len vedieť, vnímať a cítiť? Ako sa cítiť Tebou
milovaný, byť Tebou vyvolený? Cítiť, že som
Tvoj... Moja tvár klesá do prachu cesty, po
ktorej si odišiel. Vietor už zavial aj Tvoje stopy. Miesta po Tebe už vychladli, moje ulice
sa vyľudnili. Spomienky ešte chvíľu potrvajú
ako zvuk ozveny, stále narážajúci na steny,
neustále však slabnúci. Aj svetlá pomaly vyhasínajú. Nádej bledne vo svojich odtieňoch,
pripravuje sa na zimu, na odlet. Nastal čas
sfúknuť sviečku...
Z mrazivého sna ma prebúdza zvuk klaksónu, poletujúce svetlá, akýsi neznámy hluk.
Ktosi ma oslovuje menom. Menom, o ktorom vedel len môj dedo a môj pes. Oslovuje
ma znova a znova, so silnejúcou intenzitou.
Už sa nedá ubrániť dojmu, že ma volá. Nesmelo otváram oči, rukami si zakrývam tvár,
nie pred úderom, ale pred silným svetlom.
Kto si a kde som, pýtam sa vo svojom vnútri,
hlasivky zjavne ešte zaostali. Kto si, pýtam
sa siluety pred sebou, teraz už však opúšťa
moje pery akýsi šepot. Kto si? Pýtam sa ešte
raz , domáhajúc sa nejakej orientovanosti
v tejto zmätenosti. Počujem akýsi hlas, ale
nepočujem zvuk, nevidím pohyb pier, nerozumiem slovám, však ako aj, slová to nie sú.
Je to akýsi tok zvukov, akési plynutie zvláštnej
harmónie, no nie je to ani hudba. Vstávam s údivom zo zeme a jediné, čo v tom
všetkom poznám, sú moje slzy. Neviem, či
plačem od radosti a či sa radujem zo sĺz.
Stromy, kríky i oblaky tancujú v úsmevnom
pohybe nemotorných tanečníkov. Vietor,
ktorý bolo vždy cítiť, keď sa obtieral o tvár,

stojí nehybne, a predsa je ho cítiť, to je jeho
forma tanca. Ocitám sa na nejakej párty, na
oslave, kde všetci pôsobia, že vedia, kto je
oslávenec, len ja nie. V opojení tanca a radosti zachytávam pohľady vtákov, kvetov,
ktoré zjavne o tom prekvapení vedeli už
dávno predtým, a teraz sa len potmehúdsky
usmievajú s láskyplnou tvárou rodiča, ktorý
sa tešil na moment, keď konečne odkryje
prekvapenie.
Kto si? Pýtam sa napokon ešte raz, teraz však
už bez naliehavosti.
Tvoj milý...., šepká mi akýsi hrejivý hlas, znejúci blízko i vzdialene súčasne. Výnimočnosť
chvíle navštívenia mi oznamujú ohnivé jazyky
všade vôkol. Opri svoj zrak, šepká mi zlatý
dážď neznámym jazykom. Predsa som ho
už niekde počul, je to jazyk lásky takej nepoznanej, a takej známej zároveň. Počujem
radostný džavot s tancom ľudí, vtákov, kríkov.
Natiahnuté ruky vysokých cédrov vítajú ženícha v plnej paráde majestátneho objatia. A ja
sa len mlčky prizerám ako divák v divadle
ocitajúci sa na pódiu dejiska.
Tvoj milý, píšu mi vlny riek svoj odkaz. Píše mi
tieň hrajúci sa na drevených plotoch záhrad.
Kreslí mi to piesok pláží. Ožívajúci nápis
na stene ma oslovuje po mene, pokračujúc
v kresbe kaligrafickým písmom, premieňajúci sa na krásny organický ornament.
Vôňa levandule zaodieva ten nahý priestor
láskyplného stretu. Opantaný vírom udalostí,
množstvom vôní a zvukov strácam stabilitu
v nohách. Unášaný vlnami kríkov, lístím kvetov pestrých farieb vidím tanec svojho tela.
Omdlievam premožený slastnou únavou,
strácam kontrolu a púšťam z rúk tú znepokojujúcu potrebu porozumieť. Padám do
dlaní, už nepodlieham fyzikálnym zákonitostiam. Držíš ma pevne, môj, držím ťa pevne,
môj, držíš ma pevne, môj, držím ťa pevn....
Roztápa sa ľadové zovretie môjho srdca.
Zahrieva ma dotyk jeho príchodu, vanutie
vzduchu, skláňajúce sa hviezdy. Cítim, že
prichádza, ale on ani neodišiel.
Túžil si sa oprieť pre vzťah, však, ozve sa mi
hlas spoza chrbta. Vedieť, ako na tom si,
však? Chcel si vidieť a vedieť, ako na tom
sme. Chcel si, aby som prišiel, a dnes vieš, že
som ani neodišiel, však? Odpovedám mu,
moje slová však majú podobu sĺz, ktorým
ledva rozumiem. Na ich význam by žiadne
slová asi ani nestačili.
Ja viem, hovorí mi tónom hlbokého porozumenia. Na vzťah treba dvoch, hovorieval
si, láska potrebuje byť živená, však? Presne si
pamätám miesta a časy, keď zneli tieto vety
z mojich úst. Otvára sa mi priezor do iného
sveta, na pozadí ktorého sa odvíja ten, ktorý
aspoň sčasti poznám. Tak vidíš, teraz už aj
vidíš, počuješ aj cítiš, ale vedieť aj tak nevieš.
Rozumieš tomu, že pre vzťah je potrebné
iné? Áno, vložiť srdce, počujem slovo vychádzajúce z mojich úst. Vložiť ho a nechať
sa zahriať teplotou svojho, toho vloženého
srdca, dodávam s hlbokým pokojom zakoreneným v tých najhlbších vrstvách bytia.
Z vrstiev, kde sa Logos a bios navzájom
dotýkajú.
Zoltán Mátyus
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Retropiesne

Daniel Adámek
Vari už len tí starší si spomínajú, ako to
bolo za totality. Na pozdrav, ako sa máš,
mnohí odpovedali: „Opatrne.“ A naozaj.
Človek si veľmi musel dávať pozor na to, čo
povie. Sledovať sme mohli len cenzurované
rozhlasové a televízne stanice. Zahraničné
rádiá, ktoré hovorili niečo iné ako tie naše,
boli dôkladne rušené. Ak sme chceli počúvať
kresťanské piesne v slovenčine, museli sme
si ich zaspievať sami. Kresťanské Vianoce sa
premenovali na sviatky zimy.
A teraz si predstavte, že naraz sa objavili
malé žlté audiokazety, na ktorých boli nahraté kresťanské piesne v slovenčine.
Neuveriteľné. Bola to slovenčina síce trochu
inej farby ako tá naša, ale rozumeli sme
skoro všetko. Ďakovali sme Pánu Bohu za
túto možnosť. S nadšením sme ich počúvali
doma i na cestách. Samozrejme, že sme
si už pripravovali výhovorky, keby nám ich
náhodná policajná kontrola v aute objavila
a pýtali sa, odkiaľ ich máme. Nechceli sme
ani klamať a úplnú pravdu sme sa povedať
neodvážili.
Tajne nám bolo prezradené, že kazety prišli
z Juhoslávie, kde žije veľa Slovákov.
Hlavným interpretom týchto piesní bol brat
Daniel Adámek. Neskôr som sa s ním zoznámil osobne. Požiadal som ho, aby mi niečo
porozprával o sebe, o piesňach a o tom, ako
nahrávky vznikali.
Brat Daniel, napriek svojej vážnej chorobe,
ochotne prišiel a rozprával.
Začal 103. žalmom: Dobroreč, moja duša,
Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho
svätému menu! Dobroreč, moja duša,
Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho
dobrodenia!
Narodil sa do veriacej rodiny ako piate dieťa
v Čelareve. Otec ich učil milovať Božie slovo. Každé ráno, skôr ako odišli do školy, im

prečítal citát z Biblie,
k tomu výklad a pomodlil sa. Potom deti
odišli do školy a rodičia na pole. Mama
mala dar spevu, a tak
všetci si radi posadali
okolo veľkej sedliackej pece a spievali.
Malý Daniel už vtedy
prejavil k spevu mimoriadnu lásku. Rád
sa pritom pozeral do
zrkadla. No keďže bol
ešte veľmi malý, vzal si
stolček, postavil sa naň
a pozerajúc na seba
vydržal tam spievať
celé hodiny.
Jeho otec v zimných
mesiacoch chodil
evanjelizovať po okolitých zboroch v Padine, Aradáči či Kovačici,
a keď chlapec nemusel ísť do školy, brával
ho so sebou, kde sa do tejto služby zapájal
spevom. Keďže bol ešte stále malý, postavili
ho na stoličku.
Ako štrnásťročný sa zúčastnil mládežníckej
konferencie v Šíde, kde hovoril brat Franka.
Na konci kázne sa opýtal, kto chce prijať
Ježiša. Do Daniela vošiel nepokoj. Hovoril si,
že on nepotrebuje odovzdať život Ježišovi,
veď je dieťa veriacich rodičov, biblických
veršíkov vie viacej ako hocikto iný a kde je
potrebné, tam slúži spevom. Ale Svätý Duch
mu nedal pokoj. Pri prvej výzve však nedokázal zodvihnúť ruku. Kazateľ vyzýval aj druhý
raz. Boj v jeho vnútri sa stupňoval, ale ruku
nezodvihol. Potom kazateľ znova povedal:
„Ak je tu ešte niekto, kto neodovzdal svoj
život Ježišovi...“

Vtedy sa v Danielovi niečo zlomilo. Nestačilo
mu však zodvihnúť len ruku. Vstal, zodvihol
obidve ruky a povedal: „ Aj ja chcem vyznať
Pána Ježiša Krista!“
Na svedectvo svojej viery bol potom pokrstený v Hložanoch. Neskôr sa oženil s Vierkou, s veriacim dievčaťom zo Slovenska,
a Pán Boh im požehnal tri deti.
V sedemdesiatych rokoch minulého storočia
sa pripojil ku skupine hudobníkov zo Silbašu, s ktorými spolupracoval ďalších dvadsať
rokov. A práve tam vznikla spomínaná nahrávka nádherných duchovných piesní, ktoré
sme na Slovensku prijímali ako dar z neba.
Piesne sprevádzali Daniela celý život.
Boli mu útechou v ťažkých chvíľach.
Zvlášť jedna pieseň ho posilňovala:
V zármutku, v ťažkom súžení
deň čo deň v strastiach plynie,
nikde už nezrieť premeny,
srdce keď žiaľom hynie.
Pýta sa Pán, ó, čuj ten hlas:
„Miluješ ma i v tento čas?“
Zavrhnutý si od sveta,
pozri sa nad oblaky!
Rajská slasť zhora prilieta
pretrhajú sa mraky.
Vraví ti Pán, ó, hlas ten čuj:
„Milujem ťa, tak dôveruj!“
Táto pieseň mu bola mimoriadnou oporou,
keď jeho najstaršej trinásťročnej dcérke Silvii
našli v hlave rakovinový nádor. Odišli na
prehliadku do nemocnice v Novom Sade,
kde v jednom momente stál pri dverách, keď
sa doktorka pýtala Silvie: „A vidíš otca?“ Ona
sa pozrela tým smerom a povedala: „Vidím
dvoch otcov.“ Vtedy si Daniel uvedomil, že
to bol Boží hlas priamo do jeho srdca. Aj
keď chápal, že tumor Silvii tlačí na očný nerv,
a preto nevie svoj zrak zaostriť, predsa vedel,

12

Spevokol

Premiéra JASU v Podunajských Biskupiciach
že tou vetou sám Boh prehovoril do jeho
života. Akoby sa pýtal: „A ktorý otec je ten
pravý? Ten, ktorý žije podľa Božieho slova,
alebo ten, ktorý sa poddáva žiadostiam tela
a koná zlé skutky?“ Vtedy si uvedomil, že
žije v závislosti od alkoholu a častokrát aj
nemorálnym životom. Boh mu jasne ukázal
na hriechy jeho života a on musel vyznať, že
takto ďalej žiť nechce a ani nemôže.
Operácia bola veľmi náročná, a tak Silviu
previezli do Belehradu. Deň pred operáciou
prišiel do jej izby, kde ležalo ďalších šesť
pacientov.
Tam si kľakol k jej posteli a plakal. Dcérka ho
chytila za tvár a povedala: „Ocko, neplač, ja
nezomriem, ja budem žiť, lebo ešte mnohým
ľuďom musím hovoriť o Ježišovi!“
Spomínaná pieseň ho sprevádzala aj nasledujúci deň, keď bola Silvia operovaná.
Daniel chodil ulicami Belehradu a zápasil
s Bohom. Volal: „Bože, veď to je moja prvá
dcéra. Ja ju mám rád, prosím, neber mi ju!“
Po dvoch hodinách boja v tom hluku veľkomesta začul Boží hlas: „A miluješ ma viac ako
svoju dcéru?“ V tom momente kapituloval
a jeho boj sa skončil.
Všetko pochopil a ako kráčal ulicami mesta,
niekoľkokrát nahlas povedal: „Bože, teba
milujem nadovšetko. Viac ako dcéru.“ Boh
videl jeho úprimnosť, dal mu do srdca pokoj
a slnko Božej slávy osvietilo jeho život. Dcérka nezomrela. Choroba síce zanechala na nej
následky, ale žije, spieva a s nadšením hovorí
o Božej láske.
Brat Daniel hovoril, aké je to zvláštne, že Boh
síce dopustí, ale aj v tých najťažších chvíľach
života je s nami. Pomohla mu aj jedna myšlienka zo Starého zákona, keď traja mládenci
boli hodení do ohnivej pece.
Boh síce dovolí, aby sme boli uvrhnutí do
„ohnivej pece“, ale nemusíme sa trápiť, lebo
On stojí pri dverách tej pece a kontroluje
teplotu. Zvláštne v tomto príbehu je aj to,
že na tých mládencoch nič nezhorelo, ba ani
zápach po ohni nebolo cítiť. Zhoreli len povrazy, ktorými boli poviazaní. A tu si uvedomil,
že práve v tom čase zhoreli aj jeho povrazy,
ktorými bol pripútaný k hriešnemu životu.
Boh dal jeho otcovi dar evanjelizačnej služby
a tento dar neskôr prešiel aj na Daniela.
Bol oslovený vedením Slovenskej Jednoty, či
by nemohol ako cestujúci kazateľ navštevovať zvlášť malé zbory a misijné stanice, aby
ich povzbudzoval a evanjelizoval. Aj keď mal
celkom výhodné zamestnanie, prijal, že je
to Božie volanie. Bol to krok do neznáma,
ale s dôverou k Bohu vykročil. Často s ním
chodila aj Silvia a spolu slúžili spevom. Túto
prácu robil štrnásť rokov, až do svojho dôchodku.
Ak sa chcete viac dozvedieť o bratovi Danielovi Adámekovi a vypočuť si tie nádherné
a oslovujúce piesne, všetko nájdete v archíve
Rádia 7 na adrese: http://radio7.sk/archiv/
retro-klub
Slávo Kráľ

V jeden aprílový sobotný podvečer
(8. 4. 2017) sa v našej modlitebni BJB
v Podunajských Biskupiciach rozozvučali
krásne hlasy bratov a sestier zo spevokolu JAS.

človeku, ktorého mi On pošle do cesty?“
Počuli sme, že v Číne povedia to, čo je pre
nich dôležité, už v prvých piatich minútach
rozhovoru.
Po hodinovom koncerte chvál a Božieho

Bol to historicky prvý koncert tohto známeho hudobného telesa v našom malom
baptistickom zbore, preto sme sa na takúto významnú udalosť pripravovali niekoľko
týždňov.
Do okolitých zborov Západnej
oblasti sme rozoslali pozvánky,
pripravili plagáty.
Na modlitbách sme očakávali,
ako si Pán použije JAS na prinesenie Božieho jasu, ktorý tak
veľmi potrebujeme my osobne,
ale taktiež naše blízke i vzdialenejšie okolie.
Okrem nádherných piesní
k nám znelo aj Božie slovo
z úst kazateľa Timotea Hanesa.
Po jeho príhovore mi blúdila
v mysli otázka: „Koľko času potrebujem na
to, aby som vydal jasné svedectvo o svojej
viere v Pána Ježiša Krista neznámemu

slova sme si na požiadanie publika vypočuli ešte dva nádherné chválospevy ako
dezert po chutnom a hutnom duchovnom
pokrme.

Úplne na záver sme od našich milých hostí
prijali spievané požehnanie, ktoré všetci
tak veľmi potrebujeme pre náš osobný
i zborový život.
Sme vďační, že nám Pán
daroval krásny sobotný podvečer, ktorý sme mohli prežiť
v Božej prítomnosti a v spoločenstve bratov a sestier
z okolitých zborov.
Tešili sme sa z nádhernej
Božej lásky, ktorú nám
sprostredkovali v piesňach
a v hovorenom slove naši milí
„Jasáci“ pod vedením svojho
dirigenta Braňa Kráľa.
S vďakou Pavel Pivka
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Příběh

Ze života Karenů
Víte, kde se odehrává nejdéle trvající občanská válka na světě? Je to v Barmě (nověji
Myanmar). Největším z etnik, které zde bojují o přežití a samostatnost, jsou Kareni. Ale
jejich historie byla pozoruhodná již mnohem
dříve, než se dostali do této války.
Přinášíme vám jejich příběh:
Ajwa je věčný; jeden věk – on nezemřel, dva
věky – on nezemřel. Na počátku stvořil Ajwa
dva lidi – Tanaj a Íju. Připravil jim krásnou
zahradu a v ní ovoce různých chutí. Sladké,
kyselé, hořké, trpké, pikantní, pálivé a také
zakázané ovoce neznámé chuti. Do zahrady
však přišel také Makoli. „Kde jste se tu vzali?“
otázal se. „Náš otec Ajwa nás sem dal,“ odpověděli mu Tanaj a Íja. „Co tady jíte?“ zeptal se Makoli. Proto mu Tanaj a Íja ukazovali
různé druhy ovoce, až došli k zakázanému
ovoci: O tomto ovoci nevíme, jak chutná,
protože nám Ajwa zakázal z něho jíst. Když
ho sníme, přijdou nemoci a budeme umírat.“
„Tak tomu není. Srdce vašeho otce není při
vás,“ odporoval Makoli. „Já vás mám rád. Pokud mi nevěříte, nejezte ovoce. Ale když ho
sníte, budete znát všechno jako Ajwa.“ První
lidé se rozhodli sníst ovoce. Potom přišli za
Makolim a oznámili mu to.
A Makoli se dlouho smál.
V důsledku prvního hříchu museli lidé
opustit ráj. Když pak jejich dítě onemocnělo,
báli se přijít za Ajwou a tak šli za Makolim:
„Poslechli jsme tě a jedli ovoce. Teď budeme
nemocní a budeme umírat.“
Makoli jim řekl: „Poslechli jste mě jednou,
poslouchejte mě vždycky.“ Potom je naučil
věštit a obětovat Natům – svým služebníkům, kteří vládli různými neštěstími.
Tento příběh si předávali Kareni z generace
na generaci od dávných časů. Jejich vytrvalost však posiloval ještě jeden jiný příběh.
Na světě žili tři bratři: Karen, černý bratr a
bílý bratr. Karen byl nejstarší a Ajwa ho měl
ze všech nejradši. Každý z bratrů dostal od
Ajwy jeho slova, kterými se měl řídit. Ale
bratr Karen byl nedbalý a neposlouchal

Ajwova slova. Žil si po svém, až jednoho dne
zjistil, že všechna Ajwova slova ztratil. Stejně
si počínal i černý bratr. Pouze bílý bratr byl
opatrný a zachoval si znalost Ajwových slov.
Díky tomu se mu dařilo lépe. Rozpoznával
pravdu od lži a naučil se stavět lodě s bílými
plachtami a plavit se po mořích.
Naproti tomu Karenům se dařilo zle. Často
byli ve válkách a pronásledování. Naději jim
však dávalo proroctví. Jednoho dne přijde
bílý bratr a přinese knihu Ajwových slov.
V té knize se Kareni dozvědí, co pro ně Ajwa
udělal, aby je zachránil.
Díky tomuto proroctví měli Kareni v každé
generaci jednoho Ajwova proroka. Ten se lišil
od všech kněží a šamanů, kteří sloužili Natům. Jeho úkolem bylo udržovat víru v Ajwu
a znalost proroctví o bílém bratrovi.
Svou víru si Kareni udržovali i v době, kdy
Britové dobyli Barmu a zařadili ji mezi své
kolonie. Kareni vítali Brity a radovali se
z míru, který zemi přinesli. K jejich zklamání
však Britové nepřinesli Boží slovo.
Bůh si vybral zcela jinou cestu. Karen Tahbaju byl vznětlivý, a ne příliš chytrý. V šestnácti
letech utekl z domova s vidinou snadného
zisku v diamantových dolech. Po nepodařeném pokusu o krádež se stal vrahem a
uprchlíkem. Žil v džungli jako lupič a vrah. Po
nějakém čase se plný vzteku přidal ke Karenské armádě. Ani zde nenašel pohodlný život,
po kterém toužil. Proto znovu uprchl do
vnitrozemí Barmy, kde se zadlužil, aby mohl
začít svůj vysněný život. Kvůli neschopnosti

splácet se stal otrokem místního správce.
Právě odtud jej vykoupil americký baptistický
misionář pan Jaudson. Tahbaju měl pomáhat
s překladem Bible do barmského jazyka.
Po čase překládání Tahbaju uvěřil Bohu
a získal nový zápal. Stejně jako dříve toužil
po pohodlném životě, nyní toužil vyprávět
Karenům o knize Božích slov, kterou překládá bílý bratr. Při první příležitosti vyrazil do
džungle. Zakrátko měla jeho misie ohromující výsledky. Kareni se po stovkách a tisících
obraceli k Bohu. Opouštěli službu duchům
a stávali se horlivými křesťany.
Baptističtí misionáři museli psát do Ameriky
naléhavé dopisy s prosbou o nové pomocníky, protože nezvládali uspokojovat poptávku
po křesťanském vyučování.
A Tahbaju neúnavně cestoval dalších dvanáct let, než mu nemoc zkřivila nohy, takže
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nemohl dále chodit. Krátce po smrti Tahbaji
vstoupila do Barmy druhá světová válka.
Kareni v ní bojovali na straně Spojenců
výměnou za slib samostatnosti. Tento slib
však nebyl naplněn. Brzy v Barmě získala
nadvládu armáda a vyhlásila záměr vyhladit
všechna nebarmská etnika žijící v pohraničních horách. Od té doby až dodnes Kareni
bojují o přežití ve své domovské džungli.
Teprve na konci roku 2016 byl uzavřen křehký mír, který je neustále Barmskou armádou
porušován.
Kareni byli připraveni přijmout evangelium
dávno předtím, než měli možnost slyšet o
Ježíši. Bůh sám pracoval v jejich dějinách
a připravil je pro spasení. Dokonce i hloupý,
sobecký cholerik Tahbaju, zloděj a mnohonásobný vrah, byl Bohem připraven.
Bůh dal jeho životu zcela nový smysl.

Věřím tomu, že Bůh pracuje stejně tak
i dnes, v České republice a mezi dětmi.
Bůh má moc připravit si dítě na evangelium. Je jedno, jestli je hodné a nadané dítě
z křesťanské rodiny, nebo protivný kluk
ze zvláštní školy. Kterékoli dítě může být
Bohem připravené a pouze čeká, až uslyší
evangelium způsobem, který mu bude
srozumitelný.
Tuto dobrou zprávu můžete dětem předat
také v táborovém programu
„1828: Příchod bílého bratra“, který je
založený na životě a historii Karenů.
Táborový program lze zakoupit u Dětské
misie (www.detskamisie.cz). Děti se v něm
dozvídají mnoho z minulého i současného
života Karenů (obsahuje i fotografie
a příběhy skutečných žijících Karenů) a na
většinu situací si také zahrají. Bez ohledu na
to, zda využijete táborový program, zkuste
se při plánování svých letních aktivit zamyslet nad poselstvím kmene Karenů. Nečeká
někdo na zprávu evangelia právě od vás?
Daniel Fér, Přeložila: Ivana Kultová
Prameny: Baptist Word Aliance

Ozveny Veľkej noci

Spomieka na chvíle Veľkej noci
Veľká noc už prešla. No jej dôsledky zostávajú. Kristus bol ukrižovaný a vstal
z mŕtvych. Štyridsať dní po týchto udalostiach učeníci očakávali odchod svojho
Majstra do nebeského domova a ďalších desať dní na Jeho nástupcu Ducha
Svätého. Celé toto obdobie je výnimočné, sviatočné. Aj my si preto niektorými
zábleskami pripomíname udalosť, ktorá nás nemá nechať pokojných. Veľká noc
nekončí, hoci dni plynú ďalej. Kristus je stále vzkriesený!

Predstavujeme fotografie zo stretnutia
bratov a sestier, ktorí sa zišli na Veľký
piatok v Novej Vieske v kultúrnom
dome pri radostnej službe spevokolu
a tamburášskej skupiny z Tekovských
Lužian, pod vedením dirigenta brata
Paľka Tótha.
Peter Synovec

Spevokol z Tekovských Lužian s dirigentom Paľkom Tóthom

Brat kazatel Tibor Bánsky ako konferencier celého
programu
Brat kazateľ Bánsky pri kázni zo slova Božieho

Spevokol z Tekovských Lužian v Kultúrnom dome v Novej Vieske

Brat kazateľ Bálint Dóczé pri kázni

Brat dirigent Paľko Tóth s manželkou Marikou a synom Paľkom
a ja s manželkou Siskou
Erika Tóthová recituje báseň
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Ozveny Veľkej noci

Terebint v Arše

O láske Božej

Dne 14. dubna, na Velký pátek, jsme se sešli
v sále Kavárny Archa spolu s bratry
a sestrami několika evangelikálních církví
v Blansku, abychom se modlili a společně
rozjímali nad událostmi, které se staly dle
Písma Pánu Ježíši Kristu před dvěma tisíci
lety v Jeruzalémě.

Čo nepochopí ľudský rozum
a nevyslovia žiadne slová, ani hŕba
ľudských dúm – je Božia láska
k človekovi. Pre jej rozmery miery
niet a trvá už tisíce liet...

Tuto mimořádnou sváteční příležitost pro
nás připravil bratr Jiří Eliáš, zakladatel brněnské hudební skupiny Terebint.
Skupina hraje hudbu založenou na propracovaných vokálech a v roce 1999 natočila ve studiu Trans World Radia své debutové album s názvem „Sedm sloupů“, v roce
2003 pak druhé album „Ze džbánu“.
Název kapely vypovídá o smyslu jejího
muzicírování. Jedná se o překlad slova Elim
- výrazu pro údolí odpočinutí, místa, kde
člověk při své štrapáci životem najde pohodu, pokoj a klid.
A jelikož se jedná o pojem biblický, je tu už
jen krůček k tomu, že Terebint hraje a zpívá
o tom, čemu jeho členové opravdu věří.
Vedoucí kapely, kytarista a zpěvák Jiří Eliáš
nás spolu s ostatními členy skupiny
zavedl do údolí odpočinutí, připojil velikonoční čtení a písně.
Biblický text nám při-

(neznámy autor)

pomněl krev Božího Syna Pána Ježíše Krista,
která tekla na kříži za naše hříchy. Dále
jsme četli o tom, jak Pán Bůh Ježíše vzkřísil
z mrtvých, a také o událostech kolem
prázdného hrobu, o ženách a zjevení Ježíše
učedníkům.
Bratr Eliáš četl mezi jemnými a citlivými
hudebními vstupy evangelium podle sepsání Matouše a slovem nás povzbudil kazatel
BJB Blansko, bratr Milan Kern.
Marie Horáčková

BOH - NEBESKÝ OTEC...
BOH a Jeho láska.
Iba z lásky – stvoril našu krásnu Zem.
Iba z lásky – daroval nám život.
Iba z lásky – môžeme mať jeden druhého.
Iba z lásky – túžime po láske.
Nepochopiteľné...
Láska, milosť, odpustenie
– to sú vlastnosti Božie,
ktoré sa nedajú oddeliť.
Láska – bez hraníc a pre každého...
Milosť – bez zásluh a pre každého, kto
chce...
Odpustenie – bez výhrad pre každého,
kto uveril...
Láska, milosť, odpustenie – to je
najvernejší obraz Boha.
Božia láska – Otca, Stvoriteľa.
Láska Pána Ježiša na kríži – Spasiteľa.
Láska Ducha Svätého v akcii – Utešiteľa.
Láska - to je to, po čom túži ľudské srdce.
Láska - to je to, čo z milosti môžem mať
i dať.
Aj keď mnoho nechápem...
Aj keď nemám slov
na vyjadrenie Tvojej lásky, Pane,
verím a viem,
že ma miluješ.
Ďakujem Ti,
Bože,
ďakujem,
že tak veľmi,
prenesmierne ľudí miluješ...
Jarmila Rečníková
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Správy zo zborov

Rozlúčka s bratom Julkom Kremským
Dňa 10.3.2017 sme sa lúčili s naším drahým
Julkom Kremským, ktorého si Pán odvolal
z pozemského života dňa 1.3.2017 vo veku
84 rokov.
Dopoludnia bola súkromná rozlúčka pre najbližších príbuzných, pri ktorej kázal brat Ján
Szollos na text, ktorý bol uvedený aj na parte:
„Chodník spravodlivých je ako svetlo brieždenia, ktorého jas prechádza do plného dňa“
(Príslovia 4:18).
Popoludní sa konalo verejné rozlúčkové
zhromaždenie v priestoroch Cirkvi bratskej
na Cukrovej ulici v Bratislave. Na tomto zhromaždení sa zúčastnilo veľmi veľa ľudí, zaznelo
niekoľko chvál (v podaní hudobníkov zo zboru
Viera BJB) a piesní spevokolu (zo zboru BJB
Palisády). Veľmi silným momentom pre prítomných bola pieseň Golgota, ktorú zaspieval
(s klavírnym doprovodom svojej manželky)
brat Jozef Gabovič po svojom príhovore na
požiadanie Terčiky Kremskej. Počas zhromaždenia bol priestor na spontánne spomienky
prítomných na brata Julka. Zaznelo veľa silných
svedectiev a spomienok o tom, ako sa Boh cez
Julkovu službu dotýkal životov ľudí na Slovensku, Ukrajine, Poľsku, v Čechách v rôznych denomináciách a skupinách kresťanov. Aj z týchto
príhovorov prítomných, aj z úryvkov z Julkovej
poslednej kázne v zbore Viera BJB sme si mohli
uvedomiť, že v Julkovom živote hral silnú úlohu Duch Svätý, ktorým sa Julko nechal napĺňať
a viesť. Julko bol tiež povestný svojou záľubou
v piesňach na chválu Pána Ježiša. Mnohé sám
zložil a stovky iných preložil z viacerých jazykov
(len v najnovšom spevníku BJB - Spevník 400
kresťanských piesní je ich 26).
Pre toto zhromaždenie mi Pán položil na srdce
15. a 16. verš zo 4. kapitoly 1. listu Korintským:
„Veď keby ste mali hoci desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo
ja som vás splodil v Ježišovi Kristovi skrze
evanjelium. Prosím vás teda, nasledujte môj
príklad.“
Pán Boh nám aj ústami, či perom apoštola Pavla hovorí dôležitú vec: „Mnoho ľudí vás obklopuje, ale len niektorí vás ovplyvnia. Mnoho ľudí
vás ovplyvní, ale len niektorí tak významne, že
to zmení váš život.“ Mohli by sme to vyjadriť aj
takto: Je veľa pracovníkov, vedúcich, dobrovoľníkov v cirkvi, ale len niektorí z nich sú pastieri
a otcovia. Pán Ježiš to vyjadril takto:
„ Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie
svoj život za ovce. Nájomník a ten, kto nie je
pastier a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať

vlka, opúšťa ovce a uteká. A vlk ich chytá
a rozháňa. Veď on je len nájomník a nezáleží
mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám
svoje a moje poznajú mňa“ (J 11-14).
Pavel seba označuje ako otca pre Korinťanov.
Verím, že nie vo svojej pýche alebo namyslenosti. Ale preto, že bol naozaj pre nich otcom.
Toto otcovstvo aj charakterizoval a my si to
dnes môžeme všimnúť:
1. Pavel Korinťanom jasne hovorí, že otcov
nemajú mnoho. To je prvá ich charakteristika.
Nie je ich v našom živote veľa. Trčia však z radu
desať tisícov iných. Sú jasne rozpoznateľní. Sú
pre nás vzácni. Ich stopa a vplyv je totiž určujúci pre náš život. Otcovia priniesli do nášho
života zásadnú zmenu.
2. Ďalej Pavel hovorí, že on ich splodil v Ježišovi Kristovi skrze evanjelium. Otcovia plodia,
dávajú život, privádzajú do života s Kristom. Je
možno desať tisíc iných, ktorí v našom živote
o Bohu hovoria, spievajú, pre Boha pracujú...
Ale len niekoľkí z nich uvádzajú do života, prinášajú život, nový život v moci Ducha Svätého.
3. Otcovia nás uvádzajú do života s Bohom,
nielen do vedomostí o Ňom a aktivít pre Neho.
Prečo? Lebo otcovia sami s Bohom a pre
Boha žijú. Preto nesú život. A to je v podstate
ich tretia charakteristika. Otcovia žijú to, čo
hovoria, a tak učia iných. Ich život s Bohom je
doslova nákazlivý. Ich pokoj a radosť, ich uctievanie a modlitby sú autentické, plné života,
entuziazmu, niečoho nádherne čerstvé.
4. Pavol pokračuje vážnym napomenutím:
„Napomínam vás...“. Áno, toto slovo môžeme
tiež prekladať ako „povzbudzujem vás“ alebo
„potešujem vás“... Ale z kontextu Prvého listu
Korintským vieme, že obsahuje vážne, priame
a veľmi striktné napomenutia na rôzne témy.
Otcovia prinášajú do nášho života napomenutie. Áno, aj potešenie a povzbudenie. Ale
aj silné napomenutie. Väčšina ľudí nám dá
potešenie, povzbudenie. Väčšina učiteľov bude
hovoriť o tom, čo chcú ľudia počuť alebo čo
je príjemné počuť. Dokonca o cirkvi v posledných dňoch Božie slovo hovorí, že to bude
generácia „ ľudí svrbľavých uší“, ktorí si sami
budú vyhľadávať učiteľov podľa toho, čo chcú
počuť. Otcovia však prinášajú aj napomenutie,
konfrontáciu.

5. Pavol vyzýva Korinťanov, aby ho nasledovali.
Doslova, aby sa stali jeho nasledovníkmi, napodobňovateľmi. A to je piata charakteristika:
Otcovia sú živým, žiariacim príkladom, vzorom,
ktorý je možné nasledovať, napodobňovať. Otcovia prešľapávajú cestu pre iných. Nielen hovoria iným kadiaľ majú ísť. Oni idú spolu s nimi.
Pozývajú k nasledovaniu, rozumejú veľmi dobre
ľuďom, lebo sami niekedy zápasili o to, aby
našli cestu. Preto vedia nielen teoreticky, čo by
asi tak bolo správne urobiť. Oni hovoria: „Poď
za mnou. Zápas o Božie vedenie, ako som aj
ja zápasil a zápasím. Žiadaj aj ty Boha, aby ťa
naplnil svojím Svätým Duchom!...“ Nemajú len
rady, ale vyzývajú k ceste a nasledovaniu Boha.
Verím, že Julko bol pre mnohých z nás takýmto
otcom. Bol jedným z mála aj v mojom živote.
Viem, že mnohých priviedol k životu s Pánom
Ježišom a aj mne otváral nové rozmery vzťahu
s Pánom a nové zjavenia z Písma. Jeho vzťah
s Pánom a radosť boli nákazlivé. A takisto
prinášal aj napomenutie, keď to bolo potrebné.
Možno máme desaťtisíc iných učiteľov, kazateľov, vodcov... Otcov však nemáme mnoho.
Z tohto textu Božieho slova vidím dôležitú
výzvu, ktorá by práve dnes mala jasne zaznieť.
Keďže tých otcov nemáme mnoho, o to viac
by sme mali venovať pozornosť ich vplyvu na
náš život a ich odkazu, vzoru, príkladu pre nás.
Samozrejme, kým ešte žijú, máme možnosť
s nimi tráviť čas, klásť otázky, počúvať... Ale aj
po ich odchode z pozemského života môžeme a podľa tohto textu máme mať pred očami
ich príklad a nasledovať ich, napodobňovať ich
vieru.
Michal Kevický
Kazateľ zboru Viera BJB v Bratislave
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Príbeh fotografie - Pohľad hore

Napätie gradovalo s narastajúcim objemom
teplovzdušného balóna, ktorým som mal
pri jednej príležitosti letieť ponad obec.
Ovešaný dvoma aparátmi som nastúpil do
malého koša, kde sme sa tlačili až štyria.
Balón rýchlo stúpal a ja som si uvedomoval vzácne ticho, ktoré nastalo. Nebolo
nič počuť z rušného života na zemi, len
občas toto ticho prerušil hukot plameňa,
ktorý dodával teplý vzduch do balóna. Let
trval asi 20 minút a za ten čas som stihol
vycvakať dva filmy. Pristátie už nebolo také
príjemné, a tak nakoniec som bol rád, že
som už na zemi. Boli to moje prvé fotografie z výšky, preto som netrpezlivo čakal na
vyvolanie filmov. Hneď prvé fotografie ma
vtiahli do biblického deja. Ako sme stúpali,
zraky všetkých divákov smerovali hore. Takýto
výjav sa odohrával na Olivovej hore, keď
Pán Ježiš žehnal učeníkom a odchádzal zo
zeme, oni upretým zrakom hľadeli do neba.
Teraz zrazu porozumeli, keď Pán Ježiš hovoril, že ide k Otcovi, aby im pripravil miesta. Dvaja muži v bielom rúchu im hovorili:
Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do
neba, príde tak, ako ste ho videli ísť do neba

(Sk 1,11). Dnes, keď uvažujem nad týmto
textom, uvedomujem si, aké je dôležité
hľadieť na Pána Ježiša, ak chceme, aby sa to
posolstvo anjelov týkalo aj nás. Kto zotrvá v
nasledovaní Pána Ježiša až do konca, nemusí sa obávať Jeho príchodu. Naše pohľady
na ľudí a pohľady ľudí na nás sa veľmi ľahko
môžu zmeniť. Stačí malé nedorozumenie
či klebietka a zrazu sa náš pohľad zastrie
prinajmenšom pochybnosťami alebo
ochladnutím vzťahov. Prichádza mi na myseľ príbeh o troch izraelských mládencoch,
ktorí boli privedení do zajatia a našli priazeň v očiach kráľa Nebúkadnecara. Až takú,
že ich ustanovil nad správou Babylona.
Stačil nesúhlas s kráľovým počínaním a jeho

prchkosť zmenila obraz jeho tváre proti
Sadrachovi, Mézachovi a Abednégovi (Dan
3, 19). To nie je príklad len z minulosti, ale
je realitou aj dnešných dní. Ak nebudeme

Příběh ve fotografii, aneb

„Fotografujeme s Biblí“

Bratr V. Malý připravil pro rok 2017
rubriku s názvem: „Příběh ve fotografii“.
Můžete nám také poslat svůj příběh
a fotografií. Rádi jej uveřejníme v příštích
číslech Rozsévače.
Těšíme se na vaše příspěvky!
Posílejte také svoje fotografie, které vás
zároveň inspirovaly a připomněly nějakou
myšlenku z Bible.
Redakce

hľadieť na ľudí a na ich chyby, ale na Pána
Ježiša, potom bude aj náš pohľad na blížnych láskavý a zhovievavý.
V. Malý

Milí rodičia,Detská misia pripravila pre vaše deti
23. ročník obľúbených detských táborov v Častej!
Pre deti pripravujeme program plný hier, súťaží,
spevu, športu a poučných príbehov.
Pre deti zabezpečujeme:
ubytovanie v táborovom stredisku Prameň,
stravu 6x denne, starostlivý tím vedúcich,
dopravu autobusom z BA cez Pezinok.
Cena táborov: od 110 do 125 Eur
podľa zvoleného turnusu.
Viac informácií a prihláška na
www.detskamisia.sk/tabory2017

Tábor pripravuje o. z. Detská misia
Legionárska 4, 811 07 Bratislava 1
tel: 02/55569378, www.detskamisia.sk
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Slovo pre nás

Pán tak rozhodol
Keď sa zvrchovaný Tvorca všetkého rozhodol svojho Ducha
„obmedziť“, „vtesnať“ do priestoru a hmoty, so všetkým obmedzením, ktoré to prináša, tak sa rozhodol o premostenie
medzi dvoma „svetmi“. No možno vôbec nejde o premostenie, ale o scelenie dvoch zdanlivo nezlúčiteľných a oddelených foriem reality.
Zoltán Mátyus

„Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží
ve vás přebývá?“ (1 K 3, 16)

Foto: Peter Orvoš

Kdo jsou opravdoví přátelé?

Inzercia
Maľovanie interiérov kostolov,
obnova fasád a reštaurovanie.
Oprava a ladenie organov.
Pokrývanie kostolných striech a veží.
Aj na území Českej republiky.
Ponúkame zľavu, 100 % kvalitu
a dlhoročnú záruku. Kontakty:
e-mail: reart007@gmail.com
Tel.: +421 35/659 31 39,
+421 905 389 162, webové stránky:
www.reart.eu

Omluva

Omlouváme se za chybu v Rozsévači č. 5 2017.
Na obálce byla zveřejněna báseň
Zdeny Garajové „Na hrnčířském kruhu“.
Omylem bylo uvedeno jméno Zdena Rafajová.
Děkujeme za pochopení.

Témata příštích vydání

Rozsévač/Rozsievač 2017:
Číslo 7-8/2017 – Křesťan a umění
Uzávěrka 10. 5. 2017
Číslo 9 2017 – Křesťan a vzdělání
Uzávěrka 10. 6. 2017
Číslo 10 2017 – Křesťan a politika
Uzávěrka 10. 7. 2017
Číslo 11 2017 – Křesťan a věda
Uzávěrka 10. 8. 2017
Číslo 12 2017 – Vánoce
Uzávěrka 10. 9. 2017

„Přátelé přicházejí a odcházejí, avšak dobrý přítel k tobě
přilne jako rodina“ (Př 18, 24).
Kdo jsou tví opravdoví přátelé? Zastav se a chvilku o tom přemýšlej. Kolika lidem, které považuješ za přátele, na tobě doopravdy záleží? Kolik je těch, kteří tě podporují ve tvých vizích
a snech a jsou s tebou, když „narazíš na zeď“? Pokud budeme
upřímní, většina z nás bude muset připustit, že když se dostaneme do kritické situace, pro značný počet takzvaných přátel
a partnerů neexistujeme. Mnoho lidí, s nimiž trávíme čas, nás o čas ve skutečnosti připravuje. Odčerpávají nám energii a zlehčují naše sny a vize. David s Jónatanem ve Starém
zákoně byli ochotni jeden za druhého položit život. Rút řekla Noemi: „Kamkoli půjdeš,
půjdu…“ (Rt 1, 16). Máš i ty takové přátele? Pokud ne, věnuj více času pěstování vztahů
s těmi, jimž na tobě skutečně záleží, kteří se necítí ohroženi tvým úspěchem a chtějí vidět
tvůj zdar. Nemusíš být k ostatním chladný nebo hrubý. Udržuj s nimi také přátelství, hlavní
část svého času ale věnuj přátelům, kteří v tebe věří a touží, abys dosáhl potenciálu, který
do tebe Bůh vložil. Spisovatelka Elizabeth Jane Howardová řekla: „Nazývej to klan, síť,
kmen, rodina nebo jak chceš.
Ať už tomu říkáš jakkoliv, potřebuješ
to.“ Existuje bezpečná zásada pro
pěstování velkých přátelství – jestli po
něčem toužíš ve vlastním životě, musíš
to nejprve dávat jiným.
Chceš-li mít opravdové přátele, musíš
se opravdovým přítelem stát sám.
Chceš-li ve svém životě sklízet požehnání, zasévej požehnání do života
jiných lidí.
A. Golasowska

Rozjímanie
Biele a čierne, zelené a žlté, modré a červené kúsky kociek. A ešte… všetky druhy odtieňov týchto farieb. Taká je umelecká, dlaždicová mozaika.
Mozaika dní života v jej pestrosti je akási podobná. Svetlo a tma, zdravie a choroba,
radosť a plač, krása a škaredosť, život a smrť…
A Boh – On je Stvoriteľ všetkého. Zeme a neba, vôd i zemín či skál, kvetov a stromov,
zvierat, plazov, vodných živočíchov, vtákov...
Veľa, veľa rôznorodých druhov všetkého živého.
Aj človeka – čierneho, žltého, bieleho...
A všetko stvorenstvo je plné všetkých farieb a ich odtieňov.
Mozaika mojich niektorých dní je tiež pestrofarebná. Niektoré dni sú plné radosti, pokoja, pohody, iné plné bolesti, sĺz.
Každý z nás tvorí mozaiku a žije v nej...
Jarmila Rečníková
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JAZYKY AKOBY Z OHŇA

Zlatica Oravcová

Jazyky z ohňa, ktoré nepália,
Lež pod ich plamom diamant zažiari –
Prechádza noha ponad úskalia,
Jas z neba vidno ľudskej na tvári!
Jazyky z ohňa, v srdci bodnutie,
Pokánia slzy hučia dolinou –
Až každá slzy prijme perute
A dá sa cestou spásy jedinou.
Jazyky z ohňa, zase nedeľa,
Tisíce iskier vstáva z pahreby –
A smelo volá duša nesmelá
A každá iskra Pána velebí!
Jazyky z ohňa, Duchom svätým krst,
Kristus je s nami! Prišiel Paraklét! –
Chválospev letí zo sŕdc, z každých úst,
V posvätnom jase vonia viery kvet.
Jazyky z ohňa! – Srdcia otvorme!
Ó, Duchu Svätý, zostaň pri nás, v nás! –
Hlásajme s Petrom mocne, pokorne:
Letnice prišli, milosti je čas!!
Jazyky z ohňa! – Cirkev Kristova,
Láskavou rukou Slovo rozsievaj! –
Ó, buďme všetci Boží poslovia,
S Pánom nám kynie vytúžený raj!!
Za fotografie publikované v tomto čísle pekne ďakujeme. Ich autormi sú: Marie Horáčková, Vladimír Malý, Peter Orvoš, Josef Černotík, Peter Synovec
www.christianphotos.net, Foto: © chaunpis /Adobe Stock Photo, © James Thew /Adobe Stock Photo a archív redakcie.
Grafický koncept obálky Lýdia Bodnárová.
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