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neboť sám Hospodin, 
tvůj Bůh, jde s tebou, 
nenechá tě klesnout 
a neopustí tě.“   

5 Mojžíšova  31, 6
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Babylonská tabuľka s menom vysokého dvorana

R
akúskemu asyriológovi 
Michaleovi Jursovi, 
pracujúcemu v Britskom 

múzeu, sa podarilo v júni 2007 
medzi obrovským množstvom 
hlinených klinopisných tabuliek 
(130 000 ks) rozlúštiť tiež jednu, 
kde narazil na meno vysokého 
dvorného úradníka (ministra), 
spomínaného v knihe 
Jeremiáš 39, 3:

„Všetky kniežatá babylonského 
kráľa vtiahli a usadili sa v Prostrednej 
bráne: Nérgal-Serecer, Samgar, Nebú 
Sar Sekím hlavný dvoran, Nérgal 
Sarecer hlavný mág, a všetci ostatní 
vodcovia babylonského kráľa.“ Ide 
o tabuľku, ktorá slúžila ako potvr-
denka o príjme, o darovaní zlata do 
chrámu v Babylone. 

Prekladateľ hľadal totiž v množstve 
tabuliek, ktoré slúžili ako finančné 
výkazy či účtovné potvrdenia (pozri 
obrázok). 

Tabuľka bola nájdená ešte v r.1870 
v ruinách starovekého mesta Sippar, 
neďaleko súčasného mesta Bagdad, 
no preložená len prednedávnom. 
V múzeu ležala celých 137 rokov.

Časť prekladu z babylonskej ta-
buľky znie: „1,5 míny zlata (0,75kg), 
majetok Nabu-sarussu-ukina (Sar-
sekím), hlavného eunucha, ktoré bolo 
poslané cez eunucha Arad-Banitu 

do (chrámu) Esangila... Mesiac XI, 
deň 18, rok 10 Nebúkadnecara, krá-
ľa Babylonu.“ 

Spomínaný asyriológ prečítal text 
s menom „Nabu-sarussu-ukina“, 
ktoré sa mu videlo dôverne známe 
z knihy Jer 39, 3. 

Išlo o hlavného úradníka kráľa 
Babylonu Nebúkadnecara, ktorý pri-
šiel do Jeruzalema, keď bolo mesto 
v obliehaní a potom dobyté. 

Tabuľka je datovaná do 9 – 10. 
roku Nebúkadnecara II. (r. 595 pr. 
Kr.), alebo 12 rokov pred obliehaním 
Jeruzalema. 

Jeremiáš datuje návštevu tohto 
muža do 11. roku Cidkiju (Cedekiáša), 
16 mesiacov po obliehaní Jeruzalema. 
Jeremiáš 39, 1 – 2: „Deviateho roku 
Cedekiáša, judského kráľa, desiate-
ho mesiaca prišiel Nebúkadnecar, 

babylonský kráľ, i všetko jeho voj-
sko proti Jeruzalemu a obľahli ho. 
Jedenásteho roku Cedekiáša, štvrté-
ho mesiaca, deviateho dňa toho isté-
ho mesiaca bolo prelomené mesto.“

Nebúkadnecar II. zasadol na 
trón v r. 604 pr. Kr. Najprv okupoval 
Jeruzalem v r. 597 a potom opäť v r. 
587 – 6 pr. Kr. 

A bolo to práve to druhé obliehanie, 
keď sa objavuje spomínaný vysoký 
kráľovský úradník Nebú-sar-sekím. 

Hovorkyňa múzea uviedla, že vy-
sokí štátni úradníci bežne prispievali 
darmi do chrámu. 

M. Jursa povedal: Nájdenie práve 
takejto tabuľky, kde môžeme vidieť 
osobu, ktorú spomína Biblia, oso-
bu, ktorá koná pravidelnú platbu do 
chrámu v Babylone, kde je zazna-
menaný aj presný dátum, je celkom 
výnimočné. 

Hovorkyňa múzea predpokladá 
oveľa hlbší význam a naznačuje, že 
tento nález udeľuje hodnovernosť aj 
ostatnému zvyšku Biblie. 

Dôkazy z mimobiblických zdrojov 
(ako aj táto hlinená tabuľka – potvr-
denka) o ľuďoch , ktorých spomína 
Biblia, väčšinou nie sú známe. 

A tento babylonský dvoran bol re-
latívne bezvýznamná figúra, ktorého 
spomína aj Jeremiáš aj nedávno 

nájdený písomný dôkaz. 

Autor biblickej 
knihy, ktorý o týchto 
udalostiach okupácie 
Jeruzalema hovorí, 
musel poznať všetky 
mená babylonských 
dvoranov, čo svedčí 
o priamom svedectve 
pisateľa, čo znamená, 
že tieto skutočnosti 
boli zapísané veľmi 
skoro po týchto 
udalostiach. 

Nájdený dôkaz 
o knihe proroka Jeremiáša
Rozlúštená hlinená tabuľka 
s menom Nebúkadnecarovho vládneho úradníka 
podporuje historicitu knihy Jeremiáš.
Michal Lapčák

Chrám slnečného božstva v Sippare

Mesto Babylon 
v období vlády krála Nebúkadnecara II.
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„... v ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.“ 
 

Apoštol Pavel píše túto nenápadnú vetu, ktorá je opisom procesu rastu 
jednotlivca aj zborového spoločenstva, na konci druhej kapitoly listu 
Efezanom. Píše ju po dôkladnom predchádzajúcom vysvetlení, pre-

čo to tak môže a má byť. Píše ju ako fakt, ktorý práve prebieha, ale zároveň 
aj ako pozvanie k lepšiemu a efektívnejšiemu spoločnému budovaniu Tela 
Kristovho – Cirkvi. 

Nech sa výzva tohto verša stane aj našou spoločnou výzvou pre rok 
2011.

Pán Ježiš Kristus nás volá k tomu, aby sme sa budovali spoločne. Pripo-
mína nám dva krásne novozmluvné princípy – že už nežijeme sami zo seba 
a sami pre seba! 

Dve základné veci, ktoré majú charakterizovať ži-
vot učeníka. To, že to pre nás nie je až také samo-
zrejmé, je nám všetkým jasné. Nanovo prehráva-
me a vybojovávame naše zápasy s vlastnou teles-
nosťou, sústredenosťou do a na seba, izolovaním 
sa – stavaním a búraním rôznych múrov, ktoré nás 
delia a odcudzujú jeden od druhého.

 „... v ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží 
príbytok v Duchu.“ Uchopme vierou fakt, že na 
Boží príbytok v Duchu sa budujeme SPOLOČNE! 

Bez ohľadu na našu ostražitosť plynúcu zo zlých 
skúseností urobme záväzok, že sa budeme spo-
ločne budovať. Je to možné, pretože dve najhoršie 
prekážky tohto procesu Pán Ježiš Kristus svojou 
obeťou odstránil. Nepriateľstvo medzi človekom 
a Bohom a nepriateľstvo medzi ľuďmi navzájom 
(Ef 2,14;16). 

Inými slovami, nás, odcudzených Jemu a jeden 
druhému, zmieruje a zbližuje. Spája v jedno. Stá-
vame sa spoludedičmi, spoluúdmi jedného tela, 
spoluúčastníkmi zasľúbení v Kristu Ježišovi (Ef 3, 6). 

Bez toho slova „spoločne“ Cirkev nemôže dobre rásť. Nezažije Božiu prí-
tomnosť (že je Boží príbytok) a premieňajúcu moc Ducha Svätého (že je 
Boží príbytok v Duchu).

Boh nás urobil blízkymi svojím obetovaním sa. Odstraňujme preto tento 
rok i ďalšie roky všetko, čo spôsobuje odcudzenie. 

Všetko, čo spôsobuje nepriateľstvo, ktoré už bolo odstránené na kríži. Je 
to proces. Často bolestivý, ale zmysluplný a Boha oslavujúci proces. 

Proces vzájomnej lásky, prijatia a obetavej služby. Proces, pri ktorom pla-
tí, že čím bližšie máme k Bohu, tým bližšie máme k sebe. 

Nech Jeho obetavá láska a služba nám je živým zdrojom našej obetavej 
služby a lásky k iným. 

Dalibor Smolník, 
kazateľ zboru Košice
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Naděje je úžasná věc. Naděje 
proměňuje život. Naděje dává 
směr, motivuje a naplňuje naše 

životy smyslem, účelem a významem. 
Myslím si, že na světě neexistuje člo-
věk, který by do něčeho nevkládal 
svou naději a který by na nic nečekal. 
Obyčejně očekáváme dobré věci. Na-
ději vidíme jako něco pozitivního.

Přečtený text mluví o „naději, která 
nezklame“, nebo „nezahanbuje“, jak 
říká Kralický překlad Římanům 5,5: „A 
naděje neklame, neboť Boží láska je vy-
lita do našich srdcí skrze Ducha svatého, 
který nám byl dán.“

Jinými slovy apoštol Pavel říká, že 
existuje naděje, která klame. Falešná 
naděje. Co si myslíte vy, existují dnes 
ještě falešné naděje? Jen to, co má 
hodnotu, se padělá, a tak to je i s nadějí, 
kterou nabízí Bůh. Ve světě jsou tři chu-
dé náhražky opravdové naděje. Lidé si 
je většinou pletou s pravdivou nadějí.

Chabé náhrady naděje
Toužebné myšlenky nebo přání - to 

jsou přání, které lidé druhým přejí, že 
vše jednou dobře skončí. Pokud žil ně-
kdo dobrým životem, druzí mu často 
takzvaně přejí to dobré a klidné místo 
po smrti. Jsou to však jen tužby, které 
vycházejí z nevědomosti o posmrtném 
životě. Když známá osobnost odchá-
zí ze světa, je dnes moderní prohlásit 
dobré přání, že dotyčný je někde, kde 
se na nás usmívá a dívá. Říkává se: 

„Naděje umírá poslední.“ Tak to v životě 
chodívá. Co ale, když tu pravou naději 
člověk nepoznal, a ani o to neměl zá-
jem? Pomohou nám takzvané toužeb-
né myšlenky, naděje a přání druhých, 
když už tady nejsme? Jejich přání určitě 
neovlivní to, kam po smrti půjdeme. Do-
mněnky druhých, byť i dobré, nezmění 
cestu člověka.

1 Korintským 3,18: „Ať nikdo sám sebe 
neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že 
je v tomto světě moudrý, ať se stane bláz-
nem, aby se stal opravdu moudrým.“ 

Druhá chudá náhrada naděje je slepý 
optimismus - to je přehnané myšlení, 
vycházející z falešných představ o živo-
tě, smrti a skutečnosti. To je optimismus, 
který nebere v úvahu skutečnost a prav-
du. Dnešní myšlení lidí je: „Nevadí, co 
vyznáváš, pokud ti to dělá dobře, vše je 
duchovno, je jenom jeden Bůh, všichni 
se k němu dostaneme z různých stran 
té hory.“ Je to skutečně tak?

Spíš bych to přirovnal k něčemu jiné-
mu. To je jako když šli dva lidé sbírat 
houby. Rozdíl je v tom, že jeden z nich 
nerozeznal jedlé od jedovatých, a tak 
sbíral všechno s nadějí, že je to k jíd-
lu. Nasbíral skoro plný košík, a když se 
pak na kraji lesa setkali, ten druhý měl 
jen pár kousků.

Ten, který houby znal, vyprázdnil dru-
hému košík, a přitom mu vysvětloval, 

že tyto muchomůrky nejsou jedlé. Jeho 
optimismus „co když jsou jedlé“ k niče-
mu nebyl, protože neznal pravdu jako 
jeho společník. A tak to je dnes ve světě 
náboženství. Každá houba není jedlá, 
tak jako každé náboženství nevede k 
pravému Bohu. Existuje dnes mno-
ho falešných bohů. Když ale hledáme 
pravdu místo názorů a slepých tvrzení, 
nalezneme ji, bude to možná obtížné, 
ale stojí za to. Nakonec pravdu pozná-
me a pravda nás vysvobodí. Bible říká: 
„Každý, kdo hledá, nalézá.“ „Poznáte 
pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ 

A co je další chudá náhražka pravé 
naděje? Ctižádostivé sny - mnozí lidé 
si pletou naději se sobeckou ambicí, s 
ctižádostmi, sny, které sní. I když obě 
tyto věci jsou zaměřené na budoucnost, 
je mezi nimi podstatný rozdíl. Pravá na-
děje je založená na víře v Boha a jeho 
zaslíbení, ambice je založena na so-
bectví, na vlastních záměrech a touze 
vyniknout.

Přísloví 11,23: „Touha spravedlivých 
je jen dobro, kdežto naděje svévolníků 
je prosadit se zuřivostí.“

Filipským 2,3: „V ničem se nedejte 
ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž 
v pokoře pokládejte jeden druhého za 
přednějšího než sebe.“

Opravdová naděje je něco jiného než 
touhy, slepý optimismus a ctižádostivé 
sny. Naděje, kterou dává Bůh, je živá a 
založená na Božích zaslíbeních. Nadě-
je je sebevědomé očekávání, že Bůh 
chce a je schopen vyplnit svá zaslíbení 
určená nám lidem. Bible na to odkazuje 
jako na živou naději, neboť je vždy pří-
mo spojená se vzkříšením Ježíše Krista. 
Bible říká, že pravá naděje je živá, je za-
ložena na živém Bohu.

1 Petrův 1, 3: „Požehnaný Bůh a Otec 
našeho Pána Ježíše Krista, který nás 
podle svého velikého milosrdenství zno-
vu zplodil k živé naději vzkříšením Ježíše 
Krista z mrtvých.“

Židům 6, 19: „Máme naději jako kotvu 
duše, bezpečnou a pevnou,“

Tragedie člověka je, že skládá svou 
naději do nesprávných věcí. Naše na-
děje v Kristu je zakotvená v nebesích 
(Kol. 1, 5), a proto může být tím pevným 
bodem našeho života. Je to opravdu 
pevná kotva, která drží naší loďku i v 
bouřlivých vodách dnešního světa. Pře-
čtený text nám říká, že Ježíšův život a 
smrt nám dávají naději. Je to naděje 
pro celý náš život.

Naděje pro vaši minulost
Řím. 5, 8
Minulost každého z nás je plná hříchů, 

špatných jednání, zranění, zklamání, ale 
také plná odporu a neposlušnosti vůči 
Bohu. Bible nazývá tento postoj jedním 
slovem: Hřích. Římanům 3, 23: „všichni 
zhřešili a postrádají Boží slávu.“

Hřích právě toto dělá, odděluje nás 

od dokonalého Boha. Vytváří propast a 
bez ohledu na to, jak tvrdě to zkoušíme, 
nemůžeme nikdy tu propast přejít.

Představme si, že bychom se roz-
hodli přeplavat oceán zcela sami bez 
pomoci. Ty bys uplaval dále než já, a 
vítěz olympijské medaile by zaplaval 
dále než kdokoliv z nás. Ale faktem by 
zůstalo, že přeplavat oceán by nikdo 
z nás lidí nedokázal. A právě tak tomu 
je, když se snažíme žít podle Božích 
kritérií. Nikdo z nás toho není schopen. 
Všichni potřebujeme pomoc od Boha, 
abychom to mohli zvládnout. A právě 
Kristus je ten, kdo nám to umožňuje.

Proto Boží dar, který nám byl dán 
v Betlémě, je právě dar naděje. V té 
temné noci svítila hvězda naděje pro 
každého, kdo hledal Boha. V tomto pří-
padě to přináší naději pro naši minulost. 
Jsou věci v mém životě, které si přeji 
vymazat. Věci, jež mi způsobují bolest a 
zármutek. Poznal jsem, že všechny mo-
hou být smazány díky smrti a vzkříšení 
Ježíše Krista.

Koloským 2,13–15, SNC říká: „Vaše 
hříchy, vaše přirozená odcizenost Bohu, 
byly hrobem, do něhož jste se sami uza-
vřeli. On ale vaše hříchy odklidil, hrob 
otevřel a propustil vás na svobodu. Se-
znam vašich hříchů, který svědčil proti 
vám, přibil na kříž, a tím jej navždy zničil. 
Tak odzbrojil, zneškodnil a na pranýř po-
stavil neviditelné síly, které vás držely v 
hříchu. Jak slavné vítězství!“

My všichni máme ta hluboká, tmavá 
tajemství, která nás táhnou dolů. Všech-
ny ty chyby, selhání a špatná rozhodnu-
tí z naší minulosti mohou být nahrazeny 
novým životem, který nám dává naději. 
To byl Boží dar naděje před dvěma tisíci 
lety, když žil Ježíš, a to je Boží dar pro 
nás tento rok.

Když si uvědomíme, že naše minulost 
může být zapomenuta a že všechny 
ty pocity viny a hříchy mohou být od-
straněny, dává nám to naději. Jestliže 
někdo z nás nese minulost, na kterou 
dnes není hrdý, pak teď může přijmout 
nejlepší dar, Boží dar naděje pro svou 
minulost.

Naděje pro Vaší budoucnost
Řím. 5, 9
Když máte vyřešenou a odpuštěnou 

minulost, Bůh se postará i o budouc-
nost. Jeremjáš 29,11: „Neboť to, co 
s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je 
výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o 
pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát nadě-
ji do budoucnosti.“ Bůh nám chce dát 

Naděje, která nezklame
Řím. 5,1-11

Nick Lica
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naději do budoucna. O jakou naději se 
jedná? Náš přečtený text odpovídá na 
tuto otázku takto: Římanům 5, 9: „Tím 
spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni 
prolitím jeho krve, budeme skrze něho 
zachráněni od Božího hněvu.“

Naděje těch, kteří věří v Ježíše Krista, 
není nějaký slepý optimismus, není to 
žádná ambice nebo pouhé přání. Bible 
říká, že je to skutečnost, která se zaklá-
dá na Božím slově. Bůh nemůže lhát. 
Jeho slovo trvá na věky. Skrze Krista 
můžeme být zachráněni od Božího 
hněvu. Z takové naděje se člověk může 
radovat. jak říká: Řím. 12,12: „Z nadě-
je se radujte, v soužení buďte trpěliví.“ 
Dobrá zpráva pro nás dnes je, že Bůh 
nám chce dát tuto naději, která nekla-
me. Je to záchrana od našich hříchů a 
jistá budoucnost v nebi. Přísloví 24,14: 
„Právě tak poznávej moudrost pro svou 
duši. Když ji najdeš, máš budoucnost, 
tvá naděje nebude zmařena.“

Jeden z největších strachů, který jsem 
prožil, byl strach z budoucnosti. Bál 
jsem se toho, co má přijít, neměl jsem 
naději a smrt mě strašila. Od chvíle, kdy 
jsem odevzdal svůj život Bohu, jsem 
poznal, že jsem mu odevzdal i svou bu-
doucnost, a proto se o ní nemusím bát. 
Velká Biblická postava - David - tváří tvář 
smrti napsal obdivuhodná slova:

Žalm 31,15: „Já však, Hospodine, dů-
věřuji tobě, pravím: Ty jsi můj Bůh, moje 
budoucnost je ve tvých rukou.“

Dovolte mi otázku, kterou jen tak ne-
uslyšíte? Přemýšlejme o ní! V jakých 
rukách je vaše budoucnost? Necháte 
to napospas náhodě, přání lidí? Lepší 
alternativa je dát svůj život spolu s bu-
doucností do Božích laskavých rukou. 
Tak životně důležité rozhodnutí nemů-
žeme nechat na později, protože neví-
me, zda máme další šanci.

Bible říká: Titovi 2,11-13: „Ukázala se 
Boží milost, která přináší spásu všem li-
dem 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.“

Právě teď je příležitost přijmout dar 
naděje, která neklame. Jestli někdo 
z vás chce přijmout Ježíše Krista a s 
ním dar naděje pro svou minulost a 
budoucnost, chci vám pomoci vyjádřit 
vaše slova k Bohu. Tento dar přijímáme 
skrze víru v Ježíše Krista.

Pokud je to také vaše přání dnes, 
řekněte ve svém nitru tato slova 
Bohu:

Pane Bože, poznal jsem, že bez 
Tebe jsem ztracen.

Děkuji, že jsi prokázal svou lásku 
ke mně tím, že jsi dal Ježíše Krista, 
aby za mě zemřel na kříži.

Věřím, že Ježíš je Boží syn.
Odpusť mi moje hříchy a dej mi 

také naději, která neklame,
Do Tvých rukou kladu svůj život a 

svou budoucnost. Amen.

V snáď najznámejšej kresťanskej 
modlitbe, ktorú nás učí sám Pán 
Ježiš, hovoríme: Príď kráľovstvo 

Tvoje, Buď vôľa Tvoja ako v nebi, 
tak i na zemi... Veľmi dôležitou otáz-
kou však je, čo pre Božie kráľovstvo 
na zemi môžeme urobiť. Ako dosiah-
nuť to, aby sa Božie kráľovstvo roz-
širovalo skrze nás v našom okolí?

Som presvedčený, že kniha Zjavenia 
ukazuje presne na to, za čo sa modlil 
Pán Ježiš – dáva nám možnosť nazrieť 
do nebeskej reality s jediným cieľom, 
aby sme Božie kráľovstvo a Jeho 
vôľu realizovali na zemi.

Ja sa priznám, že chcem byť šťastný. 
Pozrite sa na 3. verš prvej kapitoly Zj: 
Blahoslavený (šťastný) je, kto číta, aj 
tí, čo počúvajú slová (tohto) proroc-
tva a zachovávajú, čo je v ňom napí-
sané. Mne aj vám je tým ponúknuté 
šťastie. Preto poďme čítať a zachovávať 
posolstvo knihy Zjavenia. 

V nebi 
Sústreďme sa na to, ako Ján opisuje, 

čo  zazrel pri úvodnom videní.
Väčšina slov, ktorými je vo v. 12 – 16 

opísaný podobný Synovi človeka, po-
chádza z Dn 7 a 10. Na základe Zj 1, 18 
nám však je pomerne jasné, že tu ide 
o Pána Ježiša, keď tam čítame: Bol 
som mŕtvy a hľa, žijem na veky ve-
kov... Vidíme tu teda osláveného Pána 
Ježiša. Prostredie, v ktorom sa nachá-
dza, je opísané niekoľkými detailmi. 
Prvé, čo Ján videl, bolo sedem zlatých 
svietnikov (v. 12). Sedem svietnikov je 
v Zj1, 20 jasne vysvetlených ako sedem 
cirkví.

Vieme ale, že sedemramenný sviet-
nik – menora – je typickým symbolom 
pre judaizmus. Už menej známe je to, 
že svietnik v stánku a neskôr v chrá-
me pripomínal strom. A nie hocijaký. 
Posledná kniha Biblie sa vracia k prvej. 
Na konci sa dostávame k tomu, aké 
to bolo na začiatku. Oslávený Pán Je-
žiš sa teda prechádza (Eden) pomedzi 
svietniky (cirkvi)..., jeho tvár je ako sln-
ko a v jeho ruke je sedem hviezd (ako-
by plamene svietnikov?), čo je sedem 
anjelov cirkví. 

Na zemi
Podobá sa toto na realitu 

vášho života? V kontraste 
s tým, čo tu Ján vidí, je jeho 
realita opísaná vo verši 9: 
Bol som pre Božie Slovo 
a svedectvo o Ježišovi na 
ostrove Patmos. Podob-
ne ako Daniel, keď videl 
svoje videnia, Ján sa na-
chádza v pomerne ťažkých 
podmienkach, kde sú verní 
svedkovia (či už v SZ alebo 
NZ) prenasledovaní a hrozí 
im likvidácia a smrť. Viacej 

o situácii cirkvi v tomto období sa do-
zvedáme zo siedmich listov Zj 2 - 3. Aký 
je súvis medzi týmito realitami?

Ako v nebi, tak aj na zemi
Ján opisuje hlas, ktorý počul, ako 

hlas poľnice. Dnes by sme asi mali 
povedať, ako hlas sirény. To znamená, 
že niečo vážne sa deje, a aj od nás sa 
vyžaduje nejaká akcia!

Český husitský teológ, profesor Má-
nek, v článku o normatívnom charakte-
re novozákonnej eschatológie hovorí: 

Toto budúce a normatívne je však aj 
prítomnou úlohou. Biblická eschatológia 
nechce predstavovať len útechu o exis-
tencii „onoho sveta“. Rýdza eschatoló-
gia vyžaduje akciu!

Čo môžeme urobiť? K akej akcii nás 
volá pohľad na osláveného Krista? 
K politickej revolúcii či k úteku za múry 
cirkvi? 

Dovoľte ešte jeden citát profesora 
Mánka: 

Ústredné posolstvo novozákonnej 
eschatológie hovorí, že od večnosti nás 
neoddeľuje ani dlhá cesta priestorom 
a časom, ani hmotná stránka nášho ži-
vota, ale náš hriech!

To je zásadný bod! Ak chceme vidieť 
Božie kráľovstvo rásť v nás a v na-
šom okolí, riešením nie je útek za vy-
soké múry cirkvi, ale ani politická revo-
lúcia. Riešením je vysporiadanie sa 
s hriechom! Vtedy sa Božie kráľovstvo 
realizuje!

Pozrime sa, ako sa opísal Ján vo verši 
9: „Ja, Ján, váš brat a spoločník v sú-
žení, kráľovstve a vytrvalosti v Ježišovi, 
bol som pre Božie Slovo a svedectvo 
o Ježišovi na ostrove Patmos.“ Našou 
úlohou je vytrvalosť, trpezlivosť. Ustáť 
napätie medzi súžením a kráľovstvom! 
Zvestovať Božie Slovo a byť svedec-
tvom o Ježišovi (v. 9).

Jedno z gréckych slov, ktoré sa mô-
žeme v tejto chvíli naučiť, je kráľovstvo: 
basilea. Ale musíme sa naučiť aj to, že 
to nie je kráľovstvo v zmysle ohraniče-
ného času a priestoru. Basilea Theou 
(Kráľovstvo Božie) je všade tam, kde 
On kraľuje! Aj uprostred súženia. 

Ďalšiu časť odpovede nachádza-
me v tom, kedy sa udialo toto videnie. 
Vo verši 10 Ján hovorí: V Pánov deň 
– a ekumenický preklad má zaujímavú 
poznámku, že nejde „iba“ o nedeľu.

Žijeme uprostred sveta a v určitom 
zmysle môžeme rozumieť, prečo Ján 

hovorí o súžení a prenasle-
dovaní. Ale aj dnes máme 
možnosť žiť v realite Pánov-
ho dňa. Aj dnes môžeme 
prežívať realitu kráľovstva. 

Všade, kde prekonávame 
hriech, kde žijeme v tieni 
kríža, sa realizuje Jeho krá-
ľovstvo, Jeho vláda. Tam 
sa začína večnosť, tam sa 
eschatológia stáva realitou. 

Na kríži bola inaugurova-
ná, vyhlásená. V živote pod 
krížom, v odpustení a od-
púšťaní je realizovaná!

Benjamín Uhrin

Buď vôľa Tvoja
Zj 1, 9 – 20
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Vždy na prelome rokov je pre 
mnohých z nás prirodzené, 
že hodnotíme to, čo sa udialo 

v predchádzajúcom roku, a robíme 
plány pre nasledujúci rok pre seba, 
svoju rodinu, zbor, cirkev či firmu. 
Opäť stojíme nielen na začiatku 
nového roka, ale aj nového desať-
ročia, keď z letopočtu zmizli dve 
nuly a objavili sa v ňom dve jednotky. 
Ani sme sa nenazdali a desať rokov 
21. storočia sa skončilo. Keď sme 
pred desiatimi rokmi robili plány 
a uvažovali o tom, čo asi bude, ako 
asi svet bude vyzerať v roku 2011, 
tak je možné, že naše predstavy sú 
vo svetle dnešnej reality smiešne. 

V tejto súvislosti ma zaujal výrok 
režiséra Woodyho Alena: „Ak chcete 
rozosmiať Boha, povedzte mu vaše 
plány na najbližšie roky.“ 

Neviem, či sa Boh smeje nad na-
šimi plánmi na najbližší rok, možno 
nad niektorými áno. V Božom Slove 
však čítame, že sa smeje nad plán-
mi a nástrahami bezbožníkov voči 
spravodlivým, lebo vidí, že príde deň, 
keď ich bezbožné úsilie krachne 
(Ž 37, 12 – 13).

Myslím, že v týchto dňoch, keď 
opäť vidíme, aké neisté sú všetky 
ľuďmi vytvorené istoty, keď sa otriasa 
aj „pevná“ mena Euro, keď vidíme, 
aké rôzne plány okolo nás spriadajú 
ľudia, ktorí nechcú rešpektovať Boha, 
čiže „bezbožníci“, ako ich nazýva 
Písmo, keď ťažko môžeme dôvero-
vať sudcom aj politikom, v tejto situá-
cii je dobré mať istotu, že Boh sa nad 
ich plánmi smeje. Neistota panujúca 
okolo nás je pre nás ďalším pripome-
nutím, aby sme svoju dôveru vkladali 
jedine v Boha.

Naše plánovanie môže byť a je vte-
dy zmysluplné, ak je založené na dô-
vere v Pána a na dodržiavaní Jeho 
zákonov. Plánovanie nie je niečo, čo 
by bolo proti Písmu, proti Božej vôli. 
V Božom Slove vidíme, že samotný 
Pán Boh plánoval a plánuje veci a aj 
nám, stvoreným na Jeho obraz, da-
roval túto schopnosť. Boh má plán aj 
pre Tvoj aj môj život, pre život kaž-
dého človeka. On hovorí v známom 
odseku svojho slova v liste proroka 
Jeremiáša: „Ja poznám zámery, ktoré 
mám s vami – znie výrok Hospodina. 
Sú to zámery pokoja a nie nešťastí, 
dám vám budúcnosť a nádej. Keď 
budete ku mne volať, keď prídete 
a budete sa ku mne modliť, vypoču-
jem vás“ (Jer 29, 11 – 12). Boží plán 
pre Tvoj aj môj život, ten konečný 
plán pre každého človeka je jas-

ný. On chce, aby každý človek bol 
spasený, zachránený a získal večný 
život (1Tim 2, 4). Kvôli tomu prišiel 
na svet v podobe Pána Ježiša, kvôli 
tomu obetoval svoj život.

Cesta k tomuto konečnému cie-
ľu, k splneniu tohto Božieho plánu 
však nie je ľahká a Pán Boh nám 
ani nezasľúbil, že by mala byť ľahká 
a jednoduchá. „V pláne“ sú aj rôzne 
utrpenia, bolesti a skúšky, ktoré sme 
prežívali aj v uplynulom roku a bu-
deme určite prežívať aj v tomto a na-
sledujúcich rokoch, kým budeme žiť 
na tejto zemi. Pán Ježiš predpovedal 
viackrát, že rovnako ako Jeho, budú 
prenasledovať aj nás, Jeho učeníkov, 
že budeme trpieť pre Neho. „Sluha 
nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa 
prenasledovali, budú prenasledovať 
aj vás“ (Jn 15,  20). Zasľúbil nám 
však, že uprostred týchto skúšok 
a utrpení bude s nami, že nás neo-
pustí, že bude s nami po všetky dni 
až do konca sveta (Mt 28, 20b) a že 
nás nedovolí skúšať nad to, čo zvlád-
neme a znesieme. Nechcel som za-
mlčať ani túto druhú stránku Božieho 
plánu pre Tvoj aj môj život, aby sme 
sa nevznášali mimo reality v neja-
kých ružových snoch. 

Je dôležité pre nás vedieť, že aj 
utrpenie a neúspech sú súčasťou 
života veriaceho človeka, aby sme 
neboli prekvapení a nežiarlili na tých, 
ktorí sa rozhodli žiť bezbožne, teda 
nie v súlade s Božími zákonmi, s Bo-
žou vôľou, a javí sa nám, že sa im 
darí lepšie ako nám, ktorí sa snaží-
me žiť podľa Božej vôle a podľa Bo-
hom stanovených pravidiel. Žalm 37, 
ale aj ďalšie žalmy a odseky Písma 
nás upozorňujú na základné princí-
py pri našom plánovaní budúcnosti 
a ukazujú, že úspech založený na 
popieraní Boha a Jeho zákonov nie 
je trvalý a neprinesie želaný efekt. 
Dôvera v Boha dáva silu konať dob-
re a žiť v súlade s Božími zákonmi aj 
vtedy, keď nevidno výsledok, keď sa 
zdá, že je to zbytočné (v. 3). Pri plá-
novaní a úvahách nad budúcnosťou 
nemáme zúfať, ale sa radovať v Pá-
novi z toho, že tá najdôležitejšia vec 
tvojho života, tvoja záchrana pre več-
nosť je už uskutočnená (v. 4). Keď 
zveríš svoju cestu Bohu a dôveruješ 
Mu, On zasľubuje, že sa o všetko po-
stará a vykoná v pravý čas (v. 5 – 6). 
Aká malicherná je často naša snaha 
vziať veci do vlastných rúk. Všetko je 
v Božích rukách, On nám dáva všet-
ko potrebné k životu. Bez Jeho vôle 
nespadne ani vlas z tvojej hlavy, pre-

to je najlepším riešením zveriť všetky 
svoje plány do Božích rúk a v utíšení 
očakávať na Neho (v. 7).

Boh sa určite nesmeje z našich 
plánov, ak ich robíme v pokore pred 
Ním, hľadajúc a túžiac plniť Jeho vôľu 
a poslanie, ktoré nám zveril. Smeje 
sa z ľudí, ktorí si pyšne myslia, že sa 
bez Boha zaobídu, že si môžu robiť, 
čo chcú (v. 11 – 12).

Plánujme teda aj udalosti v tomto 
začínajúcom roku podľa Božích prin-
cípov a budú nám patriť aj zasľúbenia 
a požehnanie s nimi spojené. Nech 
sú obe veci – dôvera a spoľahnutie 
sa na Boha a naše plány – v jedno-
te. a nie v protiklade. Prajem vám aj 
sebe, aby náš postoj pri akomkoľvek 
plánovaní aj v tomto roku bol vyjad-
rený slovami z listu apoštola Jakuba: 
„Ak bude Pán chcieť, budeme žiť a vy-
konáme to alebo ono“ (Jk 4, 15).

Smeje sa Boh z našich plánov?
Ján Szőllős
predseda Rady BJB na Slovensku
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Všemi generacemi lidstva se 
táhne silná touha člověka po-
znat svoji budoucnost, využít 

přízeň osudu a prokličkovat mezi 
jejími nástrahami. K tomu jsou lidé 
ochotni použít jakékoliv prostředky, 
i ty zakázané. Přestože Bible jed-
noznačně zakazuje různé praktiky 
věštectví (5 Moj. 18,9-14), setká-
váme se s nimi nejen v pohanství, 
ale i u mnoha tradičních křesťanů. 
Mnozí lidé si z věštectví udělali vý-
nosnou živnost, která kvete 
i v moderním světě.

Křesťan, který je hlouběji zakotven 
v Bibli, se chrání všech praktik věš-
tectví. Ovšem, touha po poznání bu-
doucnosti zůstává i v takovém přípa-
dě. Vždyť v Bibli je plno proroctví o 
budoucnosti lidstva, Izraele, církve. 
Je tam hodně napsáno o tom, co 
se bude dít, ale velmi málo o tom, 
kdy se to stane.  Ale lidé chtějí znát 
harmonogram událostí. Vzpomínám 
si, jak při jednom výkladu knihy Zje-
vení se jeden z posluchačů zeptal 
přednášejícího: „V které polnici se 
teď nacházíme?“ Někteří vykladači 
Bible chtějí ukojit tuto lidskou zvěda-
vost a nabízí sebejistým způsobem 
časové harmonogramy biblických 
proroctví. Má to však jednu zásad-

ní chybu: čím jsou konkrétnější, tím 
více se mýlí.

Apoštol Petr píše o prorocích, kteří 
zkoumali, na který čas a na jaké okol-
nosti ukazuje duch Kristův...“ (1 Pet 
1,11). Jejich zkoumání nepocháze-
lo z pouhé lidské zvědavostí. Velmi 
toužili po Mesiáši a přáli si jeho pří-
chod co nejdříve. Přesto neobdrželi 
konkrétní odpověď. Bylo jim pouze 
řečeno, že oni se toho nedožijí.

Také učedníky pálila otázka, kte-
rou položili Pánu Ježíši: „Pane, už 
v tomto čase chceš obnovit králov-
ství pro Izrael?“ Ale Pán Ježíš jim 
odpověděl: „Není vaše věc znát čas 
a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve 
své moci, ale dostanete sílu Ducha 
svatého, který na vás sestoupí a bu-
dete mi svědky v Jeruzalémě a v ce-
lém Judsku, Samařsku a až na sám 
konec země.“ V této odpovědi Pán 
Ježíš neříká  kdy, ale co Bůh chce 
skrze učedníky dělat. Otázka učed-
níků a následná odpověď ukazuje 
docela typicky na jedno: člověk se 
zajímá o časový harmonogram udá-
lostí, ale Bohu jde o to, abychom 
naplňovali své poslání.

Možná i v našem srdci hlodají růz-
né otázky, týkající se bezprostřední 
i vzdálenější budoucnosti. Zdá se 

nám, že odpovědi na ně by nám 
mohly pomoci v našem rozhodová-
ní. Ale opravdu by nám to pomohlo? 
Mnohem důležitější, než znát svoji 
budoucnost, je naplnění Duchem 
svatým. Bůh neodpovídá na kaž-
dou naši zvídavou otázku, ale nabízí 
nám naplnění Duchem svatým. A to 
je mnohem důležitější!

Velmi se mi líbí slova písně „Můj 
Pán má klíč mých dalších dnů“ (č. 
594). Každý z pěti veršů této písně 
je velmi výmluvný, ale uvedu ales-
poň jeden z nich: „Ač mdlý zrak ne-
zří budoucnost, přec klid mám svůj; 
vždyť cítím ruku vodící a slyším hlas 
mne těšící: „Jen důvěřuj! Jen důvě-
řuj!“

Milan Kern,
předseda Výkonného výboru 

BJB  v ČR

Zhodnotili sme rok, ktorý je za 
nami, a s nádejou a novými oča-
kávaniami pozeráme do ďalšie-

ho roka, ktorý je z Božej milosti pred 
nami. Okolo nás je veľa hluku, rôznych 
hlasov, vyslovených i nevyslovených 
predsavzatí, želaní, rôznych ponúk rie-
šení, ako sa dostať z určitých situácií, 
ako prežiť tento rok lepšie a úspešnej-
šie ako ten minulý. 

Je tu však jeden Hlas, ktorý na nás 
nekričí, nevnucuje sa nám. Počujeme 
Ho, len keď naozaj chceme. Len keď si 
vyberieme práve Jeho spomedzi mno-
hých. Len keď si otvoríme Božie slovo 
a stíšime sa v modlitbe. Je to hlas Boží 
a hovorí nám nádherné veci i také, kto-
ré by sme radšej nepočuli: „Tak Boh 
miloval svet, že dal svojho jednorode-
ného Syna, aby nik nezahynul, ale aby 
večný život mal každý, kto verí v Neho“ 
(J 3, 16), ale tiež „...kto neverí v Neho, 
už je odsúdený...“ (J 3, 17). „Milovať 
budeš svojho blížneho“ (Mt 5, 43), ale 
aj „Milujte svojich nepriateľov, ...mod-
lite sa za tých, ktorí vás prenasledujú“ 
(Mt 5, 44). „Nebuďte ustarostení o svoj 
život...“ (Mt 6, 25). „Jedni neste breme-
ná druhých a tak naplníte Kristov zákon“ 
(Gal 6, 2). 

Koľko lásky a životnej múdrosti je 

v Božom slove. Nielen v niekoľkých 
veršoch, ale v celej Biblii. 

Ušetrili by sme si veľa trápenia a hľa-
dania vlastných riešení, keby sme den-
ne čerpali z tohto nevyčerpateľného 
zdroja. O koľko menej nepokoja a roz-
brojov by bolo v našich spoločenstvách, 
keby sme sa viac pýtali: „Čo hovoríš, 
Pane?“ Ak nechceme len tak premárniť 
čas, ktorý je nám daný, potrebujeme 
Jeho múdrosť (R 11, 33). „Lebo z Neho, 
skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu 
sláva na veky“ (R 11, 36).

Prajem sebe aj vám, aby sme celý 
budúci rok mali citlivé srdce a uši, kto-
ré počujú, čo nám hovorí Pán, a ocho-
tu robiť to, čo počujeme.

Novoročné povzbudenia

Nový rok – pred tebou ležiaca 
neznáma!
Každý tvoj krok je zahalený 
do hustej hmly.
Ale Boh už dávno drží pevne 
v rukách všetko to, čo sa s tebou 
stane dnes či zajtra.

Dvaja operenci sa takto rozprávali:
„Počuj, kamarát, rád by som vedel, 
prečo tu pod nami títo ľudia 
tak nepokojne pobehujú, 
náhlia sa, sú ustaraní?“
Druhý odpovedal:
„Priateľ môj, mne sa zdá, že oni 
nemajú takého starostlivého Otca, 
ako je Ten, 
čo sa stará o nás!

Pohled do budoucnosti

Lida Englerová, Odbor sestier

 Hovorí k nám Pán – počujeme?
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         Aktuány výbor EBWU

EBWU - slovenské učastníčky

Kongres Svetovej Aliancie 
Baptistov (BWA) a týždeň pred 
ním (od 24. – 27. júla 2010) kon-
ferencia vedúcich sestier Odboru 
žien pri BWA sa tento rok  konali 
na Havajských ostrovoch. Keďže 
táto časť sveta je od Európy 
predsa len značne vzdialená, 
stretnutia vedúcich sestier sa 
tentoraz  zúčastnilo len niekoľko 
členiek výboru EBWU (Odbor 
žien baptistiek Európy).

 

Preto sa sestry z výboru 
EBWU rozhodli pozvať vedú-
ce sestry  z Európy 18. – 21. 

novembra 2010 do Budapešti na 
stretnutie, ktoré bolo náhradou za 
stretnutie na Havajských ostro-
voch. 

Z Čiech a zo Slovenska tam boli ses-
try Věra Černíková, Helena Zákoucká, 
Ľudmila Sýkorová, Rút Maďarová 
a Lida Englerová. 

Päťročné obdobie medzi kongres-
mi BWA je vždy v znamení určitého 
duchovného posolstva. Pre roky 
2010 – 2015 je to posolstvo: Načúvaj 
Duchu. Podobne sestry baptistky na 
celom svete sa budú zaoberať té-
mou: Chodenie Duchom podľa Gal 
5, 25. Budeme sa zaoberať ovocím 
Ducha Svätého v našich životoch 
a tým, ako napĺňame príkaz Pána 
Ježiša: „Budete mi svedkami... až do 
poslednej končiny zeme.“

Celé naše stretnutie v Budapešti 
bolo zamerané na túto hlavnú tému: 
Chodenie pod vedením Ducha 
Svätého. Či už to bola služba  ses-
try Anny Horváthovej z Maďarska, 
ktorá hovorila, kto je Duch Svätý 
a ako v nás pôsobí, alebo služba 
Didi Opranovej, ktorá sa zamerala 
na človeka – Kto som?, vždy sme 
sa museli zamýšľať nad svojím živo-
tom a pôsobením Ducha Svätého vo 
mne osobne.

Len krátke myšlienky zo služby  
Didi Opranovej: Každá z nás má 
určitú osobnú históriu, osobnú pa-
mäť, ktoré tvoria našu identitu. René 
Descartes kedysi povedal: „Myslím, 
teda som.“ Dnešný postmoderný člo-
vek už má heslo: „Nakupujem, teda 
som.“ Pavol apoštol ešte pred 2000 
rokmi hovorí Timoteovi: „Pobožnosť 
so spokojnosťou je veľkým ziskom“ 
(1Tim 6, 6). Aby sme však dokázali 
byť takto spokojní, musíme sa vedieť 
spoľahnúť na Božiu starostlivosť.

Sestra Karen Smith z Walesu nám 
v piatok večer slúžila vyučovaním 
na tému: Obecenstvo a bohosluž-
ba a v nedeľu dopoludnia nám slú-
žila slovom a vysluhovaním Večere 
Pánovej. Počuli a zapísali sme si 
mnoho podnetného, chceli by sme 
sa s vami o to postupne podeliť.

Na stretnutí boli sestry z dvadsia-
tich šiestich  krajín a každá krajina sa 
nám predstavila. Pri týchto prezentá-
ciách sme si uvedomili, ako mnoho 
sestry konajú v tomto svete. Sestry 
na Ukrajine pomáhajú rôznym spô-
sobom tým najbiednejším ľuďom a 
chorým deťom. Sestry v Jordánsku 
slúžia rozhlasovým vysielaním arab-
ským ženám v regióne. Pre arabské 
ženy v Iráne, Iraku a ďalších kraji-
nách je to často jediná možnosť, ako 
spoznať Pána Ježiša a ako sa po-
silniť vo viere. V Nórsku pomáhajú 
sestry imigrantom z Barmy, kde sú 
kresťania veľmi prenasledovaní, za-

členiť sa do nórskej spo-
ločnosti a dánske sestry 
slúžia v Afrike. V Dánsku, 
Rumunsku a mnohých 
iných štátoch sa sestry 
snažia pomáhať obetiam 
obchodovania s ľuďmi.

Pri vzájomných rozhovoroch, mod-
litbách, vyučovaní sme si znovu 
a znovu uvedomovali, v akom hrie-
chu leží tento svet, koľko je okolo 
nás biedy – hmotnej i duchovnej. 
V Európe takmer v každom štáte sa 
počet obyvateľov zmenšuje, čo je 
však horšie, ešte rýchlejším tempom 
ubúda kresťanov.

Prežili sme krásne modlitebné 
spoločenstvá, kde sme sa modlili za 
konkrétne potreby našich krajín, na-
šich zborov i našich rodín. Veľmi na-
liehavo sme si uvedomovali, ako veľ-
mi naše okolie potrebuje, aby sme 
každá osobne „chodili v Duchu 
Svätom“, ako ľudia okolo nás po-
trebujú naše jasné svedectvo, naše 
modlitby a našu konkrétnu pomoc.

Na úvodnej bohoslužbe každá 
krajina dostala biblický verš. 

Pre Slovensko sme priniesli slovo: 
„A toto je zvesť, ktorú sme počuli 
od neho a ktorú vám zvestujeme, 
že Boh je svetlo a niet v ňom nija-
kej tmy“ (1J 1, 5).

Sestry z Čiech priniesli zasa na-
sledovné slovo: „Hospodin je svět-
lo mé a  moje spása, koho bych se 
bál?“ (Ž 27, 1).

Kiežby toto Svetlo cez každú jed-
nu z nás ožiarilo celú našu krajinu.        

Ak žijeme Duchom, 
podľa Ducha aj konajme

Lida Englerová
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Jedním z duchovních, kteří se 
věnují službě neslyšícím 
občanům, je David Wagner. 

Od roku 2007 působí dobrovolně 
jako laický kazatel v Brně – 
ve společenství neslyšících při 
Bratrské jednotě baptistů. Působí 
také jako jednatel občanského 
sdružení „Naděje neslyšících“
se sídlem v Kostelci nad Orlicí. 
Abychom Vám přiblížili jeho 
specifickou službu, položili jsme 
Davidovi několik otázek.

Mohl byste se nám představit?
Na svět jsem přišel jako neslyšící 

roku 1971 v Brně. Narodil jsem se 
slyšícím rodičům. Komunikuji hlavně 
v českém znakovém jazyce. Roku 
2004 jsem vstoupil do manželského 
svazku s těžce nedoslýchavou Ja-
nou, která je také věřící. Narodila se 
nám dvě neslyšící děvčata. Nela má 
dnes 3 roky a Laura má 5 měsíců. 
Nyní pracuji jako pedagogický asi-
stent a vychovatel na MŠ a ZŠ pro 
sluchově postižené v Brně.

Jaké školy a kroužky jste na-
vštěvoval?

Chodil jsem do ZŠ pro neslyšící 
a nedoslýchavé (nynější název: pro 
sluchově postižené). Od 13 let jsem 
navštěvoval Divadelní kroužek ne-
slyšících DIKRON. Reprezentoval 
jsem také Pantomimu svazu inva-
lidů P.S.I. Vyučil jsem se zámeční-
kem. Zajímavé je, že jsem nejdříve 
ve 23 letech absolvoval bakalářské 
studium Dramatické výchovy pro 
neslyšící na JAMU a teprve potom 
jsem navštěvoval dálkově Střední 
pedagogickou školu pro sluchově 
postižené v Hradci Králové. Matu-
roval jsem v roce 2002. Nyní by to 
v obráceném pořadí už nebylo mož-
né.

Jak jste se dostal k Bohu?
Již v období puberty jsem věřil, že 

existuje nějaký duch. Roku 1993 na-
vštívili Brno američtí misionáři, kteří 
uměli znakovat. Pozvali nás, nesly-
šící, do církve. Duchovně mě však 

neoslovili. Později kolem roku 2000 
přijela do ČR další skupina americ-
kých misionářů v čele s Vestou Sau-
ter a jejím manželem. Mezi misionáři 
byli i neslyšící. Zvali mě na biblické 
hodiny v Brně. Po několika měsících 
jsem tam přišel. Mezi nimi jsem se 
duchovně probudil: Duch svatý jako 
šíp naplno zasáhl mé srdce. Roku 
2002 jsem se nechal pokřtít. Od té 
doby se aktivně zúčastňuji křes-
ťanských letních táborů neslyšících, 
kde spolu se skupinou dalších učím, 
hraji divadlo… 

Můžete nám říct něco bližšího o 
této organizaci?

V naší organizaci jsme převážně 
neslyšící; je zde i několik slyšících, 
kteří nám pomáhají třeba s tlumo-
čením. V komunikaci mezi sebou 
výhradně preferujeme český zna-
kový jazyk  (případně znakový jazyk 
jiných zemí, pokud jsou přítomni 
cizinci); komunikace je tak plynulá 
a všem jasná. Všichni vyznáváme 
Pána Ježíše jako svého Krále, kte-
rému chceme sloužit. Jednou ročně 
pořádáme letní týdenní tábory pro 
všechny zájemce, neslyšící i slyšící, 
mladé i starší. Pro neslyšící se kona-
jí zhruba jednou za dva až tři měsíce 
víkendová setkání, kde si odpočine-
me od starostí a načerpáme síly ze 
společných debat o Bohu. (Bližší 
informace o organizaci, která tyto 
tábory pořádá, najdete na interneto-
vých stránkách: www.nadejenesly-
sicich.wz.cz). Neslyšící baptisté se 
scházejí na několika místech v Čes-
ké republice (např. v Brně, Valaš-
ském Meziříčí, Praze aj.). Na těchto 

setkáních překládáme jednotlivé 
texty z Bible do znakového jazyka, 
diskutujeme o nich (není to pro nás 
jednoduché, debaty jsou dlouhé), 
modlíme se, řešíme problémy v 
našich životech (bližší informace o 
místech setkávání sdělím – kontakt 
najdete na našich uvedených strán-
kách).

Jakým způsobem komunikují 
neslyšíci s Bohem?

Samozřejmě, že v českém zna-
kovém jazyce! Je to pro nás úplně 
přirozený jazyk (stejně jako pro vás 
čeština; pro většinu neslyšících je 
čeština mateřským jazykem). V čes-
kém znakovém jazyce se můžeme 
volně a bez bariér modlit. Můžeme 
vyjádřit vše, co chceme. Bůh umí 
všechny jazyky na světě, tedy i ty 
znakové.

DAVID WAGNER
– NESLYŠÍCÍ 
LAICKÝ KAZATEL

David Wagner s rodinou

Znak Bůh

Znak Ježíš

Letní tábor...

Svatební 
požehnání....
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„Preto, kráľ Agripa, nebol som 
neposlušný nebeskému 
videniu, ale kázal som najprv tým 
v Damasku, potom v Jeruzaleme 
a v celom Judsku, aj pohanom, 
aby sa kajali, obrátili sa k Bohu, 
a konali skutky hodné pokánia.“ 

(Sk 26, 19 - 20)
 

Apoštol Pavol pred kráľom 
Agripom vydával svedectvo 
o svojom obrátení. Predtým 

kresťanov prenasledoval, ale teraz 
tu stojí sám prenasledovaný. Takisto 
svedčil o Kristových slovách, ktorý-
mi si ho zvolil za služobníka: „aby si 
otvoril ich oči, aby sa obrátili od tmy k 
svetlu a od moci satana k Bohu, aby 
dostali odpustenie hriechov a podiel 
medzi posvätenými vierou, vierou vo 
mňa” (v. 18). Pavol sa obrátil a mal 
sám viesť ľudí k obráteniu „k Bohu”. 
Tak teda zvestoval, „aby činili poká-
nie a obrátili sa k Bohu” (v. 20).  

Čo je to pokánie? V gréčtine je to 
slovo „metanoia”, ktoré vyjadruje 
premenu mysle. Naše skutky vychá-
dzajú z toho, ako myslíme. Boh nás 
premieňa zvnútra. Ľudská predsta-
va o pokání je často niečo ako ná-
prava, polepšenie sa, sebareformá-
cia. Ale pokánie podľa Biblie je čosi 
iné. Od pádu človeka v Edenskej 
záhrade (Gn 3) sme v padlom stave. 
Pavel sám seba zaradil medzi tých, 
čo „sme kedysi aj my všetci obcova-
li v žiadostiach svojho tela robiac to, 
čo sa zachcievalo telu a mysliam, a 
boli sme prírodou deťmi hnevu jako 
aj ostatní” (Ef 2, 3). Ľudská myseľ je 
teda prirodzene odvrátená od Boha 
k veciam, ktoré sú mimo Boha, či 
už sú dobré alebo zlé. Preto potre-
buje človek pokánie, zmenu mysle. 
Potom sa menia jeho skutky aj sprá-
vanie.

V liste Rimanom 14, 23 čítame, že 
„všetko, čo nie je z viery, je hriech”. 
Človek prirodzene miluje svet viac 
ako Boha, a hoci má aj vznešené 
ciele, stále nemusí byť Boh na pr-
vom mieste. Či chce byť „in” alebo 
staromódny, ziskuchtivý alebo cha-
ritatívny, lenivý či disciplinovaný, ani 
jedno z týchto zameraní mysle nie je 
Boh samotný. Nič z toho nie je obrá-
tenie ani dôkaz obrátenia. 

Preto potrebuje človek pokánie 
– obrat, ktorý zasiahne celé jeho 
bytie. Pokánie podľa Písma nie je 
sebapolepšenie, ale obrátenie sa 
k Bohu. My veriaci sa napríklad ne-
vyhýbame veciam, ktoré sú bezbož-
né, pretože sú bezbožné, ale preto, 
lebo nás Duch Svätý v našom duchu 
vedie inak. Sme obrátení k Duchu 
v našom duchu. Dôvod zmeny je 
vnútri, nie vo vonkajších príkazoch 
a zákazoch. Vo svete vidíme, že je 
možné polepšiť sa (napr. prestať piť, 
fajčiť, biť manželku či dokonca pre-
stať nadávať), pretože sme v morál-
ne lepšom prostredí. To však nie je 
pokánie. Aj zdanlivo bezchybný člo-
vek, ktorý nemá rád zlo, môže byť 
v stave odmietania Boha. Hlavným 
problémom nie je to, že hrešíme, 
ale to, že odmietame Boha. Ostatné 
je už len prirodzeným následkom.

V evanjeliu podľa Jána 3, 20 – 21 
sa píše: „Každý totiž, kto zle robí, 
nenávidí svetlo a nejde na svetlo, 
aby jeho skutky nevyšli najavo. Ale 
kto činí pravdu, ide na svetlo, aby 
jeho skutky boli zjavené, pretože sú 
v Bohu konané.” Problémom je ne-
ochota ísť na svetlo, byť vyskúšaný 
Božím meradlom. 

Okrem toho je pokánie dar ako 
vidíme v 2Tim 2, 25: „aby im azda 
Boh dal pokánie poznať pravdu” 
alebo v Sk 5, 31: „aby dal Izraelovi 
pokánie a odpustenie hriechov”. Na 
jednej strane musí človek hľadať 
Boha a byť ochotný ísť na svetlo, na 
druhej strane je to Duch Svätý, kto-
rý osvetľuje vnútro človeka, aby vi-
del svoj skutočný stav pred Bohom. 
Vtedy si uvedomí potrebu obrátiť 
sa. Myslenie sa potom odvracia od 

hriechu, sveta a iných vecí k Bohu. 
Takto aj človek, ktorý nikdy po Bohu 
netúžil a neuvažoval o Ňom, môže 
prijať milosť odpustenia. Už vie, čo 
sa mu odpúšťa. Nie je to len zbožné 
„odpusť, Pane”. 

Prvou vecou, ktorú Pán Ježiš 
kázal, bola: „Čiňte pokánie a ver-
te evanjeliu!” (Mk 1, 15). Uverenie 
bez pokánia nie je autentická viera. 
Je to prázdne náboženstvo. Čo si 
uveril Bohu? Spoznal si subjektív-
ne svoj hriech? Spoznal si, že nie 
je problém, že máš hriechy, ale že 
máš hriech – a to ten, že či si dob-
rák alebo zlomyseľný, morálny ale-
bo skazený, si obrátený preč od 
Boha? Toto subjektívne spoznanie 
je jediným pravým dôvodom uve-
renia! Totiž v momente, keď nám 
Duch osvetľuje, že sme „všetci zhre-
šili a nemáme slávy Božej” (Rim 3, 
23) nám súčasne zjavuje východis-
ko! „Ale ospravedlňovaní sú zadar-
mo z Jeho milosti skrze vykúpenie 
v Kristovi Ježišovi, ktorého Boh dal 
ako prostriedok zmierenia skrze vie-
ru” (Rim 3, 24 – 25). 

Uveriť, že nás Boh ospravedlňuje 
zdarma? Zdarma preto, lebo tvoje 
spasenie stálo Boha Jeho vlastné-
ho Syna. Ďalej zdarma preto, lebo 
v nás nie je žiaden dôvod, pre ktorý 
by sme mali byť spasení na zákla-
de nejakých zásluh. To, že nemáme 
slávu Božiu, znamená, že meradlom 
je sláva Božia, nič iné. Veru nič iné. 
Ani náboženská aktivita, ani ľudská 
dobrota a úmysly. Je to Božia sláva. 
Ako sa v padlom, od Boha odvráte-
nom človeku prejavuje Božia sláva? 
Veruže nijako! 

Potrebujeme pokánie. 
Preto všetko, čo nie je z viery, je 

hriech. Ján Krstiteľ hlásal krst po-
kánia, bol Ježišovým predchod-
com, tým, ktorý mu pripravil cestu. 
Pokánie je teda to, čo pripraví cestu, 
aby do tvojho vnútra prišiel Ježiš 
Kristus. 

Ak nie je skutočné pokánie, Boh 
nemá cestu. 

Načo by aj bolo odpustenie, keď 
nepoznáš vážnosť hriechu?  

Pokánie
Peter Varga
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Tento text nám pomáha porozu-
mieť princípom kresťanského 
života a najmä princípom du-

chovného rastu a učeníctva. 
Hovorí o tom, ako rásť v živote 

viery na podobu Ježiša Krista. Boh 
nás dnes volá zhodnotiť svoj život 
viery – či rastieme v duchovnom 
živote, či sa stávame učeníkmi 
Krista, ktorí rastú na jeho podobu. 
Nemôžeme sa tejto otázke vyhnúť. 
Peter vedel, že ide o otázku „na 
telo“; že pri nej sa veriaci budú cítiť 
nepohodlne. Hovorí však, že kým 
žije, chce ich povzbudzovať, aby sa 
v živote viery posúvali ďalej, 
dopredu, aby rástli, aby  k svojej 
viere pridávali ďalšie a ďalšie kvality 
duchovného života (2P 1, 1 – 13). 

1. Rastieme pravou známosťou.
Dvakrát tu Peter spomína „pra-

vú známosť“. Toto slovo hovorí, že 
existuje známosť, ktorá nie je „pra-
vá“. Nepravá známosť je „statická“, 
ktorá zostáva na prvotnom stupni 
poznania Ježiša Krista ako svojho 
Spasiteľa. Je to poznanie a štádium 
života viery, ktoré Pavol nazýva „det-
stvo“ či nedospelosť (1Kor 13, 11a); 
človek zostáva pasívny, neaktívny 
v službe, bez ovocia (2P 1, 8). Pravá 
známosť je „dynamická“,  vedie 
človeka k hlbšiemu poznaniu Pána 
Ježiša Krista, takže človek rastie 
v Jeho známosti (2P 3, 18); rastie 
v duchovnom živote viery k miere 
dospelosti Kristovej (Ef 4, 13). My 
potrebujeme duchovne rásť v zná-
mosti Pána Ježiša Krista, viac ho 
poznať – kto je a aký je, viac poznať 
jeho charakter, jeho moc (Fil 3, 10). 
Potrebujeme sa posúvať smerom 
k dospelosti Kristovej. V tomto pro-
cese je duchovné či biblické vzde-
lávanie veľmi dôležité. Božie slovo 
skrze pôsobenie Ducha je najmoc-
nejším nástrojom premeny a rastu. 
To znamená, že nemôžeme duchov-
ne rásť bez Biblie, bez študovania 
Biblie, bez vzdelávania sa v biblic-
kých pravdách. Rast sa deje Božím 
slovom. Nebudeme duchovne rásť 
len tým, že prídeme na bohosluž-
by, že budeme odriekať modlitby. 
Peter hovorí, že potrebujeme byť 
takí žiadostiví Božieho slova, ako 
deti mlieka, aby sme ním rástli (1P 2, 
2). V tejto oblasti vnímame negatív-
ny posun v našich zboroch i v celej 
cirkvi. Na koncertoch a festivaloch 
kresťanskej hudby je to nabité ľuď-
mi; tam, kde sa „iba“ študuje Božie 
slovo, kde sa koná biblické vzdelá-
vanie, je často iba zopár ľudí. Ale 

bez biblického vzdelávania duchov-
ne neporastieme.

 
2. Rast znamená zmenu. 
V našom svete sa rast a zmena 

bežne považujú za prirodzenú sú-
časť života. Prirodzene očakávame, 
že keď sa nám narodí dieťa, bude 
aj rásť, že sa bude meniť a neosta-
ne navždy malým bábätkom. Keď 
tento rast u našich detí nevidíme, 
sme znepokojení a hľadáme rieše-
nie, skúmame príčiny. Je zaujíma-
vé, že v duchovnom živote mnohí 
kresťania nepočítajú s duchovným 
rastom; nerastú v po znávaní Pána 
Ježiša Krista, často to ani nepova-
žujú za prirodzenú súčasť ich života 
viery, a keď žijú tak ako veriaci v liste 
Židom, že po rokoch života viery boli 
stále deťmi (Žid 5, 12 –  14), vôbec 
ich to neznepokojuje. Boh nás dnes 
vyzýva, aby sme sa pýtali sami seba: 
rastiem v živote viery? Rastiem v du-
chovnom živote? Rastiem v službe? 
Rastiem v hlbšom pozná vaní Pána 
Ježiša Krista? Do akej miery som 
ako učeník Ježiša Krista otvore-
ný učiť sa od Ježiša, otvorený pre 
nové a hlbšie poznávanie Ježiša 
Krista skrze štúdium Slova? Som 
otvorený pre duchovné a biblické 
vzdelávanie, skrze ktoré objavím 
nové duchovné dimenzie života vie-
ry a prijmem vystrojenie pre službu? 
Čo som ochotný pre svoj duchovný 
rast urobiť? Napríklad: osobne štu-
dovať Písmo, navštevovať zboro-
vé biblické vyučovanie, zapojiť sa 
do nejakého programu biblického 
vzdelávania atď. 

3. Sme zodpovední za svoj du-
chovný rast. 

Tento text hovorí o tom, že ja a ty 
máme zodpovednosť pred Bohom 
za život viery. Boh očakáva, že k 
svojej viere budeme pridávať ďalšie 
duchovné kvality života. Vieru sme 
dostali od Boha ako dar (2P 1, 1). 

Ale potom ako sme ju dostali, 
máme zodpovednosť k viere pridá-
vať ďalšie duchovné kvality života 

viery. Nerobíme to preto, aby sme 
boli spasení, ale preto, že sme spa-
sení. My nemôžeme spasiť samých 
seba. To Boh urobil v obeti Ježiša 
Krista. Milosťou sme spasení – je to 
Božie dielo, dar Božej milosti (Ef 2, 
8). Ale Boh očakáva, že s jeho da-
rom nového života budeme zodpo-
vedne narábať, že vynaložíme úsilie 
a snahu, aby sa Boží život v nás 
vyvíjal, aby sme to povolanie a vy-
volenie Božie upevňovali a aby sme 
v ňom rástli (2P 1, 10). 

O tejto zodpovednosti hovoria aj 
slová apoštola Pavla v 1Kor 3, 10 
– 15. Základ nášho života viery je 
daný, je položený a je ním Ježiš 
Kristus a jeho život v nás. Ale potom 
na ten základ potrebujeme stavať, 
pridávať určité duchovné kamene, 
aby stavba nášho života mohla rásť. 
Ak nevynakladáme úsilie, aby sme 
rástli, ak sa nedbalo staviame k du-
chovnému rastu okrem iného aj skr-
ze biblické vzdelávanie, ak si mys-
líme, že Bohu stačia nejaké lacné 
napodobeniny rastu, nejaké lacné 
povrchné úpravy (drevo, seno, sla-
ma), tak sa raz pred súdnou stolicou 
Kristovou budeme zodpovedať náš-
mu Pánovi a vydávať počet aj z to-
ho, prečo sme duchovne nerástli, 
prečo sme k svojej viere nepridávali 
ďalšie duchovné kvality života, ktoré 
by v konečnom dôsledku prinášali 
slávu nášmu Pánovi.   

Preto Pavol hovorí v 1Tim 4, 15, že 
duchovný rast by mal byť našou naj-
väčšou starosťou, prioritou, mali by 
sme do toho dať celého seba, aby 
náš rast bol zrejmý vo všetkom. 

Pred nami je tak otázka: je môj 
duchovný rast mojou najväčšou sta-
rosťou? Dávam do toho všetko, aby 
bol duchovný rast zrejmý v mojom 
živote? Vidno v mojom živote viery 
takúto túžbu po Božom slove s cie-
ľom duchovného rastu? 

Aké konkrétne kroky robím v tom-
to smere vo vzťahu k rodine, k prá-
ci? Som zapojený do učeníckeho 
programu biblického vzdelávania?

 Nech nám tieto slová 1Tim 4, 15  
zostanú v srdci ako motto a nech sú 
nám povzbudením pre duchovný 
rast – na slávu nášho Pána Ježiša 
Krista.                  

Darko Kraljik

Duchovný rast a biblické vzdelávanie
Text: 2P 1, 2.5 – 9 (5 – 13)
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Pokusme se vcítit do situace, 
ve které se ocitli Izraelité 
u Rákosového moře! 

Co všechno už prožili! Roky 
v egyptském otroctví – pak vyjití 
z Egypta Hospodinovou rukou. 
Budoucnost nejistá – jen oblakový 
a ohnivý sloup poskytují dočasnou 
jistotu. Náhle jsou zasaženi 
velkou úzkostí, když vidí před sebou 
moře a za sebou vojsko zuřících 
Egypťanů. Zoufalství, ale pak 
jedinečná záchrana (2M 14).

To je pozadí převratné změny 
děje: „Tu vzala prorokyně Mirjam, 
sestra Áronova, do ruky bubínek 
a všechny ženy vyšly za ní 
s bubínky v tanečním reji“ 
(2M 15,20).

   Pryč je všechna skleslost a nářek, 
zmizelo ochrnutí smrtelné úzkosti. 
V tanečním rytmu s bubínky v ruce 
následují svou vůdkyni. Tou je Mirjam, 
Boží prorokyně. Když ji Boží slovo na-
zývá prorokyní, znamená to, že byla 
duchovní osobností, která se poddá-
vala Božímu Duchu. Pán Bůh jí dal mi-
lost k tomuto úkolu. Slyší jeho slovo a 
dotazuje se na Boží vůli pro celou po-
spolitost Božího lidu. Boží milost, která 
ji připravila pro tento úkol, už zakusila 
v rodičovském domě, zvláště prostřed-
nictvím své matky, která měla smělou 
víru v Hospodina a nebyla zklamaná. 

Nyní u Rákosového moře zpívá 
Mirjam s nakažlivým nadšením střída-
vě s muži píseň o Hospodinově vítěz-
ství. Krátce a výrazně opakuje slova: 

„Zpívejte Hospodinu, neboť se slavně 
vyvýšil, smetl do moře koně i s jezd-
cem.“ – Takové chvíle zvláštní slavnost-
ní atmosféry nemůžeme připravit sami. 
Avšak Bůh nám je daruje uprostřed 
společenství svého lidu. Div jeho spa-
sení nás naplní nepopsatelnou radostí. 
Cítíme, že atmosféra Boží přítomnosti 
je mezi námi.

Avšak zcela jinou Mirjam vidíme ve 
4M 12 kap. V její duši je náhle temno. 
Podlehla pokušení negativní kritiky. Ta 
směřuje proti bratru Mojžíšovi kvůli 
jeho manželství a jeho plné moci nad 
společenstvím Izraelců, vyplývajícím 
z Božího pověření. Tvořivá kritika je 
nám dovolena, ale kritika Mirjam byla 
kritikou obviňující Mojžíše. 

Nepochybně vznikla z nedobrého 
srovnávání svého vlastního daru s da-
ry svého bratra. Hovoří o něm zle a je 
domýšlivá a pyšná v oceňování sebe 
sama. To Bůh nestrpí. Mirjam onemoc-
ní malomocenstvím.Vždy se proviním, 
když v církvi kritizuji nesprávným způ-
sobem  a  jsem  při  tom domýšlivým. 
Vždy jsem ohrožen, když se srovná-
vám s úkoly a dary svých duchovních 
sourozenců a nepřijímám pokorně a 

vděčně to, co mně Bůh jako milost da-
roval. Mirjam byla uzdravená přímluv-
nou modlitbou svého bratra k Bohu a 
tím, že byla vyloučena na sedm dní 
z tábora a prožívala úplnou osamělost.

Po celou tu dobu Izraelci netáhli 
dál. Jaké významné spojení existuje 
mezi jednotlivcem a církevním spole-
čenstvím. Mirjam si během sedmi dní 
musí uvědomit, že hřích jednotlivce je 
proviněním proti celému společenství 
a je překážkou duchovního pokroku.

Nesetkáme se někdy s tím, že du-
chovní život ve sborovém společenství 
je jakoby přidušen, není vněm zřejmé 
vanutí Božího Ducha, jeho proměňu-
jící moc a vedení, i když různé složky 
sborové práce fungují? Sbor nejde dál 
– nejde vpřed. Není příčinou hřích jed-
notlivce, který brzdí všechen duchovní 
pokrok? Nejsem to já, který přechová-
vá ve svém srdci hořkost, nespokoje-
nost a nelásku vůči svému bratrovi? A 
jak reagujeme? Místo abychom pře-
mýšleli sami o sobě, snažíme se vy-
vinout víc aktivity. Bojíme se být sami 
s myšlenkami, které nás obviňují. Když 
však žijeme v upřímnosti před Bohem 
a jsme neseni přímluvnými prosbami 
bratří a sester, je nám umožněn spo-
lečný pochod vpřed. „ Potom táhl lid 
z Chaserótu… “ (4M 12,16). 

Asi o šest set roků později říká Bůh 
svému lidu skrze Micheáše: „Vždyť 
jsem tě vyvedl z egyptské země, vy-
koupil jsem tě z domu otroctví, poslal 
jsem před tebou Mojžíše, Árona a 
Mirjam…“(Mi 6, 4). 

Zde je potvrzeno, že Mirjam byla 
poslaná Bohem spolu se svými bratry. 
On své povolání, které každému z nás 
dává, nelituje. 

Někdy je zatemníme svým vlastním 
stínem. Zůstáváme však v jeho vedení 
a plánu, až je dosažen jeho cíl s námi 
a jeho lidem. Pak jeho vítězství jasně 
zazáří!

Podle Wort und Werk E.T.

Naša duša je veľmi vzácna. Je to niečo, čo nija-
ký iný tvor na zemi nemá. Iba do človeka Boh 
vdýchol dušu a to ho odlišuje od všetkých živočí-

chov i rastlín. Duša je najskrytejšie a najtajnejšie miesto 
našej bytosti, je to miesto, kde sa naša bytosť stretáva 
s Bohom, preto by sme si ju mali zo všetkých síl chrániť 
a snažiť sa, aby bola čistá. Ak jej však nebudeme dávať 
potrebnú výživu, bude  vyschýnať a scvrkávať sa. „Moja 
duša vyschla, pretože zabudla hľadať po-
krm u teba, Bože,“ napísal veľký mystický 
básnik, Svätý Ján z Kríža. 

V dnešnom postmodernom, uponáhľa-
nom a konzumne orientovanom svete da-
kedy na svoju dušu zabúdame. 

Keď si večer unavení sadáme pred tele-
víznu obrazovku, aby sme si pozreli správy, 
zamyslíme sa občas, ako všetky tie informá-
cie o katastrofách, ľudskom nešťastí, pod-

vodoch a vraždách vplývajú na našu dušu? Neprekáža 
nám, že ju otupujú nekonečné, do omrzenia sa opaku-
júce reklamy, ktoré nám rafinovane nahovárajú, že by 
sme mali byť nespokojní s tým, čo máme a akí sme? 
Vyberáme si dostatočne starostlivo programy, ktoré po-

zeráme, časopisy a knihy, ktoré čítame? 
Keď niekedy prechádzame popri nákupných centrách, 

obrovské parkoviská sú vždy preplnené. Cítim smútok 
a ľútosť, pretože keby ľudia namiesto do obchodov šli 
do prírody, možno by v tichu medzi stromami, na kopci 
či na brehu rieky počuli Boží hlas,  keď sa bude priho-
várať ich duši. 

„Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, 
že príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v 
tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a me-
siac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme 
byť ticho...“ radí Matka Tereza. 

Nájdime si preto každý deň čas na stíše-
nie a dovoľme Bohu, aby sa dotýkal našej 
duše. Božie slovo sa nás pýta: 

„Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý 
svet, ale utrpí škodu na duši?“ (Mt 16, 26).

OBDAŘENÁ 
MILOSTÍ 
– PROVINILÁ 
– UZDRAVENÁ

Co se 
můžeme naučit 
z historie Mirjam 

Jarmila Cihová

Nezanedbávaj svoju dušu
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Text Písma na čítanie:  
M 20, 8 – 11

Na vysokej škole som mal pro-
fesora, ktorý bol veľkým fa-
núšikom „šuflíkovej metódy“ 

a veľmi nás povzbudzoval, aby sme 
túto metódu uplatňovali nielen pri 
semestrálnych prácach, ale aj cel-
kovo v živote. 

Často si spomeniem na neho i na 
jeho „sofistikovanú“ metódu, ktorá 
pozostávala z pravidla: 

Z času na čas odlož do šuflíka 
akúkoľvek svoju činnosť – nechaj 
ju dozrieť, zmeň myšlienky 
a oddychuj.

Toto jednoduché pravidlo sa dá 
(a má!) preniesť aj do duchovnej ob-
lasti. Človek, podobne ako ovocie, 
potrebuje rásť a dozrieť. 

A tak ako dieťa práve vo fázach 
spánku a oddychu rastie a regene-
ruje sa najviac, tak aj my sa jeden 
deň v týždni potrebujeme „vypnúť 
a vložiť do šuflíka Božej prítomnos-
ti“, kde nepočuť hluk sveta, kde nám 
zrak neotupujú blikajúce svetielka a 
„všakovaké pozlátka“, ale kde na-
opak upokojíme svoju myseľ a do-
volíme Bohu, aby nám naostril zrak 
a prečistil optiku, aby sme potom,  
keď opäť z toho šuflíka vyjdeme von, 
videli lepšie a ostrejšie, aby tak kaž-
dé naše počínanie pod slnkom bolo 
napokon v Božej zvrchovanej a več-
nej optike a aby nášmu konaniu do-
minovala súdnosť.

Keď som bol dieťa, dávali sme do-
zrievať banány do tmavého šuflíka, 
ktorý bol na to vyhradený. 

Boh nám vyhradil jeden deň 
v týždni, aby sme sa ponorili do 
Jeho prítomnosti, vnorili do Jeho 
náručia, a tak aby sme dozrievali 
v Kristovu podobu a krásu. 

Podobne ako ostatné prikázania, 
tak aj toto o odpočinutí nie je pre 
Boha či kvôli Nemu, ale je PRE NÁS 
a KVÔLI  NÁM.

Když jsem poprvé stoupala do čtrnáctého patra, ve kterém se kurzy 
Alfy každý středeční večer odehrávaly, byla jsem plná nejistoty, přiro-
zeného strachu z nových lidí, očekávání... Povzbudivý úsměv šatnáře 

mi dodal trochu odvahy, která se ale hned po vstupu do osvětlené místnosti 
plné lidí zcela vytratila. Usedla jsem k prostřenému stolu a opatrně začala 
vnímat atmosféru kolem.

Stále znovu jsem si uvědomovala, že nejsem ve společnosti, kam se lidé 
přišli jen najíst, poslechnout si nějaký výklad a případně se k němu i vyslo-
vit - každý jen sám za sebe, neochotný uvědomit si druhé a otevřít se jim. 
Lidé kolem mě byli naopak velmi přátelští, vytvářeli klidnou atmosféru, cítila 
jsem z nich toleranci a ochotu pomoci, bezprostřednost, která i můj ostych 
zcela odzbrojovala. Nevynechala jsem snad jedinou středu, abych se ne-
šla potěšit do této společnosti, která byla tak odlišná od všech míst, kde 
jsem se dříve pohybovala, a která byla svým způsobem přitažlivá.

Až později jsem zjistila, že to je Bůh, kdo prozařuje obličeje účastníků 
kurzu Alfa, že díky němu se tu každý cítí svobodně a nesvázaně. Díky 
těmto kurzům jsem v Pána Boha uvěřila, jak rozumem a srdcem, tak díky 
zkušenosti, kterou jsem prožila při společném víkendovém výletu, což je 
bezpochyby zcela nejlepší součást kurzu. Na závěr bych chtěla jen na-
psat, že Alfa je velikým přínosem pro ty, kdo hledají a mají srdce i mysl 
otevřené.

Ľuboš Dzuriak

Šuflíková metóda 

Kurzy Alfa mě velice mile 
překvapily. Měla jsem s nimi 
zkušenost již ze zahraničí, 

a to zkušenost dobrou, která mě 
obohatila a rámcově seznámila 
s tím, co to znamená být 
křesťanem prakticky a v této 
moderní době. Nicméně po této 
zkušenosti jsem byla poněkud 
skeptická, může-li Alfa fungovat 
i u nás.

Po celodenní práci nebylo vždy 
jednoduché přijít.

Přes pochybnosti jsem se přihlási-
la na pražský kurz, protože v té době 
jsem byla „na mrtvém bodě“, kdy 
se na mě všechno sypalo a já měla 
pocit, že na mě Bůh zapomněl. Tato 
nelehká životní situace ve mně vy-
volávala spoustu otázek. A tak jsem 
přišla a byla překvapena milou a přá-
telskou atmosférou - nikdo mě do ni-
čeho nenutil a nic mě nezavazovalo. 
Přesto jsem každý týden stála před 
rozhodnutím, zda přijít. Ale mám-li 
být upřímná, asi po třech týdnech 
jsem si středeční večer bez Alfy téměř 
nedovedla představit, i když po celo-
denní práci nebylo vždy jednoduché 
přijít. Ale příležitostná únava přece 
není důvodem proč to vzdávat.

A co mi pražský kurz přinesl?
Začala jsem chápat význam vzta-

hů mezi křesťany pro společnost i 

pro mne osobně, získala nový úhel 
pohledu na Bibli (který mi byl do té 
doby utajen), že ji lze objevovat a 
studovat jako knihu plnou praktic-
kých rad a moudrostí k hodnotnému 
životu. Dále se mi líbilo, že se na Alfě 
setkávají lidé všech věkových kate-
gorií a různých zkušeností, což roz-
šiřuje škálu k debatám po večeři a 
promluvě. Přijde mi zajímavé a vzru-
šující, jak lidé alespoň na chvíli od-
kládají své „hrdé masky“ a upřímně 
se přibližují velkým otázkám, které 
jim klade život. Za zmínku také stojí 
„víkend s Alfou“, který je umístěn při-
bližně do poloviny kurzu. Zde byla 
probírána témata o svatém Duchu 
s příležitostí modlit se i za osobní 
zkušenost naplnění Duchem. Tuto 
zkušenost jsem sama za sebe a 
pro sebe tehdy učinila a musím s 
potěšením říci, že trvá dodnes.

Kurzy Alfa chci doporučit každé-
mu, komu kolem života visí spous-
ta otazníků jako tenkrát mně, nebo 
tomu, kdo má alespoň trochu zví-
davého ducha a touhu prozkoumat 
smysl života. 

DO ČTRNÁCTÉHO PATRA... M. Kozáková

E. Petrušková

Středeční večer 

bez Alfy?
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Aj keď práce na budove 
Baptistického zboru v Belehrade 
ešte nie sú ukončené, prvá 
etapa sa už skončila. V rámci 
nej bola zariadená a sfunkčnená 
hlavná sála zboru, a tak v nedeľu 
19. decembra t. r. zbor môže 
mať konečne bohoslužby za 
normálnych okolností.

Netrpezlivosť zboru v posled-
ných mesiacoch sa zmenila 
na veľkú radosť a vďaku. Zbor 

sa konečne môže venovať bežnému 
zborovému životu a plánovaniu svo-
jich aktivít s väčším uvoľnením ako 
predtým, ale zároveň aj s oveľa väč-
šou zodpovednosťou, aby nové mož-
nosti, ktoré mu Pán zveril, využil na 
Jeho slávu.

Máme radosť z toho, že väčšinu 
prác vykonávali a stále vykonávajú ve-
riaci ľudia, naši bratia majstri z iných 
zborov nášho Zväzu, ale aj pracovné 
skupiny zo zahraničia. Spomeniem 
iba niektorých: na kúrení pracoval 
brat Arpád Kováč zo Starej Moravice 
za pomoci pracovnej skupiny z Maďar- 

ska a Srbska, stolárčinu stolárska 
dielňa Plahćinski zo Šídu, elektrické 
rozvody brat Danko Čanji zo Šídu so 
svojou skupinou, sadrovacie práce 
firma a skupina brata Laca Nováka 
z Báčského Petrovca, slaboprúdové 

rozvody Damir Dudok zo Subotice, 
obklady a dlažbu, ako aj časť sadro-
vacích prác robili dve pracovné sku-
piny zo Švédska; pomohli aj iní bratia 
a sestry z Vrnjačkej Banji, dokonca aj 
veriaci z iných spoločenstiev (nazaré-
ni, apoštolská cirkev atď.).

Pán zoskupil svoje deti na 
tomto jedinečnom diele, dô-
ležitom tak pre lokálny zbor 
v Belehrade, ako aj pre celý náš 
Zväz. Túžime, aby toto dielo 
bolo všetkým na požehnanie a 
úžitok. Práce je ešte veľa, lebo 
druhá etapa prác ešte len príde, 
ale návrat do komfortnejších 
priestorov dáva zboru motivá-
ciu, aby sa videl vo svetle no-
vých okolností a začal s tvorbou 
novej vízie svojej existencie a 

služby pre Pána v Belehrade.
Cirkev tiež očakáva návrat mladého 

manželského páru z biblickej školy, 
ktorý sa čoskoro zapojí do tejto služby 
a vnesie do Božieho diela v Belehrade 
novú sviežosť. 

Letošní podzim prožil baptistický 
sbor ve Vysokém Mýtě jako čas 
sklizně. Po pěti letech, kdy se 

tým služebníků s velkým nasazením 
věnuje mládeži (kromě pravidelných 
pátečních klubových setkání pořádá 
tematicky zaměřené víkendové 
pobyty, anglické kluby, Exit, v létě 
pak english campy nebo sjíždění 
řeky) je vidět první větší ovoce. Sedm 
teenagerů ve věku 15 až 18 let, kteří 
v průběhu roku vydali své životy 
Pánu Ježíši Kristu, se rozhodlo své 
rozhodnutí stvrdit křtem.

Takový nápor jako 7. listopadu mod-
litebna už dlouho nezažila. Stovka lidí 
obsadila všechny židle do poslední. 
Ti, kdo přišli těsně před začátkem, 
museli vzít za vděk sraženými stoly. 
Pro skupinu křtěnců to byl velký den. 
Prožít ho s nimi přišli nejen příslušníci 
jejich rodin, ale také dosud nevěřící 
kamarádi z mládeže. 

Kazatel stojí po pas ve vlažné vodě 
baptisteria a teenageři v bílém rou-
chu jeden po druhém přicházejí. „Vě-
říš v Ježíše Krista jako svého Pána a 
Spasitele?“ zazní otázka. „Ano.“ Křtě-

nec mizí pod hladinou, aby se vzápětí 
vynořil, coby nové stvoření, jak o tom 
píše Bible. 

„Křest je potvrzením víry a každý člo-
věk se musí rozhodnout sám za sebe, 
zda se stane křesťanem,“ řekl kazatel 
Vladimír Zeman. 

On sám ve věřící rodině nevyrůstal a 
pro Krista se rozhodl ve dvaceti letech, 
když před tím vyzkoušel jógu, kung-fu 
a new age. 

Podobnou cestu hledání má za se-
bou i sedmnáctiletá Alena. „Začala 
jsem chodit na mládežnická setkání 
v církvi kvůli přátelství. Brali mě tady 
takovou, jaká skutečně jsem. Do té 
doby jsem vždy měla ve vztazích pro-
blémy, snažila jsem se přizpůsobo-
vat jiným a napodobovat je“, uvedla 
ve svém svědectví středoškolačka. A 
protože jí bylo mezi křesťany dobře, 
začala se zajímat o podstatu jejich víry. 
V křesťanství pak nalezla mnohem víc, 
než jen pouhou filozofii.

Čtyři ze sedmi křtěnců pocházejí 
z věřících rodin, to však nemění nic na 
tom, že museli sami dospět do bodu, 
kdy se rozhodli následovat Krista jako 
jejich rodiče. 

Víru výchovou předat nelze, byť by 
se člověk snažil sebevíc. 

Potvrzuje to sedmnáctiletá Miriam: 
„Já jsem sice vyrůstala ve věřící rodině 
a o Bohu jsem nikdy nepochybovala, 
ale když mi bylo asi patnáct, začala 
jsem si uvědomovat vnitřní prázdnotu. 
Začala jsem hledat smysl a naplnění 
své existence.“ 

Odpovědi na její otázky jí dal Bůh, 
když se rozhodla pozvat ho osobně 
do svého života.

Díky Bohu za každé takové rozhod-
nutí. Díky za sklizeň i za služebníky, 
kteří se nechali poslat, aby sázeli, 
okopávali, zalévali… 

Díky, že jsi to byl Ty, Hospodine, 
kdo dal vrůst. Kéž okoušíme i nadále 
radost z Tvé sklizně. 

Dane Vidović
kazateľ zboruRadosť v Belehrade

Baptistický zbor  v Belehrade sa vrátil do svojich priestorov

Podzimní sklizeň 
ve Vysokém Mýtě: 
sedm pokřtěných teenagerů

Iveta Danko
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Britský  Červený krížnzakázal 
Vianoce vo všetkých 
svojich 430 charitatívnych 

obchodoch vo VeľkejnBritánii. 
Zamestnancom bolo nariadené, 

aby odstránili všetky vianočné 
ozdoby a všetky ďalšie dekorácie 
vyjadrujúce tento kresťanský 
sviatok, pretože by mohli uraziť 
moslimov.

Tento politicko-korektný krok 
spustil lavínu kritiky a uštipačných 
poznámok – od kresťanov i mosli-
mov. 

Christine Banksová, dobrovoľníčka 
v charitatívnom obchode Červeného 
kríža v New Romney v Kente pove-
dala: „Dali sme do výkladu Betlehem 
a dostali sme pokyn, aby sme ho 
odstránili. Dovolili nám doňho dať 
pár vianočných ozdôb, ale to je 
všetko. Keď posielame vianočné po-
hľadnice, text nesmie byť v priamej 
súvislosti s Vianocami. Keď sme sa 
spýtali prečo, povedali nám, že pre-
to, aby sme nerozčúlili moslimov.“
Christine Banksová dodáva: „Boli 
sme poučení, že nesmieme o Via-
nociach nič hovoriť a že nesmie-
me mať vianočný stromček... Nikto 
rozumne uvažujúci nemôže nič na-
mietať proti kresťanom oslavujúcim 
kresťanský sviatok. My však máme 
zakázané prejavovať čokoľvek, čo 
má spojitosť s kresťanstvom. 

„Jeden z najprominentnejších brit-
ských moslimských politikov, labo-

uristický lord Ahmed, vyhlásil: „Je 
hlúpe myslieť si, že by to moslimov 
mohlo uraziť. Islam učí, že by sme 
mali rešpektovať aj iné vyznania. V 
mojich podnikoch oslavujú Vianoce 
všetci zamestnanci, a ja oslavujem s 
nimi. Nie je absolútne žiadny dôvod 
domnievať sa, že Vianoce môžu po-
škodiť neutrálnu povesť Červeného 
kríža – myslím, že to trochu prehnali.“ 
Vlna hnevu, ktorá sa vďaka tomuto 
opatreniu zdvihla, opätovne poškodila 
meno organizácie, ktorá kedysi býva-
la najuznávanejšou charitou v Británii.
Hovorca Červeného kríža vyhlásil: 
„Červený kríž je neutrálna organizá-
cia a nechceme byť spájaní so žiad-
nou politickou stranou alebo kon-
krétnou filozofiou. Nechceme byť 
chápaní ako kresťanská, moslimská 
alebo židovská organizácia, pretože 
by to mohlo obmedziť naše mož-
nosti pomáhať v konfliktných situá-
ciách po celom svete. Ľudia v našich 
obchodoch môžu do výkladov dať 
zimné dekorácie, smernicou však 
je, že [kresťanská] výzdoba predsta-
vujúca Vianoce v nich byť nesmie.“
Dobrovoľníci Červeného kríža sú však 
presvedčení, že zákaz Vianoc je vý-
sledkom snahy o politickú korektnosť 
podobného druhu, ako keď mestskí 
zástupcovia v Birminghame chceli na-
miesto Vianoc oslavovať „Winterval“.
  Rod Thomas, vikár v Plymouthe a 
hovorca reformnej evanjelickej sku-
piny v rámci anglikánskej cirkvi, po-
vedal: „Ľudí, ktorí svoju vieru berú 

vážne, príslušníci iných nábožen-
ských vyznaní rešpektujú. Vedenie 
Červeného kríža by sa malo han-
biť. Celé to ich snaženie povedie len 
k odcudzeniu väčšiny ľudí, ktorí ich 
podporujú.“

Major Charles Heyman, bývalý 
šéfredaktor Jane‘s World Armies, 
vyhlásil: „Vianoce nemôžu Červený 
kríž nijako poškodiť... alebo azda 
Červený polmesiac (moslimská ob-
doba Červeného kríža) nariadi svo-
jim zamestnancom, aby prestali do-
držiavať Ramadán? 

V skutočnosti je úlohou Červeného 
kríža starostlivosť o vojnových za-
jatcov a poskytovanie humanitárnej 
pomoci civilnému obyvateľstvu. 

Tieto aktivity si vyžadujú predo-
všetkým súhlas oboch znesváre-
ných strán v konflikte. Oslava Vianoc 
v obchode v Británii môže ťažko nie-
koho rozčúliť. Moslimovia sú v tých-
to záležitostiach rovnako citliví ako 
kresťania. Červený kríž sa len pre-
hnane snaží o politickú korektnosť.“
Zastrešujúca organizácia britskej po-
bočky Medzinárodného červeného 
kríža mala politicko-korektné pochyb-
nosti aj o svojom vlastnom symbole. 

Tieto snahy o nájdenie vhodnej 
alternatívy namiesto kríža boli pre 
protesty a všeobecný posmech v ti-
chosti zanechané.

Zdroje: http://www.dailymail.co.uk 
a http://news.bbc.co.uk
Preklad : S. Lomjanski

Nemecká kancelárka Angela 
Merkelová vyzvala Nemcov, 
aby sa postavili viac za kres-

ťanské hodnoty a že krajina trpí nie 
pre „príliš veľa islamu“, ale „príliš 
málo kresťanstva“. Na zjazde ne-
meckých kresťanských demokratov 
(CDU), ktorý sa konal v pondelok 
15. novembra, kancelárka uviedla, 
že berie súčasnú diskusiu o islame 
a prisťahovalectve v Nemecku veľ-
mi vážne. Súčasťou tejto diskusie 
bolo aj jej októbrové  vyhlásenie,  
že  multikulturalizmus úplne zlyhal.
Merkelová vyhlásila na výročnej 
konferencii CDU, ktorá sa konala 
v Karlsruhe, že debata o prisťaho-

valectve, „najmä tých moslimskej 
viery“, bola príležitosťou pre vlád-
nucu stranu  postaviť sa sebaisto 
za svoje presvedčenie. „Nemáme 
príliš veľa islamu, máme príliš málo 
kresťanstva. Príliš málo sa diskutu-
je o kresťanskom pohľade na ľud-
stvo,“  povedala za potlesku v sále.
Nemecko potrebuje viac verejnej 
diskusie „o našich hodnotách, kto-
rými sa riadime, a o našej židovsko-
-kresťanskej tradícii. 

Musíme na toto opäť klásť dôraz, a 
potom budeme opäť schopní priniesť 
do našej spoločnosti súdržnosť.“

Odkazy predstaviteľov CDU na kres-
ťanské korene a „kresťanský pohľad 
na ľudstvo“ patrí medzi štandard-
nú súčasť ich prejavov, avšak tieto 
vyjadrenia sa začali častejšie obja-
vovať počas posledných mesiacov, 
keď Nemeckom zmietala búrlivá dis-
kusia o islame a prisťahovalectve.

Preložil a upravil S. Lomjanski
Server Reuters (in.reuters.com)

Britský Červený kríž zakázal Vianoce

Merkelová nalieha 
na Nemcov: 
„Postavte sa 
za kresťanské 
hodnoty!”
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„Období soustředění na sebe je 
na ústupu.“ 

K tomuto závěru přišla BAT na-
dace pro otázky budoucnosti 
na základě svých nových stu-

dií hodnot. Podle toho souhlasí 88% 
občanů Německa s touto výpově-
dí: „Pro egoismus je v naší spo-
lečnosti stále méně místa. Musíme 
držet více spolu.“ Vědecký vedoucí 
nadace, výzkumník budoucnos-
ti Horst W. Opaschovski, předložil 
svou studii 30. září v Hamburku. Dle 
jeho slov roste napříč všemi věko-
vými skupinami, profesními i soci-
álními, přesvědčení, že se musíme 
více spolehnout jeden na druhého. 
V době blahobytu může každý své 
„ego“ plně užívat. Avšak když bla-
hobyt ve větší míře stagnuje nebo 
dokonce klesá, pak lidé chtějí stále 
méně vědět o ego-kultu. Občané si 

přejí opět více lidského tepla. Podle 
studie se  Němci odvrací od nevá-
zanosti a špatného managementu. 
90% Němců chce poctivé obchod-
níky a čestné politiky, kteří dodržují 
své volební sliby. 83% německých 
občanů považuje poctivost za nej-
důležitější výchovný cíl. V r. 1982 
zaujímal tento cíl čtvrté místo, v r. 
1996 třetí místo. V aktuální anketě 
je zařazena spolehlivost a ochota 
k pomoci při výchovných cílích na 
místo druhé a třetí.

Rodina je nejspolehlivějším ži-
votním pojištěním

Podle studie hodnot je pěstování 
zábavy na ústupu. Stálost nahrazu-
je oblíbenost a také skromnost je 
opět žádána. Vysoko v kurzu stojí 
tak jako dříve rodina. 90% tázaných 
říká: „Ať se nám cokoliv přihodí, pro 
mne je a zůstane rodina nejdůleži-

tější v životě.“ Tři čtvrtiny obyvatel 
(74%) odmítají tuto výpověď: „Moje 
osobní zájmy ve volném čase jsou 
pro mne důležitější než manželství a 
založení rodiny.“ Opaschovski: „Ro-
dina zřejmě přežívá všechny krize a 
časové duchovní proudy. Je nejjis-
tějším životním pojištěním. Rodina 
už neplatí jako končící model, pro-
hlašuje studie.

7% aktivních v církvi a ve sboru
Vedle smyslu pro rodinu roste 

také pocit sounáležitosti. Většina 
Němců pomáhá přátelům (55%) a 
příbuzným (52%). Každý třetí občan 
se angažuje v pomoci sousedům. 

17% pracovalo bezplatně ve spol-
cích a 9% v sociální oblasti. V církvi 
a sborech je to 7% pracovníků, ve 
stranách a odborech 2%. 

Studie „Proč egoisté už nemají 
budoucnost“ byla zpracovaná na 
základě odpovědí 2 000 tázaných.

                                  Idea,  př. E.T. 

Období egoizmu je na ústupu

Milí čitatelia, 
dovoľte mi, aby som vám poďa-

koval za vašu priazeň v roku 2010.  
Bol to rok, v ktorom sme prežívali 
dôsledky hospodárskej krízy, krí-
zu nášho redakčného rozpočtu, 
nie všetko sme stihli tak, ako sme 
plánovali, niektoré čísla meškali 
a museli sme riešiť aj mnohé ďal-
šie problémy.  Viete prečo napriek 
týmto ťažkostiam držíte v ruke 
prvé číslo v novom roku? Preto, 
lebo BOH JE MILOSTIVÝ. Znovu 
a znovu prežívame aj v našej re-
dakčnej práci, že Boh je garantom 
našej služby a toho, že Rozsievač 
vám bude naďalej prinášať du-
chovné povzbudenie, informácie 
z diania v našich zboroch a aj in-
formácie z diania vo svete.

Ďakujem preto:
− nášmu Bohu za to, že Jeho milosť 
stále trvá a dáva nám silu a víziu pre 
rok 2011
− vám čitateľom za vernosť, pripo-
mienky a modlitby
− celej redakčnej rade Rozsievača za 
nezištnú a obetavú prácu pri prípra-
ve jednotlivých čísel
− všetkým prispievateľom za obetavú 
spoluprácu
− našim podporovateľom za mimo-
riadne zbierky a dary, ktoré pomohli 
pri vykrývaní našej finančnej straty z 
rokov 2006 a 2007 

Mimoriadne chcem poďakovať 
jednotlivcom, ktorí obetavo prispe-
li nasledujúcimi čiastkami:

Eva C.  287,40 Eur,   Anna S. 200 
Eur, anonym - 830 Eur.

Ďakujeme aj mnohým ďalším, kto-
rých platby sa nám buď nepodarilo 

identifikovať, alebo do konca decem-
bra ešte neprišli.

Zbory na Slovensku v mimoriad-
nych zbierkach prispeli sumou 
1900 Eur. Ďakujeme, že ste prijali za 
svoje byť aj v tejto oblasti nástrojom 
v Božích rukách. Nech vám Boh bo-
hato žehná.

S prianím príjemného a povzbu-
dzujúceho  čítania Rozsievača aj 
v roku 2011

Stanislav Kráľ
   šéfredaktor 

Nový zástupce 
šéfredaktora

Výkonný výbor Bratrské jed-
noty baptistů v České republice 
na svém jednání dne 6. prosince 
2010 projednal otázku zastoupe-
ní české strany v redakční radě 
Rozsévače a rozhodl ustanovit za 
zástupce šéfredaktora časopisu 
Rozsévač  bratra  Bc. Jana Titěru.

Současně vyjadřujeme své oce-

nění a poděkování dosavadnímu 
zástupci šéfredaktora br. Mgr. 
Vlastimilu Pospíšilovi za dlouho-
letou službu v této funkci a za 
ochotu dál pokračovat ve službě 
v redakční radě.

Všem členům redakční rady a dal-
ším spolupracovníkům děkujeme za 
jejich věrnou službu, která duchovně 
obohacuje čtenáře a přispívá k vědo-
mí sounáležitosti slovenských a čes-
kých baptistů. Přejeme vám všem 
hojnost Božího požehnání

za VV BJB v ČR  Milan Kern,  
předseda VV

Nová web stránka
Do konca januára chceme spustiť 

samostatnú web stránku Rozsievača, 
na ktorej okrem elektronickej verzie 
článkov nájdete aj aktuálne termíny 
redakčných uzávierok, redakčných 
rád, informácie o predplatnom a ďal-
šie informácie. 

Nezabudnite preto sledovať 
http://rozsievac.baptist.sk/. 
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Noemi
www.noemka.com

- seznamka pro křesťany
- pobyty pro nezadané

V seznamce 
je přihlášeno 
přes 2000 lidí 
z České republiky a Slovenska.

Pro zaslání bližších informací/přihlášky:
Noemi, 

Na Mušce 1124, 534 01 Holice, ČR
Tel./SMS: +420 777 222877
E-mail: info@noemka.com

Nebojte sa poslať svoj postreh, 
reportáž alebo svedectvo. Radi 
ho uverejníme. Váš príspevok by 

mal spĺňať tieto kritériá:
1. Príspevok musí byť neanonymný. Ak 

autor nechce, aby jeho meno bolo pod 
príspevkom, môžeme ho uverejniť pod 
ním zvolenou značkou.

2. Typ príspevku môže byť z ľubovoľ-
nej oblasti (úvaha, svedectvo, biblický 
výklad, reportáž, správa, prípadne iné).

3. Príspevok nesmie byť konfrontačný 
voči ľuďom, zborom, cirkvám alebo inšti-
túciám, musí byť objektívny. Veríme, že 
hovoriť o problémoch sa dá konštruktív-
ne a nezaujato. Chceme byť priestorom 
pre hľadanie riešení, no nie pre samoú-
čelnú konfrontáciu.

4. Text príspevku by mal byť zaslaný 
v elektronickej forme v českom alebo 
slovenskom jazyku na adresu rozsie-
vač@baptist.sk. 

5. Veľkosť písma by mala byť 12, typ 
písma Times New Roman, v riadkovaní 
1,5.  Na jednu stranu Rozsievača sa voj-
de cca 2,5 strany takto formátovaného 
textu. 

6. Nezabudnite priložiť fotografie, kto-
ré s článkom súvisia.

7. Na požiadanie vám  zašleme téma-
tický plán na celý rok.

V redakcii sa každému príspevku po-
tešíme a budeme mu venovať pozor-
nosť. V prípade, že sa objaví dôvod, pre 
ktorý by sme príspevok nemohli uverej-
niť, oznámime vám to prostredníctvom 
e-mailu.

Vyhradzujeme si právo štylistických 
úprav z titulu pravopisu. Pri obsahových 
výhradách alebo návrhoch vás budeme 
kontaktovať.

Tešíme sa na spoluprácu s vami

Stano Kráľ, šéfredaktor

Ponúkame vám 
spoluprácu

Získajte predplatné časopisu 
Rozsievač za polovičnú cenu. 

Každý, kto si objedná náš 
časopis do 31. 3. 2011 dostane 
50 % zľavu na predplatnom. 

Cena ročného predplatného na 
jedného predplatiteľa v akcii 
je na Slovensku:

jednotlivci 6,75 Eur 
+ poštovné 3,5 Eur = 10,25  Eur 
zbory 6,75 Eur 
+ poštovné 0,6 Eur = 7,17 Eur 

v Česku v akcii na jedného 
predplatiteľa

jednotlivci 170 Kč 
+ poštovné 140 Kč = 210 Kč
zbory 170 Kč 
+ poštovné 18 Kč = 188 Kč

Redakcia

Zľava pre nových predplatiteľov

Predplatné časopisu 
Rozsévač/ Rozsievač 
na rok 2011
Cena Rozsievača pre rok 2011 ostáva vďaka Bohu nezmenená 1,35 EUR. 
Pre odberateľov je výpočet predplatného na jeden kus nasledujúci:
Slovensko 
- jednotlivci................................13,5 EUR + poštovné 3,5 EUR = 17 EUR
v tomto čísle nájdete aj poštovú poukážku, ktorou môžete platbu vykonať
- zbory.....................................13,5 EUR + poštovné 0,6 EUR = 14,1 EUR
Česko
- jednotlivci........................................340 Kč + poštovné 140 Kč = 480 Kč
v tomto čísle nájdete aj poštovú poukážku, ktorou môžete platbu vykonať
- zbory.................................................340 Kč + poštovné 18 Kč = 358 Kč
Ostatné zahraničie 
13,5 EUR + 27 EUR poštovné
Uvedené predplatné si vždy vynásobte počtom odoberaných kusov
                                                                                                          Redakcia 
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Můj dům v Severní Karolině 
stojí na hoře vysoké asi 
1 200 m. A tak můžeme 

často pozorovat mraky, které se 
táhnou pod námi v údolí. Je to 
zvláštní okamžik, když se tam 
rozpoutá bouře. Blesky se křižují 
a hrom burácí, zatímco v naší výši 
svítí slunce a my se radujeme 
z jasné modré oblohy.

Často sedávám na naší terase 
a pozoruji mraky dole v údolí. Jsou 
pro mne obrazem malomyslnosti 
a bolesti, která zakrývá Boží 
sluneční světlo. Možná, že právě 
teď leží takový mrak nad vaším 
životem. Snad jste v nemocnici, 
nebo jste utrpěli bolestnou ztrátu 
a jste bez naděje. 

V r h a t i  s t í n y 
Také Bible používá obraz oblaků jako 

symbol. Na některých místech slou-
ží k popisu temných mocností, které 
zakrývají Boží tvář. Zcela jiný význam 
mají ve 2. Knize Mojžíšově: „Když mlu-
vil Aron k celé pospolitosti Izraelců, 
obrátili se k poušti, a v tom se ukázala 
v oblaku Hospodinova sláva“ (16, 10).

Mraky patří k našemu životu. Bez 
nich by nebyla ochrana před žhavým 
sluncem. Nebyly by také žádné hýřivé 
západy slunce, nebyl by déšť, světlo, 
žádné malebné krajiny. Když stoupá-
me s letadlem do výše, je obloha čas-
to zatažená. Ale jakmile letadlo prorazí 
clonu mraků, ocitneme se ve světě za-
plaveném světlem. Všechno těžké, co 
nás na zemi skličovalo, zmizelo v dáli. 
Kéž bychom mohli vidět mraky naše-
ho života vždy pohledem shora! Shora 
viděno rozprostírá se nad mraky světlo 
naděje. Tento pohled by zmírnil naše 
starosti. Poznali bychom, že mraky, 
které vrhají hluboké stíny, budou vy-
padat zcela jinak, když je pozorujeme 
z Boží perspektivy.

N á d h e r n é  n e b e 
Které mraky vám brání v pohledu na 

Boží krásu?
Když myslím na mrak  u t r p e n í, 

vzpomínám na dopis jedné ženy. Le-
žela v nemocnici s těžkým onemoc-
něním rakovinou. Napsala, že neprosí 
za to, aby ji Bůh vysvobodil od utrpení, 
nebo aby ji uzdravil, ale za to, aby Boží 
milost ji stále nesla v tomto utrpení.

Bolest patří k našemu životu. Bible 
nás seznamuje s Jobem, mužem, kte-
rý musel nesmírně mnoho unést. Pře-
ce zůstal pevný ve víře. Náš celý život 
je tvárněn bolestí, bídou, ztrátou a je 
ukončen největším nepřítelem – smrtí.

Té ženě v nemocnici bych byl rád 
řekl: „Hleďte vzhůru k nebi. Potom po-
znáte, že všechno, co nyní proděláváte, 

ztrácí význam, když je srovnáte s nád-
herou, kterou Bůh pro vás na věčnosti 
připravil.“

Proč zahradník prořezává keře růží 
a odstraňuje přitom někdy dokonce 
kvetoucí větve? Boží ruka nikdy nedě-
lá chyby. Vše, co dělá, má nám slou-
žit k dobrému. O tom byl také apoštol 
Pavel přesvědčen. A proto mohl zpívat 
ve vězení: „Ale on mi řekl: „Stačí, když 
máš mou milost; vždyť v slabosti se 
projeví má síla.“ A tak se budu raději 
chlubit slabostmi, aby na mně spoči-
nula moc Kristova“. (2. K 12, 9).

Důvěřujte Ježíši, má všechno pod 
kontrolou. Ať to kolem vás jakkoli zuří 
a víří – On je s vámi v každém tmavém 
mraku, který leží nad vámi. On, velký 
zahradník, čistí váš život, abyste moh-
li přinášet více ovoce a oslavit Ježíše 
v tomto i příštím světě.

Z a m l ž e n ý  ž i v o t
Jiný mrak, který zakrývá slunce, je 

mrak  m a l o m y s l n o s t i . Mno-
ho významných osobností, o kterých 
čteme v Bibli, propadli jednou sklíče-
nosti: Mojžíš v sinajské poušti, Eliáš, 
když slyšel, že královna Jezábel ho 
chce usmrtit; a král David, když jeho 
syn Absolon povstal proti němu. Jak 
snadno podlehneme sklíčenosti, když 
nedostaneme to, co bychom chtěli, a 
věci nejdou tak, jak bychom si přá-
li. Izraelité si mysleli, že přejdou bez 
velkých problémů do zaslíbené země 
– do Kanánu.

Říkali si: „Jsme přece Boží děti!“ Ale 
Boží plán vypadal zcela jinak. Často to 
tak bývá. Rozhodující je, že musíme 
být připraveni se cele Bohu svěřit, ať 
cokoliv na nás přijde. Často musíme 
takřka „krvácet“, dříve než poznáme, 
že Bůh nám chce žehnat.

Malomyslnost je opakem víry. Satan 
pracuje zacíleně k tomu, aby zamlžil 
Boží jednání v našem životě. Malomysl-
nost nás činí slepými vůči Boží milosti 
a způsobuje, že vidíme vše černě. Exis-
tuje jedna cesta k osvobození od toho-
to těžkého mraku: Spolehnete-li se na 
svou vlastní sílu, nedokážete přemoci 
svou sklíčenost. Avšak Bible říká: „Na-
ději slož v Hospodina!“ (Ž 27, 14).

Nesetkal jsem se nikdy s člověkem, 
který by měl silnou víru, denně trávil 
čas na modlitbě, četl Boží slovo a byl 
dlouho malomyslný.

D e n n í  č t e n í  B i b l e
Kromě toho existuje mrak  z k l a -

m á n í . Nedávno jsem dostal dopis od 
devatenáctileté dívky, jejíž  snoubenec 
zrušil zasnoubení. Byla zoufalá. Život 
pozbyl pro ni cenu. Odpověděl jsem 
jí a napsal, že není vždy jednoduché 
poznat Boží plán v našem životě. Vy-
tváříme si mnoho falešných nadějí 

a snů. Když však chce Boží plán ve 
svém životě naplnit a Boha milovat, 
může si být jistá tím, že vše se obrátí 
k dobrému.  

Kdo jsme my, že si myslíme, že 
bychom mohli říci větru, jak má v bu-
doucnosti vanout? Anebo že bychom 
mohli velkému Kapitánovi života dávat 
pokyny, jak má manévrovat lodí bouře-
mi života? Vždy znovu budou táhnout 
mraky nad námi. Nad tím však pro 
Boží milost nemusíme zoufat. Mraky 
nad našimi hlavami jsou nutné, aby 
nás ochránily před intenzivními paprs-
ky slunce. Zároveň nám zjevují velikost 
Boha, který k nám z výše mluví. A jako 
Izrael, také my jsme na cestě do zaslí-
bené země. A tak jako národ putoval 
pouští, máme i my Boží slib: „Hospo-
din šel před námi ve dne v sloupu ob-
lakovém…“ (2 M 13, 21).

O nanebevstoupení Ježíšově čteme: 
„Po těch slovech byl před jejich zraky 
vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel“ (Sk 
1, 9). Už jej neviděli. Jste-li sklíčeni, roz-
hodně vám pomůže ujasnit si, že Ježíš 
opět přijde. Tato skutečnost je nejpodi-
vuhodnější a nejvíce vzrušující zprávou 
pro svět.

Hledíme-li na to, kolik pesimismu 
a negativního myšlení nás obklopuje, 
objevíme, že Bible je jedinou knihou 
na světě, která nám jasně předpovídá 
budoucnost. Bible je aktuálnější než 
zítřejší noviny. Říká, že když Ježíš při-
jde znovu, všechno ukončí. Potěšuje 
nás slovy: „Vaše srdce ať se nechvěje 
úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 
V domě mého Otce je mnoho příbytků; 
kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám 
to. Jdu, abych vám připravil místo. 

A odejdu-li, abych vám připravil místo, 
opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste 
i vy byli, kde jsem já“ (J 14, 1-3).

Je-li váš život temný a plný depre-
sí, důvěřujte Ježíši. 

On může odstranit černé mraky 
z vašeho srdce. 

On říká: „Já jsem světlo světa; kdo 
mě následuje, nebude chodit ve tmě, 
ale bude mít světlo života“ (J 8, 12). 
Ať je zrovna vaše situace jakkoli těž-
ká, Ježíš Kristus může váš život roz-
jasnit. Pozvěte jej k tomu touto mod-
litbou: „Pane Ježíši, chci tě přijmout 
do svého života. Prosím tě o radost, 
pokoj a odpuštění. Od této chvíle ti 
chci sloužit a jen tebe následovat. 
Amen.“

Entscheidung 2010, Př. E. T.

Drama na nebi
Billy Graham



19

st
re

tn
u

tie

Ak ste v nedeľu 31. októbra 
2010 boli v Bratislave, mohli 
ste sa na „poetickom soirée“ 

v modlitebni BJB na Palisádach 
stretnúť a bližšie zoznámiť 
s Maruškou Kožlejovou, autorkou 
viacerých básnických zbierok 
a knihy Ako chytať v žite.

V dnešnej dobe si mnohí myslia, že 
poézia či umenie sú na pokraji záujmu 
mladých ľudí a nemajú im čo povedať, 
no nie je to pravda. 

Z poetického soirée Marušky Kož-
lejovej a jej priateľov sme odchádzali 
inšpirovaní, povzbudení a dá sa po-
vedať, že aj „krajší“. Duchovne krajší. 
Lebo poézia, piesne, rozprávky a úryv-
ky z knižky Ako chytať v živote nás 
všetkých oslovili a dotkli sa nás. Práve 
to sa s ľuďmi deje, keď je obdarovanie 
a talent využité na slávu Boha a službu 
ľuďom. 

A to je presne to, čo Maruška Kožle-
jová a jej priatelia robia. 

Maruška študovala na Filozofickej 
fakulte v Prešove estetiku a slovenský 
jazyk s literatúrou. 

Napísala dve zbierky poézie – An-
tikvariát duší (2001) a Ešte trochu dažďa 
(2006). Jej najznámejším dielom je kni-
ha inšpirovaná životom Ako chytať v žite 
–  ak ste ju ešte nečítali, určite vám ju 
vrelo odporúčam.

Táto skvelá knižka je určená predo-
všetkým pre mladých a pre tých, čo 
svoj život zasvätili práci s mladými 
–  ale nielen pre nich.  Pre mňa a pre 
každého z vás sa môže stať inšpirá-
ciou k tomu, aby sme svoje srdce otvo-
rili nezištnej láske  a pozreli sa okolo 
seba, po svojom kúsku žitného poľa. 

„Koľko ľudí sa tam túla bez toho, aby 
poznali cestu, aby poznali pravdu?“

A ak ste na soireé nemohli prísť, 
môžete si vypočuť nahrávku na http://
www.bjbpalisady.sk/index.php?id=11.

Nikdy som nevynikala vo fyzike, 
to vám moji učitelia s čistým 
svedomím dosvedčia, ale jeden 

zákon som si zapamätala. Zákon akcie 
a reakcie. Ak sa niečo udeje, vždy to 
má spätnú väzbu. Nielen vo fyzike, ale 
aj v ľudových múdrostiach to vidíme, a 
to dokonca nie v jednom – čo seješ, to 
budeš aj žať; kto seje vietor, zožne búr-
ku… Áno, funguje to presne takto. Čo 
do hory voláš, to sa z nej ozýva. 

Keď som bola mladšia, o dosť mlad-
šia, chcela som všetko zadarmo –  
úsmevy, aj keď som sa ja sama mračila, 
milé slová, aj keď som urazene mlčala, 
otvorené dlane, aj keď tie moje boli za-
ťaté v päste. Tvrdo som sa musela nau-
čiť, že takto to nefunguje. 

Nič z toho, čo človek dá z úprimnosti 
srdca, nezostane zabudnuté. Vráti sa 
to späť ako bumerang a niekde sa to 
ukáže. Každá modlitba, požehnanie, 
nezištná pomoc. Ak si ľudia pamätajú 
pomocnú ruku, tak čo potom Pán Boh? 
Samozrejme, toto nie je hlavným motí-
vom našej snahy. Tým vždy ostane, má 
ostať a musí ostať priezračná láska!

Spočiatku som si tento bumerango-
vý efekt neuvedomovala, pretože vždy 
prišiel až po čase, ale prišiel, a mne sa 
postupne otvárali oči. Keď rozdávaš 
lásku, dostaneš naspäť lásku – desiat-
ky objatí alebo aj obrovský plagát „We

  Maruška“ na krste tvojej prvej knihy, 
plyšových medvedíkov kúpených za 
posledné haliere, keď máš narodeniny. 
Keď rozdávaš povzbudenie, dostaneš 
naspäť povzbudenie. Keď rozdávaš 
čas, dostaneš naspäť čas – nespočet-
né návštevy v nemocnici, keď si zlomíš 
ruku, pomocníkov nadšených pri upra-
tovaní dreva, či utieraní prachu. 

No a čo sa týka peňazí, tie sa netreba 
báť rozdávať, je to väčšinou tá najlep-
šia možná investícia. Dostaneš ich na-
späť tými najzázračnejšími spôsobmi, 
takmer zákonite vtedy, keď budeš „na 
suchu“. Pán Boh vidí každú ko-
runu, každý halier podarovaný 
z úprimného srdca. A v našich 
zemepisných šírkach a v na-

šom veku naozaj nejde o ťažké prachy, 
ale iba o tie korunky. 

Keď som študovala, nikdy som nema-
la veľa peňazí, ale moje vreckové, moje 
zarobené peniaze, boli vždy peniaze na 
službu. Deliac ich medzi desiatich ďal-
ších ľudí nie preto, lebo by som bola 
taký dobrý človek, ale jednoducho pre-
tože Boh má zámer, vie, čo robí, a dáva-
lo to tak najlepší zmysel. Inak to nešlo.  

A v konečnom dôsledku, takmer zá-
konite som mohla zažívať jav nazýva-
ný aj finančný bumerangový efekt. No 
dobre, možno nič také nejestvuje a ja 
som si to vymyslela, ale počúvajte:

Vždy pred letom som odkladala pe-
niaze pre ľudí na výlety, aby financie ne-
boli dôvodom alebo brzdou rastu. Ako-
si som si to však zle rozpočítala a o pár 
mesiacov neskôr moje konto kleslo na 
bolestný bod nula ako neraz pred tým, 
ale to by nebolo to najhoršie. Horšie 
to bolo s mojím kreditom. Míňala som 
strašné peniaze na telefón, ale počas 
týždňa to bol pre mňa jediný spôsob, 
ako byť v kontakte s ľuďmi, o ktorých 
som sa starala, keď som bola v škole 
a oni doma v Kukovej. Aj to dosť stálo, 
ale malo to veľký zmysel. No a ja som 
teda kredit nemala. Keď sme sa roz-
chádzali po skupinke domov, Dušan 
ma poprosil, či mu môžem prezvoniť, 
keď sa bude môcť zastaviť. Ani na to 
prezvonenie som nemala, ospravedlni-
la som sa a stavili sme to na telepatiu. 
Prišla som domov a o dve hodiny mi za-
pípala SMS na telefóne... váš kredit bol 
zvýšený o päťdesiat korún... o dvadsať 
minút opäť... váš kredit bol zvýšený 
o tridsať korún... o hodinu... váš kredit 
bol zvýšený o stopätnásť korún! Teda 
to ma už naozaj prekvapilo a snažila 
som sa zistiť, čo sa deje a kto v tom má 
prsty. Keď v tom ďalšia správa... váš 
kredit bol zvýšený o sto korún... 

Nakoniec som odhalila zopár decák 
zo svojej skupinky, ale posledná stovka 
zostala do dnešného dňa záhadou.

Možno to bol nejaký anjel s bume-
rangom v ruke... 

Poetické soireé 
s Maruškou 
Kožlejovou 
Marína Cihová

BUMERANG

Maruška Kožlejová
O veľkých rečiach
NAVŽDY Ťa budem ľúbiť.
NIČ mi v tom nezabráni.
KAŽDÝ to bude môcť vidieť.
VŠADE ponesiem Tvoju zvesť.
NIKTO ma neodradí.
NIKDE Ťa nezapriem.
NIKDY sa neskryjem.
VŠETKO bude o Tebe.

Viem.

Mal si menej Veľkých slov,
viac si umýval nohy.

Idem.

Zo zbierky: Ešte trochu dažďa



Za fotografie
publikované v tomto čísle pekne ďakujeme. 

Ich autormi sú: R. Bohuslav,
J. Hrivnáková, Ľ. Kešjar, V. Malý, A.Vrana, 

www.christianphotos.net,

Dávno viem,
že moje city sú ako divoká 
rieka,
čo dolu prúdom si šialene 
steká,
a i keby som im chcel 
prekážku postaviť,
veru ani to by ich nedokázalo zastaviť.

Však to všetko priamo zo srdca pramení
a na tom veru nikto už nič nezmení,
iba žeby veľmi veľké sucho odrazu 
nastalo,
ale čo by už potom v srdci a vôkol neho 
ostalo?

Bez lásky – len púšť.

Stanislav Baláž

Dávno viem,

Bez lásky – len púšť
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Belší ako sneh
Príbeh na pokračovanie
(Podľa materiálov Detskej misie upravila 
Miriam Kešjarová)

SMS 
pro Tebe
a Tvou 
modlitbu 
v tomto 
měsíci

„Lebo ja poznám 
úmysly, ktoré mám 
s vami - znie výrok 
Hospodinov 
- úmysly smerujúce 
k blahu, 
a nie k nešťastiu: 
dať vám budúcnosť 
a nádej.“ 

Jeremiáš 29, 11

V nádhernej krajine Švajčiarsko sú 
vrchy strmé a v zime takmer vždy 
pokryté snehom. V jedno chlad-

né, zasnežené ráno dievčatko menom 
Annetta lenivo vystrčilo ruky spod pri-
krývky a zívlo si. Pod páperovou peri-
nou bolo príjemne teplučko. Annetta 
sa otočila a chcela si ešte pospať. Od-
razu však vyskočila z postele, lebo si 
spomenula, že je Štedrý deň! Nesmie 
sa oneskoriť s raňajkami. Jej otec príde 
zo stodoly vymrznutý a hladný a sta-
rá mama čaká na svoju rannú kávu. 
Annette chvíľu trvalo, kým si upravila 
neposlušné kučery. Prehodila si cez 
plecia šál, otočila sa a pozrela sa na 
svojho päťročného bračeka, ktorý mal 
ešte spať vo svojej posteli. Ale Daniho 
posteľ bola prázdna. Malý, hnedý, me-
dovníkový macko bol stále tam, kam 
ho Annetta včera večer položila. Vyze-
ral chladne a osamelo. Dani sa musel 
veľmi ponáhľať, keď zabudol na macíka, 
z ktorého má každé švajčiarske dieťa 
radosť, keď ho nájde pod stromčekom. 
Annetta si poriadne pritiahla šál a dlhý-
mi skokmi zbehla dole po schodoch 
do vyhriatej kuchyne. 

Tam uvidela Daniho, ako kľačí na 
zemi. Vedľa neho čupel aj otec – jeho 
dlhé nohy vyzerali smiešne vedľa Dani-
ho krátkych. 

Zohýnal sa nad niečím, čo bolo str-

čené v Daniho červe-
nej pančuche. Annetta 

podišla bližšie a zbada-
la maličké biele mačiat-

ko, zavinuté v králičej srsti, 
ktorou bola pančucha pod-

šitá. Otec kŕmil mačiatko ča-
jovou lyžičkou teplým mlieč-

kom. „Pozri Annetta,” zašep-
kal Dani. „Mikuláš mi priniesol darček. 
Ty si vravela, že on nosí darčeky iba 
bohatým deťom. Otec tiež povedal, že 
sa mu nebude chcieť prísť až k našej 
chalupe vysoko v horách. Ale ja som si 
aj tak vyložil pančuchu pred dvere, pre 
každý prípad. A pozri, priniesol mi ten 
najkrajší darček, aký som kedy dostal.” 
Mačiatko zamraučalo a ďalej sa vyhrie-
valo pri ohni z teplého kozuba. Dani aj 
otec mačiatko pozorne sledovali. „Bu-
dem ho volať Klaus,” vyhlásil Dani.

Annetta si sadla do hojdacieho 
kresla starej mamy a ticho hľadela do 
prázdna. Vedela, že musí pri-
chystať raňajky ešte skôr, 
ako stará mama dokrivká 
so svojimi boľavými no-
hami do kuchyne.  Ale  
napriek tomu sedela 
v kresle ako prikova-
ná. Annettine myš-
lienky sa vrátili späť 
až k Štedrému dňu 
spred piatich rokov. 
Pamätala si, ako si 
len sedemročné dieťa 
môže pamätať – išla do 
kostola spolu so ženou 
od susedov a s jej synom 
Lucienom. Lucien bol rovnako 
starý ako ona. Spomínala si, ako nad-

šene prišla do kostola a ako objímala 
svojho malého, hnedého medovníko-
vého macíka.

Lucien svojho medvedíka pažravo 
zjedol a potom Annettu žiadal, aby mu 
dala kúsok zo svojho. 

No Annetta mu nedala ani 
omrvinku. „Ja ho nikdy 

nezjem. Nikdy! Nikdy! 
Nikdy!” A schovala 

si ho do teplého 



kabáta. Nemala rada tohto pahltného, nepríjemného, tma-
vovlasého chlapca.

Hľadiac na otca a Daniho, ako sa starajú o mačiatko, spo-
menula si, že sa vtedy vrátila domov plná nadšenia z Via-
noc. No keď zbadala otcovu tvár, vedela, že niečo nie je 
v poriadku. „Mame sa pohoršilo?” spýtala sa. „Áno, Annetta, 
tvoja mama je veľmi chorá. Pýtala sa na teba.”  So strachom 
bežala do matkinej izby. „Annetta, mám pre teba darček,” 
zašepkala mama. „Áno, mami,” odvetila Annetta, pretože 
bola zvyknutá, že vždy na Vianoce dostávala darčeky. 

No nebola pripravená na malý batôžtek, ktorý jej matki-
na opatrovateľka vložila do rúk. „Je tvoj, Annetta,” poveda-
la mama. „Vychovaj ho, je tvoj. Dobre sa o neho postaraj, 
drahá. Je to tvoj malý braček a volá sa Daniel.” Annetta v 
tej chvíli ešte všetko nechápala. Až neskôr počas Vianoc 
pochopila matkine slová. 

Jedného rána prišiel k nej otec: „Annetta, tvoja matka 
odišla, aby ďalej oslavovala Vianoce v nebi. Ona vedela, 
že odchádza, preto dala Daniela práve tebe. Myslíš, že sa 
dokážeš o neho postarať ako mama?” Dnes, o päť rokov 
neskôr, Annetta pozorovala svojho malého, veselého brata 
s kučeravými vlasmi a veľkými modrými očami. 

Sledovala, ako nežne opatruje svoje mačiatko, a pomysle-
la si: „Naša mama by bola šťastná. Dani je dobrý chlapček.”

V tom okamihu začula, ako jej stará mama prichádza ťaž-
kými krokmi po dlhej chodbe do kuchyne. Stará mama sa 
k nim nasťahovala, keď zomrela ich matka. Aj keď trpela reu-
mou, bola veľkou pomocou celej rodine. 

Annetta rýchlo vstala, aby otvorila dvere. „Nenadávaj mi 
stará mama,” vyhŕkla zo seba Annetta, „hneď bude tvoja 
káva hotová.” „Nadávať? Kto povedal, že budem nadávať? 
Na Vianoce sa nenadáva. Ale čo to tu máme, Dani, hm?” 
vyzvedala stará mama. Dani hneď začal vysvetľovať, ako 
dostal vianočný darček od Mikuláša. „Muselo tam byť veľmi 
dlho. Otec povedal, že takmer zamrzlo. Ale teraz je v bez-
pečí, stará mama. Vidíš, ako si olizuje kožúšok, aby bolo 
pekné, čistučké na Vianoce... Stará mama, keď raz mačiat-
ko zomrie, pôjde do neba, za našou mamičkou?” opýtal sa 
zrazu Dani. „Ale Dani,” napomenula ho Annetta, „čo je to 
za otázku!”

Stará mama nič nevravela, ale keď bolo po raňajkách 
a riady boli pekne poukladané v kredenci, celá rodina sa 
zišla, aby im otec prečítal z veľkej rodinnej Biblie. 

„Prosím, ocko, prečítaj o nebi,” prosil Dani. „Chcem ve-
dieť, aké to tam je.” Všetci si posadali a začali sa rozprávať. 
„V nebi bude veľa nádherných vecí,” povedala stará mama. 
„Ale niektoré veci v nebi nikdy nebudú. Jednou z tých vecí 
je hriech. V nebi nebude žiadny hriech, a nebude tam ani 
žiadny človek, ktorý nosí hriech v srdci.” Celý deň Annetta 
premýšľala o slovách starej mamy. Tiež premýšľala o tom, 
ako veľmi nenávidí Luciena. Vedela, že je to hriech. „Ale 
ja nedokážem mať rada toho sebeckého a zlého chalana,” 
vravela si. A hriech zostával naďalej v jej srdci.

Ahoj, holky a kluci!

Doufáme, že jste do 
nového roku vstoupili 
s chutí a optimismem. 
V naší nové rubrice 
nahlédneme do tajů 
kouzel, čar a magie. 
Dnes prozkoumáme 
čarodějnice.

Kdo jsou čarodějnice?
Vyjděme ze 

samotných slov, 
ze kterých jsou 
“čarodějnice” vytvořené. 
“Čaro” nebo “čáry” jsou 
nadpřirozené věci, 
které se v běžném 
životě nevyskytují. 
Třeba létaní na koštěti, 
proměna lidí ve zvířata 
či vykouzlení pokladu, 
peněz a jídla.

Druhá část slova 
“dějnice” vyjadřuje 
skutečnost, že se jedná 
o osobu, která čáry 
“děje”, tedy prakticky 
uskutečňuje.

Pohádkové bytosti?!
Kdepak! Čarodějnice 

a čarodějové se 
zabydleli v mnohých 
domácnostech. 
Nevěříte? Tak dávejte 
pozor a přemýšlejte, 
jestli náhodou nebydlí 
u vás...

Kámošky z časopisu
Čarodějnice se 

zabydlely v šuplících 
malých děvčátek. Jsou 
módním trendem 
a vzorem. Je jich pět 
a jmenují se:

W – WILL
I   – IRMA
T  – TARANEE
C – CORNELIE
H – HAY LIN

Počáteční písmena 
jejich jmen tvoří slovo 
“WITCH” , což 
v překladu z angličtiny 
znamená právě české 
slovo “čarodějnice”.

Časopis přece nemá 
moc – je to jen papír!

To je pravda. Samotný 
papír moc nemá. Ale 
slova, která jsou 
na papíře napsaná, 
ovlivňují naše názory a 
způsob myšlení. A toto 
dokážou ve vašich 
životech W.I.T.C.H.

   Nadpřirozeně 
ovládají některý 
z přírodných živlů 
(oheň, vodu, zemi). 
Povzbuzují vás k tomu, 
abyste toužili mít stejné 
schopnosti.

   Každá má magický 
kámen, ze kterého 
čerpá energii. Podle 
jejich příkladu byste 
si měli pořídit stejný 
kámen.

Šeptem...
(Převzato z časopisu Kroky)

Pokračovanie pútavého príbehu 
si môžete prečitať v ďalšom pokračovaní Zrnka.



Vybarvi políčka,
ve kterých se nacházejí písmena P, R, T, U, X, K.
Podívej se z dálky, jaké číslo vidíš. Napiš jej do rámečku.
Číslo = kapitola
Matouš:        , 14 – 30 
Přečti si biblický text a najdi správné odpovědi na otázky.

1. Kolik hřiven dostal třetí služebník? _____________
2. Co s nimi udělal? _____________________________
_________________________________________________
3. Co mu řekl jeho pán? _________________________
_________________________________________________

   Umí ovlivňovat 
myšlenky. To je 
vynikající schopnost. 
Když se to naučíš, 
můžeš donutit učitele, 
aby ti při zkoušení 
dával právě takové 
otázky, na které znáš 
odpověď...

   Součástí jejich 
života je znamení 

zvěrokruhu 
a předpovídání 
budoucnosti.

  Vyzývají vás, abyste 
se jim podobali 
a k tomu slouží 
“čarodějnické testy”.

 Podle nich poznáte, 
jestli se z vás stávají 
skuteční čarodějové.

A CO NA TO BIBLE?
Boží slovo nám jednoznačně 

ukazuje, jak se k čarodějnictví 
máme postavit. 

Čelem vzad a rychle! 
Bůh čarování zakazuje a trestá.

  Ovládat přírodní živly může jen Bůh, 
protože On je jejich Stvořitelem.

  Načerpat sílu lze jen u Boha, protože On 
je zdrojem života.

  Tvé myšlenky může měnit jen Bůh, 
protože vycházejí z tvého srdce a nikdo 
jiný do tvého srdce nevidí.

  Budoucnost je v rukou Boha. Stane se 
tak, jak předpověděl v Bibli.

  Podobat se máme jen Ježíši Kristu. 
Jeho láska a postoje jsou pro nás 
příkladem.

A to je dnes všechno. Jestli někdo z vás 
náhodou WITCHky čte nebo jestli vlastní 
některé z kouzelných předmětů, které se 
prodávají spolu s časopisem, tak je prostě 
vyhoď do koše. Je to smetí!

A to je dnes všechno. Jestli někdo z vás 

Bůh čarování zakazuje a trestá.

  Načerpat sílu lze jen u Boha, protože On 



NAŠA BESIEDKA 
Milí kamaráti,
chceli by ste predstaviť vašu besiedku v Zrnku? 
Ak áno, poproste vaše pani učiteľky a rodičov, 
aby vám pomohli napísať krátku správu o vašej besiedke 
– koľko detí chodí k vám do besiedky, čo zaujímavé robíte, 
aké veselé príhody prežívate, čo sa vám na besiedke páči 
alebo nepáči. Nezabudnite priložiť aj niekoľko fotografií. 
Verím, že sa nebudete hanbiť a napíšete nám. 
Listy a fotografie posielajte na adresu 
rozsievac@baptist.sk. 
Pripíšte heslo: NAŠA BESIEDKA.
Teším sa na vaše listy! Vaša Mirka

Otázky a odpovede
(Prevzaté z Knihy zázrakov 3)

Kniha zázrakov je pomôcka na každodenné 
stíšenia pre dievčatá a chlapcov vo veku 
od 7 do 12 rokov 

Vydáva ju Detská misia na Slovensku 
(www.detskamisia.sk).

Kto je Svätý Duch?

Dostal si už niečo so zárukou, 
ako napríklad DVD-prehrávač 
alebo mobilný telefón? 
Záruka je sľub, že výrobok bude fungovať. 
Keď prijmeš Pána Ježiša ako svojho 
Spasiteľa, Pán Boh ti dáva záruku večného 
života s Ním v nebi. 
Touto zárukou je Svätý Duch.

Svätý Duch je Osoba, 
nie sila. 
Cíti ako osoba. Dokáže sa 
rozhodovať, pretože má vôľu. 
Rozmýšľa a je schopný učiť. 
Náš Boh je jeden Boh v troch 
osobách. Je to Boh Otec, Boh 
Syn a Boh Svätý Duch.

Keď prijmeš Pána Ježiša 
ako svojho Spasiteľa, 
Svätý Duch príde, aby v tebe žil. 
Pretože je Boh, tvoje telo sa stáva telom, kde 
žije Boh. Biblia hovorí: „Či neviete, že... Duch 
Boží prebýva vo vás?” 
(1. Korintským 3, 16) 

Aj keď Svätého Ducha nevidíš, je skutočný. 
Pripomína ti, že Pán Boh je stále s tebou! 
Je zárukou tvojho večného života!

Napíš tri veci, ktoré si sa dozvedel 
o Svätom Duchu.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________


